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liOf luffet

I. liiif, en. se I. Laffe.

II. luf, inierj. se III. laffe.

Luf-, i ssgr. se Luffe-.

I. liuffe, en. ['lofa] (sj. (i bet. 2) Lof.

Brande8.IV. 71. EMikkels.(TidensKvinder.
"/tl928.6.sp.l). t Loffe. Erøyer.G.96). flt.-r.

(no. luffe (i bet. 2); jf. eng. (dial.) luff Goof,
lufe), haandflade; vel i aflyd tU ty. laffe,

oht. laffa, aareblad; besl. m. L Lab, (Haand)-
love; swji. o^s. IL luffe || i bet.l optaget i

nyere tid fra dial, jf.: „Ordet er udeluk-
kende jydsk." ietnn.) 1) tyk handske ell.

vante, som oftest kun med een (for tom-
melfingeren bestemt) finger (jf. dog MDL.),
særlig beregnet til sireng kulde; lufvante
(jf. Bælg-handske, -vante^. „en skind-
vante, uden fingre, at drage over uldne
handsker." Moth.L208. MO. Skjoldb.G.98.
Hænder og Haandled bør man . . holde
varme — eventuelt ved Hjælp af forede
„Luffer", der jo er betydelig lunere end
Handsker med Fingre, selv om disse og-
saa er skmdfoTede.TidensKvinder."'/itl926.
26.sp.4. FeUb. 2) (benævnelsen vel p. gr. af
lemmets lighed med en med luffe (I.l) beklædt
haand; endnu ikke i VSO.(1820); zool.) lem
hos forsk, hvirveldyrene tilhørende vanddyr,
der i form mer ell. mindre minder om et aare-
blad og er særlig egnet til svømmeredskab

;

især om hvalernes forlemmer, havskildpad-
dernes lemmer og pingvinernes vinger. Krøyer.
G. 96. Brehm.Krybd.28. Spårck.ND.112.

jf. Klumpluffe samt Halvluffe (o: luffepote.

Sal? XVI. 18). 3) billedl. anv. af bet. 1-2.

3.1) i sammenligninger, om hvad der minder
om en luffe (1-2). 'Skygger af Granernes
hvide Luffer

| blaalig langs Stien sig tegne.
Gjel.Rø.36. »Damperen fgled) ud fra Bol-
værkets Rand

|
med Skovlenes baskende

Luffer
I gennem det skumblege Vand.

Blaum.AH.24. (jf. bet. 3.2^ om en misdannet
haand: den ene Finger efter den anden
falder af (paa den spedalske), saa der til-

sidst kun er en uformelig Luffe tilbage.
Jørg.EA.54. 3.2) (jf. II. luffe ; vulg. eU.jarg.)
om hænderne (og armene) (jf.:„\iile, tyk
Haand." Dtfeff.j. Lufferne hører hos Sol-
daterne hjemme ved Buxesømmen. Da^
Nyh.^y8l913.Till.2.8p.2. Nu røg den ene
Luffe i Vejret og strøg Sommerhåret til-

bage. TomKrist.LA.114. Ta'e Herren i Luf-
fen (o: giv ham haanden)\ StormP.Det er ikke
mig!(1920).34. jf: Jeg tror jeg vil ud og
røre Lufferne lidt. AndNx.DL.70.

IL luffe, V. ["lofa] -ede. {vist til I. Luffe 3,

sml. dog Luffen; jf. luffet; vulg. ell. jarg.)
bevæge arme (og ben) stift ell. klodset,
ligesom luffer; ogs.: bevæge sig tungt,
klodset, som dyr med luffer bevæger sig

paa landjorden. Svømme kunde hun ikke.
Dog vovede hun sig udenfor Bassinet og
laa og luffede som en Hund. EChristians.
Joppe.(1889). 123. Farvel, farvel 1 raabte
Fru W. og luffede med Haanden som en
Sælhund. Hun kunde ikke røre Armen
for Indpakningen. Wied.BS.90. alle dem,

der luffede rundt derinde (o : paa en dan-
seplads). BerlTid."'/il930.Sønd.6.sp.2.

III. luffe, V. ['lofd] -ede. {no. loffe, eng.
luff, jf. fr. loffer; til luve ^uf egl. imp.
hertil?) ell. dannet til ænvd. luf (Moth.Ll83),
holl. loef, eng. luff, vindside, se II. Luv; jf.
lavere) J, dreje rattet (rorpinden) saa-
ledes, at fartøjets stævn kommer nær-
mere op mod vindretningen. SøLex.

10 (1808). Han holdt nu aldrig af at luffe,

før han havde Rælingen under Vandet—
saa væltede han. Bergs.BB.139. Luffe til

Yinden. Scheller.MarO. „Sejler i Læ I
—

Ned med Roret!" brøler Styrmanden af
fuld Kraft. Skonnerten luffer op. Skjoldb.
S.59. H især i im^. luf! som rorkommando.
Luf! Luf med RoeTetlSøLex.(1808). Luf
lidt! saadan; der kommer frisk Vind.
Drachm.STL.109. Luf . . Rattet drejes

20 op til Luvart. KuskJens. Søm. 325. Graa-
ænder forude! Luf op! KHansen.Efter-
mæle.(1922)J6.

IV. luffe, V. {jf. jy. luf(fe), bundt af
groft kartet uld; vel besl. m. sv. luv, haartop,
-tot, no. dial. luv, pandelok, se II. Lue; jf.
ogs. no. dial. lufsen, langhaaret; dial. (jy.))
underkaste (uld) en foreløbig, løsere
kartning. NBlich. ViumPræsfekald.(l 795).
178. Ulden . . vorder luffet (grovkartet).

30 Blich.(1920).XXIlJ44. Feilb.BL.94.
i|

bil-

ledl., m. h. t. rygter, sladder olgn. Saa langt
vidste Folk Besked og kunde . . karte op
og luffe sammen og spinde Traad saa
længe, til der blev til en Vævning. JBre-

gend.TGK.136.
liUffe-, i ssgr. (Lui-, se Lufvante^, især

(zool.) til I. Luffe 2. -eaas, en. (nu 1. br.)

"W pingvin. BMøllDyL 11.372. BrehmJ)L.'
113.25.

40 liuffen, subst. ['lof(9)n] {maaske fra ty.

dial. lofen, sideform til ty. laufen (se løbe^,
ell. vbs. til et verbum, der findes i sv. luffa,

humpe, tumle, løbe, no. loffe, luffe, drive
omkring (vist til sv., no. dial. lubba, gaa
tungt, sml. II. labbe^; jf. ogs. (til I. Love?^
nordfris. loffi (liiweri), krybe paa alle fire,

samt eng. loaf, drive (omkring); sml. end-
videre »V. luffare, vagabond, landstryger, no.
loffer, eng. loafer, lediggænger, samt mht.

50 (lant)loffer og Landløber; haandv.-jarg.) i

forb. som gaa paa luffen, om rejsende
haandværl^svend: drage fra sted ttl sted

(især: i udlandet) for at arbejde i kortere ell.

kengere tid; gaa paa valsen. DaniaJII.54.
jeg valsede helt op i Tyskland, for dér
har jeg gaaet paa Luffen før, jeg har jo
lært Smede^xoiessionen. KLars.KV.21. sa.

SF.97. en farende Svend paa „Luffen".
VilhAnd.S.7o.

60 liuffe-pote, en. for- og baglem hos sæ-
lerne, som (i modsætn. tU luffer) kan bevæ-
ges i de enkelte led; halvluffe. D&H. Brehm.
DL.UII2.194. -sæl, en. (I br.) øresæl
(hvis forlemmer tilsyneladende er omdannet
til luffer). Brehm.DLJ.265. luffet, adj.

['lofaq {ta L Luffe (2); jf. IL luffe; sj.) om

xni. Rentrykt «/< 1931
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havdyr: forsynet med luffer, de luffede
Bæster (o: sælerne). Fleuron.VS.121.

Xiuftf en. [lofrf] flt. (poet, højtid., især

i bet. 7.2) -e f'*Sagtere Lufte . . omflød hans
Ansigt. Ew.(1914).V. 69. Oehl.Digte.(1808).

66. Gh-undtv.PS.L69. Winth.II.6.VL25.26.
Jørg.B.25. oppe i Luftene. JVJens.SS.?4.
FrNygaard.P.44. (mal.) i bet. 3.s: JThLund-
bye.D.24. KMads.(Tilsk.l903.433)). (ænyd.
luft, luc(h)t, glda. (i bet. 1) luc(h)t (Dyre-
rim.8. Brandt.RD.1.15), \ogt(smst.III.134);

fra mni. lucht, luft ell. hty. luft, jf. got. luf-

tus; sideform til Lugt; egl. sa. ord som I. Loft,

jf. oldn. lopt, luft (1 og 2))

1) (tm ofte vanskeligt at skelne fra bet. 2)
om det fra jordoverfladen synlige rum over
vore hoveder, rummet mellem himmel
og jord, der i tidligere tid betragtedes som
tomt (jf. bet. 6); spec. (sml. bet. 2.ij om den
del, der er jorden nærmest og er fyldt med
atmosfæren, (oftest efter præp \). 1.1) i al

alm. det hændte sig . . at der i (Chr. VI:
udij Luften saaes Ryttere, som fore afsted.

2Makk.5.2. som der, naar en Fugl er fløiet

igjennem Luften, intet Mærke findes af

dens Vei. Visd.5.11. Hvorledes kand een
ride paa et Kosteskaft udi Luften til

mockshxevg? Holb.UHE.1.5. *l Luft end
Taarnet kneisde,

|
Men kullet var dets

To^.Winth.ND.U3. *Naar Skytten udsen-
der den hvasse Piil,

|
Maa Fuglen i Luf-

ten dale. Hauch.SD.1.54. jf bet. 2.2: *Han
aabner Lugen. Lyset

|
Fra Luften blaa-

ner. Oehl.HF.75. *Han seer omkring i Luf-
tens aabne Rige. PalM. (1909). III. 14.

Kongen i Luftens Rige (d: ørnen). D&H.
II

(sj.) i flt. Det var (0: under klokkering-

ningen) som kastede usynlige Væsner sig

oppe i den ildgule Luft, store hvide Le-
gemer styrtede sig med Lynkraft omkring
oppe i Luftene og raabte ned, klagede og
sdLng.JVJen8.SS.74. || til lufts, (sj) om
flyvning, tillands, tilvands — tillufts kan
vi gjerne tage med — farer vi sd.Bogan.
11.192. dristige Bedrifter til Lands og
Vands — og Lufts, havde jeg nær sagt.

Pol.Vtl917.5.sp.l. II talem. een fugl i haan-
den er bedre end ti i luften, se Fugl 5.2.

fri som fuglen i luften. iliO. D&H. se

ogs. u. I. fri 3.1. 1 .2) i udtr. for, at noget be-

væger sig (bevæges) et (kortere ell. længere)
stykke op over jordoverfladen; ofte i

forb. op i luften, (nu alm.:) op i vejret.

de skrege, og reve Klæderne af, og ka-
stede Støv i ljulten.ApG.22.23. selv den
modigste Tyr satte Halen tilvejrs, slog
Bagbenene i Luften og tog Flugten. 5«d-
de.F.156. (hingsten) slog op med Hovedet
og løftede den lille Dyrlæge af Fodfæstet
en god Alen op i Lniten.JVJens.(BerlTid.
^liil925.Sønd.6.sp.5).

|| m. h. t. flyvning, 'jeg
(har) besluttet | At gaae i Luften op i

Luftballonen. Oehl. II. 200. især (fagl.) i

forb. som: Ingen Flyvemaskine maa be-
gynde at gaa i Luften, førend den for-
udgaaende Flyvemaskine er klar af Fly-

vepladsen. Lovtid.l920.A.1644.
\\ i udtr., der

angiver, at noget ved en eksplosion olgn.

pludseligt slynges i vejret; i forb. som
flyve, gaa, ryge ell.(nuisær) springe
(sprænge) i luften, det Christianshavn-
ske laboratorium gik udi luften af en
uformodentlig ild med saadant forskræk-
keligt bulder, at langt omliggende huuse
der af bleve beskadigede. Holb.DNB.487.

10 De indtoge Staden . . og lode Castellet
springe i Luften. LTid.1732.830. (skibet)

var fløyet i Luften. Eo6inson.7J.26. Schel-
ler.MarO. Feilb. billedl., især om plan, fore-
tagende olgn.: *Sorg for Doris's Tab var
gaaet op i Luften (0: var forsvundet).Wess.
126. Paradiset lader sig heller ikke godt
sprænge i Luften (af tvivlere). Grundtv.
Udv.VI.47. Det Project gik i Luften. FSO.
et Frierie, som han . . troede var røget i

20 Luften.RUss.ME.1.146. jf.: (skolen) skulde
stemmes i luften (0: ophæves ved afstem-
ning). AnkerLars.MM.il 9.

2) stof, hovedsagelig bestaaende af ilt,

kvælstof og kulsyre („atmosfærisk luft"

;

jf. bet. 8.1^; især om den luftformede
masse, der omgiver jordkloden og er

en nødvendig betingelse for plante- og dyre-
livet, (oftest i best. anv). 2.1) i egl. bet;
spec. (efter en forældet naturvidenskabelig

30 inddeling) om et af de fire elementer (2)

ell. (m. overgang til bet. 1) om det jorden
omgivende lufthav, atmosfæren (1). (gud)
Velsigne Jorden, Luft ogYz.nd\Kingo.459.
(dragen) spillede nu i det Subtile Element,
jeg meener Luften. Holb.Bars.II.8. Luften
og hendes Tynge. LTid.1724.522. Luften
er tyndere paa Bierghøiderne.FSO. *En
Snor han løser — see. Ballonen svæver

|

Nu frit, mens den paa Luften synes staae.
40 PalM.(1909).III.10. udpompe Luften af et

Kar. ifO. Christ.Eemi.47. Luftsejlads fore-

gaar . . efter to væsensforskellige Prin-
cipper . . Systemerne „lettere" (0: om bal-

loner og luftskibe) og „tungere end Luften"
(0: om flyvemaskiner). SaUXVI.36. fly-
dende luft, se flyde 4: slutn. fortyndet,
fortættet, komprimeret luft, se for-

tynde 2 osv. kold, varm luft olgn. (jf.
Koldlufts-, Varmluftsmaskine^. den varme

50 Luft gaar til Yeirs. D&H. jf. bet 3.6 (samt
kold sp.l032^; sj.): man lagde kold Luft
imellem ( Wilson) og hans Omgivelser.Tifefe.

1921.1.2.
II

faa luft under vingerne
olgn., egl. om fugl: hæve sig saa meget over

jordoverfladen, at luftmassen øver et tilstræk-

kelig stort tryk mod vingerne; komme saa
højt op, at flyvning kan finde sted.Sal.VL730.
Den store Fugl kunde ikke faa Luft under
Vingerne i Krattet og søgte derfor ud

60 mod Lysningen igen. JVJens.M.I.143. bil-

ledl. : opnaa saadanne livsforhold ell. vilkaar,

som betinger, at man frit kan udfolde sig, naa
fuld udvikling. Rejs med mig nu om otte

Dage; herhjemme faar Du aldrig Luft un-
der Vingerne. GyrLemche.DT.351. han (tri-

ves) ikke i den abstrakte Tænknings Ver-
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den. Først mellem Mennesker faar hans
Aand Luft under Yingeme. HolbergAarbog.
1925.42.

II
om lufthavet som det omraade,

hvor naturkræfter virker (jf. u. Element 2.1

slutn.), naturfænomener viser sig; især i bil-

ledl. udtr. (m. overgang til bet. S.5). luften
er ladet med elektricitet olgn., se V.
lade 4 slutn., 5 slutn. der er torden i

luften olgn., det ser ud til, trækker op til

torden. VSO. jf.: Er der Kulde i Luften,
kan man dristigere saae Byg, end om der
er usædvanlig Yarme. JPPrahl.AC.35. bil-

ledl.: Det olympiske Maaltid, hvor Zeus
og Here skændes, synes et borgerligt Fa-
milieinteriør med Torden i Luften. NMøll.
VLittJ.289. ogs. i andre udtr. for, at noget
kan spores (uden dog at træde tydeligt frem)
ell. (især) er nær ved at indtræde, er i gære:
En Formiddag mærkede Lars imidlertid,

at der var noget Usædvanligt i Luften.
Den ellers saa meddelsomme Husmand
luskede tavs og sky uden om h&m.Schand.
F.247. En let Erotik var i Luften. JFJcn«.
OM..50. (spøg.:) Ikke saa kæphøj, min Far.
Der er Lussinger i Luften. Æd^^øyer.iVtWs
PeterSvane. (1909). 154. OBung.Nov. 11.78.

der er foraar i luften, man mærker for-
aarets komme. Rich.II.121. Det var en af de
første Dage i April . . Der var allerede For-
aar i Luften. EBrand.UB.120. der er har-
fier i luften, se I. Harpe 1. hænge i

uften, se hænge 2.i. det ligger i luf-
ten, oftest biUedl: der er udsigt til; det

tegner til; om forestilling, anskuelse olgn.:

være til stede (hos mange, i visse kredse),

være (almindelig) udbredt, især: uden at

være klart opfattet ell. direkte udtalt. TroelsL.
XIII.171. Samtalen i Stuen havde iøvrigt
straks grebet det Emne, der saa at sige
laa i Luften her: den store, demokratiske
Fest. Ponf.SM.49. (han blev) Moderat, da
der laa Forlig i Luiten. HarNiels.TT.III.
186. (1. br.) i forb. m. nægtelse : har Du al-

drig været Demokrat eller SUgt? Nej, nej I

Det laa ikke i Luften i din første Ung-
dom. ScAand.5B.25i. Mau.I.630. 2^) (mods.
Stueluftj t udtr. for, at nogen ell. noget be-

finder sig ude, under aaben himmel, i

det fri, i frisk luft. Varm nok er ieg
(o: en kvinde) tH at taale luften . . og ikke
giøris fornøden, at ieg lukker mig inde
endnu. Heenh.Æ.54. naar hånd kommer ud
i Luften, tør det blive bedre med ham.
Holb.JepJI.2. bevæge sig i Luften, være
afvant fra Luften. FSO. lade noget tørres
i Luften. MO. „Klokken er mange. Barnet
skal hjem og i Seng." Og hun vaagnede,
rød og fortumlet . . Nede i Luften blev
hun livlig igen.Esm.1.49. Jeg . . gik ud i

Lnften. SMich.S.18o. Feilb. (i) fri luft, se

1. fri 7.2. t (i) den store luft {efter fr. le
(au) grand air) (i) fri hift. JCLange.B.65.

y blive sat i luften, (haandv.-jarg., især
nos cigarmagere) blive afskediget. Dania.
III.54. KNyrop.OL.1.58. mister (cigar-
arbejderen) sit „Job", saa siges der ikke,

at han faar sin Afsked, nej han „staar i

Luften", og møder han bagefter en Li-
delsesfælle, hvem det samme er overgaaet,
saa har de begge to „faaet Luften". Tids-
skr.f. Tobak. ViiJ 924.8.sp.2.

3) om en del af den atmosfæriske
luftmasse ell. af lufthavet. 3.1) (if. bet.

3.2) m. h. t. beskaffenhed (friskhed, ren-
hed osv.; jf. ssgr. som Aften-, Bjerg- (MO.),

10 Frost-, Fængsels-, Hav-, Kvæl- (2), Kæl-
der-, Lig-, Søluftj. god, sund luft. Moth.
L212. fordrive den slemme Luft af et
Huns. vAph. (1759). i sine Klæder kan
(man) bringe Luft fra Gaden ind i Stuen.
Eeib.Intel.IV.39. frisk luft, se frisk 2.1.

3.2) (jf. bet. 3.1 samt bet. 2.s; om den fri
luft m.h.t. sigtbarhed, varmegrad olgn.;

o/"'« (jf- b^i- 3.<) omtrent ensbetydende »».Vejr-
lig. Jomfruen nægter mig icke at kiøre i

20 E^ne med i Eftermiddag, dersom det vil

klare noget op i Luiten. Eolb.UHE.1.2.
Vi har frokosteret i Kahytten, da Luften
var for kold paa Dækket. Blich.(1920).XIV.
141. 'Luften var tung og graa. Eauch.SD.
11.196. nogle dygtige Tordenbyger (havde)
iifkiø\etLuhen.PMøll.(1848).II.61.*en støv-
fin Regn,

I
der daler gennem den klam-

me Luft. Stuck.S.l 8. Scheller.MarO. tyk
luft, se tyk. || luften er klar olgn., (jf.

30 klar 2.2; ofte billedl, som udtr. for, at der
ingen vanskeligheder er til stede, ingen fare
er paa færde. 'Tordner det af veraens
Skye,

I
Oven til er Luften klar. BrorsJ.80.

ECAndJV.444. Er Luften klar (o: er che-

fen gaaet)? Er Du alene? FrSkousboe.ES.
37. rense luften, se rense, være klog
paa himlens luft og vejr, se klog 3.

3*3) (Jf- bet. 1) om en fra et sted paa jord-
overfladen synlig (mindre) del afhimme-

40 len. luften tegner tA rem. Moth.L212. Ear-
boe.MarO. Hvert eneste Foraar, eller, ret-
tere sagt, endnu før det er blevet Foraar,
men Luften er blaa, og Solen kan skinne.
KLars.Skrifter.(1921).II.244. under aa-
ben luft, se aaben 4.1. || spec. (jf. bet. 5.3;

mal.): himmel med skyer. Idag har jeg
begyndt Undermalingen af mit store Ma-
leri. Det har været Bygevejr hele Dagen,
saa vi have havt de deiligste Lufte at

50 studere. JThLundbye.D.24. EMads.( Tilsk.

1903.433). gylden luft, se u. U. gylden 1.

3.4) (jf. bet. 3.2; nu sj., sml. dog Feberluft^
om vejrliget under et besiemt himmelstrøg;
spec. m. h. t. dets indflydelse paa dyre- og
plantelivet: klima. Luften er skarp her i

Sielland, endog saa i Julii Maaned. Eolb.
11J.V.9. lislændeme ere . . fulde af ild

og hidsighed. Man skulde vel tænke, at

jo koldere luft jo meere tempererede og
60 lunkne folk, men det haver sig langt an-

derledes. sa.i).^jB.29. den Kiøbenhavnske
Luft er ey ret sund. EPont.Men.III.530.
(de rejser) for at forandre Luften, og see
noget ^yt.JSneed.II.99(jf. Luftforandring;.
Biehl.MF.III.7. talem.: gud mildner luf-

ten for de klippede faar, se Faar sp. 598^.
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9t wi. overgang til bet. 3.8, i forb. som u ri-

er vor luft, under dette himmelstrøg; her

i landet, 'under voris Luft vi fundet har
en Mand, |

Som mand omsonst har søgt
i Rom og Græken-Land. Holb.Paars.335.

*under fremmed Luft han græmmer sig

og døer. NordBrun.ET.28. 3^) billedl. anv.

af bet. 3.1 (og 3.2j; især om aand, stem-
ning, tankegang hos en person ell. en kreds

af personer; atmosfære (8). *Dine (o: pa-
radisets) søde

I
Roser møde

|
Mig nu alt

med deres Lugt, |
Giver Tidens Aande-

Drag
I

Evighedens Luft og Smag. Brors.

301. Det er Tidens Luft. Det nytter ikke,

at man tætter sine Vinduer og Døre (for
tvivlen og fritænkeriet). Schand. VV.25. (han)
var bleven Bibliotekar i denne herre Stu-
denterforening, hvor Luften var usund.
TroelsL.BS.I1.105. jf.: *her ham Borgens
Hofluft smittet hzx. PalM.TreD.137.JA
Tidens aandelige Lxitt. JohsSteenstr.É.

222. Den aandelige Luft, vi lader Bør-
nene leve i, er af allerstørste Betydning.
KvBl.^y,1913.1.sp.4.

4) til bet. 2, om den atmosfæriske luft
som betingelse for, at noget kan trives
ell. virke paa rette maade. 4.1) som betin-

gelse for aandedrættet og derved for men-
neskers (og dyrs) liv og velbefindende; især

m. henblik paa dens friskhed og renhed.
hvor der er Luft, der kan og leves. Tul-
lin.III.313. *Luften mangled (o: i den til-

spærrede gravhøj). Døden kom,
| Og qvalte

dem (o: kongen og hans hest). Oehl.XXX.191.
Luften gik bort fra ham (nu: han tabte
vejretj.ySO. det hele Huus lugter som
et Sovekammer, hvori Luften ikke er for-

nyet. Heib.Pros.VlI. 303. Der var ingen
Luft derinde: han slog Vinduerne op. JP
.Tac.II.174. *Jeg vil aande Luften i fulde
Dragj

I

synge Gud en Sang for den lyse
Dag.JakKnu.(HøjskBl.l891.379).jf. : *Hvor
er et dagligt Samliv som en Luft!

|
Man

aand er i det. PalM.IV.232. || i faste forb.

faa luft, (jf. 11. taa. 3.2 slutn.) kunne trække
vejret frit (paa ny); især i forb. m. næg-
telse. Studenstrup, saa som hånd ingen
Luft kand faae i Tønden (o: hvori han er

indespærret), begynder at skrige, Holb.llJ.
Y.9. VSO. Lad os faae Luft . . Op med
Vinduerne I Kofoed-Hansen.DL. 73. D&H.
Feilb. jf. bet. 4.3: Gid jeg havde en prise
Toback, at jeg kunde faae Luft (o: i næ-
sen). Holb.Ul.1V.2. om overf. anv. se bet. 5.i.

tage luft ell. tage luft til sig (Jer.2.24
(Chr.VI). Moth.L212), (nu næppe br.) trække
vejret, især (jf. bet. 2.2): ude, i det fri; ell.

i videre anv., om ophold, bevægelse i det fri,

for at forfriske sig, styrke sig efter ophold
inden døre. Jomfruen var ikke vel, hun
maatte ud og tage hnft. Holb.Masc.IIl.3.
sa..TH.II.232. jeg maa gaa hen at tage lit

frisk Luft til mig. KomGrønneg.II.225.
vAph.(1759). Leth. (1800). trække ell.

drage (se IIL drage 6.2j luft, d. s. han
gik hurtig til Vinduet, som for at trække

Luft. Blich.(1920).XXIV.62. MO. nu især
i forb. som trække frisk luft, se frisk 2.i.

betage en luften olgn., (nu sj.) berøve
en mulighed for at trække vejret; kvæle.
vAph.(1759). jf.: (jeg faldt) need til Jor-
den lige paa Hovedet og var moxen qvalt.
Thj ieg hafde formedelst Luftens Beta-
gelse ingen Kraft til at røre mig, og laae
der vel een halv Time, inden ieg ret

10 kunde drage Aanden igien. Æreboe.36. bil-

ledl.: den journalistiske Kamp for Partiet
og Anskuelserne. Alt det, der skal ties
ihjel eller „tages Luften bort fra"; det,
der skal latterliggøres og mistænkelig-
gøres. FFed.lf.i55. 4.2) som betingelse for
planters trivsel; især (jf. bet. 5.3^ i videre
anv., i udtr., der angiver, at en plante frit
kan udfolde sig, har tilstrækkelig plads, lys,

sol osv. vAph.(1759). *(han) giver Skove
20 Luft, hvor de for tætte stode. Bull.(Rahb.

LB.1.557). Saasnart Kornet er høstet, faaer
Kieveren Luft, og voxer for Alvor. Begtr.
Sjæll.II.228. Becke.LD.80. 4.3) m. h. t. ting.

give en Tønde Luft (o: udlufte den ved at
bore lufthuller). vAph.(1759). man (maa)
mage det saaledes, at Sæden (som er fug-
tig) kan faae Luft til sin Uddampning.
JPPrahl.AC.73. Nogle (cykel)-RiBge hol-
der Luften i flere Uger . . andre maa pum-

30 pes oftere. Cyclehb.83. stikke luft i en
esse olgn., (jf. Luftstik^ rode op i brænd-
selet paa en esse (med et essespid) for at faa
ilden til at flamme op. SaVVII.483.

|| spec.

(jf. bet. l.i) i udtr., der angiver, at der er
fornøden passage for luften, træk, i en ting

(en del af et redskab osv.). J. stoppede fast

og langsomt, prøvede grundig, om der
var Luft i Piben — nej den var stoppet
for fast. Schand.UM.95. Rørd.EK.12. der

40 er ingen luft i cigaren
\ jf. bet. 4.i: man

puster stærkt gennem næsen for at rense
næsegangene og sikre sig, at der er „luft"

i åem.Jesp.MFon.^70. falsk luft, se II.

falsk 1.2.

5) overf. anv. af bet. 4^, i forb. som faa,
give luft, faa ell. give lejlighed til, mulig-
hed for fri udfoldelse. 5.1) m. h. t. følelser,

stemninger olgn., der kommer til udbrud.
Endelig giver han sig bitterlig til at græde.

50*„O, Gudskeelov, at jeg fik LuftI
| Nu

kom jeg igien til min Fornuft." Oehl.SH.
32. (han) gav nu sin længe indeklemte
Harme Luft i en Strøm af Eder. Blich.

(1920).X.61. JPJac.1.25. man skaffer sig

Luft i Taarer. CLange.S.19. jeg maa have
luft (o: maa udtale mig) \ ofte i udtr. som
give sit hjerte luft, lette sit hjerte.

•Intet forstyrrer meer den stUle Kum-
mer;

I
Nu (o: da I er alene) giver eders

bO spændte Hierter Luft. Oehl.IV.194. Tungen
eller Pennen maae give det fulde Hjerte
Uxft. Blich. (1920). XVIII. 160. *med en
dæmpet Røst, | Afbrudt af Hulken og af

Raseri
|
Gav Ynglingen sit pinte Hjerte

Luft. Bødt.143. D&H. || m. betegnelse for

følelsen osv. som subj. *Jeg agter Moder-
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hiertet, naar det sønderknuust
|
Sig giver

Luft. OehlIX.259. Den Lidenskab, der
raser i hendes Bryst, maa have Luft, og
hendes Sang forhjælper hende dertil.JLi>»A-.

I.IOO. 'Luft fik i Sangen de tungeste
Sukke. Sc^wnd.CDJ 96. 5^) om lettelse for
noget, der plager ell. piner en, befrielse
for noget, der hindrer ens bevægelser; ogs.

(jf. bet. 5.3): bevægelsesfrihed; mulig-
hed for at røre sig. Der Pharao saae,

at han havde faaet Luft (o: var blevet be-

friet for frø-plagen), da forhærdede han
sit Hjerte. 2Mos.8.15. som Sygdom og Død
overfaldt Mansfelds Krigs-Hær, fik Bæye-
ren Luft til at beleyre og indtage nogle
Passer og sterke Stæder. Slange.ChrIV.526.
VSO. Solon annulerede med et Pennestrøg
al bestaaende Gæld . . Efter saaledes at

have skaffet Luft, bestemte han, at politi-

ske Rettigheder og Pligter skulde tilhøre

alle frie Statshorgere. 08trup.(Verdenshist.

1.298). Nu begynder Isen at lægge sig i

Havnen, (isbryderne) pløjer Havneløbet
igennem for at skaffe Luft. Pol.^liil927.8.

8p.2. jf. Feilb. || spec. (rid.) i udtr. som give
luft (i tøjlerne), slappe tøjlerne (lidt).

Gjel.B.8.34. j| m. h. t. ting. Kejseren (lod)

bryde et Hul i den Demning, som var

fiort for den guule Flod, hvor ved Van-
et fick Lxitt.P/lugJ)P.olS. EPont.Atlas.il.

256. da vinduerne blev sprængt, fik ilden
luft og blussede stærkt op

i
Ca) m. præg-

nant bet.: plads til at røre sig paa; le-

digt, tomt rum: spec: mellemrum. Leth.

(1800). Oprydningen har givet, skaffet
(god) Luft. DJtH. Dykker P. . . melder .

.

at Vraget staar paa en Band af Sand og
Smaasten. Der er 18 Tommers Luft un-
der Agterskibet. DagNyh.**/i 1924. 7. sp.5.

balinspektøren forlangte lidt mere luft
mellem parrene (o: større afstand ml. herre

og dame)
\ ^ i kommandoer som: andet

geled 1 giv luft bagud (o: ryk noget tilbage

fra første geled)l > % (ur.) spillerum, der
gives et hjul ell. en aiiden del af et urvcerk,

for at det ikke skal gaa for trangt. Urma-
geri.40. Q (jf. feef. 3.3; mal.) rumlig fri-
hed i et maleri. Wanscher.RM.14.

6) billedl. anv. af bet. 1 og 2, m. tanke paa
himmelrummets tilsyneladende tomhed, den
atmosfæriske lufts usynlighed. 6.1) især i

forb. i luften, i udtr., der angiver noget
som hensigtsløst, unyttigt eU. usikkert og tvivl-

somt. JH om handling, der udføres tankeløst,

virksomhed, der ikke er rettet mod noget maal,
savner hensigt, jf. bet. 1 : Hånd s^der en
Pistol af i 'Lu^n.'Eolb.Tyb.y.ll. PAEeib.
Sk.II.225. iscer i forb. som et slag i luf-
ten, en virkningsløs handling; en tom ge-
stus; et knips i lommen. Hvad gjør da
Cancelliet? — Intet! (vedblev Taleren)
eUer saa godt som Intet; af og til et
Slag i Luften eller et Kneps paa Næsen,
som Ingen bryder sig om. PalM.IL.1.357.
OSchutte.FL.123. jf. et greb i luften
«. n. Greb l.i. fægte i luften, (jf. u.

fægte 1.2 og 3 samt Lufthugj dels om hen-
sigtsløse armbevægelser, dels (overf.) om kamp
med en indbildt, usynlig modstander. 'Hvi
parerer du | Ei mine Hug? Hvi fegter du
i Luften? | Jeg dræbe vil, men ikke myrde
dig. Oehl.XV.189. Det fortvivlede Selv
bygger altsaa bestandigt kun Luftcasteller,

og fægter bestandigt blot i Luften. Kierk.
Kl.180. smslJI.7. jf.: Alle Thoras Forsøg

10 paa alene at holde Drengen fast, var en
Kamp med Luften, han gled ganske neden
under og uden om hendes Favntag. -SXars.
AH.182. skyde (et) hul i luften, se I.

Hul 4.1. hen eU. ud i luften olgn., ud
i det blaa; hen i vejret; især om ligegyl-

digt fremsatte ell. intetsigende bemærkninger.
snakke hen i Luften om en Salighed, jeg
ikke fornam. ffierfc.FJ.55. Jeg g& ind og
bukkede Farvel for Baronessen. „Værsgod

20 og hils" — sagde hun ud i Luften. IVteti.uJf.
105. de gerrige eller vindesyge Mænd,
der forsommer Hjertets Udvikling for at

tænke paa Forretninger og anse Kærlig-
hed for noget Vaas hen i Luften. J?Sc/jirn-

nenfl.Be.63. y om hvad der savner virkelig-

hedsgrundlag ell. realitet; i forb. som (bygge)
kasteller i luften, se Kastel 1 ^j/. Luft-

kastel^, sml.: den nødvendige Grundvold,
uden hvilken man bygger Kundskabens

30 Tempel . . i Luften. Molb.F.319. hvilken
Nar staaer jeg der, der har bygget et

Slot i Luften. CitJ848.(PLaurids.S.VIIL
196). hænge, svæve i luften, se hænge
2.1, svæve, være grebet af eU. (nu) ud
af luften olgn., være uden grundlag ell.

støtte i virkeligheden : være urigtig ell. usand-
synlig, et Ideal bestaaer ikke i et af Luf-
ten hentet, vilkaarligt Hiemespind. Oehl.

(1851).XXV.185. denne haarde Beskyld-
40 ning . . er greben ud af Luften. Heib.Pros.

IV.160. Beretningen om, at Erik Seirsæl
skulde være bleven slaaet af Otto HI, er
greben ud af h\xften.JohsSteenstr.(Univ
rogr.1900.1.73). jf.: Hele Historien redu-

cerer sig altsaa til, at du har seet en Vogn
kjore forbi. Det øvrige har du fanget i

Ijuhen.Eostr.ML.lS. være grebet af den
blaa luft, (jf. IH. blaa 3.3; sJ.) d. s. Mau.
1.630. regning i luften, (jf. Luft-bereg-

90 ning, -regning; nu ikke i alm. spr.) grund-
løs beregning; regning uden vært. vi (tror

ikke) at Videnskab i Almindelighed kun
er en Regning med Tanker ugesom i

Luften. Mynst.PK.433. VSO.(u. Luftbereg-
ning^. 6j) om det tomme rum; iscer i

vida-e anv., om hvad man frakender eksi-

stens, betragter som ikke værende til ell. nær-
værende,

fi
i forb. den tomme luft (Jf.

ty. die leere luft; nu 1. br.) det tomme rum.
60 han talte disse Ord til den tomme Luft,

thi hun var forsvunden og hørte ham
ikke mere. Raicch.III.285. især m. over-

gang til flg. gruppe: (han betød ikke) mere
for Doktoren end den tomme Luft Schand.
SB.174. Naar Personer, De møder, hen-
leder hinandens Opmærksomhed paa Dem
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. . se da ikke interesseret paa de Paagæl-
dende, men gaa forbi dem, som om de
var den tomme Luft. PoU'/,1920.15.sp.6.

SI

oftest i udtr. som behandle en som
uft, være som luft for en (Pont.LP.
VI.28) ell. (nu især) være luft for en, om
overlegen, ligegyldig optræden, hvorved man
fuldstændig overser, negligerer en person,

lader, som han ikke eksisterer. „Det havde
jeg da i alt Fald været sikker på, at

når han alligevel kom, vilde han være
Luft for hende." — „Hun hører og ser

kun ham." ESkram.UB.112. Han gik forbi,

som om jeg var Luft. Pont.DB,MI.255.
(husmanden) gned sig op ad flere store
Gaardmænd, for hvem han ellers var Luft.

JVJens.NH.12. Han var rasende, her stod
han og blev behandlet som Luft og var
alligevel til Bedste for dem.AndNx.PE.1.3.
En god Stund lod han saadan Sendemæn-
dene være pure Luft. GSchutte.B.14. 6.3)

om den atmosfæriske luft (betragtet som et

stof) i modsætn. til faste, haandgribelige ting;

især m. tanke paa dens tyndhed, lethed. || sy
i luften, (haandarh.) ved (hedebo)syning

:

sy sting, der ikke fæstes i noget stof, men
selv efterhaanden danner stoffet. D&H. ||

{ty.

luft i sa. bet.; se SKuhle. Kilderne til,,Kaia-
nus".(1923).49; sj.) om let, gennemsigtigt
tøj. *Lidt hvidt og sammenrullet Tøi?

|

Og dette Tøieri har faaet Navn | Af indisk
LmU? PalM.(1909).III.104.

\\
især om hvad

der kun tillægges meget ringe værd, hvad
der betragtes som det rene ingenting. Attraa
efter Navnkundighed er Begierlighed ef-

ter Luft. Jeg tilstaaer at den Mand er
forfængelig, som skriver for at vorde be-
rømt. Lodde.NT.119. *er endnu min Gis-
ning Luft (o: har min formodning intet

paa sig)? Oehl.IV.106. alle de dejlige Ræ-
sonnementer (var) blevet til det bare Luft
og ingenting. EErichs.DoktorensJul.(1920).
100. ofte i udtr. som leve af luften, (jf.
Luftsteg; især i sætn. m. nægtende mening;
dagl.) intet faa at spise; leve af det rene
ingenting; ikke have noget at eksistere af.
Overs, afHolbLevned. 185. *(digteme) be-
sidde ey den Gave,

| At de af Vind og
Luft alleene leve kand. Wadsk.98. er det
da maaskee din Mening, at et Menneske
kan leve af Luften, eller mener maaskee
Christendommen, at det er utilladeligt at

arbeide for sit XiåkommQ. Kierk.XlI.403.
Esm.III.84. Feilb. jf. oqs.: Lugte af Luf-
ten, lugte af ingen Ting. Leth.(1800).

7) luftmasse i bevægelse; luftstrøm. 7.1)

i al alm. en kold Luft slog ham i Møde.
D&H. jf.: Giøre Luft, blæse; vinde. Le^A.
(1800). 7.2) (poet.) mild, svag vind; luft-
ning. Moth.L212. *Luun streifed Luften
henad M2ir^.Winth.I.223. især i flt.: Ew.
(1914).V.69. »Der svæve milde Lufte . .

|

der bølge søde Dufte. Oehl.Digte.(1803).66.
Winth.VI.26. »Der blæser blide Lufte.
Jørg.B.25. 7.3) ^ vind. Jeg . . gick til

seils . . med stille vejr af en liden Øster-

lig latit.JJuel.38. selv med en meget let

„Luft" løber en Havbåd sin Mil i Timen.
Jylland.1891/92.237. rask Luft eller doven
Luft . . og Luft til to Reb i Sejlet. Gravl.
J.11. Ku8kJens.Søm.255.

8) (til bet. 2.1J stof, der (mods. vædsker
og faste legemer) har evne til ubegrænset
udvidelse, mangler sammenhængskraft og al-

drig har nogen fri overflade; luftart; stof
10 i luftform; gas (1). 8.1) (især naturv.) i

egl. bet. Kulforbrinteluft, eUer oliedan-
nende Luft. Ørst.Læresætninger. (1820).44.
en egen Luft, som er guul, har en skarp
Lugt . . Man har kaldt den Cblor.sa.Chem
Phys.58. *(kærligheden) var for ham, hvad
en electrisk Gnist

|
Er for de Arter Luft,

der Vandet å&nne. PalM. (1909). IL 176.
Svovlsyrling . . er en farveløs Luft. Christ.

Kemi.61. især i ssgr. som Gigt-, Grube-,
20 Grund-, Jord-, Kloak-, Klor-, Knaldluft

osv., jf. ogs. Brind-, Himmels-, Ildluft.
||

atmosfærisk luft, den jorden omgivende
luftart (se bet. 2.i;. AWHauch.(1799).391.
Christ.Kemi.45. brændbar luft, se brænd-
bar, fiks luft (o: kulsyre), se H. fiks l.i

(jf. ogs. Luftsyre). 8.2) luftarter, som dan-
nes i tarmene under fordøjelsesprocessen og
udstødes som vinde (flatus); tarmluft. Folk
. . morede sig med at paastaa, at der al-

30 drig kom andet end Luft fra ham. Alt
hvad han fordøjede gik fra ham i aande-
lig Form. JVJens.NH.167. Hestene svedte
og slap Luft bagud. Buchh.GS.256. SaU
Vin.227.

liiift-, i ssgr. (f Lufte-, se u. Luft-spring,
-springer, -sving), til Luft (jf. dog Luft-

træ 2); især til Luft 1-2 og 4 || af de mange
ssgr. er kun de vigtigere medtaget ndf. paa
alfabetisk plads; i øvrigt kan anføres: Luft-

40 aabning, -afgang, -bevægelse, -cirkulation,

-del, -forbedring, -forbrug, -fordærvelse,

-fyldt, -holdig, -køling, -opfyldt, -rensning,

-skakt, -sugning, -temperatur, -tilførsel,,

-tilstand
|| fra nyere tid stammer en del ssgr.,

der hentyder til luftens benyttelse som sam-
færdselsvej, anvendelse af balloner, flyvema-

skiner osv.; af disse er kun et faatal anført

ndf. paa alfabetisk plads (se fx. Luft-bal-

lon, -fart, -rejse, -vej i); i øvrigt kan næv-
sones: Luft-angreb, -befordring, -bombar-
dement, -droske, -eskadre, -kamp, -lov-

(givning), -omnibus, -rute, -soldat, -strids-

kræfter, -styrke, -trafik, -transport, -trop-

per, -værn. -aaben, adj. (jf. vindaaben;
nu næppe br.) som ikke frembyder hindring

for passage af luft; hvor (den friske) luft

frit kan sirømme ind. (kødet) ophænges i

Luftaabne Huuse. JLandt.Færøerne.(1800).
357. -aand, en. (jf. -alf, -vætte^ if. ældre

iO folketro: naturaand, elementåraand, der op-

holdt sig i (og tænktes at herske over) luftens

element; sylfe. Gylb.(1849).IX.74. Lemb.
Shak.XVI.2. -aandende^ part. adj. (biol.)

i forb. som luftaandende dyr, dyr, der

ved aandedrættet bruger luft (og ikke vand
som fiskene). Ørst.III.17. Boas.Zool.*39. -ag-
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*ig» <J<y- O (jf- -artet; nu sj.) til Luft 2.1

og 8.1: af samme ell. lignende natur som
luft; luftformig, luftagtige Grundstoffer.
Ørst.1.9. VSO. S&B. 2) f hvor luften har
fri adgang; hvor man kan aande frit; luf-
tig (5.1). Moth.L213. -alf, en. (poet.) Inft-

aand; sylfide. Hauch.VII.45o. -alge, en.

(bot.) alge, der kan leve uden for vand;
aerofil alge. Sal.^XVlJSO. -ansamling,
en. [2,8] (med.) abnorm samling ell. forøgelse lO

af luft (gas) i legemshulheder (Pneumato-
sts). Panum.437. -art, en. (iscer naturv.)
stof, der (ved alm. tryk ell. temperatur) er luft-

formigt; gas (1); luft (8.i); iscer (ofte i flt.)

om andre luftformige stoffer end den atmos-
færiske luft. AWEauch.(1799).396. Vandet
var . . dannet af to tuftarter. Goldschm.
BjlJ.118. Christians.Fys.492. ofte i forb.

som giftige, skadelige luftarter. £ek.
Nr.l93'/8l912.§17. -artet, adj. (f -artig. 20

Ørst. Naturens alm. Love. (1809). 49). (nu
næppe br.) luftagtig (1); luftformig. Gylb.
11.41. -bad, et. 1) (især med.) form for
bad, hvorved legemet udsættes for paavirk-
ning af luft, iscer frisk luft (og sol;Jf. Sol-
bad;. MO. Panum.437. jf Hrz.XUI.208.
2) (fagl.) apparat, hvori inddampning af
vædsker ell. tørring af vandholdige stoffer kan
foregaa (v. hj. af varm (fortyndet) luft).

SaUXVI.21. -ballon, en. O/- -bold 2, »
-kugle 2, -skib; rundt, med en let luftart

fyldt, hylster, der kan hæve sig i luften; bal-

lon (2). Tode.ST.1783J218. '(jeg har) beslut-
tet

I
At gaae i Luften op i Luftballonen.

Oehl.F.200. PalM.(1909).IIL7. OpfB.HS.
15. -bane, en. Cj/. -jærnbane, -tovbane;
fagl.) bane til transport, hvor vognene be-

væger sig langs et i luften ophængt kabel
olgn. (jf. Hænge-, Tovbane^; ogs.: jæmbane
(især: bybane), hvis legeme ligger højere end 40

iorden. 'JVJens.Br.l36. Sal.*XVI.21. -be-
boer, en. (jf. -dyr; poet.) væsen, som lever

i luften; især om fuglene. VSO. Disse smaa,
svage Luftbeboere (o: svalerne). Hauch.XD.
203. Kaalund.MB.1.165. -bedrag, et.

(sj.) skuffende luftsyn. Heib.Poet.lTl.202.
-begivenbed, en. (getigivelse a/" Meteor;
jf. -drag 3, -fænomen, -hændelse, -legeme,
-skin, -syn, -tegn; nu næppe br.) betegnelse

for usædvanlige fænomener i lufthavet som 50

stjerneskud, ildkugler, elektriske udladninger
(nordlys, tordenvejr, St. Elmsild), luftspej-
linger olgn. ESelskNyeSkr.IV.457. Ørst.IX.
20. -beregning, en. [6.i] (jf. -regning;
nu næppe br.) beregning, der savner gruiid-
lag; grundløs, fantastisk beregning. VSO.
•bestandig, adj. (fagl.) om stof: som
ikke angribes ell. ødelægges af (atmosfærisk)
luft. HinnerupJuv.46. -billede, et. (nu
»j.) luftspejling, -syn. Ørst.1.5.

|) i videre 60

anv., om syn, billede, forestilling, der savner
virkelighedsgrundlag ; gøglebillede; fantom.
Jeg staaer ikke her (o: som prædikant ved
et bryllup) som en Leiligheds- Smigrer for
at skabe Luftbilleder. IfaZZ.^F. 55. Ørst.
AN.I.189. -blaa, adj. [3.3] (jf. -farve;

poet.) blaa som himlen; himmelblaa; ogs. om
lufttoner med et blaaligt skær. *I)it store
luftblaa Øie blev med Taarer fyldt. Oehl.

ND.135. *Himlen hvælver
|
Sig over Jor-

den med sit luftblaa l^g.sa.DM.56. Hauch.
DV11.123. Recke.SD.161. jf. IIL blaa 3.3:

Deres Anskuelser og Fordringer er af
en altfor luftblaa, ideal Beskaffenhed.
BSchmidtJ'0.12. -blad, et. (bot.) blad
hos vandplante, der rager op i luften. Warm.
(Tidsskrift f. pop. Fremstill. af Naturviden-
skab.4B.IV.(1872).83). EoldBo.Sporepl.364.
-blanding, en. i) {som gengivelse af lat.

temperatura) f som angivelse af den atmos-
færiske lufts forhold (kold ell. varm, tør ell.

fugtig); (tilstand, art m. h. t.) vejrlig ell.

klima. vAph.(1772).III. JBadenJ'rO.392.
VSO. 2) [8.1] (1. br.) blanding af forskellige

luftarter. MO. D&H. -blase, en. {jf. ty.

luftblase; arkais., sj.) luftblære (1), -boble;

billedh, om noget tomt ell. værdiløst: (mine
elskovsdrømme) er nichtige Drømmer, Røg
og Tant kuns og fattige Luftblaser. JPJac.
1.161. -blære, en. I) (jf. -blase, -boble;
kugle, der dannes af (opstigende) luft i væd-
sker; blære; boble; ogs.: luftfyldt ujævnhed
i paastrøget farve, lim olgn. ell. utæthed i

fast legeme, fremkaldt af luftbobler. LTid.
1726.756. Green.UR.211. JakEnu.LF.llO.
2) (nu næppe br.) luftfyldt beholder, blære

(1.8), m. tynd hinde i et levende væsens legeme;

fx. om lungeblærerne (alveolsækkene). Skjel-

derup.Anthr.I.211. || svec: svømmeblære hos

fisk. LTid.1738.638. VSO. -boble, en.
luftblære (1). Bugge.Mathem.Forelæsninger.
I.(1795).388. SaUXV.763. -bold, en.
t) (sport.) bold, der gaar (slaas, sparkes,

kastes) højt op i luften; fx.: fodbold, der
ved et fejlspark sendes lige op i vejret og
ikke faar fart i den rigtige retning; ballon-

bold. Pol.yiol904.2.sp.l.
I) t tennis: langsom

bold, der i en høj bue slaas over modspille-
rens hoved. GymnJl.121. 2)(i/". fy.luftball;

nu næppe br.) luftballon. Ørst. Luftskibet.
(1836163. -bord, et. (jf -planke, -range;
^ udvendig klædningsplanke , der kan ud-
tages for at skaffe frisk luft mellem span-
terne. Harboe.MarO. EuskJens.Søm.71.
-bremse, en. (jf. -tryk-bremse; bremse
(iscer til jæmbanetog), der sættes i virksomhed
ved fortættet ell. fortyndet luft (tryklufts- ell.

vakuumbremse). DagNyh.^V&1913.Till.4.sp.l.
SaUXVI.21. -brend, en. 1) f indretning
(springvand), hvor vandet drives til vejrs ved
luftens tryk; Heronsbrønd. VSO. 2) brønd
(3.2), kanal, skakt, hvorfra frisk luft kan til-

føres et sted, hvor der ønskes ventilation. MU
TeknO. Scheller.MarO. -bælte, et. aaben,
ubebygget strækning ell. plads rundt om ell.

ved en by(del), karré olgn. Dannebrog."/*
1906.1.sp.l. GJ -beige, en, luftmasse, der
bevæger sig i bølgelignende svingninger. Sci-
roccoen blæste tørre, hede Luftbølger.B'C
And.XII.142. D&H. -bosse, en. skyde-
vaaben (nu især: legetøjsgevær), hvor driv-

kraften frembringes af sammenpresset luft;
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vindbøsse. LTid.l?46.7?5. OadsMag.1930.
149. -cis;ar, en. (jarg.) daarlig cigar

(der ryges i fri luft). CollO. Dania.III.79.
-douche, en. (med.) indblæsning af luft

i øret (det eustachiske rør). Panum. 665.

-drag^, et. 1) (1. hr.) luftning (2); (let)

vindpust; ogs.: lufttræk; træk(vind). Siv .

.

svajede med Enderne i Luftdraget. ZaA;

Niels.Maagen.49. D&H. 2) (jf. I. Drag 7;

sj.) lufttag; luftstrøg (2). En Kjærligned
af den Siags . . som jeg har drømt om,
er en Plante, der ikke kan trives i den
Luft, som jeg indaander . . Vi skal hæve
os op i andre Luftdrag. Schand.TF.II.355.

3) (jf. -begivenhed^ f om atmosfæriske fæ-
nomener ell. forstyrrelser. MGth.L213. -dyg-
tig, adj. {dannet efter sødygtig; fagl.) om
luftfartøj (især flyvemaskine) : som opfylder
de betingelser, der (maa) stilles m. h. t. ud-
rustning og flyveevne; som er egnet til luft-

sejlads. Lovtid.l920.A.1608. Fartøjet skal
tilfredsstille de til enhver Tid stillede

Krav til Luftdygtighed, og der skal
være udstedt Luftdygtighedsbevis for
det. smst.1602. -dyr, et. (jf. -beboer; især
zool.) dyr (navnlig: insekt), som lever i luften
('mods. Vanddyrj. Guldsmedene er frem
for nogen anden Insektgruppe i særlig
Grad huitåjr.Frem.DN.eSS. SaVXXI.943.
(sj.) om fugl: Bagger.II.466. -dække, et.

(ieat., nu næppe br.) d. s. s. -soffit(te). MO.
lufte, V. ['lofda] (dial. lofte, se u. bet. 4j.

-ede. vbs. -ning (s. d.) ell. (sj.) -else (Qrundtv.
B.II.82). {jf. ty. luften, liiften (nt. luchten;
samt (?) ænyd. forlufte ; til Luft, jf. dog bet.^\

sml. lugte, løfte)

1) (jf. bet. 2) til Luft 2: udsætte noget

for paavirkning af (frisk) luft; bringe
luft (og lys) til. l.l) i al olm. lufte Sæd
(o: ved at kaste den). VSO. Sandet i (for-
men) luftes, o: forsynes med Luftstik med
Luftprikkeren. Æan«over.re/m.-20. jf: ved
at „lufte" den brugte, med Gassens Svovl
mættede Jerntveilte kan (man) gendanne
(regenerere) denne til fornyet Anvendelse.
WSchivanenfl.TF.128. || (jf. af-, gennem-
lufte^ især m. h. t. rum: skaffe tilførsel af
frisk luft til; forny luften i; ventilere,
(ofte uden obj.). (han skal) lade holde reent
og sundt Skib, spule, svabre, samt lufte

under Dækket og i Lasten saa tidt, som
mueligt ev. SøkrigsA. (1752). §175. inde-
klemte og lidet luftede værelser. Ci<.J[794.

(JySaml.4B.III.434). Alting er ude, alle

Vinduer oppe, for at lufte. HCAnd.X.271.
Naar Solen om Dagen brænder paa (o:

paa mistbænken), maa der lukkes lidt op,
„luftes". Hjemmet.''yBl929.38.

|| (jf. Luft 4:)

skaffe bedre plads, lys, vækstbetingelser olgn.

vil man . . lufte sin Vaar-Sæd med en let

Harve, skal man . . see sig . . befriet fra
Vkrnd. Fleischer.AK.114. lufte for Træ-
erne, ved at rydde noget bort. FSO. Den
tykke Eeg var fældet, Alt (o: krattet) var
luftet og aabnet. Sibb.1.6. 1.2) i forb. m.
adv.

II
lufte op (jf. u. bet. 3; nu 1. br.).

1. forny luften; ventilere. Larsen. 2. (jf.
Luft 4:) rydde op (ved fældning olgn.). Dom-
kirken i Cordoba . . lignede en tæt Gran-
skov, hvor man har ladet lufte op midt i.

HCAnd.lX.332. 3. billedl. lufte op i en
trykket Stemning. CoZ/0. || lufte ud (jf.
udlufte^. 1. forny luften; ventilere. VSO.
den tomme Salon . . var luftet godt ud.
Bogan.I.135. „den Tobaksrøg —" . . „Men

10 skal vi ikke lufte ud dal" SvLa.SS.22. jf.
bet. 2.1: Klæderne maae godt luftes ud.
VSO. 2. (jf. Luft 4:) skaffe lys, plads ved
fældning, rydning olgn. (han) tog fat paa
Øxe og Baandkniv (og) luftede ud i Krat-
tet. Thyreg. BB. IL 1 98. EeeAnd. AH. 146.
3. billedl.: tilvejebringe bedre forhold (især:

paa det moralske omraade); fjerne, afskaffe
iiheldige, urigtige forhold olgn. Tjenerne og
Pigerne her i Huset . . spille Comedie .

.

20 paa Tørreloftet. Jeg har nu isinde at lufte

ud deroppe, og_feie det skadelige Utøi ud
af Kuset. Hrz.XVIII.137. *Volskerhæren
er i Vaaben. |

. . saa kan vi da faa luftet
|

den Skimmel ud, vi har i Overflod. Shak.
VII.126. Blaum.Sk.71. (1. br.) m. overgang
til bet. 2: Faren ligger ikke i, at man er
en Smule vidtløftig. Tvertimodl Man skal
lufte sine Tilbøjeligheder lidt \id.OBenzon.
S.7L

30 2) (jf. bet. i) til Luft 2.2: bringe ud i

frisk luft, i lys og luft. 2a) især m. h. t.

klæder: udsætte for paavirkning af luffen i

det fri, for sollys osv. Moth.L214. naar Vejr-
liget og Lejligheden det tillader, (skal han)
faae Sejlene op paa Dækket, for at lufte

dem. SøkrigsA.(1752).§498. Lufte Ammuni-
tionen . . udpakke Ammunitionen, for at

udsætte den i nogle Timer for en mild
Solvarme. MilTeknO. Tøjet fra de store,

40 tunge Egetræskister . . var hængt ud i

Solen for at luftes. NSvends.E.179. \\ m.
h. t. levende væsen: bringe ud i luften; spad-
sere med i frisk luft. Qrundtv. B. II. 82.

(smaabørnene var) opstillede 2 og 2, ak-
kurat som naar vi lufter Børn herhjemme.
DagNyh.^ljl921.6.sp.2. især m. h. t. hunde:
gaa en tur med (spec. om aftenen, for at

give dem lejlighed til at forrette deres nød-

tørft). PoU*/il907.3.sp.3. om Aftenen, før
50 man begiver sig til Ro, gaar man et Øje-

blik udenfor sin Dør for at lufte Hunden.
Fleuron.J.2. \\

(dagl.) intr.; især om tøj.

tøjet har godt af at hænge og lufte en
dags tid

i
2.2) refl.: gaa ud (at spadsere)

for at trække frisk luft; gaa sig en
(lille) tur. HCAnd.IX.200. Hør, Christen

!

det er ikke rigtigt med dig; skulde det

ikke være passeligst, om du gik lidt ned
i Gaarden for at lufte dig? Hostr.G.llO.

60 Vilde man ud for at lufte sig, da hed det

altid: „Jeg gaar mig en Tur paa Volden."
Davids. KK. 55. Isted Møller. Ilsebil. (1 904).

101.
II (jf. bet. 2.3j i videre (billedl.) anv.:

skaffe sig forfriskelse (ved rejser olgn.); ogs.:

gaa ud at more sig, forlyste sig. Forretnings-

livet giver Paaskud til at lufte sig og se
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sig om . . man maa strække sig over Lan-
dets Grænser. Drachm.F.1.97. DagNyhP/io
1921.3.8P.3. 2.3) (jf. ogs. bet. 2.2 slutn.) bil-

ledl.; især: fremvise, fremstille noget til

almindelig beskuelse. *Skoven lufter sin

grønne Pragt,
|
For kjølig Hilsen at

sende. Eeib.Foet.II.263. Forhenværende
Krigsminister M. rejste igaar tU Italien
for at lufte sin Berømmelse. .Bts/ra6/.**/i

1905.3.sp.4. Det kgl. Teater lufter Wagners
gamle Operaer i denne Tiå. PoL^yit 1921.
4.sp.l. jf.: 'De tappre franske Tropper

|

Fik luftet hendes (o: Roms) Særk |
For

liberale Lopper. Winth.X.38. lufte sit

tøj olgn., gaa sig en tur (især: for at faa
lejlighed til at fremvise, prale med et nyt
sæt tøj). 'Man vil ud at lufte den støvedfe
Frakke (o: ud at more sig).

| Skal det
være „Stalden" eller den gamle „Bakke"?
Drachm.D.18.

fl
m. h. t. tayiker ell. (især) fø-

lelser: give udtryk for; give luft. Drachm.
DJ.9. man kan ikke tælle dem, der privat
og halvoffentlig har luftet deres Indigna-
tion mod („Politiken").EarNiels.SP.70. D.
luftede paany sin Kontorvisdom. Kbh.*/i
1921.4.sp.2.

3) til Luft 7; om luftstrøm: bevæge sig fra
et sted til et andet; især om vind, luftning:
blæse (svagt). 'Meer qvægende Zephyr
omkring Dig skal lufte. RetnJ220. 'Stor-
men lystig lufter paa den vilde . . Sø.
Kaalund.HS.50. Vinden luftede ind i Ka-
hytten. JFJews.M.J.iS^. H i videre (metan.)
anv. *Foraarshimlen venlig lufter. OeU.
XIX.250. Winth.III.95. naar saa Foraaret
luftede (o: naar der kom foraar i luften),

saa blev der tr&vlt. HCAnd.V.143. biUedl.:

dér luftede ogsaa lidt af den grundtvigske
Højskoles Åand.MPont.MO.58.

|]
(poet., sj.)

bringe, skaffe frisk luft, kølighed, 'den luf-

tende Skov. Staffeldt.D.II.226. 'Hver Fod
er silkeklædt, hver Vifte luftende,

|
Hver

Taille stram og snørt, hvert Hoved duf-
tende. PalM.1.49. P i forb. m. adv., ofte i

forb. lufte bort, blæse bort; vejre hen. *Du
friske Storm . . luft

| Det syge Mismod
hortlKaalund.EtForaar.(18.58).108. JPJac.
1.121. nogle gråbrune Småfjer luftedes hen
over Kamppladsen (o: efter en hanekamp).
Børd.KK.164. jf. : 'venlig synes mig hver
Vind tillufte

| kjær ^rmåring. Lundbye.
B.5. H nu især (navnlig ^) upers. Bag-
ges.NK.287. 'Det aander himmelsk over
Støvet,

I
Det vifter hjemlig gjennem Lø-

vet,
I
Det lufter liflig under Sky | Fra

Paradis. Gnmdtv. SS. HI. 314. det lufter
lidt gjennem de aabne Vinduer. S^auc/i.

VII.300. Vi tale saadan til daglig Brug
om, at det er stille Veir, derfor kan det

f'erne blæse lidt, eller dog lufte. Kierk.
II. 390. Harboe. MarO. Scheller. MarO.

Feilb. i forb. lufte op, begynde at blæse;
ogs.: blæse friskere. Grundtv.HV. 111.336.
Jeg har Alt klart til at lette, og nu lufter
det op.Ing.EF.VLl8. NMøU.B.2L

4) {vel til Luft 1, jf. eng. loft, slaa op i

luften, nordfris. lochti, løfte (til locht, luft),

samt falstersk lovde, lufiMd (DSt.1922.104);
vistnok sammenblandet m. II. lofte; jf. ogs.

isl. lofta, løfte, færøisk lofta, gribe, fange i

luften ; nu oftest m. former som lofte, lovte

,

lowte; dial.) intr.: hæve sig op i vejret;
løfte sig opad. Egernet, måren, ilderen
lofter (o: klatrer fra det ene træ til det andet).

Moth.L190. jf. (maaske til bet. 3?;: Vejene
10 blev hvide. Støvet luftede i Gaderne. Saa
mærkedes Sommeren i Bjen.Gravl.Væ.lS?

.

II
nit især om fjerntliggende ting, navnlig (del

af) landskab: hæve sig højt over horisonten;
træde tydeligei'e frem end sædvanligt; tone

højt. Naar langtfraliggende Stæder lofter,

det er: synes at ligge høyere, end ellers,

betyder det Forandring i Veyret. OecMag.
V.198. VS0.III.L19L MDLS32. FeUbJI.
443.

20 IJnfte-, t ssgr. se Luft-.

Iiaft-eg^9 en. (nu næppe br.) 1) [2a]

(jf. -region j luftlag.VSO. høiere Luftegne,
Ørst.(Folkekal.l842.179).

fl
t best. f.: luft-

havet; atmosfæren. 'Af Vestens sag^e Vind
Luftegnen neppe røres.Stockf.(SkVid.XIL
28). 2) [3.8] himmelegn; himmelstrøq. under
de heede hah-^gne.vAph.Xath.VIILlSO.
de som boe i de koldeste Luft-Egne. sa.

BO.23. VSO. MO. -ekko, et (især ^)
30 forholdsvis svagt ekko, der datmes (paa ha-

vet) ved, at lyden ka^s tilbage fra et tæt-

tere luftiag. SaUXVL2L -elektricitet,
en. (fys.) elektriske kræfter i attnosfæren;
især: elektromagnetiske bølger, der er frem-
kaldt af forstyrrelser i atmosfæren ; atmos-
færisk elektricitet. Hag.VIIJlS. AarbRadio.
1924.279. -fang, et. (nu næppe br.) 1)

[7] (jf. Fang 3.i; det at (kunne) opfange
vinden ell. en luftstrøm; konkr.: del af red-

40 skab, anordning, der kan opfange en luft-

strøm; vindfang. VSO. MO. 2) (jf-iy- ^^^
fang, luftbrønd, -kanal; anat.) luftrør (2).

vAph.(1772)JII. VSO. -farer, en. (nu
næppe br.) luftskipper; aeronaut. Ørst.lV.
102. -fart, en. luftsejlads; flyvning; ogs.:

luftrejse; flyvetur. 0rst.IV.83. Blich.(1920).
IV. 188. lokale Luftfarter.Zopffrf.i950.il.

1602. Erhvervsmæssig Luftfart. s»!»<. || her-

til Lnftfarts-forsikring, -havn fo: lufthavn.
50 Lovtid.l920.A.1601) ofl. -fart«j, et. (iscer

fagl.) redskab (stand- og friballoner, luftskibe,

flyvemaskiner), hvormed man kan foretage
opstigninger i luften. D<tH. LovNr.490"/»
1920.§1. -farve, en. spec. [3.3] (jf. -blaa;
nu næppe br.): himmelblaa farve (azur ell.

ultramarin). VSO. MO. S&B. -fersk-
nrnSf eii- ferskning, hvorved ilten tages

(hovedsagelig) fra atmosfæren. Sal.* VIL904.
-filter, et. (fagl.) redskab (ramme med

60 udspændt stof olgn.), hvorved en forbipas-
serende luftstrøm i et ventilationsanlæg be-

fries for urenheder, især støv; stevfilter. Sal.

XV111.167. -fistel, en. (med.) fistel fø-
rende til strube eU. luftrør, saaledes at der
kan trænge luft igennem den ved aande-
drættet.KliniskOrdbog.(1921).141. -flaade.

XIII. Rentrykt •/« 1951 2
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en. (jf. -marine; især ^) samling af luft-

fartøjer, især til krigsbrug (jf. u. Eskadre 2);
navnlig om alle de en stat tilhørende militære

luftfartøjer. Scheller. MarO. f -flyveri,
et. flyvning; flyvekunst. Martinet.Menneskets
physiskeBeskrivelse.(overs.l 796).4. -foder,
et. (fisk.) føde, som visse fisk (ørreder, løjer)

skaffer sig ved at snappe insekter (myg, fluer)

i ell. lige over vandoverfladen. LandbO.11.80.
-forandring, en. [3.4] (især med.) om-
bytning af opholdssted for at komme i bedre

luft, i et sundere klima. DagNyh.^/il908.
4.8p.5. billedl.: VilhAnd.N.31. -form, en.

O [2, 8] (fys.) luftformig tilstand. Ørst.II.

181. D&H. 2) (jf. -dyr; især zool.) individ-

gruppe (underart), der lever i luften, der
gives Former (af sommerfugle), hos hvem
man finder dels en vingeløs Vandform,
dels en vinget hvLfttoim. Sal.^XXI.9é3.
-formet (Frem. ML. 352. Sal."" XVIII.
560) ell. -formig:, adj. [8.i] (jf. -form 1

samt -agtig, -artet; fys.) om stof: som har
evne til ubegrænset udvidelse; som har den
for luftarter karakteristiske tilstandsform.
KSelskNyeSkr.IV.519. det samme Stof kan
optræde i tre forskellige Tilstandsformer,
enten som fast, draabeflydende eller luft-

formigt. Christians.Fys.492. -fornyelse,
en. (jf. -skifte^ tilførsel af ren, frisk luft

og bortskaffelse af den brugte; især som gen-
givelse af Ventilation. OpfB.^1.276. LandbO.
III.418. -fornyer, en. (1. br.) ting (ap-
parat), der kan bevirke luftfornyelse; spec:
ventilationsapparat ; ventilator. TroelsL.lI.

114. TidensKvinder.^^U1930.10. -fotoj^ra-
fere, v. fotografere fra luftfartøj. Grøn-
land skal \Mitlotogi2iiQrQS.NatTid.'^lil929.

M.l.sp.l. især som vbs.: Luftfotografe-
ring. Haandb. f.Luftfart.1925.18. -foto-
grafi, en (i bet. i) ell. et (i bet. 2). 1)

(fagl.) luftfotografering. Haandb.f.Luftfart.
1925.65. 2) fotografi (fotografisk billede) taget

fra luftfartøj, smst. FrNygaard.KK.7. -fri,
adj. (nu sj.) som ikke indeholder luft; især
om rum: lufttom. KSelskSkr.VI.155. Saaby.''

II (^j-) i anden anv. det saaledes vundne
Ludsalt . . er luftfrit. Tode.H.84. -fyr, et.

(fagl.) stationært lys, fyr (III.3) til vejled-

ning for luftfartøjer. I)agNyh."/al921.5.sp.6.
SaUXXVI.682. -fænomen, et. (nu sj.)

d. s. 8. -begivenhed, de med hendes (o:

Fata Morganas) Navn betegnede Luft-
Phænomener. Heib.Poet.II.95. f -fæst-
ning, en. [6.1] luftkastel (2). Trende smaa
og lystige Historier. [ca.l800].2a*: -gang,
en. (jf. -vej 2) luftfyldt ell. luftførende gang
ell. kanal

|] (zool.) snæver forbindelsesgang
ml. svømmeblære og spiserør hos visse fisk.

Lutken.Dyr.^279. Sal.^ VIII. 138.
||

(bot.)

luftfyldt rum ell. gang ml. cellerne t plante-
væv; intercellularrum. SaUXYI.25. -gas,
en. brændbar luftart, gas (1), fremstillet
ved tilsætning af letflydende kulbrinte (fx.
benzindamp) til atmosfærisk luft. SaUXVI.
25. -gji^S^t en. (jf. Kastegynge^ større
gynge, hvorved man kommer forholdsvis højt

op i luften; især: større gynge (med sæder
i form af baade ell. gondoler), som trækkes af
de(n) gyngende v. hj. af tove. NBlichSL.57.
jeg fik syv Ture i Kastegyngen og fem i

den amerikanske Luftgynge. KMich.LM.
156. -liammer, en. maskinhammer,
der drives ved fortættet luft; pneumatisk
hammer. OpfB.*III.128. -hane, en.

hane, hvormed der kan aabnes ell. lukkes for
10 luftens passage gennem en kanal, et rør

olgn. TeknMarO. DSB.Matr.1.29. -harv-
ning, en. (landbr., nu næppe br.) let, over-

fladisk foraarsharvning, hvorved der gives

luften adgang til at trænge ned til mulden
og komet. AG Wiimh.Den praktiserendeLand-
mandsHaandbog.I.(l826).80. -hav, et.

(uden for naturv. spr. især poet.) oftest i

best. f., om jordens atmosfære. *Gaderne
fyldes af Folket i Sorg,

| Lufthavet bølger
20 af Klokkernes Klang. Ploug.II.57. de fly-

vende Fugle drukne let for en i Lufthavet
(o: man taber dem let af syne).Frem.DN.
439. SaUXVI.26.

\\ (jf. Luft 1; sj.) i videre

anv., om himmelrummet, æteren. *hine Døgn-
fluer af Verdner,

|
Nysudrugede, | Flyvende

Fnug i det uhyre Lufthav.Hauch.SD.1.242.
-havn, en. (jf. -farts-havn samt Flyve-
havnj større, med værksteder, depot olgn. for-
synet, landings- og startplads for luftfartøjer.

30 NatTid.Vs 1919. M. 3. sp. 2. OpfB.*II. 557.

-hjnl, et. (nu næppe br.) ventilator i form
af et hjul. Hempel.Flora.(1834).21. -hng,
et. [6.1] (jf. -strøg 3; sj.) hug, der føres efter

en indbildt modstander; hug i luften. Saa-
ledes hilse Fægtere hverandre med Skva-
dronader. Lufthug og Stampen, inden de
ret begynde det b\oåigeYdiTS..Blich.(1920).
XII.89. D&H. -hul, et. 1) adbning (især:

af ringe størrelse), hvorigennem luft kan
40 strømme ind og ud; ofte om vinduesløs aab-

ning i murværk. Pflug.DP.455. Der var iMu-
ren (i fangehullet) et lille rudeløst, snevert
Lufthul. HCAnd. VII. 114. SkibsbygnK. 45.

2) (zool, foræld.) udgangsaabning for et

aanderør hos lavere dyr; aandehul. SÆB.
D&H. -hnle, en. (især zool.) hulhed, hul-

rum, der er fyldt med luft. BMøll.DyL.1.3.
I Hovedskallens Væg (hos pattedyr) findes
større eUer mindre Lufthuler. -Soas.Zooi.*

50 606. -hnls-li.]ap, en. (jf. -klap; nu 1.

br.) klapformet lukke for et lufthul (1), et

luftrør; klapventil. vAph.(1764). VSO. MO.
-hvirvel, en. (nu 1. br.) hvirvlende, kred-

sende bevægelse i luften (som ved hvirvelvind,

skypumper olgn.). Ørst.VIII.38.53. D&H.
t -hændelse, en, d. s. s. -begivenhed.
Eilsch.Term.33. sa.PhilBrev.299. -hær-
dende, part. adj. (0, foræld.) om staal:

som blot er afkølet i luften, men ikke hærdet
60 i vand; naturhaard; selvhærdende. Hanno-

ver.Tekn.186. -hætte, en. (fagl.) dæksel,

hætte (1.4.5) over en luftkanal ell. et luft-

hul (1). LandbO.III.419.
Inftig, adj. ['lofdi] {ænyd. luftig (og

lugtig;; fra ty. luftig ell. afl. af Luft)

1) (poet, nu sj.) til Luft 1 (og 2.i;; som
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harer til, befinder sig, foregaar i luft-

havet, •mit (o: Fata Morganas) luftige

Falads.Heib.PoetJI.119. den luftige Fart
(o: ballonfærden). Fædrel.'^/il8o3J.sp.3. •Si-

den (o: efter badet) staar du i Særken
|

og er stadig i Vinden, I en luftig Gud
ler

I
over saa slet skjulte Lemmer, JF

JensJ)i.U37. jf. bet. 3: •Han forbereder Alt
til snart at stige

|
Paa luftigt Skib til

Æthrens klare Kige. Ørst.Luftskibet.(1836).

75. i Aftensolens Glands øvede en glim-
rende Flok Duer sig i deres luftige Ven-
dinger. TVtn<;».JX8^.

2) til Luft 2.1 (og 8.i^; bestaaende af luft;

af samme sammenscetning ell. i samme til-

standsform som den atmosfæriske luft; luft-
agtig; luftformig; ogs.: som minder om,
ligner luft. 2.1) (nu sj.) i egl. bet. da man
kan udsvede Salt, er det vel og mueligt,
at man kan uddunste et lettere Legeme
i en luftig Tilstand. Miilertz.RadesygensNa-
tur.(1799).27. Jeg saae det klare Vand
under os, det hilste min Erindring med
sin luftige Klarhed. HCAnd.1.428. Jordige
ere Bly og Sølv, vandig Kvægsølv, luf-

tige Kobber og Tin, ildige Jærn og Guld.
AlfrLehm.Overtro.il. (1894). 113. 2.2) (jf.
het.^; poet.) isctr om aander: ulegemlig
som luften; ujordisk; overjordisk; æte-
risk; ogs.: som mangler reel eksistens; kun
eksisterer i fantasien; uvirkelig. •Freia.,
er kun et luftigt Drømmetant. Oehl.XII.
135. De (o: aandeme) jage Dyr dannede
af Skyer, og spende den luftige Bue.
Blich.(1920).1.46. •stundum skal en luftig

Skygge der | Fra Pletten stirre vildt ud-
over Søen. Bagger.II.400. jf.: Er det til

at undres over, at den danske Literatur
er af luftig Art, at den kæmper med Virke-
ligheden som en Fugl, der ikke kan faa
Fodfæste? AGarde.DanskAand.(1908).24.

3) (til bet. 2; jf. ogs. Luft 6.3; let, tynd
som luften. 3.i) (poet.) om levende væsen:
som bevæger sig med yndefuld lethed; let-

^ygg^i't undertiden ogs.: som gør et overjor-

disk indtryk. Kanskee hun er et Greve-
barn eller en Hertugdatter . . jeg veed .

.

ikke hvor et saa fiint, yndigt og luftigt

Væsen er kommen fra. Hrz.YIII.284.
•rundt paa Taget . . | De luftige, de lette

Spurve ho^^e. PalM.lV.119. D&H. y især
em bevægelse: som vidner om, foregaar med,
er udført med lethed, ynde. 'sig ingen En-
gel svinger

| Paa lettere, paa luftigere
Vinger. i^a^^es.JJ.54. •Mellem Æg kan jeg
(0: en zigøjnerske) med luftige Hop | Dandse
paa kunstig Maade. Bagger.II.319. •Dand-
sen, den luftige, lette. FalM.(1909).I.264.

jf.: Scherzostykket „Queen Mab", et rent
Vidunder af den allerdelikateste, luftig-

ste (o: mest henaandede) Orchesterbehand-
lxng.RBergh.M.73. 3.2) om ting; ofte (jf.
het. 5a^; let bygget, konstrueret, saa at luften
frit kan passere; som ikke virker tungt ell.

massivt, luftige Gaaseduns Dyner. Ber^«.
BB.52. om bygningsværk: (gotikkens) Til-

bøjelighed til stramme og strunke For-
mer og til gennembrudt og luftigt Ar-
bejde. Jian^eJ.i2. H især om klædedragt:
let; tynd; gennemsigtig. JtfO. •Vandred
hun her i sin luftige Dragt | Med Lok-
kernes Fragt? BeckeXD.48. jeg vaagnede
i Himmelsengen næste Morgen — hun
trippede ude paa Gulvet i luftigt Kostume
med en Kaffekande i Haanden. J"FJens.

10 IM.lOl. som adv.: „hvoraf kommer det,

du gaaer uden Kiole? Det er for koldt
til at gaae saa luftig klædt." — „Monsieur
Flink, Frøken 1 er af et heedt Tempera-
ment." Skuesp.X.250. Schand.AEJ207.

4) (jf. Luft 6; overf. anv. af bet. 2 og S;

især m. nedsæt, bet. 4.1) om ting, forhold,
tanker, følelser olgn.: flygtig; uhaand-
g ribelig; især: som saxmer virkelig værdi,
mangler reelt grundlag, ikke er det, det gives

X ud for; værdiløs; ubegrundet; løs. disse
lette luftige Forlystelser, hvor ingen Ting
rører Rieitet. Skue8p.X.49. Indbildnings-
kraften (kunde) saa meget friere . . be-
væge sig og opføre sine luftige Bygnin-
ger. Molb.F.108. •dette Haab,

|
Der vel for

Tanken viser sig fornuftigt, | For Hjertet,
ak, kun svagt og let og \\xit\st. PalM.I.123.
en saadan Antagelse er en luftig Indbild-
ning, som intetsteds har hjemme. -SLt«r/c.

» Vl!29o. (lørdagen) helligholat (pensionats-
værtinden) med alle Haande mærkelige
og luftige Retter, som f. Eks. Rabarber-
suppe og Aalehaler i Gelé. EmestoDalgas.
LidelsensVej.(1903).74. 4.2) om person:
flygtig; overfladisk; især: letsindig;
upaalidelig; vindig. VSO. to Herrer,
af hvilke den Ene især saae meget luftig

ud. Gylb.V.ll. TBaden.Suppl.39. jf.: for-
virret og luftig er min Charakteer. HC

43 And.(Coll.HCA.32).
fl
om optræden, handle-

maade olgn. Et luftigt Foretagende. FSO.
•det er skammeligt 1 En saadan luftig

|

Og vindig Adfærd (0: at forlove sig med
en andens elskede) . . Han skal staae

|

Til Regnskab. Hrz.VIII.246. nu næsten kun
om udtryksmaade : som ikke vidner om dy-
bere eftertanke; om bemærkning: løst hen-
kastet; ligegyldig fremsat; ikke gennemtænkt.
De tager saa forskrækkelig massivt paa

50 en luftig Bemærkning, at jeg har maattet
vænne mig tU en for mig og Andre højst
kedelig Direkthed og Tydelighed. JLange.
(Brandes. XI V. 467). DagNyh. »»/i. 1 921.3.

sp.2. som adv.: „leg gik og tænkte paa
gamle Dage." — „Pyt, dem!" sagde hun
luftigt — „dem var der ikke meget ved."
OBang.Byen.(1924).104.

5) (jf. Luft 2.2 og l.i) om sted, lokalitet:

hvor den friske luft har adgang; hvor
60 der er frisk luft. 5.1) t egl. bet.; især om

overskygget sted ell. (navnlig) opholdsrum:
hvor der er frisk luft, god plads og ikke for
varmt, jeg vil bygge mig et rummeligt
Hus og luftige Sale. Jer. 22. 14. •denne
Plads er køl og luftig, | Beskygt af Træ'rl
Oehl.y.35. •Støberiet selv med det høje.
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raa Tag og det luftige Rum fuldt af

Skygger! JVJens.Di.90. jf. : 'Fuglen svær-
mer for Himlen |

Luftig, freidig og stor.

Winth.in.8å.
II (jf. bet. i) om ting (bjerg-

toppe, trækroner olgn.): som rager højt op
i luften og derfor er udsat for vindeti. *Lad
Storkene knevre

|
I luftige Rede! Grundtv.

DV.I. yin. 5.2) (nu 1. br.) egl.: som er (for)

stærkt udsat for vinden og derfor let af-

køles; i videre anv., især om vejrlig: køligt

og blæsende; ogs. (nu næppe br.): sval.

(Adam og Eva) hørde Guds Herrens røst,

som gik i haven, der dagen var luftig

(1871: sval). lMos.3.8(Chr.VI). *Det er en
Aften i April, |

En Aften kold og luftig.

Holst.IV.17. Paa Biergene er det luftigt.

MO. Du er for tyndt klædt 1 . . Det er luf-

tigt at sidde i aaben Yogn. Drachm.T.32.
JLuftig^-hed, en. flt. (sj.) -er. (især O

;

uden for bet. 4 1. br.) til luftig; især i flg.

anv.: t) til luftig 3.1 : lethed, ynde i bevæ-
gelser olgn. Sneppen (lader) os dybere end
alle andre fornemme det vingede Væsens
Luftighed. Rørd.(DagNyh.''*/3l926. 7.sp.4).

2) til luftig 3.2, om det forhold, at noget i

lethed minder om luft. S&B. || konkr., om
noget let, luftigt, (balkjolen) var med Pi-

ber og Flæser og Læg og Luftigheder.
KvBVIsl905.4.sp.l. 3) til luftig 4: Luftig-

heden af den Tanke, der svævede over
Yandene.Brandes.II.151.DagNyh.^Vi2l921.
3.sp.2. 4) til luftig 5. en Sovestue, hvor
Reenhed og Luftighed herskede. Riber.

(Rahb.Tilsk.1793.668). 0rst.II.141. Const.

Kogeb.37.

t liuft-ild, en. I) (oldn. lopteldr, lyn-

ild; jf. -begivenhed) om elektriske udlad-
ninger i luften (nordlys, St. Elmsild) ell.

om meteorer, ildkugler olgn. vAph.(1759).
JHSmidth.Messenierne.(1813).5. de samme
Slags Lys, der undertiden viser sig om Vin-
teren i Sneefog, og som vi da kalde Luft-

ild. ÆaucA.F.543. 2) (jf. -skud, -sværmer

J

fyrværkeri. Bagges.(MO.). VSO. en Kapu-
ciners Skæg var bleven svedet af Luft-

ilden. Ing. KE. II. 98. -jsernbane , en.

(1. br.) luftbane. D&H. -kabel, et.

elektrisk kabel (telegraf-, lyskabel), ophængt
i luften ml. standere olgn. (jf. Jord-, Sø-
kabelj. Suenson.B.11.192. -kammer, et.

t) luftfyldt rum; rum, hvor luft kan op-

samles ell. strømme igennem; fx. om luftkasse

i en brobaad (MilTeknO.216), blandings-
rummet (i skaftet) i et gasapparat (VortHj.
IV2.201), større kanal i et ventilations-

anlæg (SaUXXIV.745). 2) (jf. -hnle) luft-

fyldt rum i en organisme
\\

(bot.) større celle-

mellemrum i plantevæv, i hvilket luftgan-
gene udmunder. Warm.Bot.235.

||
(zool.)

om det luftfyldte rum, som omgiver aande-
drætsorganet, labyrinten (2.4), hos labyrint-

fiskene. Boas.Zoot*507. -kanal, en. (fagl.)
større rør, kanal (1), til bortledning ell. til-

førsel af luft (fx. i ventilationsanlæg). Mil
Conv.IV.746. Fleuron.KO.158. -kappe,
en. 1) (sj.) lang kappe (H.l.s), hvort en

aand, et spøgelse er indhyllet (jf. Feilb. u.

1. kappe i;. Ew.(1914).IV.348. 2) (jf.
Kappe sp. 44^^) luftfyldt beklædning over
varmeovn, -rør olgn. Suenson. B. it. 201.
-kar, et. (nu næppe br.) lufthule, -kam-
mer (2) i en levende organisme. Hatlager.S.
CLStrøm.Naturhist.Læsebog. 11.(1842).4. \\

spec. (anat.) om luftrørets forgreninger,
navnlig bronkierne. Journal Med Chir. III.

10 181. Anat.(1840).II.373. -kasse, en. ^
luftfyldt, kasselignende beholder paa (siden

af) en baad (især: en redningsbaad) til for-
øgelse af dens flydeeime. Bardenfl.Søm.I.126.
PolitiE.Kosterbl.''lil925.2.sp.2. -kastel,
et. 1) [1] (nu kun m. overgang til bet. 2)
bygning (slot, fæstning), der rager højt op
i ell. tænkes (ses som luftsyn) svævende i

luften. *(man skal) boe paa Jordens fa-

ste Food,
I
Og ey opklynge sig i Træer

20 og Luft-Casteller. BDiderichsøn.Friderichs-
Berg.(1705).B2v. Falst.0vid.23. Ing.EF.I

.

90. Morgana: *Men jeg, som ellers boer
i Luftcasteller, | Tør dristig sætte Foden
paa din Q. Heib.Poet.II.119. FalM.Ung-
domsskrifter.II.(1859).429. 2) (jf. -fæstning,
-slot samt kasteller i luften u. Kastel 1)
især i flt.: drømmebillede(r) ; fantasteri(er):

fantastisk(e) forhaabning(er). JSneed.1.258.
den Kirke . . er ikke den Christelige, men

30 et selvgjort Luft-Castel, der naturligviis

staaer i samme Forhold til Kirken, som
Vind til Aand. Grundtv.KO.1. *hans Tanke
sødt sig amuseerte iMedLuftkasteller.PaiM

.

AdamH.L170. AHenningsen.DGE.40. \\ især

i forb.somhygge luftkasteller, udkaste
dristige, fantastiske planer; nære uopfylde-
lige forhaabninger. Dette heele Luft-Castel
(som han selv havde bygget) ansaae han
for sandt ogYLTkeligtBiehl.DQ.1.138. »Saa

40 svøber jeg mig i min Kappe tæt | og Luft-

kasteller mig bygger:
|
et Hus og foran en

Haveplet. Kaalund.129. Man kunde skrive
en hel Bog om alle de Luftkasteller, jeg
har bygget i min Hjerne. Schand.IF.43.
Feilb. -kedel, en. J, metalbeholder til

fortættet luft i en torpedo. Bardenfl.Søm.II.
148. -kilde, en. spec. [8.i] (geol, nu 1. br.):

vulkan, der udsender kulsyre (jf. -vulkanø.

GForchh. Stoffernes alm. Chemie. (1834- 35).
50 124. -klap, en. 1) lufthulsklap. VSO. MO.
D&H.

II
spec. (jf. Konduktørventil; jærnb.):

ventil paa en luftbremseledning. DSB.Matr.
1.32. 2) (jf. -rørs-klapj f om drøbelen

(Uvula) ell. strubelaaget (Epiglottis). vAph.
(1772).in. VSO. -klokke, en. (fagl.)

klokkeformet beholder, hvori luft kan opsamles

(indpumpes), ell. hvoraf luft kan udpumpes.
SaUXVIII.563. -kloset, et. (fagl.) klo-

set, hvor luften stadig fornyes gennem luft-

ig rør. MøllH.IV.134. LovL.IX.481. -knold,
en. (jf.-løg; bot.) overjordisk, grøn stængel-

knold hos forsk.tropiske planter. Sal}XV1.28.

-kort, et.(fagl.) kort,brugtpaaluftfartøjer,

med angivelse af ting ell. punkter, der er sær-

lig fremtrædende set fra luften. OpfBMI.555.
•krans, en. (1. br.) kransformet luftpude.
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Vortnj.112^36. -kreds, en. 1) f bane,

kreds (1.3), hvori noget bevæger sig i luften;

om komdbane: LTid.1739.602. 2) {igær hos

Bprogrensere) atmosfære; dunstkreds. Heitm.
Fhysik.79. ØrstJXJS. MøllHJVJBl. |) om
luften paa et bestemt sted: atmosfære (2).

EPont.Atlas.1.371. saa reen og ubesmittet
er Luftkredsen (Atmosphere) paa Søen .

.

at den bliver et . . Fristed for Sundhed.

Claus.E.75. 2) (fagl.) telegraf- eU. teUfon-
linie besiaaende afluftUdninger (1). Telegr

Telef.255. 3) fast rute for luftfartøjer.

Baandb.f.LuftfaH.1925.28. -lære, en.

(1. br.) Icere om lufthavet; især: lære om de

højere luftlag; aérologi. ScheUer.MarO. -læ-
sket« part. adj. om brændt kalk: som
ved at opsuge fugtighed fra luften er blevet

læsket, omdannet ttl melkalk. LandbOJlI.
Lodde. SR.TxU. 56. TU Forhandlingen om w 557. -lej;, et. 1) O/. -knold; gart.) over-

Sundhedsvedtægter. (Juli 1858). 8. under
vore luftkredse olgn., (jf. u. Luft 3.4;

nu næppe br.) under disse himmelstrøg; paa
vore breddegrader. OeconJoum.1758.527.

||

nf. Atmosfære 2 (slutn.) og Z) billedl. Xora
Érun.D.*369. *Det var, som bragte hun
en Luftkreds med, | hvor aldrig slappe
Tanker raadvildt kives. Schand!uD.208.
-krigr, en. kampvirksomhed udført af luft-

fartøjer. DJcH. BerlTid.^yil931.AftJ0.sp.6. X (AWHauch.(KSelskNyeSkr.v:i8)): -naa-
jf. Luftkrigsret Sal^XVI.29. -knsle, lijkg^en.(f-mudnmg.vAph.(1759). VSO.)

jordisk løg hos forsk, løgplanter. SvendbAmt.
1926.185. HavebrL.UI.62. 2) ^ løgvæksten

Allium proliferum Schrad., der har luftløg (1);

etageløg. EavebrL.UI.62. -Hiaaler, en.

(fys., nu næppe br.) apparat til luftmaaling,
dels (jf. Luft 2a samt -prøver) til bestem-

melse af den atmosfæriske lufts iltholdighed

olgn., eudiometer (MO.), dels (jf. Luft 8.1^

tumaaling af en luftarts mængde, gasometer

en. t) (foræld.) dampkugle (1); æolipil. LTid.
1724.824. VSO. D&H. 2) (nu sj.) luftballon.

„Er et Pas nødvendigt for at komme le-

vende bort fra Kiøbenhavn?" — „Saa
nødvendigt, som en Luftkagle for at kom-
me levende bort fra Jorden." BaggesJL.I.S.

VilhAnd.AD.64. -knr, en. (især med.) be-

handling, der søger at hjælpe patienten ved

(jf. -prøve, -vejning; fys., nu L br.) udmaa-
ling af luftarters blandingsforhold, bestand-

dele m. m.; aerometri. SaUI.202. -aaals-
skyts, et. (jf. -skyts^ H skyts, hvis særlige

formaal er at beskyde luftfartejer. Sal.'XVI.
29. -madras, en. (1. br.) større luftpude
ell. -krans. D&H. -malt, et. (fagl., især
bryg.) malt, der er tørret ved luftens alminde-

luftforandring, ophold i frisk, styrkende luft. 30 lige temperatur; grønmalt. Ølbrygn.(1796)
Pont.BB.7. Panum.438. j/. L u f tk u r s t e d.

snist. -iBgj et. del af lufthavet, der skiller

sig ud fra de øvrige dele som et lag; iscer

m. Jienblik paa de enkelte deles forskellige

afstand fra jordoverfladen. Luftlagene ere
tættere nærved Jorden. KbhSelsk2\ yeSkr.V.
534. Gletschernes Skær fyldte de lavere
Luftlag (Brandes.E.83: den lavere Atmos-
phære^ med deres lysende Genskin, ^ra«-

49. Hage.*880. -marine, en.^ en stats

luftflaade og de dertil knyttede personer, an-
læg osv. BerlTid."/il931.Aft.4.8p.3.

ske, en. [6j>] (jf. -pind 2; haandarb.) i

hækling: maske, der dannes ved, at traaden
trækkes gennem en allerede dannet løkke

(mods. fast (I.2.i) maske;. CoUO. VortHj.
III1.116. t -maskine, en. 1) maskine,
der drives ved vinden, fortættet luft olgn. (jf.

de8JV.61. NaturensV. 1918.485.
|i (jf. At- ^ -motor). MB.1827.34. 2) luftballon; luftfar-

mosfære 3^ overf. eU. i sammenligninger.
Digtet (fortryller) ved sin milde Natte-
stemning. Skovens hele Luftlag (Brandes.
DD.178: Atmosfære; er deri. Brandes.IL
22. Elsa var som en Søvngængerske. Naar
hun var ved klar Bevidsthed, færdedes
hun kun i Tankens højeste Luftlag. Fr
Poulsen.F.40. f -ledig, adj. lufttom, (vi)

gabe efter Veiret, som i et Luft-ledigt
Rum. Lodde.NT.240. WerfeLE.11.38. -led- 50 ^aaj et legeme, der udøves af luften, naar

tøj. Wess.256. Bagge8.DV.X.270. ECLund.
Samler.II.(1804).49. -masse, en. [2.1, 8.i]

et -massa. vAph.(1772).III). større mængde
luft. VSO. Sal.*XV.50. -mester, en. per-
son, der forestaar et større ventilationsanlæg;

vist kun (foræld.) om en funktionær ved Det
kgl Teater. DagbV/tl880J2.sp.l. Agerholm.
Det kgl. Theaters Dagbog.l913-15.(1915).18.

odstand, en. (fys.) modstand mod (tryk

nin^9 en. 1) (jf. -kabel; ledning, især til

elektticifet , ophængt i luften. Jørg.VF.95.
elektriske Sporvejes Luftledninger. Suen-
son.B.II.230. 2) luftkanal D&H. Sal*
XVIII.562. j7. L u fti e d n ing s oV n Co : kap-
peovn). D&H. -lejpeme, et. 1) (foræld.)
luftagtigt legeme, legeme af luftstof (saaledes
som man i ældre tid opfattede englenes, de
afdødes legemer). vAph.(1759). VSO. 2) (jf.

den er i bevægelse, ell. naar et legeme bevæ-
ger sig mod den. 0rst.AN.II.32. Sal*XVI.
50. -motor, en. (jf. -maskine 1 ; 0, nu
I br.) motor, der drives ved fortættet luft.

SaVXVII.354. -mørtel, en. (fagl.) mør-
tel (som fx. kalk-, lermørtel), der kun hærdner
i luften, men ikke i vand. Sal.*XVI.31. -net,
et. spec. 0: antenne (sender, modtager) i ra-
dioanlæg, der bestaar af flere lufttraade (2).

begivenhed^ t om sky-, taagedannelser, M Schledermann.Radiotelegrafi.(1908).91. Aarh
ildkugler, meteorer olgn. VSO. -linie, en
I) (jf. L Linie 1.4; Uge, direkte linie, vej
gennem luften mellem to punkter uden hen-
syn til terrænet; fugleflugtslinie. NatTid."ia
1885.Aft.l.spJ2. (man ser) Kattegat, hvor-
fra man i luftlinje er fjæmet 6 mil..ff7

Eadio.1924.280.
liUftnins, en. [Qofdneii] flt. -er eU.

(sj.) -e (JLange. (Nær og Fjern. »«/» 1879. 2.

sp.2)). (jf. »».luftning, ty. liiftung t bet. 1;
vbs.tU lufte) 1) til lufte 1-2: udluftning;
ventilation. Mangel paa Luftning og
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Reenlighed har havt de sørgeligste Føl-

ger ombord i Op\a.gsf\sLaden. ArchivSøvæ-
sen.I.U9. Sehand.SD.115. Lige efter Døds-
faldet hængte vi (sengklæderne) ud paa
Diget til Luftning. Sørd.S.69. 2) ^iUufte 3:

bevæge Ise i luftmasserne ; vind; især : vind-
pust, som er af en ringe styrke og hurtigt

lægger sig. JMHertz.Isr.331. Veiret (blev)

slapt med smaa Luftninger, ^^erfeecfc.^e-

8krivelseoverBegivenheder.II.(1804).66.*naa.T

en Luftning kuled, naar en Bølge klang.

Oehl.HK.67. I dette Land blæser ingen
Storm eller skarp Vind, kun milde Luft-

ninger komme op fra Floden. Hauch.V.90.
•Køle Luftning fra Søen. P^ou^-./.^^ 7. Ve-
sterbros solhede Brostene og lidet balsa-

miske Luftninge. J-Law^c/JL^^P. Scheller.

MarO.
II

billedl.; især om foreteelser paa det

aandelige livs omraade (der bebuder, med-
bringer nye tanker). Destoværre ønsker i

Almindelighed et Menneske altfor mange
Ting, lader Sjelen flagre for enhver Lnlt-

ning. Kierk.V. 162. der (var) lige fuldt

Luftning af en ny Tid over (C.Bartholin
og Worm). CSPet.Litt.1.636.

Ijuft-opsamler, en. beholder til

komprimeret luft. Hag.VII.114. Sal.^XVI.
31. -opvarmning, en. spec. om op-
varmning af rum ved tilførsel af ophedet,

frisk luft. Sal*XVI. 31. -orkidé, en.

(bot.) orkidé, der lever paa stammer ell. grene,

men ikke tager næring af jorden; epifytisk

orkidé (jf. Jord-, Landorkidé^. Lange. Vej-
viser i bot. Have.(1875). 97. -pensel, en.

(fagl.) lille sprøjte, hvormed vandfarve (ved
retouchering, porcelænsmaling olgn.) kan paa-
lægges ved hjælp af trykluft; farvesprøjte.

OpfB.*III.664. -perspektiv, et. [3.3]

(jf. -tone 2; mal.) perspektivisk afbildning,
som viser indflydelsen af luftens uklarhed
paa lys og farvetone (jf. Linieperspektivj.
Hauch.y1.307. Beckett.YK.158. f -pibe,
en. luftrør; spec. (anat.): luftvej (strube ell.

luftrør ell. forgrening af luftrøret). Moth.
P69. JBang. S. 118. Martmet. Menneskets
physiskeBeskrivelse. (overs. 1 796). 64. VSO.
-pind, en. 1) [4.8] (jf, -prikker) if^ng,

lige naal, hvormed der stikkes lufthuller

(„vindpiber") i sandstøbeforme olgn. Wagn.
Tekn.66. 2) [6.3] (jf. -maske; haandarb.)
om de masker i anden række i hækling, der
dannes ved at slynge traaden flere gange om
naalen, før den fæstnes. Sal.XI.150. -plan-
ke, en. .^ (jf. -bordj planke, der kan ud-
tages for at skaffe frisk luft i lasten paa et

skib. Funch.MarO.II.89. -plante, en.
(bot.) 1) (foræld.) plante, der (som luft-

orkideer) ikke tager næring til sig fra jor-

den. Have-Tidende.IV.(1838).419. 2) plante,
hos hvilken de overlevende knopper og skud-
spidser findes paa skud, der rager frit frem
i luften. Raunkiær.PlanterigetsLivsformer.
(1907). 23. -port, en. J^ i ældre tiders
krigsskibe: (kegleformet) aabning, anbragt i

skibssiden (især: paa banjerne) for at give
luft. Cit.l810.(Søkrig8A.*ÉrriT2r). Funch.

MarO.II.89. -pose, en. 1) (fagl.) pose-

formet beholder til (opsamling af) luft; fx.
om (del af) hylstret i en ballon: Scheller.

MarO. OpfB.*II.466. 2) (vet.) sækformet
udkrængning af slimhinden i den eustachi-

ske øregang hos hesten (hesteslægten og be-

slægtede dyreformer); luftsæk. Viborg.(Phy

8

Bibl.lV.252). LandbO.III.423. -post, en.
t) befordring af post (og passagerer) ad

10 luftvejen; ogs. om de hertil benyttede far-
tøjer ell. den befordrede post; flyvepost (2).

PoUVel913.1.sp.3. Bek.Nr.496^l9l920. 2)
(sj.) rørpost. Holstein.Ts.88. -potte, en.

mindi-e beholder til opsamling (og bort-

skaffelse) af luft (fx. i centralvarmeanlæg).
Sal.^XVIII.561. -presse, en. presse,

der virker ved fortyndet ell. (især) fortættet

luft; pneumatisk presse ; trykluftpresse. Sal.*

1.203. -prikker, en. (jf. -pind i)

20 redskab, hvormed der skaffes luft i støbeform-
kasser, dannes luftsiik. Hannover. Tekn.13.
-projekt, et. [6.i] (sj.) fantastisk, uklar
plan; luftkastel (2). Éahb.E.1.357. -prore,
en. [2.1,8.1] (j/". -vejning; især fys.) under-
søgelse af den atmosfæriske lufts ell. en an-
den luftarts beskaffenhed; konkr.: lille mængde
luft, der anvendes ved en saadan undersøgelse.

MO. SaVXVL32. -prover, en. [2.i, 8.i]

(fys., nu næppe br.) redskab til luftprøver,

ia især (jf. -maaler^ til bestemmelse af luftens

renhed (eudiometer). KSelskNyeSkr.III.339.
MO. -pude, en. (jf. -krans, -madrasj be-

holder af kautsjuk olgn., der kan fyldes med
luft, og som afgiver et bekvemt sæde (ell. leje)

for syge, svagelige ell. trætte personer. Levin.
Bang.S.55. Panum.438. -pumpe, en. 1)

(fys.) pumpelignende redskab til fortætning
ell. (navnlig) fortynding af luft; især: redskab
til udpumpning af luft af en beholder. LTid.

4a 1720.Nr.24.8. intet aandende Væsen kan
leve under den opererende Luftpompes
Klokke. Pram.(Rahb.LB.I.476). Luftpom-
pen lærte os at prøve Tingenes Forhold
i det tomme Rnm. Ørst.U.eS. OpfB.UIl.
75.

II (1. br.) i billedl. udtr. (Sokrates anbragte)
Individerne under sin dialectiske Luft-
pompe, berøvede dem den atmosphæri-
ske Luft, de vare vante til at aande i.

Kierk.XIII.260. JVJens.D.137. 2) (astr.) i

50 best. f., som navn paa stjernebilledet Antlia.

Bugge.Astr.5. Sal?XVt.34. -pnst, et.

(1. br.) vindpust; luftning. Drachm.PV.16.
D&H. -rangfe), en. ,1, rang(e) (fort-

løbende række planker i et fartøj) indehol-

dende luftbord ell. -planker. Funch.MarO.
11.89. KuskJens.Søm.71. -region, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -egn i. Ing.RSE.VIL
289. MO.(u. Luftørk;. -rebning, en. [6.i]

(nu dial.) d. s. s. -beregning. Kok.Da.Ord-
60 sprog.(1870).nr.535. Feilb. -rejse, en. 1)

(jf. -fart, -ridt^ rejse, fart gennem luften

(med luftfartøj olgn.). At de paa visse Dyr
giorde Luftreiser giennem Skyerne. ^asfA.
(MO.). Heib.Poet.IL221. Fotografiappara-
ter maa ikke uden særlig Tilladelse med-
føres paa Luftrejser over visse Staters
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Landomraader. Haandb.fX,uftfart.l925.47.

jf. Feilb. 2) (spøg.) fald gennem luften (fra

en betydelig højde). D&R. jf. Bagge8.NK.
15. -renser, en, (nu sj.) redskab, ma-
skine, der kan rense, forny luften; ventila-

tor. PhysBibl.III.89. MilTeknO.MO. -ret,
en. (jur.) retsregler for lufttrafik og luft-

fartøjer. SaVXVI.34. -ridt, et. iscer i

folkeeventyr: ridt, fart gennem luften paa
et fabeldyr, et kosteskaft olgn. Feilb.

|i
bil-

ledl. Drømmenes vilde Luffa-idt var tilende.

Pont.LP.VIII.30. -rige, et. (poet, ^.) i

best. anv.: luftens rige;lufthavet. Ing.ÉSE.
VII.303. -rinc^, en. luftfyldt gummiring
(efter et 1888 opfundet system) til cykle-,

automobilhjul osv.; pneumatisk ring. Berl
Tid.^y^ 1893. Aft. Till. 2. sp.2. 0pfB.Ul.52.
-rod, en. (bot.) rod, der udspringer fra
stængelen ell. grenene, og som (fx. hos luft-

orkideer) optager ncering fra luften, ell. som
(fx. hos visse figenarter) vokser ned til jor-

den (og tjener som støtterod). Drejer.Bot
Term. 9. Warm. Bot. 30. JVJens. OM. 10.

-rom, et. 1) luftfyldt rum. VSO. MO.
\\

(bot.) om store, udvCiede luftgange i planter.

Warm.Bot.222. 2) O t best. anv.: det af
lufthavet, atmosfæren, opfyldte rum. I Ste-

det for det frie, umaadelige Luftram
havde Fuglenes Konge her faaet et sne-
vert Buur. VThist.TV.IlJSOS. Sal.*XVI.34.

jf. faa luft under vingerne u. Luft 2.i: Det
fulde Luftrum til at udbrede deres kæmpe-
store Vinger faar Livets og Dødens Ge-
nier sjældent hos (Ooethe).Brandes.V.568.
-rystelse, en. (sj.) luftsvingning, især af
forholdsvis stor styrke (fx. om lydbølgerne

ved (kanon)torden. D&H.). han (forklarede)
dem, at Ekko'et ikke var Andet end Luft-
rystelse. Goldschm.VIII.346.

Iiiift-rfl>r, et. 1) rørformet luftkanal;
ventilator. Lodde.SH.39. Hvert vandtæt
Rum maa forsynes med Luftrør (air pipe)
gennem Inderbunden ved Rummets høje-
ste Pxiukter.SkibsbygnK.45. 2) (anat. og
zool.) om aandedrætsorgan. 2.1) (jf. -fang 2,

-pibe samt Lunge-gang, -pibe (1), -rør^

især i best. f, om den kanal hos højere dyr,

der, udspringende fra struben, fører luften
til og fra lungerne (Trachea); tidligere un-
dertiden ogs. om struben (Larynx). Moth.
L213. Undseelse . . qualte dette Suk i

Panthakaks Luft-Rør. Ew. (1914). IV. 80.
Anat.(1840).II.368. Hans Aandedræt peb
gjennem Luftrøret som en hæs Fløjte.

Schand.AE.368. LandbO.III.424.
||

(sj.) om
de udvendige dele, halsen. 'Saa greb den
(o: falken) sin Fjende om Luftrøret langt,

|

Heiren kæmped forgjeves, dens Aande-
dræt blev trvingt.Hauch.SD.II.207. 2.2) om
luftfyldte rør hos lavere dyr (som insekter).

LTid.1743.169. Insekterne have istedetfor
Lunger en utrolig Mængde af fine Luft-
rør. iØrsf.7F.I6o. Liitken.Dyr.^365. Sal^XVI.
35. liuftrers-, i ssgr. (f Laftrør-, se u.

Luftrørs-gang, -hoved, -laag^. (anat. og
zool.) tU Luftrør 2; fx. (foruden de ndf.

medtagne): Luftrørs-betændelse, -brok, -ka-

tarr, -krampe, -svindsot, -sang^, en. (nu
næppe br.) luftrørsgren. Luftrørgangene
iLungeTne.NyeHygæa.V.(1825).9S.-st'eikt
en. især i flt.: bronkier. CollO. Sal.''XVl.35.

II
om forhold hos insekterne: LutkenJ)yr.^

366. -£86Ile, en. især i flt., om blad-,

busk- ell. traadlignende organer, hvori luft-

rørene (hos insektlarver) forgrener sig; tra-

ipchégælle. Lutken. Dyr.^366. Sal* XII. 414.

-hoved, et. (1. br.) strubehoved (Larynx).
S&B. Landbo. 111.425. Luftrør-: Anat.
(1840).II.351. -klap, en. (jf. Luftklap 2;

1. br.) strubelaag (Epiglottis). LandbO.III.
425. -laag^, et. (nu næppe br.) d.s. Luft-
rør-: Anat.(lS40).II.355. -snit, et ope-

ration, hvorved luftrøret aabnes foran paa
halsen, iscer for at skaffe luft ved strube-

hoste olgn. (trakeotomi). S&B. Panum.438.
20 KLars.AHJ.08.

liaft-sadel, en. [6] (geol.) tænkt re-

konstruktion af en borteroderet sadels (anti-

klinals) opr. udseende. SaUXV.636. -»ell,
et. .^ d. 8. s. Kuldsejl. KusklenSjSøm.TiU.
14. -sejlads, en. (jf. -fart; det at bevæge
sig gennem luften med et luftfartøj; ofte

spec: sejlads med luftskib; ogs.: enkeltrejse

med luftfartøj. Har Søefarten Adkomst til

Digterens Lovsange, hvad vU da ikke
30 Luftseiladsen faae? Rahb. Tilsk. 1798. 196.

PalM.(1909).III.18. OpfB.UII.397. -sej-
ler, en. (jf. -farer, -skipper; nu sj.) per-

son, som foretager luftsejladser. VSO. D&H.
II

ogs. om fugle: *Luftseiler derude,
|
Let-

byggede Svale I CKMolb.SD.182. om skyer:

Drachm.KK.197 . -silke, en. T kunstsilke,

hvis væv indeholder mange luftblærer, der

giver stoffet særlig fylde og glans. Hanno-
ver.TekstilJI.339. -sitring, en. (nu næppe

40 br.) luftsvingning; om lydbølger: VSO. PMøll.
11.358. -skib, et. luftfartøj; især (mods.
Ballon, Flyvemaskine): større (ofte:torpe-

doformet) fartøj, der er lettere end luften og
bevæger sig ved anden drivkraft end vinden.
•Omsider man løser hver bindende Snor,

|

Og herligt sig Luftskibet hæver. Ørst.Luft-
skibet.(1836).51. Luftskibet kommer; det
er overfyldt med Reisende. HCAnd.V1.185.
Lov Nr.490^'-l9 1920. §1. \\ hertil bl. a. (se

so Sal* XVI. 43 ff.): Luftskibs-ekspert, -fart

(JFDreier]. Folkenes Fremtid. (1848). 44.

D&H.), -færd, -hal (o : stor, overdækket byg-

ning til anbringelse af luftskibe), -industri,

-katastrofe, -motor, -type. -skifte, et
(især hos sprogrensere) luftfornyelse; navn-
lig: ventilation. Svendborg Amtstidende. '/la

187lJ2.sp.l. Brandes.I.124. H (I br.) om aan-
dedrættel OBloch.D.U.31. f -skin, et
(jf. -begivenhed; lysende luftsyn (meteor,

60 nordlys olgn.). Moth.L2l3. NKBred.(Tullin.
II.a7r). VSO. -skipper, en. (gldgs.)

fører af et luftfartøj, især: en ballon; bal-

lonfører. Bøtcher.B.34. PalM.VlJ287. Der
var en Luftskipper, ham gik det, galt,

Ballonen sprak. HCAnd. VIII. 248. Vore
Herrer?^U1920.30. -skorsten, en. (jf.
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Lufttræksskorsten; fagl.) luftkanal, der ud-
munder i en skorsten. Christmas. UT. 141.

Landbo. III.419. -skrue, en. skrue,

propel, der ved sin omdrejning i luftmassen
kan bevæge noget fremad; nu især: propel

paa luftfartøj. OpfB.'^III.éS. OpfB.*II.325.
540. t -skud, et. {jf. ty. luftschuss samt
-ild 2) om fyrværkeri ell. salutering. Nætterne
vare lyse af Blus, Lamper og mangfoldige
Paafund af Fryde-Ild og Luft-Skud. Slange, lo

ChrIV.100. -skyts, et. ii d. s. s. -maals-

skyts (og Antiluftskyts, se anti- sp. 754'**).

SaUXVI.48. -slag, et. 1) (talespr., l.hr.)

bevægelse, hvorved noget løftes (kastes, slaas)

i luften ell. op i vejret, den meget alminde-
lige Maade, at slaa (dugen) ud over Bor-
det med et stort Luftslag. Consf.GjH.i57.

2) ^ kamp, slag mellem luftflaader. -slan-
§e, en. 1) slangelignende luftkanal ell. -rør.

LBang.FrederiksHospital.(1857).4. Luft- 20

slange . . til Dykkerpumpe. Scheller.MarO.
344. 2) luftfyldt gummislange i en luftring;
(alm.:) slange. Cyclehb.84. NatTid.^'/elOia.
M.Till.l.sp.2. -siot, et. luftkastel (2). Rahb.
Forti.479. det glimrende Luftslot, som
hans Phantasie byggede for h^m.Molb.
EL.29. VVed.BB.179. -slngnins, en.

(7f'Vindslugning; l.br.) sygelighed ell.uvane,

som ytrer sig ved, at der nedsvælges luft i

mavesækken; aerofagi. DagNyh.^^/Bl904.Till. 30

2.sp.3. KliniskOrdbog.(1921).5. -sluse, en.

lufttæt rum, især i en dykkerklokke, der
tillader passage mellem to rum med forsk,

lufttryk, forhindrer indtrængen af luft, damp
m. m. OpfB.''I3.112. Scheller.MarO. -sl«r,
et. (fot.) uklarhed, „slør", i en fotografisk
plade, fremkaldt ved paavirkning af luft

under fremkaldelsen. Sal.^XXI.784. -smag^,
en. [6.3] (fagl, 1. br.) flov, daarlig smag,
som vin faar i daarligt lukkede flasker og i ^
ikke fyldte fade. CollO. -smitte, en. (for-
æld.) smitte, smitsom sygdom, der mentes at

forplante sig gennem luften, ligge i luften
(Miasma). MdsskrLitt.X.551. -so£fit(te),
en. ^»7. -dække, -tæppe; teat., nu næppe
br.) bevægelig, fra sceneloftet nedhængende
dekoration, der snart forestiller himlen, snart
løvværk m. m.; (nu:) soffit. RCÅnd.V1.164.
-sot, en. (med., foræld.) luftsvulst. OLBang.
T.494. -spalte, en. (bot.) om de spalte- sp

formede ceUemellemrum hos en plante, der sæt-

ter den ydre luft i forbindelse med aandehu-
len; spalteaahning. Warm.Bot.236. -Sjpejl,
et. (poet., sj.) luftspejling. Drachm.BB.94.
-spejling, en. (jf. -billede, -synj billede,

fremkaldt ved tø-egelmæssig brydning af ly-

set (især p. gr. af stærk varme) , der viser
sig paa himlen og foregøgler beskueren ikke
eksisterende genstande; ogs.: spejlbillede, ka-
stet tilbage fra en eksisterende genstand til 60

et luftlag, der viser genstanden nærmere ell.

anderledes, end den er; optisk bedrag; fata
morgana; hildring. Meyer.^282. Thyreg.BB.
11.345. om det var Luftspejlinger eller
virkelige, af Solen beskinnede Kirker .

.

kunde man aldrig bestemt afgjøre. Pon/.

S.50. Faulsen.II.850.
|| (jf. -billede slutn.)

billedl. en Fata Morgana, en Luftspeiling
af den apostoliske Kiv'kQ. Mart.Forsv.84.
PLaurids.S.VII.118. -spjæld, et. ind-
retning, der lukker for et luftrør ell. et lufthul;
(alm.:) spjæld. D&H. TeknMarO. -sport,
en. (jf. Flyvesport; 1. br.) luftsejlads, flyv-
ning (betragtet som sport). D&H. Luftsport.
(tidsskrifttitel.1911, 1913-14). -spring, et.

(f Lufte-. Sort.Poet.68). 1) spring ell. hop,
hvorved man kommer ret højt op i vejret;

højt spring; badutspring ; nu især (gym.)
om spring, hvorved man slaar en forlæns
kolbøtte i luften uden at berøre jorden med
hænderne ell. hovedet. KomGrønneg.IIl.99.
Linie-Dandsernes Luft- Spring. Eilsch.F.
55. (han) gjorde et Luftspring af Glæde.
Blich.(1920).XV.149. (de kunde) slaa Luft-
spring uden at tage Næverne til Hjælp.
AndNx.PE.1.85. 2) bilkdl. Holb.MFU.130.
Med 300 Berg-Knaber lood hånd Voldene
undermiine, men fleere end Halfparten
af dem giorde Luft-Spring (o: sprang i

luften). Slange. ChrlV. 569. || især om over-

raskende, løjerlige, taabelige handlinger ell.

udtalelser: kaprioler; krumspring. Ånti-Spec-
tator.112. jeg er lige saa lidet som du i

Stand til at føre Snak om ingen Ting.
Til slige Luftspring har ingen af os Smi-
dighed i Forstanden. PMøllJ.413. -sprin-
ger, en. ("t Lufte-. BDiderichsøn.Friderichs-
Berg.(1705).B3r). (nu sj.) person, som gør
luftspring (1); akrobat; badutspringer ; volti-

gør. Moth.L213. Luftspringere, Liniedand-
sere. Gøglere og Taskenspillere. Zt^7.^i9i4^.
1.77. Winth.IX.173. -steg, en. (jf. leve
af luften u. Luft 6.3; dagl., spøg.) det rene
ingenting; ogs.: meget let kost uden nærings-
værdi; især i forb. som faa, leve af luft-
steg (og vinaboUer), der udtrykker, at man
intet faar at spise, bliver skuffet i sine for-
ventninger olgn. Du vejer ellers godt. Din
lille Rad . . Du lever nok ikke af Luft-
steg. Esm.II.277. Paa Knæ for Porcelæns-
guden, her tilbeder vi det Intet, som er
Alt, Luftsteg serveres 1 Hoffmann.Blaanende
Danmark.(1919).70. Indtægterne (tillader

ikke) meget mere end Luftsteg og Vind-
frikadeller. FZortan.5r.i8. -sten, en. 1)

(især hos sprogrensere) sten, som er faldet

ned fra luften; meteorsten. JBaden.FrO.II.
80. D&H. 2) (Jagl.) ubrændt, lufttørret tegl-

sten. SaUXVl.48. -stik, et. §» en med
en luftprikker frembragt lang aabning ell.

luftkanal i en støbeformkasses sand olgn.

Hannover.Tekn.20. OpfB.*III.161. -stille,
et. [7.2] (mi næppe br.) stille vejr; vindstille.

Olufs.Landoecon.28. -stof, et. (nu næppe
br.) luft (8). jo længere den fra Spiserne
tilbageblevne Ureenhed bliver opnoldt i

de tykke Tarme, desto mere Luftstof maae
naturligviis opdynge sig i Tarmkana-
len. Ackermann. Opblæselser.(overs.l794).20.

-strog, et. 1) [2] (nu næppe br.) luftmasse

i bevægelse; luftstrøm. Man skal søge at

undgaae det Luftstrøg, der bærer lige
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fra den Syge. Frankenau. Sundhedspolitie.

(1801).43. Kierh.XI.64. MO. S&B. 2) [3]

{jf. t luftstreg, zone (Moth.L213), ty. luft-

strich; 1. b?:) himmelstrøg, klima. D&R. 3)

[6.1] {jf. ty. luftstreich) f d. s. s. -hug. vAph.
(1772J.III. -strem, en. vAph.(1772).IlI.

jeg skimtede Tonerne, liig synlige Luft-

strømme, der rullede hen over Havet.
Eauch.V.410. PalM.(1909).IIIM. Den op-
adgaaende Luftstrøm i det barometriske
Minimum. FremJ)N.162. -strømnins,
en. d. s. LandboJIL426. Sal.*XVIlI.559.
-st«d, et. (sj.) I) udaandet luftstrøm. En
Lydmængde, der frembringes ved et en-

kelt Luftstød, kaldes en Stavelse. JftTc/r«"?«.

Sprogl.13. 2) [7.2] vindpust; vindstød. EN
Claus.TaU.(1843).4. -stette, en. (nu sj.)

luftsøjle. Eilsch.Term.17. Kraft.M.II.559.
S&B. -stAT, et. (iscer fagl.) støvgran, der

svæver i luften; nu kun koll., om alle de

faste smaadele, der kan holde sig svævende
i luften; tidligere ofte som betegnelse for et

meget lille (mikroskopisk) legeme (gran, atom).

tvende Grand eller L\iitstøv.vAph.Chym.
III.323. Blomsterstøvet (er) en vigtig Be-
standdel af Luftstøvet. VortHj. 1 V3. 227.
Sal.''XXII.530. -STine, et. (f Lnfte-. CH-
tauJ'T.104). (sj.) bevægelse, hvorved man
svinger sig (højere) op i luften; ofte om fug-
les ell. insekters flugt, (sommerfuglenes) før-

ste Luftsving eller \Jdflngt.vAph.Nath. VII.
440. Rødbenen foretager .. sine Luftsving
i lange Linjer og flade Bner. Markman.S.
145. jf: *Himlens Fugle . . de blide

|
Luf t-

svingere. Oehl.I.2ol. -STingning^, en.

(jf. -rystelse, -sitring; især fys.) svingning i

atmosfæren; svingning i luftens enkelte dele.

ØrstJllJOo. D&H. -STiilst, en. (jf. -sot;

med.) sygelig tilstand, hvorved luft er trængt
ind i legemets bindevæv; emfysem; ogs. om
en saadan ansamling af luft. PhysBibl.1.
460. MøllH.IV.192. f -svælg, et. om
(indgangen i svælget til) strubehovedet (La-
rynx). Martinet. Menneskets physiske Beskri-
velse.(overs.l 796).35. Fra nken au.Sun dheds-
politie.(1801).199. t -sværmer, en. (jf.
-Ud, -skud samt Ildsværmerj om en slags

fyrværkeri. Prahl.ST.1.98. „Et Slags Ra-
ketter . . der giøre krumme og vilde Spring
i Luften." FSO. -syg, adj. {dannet efter

søsyg; jf. landsyg; ^scer spøg.) utilpas, svim-
mel (med fornemmelser som ved søsyge) efter

et længere ophold (højt oppe) i luften; nu
især: syg under ophold i et luftfartøj, vi
havde tilbragt fem Timer (paa Strassburg
domkirkes taam). Som man er søesyg
endnu paa Landbredden, saa var jeg nu
først luftsyg paa Gaden. Bagges.L.II.353.

jf. Luftsyge. Pol.^!il926.10.sp.4. -syn,
et (jf. -begivenhed osv.; især (d) ejendom-
melig, opsigtsvækkende fremtoning paa him-
len; navnlig om ildkugler, meteorer ell. (især)
luftspejlinger. Moth.L213. Luften, i hvilken
lader sig trit og ofte adskillige Phæno-
mena og Luft-Syner see, som Bi-Sole,
Bie-Maaner . . Nord-Lys og saadant meere.

LTid.1727.85. Aftenrødens, Morgenrødens,
Regnbuens og flere saadanne Luftsyns
Gl&nds. 0rst.lII.191. *Heden alvorsstor,

|

Her, hvor Ørknens Luftsyn hoer. HCAnd.
X.509. 1) t sammeyiligninger ell. biUedl.; især

(jf. -bedragj om skuffende, bedragende syn,

fantasterier, illusioner olgn. Codex Justi-

nianus (var) et Luft-Syn paa den juridi-

ske Himmel. SchyUeJE.V. 20. Mynst.Betr.
10 II132. Elskov, Ry, Ærgerrighed, Have-

syge — Alt er Et . . thi det er Alt Luft-
syn med forskellige Navne. Brandes. V.528.

•Store mål | sank som luftsyn. JVJfø//.^.

38. -syre, en. [8.i] {navnet givet 1774 af
svenskeren Bergmann; jf. fiks luft (u. II.

fiks 1j^; kem., foræld.) kulsyre (2). Briin-

nich.M.143. BiblLæg.III.15. -syrlig, adj.

(kem., foræld.) til -syre: kulsur. Briinnich.

M.144. VSO. -sæk, en. (iscer zool.) om
20 forsk, luftfyldte organer ell. hulheder i men-

neskelige og dyriske organismer | (jf. u.

-blære 2; anat.) om lungeblcererne (alve-

olerne). Anat.(1840).I1.374. Panum.374.
\\

(vet.) d. 8. 8. -pose 2. Sal.XlJ.061. | (zool.)

om luftrørsforgreninger i form af store, luft-

fyldte sække i fuglenes legemer (knogler).

LandmB.II.42. Boas.Zool.*578. om tilsva-

rende organer hos insekterne: Berg8.M8?I.
122. om det omdannede, blæreformede individ,

30 der holder blæregoplemes kolon i flydende. Boas.
Zool.*175. -søjle, en. (jf.-støtte) luftmasse
(ell. luftstrøm), der tcenkes at have søjleform;
især (fys.) : luftmasse, der ved sit tryk paa-
virker en vis, begrænset flade. Rækken .

.

gjælder for vibrerende Strænge saavel-
som for vibrerende hvdtsøilex.Heib.Pros.
IX.498. (han) pustede en Luftsøjle ud
mellem Læberne. ScAandjS^J 7. Paulsen.I.
418. -tegn, et. (nu næppe br.) luftsyn

40 (som meteorer, nordlys), atmosfærisk for-
styrrelse, iscer opfattet som (ondt) varsel.

Moth.L213. paa nogle Stæder (er) seet et
Luft-Tegn ai Gestalt som en Lantze. LTid.
1725.302. Torden . . Dette skrækkelige
'Lutttegn.vAph.Nath.YIII.130. VSO. -ter-
mometer, et. [8.1] (fys.) termometer til

maaling af meget høje ell. lave temperaturer,
hvis beholder er fyldt med brint, ?ielium ell.

kvælstof. ChristiansJ'y8.620. -tom, adj.

50 (j/. -fri, -ledig; iscer fys.) om rum: som
ikke indeholder luft; som (praktisk talt) er
tømt for luft. VSO. et Legeme i det luft-

tomme Rum falder med uendelig Hastig-
hed. Kierk.XI.25. Lufttomme Termometre.
MKnudsenJ'ysik.(1923).145. jf. Lufttom-
hed. JfO. -tone, en, 1) (poet.) tone, der
klinger gennem luften, frembringes af luft-

strømme (fx. i en æolsharpe. D&H.). 'Saa
synge de (o: guderne), og svinde.

|
Luft-

60 tonerne døel OehlJ)igte.(1803).77. 2) (if.

-perspektiv; mal.) om (fremstilling af) den
maade, hvorpaa luften faar en fjernere lig-

gende genstand til at fortone sig. Heib.Pros.
11.253. EEannover.E.73. -torpedo, en.

^ torpedoformet projektil til udkastning fra
luftfartøjer. SaUXVI.50. -tovbane, en.

im. Rentrykt "/4 1931
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(jf. -bane;. OpfBM3.161. -traad, en.

O (jf- -væv 1; nu næppe br.) i flt, om edder-

koppespind, der i varme sommerdage svæver
gennem luften; flyvende sommer. MO. D&H.
2) (jf. -net; antennetraad til traadløs

telegrafi. Schledermann.Radiotelegrafi.(1908).
91. Scheller.MarO.
liUft-tryk, et. (især fys.) tryk, som en

luftmasse udøver (varierende efter dens tem-

peratur og rumfang); spec: et paa en vis

vandret flade af den atmosfæriske luft ud-
øvet tryk, som er lig med vægten af den over

fladen liggende luftmasse. ØrstNaturens alm.

Love.(1809).308. Schouw.Plantegeographie.
(1822).10l. Jeg kunde kun af Lufttrykket
føle, at vi sank med en stærk Fart (o:

ved nedfarten i en mine). Thiele.Breve.238.

naar Lufttrykket er forskelligt paa for-

skellige Steder, vil Luften altid bevæge
sig mod den Retning, hvor Trykket er
mindst. Frem.DN.157. (meteorol.:) Der staar

nu flere lave Lufttryk over Nordsøen.
BerlTid.^yi9l92o.Aft.l.sp.4. JLnfttryk-
bane, en. ^ bane (især til brev- og pakke-
post), hvor vognene ved trykluft drives frem
gennem en tunnel. Sal.XIV.432. -bremse,
en. (jf. Luftbremse; trykluftbremse.

OpfB.^1.72. -maaler, en. (1. br.) 1) {dan-
net af Ørst; fys) barometer (i.i). Ørst.Natu-
rens alm.Love.(1809).271. D&H. 2) (jf.-tæt-
heds-maaler; manometer. Scheller.MarO.

liuft-trse, et. 1) (fagl.) veddet af Co-

paifera bracteata (hvis kerneved under luf-

tens paavirkning antager en blodrød farve);
amarant-, purpurtræ. VareL.^32. 2) (til

Luft ell. lufte 1; gart.) trappeformigt ud-
skaaret træstykke til at sætte under varme-
bedsvinduer for at give luften adgang.
PMeyer. Blomstervennen.(1835).8. HavebrL.^
489. -træk, et. (jf.-årag 1; nu 1. br. i

alm. spr.) det, at en luftmasse er i bevægelse;

især : bevægelse af luft i ell. gennem et rum
(fra en forholdsvis lille aabning); køligere

luftstrøm, der bringer kuldefornemmelser;
træk; ogs. (sjældnere): tilførsel af luft; ven-
tilation. Ved . . Maltets Afkiøling maa alle

Luger, Lemmer, og Vinduer aabnes for
at give desto stærkere Lufttræk. Olufs.Ny
Oec.1.145. idet han aabnede Døren . . op-
stod et Lufttræk, der blæste hans Lys ud.
Hauch.III.374. *„Først skaffer vi Lys og
Lufttræk her indel" (aabner Skoddet).
Drachm.M.67. henlægge et . . Kvantum
grøn Lucerne i Lufttræk, til Høet var al-

deles tørt. MøllH.V. 308. ||
(sj.) m. konkr.

bet.: ventil. HjælpeO. || hertil bl. a. Luft-
træk(s)-hal, -rør, -skorsten (se LandmB.III.
143. LandbO.III.426). -tur, en. (dagl.)

1) tur med et luftfartøj; flyvetur; luftrejse.

Riget.''^/al912.5.sp.6.
|| ogs. (især spøg.) d. s. s.

-rejse 2. Pol.^U193l.3.sp.2. 2) bevægelse, tur
i frisk luft. Leop.EB.155. -tæppe, et.

(teat., nu næppe br.) d. s. s. -soffit(te). Hrz.
VII.6.X1II.260. -tæt, adj. især om stof:

som ikke tillader luften at trænge igennem.
Blæren er lufttæt. VSO. Lovtid.l920.A.1621.

lufttætte (o: hermetisk tillukkede) daaser
j

stemplet i en luftpumpe skal slutte luft-

tæt
i II

(sj.) jf. -tæthed 2. Hans Erkjen-
delse har dog været et Sandsebedrag;
hvad der ligesom lufttæt var presset sam-
men i Betragtningens Fuldendthed, det
skal nu trækkes ud i hele sin Længde.
Kierk.Vin.174. -tæthed, en. 1) (l.br.)

det at være lufttæt. S&B. 2) (nu sj.) luftens
10 (et luftformigt legemes) tæthed o: masse i

forhold til et givet rum; det tryk, som luft
ell. damp i en lukket beholder udøver. VSO.
MO.

II
hertil Lufttætheds-maaler (sj. : d. s. 8.

Lufttrykmaaler 2. ØrstNaturens alm. Love.
(1809).290). -tor, adj. (fagl.) tørret i luf-
ten (uden kunstig varme); dels (jf. -sten 2)
om mursten: Suenson.B.III.329. dels om ved
(gavntræ): som har henligget beskyttet i fri
luft uden for skoven. ForstO. Suenson.B.II.

2a 25. -terre, v. vbs.-m% (Riget.^lul913.4.
sp.2). (fagl.) lade tørre i fri luft. (Kalk.V.
676). lufttørre Maltet. Brændeviinsbr.162.
De fuldmodne Bær pilles og lufttørres i

2 å 3 Dage, før de lægges til Tørring i

Ovnen. FrkJ.Sylteb.54. \\ mtr. vasketøj har
bedst af at lufttørre i gaarden

j || især (jf.
-tør; i perf. part. brugt som adj. lufttørrede
Muursteen. Olufs.NyOec.1.74. PapirL.255.
-vand, et. (nu sj.) vand, der skyldes ned-

30 bør. Regnvandet, Sneevandet og Hagel-
vandet . . kaldes med et Ord: Luftvand.
JFBergs.G.43. Olufs.Landoecon.65. MO.
-Tarme-apparat, et. apparat til

luftopvarmning. Cirk.'/s 1833. LovL.III.
1040. -vej, en. 1) vej gennem luften. MO.
l.l) i udtr. for, at noget føres, bevæger sig

gennem luften; nu især om (befordring med)
flyvemaskine ell. luftskib; oftest i forb. ad
luftvejen, hale en skibbruden i Land

40 ad Luftvejen (o : i redningsstol). D&H. Dag-
lig Forbindelse ad Luftvejen til Europas
større Byer. TelefB.1930.sp.4382. 1.2) vej,

rute, som et luftfartøj følger. LovNr.490
^^/9l920.§10. 1.3) (sj.) luftledning (1). S&B.
2) (jf'-gstng) om hulrum, hvorigennem respi-

rationsluft passerer; især (anat. og zool.) om
de hulrum, luften gaar igennem under aande-
drættet (jf.hxxngevei). Tode.VI.17. Panum.
438. II

(bot., nu l.br.) d. s. s. -gang slutn.

» Sal.X1.1064. t -vejer, en. (jf. -vægt;
barometer, luftveyere. Steners. CritBet. 84.

-vejning^, en. (jf.-maaUng, -prøve; fys.,

nu sj.) undersøgelse af luftens vægtforhold
m. m. Ørst.Naturl.U.354. S&B. -ventil,
en. (især 0). S&B. KuskJens.Søm.75. bil-

ledl.: Harmspændingen i hans ærlige
Hjærte blev . , til sidst saa stærk, at han
maatte bruge et Brev til en nær og kjær
Slægtning som Luftventil. HSchwanenfl.H.

60 40. t -viser, et. apparat, der forudsiger
vejrforandringer ; især om et af von Gue-
ricke (f 1686) konstrueret barometer. vAph.
(1759). VSO. -vnlkan, en. 07- -tilde;

geol., 1. br.) vulkan, der kun udstøder hed
vanddamp, luftarter som kulsyre olgn.; damp-
kilde; fumarole. Larsen. D&H. f -vægt.
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en. (jf. -vejer; barometer. LTid.1724.673.

YSO. jf. MO. -Tserktaj, et, vctrktøi,

der drives med fortættet luft; trykluftvcerk-

iøj. Krak.1922.II.673, -vætte, en. (jf.

-aaad; arkais., sj.). de selsomme Røster
igjeonem Vinden, der komme fra Dverge
eller Luftvætter. Hauch. V.81. -væv, et.

O [1. 6] (jf. -traad 1; nu næppe hr.) spind

af edderhopper eU. insekter; især: flyvende

sommer. vAph.(1759). Ra/f.(1784).199. VSO.
MO. 2) (bi>t.) plantevæv, der er fyldt med
luftførende celler, luftgange osv. BotTidsskr.
XIX.X.
liiif-vante, en. (til I. Laffe 1; især

dial.J bælgvante; luffe (I.l), Grundtv.Dansk.
III.711. Blich.I. XXIII, et Par maegtige,
lodne, ufarvede Lufvanter. ^afc;. i^. 87.

MDL. Feilb. taUm. (sj.): der kan sidde et

Par Kæmpe-Næver i graae Luf-Vanter.
arundtv.Saxo.II.31.

|i (jf. Vante; «;J billedl,

cm en holdningsløs, svag person. EErichs.
DoklorensJuU1920)J.07.

I. liUg, en. \iog\ (ogs. Logge ['loge]

Moth.'Ll43. S&B. Tidsskr.f. Kunstindustri.

1897.50. DJbH. Sal.*XVI.5.3. jf MO. Saa-
by.'' tidligere ogs. skrevet Lage. Moth.L214.

jf. VSO. sana Feilb. Lakke. vAph.(1764).

jf. Feilb.). flt. -rer ell. (dial.) -ge (Kvcemd.).
{bomh. lagg (Esp.448), sv. lagg, no. logg,
oldn. l9gg; j/". V. lugge; bødk.) 1) renae,
rille i tøndestaver (nu især: til store

kar), hvori bunden sættes fast (jf. I. Krøs 1

samt I. Kimme 1 slutn.); ogs. om det af bund
og fals dannede lukke paa tanden, karret
(Sal*XVI.53). Moth.L214. Tidsskr.f.Kunst-
*ndustri.l897.50. skære Lug (o: krøse).OrdbS.

jf.: Fade med flydende Vare . . skal gjøres
oaade Spunds- ogLug-tætte. KiøbmSyst.
11.182. 2) om den rand paa tønde, karolgn.,
der fremkommer ved, at staverne rager et

stykke ud over bunden (jf. 1. Kimme 1). vAph.
(1764). (vandtørideme lægges) paa langs i

Lasten, med Lug mod Lug, og Bug mod
Bug af hverandre, samt alle med Spundse-
ne i Veiret. PGunthelberg.Søe-KrigsHaand-
Bog.I.(1768).29. De saakaldte Løshager,
der bruges ved Manøvrering med Tøn-
derne i Lasten, og som hugges i Tønder-
nes Lugger, maa ikke benyttes ved Ned-
firingen eller Ophejsningen. ^arien/f.Søm.
11.138. Kvæmd.

n. liUS, en. se 1. Luge.
in. liag, en. se I. Luv.
IV. liUff, et. [lu'(q)] uden flt. {ænyd.

d. s.; jf. dial. lug (lov), m., ukrudt, svine-
melde ( Thorsen.loS), skaansk låg, sv. dial.

luk, n., ukrudt (Bietz.414), fsv. luk, græs,
oldn. lok, ukrudt; vistnok til IV. luge, men
mulig sammenblandet m. andre ord, jf. lol-

land-falstersk log, lug, luk, dun, %ådhaar
(MDL.335. OrdbS.), samt ^. Luv; dial.)

ukrudt (som fjernes ved lugning). Moth.
L214. een Dynge, hvori blev henlagt .

.

Luget af RsiVigen. OecMag.VIII.201. MDL.
337. Feilb. OrdbS.(nordsjæU.). jf. Esp.149.
369.

liiig-, i ssgr. (ogs. Logge-, jf. Saaby.''

tidligere ogs. Loge-. MothX214f. jf. VSO.
Lok-, se Lugbaand/ iscer (bødk.) til I. Lug
ell. V. lugge, se Lug-baand, -hammer, -høvl,
-kniv, -sav, -økse.
LiOg^ar, et. [lu'gaV; ogs. lo-] (ogs. Logar.

Cit.l843.(BomholmsTidende.**/i»l927.3.sp.6).
NMøll.H.63. jf. Esp.450). flt. -er. {no. d. s.;

fra sp. lugar, egl.: rum, plads (sa. ord som
10 Lokale^; sml. Lukaf) ^ kahyt; iscer: større
rum (forude) til mandskabet. SøLex.
(1808). de havde Fyraften om Bord, og
Folkene rumsterede i Lugaret eller stod
ude paa Dækket og vaskede sig i en Pøs.
AndSxJPE.IlI.64. hyggelig Snak i Hov-
mesterens Lugar.fiSe«dor/".Tr.58. Esp.450.
Feilb.

liOff-baand, et. (bødk.) yderste, nederste
baand om en tønde, kar olgn., som slutter

20 om luggen (L2). Moth.L215. VSO. Luk-
baandet Haandgemd26. -bar, adj. se

luvbar.
I. Lillge, en. [lu'(q)3] (nu ikke i rigs-

spr. Log. ClUau.PTSl. jf. Feilb. Logge.
Sort.RS.D3'.D4r. «. BiehlDQ.lJ04JI.317.

jf. Eisn.202.451. Feilb. samt I. Lukke;. flt.-r,

{ænyd. lug, Iug(g)e (ogs. i bet. : laage), no.

dial. luka, wZ. luka, mnt. (ty.) Inke, jf. sv.

Incka; til IV. lukke; sideform /i/ Laage; sml.
30 L og in. Lukke) 1) lille dør ell. lem, der

kan lukke for (lægges over) en aabning, en
luge (2); t olm. spr. bruges nu ofte (for at

undgaa forveksling m. bet. 2) Lem, t ^ spr.

Lugedæksel. *Hand tager sig dog Mod,
til Vinduet gaar hen,

|
Løs Skruer Lu-

gerne, saa blef det liust igien. Holb.Paars.
181. Funch.MarO.II.89. •Stigen op og Lu-
gen udi og saa gaar Far paa Lofte, | øser
Rug i Sk']æppemaal. Aakj.ÉS.14. KuskJens.

40 Søm.72. sætte Lugerne i, paa. D&H. | (nu
dial.) om laage. Feilb. SjæUBond.38. jf.:
•en fremmed | Ridder, som ved Havens
Luge

I
Venter med sin Følgesvend, fi"«*.

Poet. IV. 101. 2) (større ell. mindre) aab-
ning (forsynet med lukke, jf. bet. 1) i en
væg ell. (især) et loft (gulv), hvorigennem
lys og luft kan trænge ind, ting indbringes
m.m.; spec. (J,): aabning i dækket (dæk-
kene) paa et skib (jf. Agter-, For-, Heste-

so sko-, Kvart-, Last-, Storlugej; undertiden
om rummet under en saadan aabning (se

Kisteluge;. Moth.L214. Nu var der ikke
eet Vindue paa heele Kroen, der vendte
ud til Marken, men aliene en lille Lugge,
hvorigiennem der kastedes Høe og Foe-
ring. I denne Lugge stiUede vores Halv-
Nympfer sig. BieM.DQ. 11.317. jeg blev
igennem en Luge (1819: af et Vindue;
firet ned over Muren i en Kurv. 2Cor.ll.

60 33(1907). KuskJensJSøm.72. | (tU dels m.
overgang tH bet. \) i udtr., der angiver op-
eU. tillukning af disse aabninger. "lukker kun
først &lle Luuger m. Holb.Paars.179. Told-
betientene . . forseiglede Lugerne paa Ski-
bet. Stampe.11.109. 'Han aabner Lugen.
Lyset

I
Fra Luften blaaner. Oehl.HF.75.

3*
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skalke lugerne, se skalke. H (jf. I.

Lukke; poet, sj.) om kanonport. 'Hånd
lynede Døden af Luggerne ud,

|
Gav

Torden af Skyernes Munde. Sort.ES.Dér.
smstDS f.

II. liiige, en. se L Lug.
III. Inn^e, V. se Y. lugge.
IV. Inge, V. ['lu-(q)9] (nu dial. lugge.

Clitau.PT.18. Brenderup.§100. jf. Esp.214
samt: Luged . . udsiges af somme som luk-

ket. NvHaven.Orth.lll (sml. dog imp. Lug.
smst.llO)). -ede. vhs. -ding (vAph.(l?64).
MHans.H.116. LandhO.IlI.427). {ænyd.
luge, SV. (dial.) luka, (m)nt. luken, trække,

rykke, oeng. lucan, rydde ukrudt, oldfris.

luka, trække, jf. ty. dial. Uechen; oprindelse

usikker; jf. IV. Lug)
1) fjerne ukrudt fra jorden ved at rykke

det op med hænderne, hakke det bort osv.Moth.

L214. vil Du see min . . Kone, saa ligger
hun derhenne og Iviger. Blich.(1920)yil.
87. *naar her bliver luget | for Ukrudt og
S,\\gt.Drachm.VD.219. Børd.KI.77.

|| (1. hr.)

m. obj., der betegner det, der fjernes, (nu især
i forb. m. adv., se bet. 3). 'Græsset voxer
allevegne,

|
Tidslerne man ikke luger.^eife.

Poet.1V.99. Bagger.11.394. jf. (sj.): *Den
Madding, du kan bruge . . |

Kan du i Han-
gen luge;

I
En Kaalorm paa etBlad.Oe/ii.

NQ.105.
II

i sammenligninger ell. billedl. da
jeg var ved at forfærdige et Register over
Danske Ords Endelse, merkte jeg først, at

der var endnu mere at luge i denne Have
(o: meget endnu at ordne % retskrivningen).

PSchulz.DS.106. Oehl.EF.85. PalM.(1909).
11.175.

2) rense, rydde noget for ukrudt. Pflug.
DP.484. Hverken Ærter eller Bønner lu-

ges. Olufs.NyOec.1.54. *See Havens brede
Gange,

|
Hvor luget og hvor net. OehlL.

1.153.. en Kone (gaar) og luger 'Roer.Yilh
And.AD.143. || billedl. ell. i sammenligninger.
deres Sprog, som de have mynstret og
luget saaledes, at det er blevet tørt og
msLvert. Holb.Ep.111.439. Det er nødven-
digt at denne Bog bliver luuget og renset
fra de nedrige Ting der findes iblant dens
ædle og høie. Biehl.DQ.1.48. NMøll. VLitt.
111.46.

3) i forb. (især hørende til bet. i) m. adv.

II
luge af (jf. afluge; nu sj.). vil du da,

at vi skulle gaae hen, og luge den (o: klin-

ten blandt hveden) af (1907: sanke det slem-
men). Matth.l3.28. VSO. talem. (jf Handske
sp.849^^; sj.): Med Handsker skal man luge
Nelder af. F/SO. || luge bort. Fleischer.S.
566. jf.: *Jeg luged bort ethvert nedfal-
det Blad. Bødt.63. billedl: Oehl.V.185. Kv
BW6l912.1.sp.3.

II
luge op (ofte i billedl.

udtr.). Moth.L214. Oehl.XXX.76. først en
Roman om Karlekamrene, saa en Fortæl-
ling om Aftægtsstuerne og derefter — ja,

nu er vi spændte paa, hvad der næste Gang
skal luges op i.ÉarNiels.TT.1.135.

|| luge
ud, fjerne ukrudt ml. andre planter. Moth.
L214. VSO. billedl: CPBothe.MQ.11.565.

Paa dette Grundlag luger Liebenberg en
Mængde Afskriver- og Trykfejl . . ud af
Texten. StSprO.Nr.130.6.

V. Inge, v. se IH. lude.
liUge-, i sssir. (Lug-, se Luge-karm^

-plov^. navnlig i flg. anv.: 1) (især ^) til

1. Luge (i og) 2; af de mange ssgr. kar^

(foruden de ndf. paa alfabetisk plads an-
førte) nævnes: Luge-aabning, -kappe

10 ('j/. IL Kappe 3.i), -plade, -presenning,,
-røstværk, -scepter, -surring. 2)(især
gart. ell. landbr.) til IV. luge; fx. (foruden
de ndf. paa alfabetiskplads anførte): Luge-
arbejde, -folk, -mand, -redskab. 3)
se Lug-, -besigtigelse, en. [1.2] (^
ell t) besigtigelse af synsmænd, der, naar
lasten skal aabnes (jf. II. Last 3), optager
skøn over (og udsteder attest i henhold her-
til), om lugerne har været forsvarligt skal-

20 kede, om lasten er i rette tilstand m. m. Tekn
MarO.ll. -bjælke, en. [I] (tvær)bjalker
der bærer, støtter et større lugedæksel Tekn
Mar0.13. -bræt, et. [1.1] (nu næppe br.)

bræt, der kan bruges som lukke for en aab-
ning. vAph.(1764). || spec: stigbord i sluse-

værk. VSO. -dæksel, et. ^ dække over
en luge (1.2). Funeh.MarO.il.89. -gaffel,
en. [IV] (gart.) gaffellignende lugeredskab.
Baud.01.62. EavebrL.^358. -hakke, en.

30 [IV] (gart.). vAph.(1764). EavebrL.'' 358.
-jærn, et. 1) [I] (jf. -stang) ^ fiad jærn-
stang, der holder en skalket luge paa plads.

SøLex.(1808). KuskJens.Søm.92. 2) [IVJ
(gart) redskab til lugning. vAph.(1764). VSO.
D&E. -karm, en. [I] (ogs. Lug-. SøLex.
(1808). StBille.Gal.1.3. Sal^XV1.53J. (jf.
-rammej karm om en luge (2) (jf. VSO.
MO.); især (^): plankestykker, kant, der sæt-

tes rundt om en luge for at hindre vand i at
40 skylle ned m. m. Funch. MarO.11.89. NMøll.

K.236. KuskJen8.Søm.92. -klo, en. [IV] (jf.
I. Klo 2.5; gart.) redskab til lugning. Klixbiill
VorEave.(1921).21. -kniv, en.[I\](gart.),
vAph.(1764). EavebrL.Ul.96. billedl: Wilst.

D.1.64. -kone, en. [IV] arbejdskone, som
udfører (lever af) lugning. Moth.L215. Aare-
sir.SS.111.70. JakKnu.LS.lO. -maskine,
en. [IV] (landbr.). Olufs. Ny Oec. 1.213.
LandbO.111.426. -plov, en. [IV] (landbr.;

50 nu næppe br.). VSO. D&E. Lug-: OecMag.
IV.114.
liUger, en. (til IV. luge; nu sj.) person^

der udfører lugning . vAph.(1759). VSO. bil-

ledl: Eolb.MTkr.247.
JLnge-ramme, en. [I] (nu næppe br.)

lugekarm. Mall.SgE.234. -ring, en. [I)

jærnring, hvormed en luge (et lugedæksel)

kan løftes. Earboe.MarO. D&E. -ske, en.
[IV] (gart). Urterne luges aUe, enten ved

60 Haanden, Lugeskee eller Kniv. JPhEage.
Kbh.sAmt(im9).235. D&E. -spade,
en. [IV] (gart). vAph.(1764). PMøll.1.341.
D&E. -stang, en. [I] (I br.) d. s. s.

-jærn 1. VSO. S&B. -Tindne, et. [I] (jf.
Kvistluge; nu sj.) vinduesrude, der danner
lukke for en luge (1.2); ogs.: luge (1.2), der
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tjener til vinduesaabning. Winth.VIII.272.
Schand.IF.306.

I. Jjugge, en. se I. Lug.
II. Ldfigge, en. se I. Lage.
III. liUg^ge, en. se 1. Lokke.
IV. lagg^e« V. se IV. luge.
V. luggej V. ['loga] (ogs. Inge. Moth.

L214. Feilb. jf. VSO.J. -ede. {ænyd. (part.)

iagit, bornh., sv., no. (dial.) lagga, jf. glno.

laggari, person, som lugger, samt oldn. (part.)

I9gg3r, forstenet med lug; til 1. Lug; bødk.)

skære lug t en tønde olgn.; krøse (I); ogs.

(ofte i forb. lugge op) m.h.t. slidt, utæt
tønde osv. : reparere ved at skille den og lave

ny rille efter at have skaaret de slidte ender
fra, hvorpaa den samles igen; krøse op.
Moth.L214. VSO. FeUb. Thorsen.158. SjæU
Bond.133.

VI. Inggej V. se IV. lukke.
liUgge-, i ssgr. se Lug-.
lios^er, en. ['logsr ell. m. eng. udtale]

(ogs. sKrevet Logger. Hallager.52). flt. -e. {sv.

loggert; fra eng. lugger ell. holl. logger) ^
mindre, skarptbygget, hurtigsejlende fartøj
med 1-3 master, forsynet med luggersejt;
især om franske og engelske fiskerbaade eU.

om orlogsskibes større, luggerriggede fartøjer.

ArchivSøvæsen.1.362. *jeg har mig en Lug-

fer, I
en lille Skal maaske, men sø-stærK.

)rachm. DJ. II. 156. Kusk Jens. Søm. 122.
liagger-, t ssgr. {jf. eng. lug, forkortet

af lug-sail) J, -baad, en. (nu næppe br.)

lugger. Agerbech. Beskrivelse over Begivenhe-
der.(1804). lOå. -rigget, part. adj. for-
synet med luggersejl. Sal.^XVI.53. -sejl,
et. firkantet, til raaen najet sejl, paa en
lugger. CoUO. KuskJens.Søm.122. -taklet,
part. adj. luggerrigget. Larsen. DécH.
liag^-haminer, en. (nu sj) trækølle,

knippel, hvormed der slaas paa lugøksen.
Moth.L214. VSO. Saaby.' -høvl, en. høvl,

hvormed en lug gøres færdig, -karm, en.
se Lugekarm. -kniv, en. (nu sj.) kniv,
hvormed der skæres lug. S&B. D&H.
Iingn, et. se I. Lun.
liUg^-ploT, en. se Lugeplov. -sav, en.

sav, hvormed der dannes en lug. -slidt,
part. adj. se luvslidt.

I. liUgt, en. \\oqd] Høy8g.AG.108. sa.

Anh.22. gen. -s eU. (nu næppe or.) -es (3Mos.
23.18(Chr.VI)); flt. (i bet.l; 1. br., jf: „plu-
ralis mangler.« VSO. MO.) -e (Pont.DB.1.
36. AKohl.MP.III.17. KnudBasm.GS.1.42).
{cenyd. glda. luc(h)t, glno. lukt; fra mnt.
lucht; egl. sa. ord som (1. Loft og) Luft (jf
no. dial. luft og lukt, lugt), udnJdet af bet.

„luftstrøm, vind" (jf. Luft 7), idet fornem-
melsen menes at skyldes et vindpust, der slaar
en i møde (sml. ogs. II. Ange, Duft 4-5^; for-
trænger det hjemlige ord I. Døn; bet. 2 (endnu
ikke i ænyd.) er udviklet af bet. 1 i tilslutning
til (som vbs. til) lugte; sml. Fært 3)

I) visse stoffers (evne til) indvirkning
paa lugteorganerne, i alm. ved at smaa-
dele indføres med luften i næsehulen (jf.
Aroma 2, Buket 2, Duft 5, Dunst 1.2, Stank);

oftest i forb. m. nærmere bestemmelse, især
karakteriserende adj., der angiver paatfirk-

ningens aarsag, fornemmelsens art (god,
daarlig lugt osv., jf. ogs. Apoteker-, Brød-,
Krudt-, Krydderlugt samt Ilde-, Vellugt);
sjældnere m. prægnant bet., om ildeluO'
tende uddunstninger, stank (jf. Feub.
samt Jøde-, Last-, Liglugtj. 1.i) t egl. bet.

jeg kiender strax paa Lugten hvad det
10 er for slags. Det er en kraftig Tinctur.

Holb.Pants.II.8. Hvilken sød Lugt dunste
disse Blomster ei nd? Suhm.I.189. 'Synet
af Klubbens fortrolige Bolle, |

Lugten og
Dampen, som stiger deraf. Storm.SDJ.66.
kunde man tale om en Lugtens Skjøn-
hed . . vilde jeg tilkjende Rosens Lugt
den høieste Priis. 0rst.lII.152. i fem .

.

Mils Afstand mødte os en beboelig Lugt
af Landets Vegetation. PMøll.II.42. *udeii

æ Smag den (o: frugten) var, som uden Lugt.
PalM. V1II.14. de halvmørke Rum med de
fortrolige Lugte af Hø og Klid og Dyre-
varme. Pont.DR.1.36. han har en underlig
lugt ved sig

I
osten har en stærk (styg,

stram, daarUg) lugt < kaffe har en herlig
lugt

i
en bedøvende, brændt (jf. H. brænde

11.2^, raadden, sveden lugt j sætte lugt
paa noget, (nu sj.) faa ttl at lugte; især:

gøre vellugtende; parfumere. Moth.L215.
30 VSO. D&H. I (jf. livsens lugt (u. Liv Qs;,-

iscer bibl.) i btUedl. udtr., om hvaa der vækker
velbehag, glæde. Som Kaneeltræ . . gav jeg
(o: visaommen) Lugt, og som udsøgt Myrrha
udbredte jeg Vellugt. Sir.54.i 7. 'Han (o:

Jesus) elskte Eder til sin Grav, | Og viUig
sig i Døden gav, | Sin Fader til saa sød
en Lugt,

I
Og Eder til en salig Frugt I

Kingo.328(efterEvhes.5.2). 1.2) (nu 1. br.)

til bet. la, om uddunstning, der leder en paa
40 sporet af noget; fært; især i videre anv.,

om fornemmelse af, formodning om noget,

(ofte i forb. som faa, have lugten af^.

Da de Oprørske finge Lugten af aet steegte
Kiød, brøde de ind i Huset. Holb.Kh.84.
Hunden har nu Lugten af Haren. FSO.
Dyrene skræmmedes ikke af ham, men
stansede blot et Øjeblik og tog Lugt ind.
AndNxJPE.II.231. D&H. 1.3) overf anv.

af bet. 1.1, om egenskaber, forhold ved en
50 txng, der leder tanken i en vis retning, giver

den et særligt præg ell. skær (jf. Duft 6^.

(ofte i forb. have lugt af^. Så min siæll

lugten har det (o: man kan mærke, hvorfra
det kommer, hvorledes det forholder sig). Moth.
L215. mange Skibe . . have en besynder-
lig stærk Lugt af Smuglerie. PAffeife.B.Z.

93. Der er en Kommen og Gaaen i hele
Bogen af mange Mennesker, og en kryd-
ret Duflj for ikke at sige Lugt fra mange

60 Klroge i det uforgængelige Kjøbenhavn.
Kehler.(Pol.^'lxtl920.9.sp.2). jf: (T.Bruun
var) en Tid næst efter Jens Baggesen Kø-
benhavns eleganteste Rimer. Deraf er her
(o: i digtet „ Kilderejsen") næppe Lugten til-

bage. VilhAnd.S.118.

2) (nu 1. br.; alm., for at undgaa for-
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vekslivg m. bet. 1, erstattet m. Lugte-evne,
-sans olgn.) evne til at opfatte lugt (1); den

af de fem sanser, hvormed lugt (1) opfattes;

lugtesans, (ofte i forb. som have en god
(osv.) lugt, have en god lugteevne; i videre

anv. (især om dyr): have en god spot-sans).

Moth.L215. 'Har Hunden bedre Lugt og
Løven større Kræfter;

| Da kiender (o: fø-
ler) han det ey. Ew.(1914).1.178. Dette
Blomster er vel smukt for Synet, men
ubehageligt for Lugten. OeconH.(1784).11.
260. *Naar Knoppen i sin Ungdomsrødme

|

Udsvuimer til en Æther-Frugt,
| Da nyder

ieg den hele Sødme, | Og takker Himlen
for min Lugt.Oehl.FSkr.1.382. tabe sin Lugt
(o: miste lugtesansen).YSO. (kragens) Syn
er skarpt, dens Hørelse fin, dens Lugt
beundringsværdig. Boaan.lI.105.

II. Ingt, adv. se 1. lukt.

liiig^t-, i ssgr. til I. Lugt 1 (og 2); kun
i faa tilfælde (jf. Lugte-^.
lugte, v. [ilogda] (tidligere undertiden

skrevet lukte. Holb.Faars.225(jf.: \eg (skri-

ver) lugte, sa.0rthogr.107). KomGrønneg.II.
381. LTid.1726.677. FrHorn.PM.59). -ede.

vbs. -else (s. d.), jf. I. Lugt. {ænyd. glda.

Inctæ; til 1. Lugt; sml.luite; fortrænger det

ældre 1. døne)
t) (til 1. Lugt i) udsende lugt; give

lugt fra sig; have en vis lugt(jf. dufte 1,

stinkej. 1.1) (jf. bet. 2) m. nærmere bestem-

melse (især adv. ell. præp.-led m. af ell. (dial,

gldgs.) efter. Moth.L216. VSO. D&H.
Feilb). Mine Saar lugte ilde, de ere raadne.
Ps.38.6. Du lugter saa stærkt af Hvidløg.
Eolb.Abrac.I.l. *Af Salve lugtede hans
Haar | Som Krusemynt og Roser. Winth.
VI.124. Ud fra alle Vinduer skinnede Ly-
sene, og saa lugtede der i Gaden saa dei-

ligt af Gaasesteg.IfC^nd.7J.S<5. Han dufter
aldrig af Vin, men lugter af Muld og Ge-
deT.VilhAnd.BT.41. lugte brændt (jf. II.

brænde 11.2^, svedent j her (ell. du) lu gter
saa fint (o: afparfume) \

*Hvilke Konger
vel af alle Verdens Konger

|
lugte altid

fiint? nu gjæt — Flaconerl PalM.(BerlTid.
*/il931.Sønd.3.sp.4). jf. bet. 1.2: Han lugter
&f(nu: ud afj Halsen. F/SO. sml.: Jesus vil

ikke være Konge . . over en Bunke Men-
nesker, der bestandig lugte ud af Halsen
af raadden Snak.VBeck.LK.I.381. lugte fra

Fødderne (o: lide af ildelugtende fodsved).
D&H.

II (jf. u. god 2.1 ; især gldgs. ell. dial.)

m. adjektivisk bestemmelse. Sirenerne lugter
så søde. Hjortø.OS.49. jf.: Hånd lugter så
ram . . som en buk (o: han er meget san-
selig). Moth.L216.

II (sj.) m. substantivisk
(obj.-)bestemmelse. Der lugtede Gris over
hele Huset (o: ved slagtning). Aakj.YF.20.
den halvdøve L., der altid lugtede Kamfer
fra Ørevattet. sa.DjfiT.S. || i faste forb., talem.
olgn. lugte af ingenting olgn., egl.: ikke
have nogen (udpræget) lugt; især: lugte flovt;

ikke være meget værd. Moth.L216. S&B. jf.:
Man stikker Fingeren i Jorden, for at

lugte, hvad Land man er i, jeg stikker

Fingeren i Tilværelsen — den lugter af
ingen Tiug.Kierk.III.234. lugte af luf-
ten, se Luft 6.3. (nu næppe br.:) Den
luffter ikke vel, som altid lugter
vel, om Folk som ved lugtende Sager
maae fordrive en ond Lugt, som hænger
ved dem. ySO. jf.: det Fruentimmer lugter
best, som lugter af mtet.Eolb.MTkr.201.
ordspr.: en fisk og en gæst lugter ilde

10 den tredie dag, se I. Fisk 4.s. en fjendes
lig lugter altid godt, se I. Lig 2.i. 1.2) abs.;

nu oftest m. prægnant bet.: have en daarlig
lugt; stinke. Moth.L216. Dette Snavseri
maa bort, førend det begynder at lugte
ad Folk (o: genere folk ved sin lugt).Høysg.
S.80. *Ak, hvilke hvide Lilier 1 hvor de
straalel ..

|
De lugter ei. Oehl.A.lll. Hans

Aande lugter. VSO.(jf. I. Aande 1.2J. Kiødet
er saa gammelt, at det lugter. -M O. Far

20 synes her er ækelt — Uv — han siger,
her lugter. Buchh.UH.58. \\ om person; spec.

(dagl., især barnespr.): have sluppet (slippe)

en vind. Fyl Du lugter; fløt dig fra mig.
VSO. jf. (i parodi paa Grundtvigs stil):

Han maa nu staa smukt udenfor og lugte,

mens vor Herre og jeg sidde indenfor i

Kakkelovnskrogen. Pi/ø«.J. 79.
j| (jf. bet. 2)

billedl., især i faste forb. og talem. han var
saa stolt, saa han lugtede. Gr«rid/r;.

30 Snorre.II.143. Skolemesteren (i Holbergs
„Julestuen'*) er saa lærd, at han lugter.

VilhAnd.K.1.239. penge lugter ikke, se

Penge.
2) (jf. I. Lugt 1.3; især nedsæt.) overf. anv.

af bet. 1.1, i forb. »n. af ell. (gldgs., dial.)

efter (Rørd. KI.127): bære præg af;
(kunne) give mistanke ell. formodning
om; minde om; smage af. Vi maa mage
det saa, at de Forslag vi gier ind for Raa-

40 det icke lugter af egen Nytte; thi ellers

kommer vi ingen Vej dermed. Holb.Kandst.
II.l. den Stoiske Lærdom lugter af Hot-
mod.sa.Ep.V.141. En anden lukker Bo-
gen i, saa snart ham forekommer et Sted,
som lugter det allermindste af Mathe-
matik. Eilsch. PhilBrev. xxiv. Kiøbmands-
Krige lugte sædvanlig stærkt af Nærighed.
Grundtv.HV.ni.83. han (hadede) alt, hvad
der lugtede af Spekulation. T/l Grcrae..4ifccr/i.

50 (1908).25. lugte af lampen, se Lampe 1.3.

II (1. br.) om person. *Folk læser Avis og
lugter dereiter.Bm-d.KI.127. talem.: Han
lugter efter skjødskindet (o: er præ-
get af sit haandværk). Krist.0rdspr.586.

3) (jf. I. Lugt 2) opfatte en lugt; an-
vende lugtesansen. 3.1) m. obj., der be-

tegner lugt ell. genstand, som udsender lugt:

mærke lugt af; faa lugtesansen paavirket af

;

ogs.(jf.bet.é.i): opdage, bemærke ved hjælp
60 af lugtesansen; vejre; spore. Herren lug-

tede den behagelige Lugt.lMos.8.21. Hun-
den lugter Vildt i Nærheden. VSO. Man
kan lugte det over hele Huset. sw.s<. Han
hørte Hestene i Stalden, han lugtede Hø.
Goldschm.VlI.323. Vi kan kun lugte luft-

formige Stoffer, der strømmer forbi Lug-
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teoTg^netAKrogh.Fy»iolJ02. taUm. .lagte
kruclt(et) (o: deltage i krig), se Krudt sp.

48^".
II

(1. In-.) m. h. t. person; især i udtr.

for, at man ikke kan finde sig i ens ncer-

værelse, føler ubehag ved en. 'du af Bræn-
devin og Geilhed stinker saa, |

At de, som
lukte dig, derved besvime vaaae.FrHom.
PM.59. den (foragt), vi føler, naar vi lugter

Negre. AchtonFriis.( Tilsk.l 930.11.454). ta-

lem.: de kan ei taale at lugte hinanden
(o: er erklærede fjender). Rahb.Min.l795.I.
159. De kan ej tåle at lugte ånden af hin-

anden. 5W8^0rrf«pr.5860/.- De kan ei for-

drage hinandens Å&nde.VSO.lJO). 3a)

oftest uden obj.: anvende lugtesansen;
især: trække vejret stærkere gennem ncesen

for at opfatte en lugt. lugt engang om det

er det rette slags.Moth.L216. 'Lugt, hvor
jeg vædet har til Gilde ( Med Brændeviin
og Punschextract mit Haar. PalM.V.59.
Krist.Ordspr.194. jf: I (skal) tjene Guder,
et Menneskes Hænders Gjerning, Træ og
Steen, som hverken kunne see eller høre
eller æde eller lugte. 5Mos.4.28. jj (jf. bet.

4.2; 1. br.) refl.: finde (vej) ved hjælp af lugte-

sansen. Indianeren syntes som Fører at

lugte sig frem. PalM.(1909)JII.304. \\ nu
især i forb. »i. til ell. (sj., jf. Høysg.S.57)
paa: nærme sig til noget ell. føre det op til

næsen for (bedre) at kunne opfatte ell. un-
dersøge dets lugt. Geske faar ont, tar et

Hoved -Vands -Eeg og lugter til. ^oi6.
Kandst.IV.9. *Man seer, hvorledes næsten
han (o: den kræsne)

|
Til hver en Mund-

fuld lugter. Falst.6. Roser ere kun at see
paa og at lugte til. EC'And.VI.53(jf.ndf.
J.46). lugte paa Kiodet, om det er frisk.

MO. Hundene lugte (o: snuse) til hinan-
den. DÆfl. ogs. (jf. bet. é.s) i billedl. anv.; i

udtr., der betegner at drikke: lugte til

dunken (KristJyA.II.90), til flasken
(Feilb.; jf. ogs. Flaske sp.1161*); sml. Esp.
208 samt: Hånd lugtede så til kanden, at

ald kraften gik deraf (o: drak den helt ud).

Moth.L217. lade en lugte til tulipanen,
se Tulipan, talem.: Den Rose, der tit lug-
tes til, falmer sn2irt.VSO.V.R177. jf.Mau.
8074.

II (jf. bet. 4.3 slutn.; sj.) m. obj. »Ak,
hvilke hvide Lilier! hvor de straalel . . I

Jeg vil dog lugte een. OeM.A.lll.
4) overf. anv. af bet. 3. 4.1) (jf I. Lugt i.i)

tU bet. 3.1 : have en formodning, anelse ont

noget (som ikke er alm. kendt, endnu ikke er

kommet til udbrud) ; have færten af; faa
nys om; mærke. Saasnart Trompeten ly-

der, siger (stridshesten): hnil og lugter
Krigen i det Fjerne. Jo6.59.-2S. Hænger
det saa sammen, ja saa har jeg Uret, men
hvem kunde lugte det? KomGrønneg.1.256.
han lugter Forræderi aXlevegue. Ing.KE.
11.44. 'Holmens faste Stok ( Lysteligt hin-
anden praler: | De har sikkert nok

|
Lug-

tet Tydskens RævestregeT. ARecke.3. det
er sjældent, man stopper op ved et ord
og lugter oversættelsen. Xiløll. (Letterst.

tidskr.1920.495). y talem. stikke fingeren i

jorden og lugte, hvor man er olgn., se

Finger 1 slutn. lugte krudtet, lunten,
røgen, se Krudt sp.482*^, Lunte, Røg-J|
(jf. bet. i.s) uden obj.: have evne til at skaffe

sig oplysninger, opdage, hvor der er noget

paa færde. Skuesp.Il1l.50. havde de ikke
lugtet feil, havde hun nok en Søn af Kong
Trygge ved Brystet. Grundtv.Snorre.1.186.
hør Dem lidt for. S.! De plejer at lugte

10 lige saa godt som en Rotte i sin bedste
A\åeT.Schand.BS.370. 4.2) tH bet.3.s beg.:

prøve at faa noget at vide (ved at spejde,

spionere): søge at opsnuse; snuse, jeg har
seet, hånd har gaaet og lugtet runden
om i Haven. KomGrøtinegJ.138. især i forb.

m. efter: Hvad lugter du efter. MothX217.
Hvad mon han gaaer her og lugter efter.

VSO. i videre anv.: Han har længe lugtet

efter hende. s»n«^(„Lavt Udtryk."). H refl.,

3p i forb. som lugte sig frem, lugte siff

til noget, gætte ell. slutte sig til noget. D&a.
4.3) til bet.3.i slutn.: komme i berøring
med; stifte overfladisk bekendtskab
med (især: med et fag, en videnskab).

Grundiv.DV.ljciii. Dette er en Uviden-
hedsbommert . . den vilde være umulig
for Enhver, der blot havde lugtet til Filo-

sofi.ESchmidt.(Dagbl.^/iil887.1.sp.3).I)d:H.

II
(nu sj.) m. obj. mangen Pedant, der, saa

30 at sige, neppe har lugtet denne Slags
Philosophie (o: den Wolfske). Spectator.138.

en Blaargarns Traad . . der har lugtet
Ilden. Dom.l6.9(Lindberg).

5) part. logtende (dial. 1u g t e n d e s. Gravl.

AB.29. Fleuron.IFA.167.jf. Kort.170) brugt
som adj. (ell. subst.), til bet. 1 : som har (en
vis) lugt; som udbreder lugt. 5.1) i al alm.
Moth.L217. et stærkt lugtende Stof som
NellikeoIje.Frem.Jii.So-?. Lugtfornemmel-

40 sen udløses ved Paavirkning paa Sanse-
organet af lugtende Stoffer. Sa/.'ZFJ.54.
især i ssgr. som ilde-, vellugtende, jf. aad-
sellugtende. 5.2) (nu især dial.) m. præg-
nant bet.: duftende: vellugtende, •lug-
tende roser. Reenb.Æ.5. lugtende gul-
aks, se Gulaks. | især om ting (blomster-

blade, essenser olgn.), der giver en behagelig,

forfriskende duft, anvendes som (i) parfume,
lugtedaaser m. m. Kniplinger, Kammerdug,

so lugtende Vande. SuA»».lZ.i76. WiedeweU.
T.50. et Bed med lugtendes Urter (o: ro-

ser, lavendler olgn.). Gravl.AB.29. (jf. Lug-
telse 2) som subst.: Pftug.DP.598. det er
intet, mit Barn! lidt Qvalmer .. (gaaer
hen for at hente en Flaske med noget
'Lugienåe.).Skue»p.IIIl .69. Svamp, Frotter-
klud og Neglebørste, for ikke at tale om
Barbermaskine og flere Slags „lugtendes*
til låsiaiet.Fleuron.IFAJL67. OrdbS.(sjæll.).

60 sml.: Lavendler og Rosenblade (i en pot-

pourrikrukke) kaldtes for Lu tt ens. Eedebo.
30. jT". Lugtelse 2: Af Lavendler og tør-

rede Rosenblade lavede man en god Lug-
te n s e. EallebyJ25.

Ijngte-, i ssgr. (ogs. Lagt-, se t*. Lugte-
haar, -nerve, -sag, -sene, -stof^. til lugte
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(1 og 3) (jf. Lugt-j. -ben, et. [8] (anat,
foræld.) knogle i hovedskallen over næsehulen,
gennem hvilken lugtenerven passerer; siben

(Os ethmoideum).Anat.(1840).I.llé. -brev,
et. [1] (jf. -papir, -pude^ lille konvolut, om-
slag mea vellugtende stoffer, ell. parfumeret
stykke papir, der anvendes til at lægge mel-

lem linned olgn.D&H. Selmar.^273. -celle,
en. [3] (anat.) nervecelle i et lugteorgan.

HKrabbcHestensAnatomi. (1885).148. SaU
XVI. 53. -daase, en. [1] (jf. -krukke^.

1) (gldgs.) lille beholder (æg- ell. hjerteformet,

jf. Hovedvandsæg^, fyldt med en (paa en
svamp hældt) lugtende vædske, fx. salmiak-
spiritus ell. parfume, som man lugter til ved
hovedpine, ildebefindende osv. Etlar.DV.50.
Folkedragter.116. 2) (jf II. Daase 2; dagl)
person, især kvinde, der lugter stærkt af par-

fume, -emne, et. [1] (nu l.br.) lugtestof.

MøllH.IV.196. -evne, en. [3] (jf. -sans;

evne til at opfatte lugt. SaUXVl.Sé. -fla-

ske, en. [1] (jf. -daase, -glas osv.) lille

flaske med (vel)lugtende stoffer, som man
lugter til for at bhve forfrisket. VSO. *Man
bringer Lugteflasken, paa Doktoren man
raaber. Draehm.D.109. TidensKvinder.^^lt
1930.16. -gla»j et. [1] d. s. MO. Saaby.''

-ffrnbe, en. [3] (zool.) grubelignende for-

dybning over mundspalten hos (laverestaa-

ende) hvirveldyr, hvor lugteorganerne findes.

£oas.Zool.*4å7. Brehm.DL.UIl.3. -haar,
et. [3] et Lugt-. vAph.Nath.VI.566). (zool.)

haar, der fungerer som lugteorgan; spec. om
tynde, bløde haar (sansehaar) paa anten-

nerne (følehornene) hos forsk, leddyr (krebs-

dyr, insekter).Boas.Zool.*27.
II
fomKmirhaar,

varbørster. vAph.Nath.VI.566. -bjerne,
en. [31 (vet. og zool. (sj.)) om den (særligt ud-
viklede) del af hjernen hos (lavere) pattedyr
og hvirveldyr, der staar i forbindelse med
lugtenerverne. LandbO. 1. 487. -knnde,
en. [3] (anat., foræld.) om det egl. lugte-

organ (endepunktet for lugtenerven), der be-

staar af en lille opsvulmning (Bulbus olfac-

torius) i den øverste del af næsehulen. Anat.
(1840).II.81. -kolbe, en. [3] (jf. -lap;

zool.) om (hver af) de to lapper, som udgaar
fra forhjernen, og hvorfra lugtenerveme ud-
springer(Lobusolfactortu8).HErabbe.Hestens
Anatomi.(1885).143.Boas.Zool.*429. -kost,
en. [1] (dial.) buket, urtekost af vellugtende
ell. prangende blomster (jf MDL.359). Pi-

ferne bare deres „Lugtekost", som de
aldte den, i det siirTigt sammenlagte

Lommetørklæde. ECAnd. OT. 1. (1836). 96.

Dania. IV. 160. -krakke, en. [1] 1)

(gldgs.) lugteflaske, -glas. VSO. Saaby.'' 2)
(dagl.) d. s. s. -daase 2. -lap, en. [3] (jf.
-kolbe; anat.). Frem.ML.350f.

Iia8:tel8e, en (ell., i bet. 2, et. Feilb.).

(ænyd. glda. luctelse, lugt (1-2)) 1) f vbs.

<tnugte3(2): lugtesans; lugt {2). dersom
det gandske legeme var hørelse, hvor blev
da Tugtelsen (1819: liUgtQn). ICor. 12. 17
(Chr.VI). Lugteisens Organ. vAph.B0.140.
2) {maaske omdannet af lugtende(s), se

lugte 5.2; dial.) konkr., om lugtende stoffer;

deU: potpourri, røgelse, „lugtendes" (Feilb.);

dels: S( ambra (2), Artemisia abrotanum L.
(smst).

JjUgte-middel, et. [1] (forfriskende)

stof, der lugtes til (fx. om indholdet i lugte-

daaser, -flasker osv.). Lavendel -Spiritus
(bruges) som Lugtemiddel ved Besvimel-
se. Curjel. De officinelle Lægemidlers Brug.

10 (1870).163.
IngtendeCs), part. adj. (og subst). se

lugte 5.

liUgte-nerve, en. [3] (f Lagt-. Viborg
&Neerg.RB.47). (jf. -sene; især anat.) nerve-

(stamme) fra lugteorganet til hjernen; i flt.

ogs. (1. br.) i videre anv., om lugtesansen.

NTreschow. Den menneskelige Natur. (1813).
67. Havannaens Røg . . pirrede den unge
Piges LugtenerveT. Schand.SB.31. Panum.

20 289. -org^an, et. [3] (jf. -redskab samt
-knude, -nerve; især anat.) sanseorgan, der
staar i lugtesansens tjeneste; ofte om næsen.
Anat.(1840).II.323. (lægen) søgte ved en
Spiritusopløsnin^ . . at virke paa Drengens
Lugteorganer. Hauch.VI.27. LandbO.III.
723. -papir, et. [1] OT-'brev; I br.).Pont.

S.128. -pude, en. [1] (jf. -brevj lille, par-
fumeret pude til at lægge i skuffer ell. skabe.

Julekatalog.1930. -redskab, et. [3] fan af.;

30 d. s. s. -organ. KSelskNyeSkr.II.375. Boas.
Zool.*26. -sag, en. [1] (især i flt.; nu
næppe br.) lugtemiddel. Lugt-: vAph.BO.
140. VSO. -salt, et. [1] lugtemiddel, be-

staaende af (en opløsning af) hjortetakssalt

og lign. flygtige salte. Tychsen.A.lI.267. (hun
løb) efter en Flaske med Lugtesalt. KBirk
Grønb.BS.21. -sans, en. [31 (jf. -evne;
lugt (1.2). S&B. Panum.439. f -sene, en.

[3] ('Lugt-. Moth.Conv.L133. VSO.). d. s. s.

40 -nerve. Lægen.II.143. -stof, et. [1] (ogs.

Lttgt: SaU'XVI.55). (jf. -emne, -middel;
fagl.) stof, som udsender lugt; stof, som har
evne til at paavirke lugtesansen; lugtende stof.

S&B. VareL.^230. -stribe, en. [3] (anat.,

foræld.) lugtenervens stamme, stilk (Tractus
olfaetorius). Anat.(1840).II.80.
linst-fornemmelse, en. [1] (V/". For-

nemmelse i;. 0rst.III.192. SaVXVI.54.
-fri, adj. [1] (jf. -løs 1; fagl.) som ikke

50 lugter; især: som er uden ilde lugt. Levin.

Ren Brint er en farveløs, lugtfri . . Luft-

art. Christ.Kemi.38. Lugtfri Syge- og Stue-
klosetter. reZe/"^.i950.sj9.4i88. -haar, et.

se Lugtehaar. f -handler, en. {som gen-
givelse af fr. parfumeur) person, som frem-
stiller og forhandler lugtemidler, parfumer
olgn. vAph.(1772).III. VSO. -los, adj. t)

[1] (jf. -fri; især om blomst: som savner lugt

ell. (navnlig) duft; duftløs. Moth.L215. Rahb.
60 Fort.I.261. Rævlingen med sine uanselige

grønne, lugtløse Blomster. i^'rem.DiV^.fiO^.

NaturensV.1914.190. lugtløs kamille, se

Kamille 1. 2) [2] (sj.) som mangler lugte-

sans. MO. S&B. jf. Feilb. -nerve, -»»gt
•sene, se Lugte-nerve, -sag, -sene. -spor,
et. (jf. I. Lugt 1.2; sj.) fært (1). Jægeren
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k

maa være klogere (end gemserne), gaae
dem af Lugtspor. HCAnd.VIL204. -stof,
et. se Lugtestof.

Ins-tæt, adj. se u. I. Lug 1. -økse,
en. økse, hvormed der dannes lug (I.l). Moth.
L214. VSO. Tidsskr.f.Kunstindu9tH.1897.50.
liojer, en. se Løje.
Ijirkaf, et ell. (sj.) en (MKorch. Niels

I>ros.(1924)J215). [log'a-'] fit. -er. {folkeety-

mologisk omdannelse af Lugar m. tilknytning

til lukke af (se IV. lukke 8); sml. dannelse-

som Hugaf, Rivaf, Tøraf, Svtngom) 1) ,1,

mindre rum, aflukke paa et skib; nu
kun om opholdsrum for mandskab (jf
Folkelukaf; ell. officerer. Blich.(1920).

XII.9L det Hjørne (af skibet), der dan-
nes af Skandseklædningen og Lukafet un-
der Hjnlkassen. Goldschm.NSU.VII.95. St
Bille.Gal.1.3. Om Bord i Barken var de
syv Mand i Lukafet foruden Peter. KLars.
HPEJ48. Møblerne fastskrues i Kahyt-
ten, Messen og Lukaferne. 5ar^n/?.Søm.
11.135. 2) (dagl, især spøg. ell. nedsæt.) lille

aflukkeligt rum i al alm.; aflukke; fx. om
celle, lille værelse, kammer olgn. det under-
jordiske huka.t.Grundtv.Saxo. 11.17. Den
gode Munk gik tilbage i sine Lukafer
(o: klosterceller). Blich.(1833).VI.34. nede
paa Badehuset kom (de) afklædte ud, hver
af sit Lukaf. Goldschm.II.119. Drengene
kom ind i (hestens) Lukaf og legede med
den. Gjel.&.113. Feilb. OrdbS.(Fyn).
liiikas, propr. ['lukas] navn paa en af

de fire evangelister, brugt t flg. ialem. olgn.

(se ogs. Kri8t.0rdsprJ.94. Feilb.): I) Lu-
kases kramsfugl, se Kramsfugl 1. 2)
Markus og Lukas, (nu dial.) navn paa
en blindebuksleg. se Festskr. Krist. 137. vi
giorde Jav oppe, og legede Marcus og
Lucas. Oehl. Dagbogen 1794 (jf. Julebogen.
1920.121). 3) se Loke.
liuk-baand, et. se Lugbaand.
1. 1 Linkke, en. (ogs., txl dels sammen-

blandet m. L Luge, skrevet Lug[ge. Sort.HS.
D4^. Lnge. Moth.L214. GSchøning.DeNor-
8kesOprindelse.(1769).53.69). flt. -r. (sv. lu-

cka, lakune; fra ænht. lucke, jf. nht. lii-

cke; besl. m. ty. loch, hul (se Lok- 3 (og
hang))) 1) hul (L4); aabning; mellem-
rum; spec. ^ om mellemrum ml. rækker ell.

i række staaende personer. Paa Buret var
der eUers en anden Uden Ellappe eller

Lukke, hvorigiennem Maden blev stuk-
ket ind til ham. CPRothe.JN. 287. hver
BataUions Musikpersonale (skal begive sig)

igiennem Lukkerne i Midten af Batal-
lionen. MB.1808.448. andet Geleed . . træ-
der eet Skridt frem, begyndende med
høire Fod, paa Lukken af deres Formænd.
8mst.1831.59. 2) manglende parti i en
sammenhæng; hul (L6); lakune. Hvor
MSS. ere mangelaftige, vil mand opfylde
Lukkerne ved de af Patribus udsøgte
Skriftens Stæåer. LTid.1724.806. Fæder-
nelandets Historie . . har saa mange Luk-
ker og li\i\[eT. CPRothe.MQ.I.Fort.4r. jeg

Xra. Rentrykt »/« 1931

(har) af Forhøret, som blev holdet over
ham, og andre originale Brevskaber fyl-

det denne hukke. saJN.lS. jf NMPet.V2.
160.

IL liakke, en. se 1. Lug.
IIL Lukke« et eU. (dial.) en (NGrønbech.

Landbruget paa Bomholm. (1815). 73. Bre-
gend.MAG.125. Feilb.). ["logal HøysgAG.
40. ftt.'T. {ænyd.d.s.; ^iJlV. lukke ^maa«fce

10 omdannet af ænyd. lykke, æda. lykki, oldn.

lykkja; se Løkke^; sml. sv. lucka, skodde,

daa, oldn. loka, se Laage, I. Luge R jf. Luk-
kelse)

1) det forhold, at noget har lukket
sig sammen og danner en spærring

;

en ved samling, sammenfoldelse olgn.

af to ell. flere dele fremkommen spær-
ring. Motorjakke . . det vindtætte Lukke
i Ærmerne ita.PoliiiE.Ko8Urbl.y»1922.1.

X 8p.2. B spec. (fon.; til IV. lukke 3.J-8; om
den spærring for udaandingsluften, der kan
dannes af taleorganerne, fx. af læberne (hæ-
helvLkke.JespJon.177), af tungens forsk,

dele mod læberne, teenderne, ganen osv. fMidt-
tunge-. Tungespidslukke. smst. 215.627),
af stemmebaandene f'Stemmebaands-, Stru-
belukke. 8»i«<.294.358; osv. smst.176.

2) hvad der spærrer, lukker for no-
get; især i flg. anv. : 2.1) (jf. IV. lukke 1,

X 4.J; især (9 eU. fagl.) om hvad der spærrer,

lukker for dør-, vinduesaabning olgn. Dørre
og Lukker have staaet aabene. Solb.Mlltr.
64. 'Han er af lønligt Lukke

|
Giennem

Væggen smuttet md.Bagges.Arrest.76.'GTa-
vens Lukke |

Viger paa sin tunge Hæng-
sel.FJHans.BD.45. uaardens mange my-
stiske Lemgab, hvis Lukker, som aUe
Lemme om Sommeren stod aabne. Fleu-
ron.STH.12. Lukkerne (paa en sluse) ud-

40 føres af Træ eU. Jern. SaUXXI.775. 2J>)

(jf. IV. lukke 3.1-8; om hvad der dækker,
lukker for en aabning i en genstand. Følel-
sen vil med Magt ligesom Champagne
bryde sit Lukke. Kierk.I.215. Som Lukke
for den ene Ende (af et kalejdoskop) sæt-
tes en rund Papskive med et stort Hul i

Midten. Legeb.II.74. Som Lukke (over lig-

gemmekar) har man sædvanlig brugt en
Plade af Sten eller brændt Ler.ViaSelsk

50 Medd.HF.Ll5.9. 2.3) (jf IV. lukke 1 og
8.2-4; om hvad der sammenholder ell. laaser

for noget; især om laas, lukkemekanisme olgn.

*Her er Hytten;
|
Den løse Klinke er det

hele Lukke. Oehl.A.321. den tommetykke
Ring besat med blanke Sølvknopper og
med et særlig smukt Lukke. PoZ.^'/9l9ii.8.

Dametaske . . Overfald med Perlemors-
knap til Lukke. PolitiE.Kosterbl."/iol923.2.

8p.2. (programmet er) Kun gyldigt naar
60 Lukket er ubeskadiget. teaterprogramJ.925.

2.4) (dial.) til IV. lukke 3.6, om gærdsel
MDL. 2.5) m tU IV. lukke 4.i, om gærde,
hegn, gitter, mur olgn., der omgiver noget

(jf. Fontelukke;, da gielde hånd Skaden,
der Bierne ejer, ford] hånd hafde ej lov-
lig Lukke om sine Bier. DL.5—13—3. In-



61 lukke lukke 62

fen Lukker, hvor stærke, og ingen Gier-
er, hvor høye de end ere, kand holde

dem (o: geder) iaåsluttede. Holb.Ep.II.150.
•bag Grændsepæles Lukke

|
dine Børn i

Trældom sukke. Ploug. II. 184. de gamle
Former for Lukke: Plankeværk, Stakit,

Gærder . . afløses af en finere Form . .

af lerklinede Stolpevægge, „Lergaarde",
som Datiden kaldte dem. TroelsL. II. 79.

2.6) i faste forb. m. præp. || bag, i (jf. bet.

3), inden ell. under laas og lukke, se

Laas 1.1.
II
under lukke, (nu næppe br.)

i et aflukket (og evt. aflaaset) gemme. Ingen
forvare sit Gods under Lukke, mister han
det, da faae han dobbelt igien af Kon-
gens Sk&tkammeT. Suhm.Hist.1.422. Føde-
varerne laae i Kroeladen . . under Kroe-
mandens Lukke og FoivaTiug. Agre.RK.
18. MO.

3) rum, sted, der er aflukket, af-
spærret. 3.1) (jf. IV. lukke 3.2, 4.2 samt
I. Aflukke, I. Indelukke beg.; nu 1. br.) af-
lukket (og evt. aflaaset) rum ell. gemme

-

(sted). Europæerne . . indeslutte hele Hobe
af friske og stærke Mennesker i visse Luk-
ker, som de kalde Klostere.Bagges.NK.SSG.
•Som Blomsten, naar fra Solens Skin

|

Den skilles i et dunkelt Lukke,
| Saa fal-

med nu den Skiønnes Kind, Oe^/.ZXiF.
203. Han søgte i alle sine Lukker og
Glemmer. MO. *I Barnetroens Guder,

|

. . jeg vil frede om Jer | i mine bedste
Lukker,

|
saa ømt som voxen Pige |

varer
om sine Bukker. SMich.D. 3. jf.: *Grev
Lanzelin blev svag og graa

| I Borgens
skumle Lukke. Aarestr.SS.III.84. || billedl.

skal man elske Næsten „som sig selv",

saa vrister jo Budet, som med en Dirk,
Selvkjerlighedens Lukke op og fravrister
dermed Mennesket den.Kierk.IX.23. i forb.
hjertets lukke. Jeg samlede . . mine
Sværmerier ind i mit Hjertes inderste
Lukke. Etv.(1914).IV.286. Sibb.1.51. Jeg
vil anfalde dem som en Bjørn, der er be-
røvet sine Unger, og vil sønderrive deres
Hjertes Lukke (Chr.VI: lukkelse^. Hos.
13.8. 3.2) (jf. IV. lukke 4.i; dial.) jordstykke,
der er omgivet af hegn, gærde olgn.; ind-
hegnet (indgrøftet) markell. eng; indelukke
(Lslutn.); løkke. Moth.L218. Om Kaal-
Haver og til Gaardenes Lukker søge de
alle at have Steen-Gierder. JPPraW.^C.
94. •først da de svedte staar ved Plage-
flokken,

I
han sagtner med et Sæt de

faste Fjed;
|
højtideligt han aabner Luk-

kets Led. Aakj.ÉS.l36. (studene) gik løse
det meste af Sommeren og kom ind i et
Lukke om 'Natten. AarbThisted. 1921. 239.
Feilb. OrdbS.(Møn). billedl: *Sasisk\ød ieg
ud min Snække . .

|
skar ud af Fjordens

Lukke
I
og lod mod Sønder staa. Biehl.

206.
IV. lukke, V. ['loga] Høysg.AG.79. (tid-

ligere undertiden (især i perf. part.) sh-evet
lugge. JJuel. 56. Holb. Intr. I. 33. Kom
Grønneg.1.300. VidSelskSkr.III.27. — nu

kun dial. lykke, løkke. Moth.L219 (løke).
Æreboe.42. Kort.46. Thorsen.14.55. Esp.450).
-ede ell. (nu kun poet. ell. dial.) -te (LKok.
(FSyv.Viser.(1695).584). Oehl.A.99. Ing.
LB.I.51. Drachm.D.67. Gravl.E.86. Kort.
171-72. jf. Feilb.). vbs. -ning (s.d.) ell. -else

(s. d.). Qlda. luckæ og lykkæ, æda. lukæ og
lykkæ, lyk(k)iæ (AM. Brøndum-Nielsen.
GG.I.90), SV. lycka, no. lukke (dial. lukaj,

10 oldn. liika (præt. lauk^ og lykja (præt. lukti^,

^-o^galukanij/. I, III. Lukke, I. lukt, I. Luge,
Laag(e), Lockout, Lykke, Løkke (indheg-
ning), Endeligt

|| formen lukke vistnok
omdannelse af lykke, løkke efter præt. og
part. lukte, lukt || mods. aabne)

1) m. h. t. afspærringsmiddel: trække,
lægge, skyde hen for (over) en aabning,
saaledes at denne spærres, udfyldes,
tilstoppes; især m. h. t. et dertil beregnet

20 og anbragt (i aabningen passende) spærre-
middel, fx. klap, lem, dør; m. h. t. dør olgn.

ogs. undertiden: (trække til og) laase elL
stænge. 1.1) m. obj. naar du beder, gak
ind i dit Kammer, og luk din Dør, og
beed til din Fader. Matth.6.6. Hans og
Trine lukke Laaget paa Kurven. Heib.Poet.
VI.99. •Ved Lysets svage Lue, bag lukte
Vindveskud,

|
Sad Trine i sit Kammer

og sukkede til Gud. Aarestr. SS. III. 42.
30 (hun) antændte en Kulild, lukkede Spjel-

det og døde. Goldschm. BIS. IV. 129. min
Stol skal staa tom. Døren skal lukkes
paa (o: efter) mig og jeg skal aldrig sætte
min Fod der mere. JFJad1.41 6. Aa, luk
Vinduet . . Der flyver saa meget Kryb
hennd. Bang. Udv.283. (de) give sig .. til

at rasle lydeligt med Jærnstangen og Kjæ-
den, hvormed den store Fløjdør ud til

Torvet lukkes om Natten. HKaarsb.SK.446.
40 lukke en skuffe

i
lukke sine døre for en, i

videre anv.: ikke ville have besøg af ell. om-
gang med en (jf. lukke sit hus for en u.

bet. 4:.2). D&H. talem.: naar døren er lukt,

og lyset slukt osv., se II. glemme 1 slidn.

lukker vorherre en dør, saa lader han en
anden op, se Dør sp. 69'^^. herremænd og
hunde lukker ikke døren efter sig, se Herre-
mand sluin. lukke laagen og lade porten
staa (aaben), se Laage. for, inden luk-

so kede døre, se I. Dør 3.1. gaa gennem
lukkede døre

, (efter Joh.20.19,26) komme
ind i en stue, et hus olgn. paa overnaturlig vis.

•Guds Engel, han stod ved Josefs Seng,
j

Kom ind gjennem lukte Døre. Grundtv.SS.
11.206. et Huuskors, som gaaer igjennem
lukte 'DøTe.Heib.Poet.VII.98. jf talem.:

Kjærlighed gaar gjennem lukte Døre.Afa«.

4656(jfsp.53^«-). under luk(ke)t laag:
(det) koges en kortere Tid og under lukt

60 Laag. Tychsen.A.II.558. i billedl. anv., se u.

Laag i.
\\

(især poet.) m. h. t. øjenlaag (jf. u.

bet. '6.2). Grundtv.PS.V.163. *Nu skal du
kjønt dig putte ned | og lukke Øjnenes
Laagel Ploug. 1.206. *Under de lukkede
Laag

I
baner sig Taarerne Ye]. Holstein.

D.^31.
II i forb. m. præp.-led ell. adv. han
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aabnede næppe Læberne, naar han talte,

som om det gjaldt at holde dem lukkede
saa fast som muligt om de hvide Tænder
og om mange Hemmeligheder. ^an^.X.
198. lukke paa klem, se I. Klem 2.

lukke i laas, se Laas 1.8.
||

(sj.:) (Carl
lukker (o: hasper) Krogen af Vinduet). Al-
fred (angst). „Nej, lad nu være med det."

Bøgh.111.95. \JZ) uden obj. det er umue-
ligt at lukke saa tæt, at jo Kjerlighed
kan krybe igiennem. PAHeib.Sk.III.382
(jf.sp.o2"). (M.har som sædvanlig glemt
at lukke efter sig). Fru M.: „Aa, luk Dø-
ren, Henrik I" 5er^8<røm.lfZ>.74. laase og
lukke, se laase l.i.

|i
is(Er i forb. lukke

for noget. 1. spærre, laase olgn. /br. 'Apollo
lukte for sin Kilde | I May, gik bort, tog
Nøglen med, Clitau.PT.31. »Man lukte ei

for Guld udi den gyldne Alder. Wess.dd.

Er der godt lukket for Kornloftet ?rSO.
lukke for Pengeskuffen. D&H. billedl.:

Herren havde aldeles lukket for hvert
Moderliv i Abimelechs Huus. lMos.20.18.
de ere farne vild i Landet, Ørken haver
lukket for (Chr.VI: bespænd ty dem. 2Mos.
14.3. ordspr. (nu næppe br.): Man kan lukke
for en Tyv, men ikke for en Løgner. Afau.
6148. PalM.IL.III.522. jf. Mau.l0?56. 2.

spærre for tilførsel af vand, gas osv. v. hj.

af en spærrehane. Lukke for Dampen.
ScJieller.MarO.398. hun glemte at lukke
for vandet

i
naar gasregningen ikke be-

tales, bliver der lukket for tilførslen
j

billedl., i udtr. for at tilstoppe en indtægts-

kilde olgn., nægte at rykke ud med penge
(især (jarg.) i forb. lukke for vandet). Nu
har hun været hos Far og bedt ham om
at lukke for mig. Mon det er hendes Me-
ning jeg skal sultes ihjel, for selv gi'r

hun mig da ingenting. Buchh.EG.86. Nej,
der er lukket for Vandet hos Fa'r her.
Blækspr.1927.12.

2) (jf- gablukke; nu 1. br.) m. h. t. hul,

aabning: spærre; udfylde; tilstoppe;
tillukke, lukke . . Gab paa et Gierde.
MO. (lukkemuskler) hartU Opgave at lukke
ell. forsnævre Adgangen til ell. fra forsk,

af Legemets Rnlrnm. Sal.^XVI.59. |) uden
obj. Gud Herren . . tog eet af hans (o

:

Adams) Ribbeen og lukkede (Chr. VI:
luktej med Kjød istedet derfor. lMos.2.21.

3) m. h. t. ting, hvori der er en aabning,
et rum olgn., ting, som kan aabne sig, danne
en aabning, et gab osv., ell. ting, der bestaar

af dele, enheder, som snart kan være adskilte,

snart samlede tæt sammen til et hele. 3.1) t

al alm. m. h. t. ting, hvori der er en aabning
ell. et hul: udfylde, tilstoppe en tings
aabning(er) ell. hul(ler). lukke Gierder.
MO. vi lukkede røret i den ene ende ved
at slaa en prop i

j ||
(haandarb.) m. h. t.

(taa, hæl i) strømpe olgn.: afslutte striknin-
gen af hæl- ell. taastykket ved at lade ma-
skerne gaa sammen (og dække for den tidli-

gere aabning). jeg skal lukke min Strømpe;
kun to Masker — saal Oversk.II.394. Ane-

Marie med Strikketøjet, en lang, graablaa
Hose: „Jeg vilde da ellers nok ha' lukket
denne her Taa først." Wierf.SKZ 55. VortHj.
IIll.llO.

II (jf. lukke øjnene for, lukke sit

hjerte for u. bet. 3.2; især O^ uegl., i forb.

lukke sit øre for, ikke hare efter; ikke

ville høre; ikke skænke opmærksomhed, min
Fader lukte sit Øre for Kierligheds Tale.
CPRothe.JN.24. »Fader luk dog ei Dit Øre I

10 Thaar.ES.27. Grundtv.Stnaaskr.26?.*0\ogt
dig, vogt dig, Pige,

|
For dem (o:Amors løf-

ter) dit Øre luk. Heib.Poet.VI.12. Drachm.D.
67.

II
^arf. lukket brugt som adj. var (luft-

røret) altid lukt, bleve vi . . qvalte. Suhm.
11.98. lukket pibe, J^ orgelpibe, der er
lukket oventil, saaledes at lyden ikke kan strøm-
me ud der, men vender tilbage til indgangs-
hullet ell. læben (jf. Gedakt, dække sp.1234'^).

OpfB.^III.472. Musikkat.l7. 3.2) dels m. h. L
M ting, som indeholder et rum, gemme, der kan

tildækkes, spærres v. hj. af en dertil beregnet
bevægelig del, fx. klap, lem, dør: spærre ell.

dække for adgangen til rummet, gem-
met ved at trække, skyde, skubbe den
bevægelige del hen (ned, op) for ad-
gangsaabningen og (evt.) laase derfor

;^

ogs. undertiden m. h. t. genstand, fx. maskine,
der omsluttes af kasse, hylster olgn., hvoraf
en del kan klappes op og i: dække, klappe

30 for (og evt. laase for) genstanden og saa-
ledes beskytte den (naar den ikke bruges),
hindre dens benyttelse olgn.; dels m.obj.,
der betegner genstand, der bestaar af ell. er
forsynet m. to dele, der kan bevæges mod hin-

anden (ell. den ene mod, ind i den anden):
trække, skyde, skubbe disse to dele mod
ell. ind i hinanden (ell. den ene del mod,
ind i den anden) og (evt.) laase derfor. *(de
efterlevende) lukker over mig | Den tause

40 kolde Grav. Zetlitz.Poes.313. At lukke et
Skab.FSO. *Føt Morgenhanen goel, før-

end Stjernen sig slukked,
|
Blev mine

Svende færdige, og Væven de Inkked.
CKMolb.SD.175. lukke Futteralet, Skri-
net, Vognen. D<£-fl. Dame-Portemonnæ .

.

4 Rum, det ene lukkes med Overfald uden
Laas, og alle lukkes med et Overfald og
en hvid Laas paa Siden. PolitiE.Kosterbl.
^''If,1922.2.sp.2. at lukke et chatol

i
hun

50 havde glemt at lukke sit armbaand
||

m.h.t.Taas. laasen paa halskæden var
sprunget op, og hun kunde ikke faa den
lukket igen

\
buledl.: »Retten haver ingen

Gænge, | Al Beviisnings Lys er slukt,
|

Medynk er i Søvn og Senge,
| Laas for

Kjærlighed er lukt. Kingo.127.
|I

m. h. t.

munden (kæberne), lukke gabet, kæf-
ten, munden, se Gab 1.4, Kæft 2.2, Mund.
II

»i. h. t. øje: lade øjelaaget falde ned over
60 selve øjet. 1. i al alm. Prahl.B.I.15. *Nu er

Dagens Lys udslukt;
| Lukt er snart vort

Qie.Ing.BSE.VII.244. »Fuglen sit Øie
lukker,

| Sætter sig trygt til Ro. CJuul.
Digte.(1849).103. Mandsperson . . det højre
(øje) omtrent lukket (kun lidt af det hvide
i Øjet sjn[igt).PolitiE.Viol925.4. 2. (især CJ>

4*
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« forh. lukke sine øjne, dø. Eolb.Tyb.V.4.
•Saamangen stolt Sømand den samme Nat

|

For sidste Gang lukked sit &ie.Blich.(1920).

XXI.183. Lad mig være en gammel Pige
og blive hos Dig,- til jeg lukker mine Øjne.
Ooldschm.VIII.16. Feilb.IlI.1164¥. S.iforb.

lukke ens øjne, trække øjenlaagene ned over

øjnene paa en død. Moth.L217. *de brustne
Blik

I
Ingen kjærlig Haand har IvLkketHolst.

1.5. Feilb.III.1165a^^. 4. lukke ens øjne, (nu
8j.) bringe en døden. Det Veir, den Nat vil

lukke mangt et &ie.VSO.IV.O20 ogs. som
udtr. for at ærgre en stærkt, smst. 5. i forb.

som jeg har ikke lukket et øje, (talespr.)

jeg har slet ikke sovet. Den heele Nat kunde
hun icke faae et Øye luckt, hun havde
saadan en u-beskrivelig Heede i Kroppen.
KomQrønneg.11.209. Tro mig, jeg har ikke
lukket et Øie inat af '[JxoW.gheå.Hrz.IlI.

7é. Feilb.III.lieåa^''. 6. overf., i udtr. for
at være uopmærksom olgn. Jeg løb dog med
lukkede Øjne blandt al denne Pragt og
Herlighed (o: i Versailles), indtil jeg kom
til — '^2i^o\Qon.Cit.l855.(JohsSteenstr.CJ.

33). især i forb. som lukke øjnene for
noget, lade, som om man ikke har set ell.

bemærket noget; lade upaaagtet, uænset; se

gennem fingre med. Cancellieraaden luk-
Kede ogsaa altid et Øie . . naar Smeden
kom med sine Regninger til det Offent-
lige. Jn^'.ÆJJ?'. Fil. i 7^. saa vil jeg lukke
mine Øine for dine forrige Galskaber og
lade Naade gaae for Ret. Hauch.Vl.233.
Schand.VV.t84. Sødb.0.6. || QJ billedl, i

udtr. lukke sit hj erte for, gøre sig haard,
ufølsom over for. den, som haver denne
Verdens Gods, og seer sin Broder lide

Mangel, og lukker sit Hierte for ham,
hvorledes bliver Guds Kierlighed i ham ?

lJoh.3.17. VSO. D&R. i videre anv.: lukke
sit Hjærte for (o: afsværge al) Tvang.X)Æfl.
3.3) bevirke, at omgivelserne (randene,
de tilgrænsende partier) omkring en
aabning lægger sig mod hinanden,
samler sig, trækker sig sammen og
udfylder aabningen. "milde Vinde luk-
ked

I
Og aabned den grønne Hæk.Wtn^A.

VI.83. Pludselig skiltes Gardinet paa Mid-
ten. Det er hende — det er Pigen! Hun
«øger ud i Natten. Hun lukker Gardinet
bag sig og støtter sig til Vindueskarmen
lig en Rafaels Engel.5McM.Z7H.90. Skunks-
krave . . tU at lukke helt op i Halsen ved
Hjælp af . . Silkesnor og 2 Skindknapper.
PolitiE.KosterbU^hl923.1.sp.l. Dynebetræk
. . til at lukke med Baand. smst.KosterbU^/i
1925.2.sp.2. lukke rækkerne, i& lade en
række rykke frem ell. tilbage m,od en anden,
saaledes at der kun er et skridts afstand ml.
rækkerne (mods. aabne rækkerne u. aabne
1.2;. D&H. 3.4) bøje de udbredte, ud-
spilede dele (fx. flige) af noget sammen,
især ind mod ell. ind over hinanden;
folde, klappe sammen. *Lysenglen luk-
ker de gyldne Vinger. Børd.TreStrænge.
(1897).42. lukke en foldekniv I lukket

krone, krone, hvis fra ringen udgaaende
bøjler er samlede foroven. Holb.Ep.Il.76.
SaUXlV.746. lukket traadtov, jærn-
tov, bestaaende af tykke traade, der griber
saaledes ind i hinanden, at en traad ikke
kan springe frem, selv om den brydes. Sal.^

XIII.51.
II
m. h. t. omslag, dokument, brev-

kort olgn.: folde sammen (og klistre til,

forsegle); m. h. t. brev, konvolut olgn. nu
io næsten kun: klistre til. Ole klistrede ..

Frimærker paa, lukkede Brevene og stak
dem i sin Lomme. KMich.F.lOl. ofte i part.

lukket brugt i mer ell. mindre faste forb.:

lukkede Sange for Herrer alene. Éørup.
111.314. Postkort i lukket Omslag for
Herrer. 0Bung.VS.25. lukket brev, brev,

der er klæbet til (ell. forseglet), (et) lukket
Brev.Rig8dagst.F.1887/88.sp.3230:jf.:senåe
Brevet . . i en lukket Konvolut, smst. overf.

20 (foræld.), om kongebrev, der var rettet til en
ell. flere bestemte personer (og ikke til offent-

ligheden). SaVXVll.119. lukket brev-
kort, se Brevkort, lukket ordre, ^
især i fit.: forseglede ordrer (se u. forsegle 2).

Oram.Breve.274. Faaer han lukt Ordre, da
skal han ikke aabne den, før paa det Stæd,
og den Højde, ham er befaied. Søfen^'s^.

(1752).§169. Bardenfl.Søm.1.63. || m. h. t. bog
olgn.: klappe bladene (og bindet) sam-

30 men (saa at der ikke kan læses i den). Sv
Orundtv.FÆ.I.168. Hastigt lukkede hun
det tunge Leksikon og stillede det paa
Flåds. KMich.F.115. en lukket bog, brugt
billedl. og i sammenligninger, især i udtr. for,

at en kundskabskilde olgn. er utilgængelig,

uforstaaelig for en. *jeg i mange Aar
|

Har grandsket i Naturens lukte Bog.Oehl.
A.99. *Ingen uden Du (0: gud) det veed

|

Hvad den dybe Evighed
| Som en lukket

40 Bog forvarer. Ing.BSE.Vll.51. Jeg for-

staaer Dem langt bedre end han; gjetter

Deres Tanker.. læser Deres Følelser, Deres
Hjertes skjulteste Bevægelser, i Deres Blik,

Aasyn, Gang og Holdning, medens alt Dette
er for ham som en lukket Bog.PalM.lL.
11.733. det store Publikum . . vil (i Proud-
hons breve) finde Mangt og Meget, der vil

tiltale det, medens den øvrige proudhon'-
ske Literatur fremdeles vil være det en

»lukket Bog. NationaløkonTidsskr.VI.lOl.
||

m. h. t. haand: bøje fingrene sammen
(for at omslutte, holde paa noget). *Den
venstre spæde Haand han varsomt luk-

ked,
I
Som gjemte han i den en kostbar

Skat. Boye.PS.lV.132. overf. : nægte at give

en penge olgn. (mods. aabne haanden, se

aabne sp.lS^). 5Mos.l5.7(se «. Haand 2.4^.

3.5) faa fordybninger, aabninger i

(overfladen af) et stof til at forsvinde.
60

II
(landbr.; mods. aabne I.2 slutn.) m. h. t.

jord: ved harvning, tromling olgn. udjævne
(tildække, -klappe) de ved pløjning frem-
komne fordybninger. LandbO. 111. 386.

Under Sommerbearbejdning— Brakken—
fælder det stadig at holde Lerjorden „luk-

et". Efter hver halve Dags Pløjning skal
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Jorden slæbes, letharves eller tromles, srwsf.

jf.: om Høsten krøb han opad med sin

Le . . Og saa maatte han atter ud at lukke
Stubberne (o: pløje stubmarken) om Efter-

&&iet. NJeppesen.HE.118.
|| (fagl) m. h. t.

jæmmalm: gøre fast, uporøs. Ristningen
(afjærnmalm) maa aldrig drives til Smelt-
ning, der i St. f. at gøre Malmen porøs,
„lukke den op" . . just vilde lukke den.
Sal^XIII.33. 3j6) (dial.) m. h. t. risgærde

:

flette (jf.Flettegærde;.FrGrundtv.LK.236.
SjællBond.lOO. S.T) part. lukket (se ogs. u.

bet. 3.1 og i) brugt som adj. (til bet. 3.2-3^ t vi-

dere anv. (mods. aabenj; som (til stadtghed)

er forsynet med noget dækkende, er uden aab-
ninger olgn., iscer: som paa alle sider er til-

dækket eil. indesluttet af noget, men ofte spec.

:

overdækket, han viste ham Havreboden, den
lukkede Hestegang. Pont.FL.lol. skal man
have en lukket Løvgang, saa lad det være
en Nøddegang .Hee.4nd.xllf.i5. Herrecykle
. . lakket Kædekasse, lukkede Skærme.Po-
litiE.Ko8terbl.^yiil924.1.sp.2. lukket ve-
randa

j
lukket begravelse, se Begra-

velse 2 slutn. Lukket Blok. Dette Slags
Tallieblokke ere dannede saaledes, at Tal-
lieløberen og Skivgattet ikke sees i Blok-
kens Kanter, der kan altsaa ingen løbende
Ender komme i Bekneb i Skivgattet.FuwcA.
MarO.II.89. Scheller.MarO. f lukkede
fødder, fødder med svømmehud mellem tæ-

erne, (en slags fugle, som er) Brogede med
lukte Fødder, der holde sig op i Moser
og K\æT. Thurah. £. 20. lukket gaas,
(kog.) uopskaaren gaas. BomholmsTidende.
^hol924.3.8p.7. En lukket Gaas koster kun
1 Kr. 26 Øre pr. Halvkilo . . Den aabne, alt-

saa uden Indmad, faar man for 10-12 Kr.
PoWul927.9.sp.o. lukket hjælm, se 1.

Hjælm 1.1. „lukkede" Kirtler, der ikke
har særlige Udførselsgange, men afgiver
deres Produkter til det gennemstrøm-
mende Blod. AKrogh.Fysiol.78. lukket
kræft, se L Kræft l.i. lukket stol, kir-

kestol, der danner et lille aflukke for sig. Pont.
FL.167. sa.LP.IV.68. B om vogn olgn.: for-
synet med tag ell. opslaaet kalesche; nu især
om automobil: som har fast dække foroven
og paa siderne. Vognkassen kan foroven
være forsynet med Tag, lukkede Gods-
vogne.DSB.Matr.I.10. 6 Pers. lukket 6 Cyl.
Morris . . til Ssiig.BerlTid."/9l930.M.28.8p..3.

lukket vogn: JJuel.o6. jeg tænker .. at
man i saadant deiligt Veir ikke skulle
pakke sig ind i en lukt Vogn. Olufs.GD.
106. Schand.BS.230. jf. : den lukkede (holdt)
for Børen. BEol8t.L.ll.

4) egl. ved forsk, spærremidler hindre
den frie adgang til et sted, et omraade,
beskytte det olgn. A.^) omgive et omraade
med noget spærrende, fx. mur, indheg-
ning. *Danmark deiligst vang og vænge,

|

Lukt med bølgen hlaa. LK(^.(PSyv.Viser.
(1695).584). Grundtv.Udv.V.37. jf. bet. 7:

Rydd opstod. Bygder dannedes, dog endnu
helt lukkede af Skovens Mxae.EVClaus.

DL.88. P nu især i part. lukket brugt som
adj. i faste forb.som: lukket by, by, der
er omgivet af en bymur ell. befæstning. De
Kiøbstæder, som ere lukte, skuUe ikke, før

Højmesse er ude, lade Portene aabne. Di.
6—3—5. Kbh. var tidligere en lukket by

|

en lukket (fange)gaard
i
lukket far-

vand, ^ farvand, som er stærkt indsnæv-
ret af grunde ell. land og ligger i læ for vind,

10 stærk søgang; beskyttet farvand (se beskytte 2
slutn.; jf. landlukket^. Scheller.MarO. luk-
ket h&\n,(fagl.) d.s.s.l.J)ok2.Eag.V.226.
lukketred,^ red, der er beskyttet afgrunde,
rev ell. bølgebrydere olgn.; beskyttet red (se be-
skytte 2 slutn.). Scheller.MarO. et lukket
vand, (fagl.) om indsø, dam olgn. (uden af-
løb). Fedders.FF.103. 4.2) (videre anv. af
bet. 1) spærre adgangen til lokale, byg-
ning, anlæg osv. (ved at lukke (1) og aflaase

20 porte, døre osv.), nu iscer om saadan spærring,
der har til formaal at standse den i lokalet osv.

foregaaende virksomhed, standse for tilgangen

af besøgende, kunder olgn. for et vist tidsrum

(fx. middagspause, natten, helligdag, ferie)
eU. for stedse (fordi virksomheden ophører,

p. gr. af økonomisk sammenbrud olgn.); ofte

i part. lukket brugt som adj. eet Tempel,
hvilket blev kaldet Jani Tempel, og al-

drig blev lugt, uden de Romere hafde
30 Fred. Eolb.Intr.1.33. Lukke sin Boe, giøre

Yal\it.vAph.(1772)Jn. holde lukket om
Søndagen. S&B. Thorvaldsens Museum
er lukket 1. Paaskedag. 2. Paaskedag er
Museet aabent. Pol.''/*l926.13.sp.l. lukke
butikken, se Butik 1. lukke sit hus
for en, ikke ville have besøg af ell. omgang
med en (jf. lukke sine døre for en, u. bet. i.ij.

[I
ttden obj. (tidligere ogs. spec: gaa faUit.

VSO. MO.). Sigvald Hansen var ved at
40 lukke. Han satte langsomt Skodderne for

de to Butiksvinduer. 5an5'.£.i,27. ogs. (me-
lon.) om selve virksomheden: Sparekassen
lukkede . . i Dagens Anledning Klokken
tolv. Pont.BE.78. Det er frydeligt det
Hele. Nu forstaar jeg først, hvad det vil

sige, at en Bank \uKkeT.Eode.SF.59. Rigs-
dagen lukker i Dag.D&E. Butikeme ..

skal lukke om Lørdagen Kl. i8.Pol.^yil931,
13.sp.3. H lukke og slukke, se slukke.

50 4.3) m. h. t. færdselsvej, passage olgn.: hin-
dre trafik igennem, fx. ved at spærre
udgangen, udløbet, at løke veien for en.
Moth.L219. isen lukker farvandene

i ||
især i part. lukket brugt som adj.; om vej,

gade: som er spærret i den ene ende, ell. som
ender blindt; ogs. om vej, gade, hvor uved-
kommende færdsel, især (motor)kørsel, er for-
budt. vAph.(1772).in. Chauffør P. .. havde
kørt paa en „lukket" Vej i Lyngby. PoU^lx

60 1931.18.sp.6. om farvand: spærret af is. luk-
ket for Sejlskibe. BerlTid.^^ltl931.17.sp.l.
nu er alle sunde lukkede oJ^n., se Sund.
4.4) nægte, forbyde en person adgang til
et omraade, til deltagelse i noget olgn,

•Ei lukket er Guds Rige meer:
|
Hvo sø-

ger, skal det ^nåe.Ing.ESE.YU.åL (de
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romerske haandværkerlav) blev efterhaan-
den lukkede, saa at der ingen nye Med-
lemmer optoges uden ved Arv. ABDrachm.
RK.77.

II
uden obj. Amerika lukkede for

ind -»I andring | læreanstalten maatte lukke
for yderligere tilgang af studerende

\
<^ i

spillet „66" : hindre modspilleren i at tage kort

op af bunken (ved at lægge den udlagte trumf
fordækt oven paa bunken). Spillebog.(1900j.

114. GlSpil.30. ogs. om lign. fremgangsmaade
i domino. I| part. lukket brugt som adj. i

særlige foro. lukket dag, (1. br.) dag, paa
hvilken der ikke er offentlig adgang til noget.

Tilsammen indbragte (logeauktionerne

J

ikke
saa lidt mere end sidste Aar, fordi Man-
dagen, som i Fjor var lukket Dag, nu
bliver almindelig Abonnementsdag. £>a^
Nyh.^y8l921.5.sp.2. lukket land, land,

hvortil indrejse ell. indvandring er forbudt.

Grønland er et lukket land
j

billedl.: Det
overses . . at Andersen . . var en meget
svagelig dreng, og at drenges sædvan-
lige vilde lege nødvendigvis maatte være
ham et lukket lanå. HHeliveg.H. C.Andersen.
(1927).95. lukket møde, møde, hvortil

der ikke er offentlig adgang. Eørup.II.45.
PoU^lil908.1. lukket serie, (fagl) obli-

gationsserie, i hvilken der ikke kan optages

nye laan. 4.5) i videre anv.: give en vis
afsluttet, afgrænset karakter; næsten
kun i part. lukket brugt som adj. || luk-
ket stavelse, (sprogv.) stavelse, hvis shit-

lyd er en konsonant. Éøysg.Anh.l6, Vilh
Thoms.GS.29. jf.: lukket stamme, (nu
næppe br.) stamme (i ord), hvis slutlyd er en
konsonant. Madv.GB.1.52. jf. aabens;).5®^ff-

II
lukket whist, ^ whist, hvori fire per-

soner (to makkerpartier) deltager (mods. whist
med blind makker, hvor dennes kort ligger

aabne under spillet). VortHj.IVl.46.
5) skjule, gemme, indelukke, inde-

slutte, tilsløre olgn. 6.1) i al alm. \\ i forb.

m. præp., især i: *den stakkels Krukke,
|

I hvilken Scytherne hans (o: Ovids) Aske
skulde lukke. L Thura. (Falst. Ovid. a 6^).

•Hvilende,
|
Lukkende

| Tæt Dig i Favn.
Winth.X.244. jf. bet. ll.i: *Hun lukte Him-
len i sit Sind,

|
Men havde sat en ævig

Pind
I
For Verdens Lumperier.Tradsfe.20.

(ikke) saa meget som jeg kan lukke i

(ell. underj et øje, se Øje.
||

part. lukket
brugt som adj. en lukt Geheimniss, En
intet lærer fra sig. JPJac.1.3?. du kan se
og høre det, som er lukket for de fleste.

CFMortens.SV.83. Lukket Canon (canon
clausus) o: en Canon, i hvilken kun en
Stemme er skreven ud, medens den anden
eller de andre Stemmers Indtrædelse an-
tydes ved et Tegn. Geb.MusK.87. 5.2)

(især fS) m. h. t. ansigtsudtryk: gøre stift,
udtryksløst, saa at det intet røber om per-
sonens følelser olgn. Hans Storgaard luk-
kede sit Ansigt, som om Samtalen var
lorhi.OlesenLøkk.NH.1.13.

||
part. lukket

h-ugt som adj. (ogs. i videre anv.: indesluttet;

forbeholden). *Dit Ansigt er alvorligt j Og

lukket som din Kunst. Hrz.IX.287. Saa
kom Bengt Bælgetræder; en overskaaren
Kæmpe, med et rynket „lukket" Ansigt.
Drachm.K0.20. Alle de andre Drenge stod
lukkede og fulde af hundrede uovervinde-
lige Forbehold ligesom de Voksne.JFJms.
NH.18. „Hvorfor det?" svarede hun luk-
ket. AndNx.PE.llI.289.

6) {udviklet af lukke munden olgn. (se u.

10 Mund og u.bet.S.2); fon.) udtale en lyd
med nærmere stilling af taleorga-
nerne i forhold til hinanden ell. med
lukke (III.l). S er i nydanske Dialekter
tvelydet eller lukket til en i-Lyd.LJac.Bet
da.RigssprogsHist.(1910).59. Ligesom For-
kortelse af lang Vokal kan virke Lydluk-
ning, kan Svækkelse af Trykket (Infortis-

stilling) virke lukkende. Brøndum- Nielsen.
GG.I.227. \\

især i part. lukket brugt som
20 adj.; dels om vokal: udtalt med ringe afstand

ml. de paagældende taleorganer; snæver; høj

(4.1); nær. Rask.Retskr.25. Mikkels.SproglS.
12. dels om konsonant: hvis udtale er forbun-
det med et fuldstændigt lukke (lll); fx. luk-
ket d, g (se D 1.1, G l.i;.

7) refl. og intr. (ell. dep.) anv. af bet.
1-5 m. subj.-skifte. 7.1) (til bet. l.ij refl. og
intr., om hvad der danner lukke, spærring:
falde i, falde til og dække over aab-

30 ning, spærre adgang olgn. *Træt er jeg
af at vaage,

|
Luk jer, I Øjenlaage. SaZm

Hj.67.4. *den Skjønnes Vindve
| Knir-

kende lukkede sig. Staffeldt.I).L282. Den
Dør lukker sig af sig selv. FSO. døren
lukker (af sig) selv

| jf. bet. 7.4: Helvedes
Porte skal lukke sig over dem som Van-
dene lukke sig over den Druknede. JP
Jac.1.83. 7.2) (til bet. 1) intr.: danne dække
for ell. passe til (ind i) en aabning; slutte;

4a især i forb. m. adv. som daarlig, fast, godt,
tæt. Dør, sovalvLkkev \e\.vAph.(1772).III.
Den aabenstaaende Dør lukkede for Vin-
duet, saa at hun indenfor Tærskelen stod
i Skygge. Goldschm.VII.37. "End glider
tidt som et Vindpust

|
En Silhouet | Hen-

over dets (o: vinduets) hvide Gardiner,
|

Som lukke tæt. Eecfee.GiV^D.i^. den grønne
Kiste, hvis Laag lukkede fast til Randen
som tætsluttede Læber. Skjoldb.KH.29. Dø-

so ren lukker ikke rigtig. D&H. 7.3) (til bet.

1 og 3.2j intr., om mekanisme, redskab, hvor-

ved noget aflaases ell. sammenholdes: frem-
kalde, bevirke en spærring, fasthol-
delse olgn.; især i forb. m. adv. Laas, som
lukker vel. vAph.(1772).III. han (sagde)

at Brystnaalen ikke lukkede godt, uden
naar man lukkede den paa den Maade
han viste hende. 'UngdGl.II.261. kun en
slaa lukkede for bagdøren

i
7.4) (til bet.

ei) 2-3^ refl. (intr. ell. i pass.), om aabning:
blive udfyldt, tildækket, afspærret;
ogs. om hvad der omgiver, rummer en aab-
ning: samle sig, trække sig sammen,
saa at aabningen forsvinder. Hans Saar vil

endnu ikke lukke sig.FSO. Skyerne luk-

kede sig. Solen sank. Schand.BS.346. For-
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hænget lukkede sig efter ham. D&H. *Luk-
ket var Himlen og lav og graa.

|
Og graat

var Landet, saa langt jeg saae. HSeedorf.
ID.118. Skyerne over mig kæmper for-

tvivlet for at holde sammen, saa kommer
der en lang Flænge, et Solstrejf ja^er ned
over de hvide Marker i vanvittig Fart.

Revnen lukker, det bliver graat igen.
Ejemmet.'^/Bl928.6.sp.3. jf. bet. 7.5: Ællin-

fen maatte svømme om i Vandet, for at lo

olde det fra at fryse reent til; men hver
Nat blev Hullet, hvori den svømmede,
smallere og smallere . . Ællingen maatte
altid bruge Benene, at Vandet ikke skulde
lakkes. HCAnd.V. 308. H refi. dl. i pass.

(vAph.(1772). III), om øje: falde i; faldt
Hl. 'træt af Graad sig Øiet maatte lukke.
Jacobi.Skr.151. 'Nu lukker sig mit Øie;

|

o. Fader i det Høie!
|

i Varetægt mig tag I

Foersom.D.I.10å. Ing.ESE.VIl.246. ^ refi., »
om blomst: folde kronbladene sammen;
ogs. (gart.) om forsk, planter: danne hoved
(9.1). Blomsterne lukke sig om Natten.
vAph.fl772).III. »Rosen sig lukker. OeW.
LJ.22. "Og atter aabned sig den lukte
Rose. «m«<.57. Hvidkaalen lukker sig alt.

VSO. jf.: Bestøvningen finder Sted, end-
nu medens Blomsten er helt lukket i Knop.
NaiurensV.1922.340. H t forb. som lukke
(sig) om(kring) ell. over en, slutte sig 30

sammen om ell. danne dække over. I

samme Nu var Styrmanden omringet af
en Skare Vilde . . Kredsen af hans Fjen-
der lukkede sig tættere omkring ham.
Etlar.SB.182. Nu lod (aaen) Træerne spejle
sig i dens Vand og lukke over den med
deres Skygge. Schand.AE.188. 'Ak, Nødde-
krattet —

|
vi nippede andet end Nød-

der;
I

et sødere Lønkammer lukkede
|
sig

over mig der end havet. JVJtns.NG.318. lO

Rundt omkring Javaner-Landsbyen paa
den danske Plantage lukker Tropenattens
sorte Mørke. BerlTtd.^yd922.Aft.l.sp.2. bil-

ledl.: Hver Gang et nyt Forhold tog (Goe-
the) var det, som dette var det første
. . og han gik op i det og lod det lukke
sig om ham, som om han skulde dvæle
deri Resten af sit Liv. JBorup.LitieræreUd-
kast.(19l0).l. Tjs) til bet. 4(i-4), refl. eU. i pass.:

komme i en saadan tilstand, at fri adgang, so

gennemgang, færdsel osv. er hindret; blive
utilgængelig, det franske marked luk-
kede sig for åem. Arup.H. 168. 7.6) (til

bet.5.i) refl.: nægte at vise sine følel-
ser, tanker osv.; blive, gøre sig inde-
sluttet , indadvendt, jeg synes, han luk-
ker sig for mig

\

8) lukke af (jf H. aflukkej. 8.1) (jf bet.

1.1, 3.2 og 4.2J afla ase. lukke et kammer
&f. Moth.L217. den gamle Kone lukkede 60

Døren af. HCAnd.V.334. Han selv har luk-
ket af for sig og siger, han er syg. Schand.
TF.I.225. lukke skabet af I 8.2) (jf. bet.

1.2) spærre for, standse adgang, til-

førsel olgn., især paa en pludselig, energisk,

kraftig maade oftest i forb. m. præp. for.

lukke af for Dampen. Scheller.MarO. der
er lukket af for gassen • billedl.: heller
ikke efter at Forslaget var blevet forka-
stet . . lukkede Lloyd George af for videre
Forh&ndhngeT. Pol.^Viol920.5.sp.l. jf. bet.

4.4: det (er) blevet saa godt som umuligt
for unge Forretningsfolk at faa den nød-
vendige Uddannelse, som et Ophold i an-
dre Lande giver. De forskellige Lande
har jo ogsaa paa disse Omraader lukket
zi.GadsMag. 1928. 500. || spec: nægte at
udbetale penge, forstrække en med penge.
Der gik den Dag Rygter om, at et Par af

Bankerne havde lukket af for Frederik-
sen. Caviin^.J.8.2. talem.: der er lukket af
for vandet ell. det varme vand, d. s. s. der
er lukket for vandet (se u. bet. 1.2^. 8.3)

(jf. bet. 3.1; haandarb.) m. h. t. strømpe: af-
slutte strikningen af taa- ell. hælstykket
(ved at lade maskerne gaa sammen). 8.4)

(jf.
bet. 7.6; 1. br.) refl.: trække sig ind i

sig selv; blive iridesluttet, uindla-
dende olgn. Men Pigebarnet lukker sig
af og siger blot Tak med en ru Stemme.
AaBrodersen.Frandsen.(1923).116.

9) lakke efter, se u. efter 18.

10) lakke i, brugt i sa. bet. som forsk, antf-

af lukke alene, især i mer ell. mindre tydet
lig modsætn. til lukke op, ell. m. bibet. af, a.

handlingen udføres med fart ell. kraft (jf.
ilukke/ 10.1) til bet. 1. Luk Vinduet i.VSO.
Jeg hørte Skuffer blive lukkede op og i.

Bergs.BR.56. lukke Døren i for (el.paa) Næ-
sen af en. D&H. g til bet. I.2: Bring dette
Maleri . . op paa Loftet, og luk vel i for
ået.Heib.Poet.VII.170. 10.2) til bet.B \\ til

bet.3.t: Luk Skabet IVSO. || m.h.t. øje.

*Hvo er den Mand, der gaaer . . | Og frit

kan lukke op og i sit Øie? Molb.Dante.II.
97. "Luk dine Øjne, luk Øjnene i —

|

Vaarvlnden suser os sagte forhi. Holstein.
D.^62. jf. u. bet. 3.1 : Jeg vil lukke Øien og
Øren fast \.Ew.(1914).I.355. | (dial.) ixl

bet. 3J, m. h. t. hænder: folde. OrdbS.(Taa-
singe).

JH til bet. S.i: Luk Kniven i.VSO.
Nu skulde hun lukke Bogen i for i Aften
og lægge sig til Ro. Og i samme Øjeblik
som hun lukkede Bogen, saa var han
hoTte.SvGrundtv.FÆ.I.168. jf (billedl): På
hvilket punkt Germanerne befandt sig da
den gamle kultur successivt lukkedes i,

kan vi næppe sige med nogen grad af
bestemthed. Grønb.MM.45. 10.3) (1. br.) til

bet. 7.6. jeg ser du lukker dig i, Edmund.
JVJens.S.44.

11) lakke ind O/- H. indlukke;. 11.1)0/.
bet. 1 samt H. indlukke i; give adgang
for; aabne for; lade komme ind; især:
aabne døren for; laase døren op for og
lade faa adgang. Gaardskarlen har Ordre
at lukke ham ind. Holb.Stu.1.9. »Kjærlig-
hedsgnden,

| Den Stakkel, er blind;
|
Han

flagrer mod Ruden,
|
Man lukker ham

ind. Heib. Poet. III.425. lukke Solen ind
(ved at rulle op e\.\.).D&H. refl.: Tyven
har ved Hjælp af falsk Nøgle lukket sig
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ind i Le\\igheden. PoliUE.''yAl924.3. uden
obj.: *Da Bjarkemaalet var de Frommes
Psalter,

| Og Rotas Spyd i Himlen luk-
ked ind. Ploug.VV.1.123. || hilledl. 'Da dend
(o: døden) indlukte dem (o: forældrene) i

Dødsens lange Nat,
|
Dog lukte dend ham

(o: sønnen) ind i Fædres Guld og Skat.

PoulPed.lJP.3. spec: aabne sit sind, sine
tanker for. *Der han slog Verden af sit

Sind,
I
Da lukte han sin Jesum ind I Kingo.

418. 'Jeg lukker ind | I Sjæl og Sind
|

Dig, Herre min. SalmÉj.106.4. lukke en
Mistanke ind. D&H. 11.2) (jf. bet. 4.1 samt
U. indlukke 2; nu næppe br.) indhegne.
lukke sin have ind. Moth.L218. lukke et

Stykke ind fra Marken til Have. MO.
||

(jf. bet. 4:S) m. h.t. vej, passage: spærre.
lukke veien ind. Moth.L218. 11.3) (jf.bet.

5.1 samt n. indlukke 3; f indespærre;
indeslutte; lukke inde. Brudgommen
blev dandzet af de u-giffte Mandfolckes
lav. Lenge løbe de om med ham paa
gulvet, siden luchte de ham ind i en kreds.
JacBircherod.R.30.

12) Inkkc inde (jf. H. indelukke;. 12.1)

(jf. bet. 1.1 samt II. indelukke 1) m. h. t.

person: anbringe i et rum, værelse olgn. og
stænge, laase for det. 3Mos.l3.11. Han luk-
kede mig inde, da han havde givet mig
Pen, Blæk og Fapir.0ehl.Øen.(1824).IIL54.

refl.: Moth.L218. (han) gik tilbage til sit

Værelse og lukkede sig inde.Schand.IF.
199. billedl.: 'Rør vort Hjerte og vort Øre,

|

At vi maa i Sjæl og Sinde
|
Lukke dig

og Himlen inde I SalmHj.406.1. jf. II. inde-
lukke 1.2 slutn.: Han luKker sig inde, først

i sit Hus, og siden i sig selv. NatTid.^*/^
1921.Aft.2.sp.4. 12.2) (jf. bet. 5.1 samt II.

indelukke 2; nu sj.) m. h. t. ting: gemme
under laas og lukke; lægge i et rum og laase

derfor. Brændeviinsflasken kan du ikke
faae iaften, thi min Herre har lukket
Kjeldernøglen inde.Eeib.Poet.V.336. D&H.

13) lukke ned, (jf. bet.b.i) lægge ned (i

sku/fe olgn.) og laase derfor; laase ned.
Lukke ned i en Kiste. vAph.(1772).III.
Brodersen lukkede sin Regnskabsbog ned
i Skuffen igen. KLars.QV.22.

14) lukke op, (jf. oplukke Jl aabne (oftest

brugt i mer ell. mindre tydelig modsætn. til

lukke i ell. som et mere dagligdags udtr. end
aabne; især alm. brugt i st. f. dette ord i

imp.). 14.1) til bet. l(i). Holb.Jul.lsc. *Skiøn
Jomfruel luk dit Vindue op, |

her er din
Hiertenskier. Oehl. Sovedrikken. (1808). 37.
Slip ham, Svend 1 og luk ham Porten op.
Ing.EF.VI1.151. *Luk Døren til Altanen
op — dem begge!

| Jeg kvæles herlJBe-
cke.BB.123. guldnøglen lukker alle
døre op, se Guldnøgle 2. talem. (1. br.):

Denne Jespersen er en skikkelig Fyr,
men saa dum, at man kan lukke (alm.
rende; se Dør sp. 68**) Døre op med
ham. Tandr.ES.99.

|| ud.en obj., spec: aabne
døren, da toge de Nøglen og lukte op.
Dom.3.25. Jeg ringede. Der kom langt

om længe en Pige, og lukte o^p. Bagges.
L.I.8. VortEj.IV4.18. \\iforb. m.præp. f orr
Moih.L218. *Der lukkes engang op for
den, som ofte hSinkerX NordBrun.ES.19.
luk op for Lyset —1 Hører De: Luk op
for Lyset. KMich.H.144. Hvorfor lukkede
du op for Dampen, din Kløs? CFMortens^
SV.53. Speakeren staar klar til at „lukke
op" for Mikrofonen. AarbRadio.1926.29.

||

10 m. hensobj.: lukke en op, (talespr.) lukke
døren op for en; lukke en ind. Magdelone
(uden for Kiøkkendøren): „Faer! luk mig
o^\'' ChrBorup.PM.215. »Jeg vil skrifte.

Luk mig opl Hrz.D.II.63. Det var tilladt,,

naar jeg gik ud om Aftenen, at blive ude
til Kl. 10. Saalænge skulde Kudsken lukke
mig op. LuisBramsen.0.50. (især vulg.) i

passiv: jeg blev ikke lukket op j 14.2) til

bet. 3
II

til bet. 3.1 : *Luk Øren op, al Chri-
20 stenhed,

| Og tro dog Guddoms-Manden.
Grundtv.SS.II.266. \\ til bet. 3.2: *Her kunde
luckis op een liflig Dæsmer-Doose. ^Dt-
derichsøn. Friderichs-Berg.( 1 705).C3 '\ lille

Claus . . lukkede Kisten op.HCAnd.SS.
XII1.14. (jæg., kog.) m. h. t. vildt: skære et

lille snit gennem bugskindet. Frem.'^^1^1927.

omslag.3. lukke pungen op, ogs. brugt i

videre anv.: betale, rykke ud med penge,
spendere, lukke Pungen godt op (o: være

30 flot, spendabel). D&H. ordspr.: man kan
ikke lukke pungen videre op, end den
eT.VS0.V.192. se ogs. ndf. 1.49. lukke
munden op, se Mund. hertil vel lukke
op, (jæg.) om støver: begynde at halse. Frem.
^Vs 1927. omslag. 3. lukke øjnene op,
aabne øjnene; slaa øjnene op; i videre anv.:
udnytte sine synsevner fuldt ud; bruge øj-

nene; være agtpaagivende, opmærksom. Ban-
ner (begyndte) at lukke Øynene op, og an-

40 see det som noget, der paa begge Sider
var smiddet til at forlede og fange ham.
Slange.ChrlV.951. i mindre Tiid end man
kan lukke et Øie op og i føres han enten
igiennem Luften eller over Havet derhen,
hvor han attTaaes.Biehl.DQ.III.264. Om
Morgenen, da Eyvind lukkede sine Øine
op. PMøll.I.198. Aakj.RS.72. ordspr. (nu
1. br.): den der ikke lukker øjnene op,
maa lukke pungen op olgn., man maa bøde

50 for sin uagtsomhed. Moth.L218. Holb.llJ.
II.5. VSO. Feilb.II.897. \\ til bet. 3.3: lukke
op for en pose

| || til bet. 3.4: *Han (o:

Luther) lukfeed op den Bibelbog,
|
Som

var saa fast forseglet. Grundtv.PS.III.65.
•luk kun op din Favn,

| kom i Jesu Navn.
JSchørring.Sange ogRim.(1898).9. lukke en
kniv op

I II (fagl.) til bet. 3.5, m. h. t. jærn-
malm: gøre porøs. Wagn.Tekn.337. SaW
Xin.33. 14.3) til bet. 4 || til bet. 4.2: hans

60 Kiæreste lugte selv Spise Garneret op.
Æreboe.30. Trolden lukkede nu Bjerget
op, og hun fløi hjem ig]en. HCAnd.V.75.
lukke butikken op \ uden obj. spec: aabne
adgangen til en butik, et lokale osv. paa et

vist klokkeslæt, biblioteket lukker op kl. 9
i

urtekræmmeren lukker tidlig op ! ogs.:
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begynde, starte en ny forretning, udstilling

osv. VSO. enig var man endelig om, at

dersom Knudsen vilde lukke op, tog han
det Meste af Handelen fra Nielsens. Tops.

IlASo. II
til bet. 4.4: Amerika lukker op

for indvandring I t domino: v. hj. af særlige

brikker (mata<^er) gøre en fortsættelse af
spillet mulig, naar dette er standset af en

bHks blanke felt. SaUVI.299. 14.4) til bet.

7 n til bet. 7.1 : 'Med Larm den rustne

Laas nu op sig lukker. Oehl.L.I.136. I til

bet. 7.3: Kjærligheden er den Hovednøgle,
som lukker op for Alt i Meimesket.Winth.
NDigtn.245. y til bet. 7.4: »Lilien op sig

lukker. Oehl.LJ.203. Der begyndte . . at

gaa Hul paa den Mur, der hidtil syntes

at skulle stænge mig ude i Isolation, og
netop „Frit Vidnesbyrd" havde været det
„Sesam, luk dig op!" der fik Muren til

at vige. MPont.M0.176. H til bet. 7.5: (det)

gjaldt . . for hende at faa alting sagt nu,

da hun engang havde begyndt at lukke
sig op. GyrLemche.SJ.46. han lukkede sig

op og lagde sine Erfaringer, sin Virke-
maade, sit Livs Teknik blot. Tandr/ Ferden
ogViM*1918.6).

15) lokke sammen, ftil bet. 3.3-4j bøje,

trække, folde satnmen. Tegnebog . . til at

lukke sammen. PolitiE.KosterbV^1^1923.2.

8p.2. lukke kæberne sammen j
U (dial.)

m. h. t. hænder: folde. Johannes lukkede
sine Hænder sammen og takkede den
gode Gxxå.HCAnd.V.77. CReimer.NBJ.19.
FeilbJI.739a''>.

16) lukke til, (jf. tillukke^ brugt m. sa.

bet. som lukke alene (især i bet. 2-3^ og (i

mange tilfælde) lukke i (se bet. 10^; som re-

gel (jf. dog ndf. 1. 42f.) fremhæver lukke til,

at der dannes et fast, fuldstændigt lukke, men
det har ikke (i de paagældende bet.) bibet.

at aflaase. \é.y) til bet.l; nu undertiden m.
bet.: danne et lest lukke; trække (løseligt) til;

lukke næsten i. 'Vor Foged Ordre gav at

lucke Porten til.Holb.Faars.23o. *Naar
som at Vandet alt har oversvømmet Øen,

i

Er det for sildig jo at lukke Slusen til.

Clitau.IB.47. Professoren blev staaende
paa Tærskelen . . „Ja, fortsæt saa De,
Doktor," sagde han og lukkede Døren til.

Bang.LJ98. luk vinduet til
j || uden obj.

Herren lukkede (Chr.VI: luktej til efter

h&m.lMos.7.16. Jericho havde lukt til

(1871 : havde lukket for sigj, og var tillukt

for Israels børns ansigt. Jos.6J( Chr.VI).
lukke til for Solen. D&H.

|| (fagl.) lukke
ind til (en), sidst i September . . lukkes
Væderen til, saa at Læmningen efter den
c. 5 Maaneders Drægtighedsperiode kan
begynde lidt før første Marts.iandm£.JJ.
506'. 16.2) til bet. 2: lukke et hul, en aab-
ning til

i
16.3) til bet. 3 || til bet. 3.i: lukke

et rør til i begge ender
\
m. h. t. øre: 'reene

Sandhed har du alletider æret,
| Men Ixikt

dit Øre til for Hykkelsk Bielde-Lyd. ^r
florn.PJf.58. Becke.KL.99. || til bet. 8.2:

lukke munden til.Moth.L218. lukke cha-

Xm. Rentrykt x/s 1931

toilet til j m. h. t. øjne: 'Sov nu, mit Barn,
saa sødelig, | Luk dine Øjne t3l.SalmHj.
94.1. *den, hvis Øyne jeg forleden lukte

til. Graah.PTJ.86. 'Hun smilede saa lok-

kende,
I

Hun bøiede sig mild,
|
Hun vilde

med sin Læbe |
Hans Øie lukke tH-Winth.

EF.48. billedl.: Jeg ved ikke, hvad ieg
har gjort hende. Tværtimod. Jeg lukker
Øjnene til for meget mellem Aar og Dag.

10 BergstrømJI.9. de spanske Myndigheder
har lukket et Øje til. UgensTil8kuerJ911/12.
lO.sp.2. H til bet. 3.4: lukke brevet til

i
16.4)

til bet. 4(8): Fjorden er lukket til.DÆJ3.
16.5) til bet. 7

II
CP til bet. 7.5: D&H. Sag-

førerens Ansigt lukker sig tH.DagNyh.^'/i
1929J5jSTp.4.

17) lukke od. 17.t) (jf. bet. 1) aabne et

spærremiddel og lade noget slippe ud, faa wd-
gang; spec: aabne døren for og lade en gaa

20 ud. MothJ218. 'Din Fylla sidder fængslet
her i Fieldet; |

Luk hende ud. Oehl.LJ.53.
(han) nikkede og lukkede sig nå.BangX.
15. Hun gik hen (til loen) og lukkede dem
(o: hundene) nå.sa.T.179. luk døren, du
lukker varmen ud

\ \\ ogs.: tvinge en tU at

gaa ud af et htu olgn. (jf. bet. 17Jt). lukke
en ud i Kalden. D&S. *Ud paa de lange
Veje lukker han mig (o: landsforviser mig).
JVJens.(IslSagaerJJOO). 17.2) (jf. bet. 4.4

30 samt bet. 17.i slutn.) d. s. s. bet. 18.2. 'Den
Lov, som lukker Qvinder ud

| Fra Embed
og BestOhng. Holb.Skiemt.G2^. \\ nu kun
(sj.) som overs, af lockoute: Fabrixanteme
havde forsøgt at ruinere en af deres Kol-
leger, der L&e vilde lukke ud. Socialdem.
**hl897.Up.3.

18) lukke ude (jf. udelukke;. 18.1) (jf.
bet. i.\) hindre i at faa adgang til et sted (v.

hj. af spærringsmiddel af en ell. anden art).

40 Moth.L218. Rundt om Pladsen blev sat

Vagt, for at lukke Pøbelen ude.FSO. »Nu
luiier Eder, Paradisets Porte, | Og lukker
ude Menneskenes Børn. Pa/Jt/.F7J.240. Vil
I lukke mig ude fra mit Herskab, I Fuchs-
svandser? Lad mig komme ind, siger jeg.
CKMolb.Amb.48. Hun trak det grønne Gar-
din forVinduet og lukkede Lyset ude..Ba«^.
L.156. 'naar døren er lukt og lyset slukt,

|

da er den glemt, som ude er lukt, se glem-
50 me sp. 1052". refl. : lukke sig ude , ikke

kunne komme ind i sit hus, sin lejlighed osv.,

fordi man har glemt nøglen derinde. 18.2) (jf.
bet. é.i) CP holde borte fra; holde fjernt fra;
nægte deltagelse, adgang til rettighed olgn.

D&E. bonden var i de tider lukket ude
fra de fleste rettigheder

j han blev lukket
ude fra det gode selskab j refl.: lukke sig
ude (fra alt Samliv). D«tfl. || spec. (1. br.):

lockoute. Svendene . . venter snart at bUve
60 „lukkede ude" af Mestrene— som en Følge

af Snedker-Lock-out'en.Danneftro^f.^'/slSi'P.
2.sp.6. PoWil907.3. 18.3) f ikke medtage i

en sammenhæng; udelade; overspringe. Moth.
L218. der kand gierne udelades og for-

ties passages i denne Historie . . Derfor
kand og meget vel lukkes ude . . om
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den Holsteenske d\ipliqvie.Grram.Breve.l02.

Han lukkede nu og da en liden Sum ude
af Regnskabet. FSO.
liUkke-, i 8sgr. især af IV. lukke 1,

8, 7, fx. (foruden de ndf. medtagne) beteg-

nelser for hvad der lukker, spærrer for noget,

som Lukke-apparat, -bøjle, -hage, -indret-

ning, -klap, -krog, -mekanisme, -middel,

-strop, -ager, en. (til III. Lukke 3.2; dial.)

indhegnet ager. Bregend.DN.46. -celle, en.

(hot ) om (hver af) de to halvmaaneformede
celler, der omgiver planternes spalteaabnin-

ger og tjener til at aabne og lukke disse;

læbecelle. LandbO. 11.681. -Qeder, en.

(fagl.) fjeder, der lukker for ell. sammen-
holder noget. SaUXIX.188. Guldarmbaand
. . Lukkefjeder, Sikkerhedshægte. PolitiE.

Kosterbl.^^U1923.1.sp.l.

O Inkkelis, adj. ['logali] (1. br.) som
kan lukkes, er (beregnet) til ai lukke. Denne
Laas, der er fast forbunden med Frihjulet,

er nemt lukkelig. PoZ.'"'/iol907.4.

IJukke-lOT, en. [IV.4.2] lov, der fast-

sætter tidspunkterne for lukning af butikker

(og lagre). Hage.*180.
liUkkelse, en ell. (dial.) et (Feilb.).

[•logalsa] (nu ikke i rigsspr. Lykkeise. DL.
2—11—6). flt. -r. {ænyd. luckelse, lyckelse,

løckelse, glda. lykkels, fsv. lykkilse (i ater-,

in(ne)-, utelykkilse^; afl. af (vbs. til) IV.
lukke) 1) (nu næppe br. undt.muligvis spøg.)

som vbs. til IV. lukke: handlingen at lukke;

lukning. *(han) som fat
|
Har den davi-

diske Nøgel og Skat,
I
Aabneren, ogsaa

om Lukkelsen ene, |
Saa sine Laase han

raader alene (jf Aab.3.7). Grundtv.SS. V.32.

VSO. 2) (nu næsten kun dial.) hvad der
spærrer ell.lukker for noget; lukke (111.2);

spec. i flg. anv.: 2.1) d. s. s. III. Lukke 2.1.

Hvo som i Kongens Gaard opslaar Kiel-

derdøre, eller andre Lukkelser,i)jL.6

—

9—8.

Indgangen . . forsynes med forsvarlig Luk-
i^else. MB.1792.522. 2.2) d. s. s. III. Lukke 2.2.

(det menneskelige legeme) er en pneumatisk,
hydraulisk og statisk Machine, som har
mange Lukkelser. LTid.1724.222. »Striid

mod Begyndelsen; Sæt Lukkelse og Prop-
pe,

I
Som en fornuftig for den allermindste

Synd. Clitau.IR.9. Skruetol, en. Tol, med
Skruegænger, der skrues i en Metalflaske,

eller desl. for at tiene til Lukkelse. MO.II.
307. 2.3) d. 8. 8. III. Lukke 2.3. 2 halve
Dørre med Beslag og Lukkelse. Cit.1840.

(AarbPræstø.1925.75). den store, sorte

Taske med de mange blanke Lukkeiser
og Spænåer. Bregend.DN.28. Feilb. 2.4)

d. s. s. III. Lukke 2.5 (jf. Fontelukkelse^.
Præsterne paa Landsbyerne skulle holde
tilbørlig Lykkeise, Gierder, Hegnet og
andet, med deris Naboer. DL.2—11—6.
Lukkelse om et Sted er Gjerde, Muur
eller Plankeverk. jBTøj^s^.S.S^ 7. 2.5) i sa.

anv. som III. Lukke 2.6. beqvem Plads og
Værelse, til at bevare det biergede Gods
udi under Lukkelse og god Varetægt.
Forordn.^'-lil705.§17. GoåseX(skal), saavidt

skee kan, henlægges i Skibets Kammere,
under de sædvanlige Lukkeiser. Søfcri^s^.

(1752).§396. under (osv.) laas og luk-
kelse, se Laas l.i. 3) (nu næppe br.) d. s. s.

III. Lukke 3. 3.1) d. s. s. III. Lukke 3.i. (de)
overfaldt de arme Undersaatter i deres
Huse, opsloge Kister og Lukkeiser, plynd-
rede og medhandlede Folkene meget ilde.

Slange.ChrIV.702. Ham den Skidting der-
10 nede i Lukkelset kan de ikke faae til at

hekjenåe. Blich.(1833).VI.29. || billedl, i

forb. hjertets lukkelse.S^os.i3.8('C/tr.FJ;
se u. III. Lukke 3.i slutn.). 3.2) d. s. s. III.

Lukke 3.2. De, som befindes at have sær-
deles Hauger og Lukkeiser, skal være
forpligtede til at holde Diger og Grøfter
deromkring saa forsvarligt vedlige, som
de vil have Fred paa deres eget.Cit.1736.
(AarbThisted.1928.428).

20 liukke-l^d, en. (til III. Lukke 1 ; fon.)
lyd, under hvis artikulation der dannes et

lukke (p, t, k, b, d, g); klusil. Jesp.Fon.483.
-muskel, en. (zool. ell. anat.) muskel, der
aabner og lukker noget; spec. om muskel, hvor-

med muslinger lukker skallerne sammen, ell.

om muskel, der lukker ell. forsnævrer adgangen
til ell. fra forsk, af legemets hulrum (Sphinc-
ter). Lutken.Dyr.^315. Panum.439. -net, et.

(fagl.) net til opfiskning af dyr og planter fra
30 et bestemt dybdebælte, saaledes indrettet, at det

kan lukkes inden ophivningen, hvorved man
undgaar at faa de øvre vandlags organismer
med op. Fedder8.H.85.

I. liiikker, en. flt. -e. (fagl.) 1) (tU
IV. lukke 1) om hvad der faar et spær-
remiddel til at lukke sig; i ss^. Dørluk-
ker (s. d.). 2) til IV. lukke 3: hvad der
lukker for, danner lukke for noget,

holder noget sammen olgn. Lukker . . til

40 en FroiektøT. Scheller.MarO. Herreporte-
monnæ , . Lukkeren i Uorden. PolitiE.Ko-
sterbl."/Bl922.2.sp.2. jf: Pakkasseluk-
kere og B2i&nåieTa.TelefB.1926.sp.3596.

II (fot.) indretning, hvorved man for et øjeblik

ell. længere tid (jf. Tids-, ØjebUkslukker^
aabner og lukker for belysningen af den foto-

grafiske plade, enten anbragt foran, i ell. bag
objektivet fObjektivlukker. Sal.^XVI.59) ell.

umiddelbart foran pladen ('SUdselukker.
50 smst.). Stochholm.Foto.69.

n. lukker, adj. se II. lokker.
liukke-sluse, en. (fagl.) sluse, der

lukker for tilførslen af vand i den øvre

ende af en vandingskanal. LandmB.1.327.
-sten, en. i) (til IV. lukke 3; 1. br.) sten,

der lukker for indgangen til en klippegrav.

(Kristi) mægtige Fiender (fandt) det raa-

deligst . . at sætte deres Seigl for Lukke-
Stenen. Grundtv.EV.II.2o. sa.SS.IV.122. 2)

60 (til IV. lukke 4.i; dial.) om sten til stengærder

(omkring et stykke jord). Feilb. -stykke,
et. (fagl.) stykke, del, der lukker for noget,

(paa pistol:) SaUXIX.188. Sølvdametaske
. . lukkes med 2 Knopper . . Lukkestykket
mrk. N. N. PolitiE. KosterbUhl923. l.sp.l.

-tid, en. (til IV. lukke 4.2; jf. Lukningstid^
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det tidspunkt paa dagen, da en forretning,

et kontor, et offentlig tilgængeligt sted (fx.
museum, udstilling, park) lukker; spec. om
det tidspunkt, da forretningerne if. loven skal

lukke, efter Lukketid i Banken. ELars.GV.
20. LovNr.l63^'/el908.§2. -t«J, et. 1) om
indretning, mekanisme, hvorved noget lukkes

(og evt. laases). paa Laase og Lukketøj spa-
rede Fortidens Mennesker .. ikke. ^Jia^
thiessJf.80. Lædergamacher . . forneden et

Lukketøj, foroven en Rem. PolitiE-Kosterbl.

^Iil922.1.sp.2. OrdhS.(Fyn). 2) (jf. IV.
lukke 3.6; dial.) om gærdsél. OrdhS.(SjæU.).

-«Je, en. se Lukøje.
liiiknlng:, en. (jf. m. Lukke, Lok-

kelse/ 1) som vbs. til IV. lukke : handlingen
at lukke; fipec. i flg. anv.: t.l) til IV. lukke 1.

*jeg aabner ham en Dør, | Hvis Lukning
man ej mægter. G-rundtv.SS.V.342. Schand.
SB.30. Scheller.MarO. U) tU IV. lukke 3.

jl
(haandarb.) til IV. lukke 3.1 : derefter

begynder Lukningen (o: af en strømpefod).
VortHjJlIl.lll. \l(dial.)til IV. lukke 3.6:

fletning (af risgærder). OrdbS.(Falster). 1 j)
iil IV. lukke 4.2. det var en Guds Velsig-
nelse med den tidlige Lukning (o: af im-
tikkeme).Bantzau.D.NrJ20. SMichSJl. 1.4)

(sprogv.) til IV. lukke 6 (jf. Lydlukning^.
Lukning af langt å til o-Lyd. LJac.Det da.

BigssprogsHist.(1910).57. U)<inV. lukke 7.

Disse Kamre . . vare, paa Grund af Canon-
portenes slette Lukning, saa utætte, at

Vandet i Ordets egentlige Forstand strøm-
mede ind.S«5i7^. Ga/.1.67. 2) konkr. 2.1)

(l.br.) om hvad der tildækker, tilstopper
en aabning; lukke (in.2.2). Hvis Luknin-
gen for Røret ikke er tæt, maa man med
Vox tætte den. Ørst.(MO.). 2.2) (haandarb.,
skræd.; nu l.br.) sted, hvor dele af klæd-
ningsstykker er hægtet eU. knappet
sammen, (kraven) afstives med ganske
fine SUkevirer ved Lukningen. Po^*7ii905.
l.sp.6. slaviske Broderier, anbragte som
Borter i Halsen, for Hænderne og ned
langs Lukningen paa venstre Side (o: af
en spadseredragt). BerlTid."/il910.Aft.6.
sp.3. liUknings-ralle, en. [l.i] ^ for-
deling af et orlogsskibs besætning tU lukning
af skibets vandtætte døre, luger og lemme. Bar-
denfl£øm.II.168. Scheller.MarO. -tid, en.

{1 j] (nu 1. br.) d. s. s. Lukketid. JLange.I.
267. SaUXVI.59.
lin-kradsefr), en. se Luvkradse(r).
Inkratir, adj. ['lukrB|ti-'v] (f lucratif).

{gennem fr. lucratif af °lat. lucrativus, til

lucrari, se lukrere; især O) som giver øko-
nomisk vinding ell. fordel; økonomisk for-
delagtig; indbringende. Ingen haver
staaet udi vigtigere og meere lucratif Post,
end (Perikles) . . thi man kand sige, at han
i mange Aar disponerede over alle Græske
Stæders Indkomster . , og var i Stand at er-
hverve CxcBsi'Riigåom.Holb.Ep.III.89. en-
hver søger at gøre samme (p: indtægterne)
incrative. MR. 1809.36. nu især om foreta-
gende, forretning: hvor lucrativ en saadan

Anstalt (o: en skole) kan gjøres, behøver
jeg ikke at sætte ud fra hinanden for en
saa indsigtsfuld Mand som vor Ven AdoU.
Srz. VII.140. en særdeles lukrativ Forret-
ning. DanmHavebr.oåå. lukrere, v. [lu-

'kre'ra] -ede eU. (sj.) -te. {ty. lukrieren; af
lal. lucrari, til lucrum, fordel, gevinst; jf.
lukrativ; især O) nyde økonomisk for-
del; profitere. JBaden.FrO. dersom det

10 for Øjeblikket gik ud over den eller de
Enkelte, saa havde de paa den anden Side
lukreret stærkt i tidligere Tider. Tops.III.
262. især i forh. m. præp. ved: Denne Ord-
ning gav de ubemidlede Lejlighed til at
lukrere ved BTznåe.VortHj.IIl2.79. hol-
der vore Banker ikke urigtige Noteringer
for selv at lukrere derved? Pol.'yil917.6.
sp.4.

liOks, en. [logs] flt. -er eU. (sj.) -e (Kierk.
70 11.58). {ænyd. lux (Kalk.V.674); fra ty.

lachs; egl. sa. ord som 1. Los; jf. lukse) 1)

t d. s. 8. I. Los. ReynikeFosz. (1747). Fort.
A2 ". KiøbmSystJIIl.230. *(du) Ligger som
en Lux paa Lur. GrundtvJ*S.VI1.480. jeg
har Øjne som en Lux. Goldschm.lIlJ.42.

II
t best. f, navn paa stjernebilledet lossen.

Bugge.Astr.6. 2) lumsk, underfundig,
uhæderlig, upaalidelig person; nu
især (spøg. ell. kælende) om snedig, udspeku-

30 leret ell. skælmsk person; skælm; gavtyv;
gavstrik. Biehl.(SkuespJIl5.27). Rivalen
. . har handlet som en Lux og Styven-
fænger. Grundtv.B.II.194. Men Den, der
ikke vilde tage hende, det var Kammer-
raaden . . hun var ikke gammel nok.
Luxen havde projecteret at arve hende.
Erz.YII.240. 'Hageflippen kommer sidst

|

Men i Kløften som jeg hører, | Er der
nok en Lux, der )^\fireT. HCAndJSS.XII.

40 248. »De Øine er to Talismaner!
| Du

græder smukt, du lille hxixl Aare8tr.SS.
V.175. 'Rugens Vipper strøg om Annas
brune Hals . . |

Vipperne, de Xuxer smaa,
de kysser, hvor de xil.Aakj.BS.22. *og
Pieer — det er Tingen —

| de er nogen
LuKser,

| kræver immer megen Mønt I

AndNx.Digte.(1926).54. FeUb. OrdbS.(Fal-
ster). lukse, v. [*logsa] {sv. dial. luksa«
bedrage; fra ty. luchsen; tU Luks; nu næppe

50 br., jf. belukse) tilvende sig ved list,

bedrageri, uærlighed. 'Snart tal I (o:

en sladrekælling) om jer Søn, snart om hans
Hatt og Buxer , . |

Snart slider I paa dem,
som Pigers Møedom luxer. FrE.om.FM.74.
VS0.III.L226. t liukse-flrje, et. (til

Luks 1^ d. s. s. Losøje. Smaaedrengene,
(hvis Luxeøine intet undløber,) forsam-
lede sig om Eselens Hætte. Biehl.DQ.IV.
352. VSO. der (hører) næsten Luxeøine

60 til at opdage FeOerne . . under Sværten
og Tilberedningen. Skomageren.(1832).36.

tTiUks-safir, en. d. s. s. Lossaiir. Brim-
nich.M.31.

Inksurias, adj. [lug-, logsuri'ø-'s] (ty.

luxurios, fr. luxurieux, vellystig, usædelig;

af lat. luxuriosus, af luxuria, yppighed,
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overdaadighed , til luxus, se Luksus; jf.
luksuøs) 1) (nu især fagl.) frodigt, yp-
pigt Voksen dt. dette luxurieus voxende
Ukrud. CGBafn.(PhysBibl.XXL179). Saa-
rene (var) urene, Granulationerne luxu-
riøse. Ugeskr.f.Læger.1930.254. 2) (nu sj.)

om levevis: præget af overdreven ny-
delse, fraadseri, ødselhed, saadanne
Sygdomme . . fremkomme ofte . . hos de
Rige ved et stillesiddende luxuriøst Liv.

PScheel.ErKbh.smittet ?(1810).15. Høimølle-
ren havde den luxuriøse Vane paa denne
Tid af Dagen at drikke to Kopper Kaffe
. . med Kringler og Smaakager til. Gjel.

M.277. 3) C9 om ting: som imødekom-
mer trangen til overdreven magelig-
hed, behagelighed, overdaadighed,
pragt ølgn. Parterret skal savne alle lu-

xuriøse Beqvemmeligheder (hvortil jeg
dog ikke henregner Bænke, som i gamle
Dage ikke fandtes deri). Heih.Pros.Y1.202.
Lovstederne . . forbøde en saa luxuriøs
Klædedragt, som deres. HCAnd. 1. 115.

liuksns, en. ['logsus] (f Lux(e). Bagges.
I.270.I1I.164. Fema.1807.71). hest. f. (sj.)

•(s)en (Skomageren.(1832).90). udenflt. {sv.

lyx, <u. luxus, /V. luxe; fra lat. luxus, yp-
pighed, vellystighed, overdaadighed, pragt;

jf. luksuriøs, luksuøs) 1) (nu 1. br.) det for-

hold, at man stiller overdrevent store krav
m. h. t. bekvemmeligheder, behageligheder, ny-
delser olgn.; overdreven flot, ødsel, over-
daadig, nydende levevis. Store Fester
skulde aliene anvendes til . . de Tappres
. . Belønning. Da vilde Vellystighed og
Luxus ikke geraade til Folkets Fordær-
velse. rode.ST.i799/i800.i88. »Luxus sti-

ger alt meer og meer,
|
Ingen Sparsom-

hed blandt Folk man seer. Oehl.SH.26. En
for Agerdyrkningen . . velgjørende Luxus
samt Theevandets Indførelse har . . me-
get forøget Brugen af Kryderbrød over-
alt. ChMourier.Brød.(1821).177. MO. SaU
XVI.61. 2) om hvad der er ganske unød-
vendigt for en beskeden ell. normal
levevis, medfører unødvendige udgif-
ter, er overdrevent flot, kostbart,
overdaadigt olgn. Værelserne ere meget
smagfuldt prydede, uden Glimmer, men
med elegant Luxus. Molb.(Rahb.LB.I.27).
*Paa Kirkegaarden staaer jeg,

| Og ved
et pragtfuldt Monument 1 — |

Bevares 1
|

Paa denne Luxus kunde Meget spares.
Heib.Poet.X.186. 'Seer I dets (o: teatrets)

Rigdom og Glands, seer i dets Luxus og
Pragt? Holsi.II.151. Byens øvrige Befolk-
ning anseer det for en utilladelig Luxus
at spadsere. Scharling.N.109. En Præmie
for den, der kan sige hende en Luksus
paa! Buchh.SP.128. || i videre (overf.) anv.,

i forb. m. modificerende adj. Slang er sprog-
lig luxus, det er sport og som anden sport
væsentlig noget der hører ungdommen tU.

Jesp.M.145. alle, der endnu har Raad til

den aandelige Luksus at interessere sig
ior international Politik. Pol.*/il928.7.sp.2.

II
(nu næppe br.) i forb. m. nærmere bestem-

melse tilknyttet v. hj. af præp. af: rigelig,

overvældende mængde ; overflod (af).*Rundt
om mig, hvor jeg saae tilforn

|
Kun Haar

paa Hovder, efterhaanden
|
Saae (jeg) intet

uden lutter Horn . . denne Lux af Horn.
Bagges.III.164. liUksns-, i ssgr. især af
Luksus 2, fx. (foruden de ndf. medtagne)
Luksus-afgift, -beskatning (jf. -skat ndf.),

10 -by, -forbrug, -frembringelse, -indpak-
ning, -tilværelse, -udstyrelse; spec. om
hvad der udelukkende haves for fornøjelsens
skyld, til fint brug, er af en særlig fin og
kostbar kvalitet, udstyrelse olgn., fx. Luksus-
bil, -brød, -dyr, -hest, -hund, -kabine (se

u. Kabine), -køretøj, -papir, -tog, -udgave,
-vogn, -æske, -øl. -artikel, en. (mods.
Nødvendighedsartikelj ting, der regnes for
luksus (2); luksus-genstand, -vare. De før

ao omtalte glimrende Smykker . . tilligemed
flere smaa Luxusartikler af ringere Værd.
Gylb. XII. 77. Uss. JærnproduktionensHist.
(1911). 7. uegl.: lade Poesien og Kunsten
blive paa deres naturlige Plads som en
højere Luxusartikel. Sc7iand.F.4i4. -gen-
stand, en. (jf.-art\kel). Goldschm. ¥11.322.
-kvinde, en. nedsæt., om kvinde, der lever i

luksus og intet nyttigt foretager sig. Luksus-
kvinden repræsenterer den højeste Haan

30 mod etiskYærdi. JacPaludan.FJ.99.-»k.a,tf
en. (især emb.) skatpaa forbrug ell. besiddelse

af luksusartikler. SvendbAmt.1925.48. Sal.^

XVI.63. -told, en. (især emb.) told paa
luksusvarer. LovNr.l5P*U1923. -Tåre, en.

(jf. -artikel, -genstand^. Birckner.Tr.l28.
Hage.*25. O Inksoes, adj. [lug-, log-
su'ø's] (laant i slutn. af 19. aarh. fra fr.
luxueux, til luxe, se Luksus) d. s. s. luksu-
riøs 2 og (især) 8. leve et afvekslende

40 og luksuøst Rejseliv. EBrand. UB.198. (bo-
gens) luksuøse \Jdstyre\se.BerlTid.^/iil922.

Aft.3.sp.l. Luksuøst Indbo. stnsf.Vioi930.Af.

31.
II (1. br.) om person: præget af ell. hen-

given til luksus. Kvinderne er slanke og
eksotiske, luxuøse og orchidéagtige. Leop.
TT.133.

I. lukt, adv. [logd] (sj. skrevet lugt. Oehl.

LudlamsHule.(1814).ll). {no.dial. lukt, lykt;

maaske egl. perf. part. af IV. lukke; jf. II.

50 lurk) ad lige, nærmeste vej ell. uden ophold,

standsninger; direkte; lige; kun ifoi-b.m,
adv. ell. præp.-led. Cammer-Junker Fineck
sendte mig en Banco-Seddel paa 100 Rdr.
for at være hans Commissarius . . Men
jeg sendte den lukt tilhage. Luxd.Dagb.1.
25. "Alting kommer luktud fra Naturen

|

Af Mandens Aand paa Tavlen. 0ehl.C.162.

Kong Olav seiler lukt ud i Havet, lige

for vor Næse. Grundtv.Snorre.I.310. *Den
60 kyste Hjort da lukt

|
Over Rosenhegnet

sprang.Winth.HF.il. *som kom Du fra

den kære Sol,
|
ja lukt fra Himmerige.

Drachm.TJV.lOl. *(hun) Slog Armene ud
. .

I

som fløj hun ham lukt om Halsen.
Blaum.AH.135. || nu især i den tautologiske

forb. lige lukt ('sj. lukt lige. Oehl.XlV.9).
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han er fløiet lige lukt ind i Helvede.
Heib.Poet.VII.5S. jeg (har) maattet . . ar-

beide med Hænder og Fødder lige lukt
imod min egen Overbeviisning! Oyersfc.jBF.

31. Kierk.1.10. Leop.GoethesKat.(1906)J2.
II. lukt, perf. part. af IV. lukke.
I. lakte, V. se lu^e.
II. lukte, prcet. af IV. lukke.
Inkullisk, adj. [lu'kul'is^] {ty. lukul-

lisch; afl. aflat. LucuUus, navn paa en rig,

overdaadigt levende, romersk feltherre: især

CP) om maaltid olgn. : overdaadig. Friske
Kartofler fik vi dertil, Brød og Viin havde
vi selv, saa at vi jo gjorde et fuldkom-
men IncuUisk Uaaltid.StBille.Gal.III.188.
Jeg glædede mig til en lukullisk Frokost.
HPEanss.FK.IU43.
liok-øje, en. (f Lakke-, se u. bet. i).

1) brugt sompropr., oftest i forb. Ole Luk-
øje, om det liUe væsen, der if. bømetro me-
nes at fremkalde søvnen, at faa ens øjne tU
at lukke sig (jf. Jon Blund u. Blund 3 slutn.,

Jakob Løj u. Jakob 2.2). jeg kand saa
sandelig icke meere, Ole lukøye er alt

kommen til m\g.JRPauUiJM.42. Katte-
mjav . . Hundetuden forjoge Ole Lukøje,
hvergang han kom listende. Blich.(1920).

X.92. 'Lukøje snarlig komme vil,
|
Min

lille Stump han dysser. PMøll.1.106. HC
And.V.248. Feilb.II.739. Sal.*XVII1.457.
*Jeg viiste ham vel vek sin Vei | Den
lade Lukke-Øie | Men Ole vild' ei have
nei. Tychon.VersJ205. Wadsk.9. 2) (sj.) per-
son, der let falder i søvn; søvnig person.
paa Fortovet i Frederiksberggade skulde
de toppede Sten nok hindre selv den vær-
ste Lukøje (o: om søvnigt barn i en barne-
vogn) i at falde i Søvn. TroelsL.L.72.

I. liiille, en. ['lula, ogs. 'lola] flt. -r. (sv.

dial., no. dial. lulla, vugge; til II. luUe; jf.
Yissé[n\le;barnespr.)vugge elL(spøg.) seng.
hver Aften faaer man sit gode varme Maal-
tid, kommer i en god varm Lulle. BudBay.
EP.I.162. smaa, kære Aftener i Kakkel-
ovnsskæret, et Slag Kort, en Whiskjrtoddy
og en Smule Kissemissen paa Sofaen, før
man gik i Lullen. Sri«.fljG.58. hun er
træt, hun vil godt i sin Lulle. JVJensJSN.
135. Erist.BBL.9. Brenderup.§100.

IL Inlle, V. ['lula, nu sj. 'lola] -ede ell.

(nu ikke i rigsspr.)-tc (Moth.L220.jf.Feilb.).
(ænyd. d. s., sv. lulla, no. lulle, nt, hty. lullen,

jf. mnt. lollen, eng. lull; lydord, sml. lulu,
visseluUe; jf. I. Lulle)

1) synge, nynne en ensformig me-
lodi for et barn for at berolige det ell.

(især) faa det til at falde i søvn; dysse (i

søvn) ved nynnen, syngen; ogs. under-
tiden (jf. bet. 2) m. scerligt fienblik paa den
ofte dermed forbundne vugning: (synge og)
vugge (i søvn); billedl.: berolige; dulme;
give ro, fred. 1.1) i al alm. Moth.L220.
•Himmelens . . lullende Sange. Aarestr.SS.
V.221. en svagt lullende Lyd (o: fra en
bjørn), ikke ulig en Kats Snurren. TroelsL.
1.42. en lullende og dulmende Yugge-

sang.Jørg.JF.I.148. 'den lullende Aa.Aakj.
BS.102. n i forb. m. præp. for. 'Lul da for

mig, syng en Aftensalme. Chrundtv.PS.IV.
507. hendes Mand blev svøbt, som et

Barn, og lullet for af den gale Mand.
Ing.EF.VIlJ.17. der ere ogsaa søvnige
Sjele, som kalde det, ikke behageligt,
men endog opbyggeligt, at der lulles for
dem. irierfc.7iJJ.i40. 1 .2) m. (person-)obj.

10 Frants vuggede Barnet og vilde lulle det
Tohgt.Ing.EF.IIJ42. »en Moder luller !

Sit Barn ved Nattetid.Winth.HF.21. And
NxJDB.Wl. billedl. : Den (o: sommerblæsten)
vugger og luller Buskene i Haven, men
den giver ikke Ro.IBaitnkiær.ID.28.

||

m.indholds-obj.; jf.: det lod som om alle

de omliggende Bakker . . glade efter-
lullede S2jigen.Blich.(1920).XVIII.164.

fl

især (O) t forb. m. adv. ind (jf. ind-
ulle^ ell. i mer elL mindre faste forb. m.

præp.-led, der angiver mrkningen; ofte bil-

ledl., især i udtr. for at berolige en, faa
en til at give sig hen til, falde til ro i, slaa
sig tU taals tned en tanke olgn. *Natten kom
. .

I
Der luller ind alt Liv til Død. Oehl.

XXIV. 334. »Haabet luller mig i søde
Drømme. Jn^.J)J).F.i-2. 'Din Moder kom-
mer snart herhid,

| Og luller dig til Hvile.
Winth.V.82. Hun .. lod sig lulle ind af

30 de fyrige Ord og de Billeder, som han
oprullede: hun saa' sig selv og ham ride
igennem Terslingeskov paa smukke Heste.
EBrand.TJB.167. (han) sov . . den søde
Søvn . . lullet til Ro af Hjulets Brummen.
Wied.LO.69.
2) (især dial.) i videre anv.: bevæge frem

og tilbage (paa en maade, der minder om
vuggens bevægelser); gynge; rokke, saadan
blev hun ved og iTilleae med Hovedet.

*) AndNx.PEJI.189. (passageren i diligencen)
fantaserede, at han var forfulgt, lullede
frem og tilbage for at dulme sig selv,
traadte i Gulvet. 8a.5J6. Lægen lullede
med Hovedet og lagde sig tilbage i Sto-
len. EEristejisen.Stodderkongen.(1929).53.
la(l)Ia(la), interj. (ogs. i former som

lalli (Erist.BRL.8). Inllebi (smst. Feilb.),

lullemebi (DgF.11.53), luUebisse (Citca.
1720.(NkS4'>820.146)) olgn.). {ænyd. lu lu

M (Kalk.II.842), sv., ty. lullull, eng. lullaby;

jf. Bislulu, Dyslalu, Bysselov; nu især dial)
gengivelse af de lyde, hvormed et barn
lulles i søvn; ogs. brugt som subst. om den
melodi ell. sang, hvormed børn dysses i søvn;
visselulle. Moth.L220. VSO. »Sov, lulu,
det lille Barn!

| Moder sidder og vinder
GsLTU. Ba8mHans.M. 11.171. »Lul, — lul!
Rokken gaar

| støt i Moders Stue..^aj;j.
SVII.32.

60 Imn, adj. se HI. lummer.
Iinmbago, en. [lom'ba'go] best. f. -en

[-igo'an] {fra lat. Inmhago, fiUumbus, lænd;
især med.) smertefuld muskelømhed, hold over
lænderne; lændehold; blodskud (2); hekse-
skud. Meyer.' Panum.439. ArthChrist.KE.
67. SaVXI.634.
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Imn-lied, -hede, se lummer- hed,
-hede.

I. linmine, en. se I. Lom.
II. Linmme, en. se I. Lomme.
III. Inmme, v. se I. lumre.
IV. lomme, v. se IL lumre.
L JLummer, en ell. et (Feilb.). (ænyå.,

SV. dial. d. s.;jf. dial. lumre, om blod: størkne

(Levin.(G.)), gøre plumret, jævne (lerklinede

vægge) m. lervælling (Feilb.), lumret, gelé-

agtig, SV. dial. lumra sig, blive blød, lumrig,

blød, opblødt (om klipfisk og ærter); til ty.

dial. lumm, slap, blød, lummer, blød, gelé-

agtig (især om kød), lumig, om vand: gjort

tykt afjord, ler; jf. Lømmel; nu kun dial.)

om noget tyktflydende ell. geléagtigt;

af de forsk. spec. anv. (se MDL. Feilb.)

fremhæves bet.: pløre, mudder, søle(paa
vej olgn.), og: suppe, der koges paa et

dyrs ben, sener olgn. og tilsættes ed-
dike og blod; ofte i forb. gaa, staa i eet
lummer, blive, være een tyktflydende masse.

Lummer . . kaldes sort sad af blod. Moth.^

L142. 'Naar Viin er Bærmen næst, og
ligger paa en Helding,

|
Der bleven er

saa tyk, som Lummer og som Velding.
LThura.(Falst.0vid.a5r). Marken staar io

i eet Lummer. Gjel.GL.162. OrdbS.(Loll.-

Falster).

IL liummer, et. [ilom'er] (til IIL lum-
mer; sj.) trykkende, varm og daarlig
luft. Kalvene flokkes om Friskluften, der
bølger gennem Vinterlummeret. J'Zeu-

ron.KO.55. IIL lammer, adj. [Uom'ar]
(nu kun dial. lum. Moth.L220. MDL. Esp.
208. OrdbS.(Falster)), {ænyd. d. s. i ssgr.

lummerhed, lumhede (se Lummerhedej,

lumbrænde, brænde uden synlig flamme, sv.

dial. lom, no. lummer (dial. lumj; vistnok

besl. m. SV. Ijum, lummer, og oldn. hJyr, se ly;

jf. IL Lummer, I. lumre og Forlumring u.

for- sp.lOO"^) 1) som gør slap, mat,
utilpas af varme; trykkende varm;
især om luft, fx. om den luft, der om som-
meren er forløber for tordenvejr; ofte i

forb. det er lummert (dagl. ogs. den er
lummer. Pont.FraHytteme.(1887).122); om
sted: opfyldt af varm og trykkende, beklum-
ret, indelukket luft. Lummert Vejr. vAph.
(1772).III. »En Stoel . . |

Hvis magelige
Sædes lumre Varme | Min skrøbelige
Geist er alt for svag |

Til at beskrive.
Bagges.Vngd.I.175. *God Dag, min Bed-
ste! Det er lummert 1 hahl Oehl.SH.17.*0m
Sommeren er man kun lidet glad |

Ved
at sidde midt i den lumre Stad. sms^.S.

*Hvor qvæger
|
Dog paa en lummer Dag

en kølig 'Dx'ik.sa.C.152. 'Den lumre Yq-
hGxheåe.Winth.SF.ie. der Solen gik op,
da beskikkede Gud en lummer Østenvind
(Chr.VI: et stille østen vær), og Solen
stak Jonas paa Hovedet. Jon.4.8. en lum-
mer Luftning fra en gødet Ager. Pont.
FL.62.

II \ mat, utilpas (af varme);
medtaget af varme. *Alt som jeg bliver
meer og mere lummer

| Om Hiertet ved

vor Grav i Voldens Læ. Bagges.DV.VI.357.
2) overf. anv. af bet.l', nu især: præget
af ufriskhed, mathed, sløvhed ell. spec.

ufrisk, dulgt erotik. *Europas Luft er
lummer og urolig. Ploug.II.218. det lumre
Grødomslag der er Legemet og Legemets
Mathed. Kierk.VII.386. (man) sang . . frej-

dige Fødelandssange i Andreas Olufsens
smaa lumre Venneforsamlinger. JVJens.

10 NH.150. Hun var en stor Skælm , ofte
djærv og drøj, men aldrig lummer. Knud
Pouls.U.ll.

II
(især spøg. ell. jarg.) i forb. som

den er lummer, (jf. u. lusket 2.ij situa-

tionen er trykkende, der er udsigt til ubehage-
ligheder olgn. D&R. *Tænk til næste Som-
mer,

I
Naar Storken kommer

|
Med syv

beskidte Unger,
|
Saa bli'r den lummer.

revuvise.(ca.l910). lamnter-, i ssgr.

[•lomOar-] aflll. lummer og lumre, -baks
20 (OrdbS.(Sjæll.))ell.-\kB» (Rosenstand.Jørgen

Fang.(1902).205), en. (jf. Luske-buks,-has;
især dial.) d. s. s. Lumrian. I. -hed, en.
det at være lummer (III). 1) til HI. lum-
mer 1. *det Smiil . . kommer

|
Som Lum-

merhed før Tordnen i skyløse Sommer.
Oehl.IlK.139. Et . . Tordenvejr giorde Ende
paa en Sommervarme, der næsten græn-
sede til Lummerhed. Høyen.£reve.98. 2)
til III. lummer 2. at leve poetisk vil ikke

30 sige at blive sig selv dunkel, at udsvede
sig selv i en modbydelig Lummerhed,
men det vil sige, at blive sig selv klar.

Kierk. XIII. 368. JakKnu.A.219. der var
noget friskt og frit over vore Fornøjel-
ser, fjernt fra al usund Lummerhed. Bosen-
krantz.E..88. II. -hed, adj. (nu ikke i rigs-

spr. lum-. Moth.L220. VSO.). (ænyd. lum-
merheet (Kalk.II.845b'^°); jf. -varin) tryk-

kende hed, varm; (meget) lummer. Moth.
40 L220. *Var Sommeren stundom lidt lum-

merheed, | Gik Vaaren til Bjergene kolde.
Gritndtv.SS.II. 15. Blich.(1920).XIV.206.
Schand.TF.II.201. *Saa skøn en Kvæld —
men lummerhedt. Drachm.BK.36. -hede,
en. (nu ikke i rigsspr. Lum-. Moth.L220.
VSO.). {ænyd. lumhæde; jf. -varme) tryk-

kende hede. Moth.L220. *I den stærke Lum-
merhede

I

Tørtes Flod og Skov og Dal.
Oehl.NG.160. Pont.LP.III.24. billedl: My-

50 stikernes . . hidsede Lummerhede. NMøll.
VLitt.II.363. -laft, en. (1. br.) trykkende

luft. (billedl.:) Uvishedens og Raadvild-
hedens kvalme Lumm.eTlnit.Lehm. 11.79.

Rørd.LB.275. -80t, en. (poet., sj.) om pest.

*jeg (o: Modgudur), der hurtig flyve kan,
som Lummersot. Oehl.III.213. jf. smst.331.

-Tarm, adj. (dial. lum-. OrdbS. (Sjæll.)).

d. s. s. -hed. Moth.L220. hvilken lummer-
varm Pestdamp af levende, livløs, og død

60 Uhumskhed. Bagges.D V.IX.77. JPJacII.
378.

II
(spøg., jf. III. lummer 2 slutn.:) Det

formeligt blæste Flammer og dryssede
Gnister. Naa, tænkte jeg, nu bliver den
s'gu lummervarm for Jeppe. Cavling.A.I.

303. -Tarme, en. d. s. s. -hede. Moth.
L220. *Vindene feie I Lummervarmen
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sagte fra Træer og Krat. Hrz. D. 1. 181.

TroelsL. VII.185.
I. liUmp« en. (nu næppe br. Lompe.

vÅph.(1772).III. VSO.). [lom'fe] flt. -er

['lomfcar]. {cenyd., sv. d. s.; fra ty. lump,
lumpe(n); maaske besl. m. HI. lumpe og mht.

lampen, hængt slapt ned; se ogs. I. Lumpe;
sml. IV. lumpe, II. lumpen) 1) (nu næppe
br.) lap; pjalt; klud; næsien kun i flt.

gamle palter, og gamle lumper (1871:
Kludej. Jer. 38. 11 (Chr. VI). Pamela.l. 86.

Skindlapper og uldiieLumper.Poh7iet'cnnen.
1798199.109. VSO. H spec. om klude brugt til

papirfabrikation. Beskr.*^/il708. Adr.*'/,

1762.sp.d. Kludene (hvoraf papiret laves)

kaldes Lumper. Hallager.118. 2) (nu 1. br.)

tarvelig, nedrig person; pjalt; lum-
pen fyr. Paa Knæ, din Lnmpl Drachm.
M.216. Hvad frygter De? De véd det jo

saa udmærket: jeg er ingen Lump, og
derfor kan De handle, som De gør.EÉrana.
LB.304. £regend.ES.14. 3) {vel efter nt.

lumpen (se i. Lumpen^, opfattet som flt.)

t i flt. : d. 8. s. Lumpensukker. Lumper .

.

kaldes det sletteste sukker. Moth.L221.
II. Linmp, en. se I. Lumpe.
I. liOmpe, en. ['lombaj (ogs. Lamp.

Moth.L220). flt. -r. (ænyd. lump(e), sv. dial.

lump, afhugget stykke træ, no. dial. lump,
klods, tyk stump, lumpe, tykt fladbrød, oldn.

Lumpr som tilnavn, eng. lump, klump, jf.

jy. lumpi, tykt, fedt dyr ell. menneske, sv.

dial. lumpa, tyk kvinde, sv. dial. Inmpog,
kort og tyk, no. dial. lumpen, tyk, rundagtig,
samt holl. lomp, klodset; vistnok besl. m. Lub-
be, men sammenblanding m. I. Lump synes
at have fundet sted) 1) (nu næppe br.) lille

tykt stykke ell. lille tyk det af noget; klump;
klods, 'mand danser vel ved Telle-Lyse
LvimpeT. Sort.(NkS4'>820.113). om træklods:

VSO. 2) (dial.) om en slags kager ell. (nu
kun) hvedebrød, hvedekage; tidligere ogs.

(vel ved tilknytning til I. Lump^ om ringe,

daarlig kage (Moth.L220). kiøbe sig en
Lumpe. FSO. MDL. OrdbS.(Loll.-Falster).

II. Xnmpe, en. se I. Lump.
III. lumpe, V. -ede. {ænyd. d. s., nt. lum-

pen, hinke, gaa slapt og vaklevomt; maaske
besl. m. I. Lump, IV. lumpe og eng. limp,
halte; nu kun dial.

|| jf. dial. lumpen, lum-
pet, halt: MDL.33o. OrdbS.(Loll.-Falgter,

Møn, Fyn)) halte; hinke; gaa besvær-
ligt. 'Med skummelt Øyesiun til Fields
den Bamse homper,

| Paa Lalle-flikked
Fod den arme Stakkel lomper. t7i^r««.57.

Han (o: en hest) lumper stærkt paa det
ene Been. FSO. vor Mo'er bilder sig ind,

at hun har saadan nogle pæne smaa Been,
og derfor er hun altid bange for stort Fod-
tøi. Hun kan bedre lide at gaae og lumpe.
AntNiels.FL.II.64. PBMøll.BL.80. MDL.
FeiXb. Thorsen.158. Kvæmd. OrdbS.(LoU.-
Faister, Møn).

IV. lumpe, v. ['lomba] -ede. vbs. jf.
Lampen, {fra ty. lumpen, opføre sig, leve

som en pjalt, holl. lompen, behandle foragte-

ligt; til I. Lump; jf. HI. lumpe) 1) be-
handle paa en foragtelig, ringeag-
tende maade. Moth.L220. jeg (o: assesso-

ren) er saa gal paa de Kjæltringer, saa jeg
gjerne selv vilde tage dem Udt i Skole.

Det kunde more mig at lumpe dem Udt
af. Hostr.EF.IVJ2. H (sj.) i videre anv.: gøre

til skamme; overgaa; overtrumfe, hvis man
skulde maale Sproget efter de fremmede

10 Ord, saa er vi bange for, at ikke blot

Hr. Høgsbro vilde lumpe (Søren Kierke-
gaard), men ogsaa Hr. Lucianus Kofod.
Hørup.1.207.

Il oftest i forb. (ikke) lade
sig lumpe {nt. sik (nig) lumpen laten,

hty. sich (nicht) lumpen lassen; især dagl.)

(ikke) finde sig i ringeagtende ell. uretfærdig
behandling; (ikke) tillade, at man stilles i

skygge, ikke kommer i betragtning, bliver

stukket ud; (ikke) ville staa tilbage for an-
20 dre olgn. TBruun. V11.276. (der) fandtes .

.

dog Een, som ikke vilde lade sig lumpe,
men heller vove sin Trøie. Grundtv.Saxo.
111.222. vil I lade Jer lumpe af de Bispe-
knegte? ned med deres Taame og Mure I

Ing.KEJIJ33. Kierk.XIV.2oO. Folk (glo-

ede) paa mig . . men jeg vilde ikke lade
mig lumpe, og jeg gloede igen. KMich.
LMJ.50. OrdbS.(Fyn,Falster). 2) (sj.) an-
vende bedrageri, kneb, ufine midler.

30 aldrig har jeg lumpet mig frem i Verden.
AaIbs.FS.54. jf.: han har tillump et sig

Fordele paa anden Mands Bekostning. De<
nyAarh.Il2.574. 3) {jf. nt. lump, en gnier;
dial.) være karrig, paaholdende, kne-
ben. Han lumper ikke med det. OrdbS.
(Sjæll).

flJnmpe-, tss^r.a/'I.Lumpl. -kram,
en. klude olgn. marskandiservarer. vAph.
(1764).VSO. -kræmmer, en.(jf.-manå)

40 kludekræmmer. vAph.(1764).VSO. -mand,
en. d. s. vAph.(1764). VSO. -marked, et.

marked, hvor der sælges brugte klæder og
andre brugte sager; loppetorv. Moth.L220.
VSO.

1. 1 IJumpen, et. {fra nt. lumpen; for-
kortet af Lumpensukker; jf. 1. Lump 3)
d. s. s. Lumpensukker. VSO. CollO.

IL Inmpen, adj. [<lom&(9)n] intk. -t ell.

(nu næppe br. i rigsspr.) d. s. (ÉolbJ'epJ.5.
50 JRPaulllN.49. Skuesp.IIIl.100) ell. (nu
næppe br. i rigsspr.) lampet (FrB.om.PM.
118.120); best. f. og flt. lumpne ell. (nu næppe
br.) lumptne (Holb.nex.V.l. Robinson.I.91)
ell. (nu næppe br. i rigsspr.) lampen (Holb.
Paars.43.8a.BarsJII.l. Kom Grønneg.I.182 ).

{ænyd. sv. no. d. s.; fra ty. lumpen, afl. af I.

Lump (maaske delvis dannet ud fra ssgr. m.
dette ord, se Lumpen- t ssgr. ndf.))

\) af ringe værd ell. betydning; ussel;
to ringe; elendig; om person: af ringe
stand ell. betydning; især brugt som uéitr.

for stærk ringeagt, kand der giøres saa-
dan Aliarm, formedelst en lumpen Bar-
selstue. fl^oZfe.JBars.J.5. jeg bilder mig ind,
at være ligesaa vel Madame, som hun, ja
trods saa god, thi der er dog nogen for-
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skiel paa en Kandstøber og en lompen
Blye -Tækker. smsMJ. 5. Denne Kniv er
lumpen, sløv. Høysg.S.177. Men, Konel er
det dog at tage afsted for nogle lumpne
Høns og 'DvieT.PAHeib.Sk.L293. I skulde
skamme Jer for en Ulykke, saa lumpent
I (o: armbrøstskytter) sigterl Ing.KE.II.153.
Et lumpent Skærmbrædt, der styrtede
over Vuggen, hvori hendes sidstfødte .

.

sov, indjog hende en saadan Skræk, at lo

hun . . maatte vandre heden. JSZJss. Z7.4.

nu især om pengesum: Det er en ulykke,
at du skulde ikke have lumpne 6 Rixdaler
til, thi de forlanger 16 Rixdaler. Holb.llJ.
V.9. 'Kom ei og byd mig jert lumpne
Guldl

I

Det vilde os lidet baade. Ino. KS^
231. (han) lader sig nøle med at vise hende
til Venner og Bekjendte for en lumpen
Betaling af fem Francs. Bergs.PP.38. For
10-12 Aar siden vilde et Par lumpne Hund- 20

red Tusind for mig have været æventyrlig
Rigdom.iVans.LL.^00.

|| (nu næppe br.) intk.

lumpent brugt som stt6sf.; d. s. s. Lumpen-
sukker (jf. I. Lumpenj. Det hvide Sukker,
som vi hentede paa . . W.s Sukkerhus,
havdes i tre Grader: Raffinade, Melis og
Lnmpent.MBeinhardt.Familie-Erindringer.
(1887).113.

2) som har, vidner om, er udtryk for en
lav karakter, uædel tankegang; skammelig; 30

nedrig; tarvelig. Det maa være lumpne
Folk i denne Bye, der icke vil vise got
Folk YQ\en.Holb.GW.y.6. Denne hans Næ-
righed var saa meget lumpnere, som han
gjerne solgte de Naturalier, der bleve ham
forærede, og kun fortærede det der var
i IdiV l!oxvQY>^i\s.Blich.(1920).XIX.49. hans
lumpne Død (0: ved forgiftet vaaben) havde
jeg dog lovet . . at hevne. Ing.KE.11.69.
Jeg har jo handlet lumpent mod et Men- 40

neske. Kierk. VI.328. *Af lumpneste Vold
og List er fuld

|
din (o: Roms) „klassisk"

benævnte Historie. Schand.SD.141. Et saa
modbydeligt Komediespil 1 . . Saa lumpent!
saa fe]gt.Pont.LP. VI11.245. ofte i forb. det
er (var) lumpent (gjort): saa paastod
de, at den slet ikke havde sprunget, og
det var nu \\impent.HCAnd.VI.22. Det
er ogsaa lumpent, at man har afskaffet
de gamle Guder: den nuværende Gud so

lader Alt gaa saa urokkelig ensformigt.
Goldschm.II.207. BHolst.L.118. \\ ofte i forb.

«om en lumpen hund fse Hund 4.2j, karl
(D&H.), lumpent pak.
lumpen-, i ssgr. af H. lumpen ell. efter

ty. lumpen- i ssgr. (af I. Lump^. f -agtig,
adl/, d. 8. s. IL lumpen (1). jo lumpenagtigere
en Ting er, jo større Bifald og Berømmelse
finder dend, saasom de sletteste Ting al-

tiid behager de fleeste.Lodde.M.lOl. -hed, 60

en. det at være lumpen (n.2). vAph.(1759).
Lumpenheden ved Rendsborgs Overrump-
ling — den Løgn, hvormed Soldaterne vare
forlokkede til Meened. Ing.EF.VIII.132.
han blev afmalet med alle de Farver, Lum-
penheden har paa sinFa.let.Brandes.V.523.

-hund, en. {efter fy. lumpenhund; nu
næppe br.) skældsord for lumpen person; lum-
pen hund (se u. Hund 4.2^. Pack dig fra
mine Øyen din Lumpenhund. Z^ow Grønne^.
11.22. Pamela.1.398. Oehl.A.141. AAbra-
hams.Minder.(1894).91. -karl, en. {efter

ty. lumpenkerl; nu næppe br.) d. s. Ing.
KE.I.195. -pak, et. (e/"<er<t/. lumpenpack;
nu næppe br.) lumpne personer. "Væbneren
og den gamle Tjener . . rede midt ind paa
Veien . . „vil I ikke af Veien, I Lumpen-
pak!" — skreg den Anseeligste af Ryt-
terne. In^'.PO.I.S. Drachm.M.12. f -suk-
ker, et. {fra nt. lumpensukker, hty. lum-
Eenzucker, gengivelse (m. tilknytning til I.

umpj af eng. lump-sugar, tit eng. lump,
klump (se I. Lumpej; jf. L Lumpen, I.

Lump 3 og u. H. lumpen 1 slutn.; nu næppe
br.) navn paa en slags groft (egl. klumpet)
sukker. VSO.(u. LumpenJ. f -tflj , et. {efter

ty. lumpenzeug) d. s. s. -pak. Gid I havde
Fanden paa jer Nakke! I Lumpentøi!
Skuesp.VlI.70.
liumperi, et. [lom&airi'] flt.-tT. {ænyd.

d. s.; fra nt. lumperije, hty. lumperei; tu L
Lump, IV. lumpe og maaske delvis til f lum-

f)er,
person, der lapper, flikker, ænyd. hose-

umper, person, der sætter lapper paa sine

bukser, ty. lumper; jf. Lumpneri, Lapperi)

1) (1. br.) det at lumpe (IV.l), være lum-
pen (II.2). jf. bet. 2: jeg er af Naturen saa
polemisk lagt an, at jeg egentligen kun
føler mig i mit Element omgiven af den
menneskelige Middelmaadighed og Lum-
perie. Kierk.XIV.106.

||
(dial.) til IV. lum-

pe 3: karrighed; gerrighed; kniberi. OrdbS.
(Sjæll.). 2) (nu kun dial.) hvad der er vær-
diløst ell. ubetydeligt; om ting: kram; juks;
om forhold: ubetydelighed; smaatteri;
smaatinq. Moth.L221. det (er) vel . . at

jeg ei behøver videre paa saadanne Lum-
perier at tænke. Cit.l702.(BMag.l. 243).
*Hun lukte Himlen i sit Sind, |

Men havde
sat en ævig Pind

| For Verdens Lumpe-
TieT.Wadsk.20. Vilde Dyr kand man faae

fangne i . . Jagt Garn, naar man hænger
adskillige Lumperier for ved, for at kyse
dem.Eilsch.P.23. har hanFormue, saa er det
jo Lumperie, hvad han har giort for Dem,
og et tydeligt Beviis paa, at han intet vil

giøre mere. Skuesp.XII.68. VSO. Saadan
skal Livet leves: i Ydmyghed og Tak-
sigelser, i Respekt for Lumperi og Lap-
peri. CDangaard. Ulige Vilkaar. (1904). 72.

Feilb. t iiumpe-fsamler, en. (til I.

Lump i) kludesamler. vAph.(1759). VSO.
liumpneri, et. {afl. af II. lumpen; jf.
Lumperi; sj.) hvad der er lumpent (i);

smaatteri; smaating. Hvad man pryg-
lede os ind i Skolen, som det Vigtigste i

Verden . . var jo kun de trivielleste Lump-
nerier. Ing.EF.XIII.112.
L lumre, v. ['lomro] (nu kun dial. lam-

me, jf. Esp.451). -ede. vbs. -ing (s. d.). {ænyd.

d. s., SV. dial. lumra, lumma, jf. no. dial. lum-
me, varm luftstrøm, lumra, tyk luft med
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vindstille og nogen varme; til III. lummer;

jf. ty. lummern, lommen, være slap, svag)

1) (nu kun dial.) om ild: brænde svagt,

dæmpet, uden at der ses flammer; ulme;
ogs. undertiden: flamme, blusse (Feilb.).

•Nu blusser op den Ild, som lumred un-
der Aske. CFHm.(PoetSaml.III.64). see

saa: nu lumrer hun (o: nu begynder det at

blusse)lBlich.(1920).X. 101. I billedl. (de)

forsømte . . ey at kaste OUe i den Ild,

som lumrede imellem ham og Hofmeste-
ren. CPRothe.Mq.II.728. CFrim.AS.79.

2) (nu kun dial.) om varme ell. hvad der

er fyldt med varme: virke trykkende;
være stærk, lummer; om varmekilde: ud-
sende, udstraale stærk og trykkende
varme. 2.1) i al alm., uden obj. *de lum-
rende Skyer, hvori tunge Tordener hånge.
Ew.(1914).y.75. naar Heden lumrer un-
der Solskin (Chr. VI: ligesom en klar

hede over en nrt). Es.18.4. Luften hang
og lumrede over Gærder og Grøfter. Zak
Niels.GV.97. De havde . . Skrækken for

Uvejret i Kroppen ligesom Høns, naar
Luften \\xmTeT.EErichs.N.71. Jeg synes,

,den sorte" (o: kakkelovnen) begynder at

lumre lidt stærkt. OrdbS.(SjæU.). Varmen
lumrede op fra Udkasserne under Sæ-
derne (o: i kupeen). Egeberg.B.S.115. \\

upers.

Det kan nok være, den lumrer idag! CMøll.
VoreHusdyr.(1893).98. Der var altid Varme
i Skolen. — Vor Herre bevar os, hvor det
lumrer i Skolen, sagde Moderen.^an^.Hfl'.
79. Feilb. Det staar og lumrer (o : det er tryk-

kende varmt). OrdbS.fSjæll.). vi faar Storm
. .Det lumrer godt op (o: trækker sammen,
trækker op) fra alle Kanter. ZakKielsJfT.45.
billedl: de mærkede, at det lumrede til

om dem (o: at folk forargedes over deres sam-
liv).AndNx.TPP.39. 2j2) (1. br.) m. obj.: gøre
varm; opvarme; nu iscer: give noget en
ubehagelig, lummer, trykkende varme.
•andre ligger end (o: i sengen) og lumre
deris Krop. PoulPed.DP.21. Nu kunde man
. . indskrænke Lyrens Aabning til det
mindst mulige. Men herved lumredes
Stuen i en betydelig Grad især ved Vin-
tertid. 7'roeisL.7J.5.3. godt gennemlum-
rede Y\QråjneT.Pont.VF.128. 2.3) t forb.

det lumrer (en) om øre(r)ne, egl.om
ild, varme, der staar op omkring ens hoved,

er ved at kvæle en; ofte billedl. Grrundtv.

Saxo.I.117. Her er saa hedt, at det lum-
rer om Ørene. VSO. (Aleander) gik ud
fra, at Luther vUde sidde stille, indtil

Ilden lumrede ham om Ørene. MPont.Lu-
ther.(1902).77. en vammel Dunst af Smuds
og Sved lumrede dem om Ørene som en
Badstuedamp. Ztrfdf.B.555. jf.: det er ef-

terhaanden bleven lovlig billigt at være
Frihedshelt hertillands. Det formelig lum-
rer om Ørene med „Frisind" mx.PonLA.
157. Q i videre anv., brugt som udtr. for at

blive ophidset, bange, nervøs olgn., blive „hed
om ørerne" (se III. hed 3.1 ), føle sig varm i

hovedet af ophidselse osv. Harmen lumrede

ham om QxBxne.ZakNiels.NT.20. det be-
gyndte at lumre ham om Ørene ved Tan-
ken om, hvad der vilde kunne ske. Ponf.

LP.VI.18. da saa' hun paa ham, saa det
lumrede ham om Tindingerne. Det var
jo hendes Faders e\ne.Skjoldb.KH:.127.
2a) part. lumrende brugt som adv.: blus-

sende; gloende; trykkende. Hun blev lum-
rende lød. ZakNiels.GV. 17. (aldrig har)

10 Hylsklæderne været saa lumrende tunge.
MylErich.NS.2.

3) (jf- lumfise t sa. bet. (Moth.L220),
lumfis, lydløs vind (flatus) (OrdbS.(Sjæll.));

af bet. 1-2; dagl.) (sidde og) fise (paa en
stiUe, uformærkt maade). Gadeordb.^ Levin.
D&H. KNyrop.OL.1.53. Feilb. ogs.: lumre
en 'af.

4) (dagl.) leve under trykkede, slø'
vende forhold, føre en indelukket,

X unaturlig tilværelse, være ufrisk,
sløv, indadvendt i sin optræden olgn.;

dase; døse; hænge; spec: i smug ell. paa
en hemmelighedsfuld maade beskæftige sig
med noget, især tale (fordækt) om, ruge
over erotiske emner; ofte i forb. gaa,
ligge, sidde og lumre, jeg vil først og
fremmest væk Ira hele den Familiesuppe-
das, vi lumrer rundt i herhjemme i Kjø-
beniiavn, hvor vi allesammen fra øverst

30 til nederst er i Familie med hinanden.
EsmJI.196. Holger og jeg plejer ikke
som visse andre at lumre i Telefonen.
Natis.KurrerpaaTraaden.(1909).14. „Byen'^
(maatte) intet vide om, at han spillede i

Lotteriet. Saa fik den bare det at „lumre"
over. Wied.L0.51. Landmændene lade Ty-
rene staa evigt og altid og lumre paa
Stald. FrPoulsen.B.201. '(landliggerne) yn-
ker os, der stadigvæk maa lumre I blandt

« Sten og Støv i Kongens København./)«^
Nyh.^U1926.2.sp.l. Lad os komme ud!
Jeg faar Fnat af at gaa og lumre her. Pol.

*V»1930.7.sp.2.
IL lumre, v. (nu næppe br. lamme.

Moth.L220). -ede. (ænyd. d. s., «r. lomma
(dial. lumma, lumra^; oesl. m. sv. dial. Ijum-
ma, oldn. hljomr, stærk lyd, hlymr, larm,
og oeng. hlimman, genlyde; jf. lone; ni« kun
dial^ give en dump, dæmpet lyd som

90 af fjern torden, fjerne kanonskud olgn.; ogs.

i al alm.: buldre; larme. Loone er at

liude og lumre for Ørene. Sort. HG. 30.

Bietz. 410 (skaansk). OrdbS. (LoU.-Falster,

Sjæll.). H genlyde (af bulder olgn.). •Saa
lumrer Stuen . . af Raab og Sto\.LThura.
Poet.127. De to vrede Mænd slog i Bor-
det for hinanden og dundrede Tøs, saa
det lumrede eitex.ZakNiels.KJ28.
JJnmre-ges, en. (til I. lumre 4 og

60 Gøg 2.2-3; vulg.ell.jarg.) person, der lum-
rer (1.4). CavlingJ.161. sidste Gang havde
han talt om harsk Smør— jo hun huskede
det tydeligt. Hentydningen,— den Lumre-
gøg. EKomerup.Indien. (1 921). 113. -les,
et. (til I. lumre 4; vulg. ell.jarg.) d. s. Baade
Femte (o: femte klasse) og Sj etterne stod

ini. Rentrykt M/s 1931 6
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selvfølgelig og hang i (skoleporten) i Ste-

det for at nyde Naturen. Hvordan skal

saadan nogle Lumreløg blive til Mænd?
ChrEngelst.E.J.112. Ijninrian, en. ['lom'-

rian] flt. -er [-lan'ør] (afl. af I. lumre; jf.
Lummer-buks, -has, Lumre-gøg, -løg samt
Lumskerianer; især dial.) person, der
lumrer (1.4); himsk person. Houmark.
ByensHævn.(1917).32. OrdbS.(Langeland).
liamring^, en. (dial.) egl. vbs. til I.

lumre 2; lummer, trykkende luft; lum-
mervarme. Marton.H£.113. Varmen stod
som en tæt Lumring ud af hende. Thit

Jens.J.195.

lumsk, adj. [\om.'sg] intk. og adv. d. s.

ell G) -t (Moth.L194. Oehl.(1841).IL86.
VSO. MO. jf dial. lumst. Feilb. Hjortø.
0S.42(Møn)). (ænyd. d. s. (Kalk.IL884.V.
674), no. d. s., jf. sv. lomsk, no. dial. lymsk,
oldn. lymskr; til sv. dial. lyma, snige, liste

sig, no. dial. lyma, om hest: lægge ørerne til-

hage (jf. ndf. u. bet. 1 slutn.), isl. luma, op-

bevare hemmeligt, refl.: være polisk; jf.
lumske)

1) sotn i det skjulte omgaas med onde
planer, lægger anslag mod en olgn.;

som er ondsindet, har ondt i sinde og
forbereder det paa en snedig og for-
dækt maade; ogs. m. afbleget bet: udspe-
kuleret; snedig, underfundig. Jeger
gammel og trædsk, jeg gaaer saa lumsk
af dermed. Hvad har mand og nødig at

udraabe det paa Gaden, som mand tæn-
cker udi Smug. JBPaulli.N.71. Roms, og
Grækenlands, og det nyere Europas lum-
skeste . . Tyranner. Sams.(Rahb.LB.I.125).
Er jeg dog ikke lumsk, er der dog ikke
noget Beregnet i Alt, hvad jeg foretager
mig? Kierk.V1.197. 'Bag Plankeværk og
Mure,

I
Har Tydskerne sig dækket, og

|

I Baghold lumsk de \viTe.E.olst.IV.29.

Karlene . . smiskede saa lumsk til (pi-

gerne), men . . kunde (ikke) finde paa,
hvad de skulde sige. Schand. F. 76. en
lumsk hund, se Hund 4.2. || ordspr. (nu
kun dial.): de lumske svin æder masken,
de gal(n)e løber vLdenom.Mau.9847. CBernh.
IV.293. MO. OrdbS.(Falster). \\ i 'personifi-

ceringer (m. overgang til bet. 2). 'Lumsk
som en Morder kommer det (dødsøjeblik-

ket). Ew.(1914). ¥.153. *Vogt, unge Kæmpe!
dig for slige Høie (o: ellehøje); \ Den lum-
ske Død der Blomsterne beklæder. Oehl.

L.I.59. *Spiller-Kaarden lumsk og kold
|

Livet tog af Tordenskjold. GEode.FU.78.

6 som vidner om ell. skyldes lumskhed. En-
ver Bedrager, der paa en lumsk og un-

derfundig Maade stjæler Brødet fra Ind-
byggerne. PÆffei&.ZJS.iOO. 'Cain giorde
ligeledes

|
Efter Abels lumske Død. Oehl.

L.I.217. føre lumsk Tale. D&H. jf. bet. 2:

•Tænk Følgerne, hvis han (o: Amor) Dem
faaer

|
I sine lumske Snaierl Bagges.NK.

255.
II (fagl., nu sj.) om hestens ører: som

ligger strakt bagud (hvilket tyder paa, at
hesten vil bide og slaa). Viborg.E.T.1 6.

2) om ting ell. forhold: som i det skjulte
rummer en fare; som kan vise sig far-
lig, tage en farlig vending olgn. 'Hvor
sødt dend lumske Røg (o: tobak) kand Tiden
fra os stiæle. Lucopp.TB.A8v. *lumske Mo-
ser. Oehl.NG.89. *hin Landfarsot, | Som
lumsk fortærer Kraft og Marv. Ing.DM.74.
Kirkeluften er lumsk.. JoakSkovgaard.VD.
76. den lumske Drik (o:gammelrom), der .

.

10 var Skyld i, at han mistede sit Embede.
AHenriques.GA.83. m. overgang til bet. 3:

Endnu mindre sætte han sig paa kolde
Steenbænke, ja paa saadanne lumsk kolde
Græsbænke, som Solen ikke har opvar-
met kort tmoTn.Tode.VI.294. En lumsk
Kulde, ilfO. Det trækker saa lumskt fra

Vinduet, smst.

3) (talespr., ofte spøg.) videre anv. af
bet. 2 (uden tanke paa farlighed). 3.1) som

20 ikke træder klart frem, gør sig tydelig be-

mærket olgn.; ubestemt; dunkel. Hvem
havde grundlagt Stilleby? — Ubekendt!
Redaktør Jensen havde en lumsk Mis-
tanke tilEshern Snare. Bergs.FM.ll. have
en lumsk Anelse. D&H. 3.2) som adv.: dun-
kelt; i det skjulte; ogs. (især dial.; jf.
Feilb.): i en forbavsende (høj) grad.
Ja nu har vi da saa godt som Bugt med
Ilden, men vi har ogsaa arbejdet lumsk.

30 Hostr.T.181. disse Besøg hos Moder og
Datter . . begyndte at kjede ham lumsk.
Schand. SB. 166. (selskabet) var egentlig
lumsk kj edeligt, for der var ærlig talt

ikke morsomt ved Bordet. CMøll.PF.285.
I Grunden tror jeg, hun ærgrer sig lumsk
over Fader, forsaavidt man tør bruge et

saa stærkt Ord om Bedstemoders Følelses-

liv. iV^ans.Ji). i 3. han havde ham lumsk
mistænkt for igjen at tænke paa at blive

40 energisk. Baud.G.367. et Menneske . . skal

tage sig lumsk i Agt for ikke at komme
til at ligne en Abekat. Markman.Fort.56.
have en lumsk i kikkerten, se I. Kik-
kert.

lumske, v. ['lomsga] -ede. vbs.jf. Lum-
skeri, {jf. oldn. lymskast, snige sig frem,
gaa frem med lumskhed; afl. af lumsk;
dagl.) 1) uden obj.: liste sig, snige sig
omkring, luske om, især i en ond hensigt,

50 med lumske planer olgn.; ogs.: bære sig
lumsk ad, være lumsk i sine tanker, hand-
linger; ofte i forb. gaa og lumske. 'At
bære gammelt Nid i Løn, |

For det og
det,

I

En Dannemarks, en Norges Søn
|

Det sømmer slet . . | Thi bort med det
lumskende Væsen! CFrim.SS.29. Tilsidst

fik de . . smidt mig fra Pladsen, for de
ligefrem lurede og gik og lumskede efter

en. KLars.UR.31. nu har (vi) i et Par Maa-
60 neder gaaet ganske hemmelighedsfuldt og

lumsket med alle Planerne for vores store

Tnrné. PoUyBl904.2.sp.2. „Hele den Hi-

storie kan vi takke Mølleren og Fogeden
for." — „Rigtigt, de havde hele Tiden
travlt med at lumske og trne.'^Børd.S.184.

Denne Mand lever . ret afsondret . . Men
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saa meget mere lumsker han om for at

forstyrre Freden mellem Folk. CDangaard.
Fri8ind.(1906).31. CFMortens.SV.89. 2) m.
obj.: ved lumskhed naa et vist resul-
tat, bringe i en vis tilstand olgn.; i

forb. m. adv. ell. prcep.-led. det var en af-

skyelig Gøren Brug af menneskelig Svag-
hed til at lumske to sammen igen, naar
ÆgteskabetsHellighed ikke længere bandt
dem. ThitJens. Ørkenvandring. (1907). 325.

l^eiZi). j/". indlumske (o: indsmugle). Sibb.

Aa.217. B refl.: snige, liste sig. 'Mod Vinter
lumskede du (o: en hær) digudaf din Grav.
Tychon.Vers.406. især i forb. som lumske
sig fra ell. til noget, ved lumskeri, kneb
blive fri for ell. erhverve, opnaa noget, han
har lumsket sig en extra Toddy til, da han
var ude at søge efter Pigebørnene. CMøll.

PF.367. Under alt dette havde Drengen
staaet forstokket . . Han forsøgte endogsaa
at lumske sig til at tage en Bid af Wiener-
brødet (o: det stjaalne), som ingen havde
tænkt paa at tage fra h&m. Nans.KV.48.
Du skal jo altid vide at lumske die fril

Wied.Da.270. lumske sig ind, (l.br.)

indynde sig ved lumskerier, denne fremmede
Kvinde har lumsket sig ind hos Faderen
og taget hendes afdøde Moders Plads.
DagXyh.^^/iil913.3.sp.5.

I^aiiiske-, i ssgr. ['lomsgs-] af lumsk
ell. lumske; kun i ssgr. af mere tilfældig art,

fx. see der har vi Lumske-Piil fra Lu-
ske-Bue. Grundtv.Saxo.1.260. || især (dagl.)

i betegnelser for lumsk person (jf. Lumske-
r(ianer), Lumskerup^, fx. Lomske-mette
(GyrLemche.T.III.110), -pcter (JVJens.D.
201), -potte (D&E.), -sidse (EGlyn.EUza-
bethsForlovelse.(overs.l913).65). Ininske-
Mg, adj. ['lomsgalil adv. d. s. ell. -t ell. (f)
-en (Mall.SgH.474. VSO. Kierk.I.81). (ænyd.
lumskelige, adv. (Kalk.JI.834); afi. aflumsk;
nu vist kun arkais. ell. spøg.) 1) d.s. s. lumsk
1. Degnen . . har et mildt og lumskeligt
Højskoleansigt. Wied.TS.13. et lille lumske-
ligt Smil. ThBarfod. Jul i Præstegaarden.
(1920).108. n iscer som adv. 'En Tunge, som
er ond, kand lumskelig adskille | En Qvlnde
og en Mand, at de hinanden dnWe.Rey-
nikeFosz.(1747).198. 'Din Broder lumske-
lig du slog. Oehl.HF.72. naar han kom til

Byen, forhørte han sig saa lumskelig om
Jomfru Alberta. Schand.TF.1.22. Estrid:
. . „Jeg maa ikke engang være nedringet
for hende, naar jeg skal ud." — „Og kan
du ikke saadan i al Lumskelighed lade
dig sy en nedringet?" — Estrid med et

underfundigt Smil: „Det har jeg gjort."
Bergstrøm.L. 73. 2) (sj.) d. s. s. lumsk 2.

t'eg
troer Ikke Folk, der har Øine som

)eres. Det sorte Hav er lumskeligt, siger
jnKn.HCAnd.IV.48. Liuiisker, en. 1)
(talespr., 1. br.) person, der lumsker (1).

han der, det er en rigtig Lumsker, han
frier til hende, bare fordi de har vundet
i Lotteriet. Davids.KK.211. Multatuli.Max
Bavelaar. (overs. 1901). 31. 2) (sport.) om

lumsk (0: langsom, stærkt skruet) bold i

kricket. EkstrabU°/el917.4.sp.3. DagNyh.
Vil928.14.sp.2. liiunskeri, et. [lom-
sga'ri'] flt. -er. (afi. a/" lumske eW. lumsk;
dagl.) lumsk optræden, tænkemaade ell.

handling. VSO. HCAnd.X.3o6. han saa'

mistænksomt ned paa Daniel, „der stikker

vel ingen Lumskerier under." JPJacJ.55.
E. studerede til Præst, og det var nok til

10 at mistænke ham for alskens Lumskeri.
Norman-Hans.SB.73. Lininskeriaiier,
en. [lomsgariia'nar] {afi. af Lumsker; jf.
Lumrian; sj.(dial.), spøg.) d. s. s. Lumsker 1.

FrPoulsen.Mor8Dreng.(1900).lo7. linm-
skernp, en. ['lomsgairofe] {dannet (som
et familienavn) til lumsk ell. lumske; sj.,

spøg.) d. s. en Lumskerup, der vilde have
(præstekaldet) først for bagefter at vrage
Enken. TroelsL.XII.120. Lumsk-hed,

20 en. det at være lumsk (1). Moth.Ll94. 'Lu-
rer Lumskhed paa min Stie,

I
Smidighed

kan gaae forbie. Stub.ol. Den laae ganske
stille, men. tænkte de, det kunde være
Lumskhed. HCAnd.VIIIJi29. Børd.S.56.

lam-Tarm, adj. se lummervarm.
1. linn, et. [lu'n] CLane, et ell. (i rigs-

spr. oftest) en. ['lu-na] Moth.L221. VSO.
Feilb. OrdbS.(sjæll.). jf. EspJ207. i rigsspr.

kun i bet. 3 (s. d.). — «/., som laan fra æl-

3» dre spr. eU. sv.: Logn. Jacobi.Skr.160. VSO.
Rosenb.1.243). uden flt. (ffnt/(/. luun, lowen,
vindstille, ro, fred, glda. lun, lundh (Postil.

71), loghn, SV. lugn, ro, vindstille, no. dial.

logn, vindstille, sted, hvor vandet er blankt

som af opflydende fedt, oZdn. logn, vindstille;

maaske besl. m. LLue, LLys og m. grundbet.:

det, at (ell. sted, hvor) vandets overflade er

blank; jf.lU. Inn, LLune, IV. lune) i) (nu
kun dial.) stilhed, ro i vejret; stille

^vejr; vindstille; ogs. i al alm.: stilhed;
ro; fred. Moth.L221. *(min muse) nynner
kun i Lugn og stille Ro. Jacobi.Skr.160.

•Haard Seng have de (o: bølgerne),
| Ho-

veddug hvid
I
og sjælden i Lugn de lege.

RosenbJ.243. MDL.348. Esp.207. FeilbJI.
462. OrdbS.(Falster). | sinds lun, (nu
næppe br.) ro, fred i sindet; sindsro. VSO.
2)(is(Er dial.) beskyttelse mod barskt ell.

generende vejr (især: blæst, regn), ell.

50 sted, hvor man er beskyttet mod blæsi, regn
olgn.; læ; ly; ofte (poet.) i forb. som lun
og ly, lun og læ. Moth.L221. 'Minde-
stene

I
. . kan som Taarne knejse . . [ Skjænke

Marken Lun og ljy.Grundtv.PS.IV.341.
Han søgte Luun i Skoven under Træerne.
VSO. *l skumhvide Søer | og Bugters
blanke Lun | vipper Hundreder af Øer.
Børd.SD.66. ^(agerhønen maa) gå og lede

|

ved et plyndret Lun (o: rede).sa.Fugleviser.
60 (1924).6o. AarbLollFJ931.146. R ofte i forb.

^ligge osv.) i lun. NvHaven.Orth.lll. "Et
lidet laae hånd (o: den mishandlede bjørn)
der paa Landet udi Luun, | Og tvivlte om
sit Liv. BeynikeFo8z.(1747).76. *Der seer i

Haven du Livets Træ,
i
Og Himlens Fugle i

Lun og Læ | Du hører liflig sjunge. Gruttd^v.

«•
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SSJ.688. »duftende Rosentræ!
|
du står . .

|

bag dit Gærde i Lun og hæ.UBirkedal.
LTF.52. Selve Gaardene . . laa højere oppe,
hyggelig i Lunet af de store, pløjede Bak-
ker. Font. L. 128. OrdbS.(Sjæll., Møn). 3)
(især dagl. (i formen Lune)j gassende, be-

hagelig, mild (tempereret) varme; lunhed{\);
ogs.: sted, hvor der er lunt (3). *(etland)
Navnkundigt vide | For Lun og Blide

|

Og Deilisheå. Grundtv.PS.Vl.298. Loens
Lun, Staldens Varme, Ladens stille Mørke
øver stadig sin Tiltrækning paa (katten).

Fleuron.KJlS. Hovedposterne havde ind-
rettet sig Hytter af Sne, der baade gav
nogen Læ og Lune og tilmed vare ret
hyggelige, VBokkenheuser.FraEjderen tilA Is.

(1889).6o. Kirsten . . hentede én Kiole og
skiftede inde i Spisestuen, hvor der var
en Smule Lune. Olga Eggers Rosenberg.
Penge.(1905).3?. en Dag bliver det koldt —
og man trænger til en Smule Lune i Væ-
relset. DagNyh.Viol924.5.sp.2. Feilb.

II. liiin, ét, en. se HL Lune.
III. Inn, adj. [lu-'n] {sv. lugn, fsv. lughn,

no. lun, dial. logn; til I. Lun ell. egl. I. Lun
anv. som adj.; jf. bornh. loiner, oldn. lygn,
stille, rolig, afl. af I. Lun; ,;/. IV. lune)

1) (nu kun dial.) om vejr: ikke blæsende;
roligt; stille. Moth.L221. *Det er saa
luunt, ei mindste Vind

| De sorte Blade
ryster. 0ehl.Aml.211. MDL.337. møUen kan
ikke gå når det er lunt. OrdbS.(Sjæll.). jf.
Feilb.

2) (nu kun m. overgang til bet. S) som lig-

ger i læ; som har læ mod blæst, regn olgn.

et lunt sted. Moth.L221. »lune Bøgeskov
|

Har ingen Storm og Bølgeslag. Oehl.HY.
157. *Snart sover hun (o: en død) saa
luunt, i Læ | For aUe barske Vinde. l^in^A.

11.58. I Skoven er luunt. 750. MO. i Dalen
er der lunt. D&H.

|| jf. u. bet. 3.i: *Liden
Else sidder luunt ved sin Faders Urte-
gaard

|
Med sin flittige R6k.Winth.YI.197.

*0 hvem der laa dernede
| Saa lunt og

godt som Bvil IIolst.I.147.

3) som holder kulden ude, giver ell. har en
passende, behagelig varme. 3.1) om sted (især
bolig, rum); egl. (jf. bet. 2): hvor der er læ,

beskyttelse mod blæst, regn olgn., og hvor
man derfor føler det mindre koldt; som har
en behagelig (hverken særlig høj ell. særlig

lav) temperatur, en mild varme, der giver en
følelse af velbefindende; passende, behage-
ligt varm. *Han gaaer til Sengs ned idet
lune Unm (o:kahytten).Oehl.RL.50. der (var)
lagt Ild i Kakkelovnen, og Kammeret (var)
allerede Inunt. Blich.(1920).XIX.72. (vi)

drog ind i min gode, lune Klokkerbolig.
Heib.PoetV11.347. Svalerne .. fløi ud af

deres lune Lersenge. Tolderl.F.66. De vilde
Rener drager om Sommeren mod Nord
eller til Fjælds for om Efteraaret atter at

søge til lunere Egne. NaturensV. 1918.543.

II
i forb. sidde lunt (og godt). *Sin Hule

naaer han (o: ræven) ad lønlig Sti
|

gj en-
nem Tjørn og høje Nelder,

| nu sidder

han ganske lunt og godt
| i sin Kj ælder.

Bich.1.52. den gamle Digter sad luunt og
godt ved sin Kakkelovn. JTCJ.wd.F.5d.
sidde lunt (og godt) i det ell. sidde
lunt inden døre (Heib.Poet.III.155. Ro-
senkrantz.MC.5. se ogs. Dør sp.73^^) ell. (nu
næppe br.) inden vægge (PMøll.1.14. Cit.

1836.(Studenterkom.39)), have det varmt og
godt inden døre; have en god bolig; billedl.:

10 være økonomisk godt stillet; være velstaaende

;

sidde godt i det. 3.2) i videre anv., om ting
ell. forhold: som har ell. giver en mild, be-
hagelig varme. *det var som Vandet,

| Naar
det omslynger Een i lune Bad. Oehl.A.119.
Det maa være ganske luunt, at have et
saadant Par Tingester (o: galocher) paa.
HCAnd.V.127. *Saa spredte Adam ud det
lune Skind,

|
Til Skjerm for Abel imod

Sol og Ymd.PalM.VII.55. forede „Luf-
20 fer" . . er betydelig lunere end Handsker
med Fingre, selv om disse ogsaa er skind-
forede. Tidens Kvinder.^yiil926.26.sp.4.

\\

især om luft, luftning olgn. *Mildt boltre
sig de lune Sommervinde. Oehl.L.1.49. Men
lune Foraarsnsit. Blich.(1920).V.120. »Mor-
gendug, der sagte bæver i den lune Vind.
Hauch.SD.I.194. »Den Eftermiddags Luft

|

Var saa lummer og saa heed,
|
Den lune

Varme sank
|
Mellem Træerne ned.Winth.

30 HF.125. *Blæsten var lun af Solen. Stuck.
SD.90.

4) som sker, finder sted under hyggelige for-
hold, under fortrolige, kammeratlige, gemyt-
lige former; hyggelig (og fortrolig, ge-
mytlig), saa skulde vi til at have os en
luun ifile L'homhre.Hostr.Int.41. man sid-

der og venter sine nærmeste, fortroligste

Venner til en lille, lun Middag. JakKnu.
F.301.

II
især i forb. en lun passiar. jEeift.

40 Poet.VII.215. Sommetidsens, naar vi er
alene, kan han slaae en ganske luun Pas-
siar af med mig.PFaber.SK.10. Kom over
med mig i Studereværelset, saa skal vi
ha'e os en luun Fassiar. Scharling.N.78.

5) (til dels paavirket af ord som lumsk,
III. Lune, II. lure olgn.) som foregaar, optræ-
der osv. med en vis fordækthed ell. reservation.

5.1) som foregaar, sker paa en ubemær-
ket, diskret ell. underfundig maade,

50 saa at man højst antyder sine egentlige tan-

ker ell. følelser, oftest m. bibet. af et vist

skælmeri ell. lune; ogs. (om tanker, følelser

ell. udtryk herfor): som vidner om bag-
tanker, skælmeri, poliskhed ell. lune.
Sundby (kom med) en lun Hentydning til

Ferdinands lille Carnevalsscene. Ing.LB.
III.168. Behøver man altid at gaae . . med
en lille luun Hensigt under Alt, hvad man
siger? Goldschm. Fortællinger. (1846). 230.

60 Smeddene er nu gjærne lystige Folk, og
det var denne Smeddemester ogsaa; han
nikkede altsaa med et lunt Smil og . .

tænkte: „Her er Løjer for mine Svende."
SvGrundtv.FÆ.II.146. et lunt gammelt
Mundheld sagde: „De ere ej alle Danne-
kvinder, der have Hvidt paa Hovedet, de
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ere ej alle Møer, der have fagert Haar."
TroelsL.X.144. et lunt Y\æs.Bergstrem.MD.
43.

II
som adv. (jf. lumsk 3.2j. *Mens for-

dybed' i Erindring
|
Af den gamle Tid

vi sadde, | Kigged de mig luunt i Kortet.
PalM.VIII.94. Jeg kjedede mig luunt un-
der den af Stumper og Stykker sammen-
satte Forestilling. FrnEeib.BJI.345. »Vi
juble mod Ideen,

|
Men Døden smiler

luunt dertil,
| Og sliber sindigt Leen.

Drachm.D.32. Folk grinte lunt ad ham.
JVJens.NH.128. gaa saa lunt med no-
get, holde sine planer, hensigter, hemmelig-
heder for sig stiv. En stor Lux, den Slam-
bekl see, hvor luunt han har gaaet med
detl FJHans.PS.I.321. 5.2) om person: som
ikke røber sine hensigter ell. tanker,
ikke blotter, udleverer sig; ikke let at
blive klar over; som har en skælm bag
øret; polisk; nu ogs.fjf. III. hxxne 3): som
har lune: ogs. (dial.): egensindig; sær
(MDL.337). »Store Tænker! svarer vi lidt

lune,
I
Hvordan fik du Tanker uden Ord?

Grundtv.SS.V.332. en lun Humorist, som
kun morede sig med at sætte Andres For-
stand paa Prøve. Ing.EF.V.152. Er nu
Knøsen kun lidt lun . . og kan holde Tand
for Tunge. sa.L5. 1. 85. lune Bønder. JP
Jac.Il.ldl. (P. Hansens „Kristian Køben-
havner") er . . lun, stilfærdig-iagttagende,
mildt-ironisk. Ipsen.iP.iS. FeUb. OrdbS.
CFyn, Strynø), en lun broder, se Bro-
der 2.9.

6) {udviklet af udtr. som sidde lunt inden
døre, se u. bet. 3.i; sj.) om løn olgn.: stor;
god; pæn. Efterhaanden tjener Oppositio-
nens Medlemmer ganske lune Gager og
Charger. CBemh.(HSchicanenfl.Be.l20).
liimch, en. [Ion/ ell. m. eng. udtale]

(ogs. Luncheon. Goldschm.VI.20. Lundb.).

flt. (1. br.) -er (Cavling. J. 169}. {fra eng.
lunch(eon), egl.: humpel brød; især hotel-spr.

ell. om eng. forhold) dagens andet maaltid, der
indtages omkr. kl. 12-2; frokost, se den
danske Konge staa paa Terrassen efter
Lunch og byde Kejseren af Rusland en
Cig2ii.Esm.I.66. paa Taget af en Hyrevogn
har en Familie dækket op til Lunch.4Trtn-
ding.Yag.24.

I. liund, en. [Ion' ell. (i rigsspr. nu især
højtid, ell. gldgs.) lun'] flt. -e eU. (arkais., si.)

-er (JPJacJ.40). {glda. d. s. (Rimkr.), oldn.

lundr, lund, træ; af uvis oprindelse; uden
for anv. som (del af) stednavn (se JohsSteen-
8tr.DS.o7.80. Feilb.) nu iscer Q) ell. i højere
talespr.) mindre skov; især om lille skov
ell. plantning (ogs.: del af en skov), der
er under røgt og pleje og anvendes som
lystskov, som ramme om grav, mindesten
olgn. (jf. Gravlund^ ell. (tidligere) som o/fer-

sted, helligdom (jf. Offerlund/ Du skal ikke

g
lånte dig en lund, af noget slags træer,
os Herrens din Guds Altere, som du skal

giøre dig. 5Mos.l6.21(Chr.VI). (jf.Dom.3.7
(Chr.VI) samt EEicald.DenÉibelskeConcor-
dantz.I.(1748).o90). jeg ligner en snøred

Jomfrue ved en smuck Have; men en
u-snøred ved en angenem Skov eller Lund.
Eolb.Tyb.III.2. 'Jesu Blod paa Herrens
Alter

I
Fylde dem som Blod i Lunden.

Oehl.L.1.27. "Du, som har Sorg i Sinde,
1

Gak ud i Mark og 'Lunå.Winih.EFMO.
•Fra Skovens fjerne Lunde Hornet klinger.
PalM.Poes.II.203. 'Jeg elsker de grønne
Lunde

| Med Tonernes vuggende Fald.
10 JEelms.Soldaterliv.(1883).l. Skovene (ved

Augustenborg) er nærmest Lxinåe.EVClaus.
(AarbTuri8t.1930.114).

II. Liond ell. lionde, en. flt. -(e)r. {sv.

dial. og fsv. (flt.) lunnar, no. lunn (dial. ogs.

lunne), oldn. hlunnr; nu kun dial.) især i

flt., om de træruller (runde tømmerstokke),
hvorpaa en baad trækkes op af ell. ned til

vandet; ogs. om andre indretninger, fx. flade
træstykker, v. hj. af hvilke en baad sættes i

ao ell. trækkes op af vandet. MothX222. Per
Røn . . havde lagt Lunde under Kølen (o:

paa en baad). Gravl.0en.176. MDL.336.
Feilb. OrdbS.(Sjæll).

III. liiind, en. se Lynd.
-land, suffiks, se -lunde.
liiuid-, t ssgr. ['Ion-, 1. br. 'lun-] især af

I. Lund. -and, en. (nu næppe br.) V
hvinand. VSO.

1. liiinde, en. ['londd, 1. br. 'lono] flt. -r.

30 {ligesom sv. lunne(fågel) laant fra no. lunde-
(fugl), færøisk, isl, oldn. lundi; vistnok tU
tsZ. lunair, hvide striber i ansigtet, iscer omkr.
næsen, oldn. lund, det kød, der sidder under
rygraden ved nyrerne) \ alkefugl af slægten
Fratercula; især om den i Norge, paa Fær-
øerne og Island alm. art F. arctica: søpape-
gøje; islandsk papegøje. Moth.L222. vAph.
Nath.V.170. Kjærbøll.741. Spårck.NDJ.31.
hornet lunde, se hornet Is.

40 II. liunde, en. se II. Lund.
•lande, suffiks, [-jlons] (jf. do^ hvor-

lunde^. Eøysg.AG.27. (nu kun arkais. Anna,
[-|lon'] se u. ander-, ingen-, mangelund^.
{æda. -lund(e) (i allæ lund, andærlund(e),
samæ lund osv.), sv. -lunda (fsv. ogs. -lund),
no. -lunde; egl. (i tostavelsesformen flt. af)
glda. æda. lund, maade, oldn. lund, maaae,
beskaffenhed, sindelag (jf. Lynne^, i faste
forb. m. visse pron. ell. pronominale ord;

50 sml. -ledes; jf. forholdslundig) som sidste

hd af adv., m. bet.: paa en vis (ved 1. led
ncermere bestemt) maade; se ander-, denne-,
hvor-, ingen-, nogen-, saa-, sammelunde.

II

sjældent brugt til nydannelser, se fx. Uge-
unde (dannet efter ligeledes/

t Liande-alke, en. \ d. s. s. I. Lunde.
Kielsen.yatHrhist.II.(1809).3o6.

Ijand-kser, en. (overs, a/" NemophUa;
sj.) Sr kærlighedsblomst , Nemophila Nutt.

60 Kjærbøll.FB.293. -rapgræs, et. % en art
rapgræs, der er alm. i skove, Poa nemoralis L.
La7ige.Flora.84. LandbO.IV.17.
lian(d)-stikke, en. ['louisdega] (ogs.

-stik. Tychon. Vers.321. Etlar.XJ89. AKohl.
MPJ.47. SaUXI.561. — 1. br. -stok. Aakj.
VF.176. — sj. Lnns: SaVXYI.lOl. — nu
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kun dial. Lunt-. vAph.(1772).IIL Bahb.E.
11.190. Werfel.E.11.64. Kvæmd. — nu
næppe br. Lunte-. Luxd.Dagb.1.410. Gude.
0.32. Harboe.MarO. — sj. Lunte. Goldsehm.
NSU. VII. 141. — undertiden (efter hty.)

Lynse(stik). MilTeknO. SaUXVI.101). flt.

-r. (glda. Iwndstyckæ, sv. luns(sticka), no.

lunstikke; 1. led fra mnt. luns(e), jf.nht.
liinse (holl. luns, eng. linch-pin^, afl. af oht.

lun i sa. bet; fagl. ell. dial., nu især foræld.) ip

pind ell.jærnstift, der stikkes gennem
et hul i vognakslen for at hindre hjulet i

at glide af; ogs. (dial.) om den pind, der hol-

der rokkehjulet paa plads (Bregend.DN.34.
Feilb.). Moth.L222. Da . . Vognen kiørte
fra os, veltede den, fordi Luntestikken
var stiaalet. Luxd.Dagb. 1.410. Grundtv.
Dan8k.II.49. Hjulene skar ned i det døde
Sand lige til Lundstikkerne. Za&iV^ieZs.KS^.
han var . . saa nøje og gerrig, at en ikke 20

kunde faa smurt sin Vogn, naar man kom
forbi, om det saa røg fra Lundstikkerne.
JVJens.HF.91. Feilb.BL.223. SjællBond.
129. koge suppe paa en lundstikke,
se Suppe, ordspr.: den, der tragter
efter en guldvogn, faar i det mind-
ste en lundstikke, naar man tragter

efter meget, stiler højt, faar man som regel

noget (om end kun lidt) ud af det. Mau.362.
Bahb.E.11.190. Gude.0.32. jf.: Vi drømte M
om en Guldkaret, og vi fik en Lundstik.
FyensY.^'^U1921.2.sp.4. || hertil ssgr. som
Lun(d)stikke- ( VSO. OrdbS.(Sjæll.)) ell. (nu
især) Lun(d)stik-hul, -plade, -rem, -skive,

-vogn (træakselvogn med lundstikker for hjulet

(jf. Lundstikker^. SdjySold.180. Kvæmd), se

VSO. SaUXVI.lOl. Feilb. -stikker,
en. {afl. af -stikke; dial^ lundstikvogn.
Strange.P.1.33. OrdbS.(Sjæll.). -stok, en.
se Lundstikke. 40

L liUne, en. [ilu'no] fit. -r. {no. dial.

lona, roligt sted i en elv olgn., fx. bag en
sten, hvor strømmen gaar udenom. Ion, sted,

hvor vandet er stillestaaende ell. løber sagte,

oldn. Ion, »., sted, hvor vandfladen ikke be-

væges af søgang, Ion, liin, f, sted i en aa
olgn., hvor der ingen strøm er; til L Lun;
dial. ell. som stednavn (se UnivBl.I.339/f. Johs
Steenstr.DS.99. Feilb.)) sted, hvor vandet
er stillestaaende; mindre udvidelse i 50

hæk, aa olgn., hvor der er ingen ell.

ringe strøm; ogs.: vandhul, dam olgn. i

en mose. *Ænderne flokkes i Luner og
Søer. MylErich.VJ.140. MDL. Feilb.II.
453.462. OrdbS.(Sjæll.). || spec. om nogle
smaasøer i Store Vildmose. Goldsehm. VT.loS.
JakKnu.Va.201. Trap.* V.575.

IL XiUne« en, et. se I. Lun.
IIL liune, et ell. (nu sj.) en. ['lu'na]

(i Lun. vAph.(1772).III). fli. -r ell. (nu kun 60

dial.) d. s. (Kom Grønneg. IV. 90.267. jf.
Feilb.). (ænyd. i ssg. lun(e)god (se lunegod^,
8v. fsv. luna, (skiftende, foranderlig) sinds-
stemning, no. lune (dial. Ivma.); sa. ord som
ænyd. lune, tid, periode, fsv. luna, no. dial.

iuna, lone, jf. da. dial. Ion, lun, tidspunkt

olgn. (Moth.L195. Thorsen.158. OrdbS.
(Sjæll.)), lunde, tid (Feilb.); fra mnt. lun(e),
maaneskifte, omskifteligt sind, omskiftelig
lykke, hty. laune, af lat. luna, maane

|| fk.
er alm. endnu i 1. halvdel af 19.aarh., intk.

forekommer dog sporadisk i sidste halvdel af
IS.aarh., fx.Skuesp.IIIl.79. Ew.(1914).Vl.
260(udkast; men smst.III.225 fk.). Bagges.
1.299; der har været en tendens til at bruge
fk. i bet. 2 (i), intk. i de andre bet, jf.: man
(siger) nuomstunder almindeligst: . . „en
digterisk Lune", men „han er i ondt Lune".
Eeib.Fros. VIII. 433. JCLange.Haandbog i

Modersmaalet.(1832).l 73. Levin. Gr.1.52)

1) fi rigsspr. næsten kun i forb. m. attrib.

bestemmelse) en enkelt af en persons skiften-
de sindstilstande; den stemning, hvori
en person befinder sig paa et givet
tidspunkt; (øjeblikkelig, omskiftelig)
sindsstemning, (øjeblikkeligt, omskifteligt)
humør, mag det saa at Hun bliver frem-
deles i den Lune at vil have mig til Mand.
KomGrønneg.1.254. den fortrædneste, den
bitterste h\ine.Ew.(1914).III.252. *Græd
eller lee, som Lunet hydeTlBagges.Ep.48.
(at betage) en Forfatter . . Lunet og Lysten
til at skrive. Heib.Pros. VI.105. Jeg er ikke
i Lune til at tale om (min fødselsdag) til

Nogen. Gylb.I.202. Han var saa heldig at

træffe (hofjægermesteren) i hans mest straa-
lende Lune. Pon<.LP.7JI.13. oftest i forb.
godt ell. ondt lune: saaledes taler vi
Krigsfolk, naar vi er i allerbeste Lune.
Holb.Didr.12sc. Rerek (var) i meget ond
hnne. Suhm.Eist.1.467. ved sit Spil fordrev
(David) Sauls onde Lune. Kierk.1.64. „Vi
skulde foreslaae Baronen det?" — „Ja,
men ikke før efter Maaltidet, for saa er
Herren ved godt Lune." CKMolb.Amb.116.
(han) snakkede . . videre i sit pludseligt
gode Lune. SvLa.HS.53. (nu næppe br. :)

Vel er hånd om en Skilling, ligesom Fan-
den efter en Sjæl; men sandelig, naar
den gode Lune tår ham, da er han
kostfri, som han behøver at være.A^j^s^d.
Bhetor.63. være ond i lunet, (sj.) være
i daarligt humør. Naar han . . er ond i

Lunet, trækker han i en gammel sort .

.

Frakke. LBruun.E.II.11. || m. overgang til

bet. 2. (de) klagede over, at deres Velfærd
skulde beroe paa et eeneste Menneskes
Foregivende og Lune. Stampe.IV. 198. i

forb. m. præp. efter: (de) hugge . . Hove-
derne af deres Undersaatter, bemægtige
sig deres Gods, og mishandle dem paa
alle muelige Maader, efter Lune og Godt-
heimåenåe. PAHeib.E.370. Ingen var gla-
dere over denne Bestemmelse end Onk-
len; derved kunde han ret efter Lyst og
Lune beskæftige sig med Barnet. Gold-
schm.I.14.

II (nu næppe br.; m. overgang til

bet. 2.2j i flt. de Breve, som allene ere be-
stemte til at give Dem et Begreb om min
Tænkemaade, mine Luuner, min Opførsel
og min Skiæbne. Eio.(1914).IV.234. Zohras
Luner vexlede tidt og hurtigt mellem
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Overgivenhed, Ømhed, Arrighed og Kjæ-
lenhed. Blich.IV.623. han er en moersom
Nar, og har ofte meget gode Luuner
(Lieb.DQ.II.129: sine lyse ØiehUk). BieM.
DQ.in.160. FrSneedJ.404.

2) stemning, lyst, idé, der opstaar
pludseligt (og ofte svinder, forlades lige

saa pludseligt), efter øjeblikkelig ind-
skydelse, uden (videre) overlæg og paa
en for andre overraskende og uberegnelig lo

maade; ogs. om udslagene af en saadan stem-

ning, resultaterne af saadan lyst, idé; ind-
fald (7); nykke; grille (2.3). 2.1) t ent.

(oftest m. ubest. art. ell. pron.). "pludselig
vor Gamle | Hint fromme Lune fik at

gaae til Jorsal.Ing.DD.V.?. hiin Forkjær-
ghed for de mindre Stykker . . var

(ikke) en Modesag, en øieblikkelig Lune
hos Publicum. EeibJPros. VI.246. forleden
gik jeg hjem i det værste Humeur over 20

en Lune af hende. Gylb.X.283. 'Hvert for-

kjælet, flygtigt Lune . . | mødte hun med
venlig Mine. Schand.ND. 98. et sygeligt
Lnne.D&H.

||
(sj.) det at være lunefuld

(l.i); lunefuldhed. I har staaet i stor An-
seelse hos den svenske Konge, men . .

i et Anfald af Lune har (han) fornærmet
Zer.Hauch.Æ.75. 2.2) t flt.; ogs. undertiden
uden tanke paa de enkelte sindsstemninger,
ideer osv.: lunefuldhed. Vil De lade Dem 30

forbløffe af en ung Piges Luner og Næs-
viished? Heib.Poet.VII.310. »han har Lu-
ner mangen Gang, | Naar Tiden bliver
ham for Tang! Winth.NDigtn.llo. 'en Dik-
tators IjTixneT. Drachm.D.48. H billedl. hvad
man kalder „den haarde Skæbne" eller

„Tilfældets Luner". Grundtv.Dansk.1.628.
(i præstegaardshaven) fremkommer alle de
Luner og Overraskelser, som skyldes de
forskellige Besiddere. HeeAnd.AH.lo. Lyn- «
nedslagenes Luner. NaturensV. 1914.207.
Sprogets \\meT.Hjortø.(bogtitelJ927). ofte
i forb. naturens, skæbnens luner:
være en Bold for Skæbnens Luner. D&H.

3) (især m) egl.: glad, oprømt sinds-
stemning; oprømthed; munterhed; godt
humør. Gudmund søgte altid at holde
den Gamle i Lune, ved at bringe ham
ind paa Historierne fra hans Ungdom.
Ing.ÉF.VI.138. selv Pulcinella . . maatte »
lægge Dæmper paa sitLnne.Winih.VIII.
197. (han) søgte ved Lune og Munterhed
at give Rudolphs Tanker en anden Ret-
ning. J'JJTans.A^opei.JJ.SiO,

II
nu især om

varig egenskab, karaktertræk: det at have
et lyst, muntert sind og evne til at
sige (skrive) noget muntert, morsomt,
skælmsk, vittigt, oftest paa en stilfærdig,
lun (III.5.1) maade, ved smaa virkemidler
olgn. 'Graad smelted hen i Smil, naar 60

Wessels Lune bød. Bagges.IV.98. om hans
Læber (svævede) Skalkagtighed og Lune.
Oehl.Øen.(1824).III.208. *(han) travesterte
Homer

|
Med megen Lune paa sin lAa.-

neer. Blich.(1920).IV.177. den igjennem
Sproget paa alle Punkter udstrømmende

Lune (o: hos Eolberg). EeibJ'ros.II.6. 'Vort
Hjem, du danske Jord, | hvor Lunets lyse
Sønner hor. LCXiels.UJ6. Patos gør Tin-

Eene, stundom ogsaa de smaa Ting, store,

unet gør ogsaa de store Ting smaa, for

at kunne lege med dem.VilhAnd.(BerlTid.
-/il926.Aft.4.sp.2). et tørt, rigt, sprudlende
Lune. D&H.

IV. lune, v. ['lu'nsl (nu kun dial. løjne.

Moth.L223. Wilst.Od.XIX.vJ202. MDL.348.
Esp.207). -ede ell. (nu sj. i rigsspr.) -te

(MothX222. jf. Feilb.). vbs. -else, -ing (s. d.).

{ænyd. lune, lunne, sv. lugna, berolige, stilne

af, no. lune, dial. logna, lygna, stilles, oldn.

lugna, lygna; afl. af I. Lun og HI. lun)

1) (nu kun dial.) til I. Lun 1, IH. lun 1,

om vind, uvejr, regn olgn.: lægge sig;
stilne; tage af. det luner i veiret. Moth.
L222. Junge. Veiret luner eller det luner
i Veiret o: Blæsten lægger sxg.VSO. 'Stor-
men var \ømQt.Wilst.Od.XIX.v.202. MDL.
348. Rietz.414(skaansk). Feilb. Thorsen.158.

II
overf, om smerte olgn.: blive svagere;

fortage sig. pinen luner. Moth.L222. FeHb.
2) til LLun 2, HL lun 2: yde læ, be-

skyttelse mod barskt vejr (især mod
blæst, regn ell. (m. overgang til bet. B) kulde).

hans store, dejlige Kalve fik denne tætte,

tykke Uldpels, hvormed Vorherre lunede
dem mod Kulden. Fleuron.EO.68. billedl.:

*(alfeh(sren) skal skærme dit Tag | og lune
din Dag | og hente dig Søvnen den søde.
Plougdl.275. H især uden obj. (oftest i forb.
m. præp. for ell. mod^. 'i Hyttens Vraa,

|

Hvis Væg for Stormen luner. Oehl.EF.69.
•Nogle (o : norske bønder) knytte Strømper,
der lune godt mod Frost. Aarestr.SS.ill.
25. Schand.BS.lOO. 'Hvor blomstrer den
smukt, den fattige Jord, | der luner for
alle de døde (o: paa kirkegaarden). ESee-
dorf.ID.66.

3) til 1. Lun 3, HI. lun 3. 3.1) uden obj.:

frembringe ell. ttdsende en behagelig varme;
frembringe lunhed, de grønne Gardiner
(blev) hængt over de hvide, saa det lu-

nede. Bang.EE.10. Skønt det gled mod
Udgangen af September, lunede Solen
endnu rigtig godt. EørdJE. 7. 3.2) m. obj.:

gøre lu7i; give lunhed. 'Ætheren lunes.
Oehl.L.1.27. »Luften lunes. ESchmidt.FK.
27. Først da Morgensolen havde lunet
hans forfrosne Lemmer, sadlede han og
drog at. Fleuron.STE.143. På forskellig
måde har vi . . lunet og tækket huset tS
vinteren så godt vi kunde. Ejemlivpå præ-
rien.(1917)Jo0. 'Ruderne af Solen fyldes
. .

I
Gadens klamme Mure lunes. XJeppe-

sen.SangeogSalmer.(1927).17. jf.: medens
. . Huslivet bliver rigere og mere betryg-
get under de lovordnede og jævnt vel-
staaende Forhold, lunes der et hyggeligt
og gemytfuldt Familieliv frem i Borger-
hjemmene.VVed.BB.78. || refl. Inden Døre
lunede Menneskene sig. Boeck. JJE. 119.
OBung.VS.33. 3.3) (nu sj.) intr.: være ell.

blive lun. *Naar Danerskoven grønnes,
|
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Naar blaalig Luften luner,
|
Og Natter-

galens Slag til Elskov vækker. Oehl.L.I.

273. *Der kommer en Vinter,
| Dog luner

det end
|
Bag Klipper og Klinter, Grundtv.

FS.V.269.
Inne-forladt, part. adj.fsj.)som mang-

ler lune (III.3). D&H. -fdid, adj. 1) til

III. Lune 2. l.i) om (levendeJ væsen (ell.

karakter, optræden olgn.): som har (vidner
om, er udtryk for) luner, nykker, griller;

kapriciøs; vægelsindet. Pram.ll.429. *Prind-
sessen er idag

|
Saa lunefuld, saa selsomt

vægelsindet. 5^ei6.Poei.jy.5i5. Den egen-
lige Basis i Holbergs Lucretia kan be-
stemmes som en lunefuld Characte er. sa.

Pros.IV.486. urimelig og lunefuld Gru-
somhed. JPJac.J.^5. De har baaret over
med mig, naar jeg var saa lunefuld og
uartig imod Deml ThoniLa.NL.179. Man
bebrejder os Kvinder Lunefuldhed og
ulige iivimøT.Schand.IF.173. 1.2) (især 03;
i personifikationer ell. billedl., om skæbnen,
naturforeteelser olgn.; ogs. om udslag heraf:
sær. *Lykkens lunefulde Spil ( Leger ei

med Sjæle:
|
Alting føies som Gud vil.

Ing.RSE.VII.243. *en herlig Sommer . .
|

Hvor lunefuld, som Pigers Sind og Sands,
j

Fra alle fire Hjørner Vinden Kommer.
PalM. U. 239. enligstaaende Trækroner
(tegner) deres fine, lunefulde Fletværk
mod Uinalen. Fleuron.HG.24. 2) (nu sj.)

til III. Lune 3: d. s. s. -rig. Min Compag-
non var det muntreste Menneske af Ver-
den, tienstagtig, vittig og lunefuld. JPr

Sneed.1.59. *lidt lunefuld
|
Kan stundom

Munterheden giøre mig;
| Men vittig er

jeg ikke, mindre spydig. Oehl.C.167. vU-
nelm talte snart alvorlig, snart lunefuldt.
Goldschm.Hjl.IIl.16. Tops.II.576. Visen
var bleven foredraget med al det lune-
fulde Skælmeri, den unge Frue raadede
o\eT.EriksholmJS.126. O -fj\&t, part.

adj. (1. hr.) d. s. s. -fuld 2. lunefyldte Genre-
billeder. DagNyh.^^k 1911. 2. sp.l. Pol. "/s

1927.8.sp.o. t -fænser, en. [III.2] gril-

lenfænger. VSO. -sod, adj. (ænyd. lun(e)-

god, SV. dial. lungodr, no. dial. lunegod;
egl. til III. Lune i den ældre bet: tid(s-rum),
mellemrum; nu kun dial.) som kun er god,

venlig olgn. med mellemrum, nu og da; lune-

fuld (1). Moth.L222. Der er Mennesker,
som ere lunegode saavel mod Dyr, som
mod Mennesker. LSmith.(Rahb.LB.I.410).
Rietz.415(skaansk). OrdbS.(Falster), -let,
adj. [III.3] (nu næppe br.) om udtryk: fyldt

af en let humor. Lunelette Poesier. Bagges.
(MO.). Lunelet Spøg.ifO.
linnelse, en. (ænyd. d. s.; vbs. til IV.

lune; nu kun dial.) 1) til IV. lune 1. Lu-
nelse . . Er stilhed i veiret. Moth.L222.
2) til IV. lune 2: læ; beskyttelse. VSO.
3) til IV. lune 3; især: mild, behagelig
varme; lunhed. Tror Hr. Petersen ikke
nok, at vi snart skulle faa lidt Lunelse i

Luften? FOAndersen.EnsommeFyre.(1888).
100. en mindelse af varme og lunelse laa

over dette gamle, solbeskinnede klokke-
t&axn. AnkerLars.VS.8. OrdbS.(Sjæll.). jf.
(mere konkr.): aaret (gaar) sin gang, efter-
haanden er det koldt udenfor og lunt at
komme ind. Juleaften er alle samlede
inde i lunelsen. AnkerLars.MM.86.
W Inne-rig, adj. (jf-tuld 2, -fyldt;

som er rig paa, fuld af lune (III.3). den
vittige, lunerige, veltalende J. C. Tode

10 Rahb.Tilsk.1806.145. han var vittig, dig-
tede lunerige Selskabssange. Oxjersk.L.268.
Brandes.V.291. (Heldvads) lunerige Stil.

CSPet.Litt.I.630. O -spil, et. [III.2]

(1. br.) uberegnelig, planløs, af luner bestemt
virksomhed. *For Skjebnens Lunespil

|
Os

kjærligen bevare
| Dit Hjerte gjerne vil.

Winth.XI.31. || m. h. t. digtning, digterisk

virksomhed (undertiden m. tilknytning til III.

Lune s;. Foredragets ensidige Udvikling
20 (kan) føre til aandrigt Lunespil (Brandes.

Mennesker og Værker. (1883). 310: aandrige
Kapriccio'er; uden Tema. Brandes.V11.342.
8mst.IV.405. -syg, adj. [III.2] (sj.) (me-
get) lunefuld (1). 'Lunesyge Skjæbnel

|

Du gjækker mig. Ing.DD.1.84. -seer, adj.
[III.2] (sj.) d. s. *liden Kirstin mangen-
gang

I

Ham syntes Mod at skjenke.
| Men

snart igjen, heelt lunesær,
|
Hun fangne

Ridder j^lageå. Ing.VSt.146. smst.161.
30 lunet, adj. [^lu-n^t] {jf. ty. launig, ge-

launt; afl. af III. Lune) 1) til III. Lune 1;
i ssgr. som god-, høj- (se u. høj- 2.4 slutn.),

ilde-, ondlunet.
||

(dial.) i daarligt humør;
gnaven; surmulende. Feilb. 2) (dagl., især
dial.) til III. Lune 2: lunefuld (1). Gy-
næol.X.ll. *naar en lunet Magt kan Alt
beskikke, | Hvor er det muligt sig at

mene fri. PaZ3f.IF.568. Naturen, den ca-
pricieuse, lunede Natur. sa.JX.J.o05. *Jeg

40 har Lov
|

til at følge mit lunede Hode.
Blaum.Sib.l5. Gudrun kan være lidt lu-

net imellem — og jeg lidt hidsig. Sick.

HÆ.96. Feilb. 3) (1. br.) til III, Lune 3:

som vidner om lune; lunerig; skælmsk;
polisk, (.hil. Langes) mundtlige Udtryk ..

var barokt og lunet og tindrende.VilhAnd.
Goe.I1.180. Uimodstaaeligt var jo saadan
et lunet Pigeansigt med sammenknebne
Øjne. JVJens.J.61.

50 JLnng, en. se 1. Lyng.
I. liunge, en. ['loiia] flt. -r. (æda. lungæ

(AM.), SV. luDga, no. lunge, oldn. (n. pi.)

lungu, ty., mnt. lunge, jf. eng. (egl. flt.)

lungs; besl. m. let; m. h. t. bet.-udviklingen

sml. eng. lights, lunger i dyr, til light, let)

1) aandedrætsorgan; om opsvulm-
ninger af gællespalten hos slimaal: Sti&x
neden for Luftrøret saae man tolv Lunger,
sex paa hver Side.vAph.Nath.VII.382. sml

60 Gællehulelunge. || nu kun om (de som regel

parrede, med hinanden forbundne) sækfor-
mede, mer ell. mindre foldede, grenede
og kamrede organer hos mennesker, hvir-

veldyr, edderkopper og snegle, i hvilke ilt-

optagnin^ fra luften finder sted (Pul-

mo); ogs. (især tidligere) brugt i ent. om de to
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I

organer (lungescekke) betragtet som en helhed.

Have ont i Luiigeii.vAph.(1772).III. *(han)
Er standset . . for at fylde

|
Sin Lunge med

et Par Drag Klippeluft. Oe/j/.flJ.^S. var
da næsten alt Kjødet hugget af hans Bryst,
saa Lungerne bleve synlige. fl'ai«;/i.F.85.

•Her kan jeg frit |
Aande Luft i min Lunge.

Winth.I.220. *Han drog med sine Lun-
gers hele Kraft

I
Et Aandedrag. Bødt.149.

Lungerne ere to bløde svampede Lege- lo

mer, som i det Væsenlige bestaae af de
imellem det fine Cellevæv træformigt for-

deelte Luftrørgrene (bronchia) og af Blod-
kar. Anat.(1840).II.371. Panum.7. Boas.
Zool*369.390.490. jf. ogs. Vandlunge, y m.
henblik paa disse organers medvirken ved
tale, sang olgn. Kroppen maa være for-

synet med en Lunge, der hielper Halsen
og Munden til at frembringe en arti-

culeret Lyd. Pram. (Bahb. LB. 1. 478). *! 20

taler sagte; har I svage Lunger? Oehl.A.

352. 'Da klang de svundne Tiders Lov
|

Fra djærve danske Lunger. PMøll.1.36. En
Auctionsraaber maa have en god Lunge.
VSO. Østrup.(Verdenshxst.1.326). Jeg følte

en inderlig Lyst til at . . synge Ver-
sene af mine Lungers fulde Kraft.
Schand.I\450. (nu næppe br.:) 'Saa sang
hun løs igjen af fulde Lnnee. sa.UD.
41. bruge sine lunger, (l.br.) raabe;X
skrige. S&B. D&H. tale af lungen eU.

lungerne, (nu kun dial.) føre uoprigtig,

falsk tale. 'Jeg , . kand riime brai, | Og
taler ej af Longen. Sort.PSkan.l3. VSO.
Feilb. tale fra lungen, lungerne, (nu
1. br.) tale frit, oprigtigt, uden at skiule no-
get; tale fra leveren. VSO. Frit taler jeg
fra Lungen. HCAnd.VIII.126. || m. henblik

paa lungernes medvirken ved latter. 'Tidt
maa den spændte Lunge sin Latter over- 40

drive,
|
Fordi ei Sindet og Hiertet vil sig

tUkiendegive.Oehl.NG. 194. rense ens
lunger, om latter: være stærk og forfri-
skende. Den første Side i en Bog, som
ikke ved Latter kand rense hans Lunge,
falder han i Søvn over. Eilsch.PhilBrev.
XXIV. 'Naar Lieutnant Buddinge løj rig-

tig frækt,
I
hvor kunde Latter vore Lun-

ger rense. Schand.SD.209. ryste ens lun-
ger, faa en til at ryste af latter. VSO. SO

M.O. faa sine Lunger rjstede.S&B.
2) O billedl. Q m. henblik paa stormen,

forestillet som et pustende væsen, ell. om sted,

hvorfra stormen udgaar. *Stormen nu øver
sin Lunge, | Sneen pisker saa strid. Schand.
SD.91. Foreløbig trækker det op til et

forrygende Vejr, og for ikke unødvendigt
at skulle opholde os i Dalen med de alt

for kraftige Lunger, flytter vi Lejren.
EnudRasm.G.26o. der er én Ting, som vi 60

kan være sikre paa, og det er Blæsten.
Man kalder Danmarks Øer og Farvande
Evropas Lunge. IBaunkiær.ID. 149. || om
aabne, ubebyggede steder, især par-
ker olgn. i storbyer, hvor man kan trække
frisk luft. D&B.II.634. NaturensV.1913.

375. Haverne har for Byen været de
„Lunger", der i moderne Byer udgøres
af Parker og lignende Anlæg. HMygind.
Pompeji.(1923).73.

IL liiinge, en. se L Lyng.
Tttmge-9 * ^9*"- (i^f^r zool. ell. anat.) af

L Lunge 1 , fx. (foruden de ndf. anførte)
Lunge-aare, -blod, -blodaare, -blodkar,
-blodstyrtning, -blødning, -byld, -celle,

-fistel, -inflammation, -kirtel, -kirurgi,

-koldbrand, -lidelse, -nerve, -pulsaare,
-saar, -svulst, -undersøgelse, -væv. -aan-
dende, part. adj. (zool.) som aander v. hj.

af lunger, alle lungeaandende Hvirveldyr.
Eschricht. Physiologien. II. (1837-41). 306.
lungeaandende Snegle. BøvP.1.478. -apo-
pleksi, en. (med., foræld.) d. s. s. -suig-
flod. Sal.''XVI.87. -baand, et. I) (vet.)

d.8.s.-kxøs.HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).
245. 2) (jf. Isterbaand 2; dial.) d. 8. s.-pølse.
Hubertz!Ærø.(1834).249. Feilb. -betæn-
delse, en. (jf. -brandy betcendelse i lun-
gerne (lungevævet); især om akut, krupøs
betændelsestilstand , der fremkaldes af visse

bakterier, især pneumokokker ; pneumoni.
AasktncAJlO. OBloch.I).U.31. -blad, et.

(1. br.) om (hvert af) lungesækkens to blade.

S&B. D&H. -blære, en. 07.Liiftblære2;
anat.) lille pæreformet blære paa enderne af
de yderste luftrørs forgreninger i lungen;
alveolsæk. LTid.1724.821. AmMøll.Sund-
hedsl.270. -brand, en. (hos sprogrensere;
sj.) d. 8. s. -betændelse. [EHøyerMøller.]
Tre afmineVenner.(1878).249. Modersmaa-
let.(Kbh.)^y41899. 1.8p,l. -brok, en, et
(med.) lidelse, der bestaar i, at et parti af
lungen presser sig ud gennem et svagt sted

ml. et par ribben. MO. SaVXVI.89. -fisk,
en. (zool.) navn paa en orden af ferskvands-
fisk, hos hvilke svømmeblæren fungerer som
lunger (Dipnoi). Brehm.Krybd.225. BøvP.
11.453. f-fllp, en. om lungens lapper ell.

smaalapper (jf. -lapj. vAph. (1772). III.
-fomemmelse, en. (med.) den fornem-
melse ell. ømhed, der fremkaldes ved tryk paa
de steder, hvor der ligger lungevcev under
brystvæggen. SaVXVI.90. f -sang, en.
om luftrøret. KSelskNyeSkr.III.282. -gym-
nastik, en. (jf. -øvelse^ sygegymnastik
(aandedrcetsøvelser) til styrkning af aande-
drætsmusklei-ne. Panum.442. -binde, en.

(jf. Brysthinde^ den serøse hinde, der be-

klæder lungen (Pleura). Panum.8. LandbO.
111.430. -hinde-betændelse, en. be-

tændelse af lungehinden ; bryst(hinde)betæn-
delse (Pleuritis). OBloch.D.^1.81. -hnle,
en. (zool.) om det af kapperanden hos lunge-
snegle dannede hulrum, der er forsynet med
et vidt forgrenet aarenet. Lutken.Dyr.^309.
SaVXVI.94. -kapacitet, en. (med.)
den mængde luft, som lungerne kan inde-
holde; ogs. om den mængde luft, der kan ud-
aandes efter en forceret indaanding, vital-

kapacitet (vital lungekapacitet). Sal.^XIII.
525. -katarr, en. (med.) brystkatarr;
bronkitis. Panum.102. -kniv, en. (anat.)

XIII. Rentrykt M/s 1931
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kniv, hvormed der ved obduktion lægges snit

i lungen. Kirurglnstr.S. -knude, en. (nu
næppe br.) (tuberkel)knude i lungerne. Læ-
gen.reg.Bb4 ". Tode. Hoste og Snue. (1804).32.
-kredsløb , et. (anat.) i best. f. : det lille

kredsløb (se u. Kredsløb 2). LandbO.I.lO.
-kras, et. (jf. -baand 1; vet.) det krøs

(\1.2),der holder lungerne i deres leje. LandbO.
III.429. -lap , en. (jf. -flip ; anat.) om
(hver af) de lapper (II.S.i), hvoraf lungerne
bestaar. Agerbech.FA.1.77. BerlTid-'-ViiWO?.

Aft.6.sp.l. -lav, en. (jf. II. -mos^ 5r skive-

lav af slægten Sticta Screb.; især om arten

S. pulmonaria [L.] (alm. lungelav). Funke.
(1801).II.566. Rostr.Flora.II.236. -mave-
nerve, en. (anat.) den 10. hiernenerve, der
gaar fra undersiden af hjernen og forgrener
sig til struben, hjertet, lungerne og under-
livsorganerne (Nervus vagus). HKrabbe.He-
stensAnatomi.(1885).157. SaUXVI.92. f
-medister, en. (en slags) lungepølse.

Kogeb.(1710).131. -middel, et. (nu næppe
br.) middel mod lungetuberkulose. VSO. I.

-mos, en. (jf. I. Levermos; nu 1. br.) ret

(finker), lavet af hakket lunjie og lever. Moth.
L223. VSO. MO. Esm.IIl.253. II. -mos,
et ell. (nu 1. br.) en (Moth.L223. VSO.).
(nu ikke i rigsspr. -mus. Moth.L223). 2( d.

s. 8. -lav; især om lungelav i renset og tør-

ret tilstand, brugt som folkeligt lægemiddel
mod brystsygdomme (jf. II. Levermos slutn.).

JTusch.128. vAph.Nath.V.172. VareL.H84.
-orm, en. (zool., vet.) om rundorme (især

Strongylus-arter), der lever i luftrør og lun-

ger hos forsk. dyr. LandbO.III.430. Spårck.
ND.187. -pest, en. (med.) en form for
pest, der angriber lungerne. SaVXIX.48.
-pibe, en. 1) fj/". Luftpibe ; nu sj.) luft-

rør (2.1). Moth.L223. VSO. 2) (zool.) om de

fra bronkiernes grene udgaaende omtrent
rette, delvis parallelle, ofte med hinanden
forbundne kanaler i fuglenes lunger. Boas.
Zool.*377. -piben, en. (vet.) lidelse hos

heste (en art aandedrætsbesvær), forbundet
med pibende, hvæsende aandedræt; strube-

piben; lungepibning. MøllH.IV.200. Væd-
løb.40. -piber, en. (vet.) hest med lunge-

piben; strubepiber. LandbO.IV.413. OrdbS.
(Sjæll., Loll.). -pibning, en. (vet.) lunge-

piben;strubepibning.LandmB.II.379.-'portf
en. (jf. -rod 1 ; anat.) det sted paa lungerne,

hvor luftrørsgrenene og lungeblodkarrene træ-
der ind (Hilus pulmonis). SaU XVI. 93.

-preve, en. (med.) prøve til afgørelse af,
om et dødt barn har været dødfødt ell. ej

(om der har været luft i dets lunger ell. ej).

Tode.HM.54. MO. 8aUVI.643. -pelse,
en. (jf. -baand 2, -medister; især dial.)

pølse, lavet af lunge (og lever). Moth.L228.
VSO. MO. Feilb. -rod, en. I) (anat.) d.

8. s. -port. Anat.(1840).II.3?2. LandbO.IIL
429. 2) ^ (især dial.) navn paa forsk,
planter, anv. i folkemedicinen, især: konge-
lys, Verbascum L. JTusch. 259 (no). VSO.
jf. Lungerodblomster. FolkLægem.III.
68.

II
ogs. om (grøn) nyserod, Helleborus (vi-

ridis) L. Skattegraveren.1889.II.39. GJ -ry-
stelse, en. (1. br.) om (gennemrystelse

af lungerne ved) stærk latter. Heib.(MO.).
(han) hørte op at lee; „naar Du sender
(ham) vor Lykønskning, saa tak ham .

.

for den særdeles sunde Lungerystelse, han
saa uventet har forskaffet mig.'* HFEw.
JF.1.353. G) -rystende, part. adj. (jf.
ryste lungerne u. I. Lunge 1 slutn. samt

10 -rystelse; 1. br.). Man forundrede sig over
den store Rigdom af lungerystende Ord-
lyd i det Danske. Bagges.DV.X.161. Da
Panurge er vittig, kan Pantagruel ikke
undvære den Fornøjelse at le af hans
lungerystende Indfald. Brandes.VIII.210.
-ror, et. (nu næppe br.) luftrør ell. luft-

rørsgren (Bronchia). Agerbech.FL.233. Skjel-

derup. Anthr. I. 210. -saft, en. folkeligt

navn paa latværge, der bruges mod lunge-
7a svindsot (Looch pulmonale). vAph.(1772).

III. FolkLægem.1.43. -slag, et. (nu især
dial.) 1) udtrædning af serøs vædske i selve

lungevævet; lungeødem (Oedema pulmonum);
ogs. undertiden d. s. s. -slagflod. LTid.1744.
200. Peter Hjort Lorenzen . . døde af et

Lungeslag. Skau.HansNissen.(1857).74. Pa-
num.443. 2) karsvulst (angiom), der viser

sig i form af store mørkerøde hudpaHier i

pande og kinder, mindende om snitfladen
30 paa en gennemskaaret lunge (jf. I. Lever-

slag;. Moth.L223. LTid.1750.90. et Lunge-
slag, som bredte sig over hele den højre
Kind. JFJac. I. 251. SaUI. 753. OrdbS.
(Sjæll.). -slagflod, en. (jf. -apopleksi;
med.) (pludselig død af) blodprop i lungerne.
SaUXVI.94. -slimflaad, et. (med.) rige-

lig afsondring af slim ved kronisk bronkitis.

Panum.103. -snegl, en. (jf. lunget; zool.)

især i flt., om snegle af ordenen Pulmonata
40 (der aander ved lunger). Liitken.Dyr.^309.
DanmFauna.X.7. -snive, en. (vet.) i

forb. næse- og lungesnive, snive, der an-
griber slimhinderne og lungerne. SaVXXI.
841. -sot, en. (æda. lungæ sot, oldn. lun-
gnasott; nu vist kun arkais.) sygdom i lunger-

ne; især om lungetuberkulose. DL.5—8—10.

Apot.(1791).352. JacPaludan.S.179. f -»Ot-
ft}ig, adj. C'Sotet. Annaler forLægeviden-
skabensYn'dere.(1810).6). som har lungesot.

50 Moth.L223. LTid.1738.189. VSO. -spids,
en. (især anat.) lungens opadvendende . af-
rundede spids, Apex pulmonis. SaUXVI.92.
-sten, en. (med.) forkalkning i lungen efter

betændelsestilstande. SaUXVi.92. -styrke,
en. (jf. -stærk; 1. br.). de klagende Toner
af Tudehornet, som Ole Skalle trakterede
med . . Virtuositet og Lungestyrke. Bergs.

BB.210. -stærk, adj. (jf. -styrke; l.b'r.)

som har sunde ell. kraftige lunger, en lunge-
60 stærk Skryder. DiogenLaerts.Filos.Hist.I.

(overs.l811).455. *den lungestærkesteTrom-
peter. ÆredaW. F. 60. MO. -suppe, en.

(nu næppe br.) suppe, kogt paa lunger olgn.

indvolde. Oversk.L.182. -svindsot, en.

(nu 1. br.) d. s. s. -tuberkulose. Panum.444.
VortHj.II1.12. -syg, adj. (jf. -sygdom,
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-syge; I br.).VSO. Bagger.1.62. MO. -syg-
dom, en. (jf. -syge). DagNyh.^*h1912.1.
sp.o. -syge, en. sygdom i lungerne; spec.

dels (nu iscer dial.) om lungetuberkulose.

Holb.MTkr.264. Ing.VS.II.174. en ung me-
dicinsk Student, der var død af Lunge-
syge. Brandes.YI.273. FeiW. OrdbS.(SjæTl.).

dels (vet.) om en smitsom lungebetændelse
hos heste: Hostr.T.lOO. LandbO.III.431.
ondartet lungesyge, kvægsygdom (en lo

art lungebetændelse), der angriber dyr af
okseslægten. Lov*Viil857.§2. LandbO.IIl.
743. -gæk, en. (anat.) den sæk, der dan-
nes af lungehinden. Anat. (1840). II. 378.
Arb.forsikr.l907.BUagI.l 78.

langet, adj. ['loriaf] (^.) forsynet
med lunger; t forb. som (de) lungede
snegle, (zool.) lungesnegle. NordConvLex.
III.44.
Iiunge-tnberkalo8e,en.Q7.-(svind)- ao

sot^ tuberkulose i lungen (Phthisis pulmo-
num). LandbO.IV.613. SaUXVI.96. -tæ-
ring, en. (is(xr gldgs. ell. dial.) d. s. MO.
MøllH.IV.202. FeUb. -udTidelse (SaU
XVI.99) ell. -udTidning, en. (med.) ud-
vidning af lungerne ell. aele deraf, fordi
lungevævet har mistet sin elasticitet; lunge-

emfysem; Emphysema pulmonum. Panum.
442. AmMøll.Sundhedsl.344. -urt, en. ^
slægten Pulmonaria L. af rubladfamilien ; 30

især om P. officinalis L. (alm. lungeurt),
der tidligere anvendtes som middel mod lunge-
sygdomme. JTusch.188. CEic.Æ.IV.34.-Tejf
en. (nu næppe br.) luftvej (2). (disse) Bryst-
midler . . gjøre Lungevejene mere ømme.
Tode.Hoste og Snue. (1804).28. -TCntila-
tion, en. (fysiol.) Den i hvert Minut ud-
aandede Luftmængde . . kalder man Lunge-
ventilationen. AKrogh.Fysiol.53. -evelse,
en. Cnu næppe br.) lungegymnastik. Anna- 40

ler forLcegevidenskabensYnaere(1810).14.
liUn-ned, en. ['lu"n-] det at være lun

(in); næsten kun i flg. anv.: 1) til IIL lun 3.

KSel8kNyeSkr.III.189. »Saa falder . . Hagl
|

Midt under Somrens Luunhed ned i Lil-

lien. Oehl.ND.219. en grundmuret Bygning
- . opnaaede aldrig Træhusenes Tørhed
og Lunhed. TroelsL.II.83. Jon og Antonie
rykkede ind i Ventesalen for Lunhedens
Skyld. Buchh.S.121. 2) til HI. lun 5.2. hans so

Lune er ikke godmodigt, det er af en egen
lumsk Lunhed, tilsyneladende fromt, men
fyldt med B2ig)io\å.Nathans.(PoU*hl927.
9.SP.5).

liOning, en. (egl. vbs. til IV. lune; nu
især dial.) 1) læ; ogs.: sted, hvor der er læ.
•Hjorddrengen drev med det gumlende
Kvæg,

I

eller laa i en Luning og læste.
MadsNiels.DG.28. Feilb. 2) lunhed (1);
lunelse (3). Fra Udvandrerfærd og Sven- 60

deomflakken . . kom han ind i et Hjem-
steds Luning og Hygge. Gravl.E.69. en
kendelig, skønt maadenolden, indre Lu-
ning (o: i Hjortøs forfatterskab). HBrix.
(DagNyh.*/a929.9.sp.6).jf.:Aftenlnning.
Bagges.IYJ.86.

IJnnk [loii'^] ell. L liUnke, en. ['loi^^a]

flt. lanker ['loi^^'ar] {fra nt. lunk, (hynkav)
fordybning, jf. jy. slunk, fordybning i jord,

vej (FeUb.); fagl.) 1) om fordybning i

en behugaet stejis flade. OrdbS. 2) om
ujævnhed i en cigar, opstaaet ved, at der
er kommet for lidt tobak i cigaren. Tidsskr.

f.Tobak.yi,1924.9.8pJ2.
II. liUnke, subst. (no. dial. lunk(j)e,

lunk; til HI. lunke; dial.) det at lunke ell.

være lunken, lun; mild varme(grad); lun-
hed; lunkenhed. Der blev sat Vand i et
Lerfad til Lunke ved Ovnen, at det ikke
skulde isne den lilles Hoved. Skjoldb.KH.
58. Saa tyer han ind i Hestestalden for
at faa lidt Lunke og lidt Staldlugt. AHen-
ningsen.BM.219. FeUb. Rietz.417(skaansk).
Esp.451.

III. lunke, V. [>loi|^a] -ede. vbs. -ninr
(s. d.) ell. (dial.) -clse (OrdbS.(Ærø)), jf.
II. Lunke. {ænyd. d. s., sv. dial., no. dial.

Innka ; vvitnok afl. af no. lum, se u. III. lam-
mer; jf. lunken, lunkne)

1) give en vis, behagelig (mild), ikke
scerlig stærk varme. 1.1) (nu især dial.) i

al alm.: varme lidt; lune (IV.3). store
Sale, der neppe engang lade sig lunke
ved det, en vindskibeUg Familie vilde
have nok af en heel Vinter til Varme.
Rahb.Tilsk.1797. 669. dit Værelse bUver
gjort istand vi lunker det lidt .. bare
et Par Knuder, det er saa koldt iaften..

PLevin.H.G.124. jf.: (de) slæbte ham saa .

.

op ad de stejle Jærnstiger, til det smalle
Galleri der gik rundt langs med Kedel-
rummet . . dansende paa det riflede Jærn-
gulv der lunkede dem under Fodsaalerne.
AKohl.MP.I.204. billedl.: "De lunker deres
valne Tro i denne Kristenvarme,

| som
Kristus vilde rense ud med haard og hef-
tig liaxme.LCNiels.ML.33. B refl. Det kan
heller ikke mangle dem (o: de studerende)
paa en Camin tU at lunke, om ikke just
til at varme sig ved. Biehl.DQJI.249. Du
ligger der og lunker Dig (o: under dynen).
DagsTelegr.''^/*1891.3.8p.5. kan Du hænge
den (o: en kaabe) hen ved Kakkelovnen .

.

paa en Stol, ja, saadan, saa lunker den sig
saalænge. PLevin.DG.114. 1.2) gøre lun-
ken (1). Moth.L223. Man tager fersk Vand,
lunker det. OeconB.(1784).1.15. Et halvt ?r
Honning lunkes (ikke for meget). Const.
Kogeb.254. Thomas kørte hen og hentede
01, medens Fru K. lunkede Bøffen og
dækkede Bordet. Buchh.DE.81.

2) (1. br.) faa en mild varmegrad; blive
lidt varm. Panden (a: i et akseUeje) lun-
ker. ScheUer.MarO.

3) (jarg. ell. dial.) overf. anv. af bet. i. 3.1)

prygle; banke; give en omgang; „varme
ens rygstykker". Bare jeg havde været Rigs-
dagsmand . . Jeg skulde da nok have lun-
ket dem, som vUde sætte mig ud. Social-

dem.^l3l905J.sp.3. OrdbS.(Fyn). Rietz.416
(skaansk). 3.2) (jarg., spec. soldat.) m. h. t.

arbejde olgn., i /or6. lunke den af, slippe

7*
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saa let som muligt fra et arbejde; drive den

af; lure den af. KLars.Soldatspr.O. Man
maatte jo være et Bæst, om man vilde

lunke den a', naar man først ha'de for-

frisket sig. i2o6I<B^aMS.jBP.66. || lunke den
op, gøre en øvelse anstrengende. KLars.Sol-
datspr.9. 3.3) (jf. ænyd.lxijike, om lykken:

føje (en), være (en) huld; nu sj.) vel egt: gøre

det varmt og behageligt for en; kærtegne;
indynde sig hos; gøre sig lækker for
olgn. (hun) stod og lunkede ham med sine

Ølne. Stuck.III.279. 3.4) (nu sj.) vel videre

anv. af bet. 8.3, dels i forb. lunke en ud,
udfritte; „pumpe". Lunk ham nu dygtig ud
om Kongen.PalM.1.242. jf.: Næve paatog
sig at udlunke Fredrik om Drikkepen-

fenes sædvanlige Størrelse. sa.JJD.JJ.558.

els i forb. lunke noget ud af en, ved be-

hændighed, kneb olgn. faa en til at aabenbare
en hemmelighed olgn.; liste noget ud af en.

Hvis du med det samme kunde lunke ud
af samme Redaktør . . hvad der er blevet
af Artikel Nr. 2 . . saa gør det.JLange.
(Brandes.XIV.513).
lunken, adj. lloi\g{9)n] (nu kun dial.

lunket (best. f. og flt. lunkede^, i det lun-
kede Vands bløde Favn. Schand.EP.478.

jf. Esp.451. Feilb.). intk. og adv. -t ell. (nu
især dial.) lunket (LTid.1726.S89. CVarg.
Farve- Bog. (1773). 6. Grundtv. SS.V. 155.
Gravl.N.74. HKau.Af de kloge MændsSaga.
II.(1922).43. Thorsen.71. CReimer.NB.192)
ell. (nu kun dial.) lunken (Eørn.Moral.II.36.
Overs. afHolbLevned.221. Blich.(l 920).I.l 7.

JPJac.1.100. Feilb.); best. f. og flt. lunkne
ell. (nu næppe br.) lunkene (Holb.DNB.335.
Slange.ChrIV.899) ell.(dial.) lunken (Feilb.).

(ænyd. l(i)unken, l(j)unket, sv. dial., no. lun-
ken, no. dial. lunkad, skotsk (laant fra nor-

disk) lunkit, jf. (?) isl. lunkinn, klog, listig,

lumsk, lunkalegur, snu, slesk; til III. lunke)

1) som har en mild, tempereret var-
me (grad) (jf. haandvarm^. t.i) (nu især
dial.) i al alm.: lidt varm; lun (III.3).

deels kan Veirliget have været aldeles
forskielligt . . deels kan C. føle det koldt,

som jeg føler lunkent. Bagge8,DV.IX.453.
den endnu lunkne BsigeTOvn.Blich.(1920).
VI.143. En lunken Temperatur. MO. Af-
tenen kom med mild, lunken Lutt.HSchwa-
nenfl.In.461. *Ci«^>^ hader de lunkneVinde,

|

der lege med Løvet i Lund. SificA.Sirener.
(1898).9. Jeg ligger lunket og godt i

min Seng. OrdbS.(Fyn). 1.2) om vædske.
Kilder . . som om Sommeren er lis-kaalde,
men om Vinteren lunckne, og aldrig fry-

ser. Pflug.DP.42. I en anden Kiedel kom
to Kander Vand og et halvt Pund hvid
Potaske, lad det ikkun blive lunket, og
stil det saa hen at det bliver koldt. C Taro.
Farve-Bog.(1773).49. *Din lunkne Drik .

.

kan jeg slet ikke åøie.Winth.SS.34. Lunken
Melk. MO. lunkent Vand. D&H.

2) overf.: hvis følelser for en person ell.

sag hverken er særlig svage ell. stærke
(kolde ell.varme), men af en middelmaa-

dig, lidenskabsløs (kølig) art; (oftest ned-
sæt.) hvis iver ell. begejstring er svæk-
ket (kølnet) ell. forsvag, ustabil; ogs.(nu
især dial.): hvis kraft, energi m. h. t. vir-
ken, arbeide er for ringe; doven, lige-
gyldig ell. upaalidelig (Moth.L223. Feilb.
OrdbS.(Fyn)). 2.1) om person, efterdi du
er lunken, og hverken kold eller varm, vil
jeg udspye dig af min Mnnd. Aab.3.16.

10 'Du skinned nys som Sol blandt frække
Skole-Kiemper,

| Men nu blir lunken,
og din ædle Iver dæmper. Holb.MpS.267.
•ligegyldig, lunken for min Ære. Oehl.
HS.169. han bliver lunken ved Alt, hvad
ham ellers var kiært. Eierk.lII.122. hun,
der tidligere havde været lunken eller næ-
sten fjendtlig stemt mod Kirken. Schand.
F.177.

II
i forb. m. præp. i: I Helgenes Dyr-

kelse vare de, endskiønt de vare Papister,
20 temmelig lunkne. Overs. afHolbLevned.76.

Fra at have været lunken i Troen blev
han brændende. Jørg.HI.23. 2.2) om følelse,

virken, optræden, ytring olgn. hvad kand
være Aarsag til saadan lunken Elskov
uden det, at jeg ingen Umag har haft
med at vinde den. Holb.Usynl.1.3. *Lunken
i det mindste blev

| Mig Troen i mit
Hierte. Oehl.KG.315. naar du beder saa-
ledes, ikke lunkent, men med inderligt

30 Forlangende . . da skal Gud ikke tie.

Mynst.Præd.(1810).96. at see den rige Re-
publiks (a: Hollands) stolte Skibe i lunken
Virksomhed krydse i Kattegattet. Win<A.
VIII. 38. „Hvad har han da gjort?" ..

„Det tør jeg endnu ikke sige dig . . af
Frygt for, at din mig velbekjendte, uimod-
staaelige Overtalelse muligen kunde for-

lede mig (til) at gaae lunknere og mildere
til Værks." smsf.JZ.J50. Den, der meget

40 føjer såmænd til sit ja, hans jaer er lunkne.
Hjortø.OS.84. der er lunkent mellem
dem, (nu næppe br.) der er et køligt forhold
ml. dem (sml. hed sp. 1005^^«). VSO.
IjUnken-hed, en. det at være lunken.

1) til lunken 1(2). Moth.L223. MO. 2) til

lunken 2. 'Nu Vantroe, atter Overtroe, |^

Nu Lunckenhed,nu liver | Et Hierte Vexel-
viis hehoe.Holb.UHH.lV.10. Men nu hans
„Venus" . . hvorledes er den bleven mod-

50 tagen? Med Lunkenhed. 5ei6.Pros.JF.566.
han (vilde) nødig have Ord for Lunkenhed
i at hævne Knuds Mord. Grundtv.Saxo.lII.^
198. Schack.444.

liunke-stue, en. (til III. lunke 1 ; sJ.)

stue, hvori personer om vinteren kan søge ind
for at varme sig; varmestue. Pont.SM.62.

I. lunket, adj. ['loii^af] (til Lunk(e)?
fagl.) forsynet med ujævnheder, for-
dybninger. Tidsskr. f.Tobak.Vi^l924.9.sp.2..

60 IL lunket, adj. se lunken.
lunke-Tarm, adj. (til III. lunke; nu

næppe br.) d. s. s. lunken 1(2). JFBergs.G.
190.
lunkne, v. ['lon^na] -ede. vbs.-\ng(s.d.).

(afl. af lunken (ell. III. lunke;,- nu 1. br.) 1>
intr. ell. i pass.: blive lunken (jf. IIL
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lanke 2). 1.i) til lunken 1 (iscer 1^); om
noget varmt: faa en lavere, mild varmegrad;
om noget koldt: faa en højere (men ikke ret

høj) varmegrad. Moth.L223. 'naar saa vidt

med Isen først det kommer,
|
Man haabe

tør, den lunknes udi Vaar
|
Og sugerVarme

i den blide Sommer. Grundtv.PS.I.316. Nu
lunkner det dog noget. FSO. I Sommer-
solens Middags-Brand, Du (o: gud) bevarer
nøiagtigt Din uforandrede Kølighed, KH-
dens Vand lunknes i^Lke. Kierk.XIV.294.
1^) til lunken 2; iscer om iver, følelse: af-

svækkes; blive kølnet, hans Nidkierhed lunk-
nede. Holb.Dn.I.3o9. Det hændes kun alt

for ofte, at hellige Forsætter lunknes. Jfa i/.

SgH.2o. Oehl.XXVI.17. Venskabet lunkner
imellem dem. FSO. vore Følelser lunknes.
VVed.M.146. 2) gøre Itmken (jf HI.
lunke 1). 2.1) til lunken 1 {især ij). Hvis
hans egen Dunstkreds ikke lunknede dette

snevre Rum, skulde han . . foruleiliges af

Vinterens Kulde. JSneed.1.258. Om Vin-
teren lunknes Vandet (o: bade vandet)JPenia.

1806.86. Marie badede Licentiatens Nakke
med lunknet Vin. PMøll.1.354. '(vaaren

vil) lunkne de kolde Y&nde.Winth.ni.93.
TroelsL.XIII.89. 2J2) til lunken 2. »Ei skal
kommende Aar lunkne hans Elierlighed.

Steners.Poes.9. MaU.RG.22. Huus-Andag-
ten, som, naar den . . fordunkler Kirke-
Samfundet, lettelig indskrænker Syns-
Kredsen, og lunkner Deeltagelsen i det He-
les Sag. Gh^ndtv.(Theol.Maaneds8kr.XIII.
(1828).34). jf. (sj.): Begge savnede . . det
muntre, milde Hjertedrao;, der kan lunkne
Godhed og Lidelse godlidende sammen.
TroelsL.BS.II.21.5. linnkning:, en.(l.br.)

vbs. til in. lunke ell. lunkne. At give noget
en liden Lunkning. FSO. AUe Blomsterne
fik Vand af en Flaske hun havde staaende
tU Lunkning. Buchh.DE.70.
liiinne, en. se Lynd.
liUns« en. [Ion' s] flt.-er ['lonsar, o^s.>lon'-

sar] (sr. luns, tyk person, (i dial. :) klump, no.

luns, stykke kød; maaske egl. sa. ord som no.

lums, stor, klodset figur; jf. lunse) 1) (dagl.)

tykt stykke; klump; iscer om tykt stykke
brød, kød olgn. han lagde for med en
saftfuld, bloddryppende Luns Mørbrad paa
ethilvtFxiad.CMøU.DererForskjel—41890).
85. Jeg lod den (o: en papegøje) hugge
en Luns af min FegeiingeT.Stuck.III.399.
(han) sank skyndsomst en eller anden Luns
der sad ham fordømt kvalm i Ganen.AKohl.
MP.III.247. intet Hundefoder . . og kun
et Par Lunser udpint Hundekød til os
selv. KnudBasm.G.416. OrdbS.fSjæU., Fyn,
Strynø), jf.: Blod drev i en Luns fra
hans Hage og lia\s.AKohl.MP.III.377. 2)
(dial.) om stort ell. klodset væsen; især
om stor (og klodset) person; tamp. Esp.
450.452. OrdbS.(Sjæll.). lanse, v. ["lonsa]

-ede. {sv. dial. Innsa; afl. af Luns) 1) (jf.
Luns 1; dagl., især dial.) skære lunser (af
noget), i Køkkenet bliver der ordentlig
lunset af saadan en Steg. TidensEvinder.

^^/iil930.22. han lunsede nogle ordentlige
Stykker Flæskesteg af til os. OrdbS.(SjæU.).

2) (iscer dial.; sj.) m. h. t. tunge, klodsede,

uhaandterlige ting: bevæge; flytte; lempe.
Stille og med Beklagelse og ædel Resig-
nation lunser vi hele vor egen Aktiebe-
holdning over i de graadige Hænder, der
griber efter Papirerne. FrPoulsen.MD.34.
(jeg) fik min Kuffert lunset ned af en

10 velvillig, gymnastisk trænet Medrejsende
og stod ganske ene i Ørkenen. sfl.('Po/."/6

1926.10.sp.3). 3) (dial.) bevæge sig tungt
(og dovent); lunte; ogs.: drive; dovne.
Esp.450.4o2. Bietz.415(8kaansk). FeUbJV.
293(\nndse). AarbLoUF.1931.146.
Innskes, v. {sv. dial. lundskas, jf. nt.

liinschen, liinsken, være i daarligt lune; afl.

af bomh. lunsker, i ondt lune (Esp.209),
sv. dial. lunsk, lunefuld, nt. Inunsk, lunnsch,

20 luiinsk (jf. hty. launisch^; til HI. Lune

;

bornh.) være gnaven, vred, fornærmet
og ikke ville tale; surmule. Ungen . . vil

(ikke) spise, bare fordi hun ikke faar ak-

kurat det samme som de andre. Her skal

man gaa og maale og veje — for saadan
en Tøs; ellers lunskes hun og vil ikke
tage Føde til sig. AndNx.PE.IIJ06. Esp.
209.

£iiiii('8)-8tifeke, en. se Lundstikke.
30 I. liiinte, en. [>lon^a] (i bet. 1 ogs. Lunt
MDL.682. OrdbS.(Falster)), (tti IV. lunte;
især dial.) 1) d. s. s. Luntetrav; ogs. om lang-

som, magelig gang ell. spadseretur. Jeg reed
den hele Vei i Lunte.FSO. alle de kurante
Steder i Dyrehaven . . skulde besøges, en
Lunt« ned til Kilden, Slentren til Fortu-
nen. Markman.HD.154. køre i jævn Lunte
fra det ene Sted til det andet. Pol.*Viil906.

3.sp.4. (tyren) satte i Lunte. .Fiettron.JrO.89.

40 2) egl.: lUU stykke vej (ell. saa langt et stykke

vej), som (kan) tilbagelægges i luntetrav; kort
stykke vej (ofte birugt som et endnu mindre
maal end en fjerdingvej); undertiden opfattet

som bUledl. (spøg.) anv. af II. Lunte 3 (jf.

Levin. OrdbS.(Sjæll.)). det er en liden
lunte herfra.. MothX195. Da vi havde kjørt

en liUe Lunte, traf mig (et) Uheld. Bredahl.
L0.4. Der er endnu en lille Lunte til. FSO.
(Sjæll.). vi (var) endnu „tre Fjerdingvej

50 og en Lunte" fra det Sted, hvor vi skulde
overnatte. Winkel Horn. Overs, afScott: Bob
Boy.(1884).295. Fra København til Køge
er 6 mil 1 fjerdingvej og en Ixxnte. OrdbS.
(Sjæll.). OrdbS.(Loll.-Falster). 3) videre anv.

afbet.2,m.h.t.tid: kort tid; lille stykke
tid. er Du kun 3 Aar og en Lunte yngre
end jeg? Weyse.(Personalhist.Tidsskr.1917.
256). sove en lille Lunte. OrdbS.(Ærø).

II. liUnte, en. ['londa] flt. -r. {ænyd d. s.,

60 8v. lunta, foliant, lunte, no. lunte; fra mnt.
lunte, ty. lunte (ænht. lunte, las, pjalt, væge
i lampe), en^. lunt; af usikker oprindelse; jf.
V. lunte) 1) et ved sammensnoning olgn. dan-
net baand (jf. bet. 2). I.i) (nu kun dial.)

snoet halmbaand, brugt til at sammen-
binde den tærskede halm med, til at tække
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med olgn. MDL.336. Feilb. Eværnd.
|| C Ja;,

foræld.) om baand af halm ell. hamp, som
indgik i kernen af skytsets støbeform (for at

gøre kernen porøs). MilTeknO. \J2) (fagl.)

om det af bomuld fremstillede baand, bom-
uldsbaandet, saaledes som det foreligger

før spindingen. VareL.*lll. 2) et af blaar
spundet og paa forsk, vis imprægneret reb,
der (antændt) brænder langsomt og med en

fast, spids glød, især (tidligere) anvendt ved

affyring afgeværer og kanoner
(jf.

Ledeildj,

nu bl. a. til pibetænding om bord i krigsskibe,

hvor det er forbudt at bruge tændstikker. Holb.
DH.III.148. Besætningen maatte med Sæk
og Pak udrykke, flyende Fahne, i fuld Ge-
væhr, med brendende Lunte, med Kugle
i Munden og med Trompette og Tromme-
Spil. Stenne.CArI7.60 7. *Min Lunte færdig
er, siig, skal jeg fyre? Hauch.CarlV. 139.
Landmanden holdt stadig Ild paa sin Pibe
ved Hjælp af Fyrtøj og Lunte. Drachm.
VT.428. SaVXVI.lOl. \\ Tugte ^sj. mærke.
Luxd.(Skuesp.VII.453)) lunten, mærke,
faa færten af noget (nu især: anslag, hvad
der er i gære olgn.); mærke uraad. Jeg lugter
alt Lunten. Du har faat et Nys om den
Forfremmelse, som i Dag er mig lovet.

Holb.Kandst.IV.2. Nu sendte Rektor Bud
efter B. (o: for at straffe ham), men denne
lugtede Lunten og kom iike. PAHeib.US.
152. (de) lugtede Lunten (o : en forlovelse),

bleve selv oprømte og delte hendes Glæde.
RVss.TJ.153. Schand.BS.lO. passe paa
lunten, (nu næppe br.) være agtpaagivende,
paa sin post; passe paa. Moth.L224. YSO.
3) (billedl. anv. af bet. 2; jæg.) om rævens
hale, der i form og ved sin røde farve minder
om en brændende lunte (2) (jf. u. Dusk slutn.,

Kvast 2.s).VS0. En Ræv, der havde været
ude paa Aftenjagt, kom strygende med
Lunten fejende hen ad Jorden tæt forbi
Bænken. Wied.S.288. YigMøll.HJ.193.

IIL liunte, en. se Lundstikke.
IV. lånte, v. ['londa] -ede. {ænyd., no.

d. s. ; vel til roden i dial. lunne, lonne, gaa
langsomt, lunte (MDL.331), ænyd. lonne,
glda. lunnie, dial. luntre sig, ligge og dase
(Feilb.), mnt. lunderen, drive tiden hen, nøle,

nt. luntern, ty. dial. lunzen, lunsen, ligge

og dase, halvsove m. m., nt. lunschen, ligge

i sengen uden at sove, gaa daarligt; sml.

lantre og junte) 1) (nu kun dial.) være ør-

kesløs, uvirksom, doven ell. sendrægtig; gøre
noget uden umage, ihærdighed; drive (IL12);
ogs.: vente; bie; især i forb. som gaa ell.

ligge og lunte, hvorfor skal Armeen
ligge oglnnte? Eolb.Kandst.11.3. Reynike
Fosz.(1747).196. Saaledes luntede (orig.:

loiter'd^ han (o: døden) længe, ukiendt,
paa Narcissas Seng. Lodde.NT.150. •Hvor-
for ligger han og lunter?

] Han maa være
lystig, munter. Grundtv.Saxo.IL33. PalM.
IL.IL174. Feilb. OrdbS.(Fyn). 2) bevæge
sig (gaa, løbe, køre, ride) langsomt (og
ofte tillige: lidt tungt ell. dorskt, dovent);
spec: trave lidt; gaa i luntetrav. Moth.

L197. SorøSamlIII.177. *Hr. Peder efter
lunted

I
Paa sin abildgraae RestWinth.

HF.248. Nei, vil De se : der kommer .

.

hele tre Harer luntende ud af Skoven.
Baud.GK.45. *Lodden lige til Øjnene I

lunter Mammut paa Tundraen. JVJens.Di.*
127. et Par Hestedrosker lunter sindigt
afsted. Kbh.^^hl912.1.s'p.3. jf.: (han) sprang
op i en Sporvogn, som i det samme kom

10 luntende fra Østerbro. KBirkGrønb.BS.245.
\\ billedl. *langt om længe, og saa sagte,
lunter frem

|
Et Foster fra min Haand.

Sort.ES.A4': Han luntede Side op og Side
ned i Ingersoll (o: en bog).PoUlzl928.21.
sp.3.

II
lunte af. i. gaa, trave langsomt af

sted ell. bort. VSO. CEw.Æ.P.36. HRosen-
berg.DetnySibirien.(1904). 162. 2. (nu sj.)

overf: være nogenlunde tilfredsstillende (men
ikke særlig god); lige, til nød (kunne) gaa

20 an (men ikke mere); „slæbe af". Denne Stiil

kan saa lunte af. FSO. Næste Dag gik me-
get godt, den anden luntede af, men den
tredie Dag skulde man dog tænke paa
Føden. ECAnd.VII. 156. ogs.: nøjes med,
hvad der blot er nogenlunde tilfredsstillende,

lige kan gaa an; lade noget „slæbe af".
Fordum, da alskens Tillavning med til-

hørende Opfyring foregik paa Stuens Ild-

sted, havde man alene af Hensyn til II-

30 dens Brand været nødt til hyppigt at
lave Træk ved Hjælp af aaben Dør og
aaben Lyre. Nu kunde man lunte af og
indskrænke Lyrens Aabning til det mindst
mulige. TroelsL.lI.23.
V.limte, V. llonda] -ede. (w<. luntjen,

antænde med en lunte; til II. Lunte) i forb.

lunte af, affyre (kanon) v. hj. af en lunte.

•man „lunted af" for tidligt, kan man
vide,

I

(ve den Genistreg af en Spytte-
40 Gøg). Drachm.DJ. IL. 26. idet den (o: en

lille kanon) luntedes af, sprang den og
slog ham selv sønder, saa han blev død.
TroelsL.EF.IL52.
Lilinte-, i ssgr. især ('ii, foræld.) af 11.

Lunte, -balje ell. -balle, en. kar, balje,

med vand ell. sand, hvori man om bord

paa krigsskibe kunde sætte en lunte fra sig.

VSO. Funch. MarO. LL. 89. -bjærger,
en. (jf. -forbergerj indretning (af blik, mes-

50 sing olgn.), der skærmede den tændte lunte

mod blæst, regn olgn. ExercArtil.(1804).51.
CReiserer. Krig. (1898). 173. -besse, en.

(jf. -karabin, -musketj bøsse, der affyredes

V. hj. af en løs ell. i en slags hane fastklemt

lunte (jf Haandkanon). LTid.1726.770. Et-
lar.GE.L.7. OpfB.UI.99. -forberger,
en. {efter ty. luntenverberger) d. s. s. -bjær-

ger. MR.1822.215. Earboe.MarO. -gang:,
en. (til IV. lunte 2; nu 1. br.) langsom, lun-

60 tende gang (jf. -skridt^; ogs. d. s. s. -trav.

Moth.L197. VSO. MO. -hane, en. bøsse-

hane, der med sit næb fastholdt den bræn-
dende lunte. SaUXYI.lOl. -karabin,
en. (jf. -bøsse, -musketj. Rist.LM.5. -laas,
en. geværlaas med en hane, der fastholdt

lunten. MilTeknO. OpfB.*IV.499. -mn-
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sket, en. (jf. -bøsse, -karabin^. SaVXYI.
101. -skridt, et. (til IV. lunte 2; jf.
-gang; 1. br.). Patrouillen gik ikke i jævn
dansk Lunteskridt, men i en Ilmarch, som
gjorde mig det vanskeligt at følge med.
Bergs.EU.152. Scharling.UE.II.50. -spin-
der, en. (foræld.) person, der fremstillede

lunter. Moth.L224 VSO. -stik(ke), en.

se Lundstikke, -stjerne, en. en i form
af en stjerne snoet lunte, som tidligere an-
vendtes fx. i minekrigen. MilTeknO.304.
-stok, en. stok (med et haandtag i den ene

og en jærngaffel, klemme olgn. i den anden
ende), v. hj. af hvilken lunten fastholdtes un-
der kanonens affyring. MothJj224. Exerc
Artil. (1804). 26. AarbEbhAmt. 1927. 192.

-trav, et ell. (nu især dial.) en (MB.1822.
115. MO. LandmB.II.221. OrdbS.(Sjæll.,

Falster)). [IV.2] langsomt, luntende trav.

vi Anare komme derved i Trit og kunne
siden følge med, i det mindste i et jævnt
Luntetrav. ITrz.XrZ/, i 76. *i Luntetrav

|

Fra Krattet kommer Bjørnen. TriniÅ.IF.

55. Fleuron.STH.114. -trave, r. ('^i7 -trav

;

/. br.) løbe i luntetrav. Griin luntetravede
tungt frem og tilbage. SchandJPR.232. bil-

ledl.: der snakkes mellem Aar og Dag saa
jævnt luntetravende om Arbejdsløshed.
PoU^/il905.1.sp.2. -va^er, en. (f -veger.

VSO.). J, en paa en orlogsmand ophængt
kasse (af ell. foret med blik, jæm olgn.) med
en brændende lunte (nu brugt til at tænde
piber olgn. ved). Funch.MarO.II.90. Sal.

Xl.1105.
II

hertil (foræld.) Luntevager-pas-
siar. jeg har ofte . . været "Vidne til deres
(o: matrosernes) Luntevager-Passiar (Long
Yarn), der meest angaaer Skibbrud, Ba-
tailler. Tildragelser paa Søen, Hexe-Hi-
storier in.m.ArchivSøvæsenJV.232. -vaet,
en. 4^ skildvagt ved luntevageren. ScheUer.
MarO. -vearer, en. se -vager.
Ijnnt-stikke, en. se Lundstikke.
L linp (Bang.(DetnyAarh.V.3). SaU

XII. 335. ORung.Nov.II.227) ell. liUpe
(vAph.(1772).III. VSO. Sal.^XVl.102), en.
riu&, gldgs. 'lufca] (nu sjældnere (m. fr. form)
Loupe. Heib.Pros.IX.457. ORung.Nov.III.
24. jf. Lo up'. Rich.III.174. Drachm.I.317.— sj. Lappe. HjælpeO.610. jf. JBaden.FrO.
206). flt. luper ( VSO. TelefB.1930.sp.4076).

(jf. SV. lupp, ty. lupe (luppe)
; fra fr. loupe,

egl. kredsformet svulst under huden, og maa-
ske af lat. lupa, ulvinde (fem. til lupus, se

Lupusj; jf. I. Luppe samt I. Loppe 3.3)

apparat, bestaaende af en konveks linse (ell.

en forbindelse af flere saadanne), indfattet
i en ramme (og forsynet med et skaft), hvor-
igennem genstande ses forstørrede ; forstør-
relsesglas, en Lupe {^QQgldis). vAph.Nath.
VII. 677. Fra Morgen til Aften sidder
(gravøren) bøjet over Bordet med Lupen
i 0\Gt.Bergs.FM.23. Paulsen.1.617. Reli-
efferne (har) været dækket med Bema-
ling paa Kridtgrund, men heraf skelnes
nu kun under Lup nogle ganske smaa og
spredte Stænk. Tilsk.1931.1.39. g 03 billedl.

*tidt har en Lysning fra Tankernes Lyn
|

gjort Kikkert og Loup' af hans (o: Mad-
vigs) svage Syn. Rich.III.174. En Moders
Kærlighed maa ikke granskes med Snus-
fornuftens Lupe. Skovrøy.LM.28.

II. XiUp, en. se I. Luppe.
liup(e)-, t ssgr. til I. Lup; fx. Lup(e)-

forstørrelse (Saaby.''), -glas (linse i en lup.

D&H. jf. ogs. Loppeglas u. I. Loppe S.sy.

10 I. liUpe, en. se Lubbe.
II. liupe, en. se I. Lup.
III. liUpe, en. se I. Luppe.
l^npin, en. [In'pi'n] (j Lupine. Moth.

Conv.L140. JBaden.FrO.). flt. -er. (ænyd.
lupine (SPaulli.Flora danica.(1648).79), jf.
mlat. lupinus (Harp.Kr.304); fra lat. lupi-

nus, til lat. lupus (se Lupusj) ^ plante-

slægten Lupinus L., af hvilken flere arter

benyttes i landbruget, navnlig som grøngød-
Mning; ogs. koll., om afgrøde ell. bevoksning

bestaaende af lupinplanter. HaveD.(1762).
205. 'Blomst af Lupinen! 4ares/r. SS.II.
207. *(hun) satte sig i Kanten af den gule
Lupin . A akj. SV. 1. 251. Rostr. Flora. 242.
liUpin-, t ssgr. (især landbr.) fx. Lupin-
drift, -dyrkning, -foder, -forgiftning, -frø,

-plante, -flne, en.(zool.) Choriophila trico-

dadyla (der lægger æg paa unge lupinplan-
ter).SRo8tr.LS.199. -klaver, en. ^ Trifo-

30 Hum lupinaster L. Drejer.Foderurter.(1837).
193. Lange&Rostr.Foderurter.(1877).289.

I. liUppe, en. ['lubs] (nu næppe br.

Lup. Brunnich.M.251. jf. VSO. — sj. Lnpe.
Wagn.Tekn.360. jf. Lupepresse.Sa/.ZIF.
614). flt. -r (D&H. Aarb.1922.79). (sv.lupp;
gennem ty. luppe fra fr. loupe; egl. sa. ord
som I. Lup; bjergv.) en under forarbejd-
ningen af raajæm opstaaet ufuldstændig
renset, løs jærnklump; smelte. Brun-

40 nich.M.251. den store Smed . . havde mi-
stet bægge Øjne, da Luppen sprang i

Diglen. KiddeJ.53. Aarb.1922.45.
U. liuppe, en. se I. Lup.
liUpns, en. ['lupus, ogs. Qu'pus] (fra

mlat. lupus, byld, svulst, jf. : „enhver ond-
artet eller kræftagtig Byld." Jkfeyer.*; af
lat. lupus, ulv, jf. 1. Lup, Lupin, 1. Luppe

8 oftest uden aH.; med.) kronisk hudsyg-
om af tuberkuløs natur, der ofte medfører

50 betydelige ødelæggelser af vævet. Meyer.*
(1878). Panum.447. O hertil bl. a. Lnptis-
byld (RørdJH.II.193), -knnde (KliniskOrd-
bog.(1921).142), -patient, -syg (D&H. Jørg.
LivJII.115).

\. lior, en ell. f et (Ew.(1914).111.143).
[lu'r] (poet., arkais., m. isl. form: Ladar.
Holb.DH.1.106. Penia.1811.56. som intk.:

•Et Ludurs Klang. .ffrz.D.17.79. j/. Lu-
durhorn. 8a.r.77. WinthJVJe. — sj.Ln-

60 der. Moth.L231; hvortil (?) flt. Ludrer.
Suhm.Hist.I.310. — sj. Lure. Antiquarisk
Tidsskrift.1846-48.20. CollO. — arkais., sj.

Liur, Ljur. Biehl.DQ.lI.383. Rørd.GKJ.6).
flt. -er ell. (nu sj.) -e (Grundtv.PSJ1I.127.
V.219.504. jf. SaabyJ samt best. f. »Lurene.
Oehl.Digte.(1803).21). (ænyd. d.s. (Kingo.
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522), SV. no. d. s., oldn. liiQr (gen. -rs); op-

rindelse usikker || optaget i 17-18. aarh. fra
no. lur (oldn. Iu3r^; jf. IL Lud) 1) (arkais.

(poet.) ell. hist.) større, hornlignende blæse-
instrument af metal (basun, trompet olgn.),

der anvendtes i (den nordiske) oldtid (og mid-
delalder), navnlig til kampsignaler (jf. Krigs-
lur^; spec. (arkæol.) om de i slutn. af 18.

aarh. og 19. aarh. fundne blæseinstrumen-
ter fra bronzealderen (hvis hovedbestand- lo

del er et stærkt svunget rør med kedelformet
mundstykke); ofte i billedl. udtr. om kamp,
strid. '*Her er Jericho, hvis Mur

|
Don

Quizotter byde |
blæses ned med Horn

og huT. PAHeib.US.613. *Høit opflammer
Luren de christne Helte,

| Hvor Olaf
stævner, er Lykken med. Oehl.L.1.42. *Da
(o: paa dommedag) gjalder Luren for sid-

ste Gang. Grundtv.SS.I.690(efter Es.27.13).

Lurer eller Krigsbasuner af Bronze. /CJ" 20

Thomsen.]De nord.Oldsager.[1831J.9. PalM.
VIII.160. SophMull.Vd.387. \\ blæse (i,

Saa) lur, støde i lur olgn. *Nu blæste
en Jæger i gyldenblanke Luur. Oehl.HE.

140. Der stødes i Lurer. sa.P.354. Grundtv.
PS.VI.210.

II
ordspr. døden blæser ikke

i lur for sig, se 1. Død 5.2. 2) især om
no. og SV. forhold: langt, smalt blæsehorn
af træ, bark, spaaner olgn., især anvendt af
hyrder som signalhorn (jf. Hyrdelur og II. 30

Lud;. Holb.DH.1.106. Bein.31. *Hør dog,
hvor Sidsel kan blæse paa Luur. Hauch.
8D.I.287. Aarb.1893.142. Fleuron.STH.38.

II
(bornh., foræld.) 1 tåget vejr brugte man

til ind i det nittende århundrede „en lura"
(til at varsko sejlere med). Hilsen til MK
Zahrtmann.(1931). 113. 3) om hvad der i

form ligner en lur (1-2); spec. (fagl.): krumt
hørerør for tunghøre. Mailand.Hvad enhver
tunghør bør vide.(1917).51. 40

IL liur, subst. (et: Moth.L225. en: VSO.
MO. Saaby.''). [lu-V] (ænyd. d. s., nt. lur(e),

jf. ty. lauer) vbs. til II. lure, om det forhold,

at man lurer (II.l.i-s), befinder sig i lurende
tilstand; kun i forb. m. præp. paa i udtr.

som gaa, sidde, være ell. (nu især)
ligge (lægge sig), staa paa lur. •al-

drig nogen Ulv et Lam af Hiorden fik,
|

Enddog hånd mangen gang paa Luur der-
efter gi^. Helt.Poet.38. Bliv du her paa 5p

Luur, og giv agt paa hvor han gaar hen.
Holb.LSk.IV.8. (han blev) dræbt i Kiøben-
havn af 2 Herremænd, hvilke sadte (o:

sad) paa luur efter ham. Borrebye.TF.856.
*bag en steensat Pille

| Hun ængstlig staaer

Eaa LviViT.Winth.ND.147. intet Rovdyr kan
egjærligere ligge paa Luur efter sit Bytte.

Oylb.(1849).IX.76. »Slikkepot har Tyvs-
natur,

I
Sidder fremmest og paa Luur.

Krossing.D.ll. Karrikaturen har i det Hele 60

ligget paa Lur efter ham. EHenrichs.MF.
1.67. (løven) lægger sig paa Lur i Nær-
heden af Vilddyrenes Veksler. Brehm.DL.^
III2.18.

II
talem. (jf. u. Lurerj. Hvo (der)

staar paa Liir, hører tit det, han nødig
vil. Mau.5730.

m. liur, en. [lu-V] flt. (1. br.) -e (Feilb.)

ell. (si.) -er (Larsen), {sv., no. d. s., jf. (laant

fra da.?) nt, nordfris. luur; til III. lure;
vist egl. sa. ord som II. Lur; dagl.) kort-
varig og let søvn; blund; skraber, (især
i forb. faa, tage (sig) en (lille) lur^.
JBaden.DaL.339. Jeg lagde mig . . ned i

Lyngen for at tage mig en lille Luur.
Blich.(1920).XXIV.195. 'man føler sig saa
vel (o: i kirken) . . | Allerhelst naar Præk-
nen ikke du'r,

|
Thi saa faar man sig en

lille LvLT.PFaber.VV.lM. PEBenzon.SB.
33. jf. (sj.): gaa De hellere ned og ta' en
lille Lur paa Øjet. FrPoulsen.MuntreHi-
8torier.(1930).15.

IV. JLnr, en. se I. Lu.
V. lur, adj. (no. dial. lur, stilfærdig,

skælmsk, nt. lor, stille, lummer, jf. jy. luret,

snu, om vejret: lummert, sv. dial. luruger,
lurig, tung i hovedet, søvnig, nt. lurig, lu-

rende, mistroisk, om vejret: upaalideligt, nord-
fris, luurig, lyri; til II. lure; dial.) 1)

underfundig; snu; lun. (han) forsøgte
paany at holde sig Agenten fra Livet med
sit vedholdende lure: pinnede ikke Raadl
ThitJens.J.10. jf.: (hendes) Ansigt bævrede
af gudhengiven Graad og jydsk Lurhed.
sa.Jyd8keHistorier.(1916).88. 2) om vejret:

lummer. Feilb.

linr-, i ssgr. (sj. Lure-, se u. Lurgjald^.
især (arkæol., hist. ell. poet.) af I. Lur (1).

-blæsier, en. person, som blæser i lur;

ogs. (poet.) om hornblæser i alm. Drosten
(lod) tre Luurblæsere sammenkalde . . alt

Slottets Mandskab. Ing.KE. 1. 162. Aarb.
1903.71. -blæsning:, en. Aarb.1903.72.
D&H. -blæst, en. {oldn. Iu9rblåstr; sj)

d. s. JNissen.Samtaler, udg. v. EJAnger. I.

(1876).138. D&H. billedl: Klangen i Øhlen-
schlågers Skjaldskab (var) som en mægtig
Lurblæst ud over hele Norden.NordslSønd.
^liil909.Folk.2.sp.l.

I. liure, en. se I. Lur.
II. lure, v. [ilu'ra] -ede ell. (nu kun dial.)

-te (BeynikeFosz.(1747).496(smst.l02: lur-
de;. Graah.PT.L155. EHHagerup.58. jf.
Moth.L224 samt Feilb.). vbs. jf. IL Lur,

Lureri. (ænyd. d. s.; vistnok fra (m)nt. luren
(ty. lauernX jf. hollloeren, eng. lower (meng.
luren; ; grundbet. vistnok: knibe øjnene sam-
men)

I) intr.: forholde sig afventende ell.

rolig (især: i skjul) for at erfare ell.

opnaa noget (uden at andre opdager ens

hensigt). I.l) give nøje agt paa, lytte

opmærksomt, anspændt efter noget;

især: anstrenge sig for at erfare noget (som
ikke vedkommer ell. holdes skjult for en) paa
uhæderlig, lumsk vis og i bedragerisk, ond
hensigt, (ofte i forb. som staa og lure;.
Holb.Jep.II.3. Hans utilladelige Nysgjer-
righed har bevæget ham tU at lure ved
din Dør. Gylb.(1849).IX.190. der lurede de
bag Døren for at faae at vide, hvorledes
det stod til i Stuen. HCAnd.VI.28. D&H.

\\

(nu næppe br.) uden nedsæt, bet: give nøje agt
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paa, lytte opmærksomt efter (ens) tale, adfcerd

03V. 'Klar-Øyet Danske Mand paa Udkick
staar og luurer,

|
Og mod den kaalde Vind

hånd sammen-krympet Kurer. Cit.ca.1710.

(GkS799.3). Han reiste sig op i Sengen,
sad meget opmerksom og luurede, om
han ikke kunde komme efter Aarsagen
til denne græsselige Tummel. Biehl.JDQ.

IV.185. 'Ingen til min Sang har luret
|

Mere lydhør vel og glad. Gi-undtv.PS.VI.
125. n i forh. m. efter, nys-gierige Men-
nisker . . lurer efter andres Idrætter.Søm.
Moral.1.83. 'Lise, tie! der kommer min
Forelskte (o: hans kæreste, Birthe),

\
Med

opspiilt Øre, som en Loots, der vaager
|

En Storm-fuld Nat, og lurer efter Nød-
skuå. Ew.fl914).IIIJ86. Hvad lurer Du
efter? FSO. MO. FeUb. OrdbS.(Falster).
i forh. m. paa: Paus.CU.I.60. 'hvem er du,

som lurer paa min Tale. Chitndtv.PS.IIJSo.
•Det er ellers Piaseer nok at lure derpaa
(o: uroen i Paris),

|
Naar man bare de

Mennesker kunde fOTSta.a.e. Heib.Poet.VII.

212. DAH. (sj.) refl.: Det pleier saa at

være en Maneer hos Værterne, at de lu-

rer sig paa hvad Gj esterne foretage sig.

PAHeib.Sk.II.182. i forb. m. til. 1. (nu
næppe br.) lytte efter, lure til Ens Tale.

VSO. 2. refl.: skaffe sig kundskab om, op-

snappe ved lytten. VSO. lure sig til en Hem-
melighed. D&H. TidensKvinder."/7l931.16.
\Ji) (ofte »». overgang til bet. 1.3; jf. ogs.

bet. i^) især i forb. m. paa: uden at røbe

sine hensigter ell. planer vente paa lejlig-

hed til at opnaa ell. opdage noget. Dette
Anslag blef hemmeligt, og luurede hånd
paa Leylighed indtil den sidste Dag i Bi-
lageret. P^w^.Z)P.574. jeg svær ham til,

at Leander luurer paa at snappe Jom-
fruen bort. Holb.Stu.1.9. Sktiesp.lV.486. De
gik videre. Degnen bestandig lurende paa,
hvad Ole nu vilde forlange af ha,m. Schand.
TF.1.113. Nu lurer (hunden) paa, at Bøssen
skal komme frem. Bogan.II.75. || abs., i

præs. part. brugt som adj. (ell. subst.).*min lu-

rende,min tause Fiende.^cr^^es.D V.VI.402.
m. overgang til bet. 1.8: noget Listigt . . no-
get Lurende laae i hendes Øine. Gylb.(1849).
¥.20. Carl laa og lyttede med et lurende
Udtryk i Ansigtet. JakHans.MD.lll. 1.3)

(spec. anv. af bet. 1.2J ligge i baghold for
at efterstræbe, faa fat paa nogen ell. noget;
ligge paa lur. (ofte i forb. m. præp., især
m. paa ell. (nu sj.) efter: Sir.27.10. Ro-
binson. 1. 97). Han lurer i Skjul som en
Løve i sin Hule, han lurer paa at gribe
(Chr.VI: hånd larer at gribe^ en Elendig.
Ps.10.9. 7 Røvere lurede paa ham.CPRothe.
MQ.II.489. der var et godt Sted at lure
paa Kronvildtet, naar det trak hen for at

vande. Blich. (1920). XXIV. 64. GSchiitte.

HD.7. n uegl. (jf. bet. 1.4^. Denne Legems
Svaghed .. lurer mod Sindets Eoe. Jacobi.
Luxd.lO. jeg rykkede op i 4de studerende
Klasse, hvor Græsken lurede paa mig.
Schand.0.1.53. 1.4) overf. anv. af bet. 1.8-8.

•Lumskheden lurer, ta'er Spøgens Kappe
paa. Oehl.XXXI.373. 'Paa al Latter følger
Graad,

|
Sorgen lurer bag hver Glæde.

Grundtv.SS.IV.380. disse . . Hofmænd .

.

troe strax, der lurerForfængelighed, Egen-
kjærlighed og Slethed i hvert uskyldigt .

.

Smil. Ing. VS.I.188. det der dunkelt lurer

i Tiden. Kierk.XI.83. Sygdommen lurede
vistnok bestandig i h&m. Bruun.E.lO. 1.5)

10 (jf. bet. 1.2 og 1.4; nu sj. uden for dial.) for-
holde sig uvirksom (og afventende) i en
ell. anden henseende; tøve; vente (jf.knk-
kelurej. *Hvo vil nu vel længer gaae

|
In-

den Stadens Mure | Hvo vil nu vel længer
staae | I en Blroog og lure. Clitau.PT.lOO.
Prahl.ST.1.155. skulle vi lure, indtil det
skeer (o: at fornuften kommer til at regere);

da komme vi til at lure længe. Bredahl.
E.33. Jeg gik saa og lure et Par Dave og

20 kom ette afsted inden Løvrde Morgen.
MKorch.Godtfolk.II.(1924).124. H (m. over-

gang til bet. 1.2; nu næppe br.) i taUni. lure
sig død (lure sin død) paa noget, vente

længe og forgæves paa. Du skal luure din
Død derpaa. Officererne pleier nok at give
Soldaterne tilhåge. Eolb.Pants.III.7. Kom
Grønneg.II.340. Nu kan Kongen . . gaae
og lure sig død paa, om jeg eivter mig.
CBemh.III.103. (konsulen) kunde blive gal

30 i Hovedet og lade mig lure min Død paa
videre Befordring. RudBay.EP.II.129.

2) spec. anv. af bet. 1. 2.1) ^ om spille-

maade, hvorved man forholder sig afventende
ell. søger at narre modspilleren, lure paa Ud-
spillet. TSO. i talem. som lure paa klør
es, se Klør sp. 761" (og 761^). billedl: *Nu
ligger han og lurer paa Klør-Fire

; |
og sæt

kun bare i! Qrundtv.PS.IV.152. Q nu næsten
kun (1. br.) obs.: bruge kneb; spille vild-

ip ledende; spec: lurepasse. D&B.. jf. Larsen.
samt Feilb.(u. 1. lure^. 2.2) om vejr og vind

II
(især dial.) upers., om vejret: være roligt

og (især) lummert, saa at forandring snart

kan ventes. EHHagerup.58. Feilb. „Hvor-
dan er vejret?" — „Det staar og lurerl"

j

II <!> om vind: vasre forholdsvis svag, lægge

sig, umiddelbart før blæst ell. storm. Imidler-
tid lurede Stormen lidt Klokken halvet,

og jeg stod ud (o: af havnen). AWilde.Fra
50 SøogLand.(1891).144. Vinden lurer ofte

imellem Vinddrejning. OrdbS. jf. Scheller.

MarO.
3) (til bet. i) om listig og forsigtig bevæ-

gelse (især m. nærmere bestemmelse (adv.,

præp.-led), der angiver retning). 3.1) (1. br.)

ubemærket eU. list^ bringe nogen ell.noget

i en vis stilling, bevæge nogen ell. noget.

*Saa lurte hånd mig ned i deres Hul og
Hule . .

I

Did ledte hånd mig hen med
60 Ræve-Fund og Sviig. EeynikeFosz.(1747).

497. Han kunde staa ved en Husstolpe,
naar hun gik over Gaarden, og lure sit

Øgleblik ind paa hende. AakjJ*A.146. ||

(sj.) uden angivelse af retning, jeg listede

mig hen til den velbekjendte Dør, og lu-

rede (fejl for lirkede? se HBrix.B.103. lin-

inL Rentrykt "/j 19 SI 8
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nede? se Blich.(1920).XIX.100) saa sagte-

lig ved den, at jeg kunde med det ene Øje
titte derind. Blich.(1833).IV.178. 3.2) (nu
1. br.) refl.: bevæge sig paa en lumsk og listig

tnaade for at undgaa opdagelse; snige sig;

liste sig. staaer hånd ikke der, og vil

luure sig ind i Huuset.Holb.HPJI.O. denne
forklædde Kiøbmand . . har luuret sig ind
hos mig ved en lang opdigted Ramse.^om
Qrønneg.1.316. *I vildsomt Mxi\va.(forsynets)

Haand indvikler Dem, | der lure sig mod
udseet Offer frem. FGuldb.P.UB. hun be-
sindede sig, lurede sig nord om Huset, og
kiggede ind ad de utildækkede Ruder.
HuldaLiitken. DegnensHus. (1 929).4 7. || m.
^rcE^. paa: komme, liste sig hag paa, over-

rumple nogen ell. noget. Pernille (kommer
ind, luurende sig paa dem). Holb.TJHH.IA.
det er ikke smukt at lure sig bag paa
Folk for at bestjele åem. PAHeib.SkI.118.
Ogsaa Fugle lurer (lossen) sig ind jpaa.BøvP.
1.299.

II
m.præp. til: ubemærket foretage sig

noget; liste sig til at gøre noget, af og til

lurede hun sig tU at aabne (ku/ferten) paa
Klem. Wied.L0.314. D&H.

4) (nu især dial.; i rigsspr. vist oftest ved
no. indflydelse) bedrage; narre; føre bag
lyset; besnære. 4.1) i alalm. Tychon.Vers.
307. *see om ikke Ridderen

| Han fandt
endda til hende hen

| Og vidste dem (o:

bevogteme) at lure.T7adsfe.58. *om du Øyne
havde paa

|
Hver Finger, og saa nøye

|

Som Argus paa din Venus saae
|
Hun

lurdte dog dit Øye. Graah.PT.I.155. Jeg
vil nu herefter bedaare, forføre og for-

dærve saa Mange (kvinder) som muligt.
Mit Hjerte skal Ingen af dem lure. Blich.

IV.491. Nej, jeg lader mig ikke lure saa
letl — Noget Daarekistelem er jeg da
heller ikke. Bode.Moderen.(1920).53. Aakj.
ns.422.

II
iron.; i udtr. som jo, du skal

lure ham (o: ham kan du ikke narre, han
er din overmand)l Moth.L225. *Hand (o: be-

skueren af Christiansborg) siger ved sig selv

:

Jo jol de skal os luure,
|
Som Verdens Un-

ders Tall til Syv indknibe vil. Wadsk.Skuepl.
268. der har vi Niels Skytte; jo Du skal
lure sorte Madsl idag er han bedre ri-

dende, end 'Du.Blich.(1920).X.56. VSO. nu
især (jf. Lurham ; 1. br. uden for dial.) i imp.,

i udtr. som lur ham! ham kan du ikke narre;
han gør, hvad han vil (selv om du modarbej-
der ham); ogs.: pas paa ham; tag dig i agt for
ham. Jo luur ham, hånd veed endda nok,
hvad hånd gider havd. KomQrønneg.III.
211. luur Kapitlet! det er kloge Folk. Ing.
KE.II.173. Jeg har stukket mine Følehorn
ud imod Dem, min kære Ven, — men De
trak Deres ind paa samme Tid! Jo, lur
os to, hva'?SvLa.M.131. Feilb. OrdbS.(Fyn).
i forb. m.præp. paa: Jo! jol sagde Sancho,
luur ham kun paa det, han er min Troe
Mand for at maale Dem Skieppen fuld.
Biehl.DQ.III.201. smst.197. m. fig. betingel-

sesbisætning (jf. VidSelskMedd.HF.15.29)

:

*Luur Doctoren, om han ey rigtig ramte

ået (o: spaaede rigtigt).Wad8k.76. saa man-
gen Fugl synger Poesi; men lur den, om
den kan holde en Tale, men det kan jeg.
Goldschm.IV. 291. PEBenzon.Landsmærid.
(1898).15. 4.2) (1. br.) opdage en persons
forehavende, hensigter (ved at belure, iagttage
ham); gribe, overraske i udførelsen af
visse handlinger. Olsen har knebet af Fa-
brikens Guld, og nu har Administratoren

10 luret hava.Bergs.GF.1.292. „tror De ikke,
De er opdaget?" — „Hvad mener De?" —
„Tror De i&e. De er luret? . . De vil fri

til Enken, vil De.'' Bergstrøm.M.63.
5) i særlige forb. m. adv. 5.1) lure af (jf.

aflure^
|| (jf. bet. 1.6) (gaa og) nøle; be-

tænke sig; vente. Feilb. uden for dial. nu
kun (jarg., især soldat.) i forb. som lure
den af, snpde sig fra, (prøve at) slippe saa
let som muligt fra et arbejde. Bøgh.DTJ.1866.

20 180. KLars.Soldatspr.9.
\\ (jf. bet. S) f liste,

snige sig bort. Hånd lurer af, siger man
i Gemeen Tale, om een der sniger sig

bort KSelskSkr.V.178. \\ til bet. I.1-2 (og é),

m. hensobj.: ved beluring ell. opmærksom
iagttagelse af en tilegne sig kendskab
til noget hos vedkommende; (uden egl. belæ-

ring) lære noget af en. i Natur-Videnska-
ben . . har man Tid efter anden luuret
Naturen endeel af sine Hemmeligheder

30 af. Fleischer.B.384. K. behandlede Maski-
nen og viste, at han for længe siden
havde luret D. Hemmeligheden af. Schand,
F.336. Embedsmand! nei, jeg troer nok,
at jeg har luret ham af, hvor han hører
hen. Gjel. W.246. Feilb. (nu sj.) d. s. s. bet.

5.2: lure een sine Penge at.VSO.1.87. 5.2)

lure fra, (nu sj.) til bet. 4.1 : fraliste, fra-
narre (en noget). Moth.L225. en Skielm,
som vilde luuret mig de 5000 Rdlr. fra.

40 Wess.LbF.106. Gadeordb.^ 5.3) lure op, (jf.
bet. 1.3 og 4.2; nu 1. br.) gribe, fange ved at

lægge sig paa lur; passe op; ogs.: opdage,
gribe i noget, de lurede (sendebuddet) siden
op i Holsteen, og satte der deres Tyve-
Forsæt i Værk. Grundtv.Saxo.III.238. Erz.
XVII.127. Schand.F.100. || m.tings-obj.: op-
snuse; opdage, der lød Skridt, dumpt,
som om den Gaaende havde Filtsaaler

under Fødderne . . Det maatte være En,
50 der vilde lure Noget op. Schand.BS.255.

5.4) lure ud, (nu næppe br.) til bet. 4.i ; ved
snedig optræden skaffe sig oplysninger (af
en); liste noget ud af en. 'Hun sagde tu
de Smaae, og ud af dennem lurde:

|
Var

nogen her i Dag, som noget til mig
spurde ? ReynikeFosz.(1747).102. VSO.

III. lure, V. [ilu-ra] -ede. vbs. jf. IH. Lur.

(sv. no. lura, jf. nt. luren; egl. sa. ord som
II. lure (I.5); talespr. (1. br.) ell. dial.) sove

60 en kortvarig og let søvn; blunde; døse.

JBaden.DaL.338. *jeg laa . . | Og lured
halv i Dvale. Grundtv.PS.V.389. vil I tage
tiltakke med min Seng der, saa lurer

jeg lidt i min Lænestol Blich.(1833).VII.
36. (han) lukked Øjnene uforstyrret, som
vilde han lure en lLdenKende.i>rac^»w.jK^T7.
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38. FrNygaard.(Pol."ld.927.9jsp.6). FeUb.
OrdbS.(8Jæll.). H (1. br.) overf., om afdøde.
•Her (o : i graven) ligger, her luurer

|
Bror

Morten med Sidæs.Cit.ca.l735.(Nl{S4'*820.

96). Grundtv.PS.IV.202.
lure-, i ssgr. (ogs. Inr-, se lurevom^.

især til IT. lure (jf. dog Luretaeppe samt
Luregjald «. Lurgjald^; foruden de ndf. an-
førte ssgr. kan nævnes en del (nu sj.) ssgr.

m. II. lure 1(2-3) som Lure-hule, -krog, -plads,

-sted, -vagt, -vinkel, -vraa. -gjald, et. se

Lurgjald. -mand, en. [II.lj] (jf. hall.

loerman, spejder; sj.) d. s. s. Lurer, han
havde fået luremands fortjente løn (o:

faaet noget ubehageligt om sig selv at høre;

jf.ovfsp.lll^«.). Hjortø.DK. 73. talem.:

Liremand faarPenge, Luremand faar Prygl.
Mau.5733.
laren-dreje, v. ['luT(8)n|drai8; ogs.

ilu'r(3)n-] -ede. vbs. jf. -drejeri. («t'. loren-
dreja, smugle; til -drejer, jf. dog holl. lor-

rendraaien, bedrage, nMurrendreien; 1. h:)

1) (især ^) snyde sig fra sit arbejde. Bøgh.
DD.1866.180. 2) bedrage; narre, jeg har
saamænd personlig kendt de fineste Herre-
gaardsfruer, der lurendrejede deres Mand,
saa Sveden rendte ned a' htim.VTied.Men-
neskenes Børn. (1894). 115. -drejer, en.

['luT(8)n|drai8r; ogs. 'lu'r(a)n-] {ænyd. d. s.,

SV. lurendrejare, smugler; fra nt. lurren-
dreier, bedrager, ell. holl. lorrendraaier,
smugler, bedrager; oprindelse usikker, i da.

sat t forb. m. II. lure) 1) f skipper, købmand,
som uden tilladelse handler paa forbudne
steder. Moth. L225. Kongen (udsendte)
tvende velberustede Skibe, som skulde
. . holde visse Fremmede . . fra de Haf-
ne, som de pleyede uden Forlof at be-
søge. Samme tvende Skibe opbragte en-
deel af disse LnTenåTeyere. Stange.ChrlV.
861. 2) bedragerisk, snedig og upaalidelig
person ; kæltring; snyder; ogs.anv.som skælds-
ord: slyngel; skurk. Gram.Breve.83. dette
feige og falske Gemyt, den frygtsomme
Lurendreier, den nedrige Kax\.SkuespJIl.
19. Oehl.SH.26. i den kære, store, bevæ-
gede Verden er det Lurendrejerne, med
eller uden Evner, som løber af med Pro-
iittn.KLars.MH.41. |] spec. (nu sj.): lurer.

en Luren-Dreier . . havde forstukket sig
i en mørk Krog, hvor han . . kunde høre
hvert Ord. Gncndtv.Saxo.I.170. Ing.EF.
VII.110.

II
(spøg.) m. afsvækket bet.: skælm;

gavtyv. Du Lurendreier, vil Du herfrem
med et Smiill Oversk.Com.IV.61. Chievitz.

J.11.193. -drejeri, et. ['Iu-r(8)ndrai9|ri-';

ogs. 'lu-'r(a)n-] flt. -er. (ænyd. d. s., nt. lurren-
dreierie, AoZZ. lorrendraaierij) \)ftil -drejer
1: ulovligt købmandsskab ; ogs.: smugleri,
(ofte vanskeligt at skelne fra bet. 2). Traktat.
^^kl701.§ll. nogle Svenske Skibe . . bleve
arresterede for Lurendrejerie udi Sun-
det. Holb.DH.II.838. smst.III.53. 2) til

-drejer 2: underfundig, listig handling (med
bedragerisk formaal); list; underfundighed;
ofte m. noget afsvækket bet.: snedigt udtænkt

plan eU. handling; fif. Skielmerier, Luren-
dreyerier. Kneb, Omsvøb og Finter har
taget .. fast Sæde iblandt os. Argus.1771.
Nr.30.1. Hvad staaer I her og stikke Ho-
vederne sammen for? Hør du, Prokurator,
ingen Lurendrejeril5os<r.S.i^sc. Der var
mange Lurendrej erier ved den Mad. PXe-
vin.BF.66. -kig, subst. [>lu-'r(a)n-] {vel af
II. lure 1.1 og kigge ell. (maaske) omdan-

10 nelse af Lutterkig (s. d.); haandv., nu vist-

nok 1. br.) i forb. tage paa lurenkig,
maale efter øjemaal, paa slump, (murerfor-
manden) har loddet og maalt, saaledes at

Murene nu staar i stiveste Vinkel og med
knivskarpe Hjørner. (Mumlen fra Arbej-
dernes Side: Ja, her ta'r vi den ikke paa
Lurenkig \).BerlTid.^lil930.M.6.sp.3. OrdbS.
Inre-passe, v. [II.2.i] ^ melde pas paa

forholdsvis gode kort for at faa modspilleren
20 (•spillerne) til at afgive en melding, der let

kan tabes. D&H. BeilTid.-Vil922.Aft.3.sp.4.
Feilb. -post, en. [II.1.3] (jf. Lyttepost;
1. br.). en heel Time lyttede (jeg) ved Ta-
petdøren . . Omsider jog Søvn og Kulde
mig fra min Lurepost i Seng. Blich.(1920).
XIX.93. D&H. JLarer, en. til II. lure:
person, som lurer (l.i-s); lytter; spejder.
holder stærk vagt, opsetter vogtere, be-
skikker lurere (1871: Baeho\å).Jer.51.12

30 (Chr.VI). han vilde ikke Tænger staa som
en fejg Lurer. Han slog til Grene og Løv
og borede sig ud af Krattet, saa det ras-
lede. Schand.AE.341. || talem. (jf. M.ILLur;:
Lureren hører sjælden noget Godt om sig.

Mau.1.633. D&H. linrerl, et. flt. (især i

bet. 2) -er. vbs. til II. lure. 1) til II. lure 1j-3:

det at lure, spejde. Oehl.IX.163. Hvert Øje-
blik knirker aet henne ved Døren . . Det
er saa kedeligt med hans evige Lureri,

40 hver Gang her er et Menneske. EsmJII.
190. 2) <fc til II. lure 2.1 : det at lurepasse.

Spillebog.(1900).37. 3) (nu 1. br. i alm. spr.)

tU II. lure 4.1: uærlighed; underfundighed;
list; kneb. (Kalk.II.850). Bergs.PP.248. Vi
gik . . lige ud, uden LuTerieT. SElkjær.
UnderUvejret.(1922).18. Liure-taeppe,
et. [III] (1. br.) slumretæppe. D&H. -vejr,
et. [11.2,2] (især dial.) roltgt vejr, som tyder
paa forandring (i den ene ell. anden retning),

50 især til torden ell. regn; hentevejr. Fetlb.
D&H. OrdbS.(Fyn). -TOm, adj. (ogs.

lør-^. (dial.). 1) [II.l og 3] om person: listig;

snu. lure-: HKaarsb.M.190. „Hvor skal
du hen?" spurgte Gaardejeren med et
lurvorrent Smil. Skjoldb.(Pol.^*/il926.17.

sp.6). Feilb. 2) [II.2.2] om vejret: d. s. s. V.
lur 2. Feilb.

liiir-gjald, et. (sj.) en lurs gjaldende
lyd. Lure-: Grundtv.HV. 1.352. billedl.:

60 8chand.UD.72. f -ham, en. (til udtr. lur
ham I se u. II. lure é.i) bedrager; lurendrejer.
Det er en Luurham. FSO.
Iinrifa(k)8, en. ['lu?ri,fa(g)s] flt. -(s)cr.

(ænyd. og no. lurifas, sv. lurifax; vistnok fra
nt. lurfix, lurer, spion, ell. holl.loerefas (leu-
refas); 1. led til II, lure; sml. f buUi-, bu-

8*
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rifas (Kalk.y.152.1.303), Mal. (loll-falstersk)

lurkefas, snedig person (OrdbS.), Narrifas
samt nt. knirfix; 2. led er i da. knyttet til

F(i)as, II. Has olgn. ell. (i formen -iaks) til

I-IL Faks (jf. Fuks, Fiksfakseri;
||
formen

-f aks, der nu er den olm,, i rigsspr., er først

kendt fra sidste del af 19. aarh.; dagl., ned-
sæt, ell. spøg.) durkdreven, ikke ganske paa-
lidelig person; filur; ofte m. afsvækket bet.:

gavtyv; skælm. Lurifas: Sort. Poet. 6. io

•Hvad om han (o: monarken) vilde see
hans Pas | Og hans Meriter vide? |

Mon
han ej fik som Lurifas

|
Med Skamme

gaa tilside. Falst.85. *Elskovs blinde Gud,
den Lurifas. Graah.PT.II.127. *Loke var
en LuTifsLS.Grundtv.PS.VI.646. Rørd.JH.
1.251. saa prøvede jo Lurifaksen et Par
Gange paa at gaa ind til hende og bede
hende gi' sig lidt at åT\kke.Wied.TE.52.
Børd.S.8. 20

I. liiirk, subst. Worg] (no. (dial.) lurk,

det at ligge ubrugt, i °dvale; vbs. til ænyd.
og dial. lurke, arbejde langsomt, (jy.) om
vejret: være lummert, sv., no. (dial.) lurka,
gaa, arbejde langsomt, jf. nt. lurken, eng.

lurk; vel til IL lure; ^ ell. dial.) i forb.
lurk i vejret, om stille vejr, der synes at

være ved at forandre sig; især om stille

lummervarme før torden og regn. „der er
Lurk i Vejret." „Hvad vil det sige?" . . 30

„Ikke Andet . . end at vi snart faae For-
andring." Blich.(1920).XIX.184. BerLiisb.
GD.175. BerlTid.'y8l906.Aft.l.sp.4. Feilb.

(u. Lurke).
II. lurk, adv. [lor^'] {vistnok omdannelse

af durk ved paavirltning af adv. lukt; dial.

og (især) vulg.) i forb. lige lurk, ad den
nærmeste vej ell. uden ophold, standsning;
direkte. De ydre Forhold de var ikke
ilde. De var ikke uovervindelige . . Han 40

vilde tage sig paa at sætte lige lurk over
det helelJakKnu.B.llS. Og saa jeg i høj
Hat og Spidskjole lige lurk i Arresten.
KLars.UB.21. sa.GV.34.

liiir-klaiis:, en. Scharling.SverrePræst.
I.(1888).173. D&H. I. -mærke, et. (især
landbr. og t) betegnelse for et (i 1900 af
forsk, mejerier indført, i 1911 lovbefalet)

varemærke for kontrolleret dansk smør af
særlig god kvalitet, bestaaende af 4 sammen- 50

slyngede lurer, der anbringes udvendig paa
dritlerne, det nu anerkjendte Lur-Mærke.
Mælkeritidende.l902.3?8.LovNr.l29^yd911.
§6. LandbO.III.439. II. -mærke, v.

(næsten kun i perf, part.; især landbr. og t)
m. h. t. smør: forsyne med lurmærke. Extra
udsøgt dansk lurmærket Taffelsmør. 7oH
Land.''Vil905.1.8p.7. jf.: (vi tør) ikke lur-
mærke vor egen Kunst, naar den sen-
des ud i Verden. DagNyh.yiol922.6.sp.2. 60

•sted, et. D&H. -svend, en. (oldn.

Iu9rsveinn) d. s. s. -blæser. Grundtv.Idunna.
(1811).63. D&H. -tone, en. vildt ud-
ifordrende Lurtoner. JPJac.Il.77. Drachm.
VS.185.
lurvet, adj. ['lorvaf; ogs. 'lurva^j (sj.)

m. gradbøjn. (undgaas i alm. ved omskriv-
ning); superl.: (det) lurveste Schofelpak.
O GFBagge. Livsbilleder. (1836). 97. {endnu
ikke i vAph.(1759) (der har den no. sideform
larvetj; vist fra no. lurvet, jf. sv. lurvig;
til no. lurva, pjalt, las, sv. lurv, uredt haar;
sml. no., sv. (dial.) lurv, uordentligt menne-
ske, pjok, sv. (dial.) lurva, sjokke omkring)
1) som er af ringe beskaffenhed, i yderst slet

tilstand; især om klæder, tøj olgn.: meget
slidt; laset og uordentlig, snavset. vAph.
(1772).III. (jeg) tog min lurvede Hat
som en Chapeaubas under Armen. Ing.EF.
III. 152. *hans Frakke er lurvet, hans
Næse er rød. Sødb.GD.51. jfbet.B: »hvor
mange Lorbær henter,

| En Helt, som een
af os fra lurvede Studenter? Eio.(1914).
11.119. som adv.: *han er lurvet klædt, en
fattig Msind.Heib.Poet.IX.381. Mandsper-
son . . brunligt Jakkesæt . . intet Kravetøj,

tarvelig men ikke lurvet Mædt. PolitiÉ.
^91921.3.

II
(nu kun dial; if VSO.no.) om

haar: forpjusket; uredt og strittende.

OrdbS.(Møn), jf: en liden rød bruun-
lurved Usm-KvLnd. Adr.^Vil762.sp.l6.

||

(sj.) om andre ting og forhold: meget daar-
lig; slet. lurvede Broer, uanseelige Huse,
faldefærdige gothiske Kirker. ^a^^'es.i.J.

124. (han) boede i et lurvet Kvarter med
lutter Leiéimse. Børd.DBU.134. 2) om per-

son: som er iført tarvelige, luvslidte ell. la-

sede klæder; tarveligt klædt. Veg klæder
mig som lurvet Betler. Oehl.X.82. Chievitz.

FG.48. D&H. 3) overf, især m. h. t. egen-
skab, tænkemaade, optræden: lav; pjaltet;
ussel, tro dog ikke, at min Herre be-
fatter sig med saa lurvede Forretninger.
Hrz.KP.17. vor Fædrelandskærlighed . .

maa ikke blive . . af den lurvede Slags,
som kun bryder sig om Forretning. PoZ.

^Vel920.7.sp.6. jf u. luvslidt 3: Der er en
Kløgt, som . . mener at have et særdeles
grundigt Kjendskab til Tilværelsens lur-
vede Side, at Alt dog ender i Usselhed.
Kierk.IX.245. || om person med saadanne
egenskaber, tænkemaade osv. En lurvet Per-
son i alt hans Væsen. FSO. (jeg er ikke)

saa lurvet at traktere saa fine Giæster
med simpelt Smørrebrød. CMøll.PF.326.
AndNx.U.61. \\ ogs. om person, der lever un-
der daarlige (økonomiske) forhold: fattig;
uformuende. Gud frie mig fra at kaste
™i& (^' forlove mig ind) i en Myretue,
som en saadan adélstolt, og dertil lurvet
Familiel Gylb.(1849).IV.2L MO. Schand.O.
1.117. O -hed, en. 1) til lurvet l(-2). S&B.
Blaum.StS.24. jf.: Klasseværelset (bød)
ham et nyt Billede af Hæslighed, Ski-
denhed og ljViV\QthQd.Schand.TF.II.206.
2) til lurvet 3. Han skjuler sin Sjæls Lur-
vethed . . under et paataget, djærvt Væsen.
Goldschm.Hjl.II.746. JakHans.MD.41.
Inr-vorn, adj. se lurevorn.
liUS, en. [lu-'s] flt. d. s. ell. f -e ('Blad-

luse. vAph.Nath.VII.132). {qlda. æda. (flt.)

lus(s), lys, løs (Thorsen.Afh.II.14f.20. Brøn-
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dum-Nielsen.GG.IJ.76), oWn. lus (fitljss),

eng. louse, ty. laus; jf. II. lyske)

1) insekt med sugende munddele af fa-
milien Pediculidce, der snylter paa mennesket

(jf. Flad-, Hoved-, KropinsJ ogpaa pattedyr

(jf. fx. Hundelusj; i alm. spr. især om de

hos mennesket forekommende arter, navnlig
hoved- og kroplus, Pediculus capitis og
P. vestimenti. l.l) i al alm. 2Mos.8.17. *En
Luus (er skabt til) at døe i Ild, en anden
ved en "Sagl. Eolb.Paars.l4. *Rangnød

|
og

Urenlighed, | stundom Lus . . følger med
Alderdommen. JVJens. Di.^ 130. Spårck.
NDJ.82. Lusene plagede os begge to, jeg
har aldrig set en Mand, som var mere
plaget med Lus end C PHNielsen.Soldat,

Fange ogFlygtning.(1930).27. || ofte i forh.

som f aa, have lus. *Har du Lus i Paryk-
ken, saa kæm dig.Hostr.Efterl.I)igte.(18y3).

33. PHNielsen. Soldat, Fange og Flygtning.

(1930).22. knække (ell. kneppe, se IIL
kneppe 2.2) (en) lus, ^j/. Luseknækker^
dræbe, knuse (en) lus (med overfladen af en
negl). VSO.III.K189. Ejortø.OS.76. talem.

(jf. bet. 1.2): Det går stort til hos Lasses,

de knækker lus med vognkjæppe. Krist.

Ordspr.327. saa forædt, at man kan
knække en lus paa hans mave(skind)
olgn., (især dial.) overmaade mæt. FrPoul-
8en.VV.33. i .2) i sammenligninger og talem.,

isår m. henblik paa dyrets lidenhed og lang-

somhed ell. paa de lidelser, ubehageligheder,

det forvolder. Der går lus på alle folk, om
det så er kongen. Kriit.OrcLspr.195. Da den
værste Fare (for krig) var drevet over?
Var (de indkaldte soldater) da andet end
Lus paa den private Befolkning. .claPro-

dersen. Lirekassen kører gennem Byen . (1928).
40. med hatten paa tre haar og en
lus, se Haai sp.640'^^- krybe som en
lus paa en tjærespaan (eU. tjære-
pind. VSOJII.K354. Børd.Va.83) olgn.,

bevæge sig med yderste langsomhed ell. be-

svær; ogs.: gøre en ynkelig figur. Mau.I.63o.
(diligencens hurtighed var ikke) meget for-

sk] ellig fra en Luuses paa en Tjærespaan.
BudBay.EP.I.50. CFMortens.SVJ29. Krist.

Ordspr.196. jf: (han) krøb ned ad Stigen
(til skibets lastrum) og . . sikrede sig (for-
sigtig) Fodfæste paa hvert Trin. „Saadan
kravler en Lus i en Redekam," tilraabte
(skipperen) ham. Pont.LP.*1.123. koppe sig
som en lus paa en tjærespaan, se LI. kop-
pe 3. sætte lus i skindpelsen (si.

skindpels. FSO. nu kun dtal.: skina-
kio\{e). Moth.L226. vAph.(1764). Feilb.

nu næppe br.: skindkjortel. Mau.5735.
Moth.S311), sætte ufred, vække splid mellem
ell. chikanere mennesker paa en listig og un-
derfundig maade. Cit. 1846. (PLaurids. S.

VIII.136). Du er et af disse ædle Vrøvle-
hoveder, som med eller mod jeres Vilje
gaar rundt og sætter Lus i Skindpelsen.
Esm.III.36. jeg (tog) ned og satte Lus i

Skindpelsen hos dem, der skulde købe
Jord. OlesenLøkk.NE.III.88. jf.: 1 Sverig

sætter mine „Aforismer" de mest ondar-
tede Lus i Feltsene. Bang.VaJ45. Ondt
yngler som Lus i Skindpelse. .iåndJVx.P£.

1.286.
II

i udtr., der angiver noget som me-
get smaat, ubetydeligt og værdiløst, have
intet andet end (ell. være rig paa^
lus og lange negle, intet som helst eje;

være ludfattig, der kommer nok den Tid,
han (q : en proprietær) ikke har Andet til-

10 bage end Lus og lange Negle. Schand.BS.
56. Krist.Ordspr.l96. OrdbS.(Sjæll.). ikke
give en lus bort, være meget karrig,

paaholdende. Moth.L226. Nysted.Rhetor.27.
(han var) en Gniepind, der ikke gav en
Lus hen, uden han fik en Loppe igen.
Skovrøy. Fort. 150. Krist. Ordspr. 196. (nu
næppe br.:) han koger en lus i suppe
(o: nænner ikke at spise sig mæt). Moth.
L226. VSO. bedre lus i kaalen end

20 ingen sul {tilsvarende udtr.int.; sj.) hel-

lere tynd suppe end ingenting. Levin, gøre
noget af en lus til en elefant, (^.)
overdrive stærkt; gøre en myg til en elefant.

Bed Gud om Kraft til at bære den usle
Byrde, han lagde paa Deres Skuldre, som
De med Deres Forstørrelsesglas paa Næ-
sen gør af en — Lus til en Elefant. Cit.

1826. (KLars. HCA. 55). Q m. henblik paa
bet. 3, om person; især i udtr., hvorved en

30 person karakteriseres som fattig og ussel ell.

grisk, begærlig og hovmodig, kende sine
(en) lus paa gangen ell. travet, se

Gang 1.2, Trav. sidde som en lus mel-
lem to negle (ell. skræddernegle. Rud
Bay.EP.II.58. Mau.1.634. SjællBond.69),
være i haard knibe. Mau.5742. vi kan let

komme til at sidde som Lusen mellem to
Negle. AndNx.PE.1.29. Krist.Ordspr. 196.

det er ondt (ell. (en) ynk. Mau.5739.
40 MothJj226) at høre lus hoste, de er

saa trangbrystige (jf. 1. Loppe 1.2^,

brugt som haanligt udsagn over for andres
(især: brovtende ell. ubetydelige personers)
tale og optræden. Moth.É270. PalM.IL.
11.717. Krist.Ordspr.196. Feilb. na ar lu-
sen faar hoste, saa revner hun, hov-
modig og pralende optræden passer daar-
ligt for den elendige; ogs. om den, der tager

sig mere paa, end han formaar. Mau.5738.
50 Moth.E270. VSO. sulten (hungrig. Feilb.

mager. VSOJV.M39. fremmed, se bide sp.

626*^) lus bider haardest (haardt)
ell. værst (vAph.(1764). TroelsL.IX.113.
XI1.107) olgn., som udtr. for, at den, der
lider rwd, er mest begærlig efter at skaffe

sig noget; ogs. om udlændinge, der udsuger
landets børn. Moth.L226. Krist.Ordspr.196.

jf. : *(du) bider som en sulten Luus. Clitau.

PT.148.
60 2) som betegnelse for forsk, smaadyr, især

insekter, der ved udseende ell. ved levevis (som
snyltere) minder om lus (1). *hver Eiop,
hver StUk var fuldt besat |

med fede
grønne Lus. Rørd.GD.285. potteplanterne
har lus I om fiskelus: Heltenes Gæller var
fyldte med »Lus" (formodentlig Ergasi-
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lus Sieboldi). CVOttersirøm.Heliling ogHelt.

(1922).15.
II

især i ssgr. som Bark-, Blad-,
Blod-, Bog-, Fjeder-, Fugle-, Hønse-, Kaal-,

Kaffe-, Korn-, Pels-, Træ-, Vin-, Vægge-
lus; om forsk, smaakrebs: Fiske-, Gople-,
Hval-, Karpe-, Lakselus.

3) (jf. bet. 1.2 slutn.; især foragt.) om per-

son. 3.1) stakkels, sølle og (især) meget
fattigt menneske; ofte i forb. som (en)

fattig ell. sulten lus; ogs. m. moralsk bi-

bet., om en lavsindet og (derfor) util-

talende person. Holb.Paars.267. jeg er

en fattig Bonde, en Træl, en Slyngel, en
Hanrej, en sulten Luus, en Madike, en
CarnaLie. sa. Jep. II. 1. PAHeib.Sk. II. 310.

*Hvad enten Jeg en fattig Lus
|
— Som

nu — skal ende, eller | Jeg som en sten-
rig Matador

|
skal le ad hele Verden.

Grrundtv.Udv.1.64. Hvad skal vi med den
hellige Lus, der ikke kan tage en Dram.
OlesenLøkk.KB.81. 3.2) (nu I br.) begær-
lig, grisk ell. (især) gnieragtig person.
*Én Sparsom hedder Filtz og Luus. Beenb.
11.43. VSO. en modbydelig, skadelig Lus,
en gammel Aagerkælling. 5rande8.X.5-25.
FeiW. talem.: „Fanden være en Luus for
en Skilling!" siger Bonden, naar han ikke
vil undslaae sig for et godt Laug.FSO.
VL355.
4) overf, om ting, der (m. h. t. farve ell.

form) har en vis lighed med en lus; især i

flg. anv.: 4.i) om frø af forsk, planter, især
om saadanne, der hæfter sig fast paa men-
nesker og dyr; ogs. i videre anv. som naim
paa planterne selv; se fx. Betler-, Degne-,
Elefant-, Frakke-, Præstelus || uden for
ssgr. især (jf.Lnsehær; dial.) om frøene
i hyben. Moth.L226. VSO. Feilb. 4.2) (jf.
I. Loppe 3.2; dagl., især i ssg. Tegnelus^
lille stift med stort, fladt hoved, som anven-
des til at fæste (tegne)papir med; tegne-
stift. Gadeordb.^ 4.3) (bødk. ell. tøm., dial.)

lille (træ)kile ell. (træ)pløk, der indsættes

for at udfylde en (ved urigtig maaling frem-
kommet) aabning. Feilb. IV. 344 (sjæll.).

Kværnd. 0rdb8.(Lolland), jf. Snedker-
lus. Feilb.IV.344. 4.4) plet; dels (især dial.)

om plet i huden (modermærke, ligplet); i

ssgr. som Klemmelus (s. d.) samt Liglus
(OrdbS. (sjæll.)) || dels (0) om plet i min-
dre godt raffineret jærn ell. paa poleret staal.

MilTeknO. Larsen. D&H. 4.5) (dagl.) om
smaa runde pastiller af chokolade (Qade-
ordb.^ D&H.) ell. lakrids; ofte i ssgr. som
Chokoladelus.

liiis-, i ssgr. [ilu's-] af Lns (1) (jf. Luse-);
kun i faa tilfælde, se Lus-angel, -hund, jf.
ogs. u. luse-arm, -flue, -kam, -knækker,
-krud, -puster, -skurv, -ang^el, en. (ogs.

Luse-), {no. d. s.; jf. nt. luusangel (ty. laus-
angel^; 2. led af uvis oprindelse, jf. I. An-
gel; vistnok sat i forb. m. propr. Angel og
(i rit.) anv. som skældsord for angelboer, sml.

nt. Luusangeln som navn paa den vestlige,

ufrugtbare del af Angel (Mensing.Wb.III.
540) II

dagl., især dial.) (lud)fattig person;

ofte som skældsord m. ret ubestemt bet. : ube-
tydelig, lav ell. (især) gerrig person. Lus-:
Gadeordb.^ (degaar) og sætter Næsen ivej-

ret . . men bagtil har de Skjorten ud af

Buxerne. Saadan nogle Lusanglerl Eørd.
S.o7. Bønderne er no'en Lusangler og
Fedtsyle. FrPoulsen. MD. 166. Feilb. Nei
see mig til den LuseangeUPAHeib.Sk.
IV.157. Schand.VV.141. -arm, adj. se

10 lusearm.
luse, V. ['lusa; ogs. 'lu'sa] (sj. skrevet

lusse. KvSamf.l911.184.sp.l). -ede. vbs. (sj.)

-ning (VSO.), jf. Luseri. {nt. lusen, ty. lan-

sen, eng. louse; afl. af Lus; jf. Lussing, H.
lyske) 1) trans.: rense for utøj, især lus;
lyske. Moth.L227. Tiggerkonen luser sit

Barn, 7S0. Fleuron.VS.116. (den) Livsger-
ning, at— rent ud sagt— lusse Skolebørne-
nes Roveder. KvSamf.l911.184.sp.l. luse

20 en af
,
(især dial.) afluse en. \\ refl. Matrosen

ligger og luser sig i Solen. VSO. I Gærdet
sad gustne gamle Lærker og lusede sig.

Bergstedt.A.llO. Feilb. 2) intr. 2.1) (sv. dial.

d. s.; vel til Lus 1.2; jf. luske; dial.) snige
sig omkring; luske om. Esp.4.50. 2.2)

(jf. Lus 3.2 samt Luseri, luset 2; nu næppe
br.) i forb. m. paa: være meget paaholdende,
gerrig (med); gnie (paa). luse paa en
Skilling.7S0.

30 liiiste-, i ssgr. ['lusa-] (jf. skrivemaaden
Lusse- w.Luse-knækker,-pusterj ell. (uden
for dial. sj.) riu'sa-] til Lus (jf. Lus-j ell.

(sj.) luse (jf. Lusetantej || foruden de ndf.
anførte ssgr. kan nævnes: Luse-art,-befængft,
-fordrivende, -larve, -æg (jf. I. Gnid); end-
videre en del (mere tilfældige og 1. br.) for-

agt, betegnelser for men7iesker, der er befængt
med lus, fx. Luse-bertel, -frederik, -hem-
ming (VSO.), -kælling, -mikkel, -tøs, -unge.

40 -allé, en. (dagl., spøg.) (snorlige) skilning

i haaret. Gadeordb.^ D&H. FrGrundtv.LK.
97. -ansel, en. se Lusangel, -arm,
adj. (jf. Lus 3.1; sml. -fattig; dial.) over-

maade fattig. Feilb. lus-: Skjoldb.G.83.
-bid, et. (1. br.) egl.: (saar fremkommet
ved) bid af lus; især billedl.: plage, smerte

olgn. BeynikeFosz.(1747).491. Næringsbe-
kymringernes Lusebid. Pont. LP. Vil. 77.

-blomst, en. (jf. Loppeblomst; dial.) S(

50 løvetand, Taraxacum vulgare Schrank (som
ofte er besat m. smaa sorte insekter). Børup.
(NatTid.^^lil926.Aft.2.sp.l). -bær, et. (jf.
Lus 4.1; dial.) om forsk, bær, frugter ell. frø;
især om hybenfrø. JTusch.334(Ærø, Sjæll.).

Feilb.
II
om bær af benved, Euonymus euro-

pæus L. (tidligere brugt til lusesalve). Skatte-

graveren.l886.1.70. -fattig:, «^i- (jf- -arm;
især dial.) meget fattig; ludfattig. AndNx.
DM.V.212. fattig var han, lusefattig. J!4n-

60 ker.De hvide Hejrer. (192 7). 93. -floe , en.

(ogs. Lus-^. {jf. ty. lausfliege; zool.) beteg-

nelse for fluer af familien Hippoboseidæ,
der snylter paa pattedyr og fugle (jf. Kvæg-
biderj. Luse-: Spårck.ND.191. Lus-:
Frem. DN. 720. Boas. Zool.* 366. -for-
skrækker, en. (jf. -kam osv.; dagl;
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spøg.) (stor) kam, især: tættekam; ogs. (dial.)

om de store tænder paa en (rede)kam. Feilb.

Wilhelm. Blandt Dværge og Gorillaer, (overs.

1922).54. -fvB, et, om frø af forsk, plan-
ter, der bruges (har været brugt) som mid-
del mod utøj. VSO. H især om frø af forsk,

giftliljer, navnlig af Schoenocaulon officinale

A. Gray., kapucinerfrø (vAph.Nath.V.182.
FolkLægem.1.43. VareL.^484), ell. om frøene

af Delphinium staphisagria L., Stefanskom
(ASØrstedJ'lanterigetsXaturhist.(1839).311.
VareL.*720). -harre« en. (dial. ell. jarg.,

især soldat.) d. s. s. -forskrækker, -kam. Feilb.

DSt.1918.61. -hul, et. (nu næppe br.) 1)

t egl. bet. : luserede. vAph.(l 764). 2) overf.,

om elendig bolig. vAph.(1764).II.36o. VSO.
•kam, en. (jf. -forskrækker, -harve; iscer

dial.) tættekam. VSO. Cit.l829.(RibeAmt.

1924.150). D&H. Lufikam. Moth.L226.

jf. Feilb. -knækker, en. ^(t) -knæk-
kere. KomGrmneg.III.324. OrdbS. (Fal-
ster). — nit dial. Lus-, Moth.L226. jf. Feilb.).

{ænyd. d. s., jf. nt. laseknikker, -knakker
samt knække las (u. Lus 1.1^; dagl. ell.

vulg.) som nedsæt, betegnelse for ell. skælds-

ord til en sølle, forhutlet fyr; ogs. om smaat-
skaaren, lavsindet person (jf. -puster^ ell.

gnier, gniepind. Moth.L226. (en) lille ly-

risk Luseknækker (o: en digter). Pont.LP.
11.41. da jeg var i Rusland, da var jeg
en anderledes Karl end den Luseknæk-
ker, jeg nu er bleven. Aakj.VF.197. Berg-
stedt.AJ7o. Q spec, (især dial.) om skræddere.

dend Luszeknekker . . dend Skrædder-Pilt.
EomGrønneg. 11.325. smst. 111.324. Feilb.

-kone, en. (nu næppe br.) marskandiser-
ske. Moth.L226. VSO. -kram, en, et. (jf.
-kræmmer; nu næppe br.) 1) » egl. bet.:

gamle, brugte sager. Worm.Sat.106. i sam-
menligning: 'Lærdom er som Lusekram,

|

Der intet hos os koster. Falst.95. 2) overf.,

som nedsæt, betegnelse for tarvelige, simple
folk. 'Folk af Luse-Krammen

|
Til Kir-

ken løber, hver og en,
|
Saasnart det rin-

ger sammen. -Fakf.30. -krud, en ell. et

(VSO.). (ogs. Lns-^. {ænyd. d. s., jf. nt. luus-
kmud, ty. lausekraut; sml. -frø, -urt; dial.)

3( om forsk, planter, hvis frø kan (menes
at kunne) fordrive utøj; iscer om eng-trold-

urt, Pedicularis palustris L., og Delphinium
staphisagria. Moth.Conv.L140. VSO. Lus-:
JTusch. 162 (Angel), -kræmmer, en.

S
ænyd. d. s.; jf. -kram; nu især dial.) han-
lelsmand, der kun har usselt, elendigt kram
at sælge; pjaltekræmmer; nu især i videre
anv.: fattig, elendigperson.Beenb.Æ.69. Feilb.

-marked, et. {ænyd.d.s.;jf.-torv; foræld.)
marked, hvor gamle klæder og andre brugte
sager forhandles. VSO. -mide, en. (zool.)

navn paa mider af familien Gamasidæ (der
snylterpaa biUer og varmblodede dyr).Brehm.
Krybd.717. sa.DL.III.500. -platting,
en. J, platting (fladt towcerk), flettet af
smaa gamstumper. Larsen, -puster, en.
(sj. Lus-. StaunJ'.4. Losse-. CHans.SJ.47).

(jf. -knækker; vulg.) 1) elendig, søUe fyr;

ofte som skældsord. Sødb.DU.67. Et Par lud-
fattige Lussepustere er vi. CHans.S.147.
jeg skal knække hvert Ben i Din Krop,
Din Lusepuster 1 0Bang.Byen.(1924)J26. 2)
(jarg., især i forbryder-spr.) alfons. DSt.
1920.86. -pusteri, et. (talespr., 1. br.) tU
-puster (1): smaalighed; (beskæftigelse med)
ligegyldige smaating. Thorsen.Afh.IIl.156.
-rede, en. (dagl. ell. vulg.) 1) større sam-

10 Ung, mængde af lus; sted (legemsdel), der er

fuld af lus. VSO. D&H. Feilb. (u. luse-
bo^. B ofte (spøg.) om hovedet, hovedhaa-
ret, i udtr. som ligne en ren luserede i

hovedet, have forpjusket haar; være uredt.

SjæUBond.162. jf. Rørd.LB.98. 2) (jf. -hui;
overf.: yderst snavset og fattigt hjem. D&H.
t Liuseri, et. vbs. til luse2.s: lavt gni-

eri; nedrig paaholdenhed. vAph.(1759).
VSO.

20 IJnse-salTe, en. (folkelig) betegnelse

for salve (oftest indeholdende lusefrø, nyse-
rodpulver og svinefedt), der dræber eU. for-
driver lus. MothJ.226. VSO. FolkLægem.
L43. Feilb. Esp.47L Sal.''XVlJ08.

fl
talem.

saa fattig, at man ikke har en (ell.

fire. jf. Gadeordb.^) skilling til luse-
salve. 'Han har en Skilling ei til Luse-
salve,

I
Men vil dog kjøbe Persien og

Cinn3L.Aare8tr.SSJII.211. Feilb. -skrog:,
30 et. (nu næppe br.) person, som er befængt

nied lus. Moth.L226. VSO. -skurv, en.
(nu sj.) skurv i hovedbunden, hvor det an-
grebne sted tillige er befængt med lus. VSO.
IfO. jY.L fi fi sku r V e d t. Moth.L226.-tiys^,
en. t) (foræld.) betegnelse for en sygdom,
ved hvilken lus skulde have udviklet sig i

massevis af fordærvede vædsker i legemet;

Phthiriasis. band (døde) aff een Luuse-
Siuge. Holb.Intr.L88. Blich.(1920).IV.213.

40 OBhch.D.^1.151. 2) (sj.) det at være befængt
med lus; ogs. om aen deraf fremkaldte syg-
dom i huden ; Pediculosis. D&H. Sal.nXJ.13.
luset, adj. ['lusa/, ogs. 'lusai] (sj. skrevet

lasset. 0Rung.SS.117. — nu næppe br. la-

sig. MothX22 7. vAph.(1759)). gradbøjn. (nu
næppe br.):komp.lxis e der e.BiehlJDO.I.102.
(ænyd. luset, lusig, oldn. lusugr, n^luusig;
afl. af hns] dagl.) 1) befængt med, fuld
aflus; ogs. i videre anv. (jf. bet. 2.i): snav-

so set; uordentlig i paaklædning; lurvet;
tarvelig. Gram.Nucleu8J230. VSO. MO.
*krogedeBønder og lusede HyTder.i>racA»i.
VS.180. han skal nok gaa der næsten som
et Fattiglem. Baade luset og fnattet. Pon/.
LP.VILIOO. 2) t overf. anv. 2.1) (jf. Lus 3;
om person(s tænkemaade, optræden olgn.):

som er af ringe værd i moralsk henseende;
lav; ussel; tsær: gnieragtig. BiehlJ)Q.
1.102. saadan gaaer det altid, naar man

60 vil være luset mod fattige Folk, og ikke
vil fortiene sig nogen Guds Velsignelse.
Bahb.(Skuesp.IX.123). (han) havde et

propfuldt Skatkammer, men var alligevel

saa luset, at da han . . forærede et Par
meget nette Sko bort, nændte han dog
ikke at lade Remmerne følge med.Gntndtv.
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Saoco.ll.24. YSO. S&B. 2.2) som vidner om
karrighed ell. gnieragtighed; meget tarve-
lig; elendig; lurvet; isasr om betaling

(løn), gave olgn.: jeg kan inte begribe
hvor Famellen kan være bekjendt og gi
saadan en luset Yio]s.ost\FrifzJurg.nr.87.

*En luset Skilling
| slængt af din Over-

flod i Armods Skød.Sød6.GZ).86. Vi har
ikke råd til at tjene mange kroner; så
forstår vi bedre at spare nogle lusede øre

på ligegyldige ting. Hjortø.F.34. *Vi faar

en luset Gage. EkstrabU/a 1919.1. sp.3. || i

videre anv., om ting. (hans) lusede grønne
Ølflaskeglas. Buchh.VH.8.
Jjuse-tante, en. (til Lus 1 ell. luse 1

;

skol. (kbh.), spøg.) betegnelse for sygeplejersker

olgn., der efterser og (eventuelt) afluser skole-

børn. Sundhedstid.1916.313. BT.'hl926.16.
sp.l. -torv, et. {ænyd. d. s.; gldgs.) d. s. s.

Loppetorv. *fuldt, som Lusetorvet er
|
Af

Huer, Strømper, Kapper,
|
Af Buxer, Skjør-

ter. Klædninger,
i
Og andre gamle Lapper.

Falst.135. EMatthiess.TE.114. -urt, en.
{ænyd. d. s., jf. eng. lousewort; især dial.)

3( i) (jf. -frø, -krudj navn paa forsk, plan-
ter, som menes at fordrive lus (og lopper);
især: (eng)troldurt, Pedicularis (palustris) L.
VSO. JTusch.162. Feilb.

\\
(nu sj.) Delphi-

nium staphisagria. vAph. Nath. V. 183. jf.
Luseurtfrø (om Stefanskorn). FolkLægem.
III. 68. 2) alm. mangeløv, Aspidium filix

mas. JTusch.29. Qariner-Tidende.1925.198.
sp.l.

liHS-flne, en. se Luseflue. t-hund,
en. (jf. Lus 3.2; gnier. vAph.(1759). VSO.

JLu-fiiide, en. se Luvside.
Insig, adj. se luset.

I. liusiiiff, en. se Lussing.
II. t liiismg, en. flt. -er. (afl. af Lus 8

ell. luse 2) som foragt, betegnelse for en us-

sel ell. slyngelagtig person (vAph.(1772).III)
ell. for en gnier. vAph.(1764). VSO.
JLusk, subst. [losg, Insg] vbs. til luske;

især: 1) (jarg. ell. vulg.) til luske 1.1, om
listig, lumsk, lyssky optræden ell.hand-
lemaade. naar der ved Embedsledighed
. . syndes mod nævnte Princip (o: den
aabne konkurrence), da er der Tale om
noget „Lusk", noget, der ikke taaler Da-
gens klare Lys. Ugeskr.f.Læger.1930.1031.
nan er vist ude paa lusk I 2) (dial.) til

luske 1.2: drivert; dovenskab. Feilb. 3)
(dial.) til luske 1.4, i udtr. som der er lusk
i vejret, det er upaalideligt; det truer med
regn ell. uvejr. Feilb. jf.: Når „luften var
ren" så var der ingen fare for „hundene"
(o: tolderne ved Jyllands gamle sydgrænse),
i modsat fald var der „lusk i vejret", ^arft
Turist.1930.264.

luske, V. ['losga] ell. (sjældnere) ['lusga]
U læses som u (i) luske. Høysg.Anh.22.
jf. Esp.450 samt Feilb. -ede. vbs. jf. Lusk,
Luskeri, (no. d. s.; vel til Lus (3) og sa. ard
som bornh. luska (Esp.450), sv. og no. dial.

luska, lyske; sml. luse (2); jf. dog mnt. lu-
schen, ty. lauschen; især dagl.)

t) inir.: bevæge sig, gaa listigt og
lurende, især for (paa uærlig maade) at
opsnuse noget, faa fat paa noget; liste,
snige sig (paa lumsk vis); ogs.: gaa lang-
somt og slukøret ell. skamfuld ; lunte; sjokke,
(ofte i forb. m. adv. (især bort, om(kring)j
ell. præp.-led). l.i) i egl. bet. *Iligemaade
gaar den glubske Ulv og lusker, | Ja seer
sig flittig om i Hede og i Busker. Clitau.

10 PT.130. 'Vi jage Ræven og Ulven op,
|

Der luske ved Bøndernes Hnse. Hrz.D.
IV. 45. "min Ulv lusked slukøret bort.
PalM.lII.29. Han gjorde sig . . til Latter
(ved) at luske angerfuld i Hælene paa
hende. Ponf.F.J.55. EErichs.S.249. \\ipræs.
part., især i forb. komme luskende.
*Hans Gang var luskende og spag

|
Som

Maarens tilet Dueslag.^ød<.28^. Den lille

herreløse Hund kom luskende hen over
20 Dækket. 0Rung.VS.161. Feilb. (jf u. bet. 2;
nu næppe br.) i forb. m. paa: Adam kom
luskendes paa dem kløede Eva dygtig af.

Cit.l771.(GadeordbM68). \\ i forb. m. efter,
han gik og luskede efter en Hiort. Blich.

(1920).X.56. (han) lusker omkring efter
Dem. Han har ondt i Sinde, det kan De
stole paa..JVJens.II.69. \\ i forb. Inske af.

fjerne sig hemmeligt og listigt; „stikke af"

;

især : gaa bort skamfuld og slukøret efter en
30 skuffelse, overhaling, afstraffelse olgn. Bey-

nikeFosz.(1747).151. TBruun.MF.61. jeg
(o: en krovært) burde kræve penge forud
af (ham), hvis jeg ikke vilae have, at

han skulde luske af, når jeg vendte ryg-
gen tn. NMøll.K.136. Feilb. talem.: luske
af som en vaad hund.. D&H.II.525.

||

billedl. ell. i sammenligninger, om ubeslutsom,

forsigtig ell. lumsk optræden, hun trængte
sig ivrigt frem . . uden frygtagtig Var-

40 somhed eller luskende Forsigtighed. JP
Jac.1.286. Feilb. ofte i udtr. som luske
uden om noget som katten om den
varme grød (jf u. Grød i). PalM.(1909).
11.403. PDrachm.K.176. i forb. lure og
luske: ved de ængstelige, sky unge Men-
nesker er (der) noget dulgt Uhonnet. De
lure og luske om det, de begære. Gold-
schm.lll.324. (han) maatte lure og luske
som en Tyv. Schand.AE.340. 1.2) (dial.)

50 drive, dovne ved arbejdet. Feilb. 1.3) (1. br.)

uden udpræget forestilling om bevægelse:

ligge paa lur; lure. *Hans Øjne er
halvt klemt i, under Lusken,

|
Nakken er

støttet til Grøftens Yolå.VillHans.NT.e.

jf. Feilb. 1.4) (dial.) om vejret: være upaa-
lideligt, true med byger olgn.; lure.
OrdbS.(Taasinge).

2) refl.: liste, snige sig paa listig og
lumsk maade for at undgaa opdagelse af sin

60 (bedrageriske) optræden olgn. (ofte i forb. m.
adv. ell. præp.-led). Lad den fordømte Jøde
betale Vognen . . saa kan han gjerne luske
sig bort for mig. Eauch.I.UO. jeg (forsiaar)

ikke, hvorfor vi skulde luske os saa hem-
meligt ind i 'Byen. Erz.VII.273. (hunden)
luskede sig langs Væggene. Schand. BS.
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179. PontX.44. H (jf. u.bet.lJ.; nu næppe
br.) i forb. m. præp. paa: overrumple,
overliste en. FSO. j| uegl. ell. i sammenlig-
ninger. SorøSaml.1.83. Man vil saa gjerne

luske sig fra Consequentsens SolstiJk, der
sigter lige paa Eens Isse. ffierfe.2F.3iO.

leve — luske sig Livet igennem med sku-

lende Blik som en sparket Hund? — Nej.

JPJac.Il.338. luske sig fra sine Pligter.

D&H.
II

overf., i forb. m. tU: anvende list

ell. kneb for at opnaa, opsnuse noget; liste

sig til noget, han er aldrig gladere, end
naar han kan luske sig til at gjøre lidt Tje-

ner-Arbejde. P4Fet6.l7S.434. man maatte
luske sig til at forstaa, hvad der var Me-
ningen. KLars.EPE.149.

3) trans.: bevæge, flytte fra et sted tU

et andet paa en listig og (oftest) bedragerisk

maade; ogs., i forb. m. fra: fraliste, fra-
narre (en noget). Dersom jeg kuns kan
luske Nøglerne fra Herren . . saa skal jeg
nok faae at see . . hvad de bestille. Skuesp.

13.43. Hvad Højre ikke kunde trumfe
igennem, det skal J. C. Christensen luske

igennem. Ekstrabl.^/si 905.1.sp.2. de skulde
luske et halvt Hundrede Flasker Sprit

gennem Tolåen.EkstrabU'>/nl923.4.sp.2. han
fik lusket en bold i maal

j i| overf., i forb.m.
ud: erfare ved listig udspørgen, udfritten.

Jeg skal nok luske det ud af ham. FSO.
MO. Gadeordb.^ jf.: 'Det fik jeg dog
udlusket

I
(Thi jeg er god Spion). Wess.

105.
II (1. br.) m. refl. hensobj., i forb. som

luske sig noget til, skafe sig noget paa
en lumsk og listig maade. Man skyer at

komme offenUg frem med den (o: en
adresse) og søger kun ad Krogveie at

luske sig nogle Underskrifter til.Dagbl.

*/iil865.3.sp.2. Gadewdb.''
Liiiske-f i ssgr. til luske 1; navnlig i

(især vulg. ell. dial.) betegnelser for lumske
og listige personer (jf. -peter ndf.) som:
Luske-broki'/ ChrKnud^enJFastrupbogen
.,Elaps."{1911). 226. Børd.Va.25o. jf. I.

Brok;, -buks (OseJensJN.30), -fis (Da-
nia.II.293. CAlstrup.Typer.(1920).92), -has
(OrdbS.(sjæll.,falstersk)),-mi'k.kel(jf.Dania.
111.232), -pels (om ræv: AlbaSchwartz.Ska-
gen.I.(1912)J66), -pert (MDL. Kvæmd.),
-ræv (jf.Dania.Ul.232), -tyv (BerlTid.
^hl930.Sønd.l.sp.6) ofl. (se ogs. Feilb.).

-peter, en. (dagl.) person, der handler,
optræder paa en li^ig ell. lumsk maade, ikke
er til at stole paa; listepeter. Dagbl.'/»1887.
2.sp.3. CMøll.LM.128. FrPoMlsen.MD.2S0.

jf. Feilb.
II
hertil ssgr. som Laskepeter-politik

(Pol."/il904.1.sp.8. jf.Dania.lI.293) samt
afl.som Luskepeteri (PoU°l9l887.1.sp.5. Kbh.
"/il913.3.8p.4) og (sj.) loskepetre (visse se-
paratistiske Bevægelser . . der havde be-
gyndt at luskepetre omkring i Kredsen.
PoU^/9l887.1.sp.4. ingen Valgkandidat skal
luskepetre sig fra (disse spørgsmaal). smst.
^/il889.1.sp.7). liUsker, en. (1. br. i rigs-

spr.) til luske 1: upaalidelig, utilforladelig
person; luskepeter. MO. OlesenLQkk.PD.11.

207. jf.: (jægerne) sagde til Rævene: „I

Luskere! skaffer os noget at spise." Jfoi&.

Ev.294. liuskeri, et. ^t. -er. vbs. til luske;
især: 1) (dagl.) tU luske l.i: S&B. (Berg)
satte Luskeriets og Forræderiets Stempel
paa sine ModstandeTe.EHenrichsJidFJJ.43.
Marton.HB.34. 2) (dial.) til luske I.2: dri-
veri; dovenskab. Feilb. lusket, part.

adj. ['losgaf, ogs. 'lusgaf] {egLpart. til luske;
io især dial. ell. jarg.) 1) om person: som er

hemmelighedsfuld og listig i sin handlemaade,
optræden olgn., saa at man vanskeligt kan
erkende vedkommendes hensigt og mening;
indesluttet ell. (især) lumsk. NJeppesen.
HT.9. 'N. (er en) lav og lumsk og lusket
Herre.VBarfoed.Ærbødigst— ! V. (1 925). 65.

han spurgte slet ikke. Han er lusket. Han
sa'e slet ikke noget.Pol.Vil930.9.sp.3. Feilb.

OrdbS.(Falster). 2) om tiMand, forhold. 2.1)

20 i alm., om tilstand, handling (osv.) for at

angive, at denne fremtræder paa en dulgt og
utydelig maade, saa at resuUat, følger osv.

vanskeligt kan erkendes. Den er lusket.

Sociuld€m.^yiil92S.4. 2.2) (jf. Inske i.i) om
vejret: ustadigt; byget; iscsr: trykkende
varmt; lummert; ogs. om temperatur i

alm.: lummervarm, (han) pustede og
tørrede sin Pande: „Hør, den er skade
mig ved at være lusket, Cornelius. Kan

30 Du ikke lukke det store Vindue helt op?"
Ude og Hjemme.yn 1928. 630. sp. 1. OrdbS.
(Fyn). liuskns, en. ['losgus, 'lusgus]

(spøg. dannelse til luske m. lai. endelse (jf.
lat. luscus, enøjet); sml. fynsk luskes, luske-

peter, sjæll. lusks(GravlJ.3); nu 1. br.) d.s.s.

Lusker. vAph.(1759).VSO. jeg havde ærlig
talt regnet Dig for lidt af en Luskus, der
var listet hjem alene. Muusm.K0benlw.vns
Nøgler.(1912).75.

40 la-slidt, part. adj. se luvslidt.

Insse, Iiii8se-9 Insset, se luse øsv.

Lussing, en. ['luseriJ (tidligere ogs.

skrevet Lusing. Rahb.(Skuesp.XlI.333). Tode
S.35. Grundtv.Saxo.lI.187. VSO. Lundb. jf.
dial.udtale m. langt vl: OrdbS.(bomh.). se ogs.

Feilb.). flt. -er. {sv. (dial.), no. lusing; afl

af luse 1, jf. jy. lusning t sa. bet. (Feilb.);

grundbet.: aflusning (ved slag, bank)) 1)
prygl; bank; slag; nu kun (i rigsspr.) om

SO slag med den flade haand paa kinden (øret);

ørefigen. %En Lussing! — Hei! —" (De
slaaes). Ew.(1914).11.249. Jeg fik engang
for et usandt Ord en Lusing af ham, saa
det dundrede her oppe i Skandsen (o: i

hovedet). Tode.S.35. *den Lussing gjorde
ondt.DrachmJ*TJ51. jf.: jeg æntrede ham
paa Øieblikket, og fik en Lusing af hans
Pistolkolbe over mit Styrbords Øie. Bahb.
(Skuesp.XlI.333). | ofte i forb. som give

60 en en lussing (Heib.TBJfr.40J. Schand.
BS.416. EmilRasm.F.59), dreje, knalde,
lange, stikke (en) en lussing (ud), se

dreje 1.4, knalde 3, HI. lange 4.2, stikke.
sjældnere i udtr. som række (JørqenNiels.
Offerbaal.(1929).139), slaa (Buchh.K.42),
vende (en) en lussing (CM0ll.PF.86).

XIII. Rentrykt »/j 1931 9
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II i talem. (der er) lussinger i luften,
se Luft 2.1.

II
(nu ikke i rigsspr.) dragt

klø; omgang prygl; spec. (jf. Haandlus-
sing; ^, foræld.) om afstraffelse med en
tamp (sml.: „Tilskibs kaldes Tamp af en
tynd Ende jevnlig Lusing." ievin.}. „Jeg
haaber, du har givet ham en Lusing?" —
„Jo, han har faaet saa meget, at jeg er

ganske træt." Tode.(Bahb.LB.II.430). VSO.
„Det er (skibsdrengen), som faar sine Tamp
ved Kanonen." „Det synes mig (o: en land-

officer), De (o: en marineka^ajn) sagde,
han skulde have en Lussing? . . Jeg troede,

en Lussing var paa Hovedet." „Nej, vor
er paa Ryggen." Goldschm.YII.263. Feilb.

II (j(^i^9'i især skol.) i videre anv., i forb.

give (en) en paa lussingen, give (en)

„en paa kassen", en ørefigen. ChrEngelst.

LD.15. 2) (dagl.) overf., især om pludselig

indtrædende begivenhed ell. tilstand, der bliver

til følelig plage, skade, tab, ulempe for nogen;
slag; smæk; spec: større, føleligt tab ved
forretning, spekulation, spil olgn.; ofte i forb.

som faa en (slem, ordentlig) lussing, (han)
havde ogsaa et Par Gange — som man
sagde — „faaet et Par slemme Lussinger"
i Anledning af . . Forsøg med nye . . Gøå-
magsstoffer. Pont.FL.274. Næste Morgen
protesterede deres Organ . . Det (o: en
avisartikel) var en Lussing der havde
vasket siglAndNx.PE.III.292. (han fik)

en Lussing paa flere Tusind Kroner.
Blækspr.1911.24. Inssinge, v. [iluiseiiWa]

(sj.) give lussinger (1). B giver A en
Lussing. Skal A sige: „Jeg stikker Lus-
singen i Lommen!" — En Mand af den
gamle Skole vil mene, at han skal lus-

singe B. BerlTid.^hlBSO.M.S.sp.l.
lastere ell. lystere, v. [lu-, lyisde'ra]

-ede. vbs. -ing (Moth.L259. VS0.III.L242).
(ænyd. lustere, lystere; fra nt. luster(e)n,

tv. lustieren; dannet (m. romaniserende en-

delse) til ty. lust (se Lystj, maaske delvis m.
tilknytning til lat. lustrare, gennemvandre

\\

nu kun i formen lustere og næppe br. uden
for dial.) adsprede sig; fornøje sig;

forlyste sig; isa^: (forlyste, rekreere sig

ved at) foretage lystrejse ell. spadsere-
tur, om Sommers-Tiid lustere (de) Søn-
dagen bort uden for Forten. EPont.Men.
111.435. (hun) havde lovet Søsteren at

forblive og lustere hos hende. BUss.ME.
III.168. Bosenk.ES.I.162. Levin. (sdjy.).

OrdbS.(Sjæll.,Falster). *Naar du til Hiorden
gik, du gik jo at spatzere,

|
Og ald din

Møysomhed det var kun at lystere. fieW.

Poet.45. Beduinen (som) ikke boer — men
lysterer hvor han vil.Blich.(1920).XIV..83.

hvor har Du (o: en tjenestepige) bisset inat?
har vel lysteret i Herberget hos Karlene.
sa.(1846).1.144. \\ refl. »Bispinden vilde
selv,

I
Sig lidet med lustere,

|
At skue

den berømte FioTd.Beenb.LlO. || biUedl.

Forstanden . . havde ligget i Dvale hos
mig, medens Fantasien lusterede./ VThist.]
PræsUkald.L(1859).31.

liustriiis, en. se Lystring.
Lut, en, [lud] (f Lute. Holb.JH.L255).

flt. -ter ell. f -(t)e (smst.2o6. Beiser.IV.49).
(ænyd. lut(e), sv. luta (fsv. d. s.), no. lutt; fra
mnt. lute (jf. ty. laute^; sml. eng. lute, fr.

luth, mlat. lutana, lutina (jf. Lutenist^; egl.

et arab. ord) \) J" et (især i 15.-18. aarh.
anvendt, men nu til dels forældet) strenge-
instrument, der spilles med fingrene og

10 bestaar af en stærkt hvælvet lydkasse (omtr.
i form af et overskaaret græskar) med en
lang, oftest knækket hals og med dobbelt

strengebesætning; undertiden ogs. (poet.) som
betegnelse for andre instrumenter af lign.

art, som fx. guitar og mandolin. Lut. Moth.
L231. jeg (har) taget den Luth med mig,
for at giøre min Røst des behageligere.
Holb.TJsynl.il. 6. *Min Luth jeg stemmer
nu, sin Lofsang at iTemb3dve.LTid.1729.

20 261. Harper, Luther og Lyrer, brandes. F.
300. MusikL.II.49. \\ lege paa (Moth.
L231. LThura.Poet.48), slaa paa lut
(Moth.L231. Bhode.HA.427. VSO.), slaa
lut (Mau.9434) ell.(nu alm.) spille (paa)
lut. Phønixb.TC.II.Nr.4.5. hun spillede
paa den klingende Luth og sang dertil.

HCAnd.VII.lO. (han) dansede og spillede
Luth. NMøll.VLitt.III.35. 2) (jf. ty. lunte;

farv.; nu foræld.) redskab, bestaaende af
30 en lang stang med en lille halvrund (ell. oval)

plade forneden, hvormed kypen omrøres. Den
gl.By.1927.47. liUt-, i ssgr. (f Lut(t)eti-,

se Lutslagerj. J^ til Lut 1 (jf. dog lut-

begøre j;7a?- (foruden de ndf. anførte): Lut-
hygger, -fabrikant, -foderal, -greb, -hals,

-klang, -komponist, -mager, -musik, -(stem-
me)s&ue, -spil, -streng, -toneskrift, -vari-

ation; se ogs. HPanumB.Ill.Musiklexikon.
(1924).385ff. t -besere, v. (1. led mu-

40 ligvis egl. et subst. m.oet. „dynd, søle", besl.

w.ludderig og Ludring og de der nævnte ord,

jy. lodder, mudder, endvidere m. jy. slod-

der, søle, dynd, slim, sludarbejde, slut, ski-

dent arbejde, ty. dial. schlott, schlutt, søle,

osv.; sj.) tilsøle; svine til (jf. jy. lodder-
beskidt, tilsølet). *hand sig lut begiorde.
BeynikeFosz.(1747).73. »Der hånd var død
og hengt, blev alting lut begiort | Og
Bruuns Forræderie det blev til Skit og

50 Lort. smst.203. -bog, en. (foræld.) bog,

indeholdende anvisninger for lutspil samt lut-

musik. SaUXVI.llO. -bug, en.07-Bug2.3;
nu næppe br.) den hvælvede del aflydlegemet,
kassen paa en lut. vAph.(1772).ilI. VSO.

I. I^nte, en. se Lut.
IL lute, V. se HL lyde.
in. lute, V. se lytte.

Ijiite-he>ne, en. se Luttehøne.
liiiten-drank, en. se Luttendrank.

60 liutenist, en. [ludainisd] (ogs. Lutte-

nist. vAph.(1764). VS0.IILL222. HPa-
numB.Ill.Musiklexikon.(1924).388). flt. -er.

(ænyd. d. s.; efter ty. lautenist (mht.lntenist),

mlat. Int&nista.; til Lut; foræld.) lutspiller.

KomGrønneg.V.134. VSO. MO. NMøll.VLitt.
11.611. !Laten-8laser, en. se Lutslager.
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Linter-draiLk, en. se Luttendrank.
IJntheraner, en. [luda'ra'nar] /Z. br.

Lntheran. Moth.L228. HCAnd.VIII.108.
SaUXI.SSl. t Lutherianer. vAph.(1764)).

fit. -e ell. (nu sj.) d. s. (Holb. Kh. 1002.

Grundtv. B. II. 71. Munch. Verdenshistorie.

n.(1908).108). (ænyd. (fit.) lutheran(n)er

(Skrifter fra Beformationstiden. III. (1888).

20JV.(1889).10), jf. »V. ty. eng. lntheran,

fr. Inthérien samtjy. lntheran, adj.(FeUb.))

tilhænger af lutheranismen, af den
augsburgske konfession. De er en Luthe-
raner, siger De . . De er følgelig ikke
c&tholsk. Ew.(1914).IV. 53. (han) forun-

dredes meget ved at underrettes om, at

vi vare Lutheranere i dette Land. Fr
Sneed.1.251. Ordet om Luther være du
kiærlig takket for paa alle ægte Luthera-
ners d. e. Bibel-Christnes Vegne. Grundtv.
B.II.71. Fru J., der aldrig nogensinde
havde været Lntheran og Protestant af

Hjærtet. Xeo;).Fi.7.68. jf. Gammel-Lu-
theranere. KirheLeks.II.1 66. fjnthera-
nisme« en. [lurfarBinisma] (f Lutheranis-

mos. Meyer.^ — 8j. Latherianisme. Bratides.

(Tilsk.1927.1.78)). (fy. lutheranismus, jf.fr.

lutherianisme; især teol.) Luthers relv-

giøse lære og opfattelse; den lutherske

kristendomsopfattelse. Meyer.*(1878). KFa-
bricius.G.30. lutheransk, adj. [lutia-

•ra-ns^] {jf. ænyd. lutheriansk, ty. luthera-
nisch, eng. lutneran; især teol.) adj. til

Lutheraner og Lutheranisme (jf.lntheTsk).
S&B. Dannelsen af en „gammelluthe-
ransk" Frikirke i Breslau (1830). Sa/.'ZFI.
116. liather-dom, en. {jf. ty. luther-
tum; O, 1. br.) indbegrebet af luthersk kere

og tro, lutherske skikke, forhold olgn.; ogs.:

lutheranisme. LTid.1737.169. Jeg er født i

Lutherdommen, Pater Hahns Familie er
reformert. Goldschm. V. 51. VVed. BB. 441.
han var gaaet over til Lutherdommen. CS
Pet.Litt.1.215. O Litttheri, et. [luda'rin

{ænyd. d. s., ty. lutherei; 1. br.: isasr nedsæi.)

d. s. Povl Helgesen paastod . . at det var
Arcimbolds skamløse Afladshandel, som
Eav Aarsag til Lutheriet. Oi/ose^i. VHJI.143.
utheri og Calvineri bliver (i Frankrig)

Kætteri, JPJacobs.Manes.1.7. sa.Afh.l82.
liiitlierianer, liiitheriaiiisine, se

Lutheraner, Lutheranisme, luthersk,
adj. ['ludars^] (f Intberisk. Ing.EF. 1.203.

jf. vAph.(1764)). {ænyd. luther(i)sk, ty. lu-

ther(i)sch) adj. til Luther; især: som hører
til, vedkotnmer lutheranismen; lutheransk.
H:olb.DHJI.224. katholske Soldaters Gif-
termaal med lutherske Qvinåer. MRJ755.
141. de lutheriske Troeslærdomme. Jn^.
EF.1.203. Munch. VerdenshistorieJL(1908).
21. evangelisk-luthersk, se evangelisk.
}\som subst., iforb.de lutherske, (nu især
hist.) lutheranerne. Eolb.DHJlJ236. de lu-
therske stredes indbyrdes. Ottosen.VH.II.
136. B den lutherske kirke olgn. (jf.
Kirke 3^. Den lutherske Kirke vedblev
at være Folkekirke (i Danmark). Munch.

S.74. de lutherske Kirkers Verdenskonfe-
rence i Kbh. 1929. GadsMag.1930.488.
liUt'klaver, et. (foræld.) strengeinstru-

ment, som i sin indretning var en slags for-

ening af lut og klaver; lutUavicymbel. Mu-
aikL.(1801)J52. Sal.*XVlJ17. -mester,
en. (foræld.) fremragende lutspiUer og kom-
ponist af lutmusik. Aarbog f.Musihl923.42.
lutre, V. ['ludra] -ede; imp.(l.br., und-

10 gaas helst ved omskrivning) lat(te)r ell. latrc

(Ps.26.2. Grundtv. SS. IV. 239. Kierk.XI.
273). vbs. -ing (MothX228. vAph.Chym.III.
85. OpfB.-lL342; i bet. 2: Suhm.II.220.
Madelung.EHJ241) ell. (nu sj.) -else (Suhm.
11.219. .//•. Aflutrelse. VSO.I.87). {ænyd.
lut(t)re, SV. luttra; fra mnt. lutteren, jf. ty.

lautem (og lanterne; a/f. af U. lutter)

1) rense. I.l) (fagl.) befri for urenhed,
iblandede dele; udskille (uvedkommende

20 dele) fra; især m. h. t. malme, legeringer olgn.

luttret Gnid. IKg.10.18. »Hvad skader Gul-
det at det giennem Ilden gaar,

| Det lut-

tres kun deraf, en bedre Glantz det faar.

HolbJ'aars.44. Vaulundur . . rensede og
luttrede Malmet fra alt unyttigt Gruus og
anden Tilsætning. Oehl.VS.24. 'Han sidder
ved Smeltediglen

| Og luttrer Sølvet med
¥]id. Ing.RSE.VII.230. Luttret Salpeter.
MO. Wagn.Tekn.88. Affineringen (af raa-

30 jæm). Lutringen. 8mst.355. | (nu sj.) m.
h. t. andre ting (fx. sukker, se VSO. u. Lut-
trenj. Bernsteenen (o: ravet) luttres i varm
Sand. LTid.l725.667. Honning, som ., er
lutret i Biens M2ive.Fleischer.B.lo6. •vamle
Lægemidler, der indtages,

|
At Inttre Le-

gemet, naar det er sygt Oehl.XII.58. jf.:
*et Vejr af Stivelse og af lutret, blaanet
Tøi.JVJens.Di.57. | lutre af, (nu næppe
br.) afdrive (2); rense (en vædske); afklare

« (1). VSOJ.87. I (sj.) refl., i forb. m. ud.
•Naar Sølvstoffets ædle Indre | Af Ertsen
luttrer sig nd. Ing.BSE.VIlJ230. iJ2) ^^,
foræld.) rense, rengøre (skibssiden) uden-
bords over vandet. VSO. HFiakerJ)a.-Fr.
Sø-OrdbogX1839).77. Sal.XI.1119. ScheOer.
MarO.

2) cm, især højtid.) overf.; spec. m. h. t.

tænkemaade, (livs)anskuelse: forædle. Guds
Vei er fuldkommen. Herrens Tale er lut-

so tret. 2Sam.22.31. Det kan i mange Tilfælde
være vanskeligt nok at luttre "fi-oen fra al

Oyertro. Mynst.BlS.II.237. »Vort Sprog
er stærkt og blødt, | Vor Tro er reen
og luttret. Oehl.XX.245. Skærsilden . .

luttrer den vildfarende Sjæl, som Ilden
luttrer Guldet. Gylb.(1849).IX.49. 'Han
vandred stille, tankefuld, bedrøvet,

| Sin
Fortid og sig selv han nøie prøved. | Som
luttret steg han op af dette Bad. PalM.

60 (1909).II.196. Historikeren . . har den .

.

Opgave . . at lutre „Traditionen" for mangt
et ^iømmehillede.JohsSteetistr.nX.4. Naar
(Dickens) vilde være patetisk, (blev han), for
en mere lutret Smag, ulidelig sentimental.
NMøU.VLitt.III.595. Q (sj.) m.obj. og præd.
•Kristus vil saa gerne

j
Mig^ lutre pur og

9*
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ren. SalmHj.637.4. \\ refl. *åe Siæle,
i
Som

i dit Rige (o: i skærsilden) luttre sig for

Brøde. CKMolh.Dante.il.10. Mange skulle
rense sig og toe sig hvide og luttre sig
(Chr.VI: lutres). Dan.l2.10. NMøllVLitt.
111.59.
liUtre-, i ssgr. (si. Lutter-. Lutterdigel.

VSO.). til lutre (j/. Lutrings-j; dels (fagl.,

nu 1. br.) til lutre l.i: Lutre-digel (MO.
Saaby.''), -kunst ( VSO.), -ovn (MO. Saaby.'),

dels (sj.) til lutre 2: Lutre-dag ('*Marias

Lutredag (o:jomfru Marias renselsesfest ^/i).

Grundtv.PS.lV.61). Liiitrer, en.<t71utre 1.

1) (foræld.) person, som renser, afdriver
metaller olgn. VSO. 2) J, stor, stiv kost ell.

smal, buet skovl af træ, forsynet med langt

skaft til at rense skibssiden med. Roding.
TeknMarO. Lutrings, en. se lutre. liiit-

rings-, i ssgr. (jf. Lutre-; nu 1. br.) dels

til lutre 1: Lutrings-pande ( Wilkens.Runkel-
roer.Nr.l.(1836).239), dels til lutre 2: Lut-
rings-prøve (Pont.BH.91), -sted fdet sande
Luttringssted for Videnskaben. KSelskNye
Skr.II.1.36).

Ijut-slager, en. ('Lut(t)en-.v^pA.('i 759j.
TroelsL.VI.79. f Lutslaaer. Moth.L231).
(ænyd. lutenslager, %. lautenschlåger; for-

æld.) lutenist; lutspiller. VSO. HFanumB.Ill.
Musiklexikon. (1924). 368. -spiller, en.

(jf. -mester, -slager samt Lutenistj. VSO.
Aarbog f. Musik.1923.41.

1. lutte, V. se IIL lyde.

IL Intte, V. se lytte.

liUtte-hene, en. (ogs. Lute-. Sal.^XII.

135). {t. led vistnok besl. m. ænyd. lotte, gaa
sagte og krybende (Moth.L197), dial. lutte,

lotte, gaa langsomt, vralte (MDL. Thorsen.
158. Brenderup.§100. sml. bornh. lodda (Esp.
213). se ogs. Laadringj, samt no. lutra, ty.

lottern, slentre; dial. (og fagl.)) 1) høne med
korte ben og vraltende gang. MDL. OrdbS.
(Fyn.).

II
spec. (fagl.) i fit., som navn paa

lavbenet varietet af den olm. danske landhøne.
de lavbenede, fynske Lutehøns. /Sai.^XJJ.

135. OrdbS.(Loll-FaUter). 2) 07- Høne 2.2;

spøg.) fedladent (pige)barn. Kværnd.
Liutten-drank , en. ['lud(8)n-] (ogs.

Luten-.— sj. Luter-. Moth.L227. CBernh.NF.
XII. 320). {ænyd. lut(t)en- og luterdrank
(MPors. De nomenclaturis Romanis. (1594).

71); fra ^wijnf.lutterdrankCfy.lautertrank);
til II. lutter; jf. 1. Lutter; vel egl. gengivelse

af II. Klaret; foræld., jf.: „obsolet, men Be-
nævnelsen bruges vel endnu hos Land-
almuen." ievtn.) navn paa en blandings-
drik (viti, iblandet sukker og krydderier og
siet gennem en pose). Moth.K135. i gamle
Dage, da man intet andet havde at byde
de Besøgende, uden .. Luttendrank. fl^oZfe.

Ep.II.61. *Skjenkebordet (^)ar) spækket
i

Med Lutendrank og Mjød. Winth.IV.74.
JPJae.(1924).1.57. TroelsL.^ V.152.

liiittenist, en. se Lutenist.
liUttens, subst. se lugte 5.2.

liutten-slager, en. se Lutslager.
I. liUtter, en. ['ludar] {fra ty. lutter;

egl. sa. ord som II. lutter; jf. Luttervin og
Luttendrank; fagl.) den ved første destilla-

tion af mæsken fremkomne, urene (fusel-
holdige) og svage brændevin (jf.Dra.iik2).
Brændeviinsbr.351. MøllH.lV.466. Sal?
XVI.117.

II
hertil ssgr. som Lutter-bækken^

-damp, -kasse (Brændeviinsbr.346.352.357)
samt -mæsk(e) (bryg.: tynd mæsk. Sal*
XXV. 819).

10 II. latter, adj. og (i bet. 3) adv. ['ludar^
Høysg.AG.113. i alm. attrih. uden foransat
art. ell. bøjning; jf. dog: det allerlutterste
(o: allerreneste) Evangelium. Hwmmfr.JjS.
11.70. Blusser hun ikke af lutterste Hjær-
tensgodhed ? iVans.GJ'.ii^. se ogs. ndf. 1. 23.
{ænyd.\ut(t)er; fra mnf. lutter, ren, ublandet,

jf. ty. lauter; sml. lutre og I. Lutter)

1) (nu kun i tilfælde, der ogs. kan opfattes
som bet. 2.1j om stoffer (metaller olgn): pur;

20 ren; lutret. Moth.L227. vAph.(1759). Lut-
ter Guld. VSO. Lutter Kobber, smst. || (jf.
lutre 2) overf. ingen Religion . . frembyder
luttrere. Mennesket værdigere Glæder.
Rahb.Tilsk.1795.518.

2) (dagl, især i faste forb.; ogs. tidligere

næppe alm. i skrifispr., jf.: „udelukkende
tilhørende Talespr." Levin.) fremhævende
det nævnte med udelukkelse af alt andet: intet
andet end; idel; bar (III.5.i). 2.1) foran

30 subst. jeg er omspendt med lutter Ulycker.
IIolb.Kandst.V.5. hånd fait 3 gange af
Vognen og havde nær brudt Halsen i tu
af lutter Lærdom.sa.Er.1.6. *Alt længe var
dit store Hierte spændt

|
Blandt lutter

Fiender, lutter Harm og Modstand. Oehl,
HJ.136. De har jo selv befalet mig at
svare med lutter 'Nei'er. Heib.Poet.VII.319.
hans Gane er Sødhed, og han er lutter
Yndighed (Chr.VI: heel ynskelig j. ITø/s.

40 5.16. (tyren er) lutter Krop og Horn. J^T
Jens.C.129. være lutter Smil.D&H. \\ i faste

forb. ikke lutter lagkage, se Lagkage,
være lutter liv, se Liv 7.2. lutter løgn
(og opspind. /SÆ^. D&H.) olgn. det er lut-

ter Løgn som lærde Folck siiger, at
der boer Folck i Maanen.Jffo?6.Z7f.JF.i5.
Grundtv.Saxo.I.280. MO. Feilb. være lut-
ter øre (sj. øren. Pont.FL.73), lytte op-
mærksomt efter (ell. til) nogen ell. noget. ]eg

50 var lutter Øre for at lægge Mærke til

hans Veltalenhed.HEans.PD.114. Grundtv.
SS.V.169. PalM.IL.II.634. *en spiller paa
Harmonika et Stykke,

|
de andre tier, de

er lutter Øre. MSchneider.ED.7. jf.: *Natu-
ren overalt var lutter Øre. Oehl.L.1.57.
herefter (sjældnere): være lutter øje,
have sit blik, sin opmærksomhed uafbrudt
henvendt paa noget. Bagges.Ungd.il. 191.

*Lutter Øje, lutter Øre . . |
Alt han vilde

60 se og høre. Grundtv.PS. VI.461. Kierk.XIV.
315. 2.2) foran attrib. adj. Jeg fører lutter

Politiske og Udenlandske Discourser.IToZfe.

GW.IV.8. (jeg tog) lutter frivillige Folk
med. CPRothe.JN.95. han (kunde ikke) spise

andet end lutter Franske Rætter. Argus.
1771. Nr. 29.2. Frøken H. var lutter op-
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muntrende Nik og halvhøje franske Be-
nævnelser. Bang.Udv.372.

3) (nu kun dial.) som adv.: udelukkende;
idelig. Sviger-Moderen ..taler lutter om
Handverckets Fortsettelse. Holb. Kandest
Br.):(7^. OrdbS.(bomh.).
flutter-, i ssgr. 1) til lutre; se Lutre-.

2) (fagl.) til I. Lutter (s. d.). 3) til IL lut-

ter, se Lutter-hed, -stal, -vin, sml. ogs. Lut-
tendrank. 4) se Lutterkig. -hed, en. (nu
næppe br.) tU IL lutter 1: renhed; klarhed.

vÅph.(176i). VSO. -kig, subst. {vel til jy.
lutte, kigge (se lytte^, jf. jy. efter lut og
kig (Feilb.II.469), samt Lyt (vbs. til \jtte);

haandv., i^ær jy.) i forb. efter lutterkig,
d. s. s. paa lurenkig (s. d.j. RingkjøbingAmts
Dagblad:'^l9l930.6.8p.2. Feilb.II.117(u. 2.

kik^. -stal, en. [II.l] (ogs. skrevet -stald.

OeconE.(1784).III.157. LandbO.III.440).
{efter ty. lauterstall, holl. louterstal, jf. nt.

lutterm ig(e); om 2. led se Stal, stalle; vet.

ell. landbr.) hestesygdom, der ytrer sig i (for-

øget) udskillelse af tynd, vandklar urin. Lom-
mebog f. Kudske.(l 7S6).21. LandmBJI.219.
Feilb. -Tin, en. [II.l] (jf. I. Lutter; for-

æld.). 1) ren, ublandet vin. Moth.L228.
2) d. s. s. Luttendrank. VSO.

I. LiUV ell. liU, en. [lu-; ogs. lu'v] (dial.

Lag. Oec(ynJourn.l758.207. Høegh.AJ.533.

jf. Feilb. samt VS0.1II.L205). {ænyd. lu og
luv, lou (i lubar, se. Kalk.II.842), no. lu;

sa. ord som dial. lo (Esp.207. Brenderup.
§97), SV. no. lo, oeng. osax. wloh, fnug, travl;

vistnok sammenblandet m. et andet ord: sv.

luv, tykt haar, osv., se IL Lue, jf. ogs. IV.

^^S) O (især skræd.) filtlignende lag
paa retten af klæde, der bestaar af ae

fremstikkende, ved valkningen sammenpres-
sede haar, og som dækker over traadene i

vævningen; ofte m. tanke paa dette lags laadne

(„haarede") udseende, efter at det er blevet

kradset op ved runingen; ogs. (fagl.) om
tilsvarende lag paa bomulds- og linnede stof-

fer. Lu: Moth.L209. (klædet) haver god
Ln. Reiser. 11.288. en af Fedt glinsende
Frakke uden Spor af Lu paa Klædet.
Schand.F.356. Hannover.Teksttl.L39. (man
børster) Klædet af med en Klædebørste
efter Luven, og lader det tørres. CFar^r.

Farve-Bog. (1773). 33. de løse Blomster-
blade . . havde sat sig fast i Kjolens Luv.
JPJac.(1924).L8. Ved Tilskæringen af
Stof maa der lægges Mærke til, om det
er mønstret . . eller om der er Luv. Hjem-
met.l904.79.sp.l. Luven er nislidt. D&H.
<}/. luvslidt), kradse luven op, se IL
kradse l.i. 2) billedl. og i sammenligninger,
om haaret, fnugget, trævlet overflade,
der minder om luv (1). *Han bor derude
ved Bysens Skjel . . |

hvor Følfod skyg-
ger alt Græs ihjel

|
og sætter sin Lu i

hans TTø\e.Aakj.RS.36. Veddet (af Riga-
fyr) har længere „Luv" end det syd-
svenske, hvorfor det ikke lader sig høvle
saa glsit. Suensan.B.II.153. Alle de visne
Blade paa Jorden var overtrukket med

en laadden Luv af Rim. KnudFouls.BD.
103.

II
(sj.) om fine haar paa (unge) men-

neskers og dyrs legeme; spec. om fremspirende
skægvækst. Hans Haar svulmede som Natte-
mulm, den sorte Luv spirede om hans
Hage og Læber. SJtficA.(rio.68. Den ene
af Karlene søgte at faa fat i den hvidlige
Luv, der groede (plagen) paa Kinderne.
JVJens.HF.50. jf. ogs. Feilb.

10 II. IjUT eU. (sjældnere) liWL (Skjoldb.S.

48. jf. Saaby.''), en. [lu'(v)] (nu ikh: i rigs-

spr. Lo. Moth.L183. Esp.§66, anm. Lov. PO
WaUøe.Dagb.38.jf. Feilb. u. luvside;, {ænyd.
lo(v), »V. lov (yngre fsv. loi), no. lo O^v);
fra holl. loef ell. nt. luuv (mnt. lof, hty. luv);

jf. HL luv. Luvart, luve; besl. m. lavere og
luffe; J,)

1) (mods. Læ) den side af en genstand,
især af et skib, som vender mod vin-

20 den; ogs. om det verdenshjørne, hvorfra vin-

den kommer; vindside; luvart. MothJJ
184. Søemænd (leder) efter Vinden og Lu-
ven førend de sluaies. Holb.MTkr.3o3. Sø
Lex.(1808). Døren (i kabyssen) var lukket
mod luv, og den mod læ stod åben. NMøll.
H.61. KuskJens.Søm.324. jf.: *sk hang vi

på en bakke højt til vejrs, til luv,
|
hvor

vi var fri for stanken fra den døde mand.
NMøll.Antig.26.

30 2) t faste forb. faa luven (fra en) ell.

have luven (af), komme op paa ell. være
paa vindsiden af noget (især en modstander)
og derved faa ell. have fordel af vinden.

begge floderne (o: flaademe) . .hemøyeåe
sig at faae \Mtven.Holb.BNB.46o. Naar
Actionen skal begynde, og Flaaden . . har
Luven af Fienden, skal (fiaadechefen) ud-
stæde de fornødne Ordres. SøkrigsA.(1752).

§731. Scheller.MarO. (nu sj.) billedl: det
40 er ikkun den eene Borger om at giøre,

at faae Luven fra den anden. Holb.MTkr.
^^' jeg giør nock icke vel der i, om jeg
gaaer fra dette Stæd, hvor jeg har Luven
borte fra Dorimene (o: hvor jeg kan passe
saa godt paa hende). JRPaulli.SB.74. Biehl.

(Skuesp.IIl5.30). jf.: En Advocat, som selv
er i Luven, overlader ofte sin Fuldmæg-
tig en . . mindre betydelig Sag. Pram.l.
422. holde luven 07- holde 7.2). VSO/u.

50 Luvholder>. ArchivSøvæsen.1.210. Scheller.

MarO. knibe ell. prise luven, se IH.
knibe 2.4, prise, tabe luven. Scheller.

MarO. tage luven fra. 1. tegl. bet: kom-
me paa vindsiden af et skib og derved tage
mnden fra dette. Skibe, der stedse . . s^e
at tage Luven fra hinanden. Holb.MTkr.
41. Hallager.54. i det Samme kulede hun
op, og saa tog de Danske Luven fra ham.
Grundtv.Snorre.ILl.88. Scheller.MarO. 2.

60 (dagl.) i overf. anv.: besejre; overvinde;
især: stille en i skygge; overgaa en. Kom
GrønnegJ.299. i at stive og stryge har
ingen i min heele Livstiid taget Luven
fra mig. BieM.DQ.IV.132. Jeg har og-
saa spillet i Concerter med reisende Vir-
tuoser, og jeg havde taget Luven fra dem
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ÅMe. Ing.LB.II.50. Larmen af Vejret tog
Luven af Fiskernes Gilde i Krogen. Bøn-
nelyc)te.(BerlTid}^lil 926.Sønd.l .sp.2). vin

-

de luven, ved styring komme op paa vind-
siden af en genstand, især af en anden sej-

ler. Moth.L183. With. Sø- Heltes Bedrivter.
(1819).61. Schelkr.MarO. (nu næppe br.) i

sa. bet.: vinde i luven. SøLex.(1808).
MO. OpfB.U.103.

III. lUT, ubøjeligt adj. [lu-'(v)] {no. lo

(luv); egl. sa. ord som IL Luv ell. (snarere)

dannet til Luv- i ssgr. (forb. m. subst. veks-

ler ofte m. ssg.); som regel kun attrib.) ^
som hører til, befinder sig paa vindsiden,
især af et skib (mods. læ), de forreste Skibe
af den luv Colonne. ArchivSøvæsen.I.409.
det luv Vant. Drachm.SS.87. De andre Bra-
ser hales igennem, medens de Braser,
der nu blive luv, kastes til paa Mærke.
Bardenfl.Søm.I.191. Ligge to Skibe op-
braste sammen, braser det læ bakt paa
Fortoppen, det luv paa Stortoppen, smsf.

218. luv Land (o: kyst paa vindsiden).

D&H. luv gir, d. s. s. Luvgir. HFisker.
Da.-Fr.Sø-Ordbog.(1839).?7. BerLiisb.S.62
(se 1. Gir 1^. Scheller.MarO. (den) luv side,
d. s. s. Luvside. VSO. Funch. MarO. II. 90.

alle Mand var sprungen op i den luv
Side, forat tvinge (baaden). Drachm.LK.
'^7. jf. (spøg.): Bøgebuketten ligner luv
Side af en vestjydsk Flantage. KnudAnd.
(BerlTid.^*-lzl925.Aft.Till.5.sp.3).

TiJLT- ell. (alm. og vist kun i bet. i) IjU-,
i ssgr. 1) ['lu-; ogs. ilu(-)v-] (nu dial. Lug- ell.

Lue-, se luv-bar, -slidtj. til I. Luv ; se luv-
bar, -kradse, -kradser, -side 1, -sUde, -slidt,

jf. ogs. luvfattig u. ludfattig. 2) [ilu-(v)-,

lu(v)-, ogs. ilu.'(v)-] ^ til II. Luv (jf III.

luv samt Læ-^; fx. (foruden de ndf. med-
tagne): Luv-bardun, -bras, -kanon, -skøde,
-vant.

I. LiUTart, subst. [ilu{')(v)Brd] (sj. skrevet

LnartBeiser.I V.341. Haueh.ES.16.jf.bomh.
loart. Esp.§66, anm.— nu næppe br. Lovart.

JJuel. 39. jf. Louward. Bom.MineHændel-
ser. (1834). 98). uden best. f. og flt. (ænyd.
lovvert (Kalk.II.836), sv. no. lovart; jfra

holl. (adv.) loetwa.art{Si), jf: Luvvarts, lige

ud for Siden af et Skib. Leth.(1800) samt
SV. t lovarts, nt. la-, lo-, luuvwards; jf. II.

luvart; til II. Luv; om 2. led se IL indvor-
tes) ^ luv (II), vindside, især fra en
ombordværende persons synspunkt, (næsten
kun i forb. til luvart^. SøLex.(1808). Bar-
denfi.Søm.I.165. jf.: *Du skiændte i Lu-
vart, du brændte i hæe. Bagges.V.154. *l

en klippeskjult Kløft mellem Højland og
Lavland,

|
på den yderste Ås mellem Lu-

vart og Læ.Rørd.EK.141.\\ i forb. til lu-
vart ('til luvarts. OrdbS.(Skovshoved)); ofte
i udtr. som gaa (SøLex.(1808).54. Scheller.

MarO.), komme (SøLex.(1808)), være
til luvart (af) (JJuel.39. Scheller.MarO.).
Chefen af et Skib i en Flaade (skal) gjøre
det befalede Kjende-Signal, hvad enten
han er til Luvart, eller i Læ.SøkrigsA.

(1752).§692. Skonnerten (laa) en Mil til

Luvart af „grønne Revle''. Bergs.BB.189.
(han havde) lavet sig en magelig Hvile-
plads agterude til hvLvart. Drachm.VT.158.
Bardenfi.Søm.I.281. II. luTart, adj. [lu(-')-

(v)Brd] (jf. III. luv samt Luvartside^ ^
som (attrib.) adj. til I. Luvart. paa luvard
Bov. AndNx.MS.54. || næsten kun i formen
luvartste {egl. superl. (jf Scheller.MarO.) ell.

10 snarere laant fra holl. loefwaartsch (loef-

waar(t)ste)) som er, befinder sig (længst) til

luvart. Fjendens luvarste Skibe jagede og
gave Fyr paa ham. ArchivSøvæsen. 1. 392.
Harboe. MarO.253. 'Er Vinden paa samme
Side ind,

|
Eller gaar den ene plat forde-

vind:
I
Den luvartste Sejler af Vejen skal

gaa,
I

Den lævartste da sin Kurs kan staal

KuskJens.Søm.374. LtiiTart-side, en. [I]

^ luvside (II). Larsen. D&H.
20 t lii(T)-bar, adj. [I] (ænyd. d. s.) om

klæde, tøj: luvslidt, lu-: Moth.L209. VSO.
*Jeg hannem paa den gamle Hat,

|
Og

lu gbar Kappe, kiendte.i2een6.J.185.-boT,
en. [II] (f -bug. SøkrigsA.(1752).§787). ^
(jf. Bov 2(2);. VSO. MO.
InTe, V. ['lu-(v)8] (tidligere ogs. skrevet

lue. LTid.1728.248. jf bornh. loa. Esp.§66r
anm.). -ede ell. f -te (Moth.L184). vbs. -ning

(HFisker.Da.-Fr.Sø-Ordbog.(1839).77.Schel-
30 ler.MarO.). (sv. lova, no.(dial.) luva; fra

nt. luven ell. holl. loeven; til II. Luv) ^
om sejlfartøj: dreje (sig) med stævnen op
mod vindretningen (mods. II. falde 4.8j; luffe.
Moth.L184. SøLex.(1808). *Naar Skibet i

Søerne duved,
|
Naar krængende kækt

det luved. Drachm.SE.69. Bardenfl.Søm.I.
164. luve en Streg. ScJieller.MarO. || i forb.

m. adv. ell. præp.-led m. omtrent sa. bet. som
det enkelte luve. luve an (jf. anluve; nu

^ næppe br.). vAph.(1759). VSO. luve op,
VSO. Naar man luver VSV. op, ind
i Havnen, vil (man) letteligen kunne
standse Farten. Den danskeLods.(18oO).130.
Kommer en forholdsvis høj Sø rullende,

luver man, lige inden den naar Fartøjet,

op imod den og holder derefter straks

at til Kurs igen. Bardenfl.Søm.I.159. luve
(op) til vinden: AgerbechBeskrivelse over

Begivenheder.(1804).5. SøLex.(1808). Bar-
50 denfl.Søm.I.158. luve 'til: SøLex.(1808).

OpfB.^II.347.
luTcre, V. se lavere.

luT-fattig, adj. se ludfattig, -ger-
rig, adj. [II] {efter holl. loefgierig, hvor
2. led er gierig, begærlig (efter), tilbøjelig (til),

ferrig, ell. maaske en afl. af holl. gieren (se

I. gire og Arkiv.XLI.139); jf. -gir) J, om
sejlfartøj: som har tilbøjelighed til at luve.

SøLex.('l808). Drachm.SS.87. Bardenfl.Søm.
60 1.170. -gir, en. [II] (jf luv gir «. IIL

luv samt -gerrig) ^ et skibs (ufrivillige)

afvigen fra sin kurs, saaledes at stævnen
nærmer sig vindretningen. SøLex.(1808).56.

-bolder, en. [II] ^ skib, som kan holde

luven, som har ringe afdrift og med lethed

arbejder sig op mod vinden; ofte i forb.
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god luvholder. SøLex^l808). Scheller.

MarO. -holdnins, en. [II] (jf. -holder;

sj., nu næppe br.) 3 som vbs. ttl holde lu-

ven (se II. Luv 2). Skibene (var) skarpe
i Luvholdning, stive i Kuling. AfaW.fi G.
28. smst.ie. -kradse, en. [I] (foræld.)

redskab til ophradsning afluvpaa klæde (ru-

ning) efter valkningen. Lu-: VSO. -krad-
ser, en. [Tj (foræld.) person, der opkradser
luven paa klæde efter valkningen. Lu-: VSO.
MO. -side, en. (isår i best. anv.) 1) [I] retten

paa klæde. D&H. Saaby. '' Ln-: SvGrundtv.
Betskrivnings-Ordbog.(1870). 2) [II] ^ den
side af en genstand (navnlig et skib), som
vender mod vinden. SøLex.(1808). den unge
Kajakroer har . . øvet sig i stormende Veir
paa Luvsiden af Landet. fitM/c.6r.I.3. De
Passagerer, som var paa Luvsiden, sam-
ledes paa Fordækket. Da^iYwA.'/? i 954. 4.

sp.6. -slide, V. [I] (sj.) slide lu(v)en af
klæde, denne krumme Ryg, hvis frem-
staaende Skulderblade havde luslidt to

store lyse Pletter paa den mellemgraa
Yx2ifåLe. Schand.TF.II.216. -slidt, pai±
adj. [I] (tidligere undertiden skrevet lue-.

Æreboe.53. CPBotheJN.260. jf. Feilb. lag-.

KomGrønnegJII.5. PAHeib.E.162. Blich.

NN.97. jf. Feilb.). 1) om klæder, tøj: som
luven er slidt af. (han) var klædt i en
gammel luslidt Kiol. Argus. 1770. Nr.4. 2.

*(solen) skinner paa Herskabets Liberi
|

og paa luvslidt Fattigmandskjol'. Sødb.GD.
131. 2) om mennesker: klædt i slidte klæder.
et Par lurvede luvslidte Karle. Bergs.PP.9.
han er meget luvslidt i tøjet

j 3) billedl.

ell. i sammenligninger; især om egenskaber,
tænkemaade, udtryksmaade olgn.: forslidt;

fortærsket; hverdagsagtig ; banal, en lueslidt
Ballet. PÆffei6.i2.JJ.258. Vil I høre lug-
slidte (Oehl.(1835).lJ215: luslidte; Lignel-
ser? om Kander som Roser, Læber som
Rubiner. Oehl.Digtn.1.2.55. luvslidt Karrig-
hed paa alle Kanter. JPJac.1.249. luvslidt
Æresbegreb. Pol. Vu 1925. 7. sp.e. |] den
lu(v)slidte side, (jf.u.lurvet 3; nusj.)
om forhold, sider ved en ting ell. sag, som
ikke gør et fordelagtigt indtryk, ikke er præ-
sentable, og som man derfor søger at dække
over, skjule; vrangen; hverdagssiden. 'Viis
ikke Lasten frem paa dens lusUdte Side.
Wess.30. Bagges.II.129.IlI.131. Elskoven
(er) den forgyldte Stads, man lader Dig-
teren tage og vende ud, Ægteskabet den
luslidte Side, man vender 'må.Kierk.YI.102.

II
oyn person: medtaget af (især: langvarigt)

arbejde. 'Den Herre havde da en Tiener,
|

Der bleven var i Tienesten luslidt. Chr
Borup. PM. 290. Mængden af Bladfolket
er baade luvslidt og træt, uden Tro paa
Folket. Brandes.III.4o9.
Iiiix{e}, en. se Luksus.
I. liy, en. se I. Lyd.
II. ;Ly, en. se I. Lude.
III. liy, et ell. f (sml. dog Feilb.) en

(Moth.L222. jf. VS0.IIIX229 samt u. Uus-
^y)- Py'] flt. (1. br.) d. s. (Sophaauss.B.231)

ell. -er (AchtonFriis. DØ. 11.335. III.209).

{ænyd., sv. (dial.), no. ly, oldn. hly, n., varme;

jf. no. lya, mildhed i luften, sv. lya, vilddyrs

hule; af IV. ly; jf. Læ || ordet anvendes i

alm. uden art. eU. andet attrib. ord) beskyt-
telse; dækning; især om det forhold, at

nogen (ell. noget) er skærmet mod vejr og

vind, mod sol ell. (især) regn; ogs. (mer ell.

mindre overf.) om beskyttetse mod, sikkerhed

10 for efterstræbelser, overfald olgn.; undertiden

(m. overgang til konkr. bet., jf. ndf. 1. 46)
m. særlig tanke paa stedet, hvor der søges

beskyttelse, et fattigt vildfarende Pigebarn,
som han bad at de vUde unde Lye. Suhm.
(SkVid.X.75). (melonskolen bør anlægges)
paa et Sted, hvor der er Lye.EaveD.
(1762).80. *i Ly af Livets Træ. Grundtv.
SSJV£82. *(træerne) ved Fortunen bre-
der ud et Ly. H.rz.D.11.4. Ly af Land . .

20 Beskyttelse af det mod Vind og Sø. fiar-

boe.MarO. *0, lille Moder (o: hønen), o
giv os Ly,

I

vi (o : kyllingerne) er saa angst
for den sorte Skyl Kaalund.229. |] i faste

forb. finde ly. Heib. Poet. X. 268. PalM.
Poes.II.381. du skal finde Ly (Chr.VI:
haabe> under hans (o: guds) Vinger. P».

91.4. D&H. krybe i \y. S&B.I.548. Feilb.

jf. krykke i ly u. IV. krykke, søge ly.

•Uldrige Hjorde hen til Krattet flye,
|

30 Og søge stønnende for Heden Ly. Lund.
ED.171. Uveiret . . giver os det Raad, at

søge Ly, hvor Ly er at finde. Bredahl.II.
151. NaturensV.1915.280. \\ i forb. m. ord af
sa. ell. lign. bet. 'Ei den mindste Fugl

|

Savner Ly og Sk\\x\. Ing.BSE.yiI.239.
Husene bliver ikke mere blotte Rovfugle-
reder eller Ly og Gem, men bliver til

hyggelige 'R\em.VYed.BB.60. især i forb.

m. Læ: 'vi bydes
|
ind til ævig Lye og

40 Læe (i paradiset). Stub.47. man sad i Ly
for Solen, og i Læ for Vind og Regn.
Oehl.Øen.(1824).lVJ06. *l spæde Spirer .

.

i min Have skal i Ly og Læ I staae.

PalM.Dryad.40. *l Læ for Vinden, i Ly for
TsLagen.Drachm.D.34. lun og ly, se I.Lun 2.

II
konkr.: sted, hvor man søger ly, opholder

sig i læ osv. NvHaven.0rth.112. *Guden var
vederqvæget, og henbragt

|
Af Gaards-

karlen til hyggeligt Ly (o: kammer). Oehl.
50 XXIX.235. SophClauss.B.231. jf.: Der var

en Mængde gamle Teltringe af svær Type,
Grave, Kogely. EnudBasm.GS.1.424. Jæ-
gerlyer af store Ksimpesten. AchtonFriis.
DØJII.209.

IV. ly, adj. (f lyd. Moth.L224. VSO.).
intk. lyt (ænyd. liu, sv. dial. ly, jf. no.

dial. ly, oldn. hlyr; sml. glda. æda. laa,

oldn. hlær, samt eng. dial. lew, nt. lo, lu, ty.

lau; jf. HI. Ly, V. ly; besl. m. II. lummer,
60 Læ; dial.) ikke helt kold; lunken; lidt
opvarmet, (især om vand, mælk olgn.).

Ovnen . . var „ly" endnu fra Bagningen
af. Blich. (1920). XXVI. 10. MDL. Kok.
DFspr.1.335. Feilb. OrdbS.(Fyn, Lolland-
Falster). H om luften, vejrliget: lun; mild.
Feilb. OrdbS.(sjæll.).

|]
(sj.) om person. Han
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var aldrig enten kold eller varm (o : Uge-
gyldig eller ivrig), men stedse, hvad jeg vil

kalde ly. Blich.IV.538.
V. ly, V. [ly-] præt. -ede ['ly(9)88] part. -et

[']y'(9)<] {ænyd. ly, oldn. hlyja, jf. oeng. hlie-

wan og ni. loen, liien, være mildt, tø; til

IV. ly og III. Ly || uden for dial. næsten kun
poet.) 1) især m. h. t. vand olgn.: opvarme lidt;

gøre lunken; kuldslå a. *Trugets lunkne,
I

i Ledningsrenden lyede Vand. Blaum.StS.
118. *lidt lyet Vand for gammel Tand.
Aakj.SE.13. Feilb. OrdbS.(SjæU.,Ft/n).

\\

(sJ.) m. h. t. luften, vejrliget: lune; mildne;
btlledl.: 'under Skyer

|
Er Nordlyset (o:

den sande videnskabs lys) tændt,
|
Som ly-

ser og lyer, | Hvor bedst det blev kjendt.
arundtv.PS.Y.269. 2) til III. Ly. 2.1) give
ly; skærme (for); tage af (for). Skoven
lyer godt for Huset. FSO. det Plankeværk,
der omgav deres Hus og Have og lyede
for Vestenstormen. Pont.KQ.lO. OlafRans.
Tværveje.(1904).15. Feilb. Intet var der til

at læ og ly og lune for Sæden. Skjoldb.

SM. 90.
Il

upers. *Giv mig Barnets Jule-
vejr!

I

Dér det altid lyer og læer.Aakj.
UA.31. Feilb.

|| (jf. IV. ly; sj.Jipart. brugt
som adj. det faldt ikke en Gang min Trane
ind at tage Kvarter i den vindlyede
Krog. CHagenbeck.Dyr ogMennesker. (overs.

1911).226. 2.2) (sj.) refl.: skaffe sig ly.

Moth.L222. ly sig i et Smuthul. D&H.
VI. ly, v. se III. lyde.
I. lybsk, adj. [lybs^] (glda. lybsk (Molb

&NMPet.Dipl.400. Skraaer.II.123), lybisk,

lybæsk (GldaKrøn.119.187. Molb&NMPet.
Dipl.185.339), lub(e)sk (Kalk.II.842); fra
mnt. lubisch, jf. ty. liibisch || nu især om
ældre tiders (spec. middelalderlige) forhold,

i alm. spr. erstattet af lybæksk (Gram.
(ESelskSkr.IV.13). Ing.PO.1.113. PMøll.
1.273) ell. især Lybækker- i ssgr.) adj. til

Lybæk. Holb.Tyb.1.8. lybske og holsten-
ske Afsendinge. Drachm. XII. 8. 1 1248
vendte en liibsk Flaade sig mod (Kbh.).
Trap.*1.764. || i substantivisk anv. de lyb-
ske, indbyggerne i Lybæk. Solb.DH.II.13.
Slange.ChriV.218. paa lybsk, (sj.) om
skik og brug i Lybæk. Herren regner maa-
skee paa Lybsk (o: i lybske mark, som
havde den dobbelte værdi af danske; jf. smst.

II.6). Holb. Abrac. II. 7. (| i særlige forb.

lybske brædder, T ældre betegnelse for
barkkantede Kalmarbrædder. Suenson.B.lI.
152. lybsk pølse, (gldgs.) en slags sær-
lig fin røget pølse. NvEaven.Orth.109. 'hol-
stensk Sild og lybske Pølser. Grundtv.
PS.IV.530. Gruyére-Ost og lybsk Pølse.
Schand.UM.2. \\ spec. om Lybæks møntsy-
stem og de der udprægede mønter, der i den
senere middelalder fortrængte den slette dan-
ske mønt og endnu i 19. aarh. brugtes i Søn-
der- og dele af Nørrejylland, for en Snees
Ægg (gav man) ikke meer end en Lybsk
Skilling. Holb.GW.II.4. Aarb.1884.265.267.
1886.137. efterstillet en møntbetegnelse, i forb.

som en mark ly h sis. (tidligere forkortet L.

HandelsO.(1807).91).Slange.ChrIV.218.696.
Han, der endnu regnede med Mark lybsk.
Bobé.(Tilsk.l930.L353). Feilb. tidligere havde
Lybæks msnter den dobbelte værdi af de til-

svarende danske: nu omstunder regner
(man) 2. Danske mark mod en Lybsk.
Holb.DNB.599. MO. jf. (overf.): Begge
dine Breve har jeg rigtig faaet, men
ikke Stunder til at giengiælde det første

10 i sin Tid, og nu maa jeg da see til at be-
tale med eet lybsk. Grundtv.B.1.493.

\\
(nu

næppe br.) i udtr., der hentyder til et vid-

underbarn fra Lybæk, Chr. Heinrich Heine-
ken, der levede fra 1721 til 1725, besøgte

Kbh. og forfattede en kortfattet fremstilling

af Danmarks historie, (jeg var) ved den
Fremgang, jeg havde (gjort), blevet et
Slags lybsk Drengebarn, der havde Kund-
skaber over mine Aax. Bahb.E.1.28.

20 II. lybsk, adj. se løbsk.
liybsker, en. ftt. -e. (fsv. lyb(i)sker;

til I. lybsk; dial. (foræld.)) lybsk mønt
(skilling), man fortalte, at de , . maalte
deres Penge med en Skæppe, og at de
bL a. havde en Skæppe „Lybskere". Ribe
Amt.1912.390. Feilb. I^yb-skilling:, en.

{nt. liibschilling; til I. lybsk, jf. Jesp.Fon.
504; sml. Lybsker; nu dial. (foræld.)) lybsk

skilling. 3. Mark eller 24 Lybskilling. Pflug.
30 DP.768. åer (blev) senat en Tallerken rundt,

hvorpaa der blev lagt Lybskillinger til Mn-
sjk&nterne. BibeAmt.1913.531. Feilb. Liy-
hæk., propr. ['ly|bæ^] (jf. l.lyhsk). dø-
den fra Lybæk, se I. Død 2.2. lybæksk,
ad/, niyibægs^'] se lybsk sp.l43^^.

I. tiyd, en ell. (nu kun dial.) et (Moth.
L228. Holb.Rh.II.45. LTid.1732.742.1750.
403. Kort.159. Feilb.). [ly-'d] Høysg.AG.3.
(if Liud. Holb. Paars. 254. sa. Intr. I. 328.

40 Slange. ChrlV. 263. y/". «. Klokkelyd samt
Feilb. og Kort.51. — dial. Ly. Blich.(1846).

1.153. Feilb. Esp.174. Kort.92.153. jf. Lyd-
i ssgr.). flt. -e ell. d. s. (Høysg.AG.46. Bag-
ges.L.II.253. Winth.VIII.275. Bang.T.181.
Jørg.HV.29. JMJensen. Vendelbomål.(1897-
1902).130. i rigsspr. nu især (fon.) i bet. 2.3:

VilhThoms.GS.42. Jesp.Fon.3); ftt. lyde
synes først at opkomme i beg. af 19. aarh.

(fx. Grundtv.Udv.1.256. PMøll.1.359. VSO.
5a(1820)); den dadles Heib.Pros.VIII.415;

Levin kalder den urigtig, men mener den
dog forsvarlig i den fon. anv., saaledes som
den er brugt af Bask og NMPet.; jf.: „pi.

Lyd forekommer i Skrifter hos gode For-
fattere; neppe i Talesproget. Lyde fin-

der man hos enkelte Nyere; men imod
den rigtige Sprogform." JiO.; endnu Sv
Grundtv. (1880) angiver ftt. = ent. („ikke

Lyde"), (glda. ly(th), liud, sv. Ijud, no. lyd,

60 oldn. hlj68, got. hliu^, jf. mnt. lut, hty. laut

og oht. liodar, oeng. hleo9or; til IV. lyd;

jf. II. Lud)
1) stilhed, ro, opmærksomhed blandt

tilhørerne, der gør aet muligt for disse at

høre en persons tale; ogs.: en (af forsam-
ling ydet) lejlighed ell. tilladelse for en per-
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son til at Jcomme til orde (i forsamlingen).

•Det hele Slot bestaaer af tynd og kling-
rend Kobber,

|
Tilbage driver Røst, gir

Giensvar, naar man raaber . .
|
Der aldrig

gives Lyd og Rum til Rolighed. Holb.Me-
tam.l9. Feilb. ncesten kun i faste forb. ||

GJ bede om, begære, æske (Schack.

167. DdcH.) lyd olgn., udbede sig tUhøremes
opmærksomhed og ro, fordi man ønsker at

tale til dem. S&É. Kaper. || iaa ell. finde
lyd, (l.br.i rigsspr.) høres, trænge igennem
i en forsamling; komme tU orde; faa øren-

lyd. Det menige Folk . . taler saa sagte,

at det under huie Partiers larmende Raab
næppe kan finde Lyd eller komme til Orde.
Alkn.I.19. Feilb.

||
give lyd, (nu næppe

br. i rigsspr.) forholde sig rolig, stille; især:

være rolig, opmærksom over for en taler;

høre efter. Stille, stille . . gier dog Lyd.
Eolb.Kandst.II.3. *0 giver Lyd, I Folk, i

alle Verdens Riger!
|
Gud kalder, stUle

dog, og merker hvad hånd siger. 5ror8.

99. Erz.Y1.176. Nu tog N. N. sin Kæp,
bankede paa Loftet og sagde: „Giv Lyd
i Huset!" . . Men da han liavde banket,
blev der helt stille i Stuen. RasmHans.M.
13.

II
gøre lyd, (nu næppe br.) skaffe ro

i en forsamling, saa at en person kan kom-
me tU orde. Moth.L229. YSO. B knabbe
til lyd, se knabbe. Q raabe lyd, (nu
næppe br.) ved raab paakalde ro, opmærk-
somhed, naar en person skal tale. Efter at

Poukerne og Trompetterne hafde ophørt
og Herolderne hafde raabt Liud, traadde
Cancelleren .. frem. Slange. ChrlV. 263.

\\

skifte eU. skille (FeilbJI.471.III.25o)
ell. skære (Aakj.HS.317. sa.(AarbSkive.
1920.72)) lyd mellem, (nu kun dial.)

vel egl.: sørge for, at kun een taler adgan-
gen, lade to eller flere skiftes tU at tale; nu
kun: stifte fred, forlig ml. personer, der
skændes, strides. Moth.L229. Don Quixote
sprang tU Hest, og med Lantzen i Armen
og vel bedækket med sit Skiold sø^e
han at skifte Lyd imellem dem. BieM.DQ.
III.193. (rrundtv.Saxo.II.319. det var to
af Pigerne, som gjorde Spektakler med
en tredie, og saa maatte jeg skifte Ly
imellem dem. Blich.(1846).I.lo3. Feilb.II.

438b^^.471.II1.2.51. || slaa til lyd eU. (nu
næppe br.) slaa lyd (MothX229. VSO.
MO.), (ved at slaa paa noget) paakalde en
forsamlings ro og opmærksomhed, naar en
person vil holde en tale. Paulus stod op,
og slog til Lyd med Haanden, og sagde
(osv.).Ap0.13.16. en lille kort Stok, pyn-
tet med brogede Silkebaand . . bruger
(murerne) i deres Sammenkomster til at
slaae Lyd med, naar der skal blive Taus-
bed.Winth.7IIlJ263. Ved Desserten slog
Gehejmeetatsraaden tU Lyd paa sit Glas
og rejste sig. Der blev tyst . . „Mine Da-
mer og Herrer." Panf.S3f.i89. jf.: »Nor-
nen, den høie,

| Da stødte (o: med et spyd)
stoltelig til Lyd. OeKlXJ.282. *da vinkte
med sin hvide Haand

|
Til Lyd hun flux.

sa.ND.192. uegl.: »Med Eet blev der saa
stille —

I
En Drossel slog til 'Ljd.Winth.

111.24. nu især i forb. slaa til lyd for,
søge (i tale ell. skrift) at vække opmærksom-
hed ell. interesse for (en sag); anbefale; gaa
i brechen for. de Tendenser til (regereri og
militarisme), som vor provisoriske Kopie-
ring af preussiske Forhold forsøgte paa at

slaa til Lyd for. Schand.O.II.213. D&H.
10 2) dels i al alm. om det forhold, at no-

get er hørligt, indvirker paa høreor-
ganerne; det, at noget lyder, udsender lyd-

bølger; (en tings) lyden; dels om det en-
kelte (sammensatte ell. usammensatte) høre-
indtryk (frembragt af de af et svingende
legeme udsendte luftbølger, lydbølger), uden
hensyn til dets kvalitet (sving^ningemes regel-

mæssighed (jf. I. Klang, Toney ell. uregel-

mæssighed (jf. Larm, Støj olgn.)); ofte i

20 forb. m. en gen. ell. (nu oftest) præp.-led m.
af til angivelse af lydgiveren. 2.1) t al alm.
jeg hørte deres Vingers Lyd som en Lyd
af store Vande, som Lyden af den Al-
mægtige, naar de gik, et Bulders Lyd
som Lyden af en nær. Ez. 1.24. (ærke-
bispen) sagde, at det behageligste Lyd
han hørte, var, naar nogen gnavede Been.
Holb.Kh.87o. »Nu er det tyst i Strædet,

|

og Aftnens Lyde tier. Sødb.GD.34. *Lyden
30 naar man skærer en Bog op. J VJens.IH.'

138. Lydens RiLStlghed. MÉnttdsen.Fysik.
(1923).305. give en lyd ell. (især) give
en lyd fra sig 07. ndf. l.44f.). luft^ldte
ell. luftholdige Organer ell. Hulheder i

Legemet giver ved Banken paa dem en
anden Lyd end luftfattige ell. lufttomme.
SaUXVlII.1104.

Ij
(eufem.) om fjært olgn.

KNyrop.OL.1.5. det kunde ske for den
(o: en hund), som for den bedste, at den

40 en Gang imeUem lod høre en Lyd, som
ikke har hjemme i dannede Omgivelser.
NaturensV.1916J295. jf. Feilb. | (nu næppe
hr.) om støj, larm, spektakel (jf. Krigslyd^.
ingen Handverks-Mand hvis Arbejde gi-
ver nogen Lyd fra sig, maa boe i Nær-
værelsen af Professorerne eller de Geist-
lige. iri<Z.i730.676. især i forb. stor ell.

stærk lyd: Moth.L229. Luften skal have
syntes for dennem at være gandske glo-

50 ende, og desforuden have givet et stærk
Lyd fra sig. LTid.1732.742. man kand høre
et stort Lyd og Tnrnmél smst.l733.816.

\\

ordspr. (nu næppe br.): god lyd kommer
af tomt kar, især brugt (nedsæt.) om tomt
praleri: tomme tønder buldrer mest. Mau.
10374. Moth.L229. VSO. 2.2) spec. om de
med et instrument (især: et musikinstru-
ment) frembragte svingninger og det
hertil svarende høreindtryk (uden hen-

60 syn tU arten, velklangen osv.; jf. I. Klang,
Tonej. han (foregav) sig at høre lydet af
ApoUtnis Luth udi det Inderste af Temp-
let. Eolb.mi.II.322. »Med skiønne Toners
Lyd forsvandt den Døde.O<rW.BL.55.*Klok-
kens Lyd

| Er min YTjA.Eeib.PQet.yiI.
290. Herrecykle . . stor Klokke med to

XIII. Rentrykt »/i 1*31 10
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Lyde. PolitiE. KosterUPh 1925. l.sp.2. en
Klokke, der giver et Lyd fra sig.Holh.
Hh.II.450. talem.: piben har faaet en
anden lyd olgn., se Pibe. 2.3) spec. om
de ved luftudstødning gennem hals,
mund (næse) frembragte svingninger,
der kan opfattes af høreorganer; især

(sprogv., fon.) om hvert enkelt af de under
en bestemt stilling af de menneskelige tale-

organer frembragte høreindtryk, der bruges

som meddelelsesmiddel; sproglyd; artiku-
leret lyd. det er ikke en Lyd af dem,
som raabe, naar de seire, og ikke en Lyd
af dem, som raabe, naar de tabe; men jeg
hører en Lyd af Samg. 2Mos.S2.18. Der-
som jeg da ikke veed lydens kraft (1819:
Sprogets Betydningj, bliver jeg en Bar-
barer for den, som taler. lCor.l4.11(Chr.
VI). *Da rasend Cerberus løb frem ham
vUde glube,

|
Gav et tredobbelt Lyd af

sin tredobbel Strube. Eolb.Metam.85. *Det
være skal vor største Fryd, | Som Skjalde
barneglade,

|
Naar hoppe kan ved San-

gens Lyd
I
Selv bare Ben paa Gade.

Grundtv.PS.VI.382. *Moders Navn er en
himmelsk Lyd, |

Saa vide som Bølgen
blaaner. smst.186. alle Sprogets mest æte-
riske Lyde. PMøll.1.359. *han gik da efter

Lyden ind i det tætte Krat | og fandt et

stakkels Raalam, af Moderen forladt. Ploug.
1.333. Jesp.Fon.3.\\ (nusj.) røst; stemme.
Fierene (o: paafuglens) maa bøde paa Ly-
det og den øvrige Skabning, der i sig

selv intet haver, som synderligen kand
XBCommQnåQVQ.Holb.Ep.lV.147 . *Vor Løve
(o : Jesus) med sin stærke Lyd

|
Os Frelse

vil forkynde. Brors.31. || faa lyd, (især G)

j

give sig udtryk i lyd, ord. 'Skrækken faar

Lyd, og de raabe, hver Mand. Ploug.1.296.

han bevægede Læberne til en Klage, der
ikke fik Lyå. Bang.S.384. give lyd e«.

(især) give en lyd fra sig, frembringe
en lyd; sige noget. Give en forvirret Lyd
fra sig.vAph.(1772).III. jeg læste mine
Lektier i deres Stue; de kunde imidler-
tid sidde hele Timer uden at give Lyd.
Goldschm.VI.126. ikke give en Lyd frasig.

D&H. 2.4) videre anv. af bet. 2.3, om den
lydlige side af ord, tale i modsætn.
til betydningsindholdet; ofte iudtr.for,
at ord, tale mangler betydningsindhold. *Min
Siel afskyer den blotte Lyd af Trusler I

Ew.(1914).III.180. *Naturen os dannede
lige,

I
og Adel er ikkuns en Lyd. PAHeib.

uS.609. et Ord (er) i og for sig selv kuns
. . en Lyd (og) dets Betydning blot . . en
Henvisning til et andet Ord. PMøll.II.142.
*Ei sin Forsvarers Ord han længer hørte,

|

De kun som tomme Lyd forbi ham gled.
PalM.V.444. Monrad.BV.165. Bibelens Ord
var i hendes Øren kun tomme Lyd. Bang.
T.181. 2.5) (nu 1. br.) om den maade,
hvorpaa en lyd (2.8) ell. lydforbindelse
fremtræder, ell. om arten af høreindtryk-
ket, lydfornemmelsen (jf. En(s)-, Ord-, V el-

lyd samt Af-, For-, Ind-, Om-, Udlydj.

•Sæt ikke tvende Stavelser
|
Af samme

Lyd tilhobe. Reenb.II.24. Jeg finder . . at
nogle gamle haver skrevet titl, insl, regi
og at man siden har lagt e epenthetieum
til, for god lyds skyld. NvHaven.Orth.4.
der er intet, hverken slem l^d eller an-
det, der hindrer, at man jo kan beholde
ståm-Vocalen i udi . . bid af at bide.Høysg.

AG.llO. (1) har samme Lyd hos os som
10 i andre bekjendte Sprog: Svensk, Tysk,

Itahænsk. Bask. Betskr. 65. 2.6) (poet.) om
ekko, genlyd (jf. Efterlyd^; især i forb.
give lyd, genlyde. *bag den tykke Skov

|

Gav mørke Klipper Lyd af den Algodes
Lov. Ew. (1914). 1. 158. *Sang og Musik
gav Lyd i høie Træer. Eeib.Poet.VII.376.
*(droslen) sang saa det gav Lyd i Skovens
Krone:

|
deilig er den danske Bøgeskov!

VEsm.FD. billedl: for sin Deel taaler Bi-
20 skoppen ret vel, at høre derpaa, som paa

Alt andet, hvad Pressen giver Lyd af

imod ham. Balle.Bib.1.67. 2.7) (især dial.)

i forb. ikke kunne høre lyd, vel egl.:

overhovedet intet kunne høre; nu kun: ikke

kunne høre, hvad en person siger, p. gr. af
forstyrrelser, larm ; ikke kunne høre ørenlyd

(jf. Hørelydj. der kand ingen høre l^d
for ham. Moth.L229. VSO. MO. Kværnd.

II. liyd, en. se Lød.
30 III. Livd, en. se II. Lud.

IV. lyd, adj. [ly-'3] intk. -i (se I. lydt;.

(ænyd. d. s. i bet. „hørlig, lydelig", fsv. liu-

dher, oldn. hljoSr, stille, tavs, mnt. lut, oht.

hlut (nht. IsLVit), oeng. hlud (eng. loudj; besl.

m. got. hliuma, høreevne, øre, og lat. cluere,

kaides, prises, gr. kléein, prise, berømme,
klytos, berømt; jf. Lydhed samt I. forlyde,

I. Lyd, Lyd- 2, III. lyde, lystre, lytte || uden
for intk. lydt (s. d.) kun dial. ell. (G), sj.)

40 som en til lydt nydannet fk.-form) hvor der
er lydt (1.2). Sirenen brølte . . den be-
gyndte asthmatisk hvislende . . pludselig
slog en malmfuld Bastone igennem, et

bevidst Råb ud over det lyde Hav. Jac
Paludan. De vestlige Veje. (1922). 112. Esp.
209.

V. lyd, adj. se IV. ly.

Ijyd-, i ssgr. ['Iy8-] (dial. Ly-, se u. Lyd-
hul, II. -hørj. 1) (hvor intet andet ndf. an-

X gives) af I. Lyd 2; udeladt er fx. (fagl.,

især fys.) Lyd-forplantning, -gennemtræn-
gelig(hed), -hastighed, -indtryk, -overfø-

ring, -styrke samt (til I. Lyd 2.3; sprogv.)

ssgr. som Lyd-bortfald, -dannelse, -foran-

dring, -forbindelse, -forhold, -forskel, -fy-

siologi(sk), -gruppe, -omstilling, -skifte,

-slægtskab, -system, -tab, -udvikling,

-veksel, -værdi, -ændring. 2) af IV. lyd;

se I. Lyd-hør, II. -hør, -øret; jf. ogs. Lyd-
60 hed. 3) (glda. lydæ-, fsv. lydh-, oldn. Iy9-

;

til ænyd. lyde, liude, folk, oldn. (flt.) ly-

Sir, oht. linti (nht. leute^, oeng. leode, flt.

til oldn. Iy9r, Ijodr, mand af folket, folk,

mnt lut, oeng. leod; der har fundet tilknyt-

ning sted til IV. lyde 4; i moderne da. er

de herhenhørende ord dels genopt. fra oldn.,
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dels (og især) nydannede tii IV. lyde 4) i

en del ssgr., der betegner personer ell. sam-
fund (institutioner), som staar i underordnet,

afhcsngigi forJiold til andre, skylder andre
Ivdighed ; se Lyd-biskop, -folk, -f5TSte,-herre,

-kirke, -kloster, -konge, -land, -mand, -rige,

-slave, -stat, -stift; endvidere i enkelte adi.

og verber, se -lægge, -skyldig, jf. ogs. lyd-

a^ig. 4) af IV. lyde; se lydagtig, -aab

pen af Reims (havde) sine Lydbiskopper
(FrKiels.EH.lI.467: Lydbisperj samlede
til en Synode. FrNiels.KH.Ul.(1898).394.
RJahnKielsen.Landet iVaade.(1903).45. om
Eskil og Absalon havde været Hamborgs
lydbisper.ADJør^.I.e. H0lr.KP.IJ.83.
•blære, en. (zool.) om den blære paa hver

side af mundvigen hos frøer, der krænges

ud, naar dyret kvækker (jf. Kvækkepose/
luiTg, en.' spec. (jf. -Inknmg rsprogv.) om ib BMøll.DyLJII.79. Sal.UX.95. -bæg^er.
det forhold, at en lyd bliver mere aaben (jf.

aaben sp. 18*°). Lydaabningen er især af-

hængig af de omgivende Lyd (Konsonan-
ter). Brøndum-Nielsen.G G.1.260. -aj^tifi:,

adj. (ænyd. d. s., fsv. lydhaktogher ; til IV.

lyde 4; nu hm dial.) lydig, (superintenden-

terne) skulle holde Kongens Undersaatter til

at være fredsommelige og lydagtige. DL.
2—17—6.*Vort Belt lydagtig staaer at efter

et. J^ den bægerformede del af en tungepibe

i et orgel, som tjener til at forstærke og for-

ædle tonen. HPanumB. lll. Musiklexikon.

(1924).511. -bøje, en. (især ^) bøje, der

foroven er forsyrnet med et apparat, som ved

bøjens nedduvning frembringer en fløjtende

ell. brølende lyd; pibetønde. Scheller.MarO.

-bølce, en. (fys.) iscer i flt., om de ved et

legemes svingninger frembragte luftbølger,

leve Ordre: | Den Kongelige Brud til Siel- 20 der under visse omstcendigfieder indvirker

land at befordre. ChrFlensb.DM.1.77. 'Det
elskte Land ..lydagtigt var hans Vink. Bull.

(SkVid.IX.lo9). Feilb.
|i
/i«Wt7:Lydagtie-hed.

MothX229. EPont.Men.III.406. -bar,
adj. {jf. nt. luudbar (hiy. lautbar, alminde-

lig bekendt), holl. luidbar; til I. Lyd ell. lU.
lyde og suffiks -bar 1 eU. 2.2) 1) (dial.) om
rum, sted: hvor der er lydt (1.2) (jf IV. lyd;.

(hans) Træsko er beslaaet med svære Jern-
ringe, der giver Klang i det store, lyd- »
bare Rnm. Skjoldb.G.13. Saa yndigt lyd-

bart og middagstyst var der i Gaden.
HansPovlsenJuUePandum.(1926).34. Feilb.

En Ulempe var den stærke Lydbarhed,
der hidrørte fra, at Cellerne indvendig
var beklædt med Træ og at Skillevæg-
gene mellem dem kun var af Træ. EHel-
tceg. Sindssygevæsenets Udvikling. (1915). 64.

2) (sj.) almindeligt, offentligt bekendt. Disse

paa høreorganeme. AWHauch.(1799).478.
(det er ikke) Lysstraalen, som vi see, eller

Lydbølgen, som vi høre, men Det, som
disse Virksomheder tilføre os. Heib.Pros.
11.360. Drachm.DM.186. Paulsen.1.329.

-daase, en. (fagl.) den rørformede indret-

ning nederst paa grammofontragtens arm,
hvori lyden dannes. RGandrupJKJ.9. Po-
litiE.Kosterbl'/iil 923.3.sp.2.

I. IJydde, en. se I. Lude.
II. lydde, v. se lød(d)e.

Ijyd-del, en. (fon.) del af en (sammen-
sat) lyd, ell. (især) lyd, der er del af en lyd-

forbindelse, denne Stavelse (o: 1. stavelse i

„ikke") består altså af to Lyddele: en
Selvlyd og en derpå følgende Medlyd.
Rask.Retskr.7. MO. -dække, et. J" over-

delen af et strygeinstruments resonanskasse.

D&H. -dæmpe, v. jf.: Efter at have
Rygter havde jeg intet hørt til, men hvad 40 lyddæmpet Gulvet (0: gjort gulvet lyddæm
der nu kom, var lydbart nok. MRubin.Er
86. -betegj^else, en. (især sprogv.) be-

tegnelse af en lyd v. hj. af et særligt tegn

(jf. -betegningj; ogs. hmkr., om selve tegnet

(jf- -tegn 2). S&B. Brøndum-Nielsen.GG.1.
53. -betegnende, paii. adj. (især sprogv.)

som betegner (er tegn for) en lyd; ogs.: ono-
matopoietisk ; lydmalende. S&B. -beteg-
ning, en. (nu næppe br.) d. s. s. -beteg-
nelse. JfO, -bUlede, et. 1) CJ det høre- sp
indtryk, det billede (3), der svarer til en lyd-

forbindelse (talte ord). Barnet (faar) sam-
tidig Lydbilledet af det talte Ord og
Synsbilledet af det skrevne.VorUngdom.
1907.320. 2) (med.) om indbegrebet af de
ved stetoskopi olgn. af en legemsdel iagttagne
lyde. Sthetoskopi af Cor viser det for
pulmonalstenose typiske Lydbillede. Uge-
skr.f.Læger.1928.186. -biskop, en. (nu

pende) med Mapper og Aldersrenteske-
maer slæbte de Pengeskabet ud i en Vogn.
SUkeborgVenstreblad.^*/itl928.1.8p.2. | næ-
sten kun i j)ar<. lyddæmpende &r«^ som
adj., og som vbs. i formen Lyd dæmpning.
Schand.VVJS. -dæmper, en. (især fagl.)

indretning, der tjener til at dæmpe tyden.

ÅndNx.PE.III.186. Lyddæmper . . til en
Motor. Scheller.MarO.

I. liyde, en ell. fnu ikke i rigsspr.) et

(Wess.188. AndNx.PEJ.217.II.100). ['lyaa]

flt. -r. {æda. lyte, Uutæ, sv., no. lyte, oldn.

lyti ; til oldn. Ijotr, hæslig, got. liuts, hykle-

risk, falsk; vist besl.m. IQ. Inde; jf.YAjde;
i rigsspr. kun O)

1) om fejl, brist, skade paa legemet.
1.1) legemsfejl, legemsskavank olgn.,

der er medfødt, erhvervet ved sygdom olgn.

om der er Lyde paa det (o: offerdyret), saa
l.br. -bisp.— minæppebr.Lyde:Moth.L230.f'0 det er lamt eller blindt, hvadsomhelst
VSO.). {ænyd. lydebisp, glda. lydæ beseop,
oldn.ifd-, IjåQbiskup, oen^. leodbyscop ; se

u. Lyd- 3; hist.) i den kristne kirke indtil

10. aarh. betegnelse for biskop, der havde til-

rnied en landmenighed; ogs. om alm. bi-

p i modsætn. til ærkebiskop. Erkebiskop-

slem Lyde det er. 5MosJ5.21. Heel deilig

er du, min Veninde! og der er ingen Lyde
paa dig.Høj8.4.7. At see til, havde hun
kun en eneste Lyde, og det var en mørk
Stribe i Huden over Munden. Ing.EF.V.3.
(han) havde en meget slem Lyde — han

10*
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var nemliff åøystnm. FFalkenstjerne.Overs.

afHerodotJ.(1897).28. saaraabte det stærkt
i ham, især naar han stod over for beske
Udslag af Nøden. „Det er mit gamle Lyde"
tænkte han og blev agtpaagivende. I Barn-
dommen var det et Slags Slagtilfælde, nu
var det blevet til en Stemme. AndNx.PE.
111.290. Feilb. At fødes uden Ljde.Høysg.
S.299. *Hun være maa . . deilig af Skab-
ning,

I
Uden Lyde og Plet. Winth.HF.85. ip

1.2) (nu kun bibl. ell.jur.) om skade paa,
beskadigelse af legemet, der tilføjes en
(af dyr ell. mennesker). Bider mand anden,
saa at hånd der af fanger Lyde. i)L.6—7—
13. den, som giør Lyde paa sin Næste, ved
ham skal gjøres saaledes, som han haver
gjort. 3Mos.24.19. Goos.I.oS. Fremdeles vil

der kunne tillægges den tilskadekomne
en passende Godtgørelse for Lidelser,
Ulemper, Lyde og Vansir. LoyiVr. il 7"/8 20

1921.§2.
2) om ufuldkommenhed, fejl, brøst i

al alm.; især om mangel, svaghed, ska-
vank af aandelig art; ofte i forb.m.ord
af lign. bet. Løgn er en slem Lyde paa et
Menneske. Sir.20.34. Vore Comædier ere
Moralske, og giver nette Caracteres paa
adskillige Lyder. Holb.UHH.Prol.2sc. jeg
(troede) der var . . en Lyde selv ved vore
bedste Følelser. Grundtv.Smaaskr.9. (det 30

danske folk) har store Lyder, ingen store
Laster. Brandes. XV. 66. *En artig Pige
Rikke var, | Dog havde hun en Lyde !—

|

Hun slikkede af hvert et Kar,
|
Af Potte

og af Gryde. Bastian.Nr.8.1. Helgene uden
Lyd e r. froi6.Z^fe.&4 »•. hans Vaaben var uden
Plet ellerLyde.ffomo5.Fi).7. lak og lyde,
se IL Lak. dyder og lyder, se Dyd sp.
1173"''. lægge en noget til (en) lyde,
(nu næppe br.) regne noget for en ufuld- 40

kommenhed, fejl hos en; lægge en noget til

last. jeg snacker undertiden noget meget
. . Mange legger mig det til en Lyde.J?oZ6.
QW.IV.8. lægge ell. sætte lyde paa,
(nu næppe br.) dadle; laste. Moth.L93.233.
*Set ey din Næste

|
En Klak og Lyde

paa, ! Tal til hans Beste.Brors.13e. VSO.
III.L25.227.

II. Lyde, en. se I. Lude.
III. lyde, V. [ilySa] Høysg.AG.å. (i liu- 50

de. Gram.(KSelskSkr.IV.86). Æreboe.197.
Slange.ChrIV.1318. — nu kun dial. lut(t)e.

Moth.L231. Cit.l701.(Thurah.B.163). OrdbS.
(Fyn)), præs. -r ['ly-'Sar] l^der. Høysg.AG.
106. præt. lød [lø-'9] ell. (nu ikke i rigsspr.)

lydede (Moth.L230. LTid.1737.385. JSneed.
IIL43. FrSneed.I.161. jf VSO. og Feilb.)
ell. (nu ikke i rigsspr.) lydte, lydde ( Visd.

18.10 {Chr. VI). FrHorn.PM.44. Slange.
ChrIV.1021. Graah.PT.II.49. jf.Esp.45b); «i

part. lydt [lyd] ell. (nu ikke i rigsspr.) lydet
(Moth.L230. Holb.DH.1.539. SBloch.Sprogl.
222). vbs. -else (s. d.) ell. (sj.) -ning (se Klok-
kelydning^, jf. Lydende samt I. Lyd (2).

{glda. lythæ, lywdhæ (Bimkr.), sv. Ijuda og
(i bet. é) lyda, no. lyde, oldn. hljoQa, jf.

mnt. luden (hvorfra glda. ludæ, /sy. ludha^
og mht. luten (hvorfra formodentlig formen
lut(t)e;, oR luten (ty. \zxiten); til IV. lyd;

jf. I. forlyde
|| de sammensatte tider dannes

V. hj. af have ell. (sj.) være : SBloch.Sprogl.
222. Retfærdighedens Stemme er lydt.
Mynst.Betr.1.282)

1) om lydgiver: udsende lyd(bølger);
give lyd fra sig; nu især i forb. m. nær-
mere bestemmelse (adv., præp.-led), ellers bru-
ges alm. mere spec. udtr. (fx. klinge, ringe,
tone^. Basunen lyder langsomt.^ifos.i,9J5.
*Et Instrument, der stemmes galt,

| Det
lyder nok, men kn\iTTeT.Reenb.lI.2o. *Kir-
keklokke! naar til sidst du lyder

| For
mit Støv, skønt det dig hører ej. Grundtv.
PS. VI.581. »Naar Hornet lyder, naar Trom-
men den gaar, | nyt Liv, frisk Mod Sol-
daterne faar. ARecke.(FolketsSangB. 513).
den Egenskab ved Legemerne at de lyder
og klinger, brandes./ r. 6,2. *Det kimer i

din (0: Danmarks) Agers Korn,
|
Kon-

kylje-Horn
I
om dine Kyster ]yåe.LCNiels.

U.15. have hørt klokken lyde, men
ikke vide, hvor den hænger, se Klokke 3.3.

et lydende malm og en klingende bjæl-
de, se I. Bjælde.

2) fremtræde som høreindtryk, lyd;
være hørlig; høres. 2.1) i al alm. 'Basu-
nens vilde Skrald

|
Lyder vidt om Lande.

PMøll.(1848).I.5. Tordenen lyder stærkest
imellem Fieide. VSO. »Da løde Trin ; fra Dø-
ren sprang Klinken op i Hast. Aarestr.SS.
III.42. 2.2) (jf. I. Lyd 2.3^ om levende væs-
ners (artikulerede ell. uartikulerede) lydfrem-
bringelser, overfor disse \ød(Chr.Vl:]ydåe)
Fjendernes skurrende Skrig. Visd. 18. 10.

*Borgens Haners Galen |
Lyder over Vang.

Heib.Poet.II.348. *for Danmark Sukket
lød. Holst.1.6. uegl. (m. overgang til bet. 2.5j

:

•Til Landets fromme Fader lød | Det høie
Raab om Bondens 'i^ød. Rahb.PoetF.1.5.

||

om sang, melodi. *De Sange, de lyde saa
høyt udi Skye. Thaar.HG.4. 'Om Dane-
marks Kvide der lød en Sang, | Saa sør-

gelig. Grunder. PS. FJ. -254. *Fjernt over
Bølgen lyder Havfrusang.Heife. Poef.JIJ.
448.

II om ord, tale. *Det (o: guds ord) lød
ved Donavs Kildevæld,

|
Det højt gjenlød

fra Dovrefjæld. Grundtv.PS.III.66. ^Under
dine Vingers Skygge,

|
Lad kun Korsets

Byrde trykke,
| Klage lyde paa vor Gang.

Timm. ChristeligeSange.(1852).87. Men Kon-
gens Svar . .1 Det har endnu ikke lydt.

Schand.IF.147. m. selve udtalelsen som subj.

:

*For dem lyder atter vort Bliv. Oehl.L.I.

25. *fra min Læbe lyder:
|
„Danmark er

et lidet, fattigt Land" 1 PilføZLZ.SS. Efter
Oplæsningen lød der fra Mændene et be-
tænksomt „I{øTr.Pont.Sk.l4. jf.: »Tilbage!
lød Trompetens Skrald, |

Bort gik det i

Galop. CKMolb.SD.292. \\ om lyd ell. lyd-

forbindelse, lydende bogstav, spec. f:
vokal. LTid.1728.430. 2.3) bet. 2.1-2 anv. i

forb. m. nærmere bestemmelse, der betegner

den maade, hvorpaa noget lydligt fremtræ-
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der, ell. høreindtrykkets art (jf. dobbelt- (1),

ens- (2), haardt-, ilde-, lige- (1), med-, selv-,

vellydende^. De Tydske skriver et e

over u, nåar det skal lyde anderledes
end n. Høysg.AG.4. Selvlyde (haldes saa-

ledes), fordi de lyde for sig selv allene.

Itask.Betskr.6. Der er mange Ord i begge
Sprog, som lyde eens, men som have
forskjellig Udtydning. Eeib. Poet.VIL 224.

Hvorledes lyder denne WelodiePFSO. 'I

det Høje! I det Høje I | Lyder det Dig
mere svaxikX'i Kaalund.33o. ofte i forb. m.
et sammenligningsled: 'Falder Regnen ikke
frodigt?

I

Lyder den ikke som en for-

elsket Mumlen? JFJews.jDi.eS. Knuderne
buldrede i Kaminen, saa det lød som et

fjærnt Sus af Tog. Fleuron.S.138. lyde,

som om man trak en kat i halen, se Kat
sp.l96^^- lyde med, (nu næppe br.) være

1918.562. „Jeg vilde ikke eje ham om han
var Millionær .

." — „Aa! .. det lyderl

Du vilde nok krybe herfra til Berlin for

at være i den anden Donnas Sted !" Buchh.
DE.77. Q det lyder ikke godt olgn.,

det gør et daarligt indtryk, er upassende, ser

ikke godt ud. det lyder ikke pænt, at de
unge irettesætte de gamle. D&H.

4) om noget sagt ell. skrevet (trykt): vcere

IJD af en vis beskaffenhed i formel og indholds-

mæssig henseende; have en vis ordlyd eU.

et vist (ordret) indhold OT- dobbel^ (2),

ens- (1), ligelydende 2j. 4.1) t al alm., især

i forb. m.aap. saa(ledes) (jf. saalydende^
ell. konj. som. breve til Jøderne fra Lysias,

som lydde saa (1871 : havde følgende Ind-
hold). 2Makk.ll.l6(Chr.VI). Nåd (som 6rd-
sproget lyder) bryder alle love. Høysg.AG.
18.5. Bliv nu ikkun ved, sagde nan, at

i lydforbindelse med; udtales sammen med 20 give sig ud for en fransk Student, efter-

(jf. medlydende, Medlyd;. jf.: Pligten
lyder bestandig med i Kjærligheden. Naar
Du skiller dem ad . . da er Du bestandig
i Selvmodsigelse. Kierk.II.135. 2a) (jf.

L Lyd 2.6; nu sj.i rigsspr.) give genlyd;
genlyde. OrdbS.(Fyn). jf: *Åd Gaden gik
lydende Fodtrin hjem. Jørg. Af det dybe.

(1909).8. lyde igen, d. s. *Det lød gjen-
nem dybe Gruber | Igjen fra Jordens

som Deres Pas og Attest Lyder. Prahl.AS.
IV.oO. saadan lyder Reglen i dette Til-

fælde. XBang.OU.90. Tror du paa Gud
Fader, den almægtige, og paa Jesus Kri-
stus, hans enbaarne Søn, og paa den Hellig
Aand, alt som vor kristne Tro lyder.^W^r-
bog.470. jf. Ordlyd: jeg (vilde) ønske, at

min Bøn maatte forstaaes eenfoldigt og
ganske efter Ordenes Lyden. ^i^fc.F/.iSi.

Bryst Winth.ND. 102. Naar man raaber 30 4.2) m. obj., der angiver ordlyden ell. ind-

imod Skoven, lyder det igien. FSO. 2^)
(billedl. anv. af bet. 2.2-3; i rigsspr. kun høj-

tid.) være genstand for meddelelse ell. alm.
samtaleemne; meddeles; fortælles; ryg-
tes. 'Da lyder og din Skiændsel vidt paa
hver en Kyst. OeAZ.flr.i56. Jeg fortalte

(skuespillerinden), hvorledes hendes Navn
lød til horden. ECAnd.XII.31. | (dial.)

upers.: forlyde (I). Saa lød det, at han
laa syg etsteds nordinde. (rravLBB. 119. ^o velse af indholdet.

holdet (anført direkte ell. ved en at-sætn. ell.

(nu sj.) ved en inf.). Kongens Pafi . . liudte,

at ieg var een Kiøbmand. Æreboe.197. CP
Rothe.JN.292. Kapitainens Ordre lydede
strax at stoppe og anholde Skibet.S^aw^.
11.111. *Der er en Lov for Alting her paa
Jorden . . I Og Loven lyder i sin Simpel-
hed

I
.. Op og ned. PalM.(1909).I1.60.

4.3) t forb. m.præp. paa til nærmere angi-

m. overgang tU bet. 3: det lyder til, det

siges ell. lader til. Feiib.

3) (videre anv. af bet. 2.2-8 og 2j&) om ud-
talelse: ved den maade, hvorpaa den
fremsættes, ved sin form ell. sit (af til-

køreren ikke overvejede ell. kontrollerede) ind-
hold synes at være af en vis art (værdi,
lødighed), de troløse Ord, der lyde saa
betydningsfulde og ere uden al Betyd-

ep. pa
i i al alm.: gaa ud paa,

i rigsspr. nu iscer om instruks ell. indbydelse.

Hans (o : en pavelig legats) Fuldmagt lydede

Eaa at giøre Fred i den gandske Christen-
ed. Slange.ChrIV.875. man hører blan-

dede Stemmer iblandt dem, som dog alle

lyde paa, at man kan glæde sig ved at
være Dansk. 0rst.VIII.146. 'høre og for-

staa,
I
Hvad Guds-Ordet lyder paa. Grundtv.

SS.IV.1. Feilb. invitationen lød paa mid-
ning. Gylb.(1849).III.218. 'Det lyder som 50 dag

j
instruksen lød paa straks at gøre

et Eventyr, et Sagn fra gamle Dage:
| En

røvet Datter, dybt begrædt, er kommet
frelst tilhsigel Pont.(FædrelSange.l6S). Ef-
terretningerne lyde ugunstigt. DÆfl. det
lyder meget naturligt, lovende, swsf. for-

klaringen lyder meget troværdig ! | i foi-b.

m. præp. af: give indtryk af; bibringe en et

indtryk. Det første Ord var: Ekstraordinær
Indkaldelse, Det lød nu rigtig godt af, at

sig klar til at rejse
i Q m. angivelse af sted.

hun ødelagde alle de Adkomst Breve, som
lyde paa Venden og Nordalbingien. floZ6.

DH.T.322. et andet Sted, end . . Stæv-
ningen lydede jtsia.. Stampe.lJ22. nu iscer

(vt,) om skibspapirer: indeholde angivelse af
skibets bestemmelsessted. Skipperens Docu-
menter lyde paa England. FSO. D&H.

||

m. angivelse af person (nu især: den person.
vi kom med (o: i krigen). AHenningsen. 60 som ved et dokument olgn. faar en rettighed

8A.34. det lyder (af noget), det giver
indtryk af noget betydeligt. Per, det lyder
ikke af Noget. Det er saadan et bondsk
'Sa.xn. Schand.F.274. Patienterne foretrak
at lide af Influenza fremfor af Forkølelse,
der ikke rigtig lyder af noget. .^TafurensF.

olgn.). alle deres Lehns-Breve alleene
have lydet paa Personen og ikke paa
Efterkommerne. Holb.DH.1.539. (passet)

lydte paa 12 FeTsoneT.Seidelin.96. (aktie-

brevene) lyder i Reglen paa Ihændehave-
ren. £e^e6^6»wJJ.5. Fagforeningsbog ..
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Ivdende paa Navnet N.N.PoZi<Æ.8/iji9^5.Jf.

II m. angivelse af dom, straf. Det næste Aar
i Avgust faldt Dommen over Søren Fær-
femand, og lød paa tre Aars Arbejde i

ern paa Bremerholm, JPJac.I.505. (dom-
men) lød paa 60 Dages Fængsel paa sæd-
vanlig Fangekost. Ekstrdbl}^lil920.1.sp.3.

II
om pengeseddel, værdipapir: angive som

sin værdi (jf. paalydende, Paalydende^.
en Anvisning lydende paa 500 Kr.D&É.
Betalingsmærker . . lydende paa 1, 3, 4
og 6 Kr., hvis samlede paalydende udgør
625 Kr. PolitiE.Kosterbl.V9l923.2.sp.2. bil-

ledl.: Den, der kjender sig selv, han veed
indtil det mindste, hvor meget han lyder
paa, og veed at sætte sig selv om, saa
han faaer den hele Værdi ud.Kierk.V.94.

5) (efter ty. låuten, oht. lutten, afl. af(kau-
sativ til) oht. luten (se sp. 152^); nu kun ^)
ringe ell. kime med klokke, slaa paa
gongong olgn. I denne sterke Frost (har)
mand som sædvanligt . . lydt med Klok-
kerne til at tilkiendegive, at mand kunde
fare frit med Ksiner. LTid.1726.54. Han
skal, naar der lydes til Bøn med Klokken,
faae Folkene til at være samlede, førend
der lydes 3die Gang. SøkrigsA.(1752).§473.
I tæt Regn lydes med en Gongong. Den
DanskeLods.(1850).U0. Scheller.MarO.

IV. lyde, V. [ilyQal (nu kun dial. ly(e).

ChrBorup.PM.427. VSO.i„i Hverdagsta-
len.«). MHans.(SvendbAmt.l922.69). Børd.
B.12. Esp.209. £renderup.§22. Feilb. OrdbS.
(Lolland), jf. Thorsen.44. dep. lyes: AndNx.
PE.I.118. Esp.209). præs. -er ['ly'aar] præt.

(i bet. 3-4j lød [lø-'5] ell. (i rigsspr. kun (sj.)

i bet. 1-2; lydede (Moth.L230. Robinson.1.39.
Suhm.Hi8t.L33. Grundtv.PS.IIL98. Orønb.
RN.40. jf. Feilb.) ell. (nu ikke i rigsspr.)

lydde, lydte (lMos.3.17(Chr.VL). ChrBorup.
PM.186. Blich.LV.486. jf. Esp.209. Feilb.);

part. lydt [lyd] ell. (nu næppe i rigsspr.)

lydet (Moth.L230. Ew. (1914). Ilt. 241).
(glda. lyde, æda. lythæ, sv. lyda, no. lyde,

oldn. hly9a; til roden i I. Lyd, IV. lyd; jf.
II. forlyde || m. h. t. bet.-udvikling sml. fx.
høre (6) og ty. horchen l| ordet har egl. svagt-

bøjet præt., formen lød (kun i bet. 3-4; endnu
ikke hos vAph.(1772).ILL, først kendt fra
Bagges.NblD.85) er overført fra III. lyde)

1) (nu kun dial. ell. arkais.) anstrenge
sig for at opfange (svage ell. fjerne) lyde
(tale osv.); anspænde sin opmærksomhed (og
samtidig forholde sig ganske stille) for (om
muligt) at høre noget; lytte. 1.1) i al alm.
*Alf han stander i Odderskær, | han lyder
alt over de Felde;

| da maatte han høre
saa langt af Led

| hans Sønner deres
Sværde g}æ\le.DFU.nr.2.14. *De saae,

de lyede til Døren,
| De løb omkring, de

spurgte PeeT.ChrBorup.PM.427. Opmærk-
som lydte Daphnis, om han kunde høre
Phillis's Sang.Birch.L.137. MDL.338. Feilb.

1.2) i forb. m. efter. || m. præp. efter: da
de lydede meget nøie efter, hvad Kandt
den (o: en lyd) kom fra, hørte de en an-

den Bvvisen. Biehl.DQ.L.177 . min egen Siel
(havde) allerede længe lydet efter Trom-
petens vilde Kl&ng.Ew.(1914).IIL241. den
vaandefulde Syge . . lyder efter den heese
Vægters traurige Raab. Tode.ST.1782.74.
VSO. Jeg blev ved at ligge og ly etter
Klokken. MKorch.Godtfolk.II.(1924).34.

\\

m. adv. efter: (Han nærmer sig, og lyder
efter til den Side, hvor Sophie skal komme

10 fra, og siger:) Jeg hører hendes Trin.
Skuesp.V.338. smst.229.

2) paahøre med opmærksomhed, agtpaagi-
venhed, interesse; høre paa; lytte til. 2.i)

(nu næppe br.) m. obj. at lyde høimesse.
Moth.L230. VSO. 2.2) (nu kun dial. ell.

arkais.) i forb. m. præp. paa.. *vaagen lig-

ger min Terne | og lyder hun derpaa.
DFU.nr.1.27. Paulus og Silas . . sang Gud
lof-sange, men Fangerne lydde (1819: lyt-

20tede;paa dem. ApG.16.25(Chr.VL). »for at

lyde paa Kvad |
Dér i det grønne jeg sad.

Grundtv. PS. LII. 9 7. Lng. Holger Danske.
(1837).14. »Ved Solbjergslag,

|
da glem-

mer Folket den lange Dag.
|
De unge,

famle, de store, smaa,
|
nu Fuglesangen

e lyde -paa. AntNiels.Spurvekvidder.(1873).
20. Når gildebrødrene holdt deres fester,

gik de samlede til kirken og lydede først

på messen, (h-ønb.RN.40. Gravl.Igl.Essinge
30 By.(1905).48. Feilb. 2.3) (nu kun dial.) i

forb. m. (præp. og adv.) t\\. I, som ere me-
nighedens anførere, lyder til (1871 : lytter

t\l)\Sir.33.21(Chr.VI). Kom De her hid;

og (hun lægger Fingeren paa Munden)
lyd nøie tU, men tavs, tavs! Biehl.(Skuesp.

III3.100). Feilb.

3) (ofte m. overgang til bet. 4) give agt

paa, lytte til, paahøre en udtalelse og ina-

rette stn opførsel efter dens indhold; følge,

^ rette sig efter, hvad der siges til en (jf.

høre 6.2). 3.1) i al alm., m. h. t. udtalelse
\\

m. obj. du lød (Chr. VI: lydde^ din Hustrues
Røst og aad af det Træ.ilfos.3.J[7. »Taal-
modighed jeg ærer,

| Og lyder hendes
Bud.jBrors.i74. Ch-undtv.SS.1.121. *Mon
hun har Mod til at lyde hans Bøn.Heib.
Poet.VII.101. jf.: dem, som ere gienstri-

dige, og ikke lyde Sandhed, men adlyde
Uretfærdighed, skal vorde Ugunst og

50 Vrede. Bom.^.8. nu næsten kun i forb. lyde
ens raad, følge ens raad. I vilde icke lyde
va.it'Raaå.Holb.Jean.l.l. Robinson.1.39. MO.
lyd mit Eaaål D&H.

||
(nu ikke i rigsspr.;

jf.u. bet. 3.3j i forb. lyde ad. *dog hørte
de Varsel af mig, og løde mit Ord ad.

Bagges.NblD.85.
||
(nu kun dial.) i forb. m.

efter (Feilb.) ell. paa. Moth.L230. Dersom
du ikkun vilde følge Philosophien, og lyde
paa min Tale, saa skulde du snart blive

60 frie for al Bekymring og Græmmelse.
Suhm.I.71. ordspr.: kvinderaad er spinde-
raad, og kun en daare lyder derpaa, se

Spinderaad. 3.2) m. h. t. navn: opfatte,
kende som sit navn og lystre en kal-
den V. hj. af dette navn; (især spøg.) i

videre anv.: hedde. || om dyr, især hund
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(jf. u. høre 6.2 sluin.J. Hunden lyder Nav-
net Tiger. Gylb.VIlI.21. MO. Tysk Schå-

ferhund . . lydende Navnet Unkas, bort-

løben. iVa<rid."/xii950.^/"f.8.si>.o. II
(nu kun

spøg.) om person, den snurrige Kromand .

.

hed Tulipan. Jeg har ikke kjendt ham
under noget andet Navn . . Han lydde det.

Blich.IV.486. *Dér laa hun, Gudinden,
paa Havets Skum, | en lokkende Blomst
i det vandblaa Rum, |

hun lød de hun-
drede Navne. i>racAm.GG.5i. Samme Am-
me lød Navnet Rose.Bang.HH.72. ||

(speg.,

sj ) om ting. karakteristisk for tidssmagen
(var) den straatækte hytte, der lød navnet
„Tl2d)keixxiå'^.Boh€.(Liselund.(1918).22). 3^)

(1. br. i alm. spr.; m. overgang til bet. å) m.
person-obj.: følge ens raad, henstilling,

opfordring olgn. „om du vil lyde mig,
Søren, saa," og han gjorde en Bevægelse
som om han slog, „ellers faar du aldrig

i Evigheden Gavn af hende." JPJacJ.295.

II
(nu kun bibl. ell. dial.) i forb. lyde (en)

ad, d.s. Abraham lydde Ephron ad (1871:

A. lød E.;. lMo8.23.16(Chr.Vl). Lyder ikke
Ezechias ad (Buhl: Hør ikke paa Hizqijja;.

2Kg.l8.31. Vil du lyde mig ad, skal du
ikke g2idie.Skuesp.IIl.57. At lyde sine Ven-
ner ad. FSO.2.^8. OrdbS.(Loll.-Falsttr).

4) rette sig, føje sig efter paabud, befa-

linger olgn.; underkaste sig en andens vilje,

være villig til at gøre, hvad han ønsker, olgn.;

være lydig (mod); lystre; adlyde. 4.1) i

al alm. Moth.L230. Under-Kongene lydede
ei mere end de selv vUde.Suhm.Hist.1.333.
•Kun Sclaven lyder blind, og spørger ey
hvorfor. Ew.(1914).lJ238. *Lær mig Nat-
tens Stjerne | at lyde fast og giemel Bich.

1.45. han vilde raade og hun skulde lyde.

JPJacJ.273.
II

m. obj. den hellig Aand,
hvilken Gud haver givet dem, som ham
lyde (1907: adlyde;. 4p(?.5.3^. *0 gode
Gud I o lad mig altid stræbe,

| At være
viis, og god, og lyde Tiig\Bagges.IV.28.
•inspireert

|
Han lyder en Magt, han ikke

ki ender.flct6.Poef.X23S. lyde ens mindste
Vink. D&H. || m. tings-subj. skibet vil ei

lyde roret.Moth.L230. Skibet vil ikke lyde
(o: lystre roret). VSO. Denne Minerente
lyder ikke den sædvanlige Lov for Jord-
rente. Poi.Vni 950.6.8^.6. munden lyder
ham godt, t^dial.) han er godt skaaret for
tungebaandet. Moth.M176. CReimer.NB.96.
Feilb. A.2) (nu ikke i rigsspr.) i forb. lyde
(en) ad, adlyde, (forældrene) tugte ham
(o: den genstridige søn), og hånd vil ikke
lyde dem ad (1871 : lyde dem;. 5Mos.21.18
(Chr.VI). han havde jo ogsaa været ulydig
imod den gamle . . Nu turde han jo ikke
vente Hjælp af sin gamle Fosterfader, da
han ikke havde lydt ham ad.Sr Grundfv.
FÆ.I.9. 4j) 03 (gldgs.) i forb. lyd e und er

,

om folk ell. (land)omraade: være underkastet,
undergivet (en hersker, et herredømme); høre
under (se høre lOao). Hertugdømerne og
andre Provincer, som . . endnu lyde under
Deres Majestets Scepter. Langebek Breve.

139. alle Rigets Slotte og Len . . skulde
lyde under \i&m.Allen.I.162. (ditmarskerne)

løde under Greven af Stade. JohsSteenstr.

(UnivProgr. 1900.1.98). Landsbyer, som
lyder under Borgen ved Havn. HistM
Kbh.1.46.

5) (udviklet af bet. 2; jf. høre 9; dial.) i

forb. m. adv. ell. præp.-led: (gaa et sted hen,

aflægge besøg et sted for at) forhøre sig,

10 spørge om noget, hvis B. N. skulde blive

dig lor knovred, saa kunde du jo lyde
ned til mig; a kunde maaske ogisaa faa

Brug for en dygtig Hjorddreng. Aafe/.F^.

37. Kvæmd. g lyde sig for, d. s. (jf.

høre sig for m. høre 9.«;. naar Du gaar
derover i Morgen, saa kan Du bare ly

dig" for, hvad Per Eliekær mener om det.

MEa7is.(SvendbAmtJ922.69). Kvæmd.
V. lyde, t'. ['ly38] præt. (sj.) -ede ell.

20 -te; part. -et ell. -t \lyd]. {æda. lytæ, lyutæ
(kun i part. lyt, lyut, liut;, fsv. lyta (sv.

lytt, lemlæstet, vanfør), no. lyte, oldn. l^a;
til det u. 1. Lyde nævnte adj.; jf. lemlyde;
nu kun dial. eU. jur., foræld.) txlføje legems-

beskadigelse ell. legemlig vansiring; tilføje
lyde (I); skamfere; skamskænde; ofte

t part. ly d ( e ) t brugt som (præd.) adj. Vorde
Mands Lemmer lydte, og vorde dog noget
nyttige, saa at hånd kand baade krympe

30 og rekke dem. DL.6—

7

—4. 'Det er dog .

.

tungt, at alt dit smukke Væsen | Skal saa
vanhældes slet og lydes udaf Næsen.
Seehuu8.22. Dampen . . steeg op i hans
Ansigt og efterlod sig adskillige lydende
Pletter. Tullin.III.166. Jeg skal saa lyde
og mærke dis.VSO. (N.N.) tiltales for, ved
at afskjære Halen, at have lydet flere .

.

Heste. ViborgSamler.^*/»1824.TiUJ.spJ3. MO.
Feilb.(u. lydet;. En frugtsommelig Kvinde

40 maa vogte sig for at komme til at se Saar
eller andet slemt, som kan lyde paa Bar-
net. OrdbS.(Sjæll.). uegh: *Det Gamle kastes
bort, som det, der vilde ryge

|
Os udi Næ-

sen, og af Mullenhed var lydt. Sort.HS.B2 >.

Liyde-blskop, en. se Lydbiskop. O
-fri, adj. (til I. Lyde; uden lyde; pletfri;

fejlfri, i den Alder, da den lydefrie Siel er
aaben for alle Indtryk. Bahb.Tilsk.1798.760.
MO. du (skal) offre en Gedebuk, som er

50 lydefri (Chr.VI: fuldkommen;, til Synd-
offer. Ez.43.22. nogle bryster sig af deres
vitterlige Skavanker, andre slaar Øjnene
ned og skammer sig over deres lydefri
Figur. JVJens.SS.o8.
lyd-efterlignende, part. adj. (jf.

-betegnende, -efterligning; sprogv.) om
ord: som i sin lydform sø^er at efterligne

en naturlyd; onomatopoietisk. Kukker er,

hvad man i Almindelighed kalder et lyd-
60 efterlignende Ord. Kyyrop.OLJlJS. -ef-

terlig^ninjg^, en. efterligning af en lyd;
især (jf. -efterlignende; sprogv.) om det

forhold, at et ord (ved arten og forbindelsen

af sine sproglyde) søger at efterligne en na-
turlyd; ogs. om et ad denne vej opstaaet ord
(lydord, onomatopoietikon). Onomatopoe-
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sien (Lydefterligningen), den oprinde-
ligste af alle Foesier. BrandesJI.éTO. KNy-
rop.OL.II.33.
lyde -fald, adj. (oldn. lytafuUr; til

I. Lyde; nu sj.) fuld af lyder, fejl. Øie-
gruberne (o: hos hesten) skulle være flade;

thi findes de hule og fremstaaende, ere
de lydefulde. Viborg.HY.22. *Mennesket
er vaagnet nu . . | Finder i sit eget In-

dre,
I

Lydefuldt kun mer og mindre,
| Et

Livs-Billed af sin Gud. Grundtv.SS.V.204.
VSO. MO.
lydelig:, adj. ['ly-aali] (f liudelig. Ære-

boe.122. Slange.Chrl V.1479). adv. -t ell d. s.

ell. (t) -en (DL.1—3—7. Wess.200. Blich.

(1920).XV.82. UBirkedal.LTF.ll). (ænyd.
lydelig, liudelig, glda. ludelig, sv. Ijudelig,

fsv. liudlika, ludhelika, mnt. ludelik; til III.

lyde; jf. lydlig) 1) (nu næsten Icun m. over-

gang til bet. 2) som lyder, udtales olgn.;

som kan høres; hørlig; udtalt (mods.
stum;. PSchulz.DS.69. »toldfrihed selv af

lydelige Tanker. Bagges.V.15. Medlyde
(kaldes saaledes), fordi de først i Forbin-
delse med (selvlydene) blive lydelige. Bask.
Betskr.6. der opstilles en skarp Modsæt-
ning . . imellem det trykte, det skrevne
og det lydelige Ord. HNClaus.SO.37. hvad
enten (bønnen) skeer med lydelige Ord
eller stille i vort UjeTte. Katek.§95. Alle
Rødder, d. v. s. alle Sprogets materielle
Elementer ere lydelige Tegn for Sanse-
indtryk. ITø^d.Psii/O. 2) som lyder højt,
tydeligt, stærkt; spec: som udsiges
stærkt og tydeligt, med høj røst. 2.1)

som adj. mine hemmelige Suk (var) nær
. . gaaet over til et lydeligt Raab. Bagges.
L.II.172. udbryde i lydelig Latter. Æircfe-

ner.Tr.l69. selv paa den larmende Dag
hører man en stærk Pladsken, nu i Nat-
tens Stilhed var den langt mere lydelig.
HCAnd.III.333. Med lydelig Beundring
sluttede (Disraeli) sig til Feel.Verdenshist.
V.37. Med høi og lydelig Stemme. F-SO.
billedl: mangfoldige Steder i mine Skrif-

ter bære det lydeligste Vidnesbyrd der-
om. Heib.Pros.X.64. 2.2) som adv.; ogs. un-
dertiden: aabenbart, tydeligt for alle (til-

stedeværende); offentlig. Mose talede, og
Gud svarede ham \ydeligen.2Mos.l9.19.
Pavens Brev (blev) taget frem og lydelig
oplæst. Grundtv.Saxo.III.376. Man taler

lydeligen om det.FSO. den lydelig so-

vende SømsLiiå.Schand.BS.286. en snart
lydelig udtalt, snart henmumlet Tvivl.
Drachm.YT.386. 'Giv mig, Gud, en Psalme-
Tunge,

I

Saa for Dig jeg ret kan sjunge,
|

Høit og lydeligl Grundtv.SS.I.142. højt
og lydelig havde (hun) erklæret, at Li-
denskab, Elraft og Trods var det, hun
skattede mest Schand.TF.II.285.
Ijydelse, en. (f Liudelse. Slange.Chr

IV.1343). (glda. lyåelse, liudelse, ludelse;
nu kun gldgs. ell. arkais.) vbs. til III. lyde.
Moth.L230. nu kun i flg. anv. (m. foregåa-
ende gen.): 1) (m. overgang til bet. 2) til III.

lyde 2.3: den maade, hvorpaa noget lydligt

fremtræder; lydlig beskaffenhed, dette
underlige Land (o: Illyrien) (røber) ved
selve sit Navns Lydelse . . sin Nærhed
ved Kongeriget Lyriens forjættede Lan-
devaBdx^QT.Festskr.YilhThoms.303. 2) til IIL
lyde 4: indhold; ordlyd; lydende. DL.
1—23—14. Herren sagde til Mose: skriv
dig disse Ord; thi efter disse Ords Ly-

10 delse har jeg gjort en Pagt med dig.
2Mos.34.27. ingen Bestilling er efter Ord-
sprogets Lydelse bedre end at være Fo-
ged uden at giøre Regnska.h. Holb.DH.L
653. Thinget dømte . . efter Lovbogens
Lydelse. CBernh.V.35. Nu vil man altsaa
igen have (grundlovens) Paragraf 26 ført

tilbage til dens oprindelige Lydelse. Kbh.
^Vt,1920.1.sp.5.

lyde-las, adj. (foræld, lydes-, se ndf.
20 jf. VSO. MO.). (ænyd. lyde-, lydisløs, æda.

liutæløs, oldn. lytalauss; til I. Lyde; høj-

tid.) ubeskadiget; uden at have lidt overlast;

fejlfri; pletfri. Laan maa ej fortabis, men
skal lydisløst hiemkomme. Z)L.5

—

8—l(jf.

Mau. 1. 584 samt lakkeløsj. Høysg. S. 335.

(han) lastede Velgjort, og vragede Lydes-
løst. Grundtv.Saxo.1.174. et ustraffeligt og
lydeløst (Chr.VI: ubesmittet^ Lams (blod).

lPet.1.19. *lov at offre de flygtige Døde
|

30 . . en gold og lydesløs (5.udg.(1890): \jde-
\øs)Qvie\Wilst.0d.X.v.522. Et aldeles lyde-
løst og fuldendt Digt. Brandes. III. 378.
Jørg.JF. 11.172. -maaned, en. (til I.

Lyde ell.Y. lyde; nu næppe br.) en af svan-
gerskabsmaanederne, i hvilken kvinden menes
at være særlig modtagelig for indtryk, der
kan fremkalde modermærker olgn.paa barnet.

OrdbS.
liydende, et. vbs. til III. lyde ; vist kun

40 (i rigsspr. CP, jf: „Dmtr. foræld." Levin.)
til lil. lyde 4: d. s. s. Lydelse (2). Testa-
mentets Lydende er alfor utvetydigt.
FGuldb. AM. 110. Efter Skrivelsens Ly-
dende. VSO. Naar . . flere Vers . . begynde
med de samme Ord, kan Hukommelsen
ikke engang hjælpe sig frem ved sit ud-
vortes Middel, eiter Gangen i Ordenes
Lydende for Øret. MHamm.Progr.(1853).
26. Molbechs Censur er saa uanstændig,

50 at jeg vil forskaane Læseren for dens
Lydende. HSchwanenfl.A.93. Gravl.AB.184.
lydere, v. [ly'de'ra] -ede. vbs. -mg. (dan-

net til I. Lyd efter bogstavere og ty. lau-

tieren; jf. Lydstavning; skol., 1. br.) stave
(efter lydmetoden) ved at anvende de iso-
lerede lyde i st. f. bogstavnavnene. Kbh's
Kommuneskole.1917.80.
lyde«i-l»8, adj. se lydeløs.

liyd-fald, et. (efter oldn. hliéafall; sj.)

60 om ordenes rytme. B TDahl. Da. Stillære.

(1889).35. gjennem . . ejendommelige Ord
og Lydfald . . søger (NMøll.) at forstærke
Stemningen. BiogrLex.XII.81. -fang, en.

(dannet e/'fer Vindfang olgn.; fagl.) om hvad
der opfanger og tilbageholder lyden; spec. om
indretning, der tjener dette formaal (jf. -fan-
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ger^. 'Fra Dybet risled et syngende Væld
|

af Bobler, der brast under Grottens |
Lyd-

fang med småbitte Smæld, Blaum. AH.*
(1896).204. Udvalgsværelser og Partivæ-
relser . . med Lydfang foran alle Døre.
BerlTid}''ltl918.M.3. -fanger, en. (jf.

-fang; iscer fagl.) indretning tU at opfange
lyden. Større Skydetelt bestaaende af:

Tagstykke med Lydfanger og Teltknap.
Skyderegl.96. Provsten satte sin Haand
som Lydfanger for venstre Øre. Buchh.
Fodspor i Støvet.(1928).79. -film, en. (jf.
Tale-, Tonefilm^ film, der ogsaa gengiver

de med optrinnene forbundne lyde, tale osv.

BT.'yiol929.9.sp.4. TelefB.1931.sp.3878.
-filme, V. (jf. -film; 1. br.) optage en lyd-

film (af), man har nu lydfilmet saavel Frue
Kirke, hvor Orgelet spillede, som Thor-
valdsens Museum. Radiolytteren.^l\\1930.4.

sp.l. -flytning, en. (sj.) d. s. s. -forskyd-
ning, den fællesgermanske Lydflytning.
Ottosen. VE.1.19. -folk, et. ino.d.s.; til

Lyd- 3; hos sprogrensere) folk, aer er under-
kastet et andet, undertvunget af dette olgn.; va-

salfolk. Eejmdal.yil871.1.sp.2. ReckeJ'D.e.
(stammer, der) som Trælle eller Lydfolk
er gaaet op i Ariernes Masse. A0lr.NA.14.
-fomn, en. (sprogv.) et oi-ds lydlige form;
den maade, hvorpaa et ord udtales. Jesp.

Fon.7.111. -fornemmelse, en. (iscer

fys.) den ved en lyds indvirken paa here-

organerne frembragte fornemmelse (opfat-
telse af lyden i hjernen). 0rst.lII.192. Pa-
num.343. -forskydning, en. {efter ty.

lautverschiebung; jf. -flytning, -fremskyd-
ning; sprogv.) betegnelse for visse (regelmæs-
sige, større grupper af ord omfattende) lyd-

ændringer, iscer en række konsonantovergange
i de germanske sprog. Arkiv.II.12. Sandfeld.
8.^69.235. -forstærker, en. (fagl.) ap-
parat til forstærkning af lyden; resonator
olgn. Gosch.B.77. Aarb.l9d5.59. -frem-
sJkydning, en. (nu sj.) d. s. s. -forskyd-
ning. S&B. Wim.Rask.(1887).15. -fold,
adj. (sj.) d. s. s. lydelig 2. Fra Sidegader
klang Castagnetter med stærke, lydfulde
Slag. fi^C^nd. 1X250. -fyrste, en. {til

Lyd- 3; jf. -herre, -konge; sj.) Satraper,
der snarere var Kongens Lydfyrster end
hans Tjenere. Can/«. 7.384. -givende,
part. adj. (især tO). De Lyd, man hørte af
Dyr og andre lydgivende Gjenstande,
bleve . . benyttede til Betegnelser. Ørst.
111.23. Lydgivende Organer (o: hosinsek-
ter).Berg8.MS.-I.22. Paidsen.1.31 3. -giver,
en. (især fys.) legeme, som udsender lyd-
bølger. Suenson.B.II.214. -hed, en. {til

rV. lyd (i en ældre bet.: lydelig; jf. I. lydt
4^- nu næppe br.) det at lyde (klinge) stærkt.
En Klokke bliver ved bare Lydhed giort
gloende og et kolt Stykke Jern lader sig
af en hurtig Smed hamre Gloende. KSelsk
Skr.VI.161. -herre, en. {til Lyd- 3; jf.
-fyrste, -konge; sj!) fyrste, der staar i et

underordnet forhold til en anden; vasal olgn.
HjælpeO. -himmel, en. (især fagl.) bal-

dakin over prædikestol o^.; himmel (sp.

113^*«-). FædreU*hl860.3.sp.2. Trap.^Y.43.

-historie, en. (sprogv.) historisk frem-
stilling af et sprogs lydudviklinger. Jesp.

Fon.7. Forstudier til tyrkisk Lydhistorie.
Grønb.(bogtitel.l902). hertil: -historisk,
adj. Jesp.Fon.7. -hnl, et. (mi kun dial.

(i bet. 2) Ly.. EPontMlas.III.439. Danne-
brog.*/itl905.2.spJ2. Feilb. OrdbS.(LoUand)).

10 1) J" hul i forsk, musikinstrumenters lyd-

kasse. Moth.L230. VSO. MO. MusikL.lII.
110. 2) glamhul (paa kirketaarn olgn.; jf.
Drumme-, Klokkehul;. MothX229. HCAnd.
VII.4. ThøgLars. T. 118. 1. -h«r, subst.

{dannet til II. -hør; sj.) d. s. s. -hør-hed.
man (ser), hvor liden Mulighed der synes
at være for at finde Lydhør for viden-
skabeligt begrundede Meninger, der gaar
imod dem, som klistrer sig op ad Patrio-

20 tismen. Fridericia.(Pol.-*/6l902.1.sp.6). IL
-her, adj. (dial. ly-. Junge. Feilb. — nu
ikke i rigsspr. lyd-hørende. (rram.Nucleus.
59. VSO. MO. lydt-hørende. BUss.U.95.
VSO. sml. Feilb. IV. 294. — nu kun dial.

ly(d)-hørt (vAph. (1772). III. Bietz.400
(skaansk)), -høret (LT%d.l723.338. jf. u.

Lydhørhed;, -hørig (Leth.(1800). Feilb. jf.
u. Lydhørhed;. — dial. ly-hørse. Esp.450).
{ænyd. lydhør (HMogens.), lydhørende

30 (Kalk.V.669), sv. lyhord (vistnok fra da.);

af IV. lyd og -hør (se D0.VIIIjipJ.26P*);
sml. gran-, let-, tunghør) t) (nu især dial.;

jf. „nu meest hos Almuen." Levin.) som
hører skarpt; som har en (særlig) god
hørelse. Moth.L230. *Saa lydhør var han
i lette Blund

|
Som Fugl i Lund. Grundtv.

SSJI.162. Jeg hørte . .kun de halve Ord
. . men de gik alle Doctorens Øren forbi;
thi han var ikke \yå\iaT.Blich.(1920).XII.

^47. han var bleven helt tunghør og . .

gik med en Hue (med) lange Øreklapper
. . hvad der da heller ikke gjorde ham
mere lydhør. JPJac. 1.269. NormanHans.
MA.129. Feilb. OrdbS.(Fyn,Loll.-Falster).

2) (især 03; billedl. anv. af bet. 1: som har
evne til at mærke, opfatte selv en svag an-
tydning af noget; som er meget fintmær-
kende; som har et fint øre; i videre
anv.: som hører opmærksomt paa noget;

50 agtpaagivende, interesseret og for-
stå aende over for noget, en adeUg Re-
fiering var ligesaa lydhør ved Adels-
lager over krænket Adelsherlighed, som

den havde været døv ved Menneskehedens
Skrig over krænkede Menneskerettighe-
der. i?aA&.^or<.JJ. 554. 'lydhøre,

| Som
Hjærtet gav Øre

| For Fædrenes hviskende
Aand. Grundtv.PS.V.213. „Jeg lagde saa
meget deri, som der hverken var eller

60 kunde være" . . „du hørte slet ikke fejl,

du var tværtimod lydhør." Eostr.US.IlI.
11. han (havde) et aabent Øje for, hvad
der foregik i Europa, og et lydhørt Øre
for de Nydannelser, der herfra søgte Fod-
fæste i hans Fædreland. Eørup.II.279. saa-
fremt man fra Myndighedernes Side stil-

xni. Rentrrkt^/slSSl 11
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ler sig lydhør overfor de Ønsker, der er

fremsat fra Industriens Side. Børsen.^°/n

1920.2.sp.4. li
undertiden m. overgang til bet:

lydig (2). Dend gamle Isis afbildes der-
for med øxe-øren, fordi hende tillegges

at have giordt øxene lyhøret til Menni-
skens Nytte og lærdt Menniskene at tem-
me Creaturerne til deres Arheyå.LTid.
1723.338. Klædebonnene . . tjener nu som
lydhøre Undergivne til at understøtte Fi-
gurernes Karakter og Stemmng. Beckett.

VK.49. 3) (især dial7) om sted, forhold:

stille; rolig; hvor der er lydt (1.2). den
lydhøre Taage bragte til Degnens Kund-
skab, at Pigen skurede Køkkenbordet.
Pont.StækkedeVinger.(1881).98. han gik op
ad Trappen med faste Skridt— ikke just

saa meget et Udslag af hans Heltemod,
som fordi han nødig vilde have det alt-

for lydhørt. Der var usædvanlig stille.

Gjel.M.467. Det var Foraar, jeg laa paa
Ryggen og sov i den lyse, lydhøre Mor-
gentime. JFJews.ilf.J. 7. jo længere For-
tællingen skred frem, des mere lydhørt
blev der i Klassen. OJørgensen.Flemming.
(1918). 18. OrdbS. (Dragør). jf.Bietz.400
(Halland, Blekinge). 4) (dial.) om lyd (ell.

lydgiver):som hørestydeligt, langt bort.
Lye-hør, siges Kloliken at være, naar
den i klart Veir tydelig kan høres. Junge.
-her-lied, en. (nu ikke i rigsspr. Lyd-
høret- (Kierk.XI.193), Lydhørig- (MO.)).
det at være lydhør (II); især i flg. anv.: 1)

(1. br.) til II. -hør 1. „Det ringede," sagde
hun pludselig med blindes Lydhørhed.
GyrLemche.FS.372. 2) (især Cp; til II.

-hør 2. Lydhørethed til at opfatte og Vil-

lighed til at følge hvert det mindste Guds
Vink. Kierk.XI.193. Lydhørheden for per-
sonlige Ejendommeligheder voxer.Eøffd.
BeU285.
lydig, adj. [^lydi] (glda. lydhig, lydug

ofl. (Brandt.BD.1.189. 11.282. Mand.167),
ludyg (Brandt.RD.II.140)

, fsv. ly|)ogher,

no. lydig; afl. af IV. lyde (4); sml. æda. ly-

thæn, lydig, oldn. hly3inn; jf. lydagtig) t)

(sj.) til IV. lyde 2-3: agtpaagivende, op-
mærksom (over for en tale), de sagde til

Mose: tal du med os, og vi ville være
lydige (Buhl: saa vil vi høre til^. 2Mos.
20.19. 2) til IV. lyde 4: som retter sig efter

ens befalinger, bestemmelser (i det enkelte til-

fælde ell. i al almindelighed); som (villigt,

gerne) adlyder en anden. *I)en bitre Kalk,
hans Fader gav, | Den vil han (o: Jesus)
lydig iømvae. SalmHj.192.1. Jeg forsikrer
om, at jeg skal blive hende en lydig Søn.
Holb.Pern.II.l. lydige og velartede Børn.
Langebek.Breve.59. lydige og taalige Un-
åeTS&SLtter.Blich.(1920).XX.84. lydig mod
Lovene. D&H.

|| (højtid.) med hensobj., der
betegner den ell. det, man retter sig efter,

adlyder. Jakob var sin Fader og sin Mo-
der lydig, i ikf0.9.58. 7. Menneskene forun-
drede sig, og sagde: hvo er dog denne,
at baade Veirene og Søen ere ham ly-

dige? Matth.8.27. E:olb.NF.II.52. MO. hø-
rig og lydig, se hørig. liydig-hed,
en. det at være lydig (2) ; ogs. (nu sj.) : un-
derkastelse under (og anerkendelse af) et over-
herredømme. Simon skal være (jødernes)
Anfører og . . af Alle skal (der) vises ham
hjåigheå. lMakk.14.43. forehold hende
den Lydighed, hun er sin Far skyldig.
Holb. Stu. L 7 (jf. lydskyldig ). *Lydighed

10 mod Herrens Ord. Grundtv.SS.1.34. kræve
Lydighed af en. D&H. jf.: (kejseren) for-
manede samtlige Kreds-Stænderne (at)
fyllestgiøre deres dyre Pligt og saa ofte
igientagne Lydigheds-Forsikringer. Slange.
ChrIV.942.

||
(nu næppe br.) i forb. m. en

objektiv gen. *Hun under Mandens Lydig-
hed

I
Bør sin Forstand at tage |

TU Fange.
Graah.PT.1.282. den Lyksalighed, vi har
og kan have ved Skriften og dens Ly-

20 dighed. 0Guldb.Br.l38. || under (ens) ly-
dighed, (nu næppe br.) om land ell. fyr-
ste: under (en anden fyrstes) (over)herre-
dømme. Hånd har og andre Konger, store
Herrer og Adel under sin Lydighed. P^w^',
DP.1058. (Mahomet) skikkede en Krigs-
magt til Georgien, for at bringe samme
Landskab under Lydighed igien. Holb.Hh.
1.405. billedl.: *VenusI som saa vel ved
Skiønhed, som ved Magt I

Har under Ly-
30 dighed fast heele Verden bragt. Holb.

Paars.102.
lyd-isolere, v. (fagl.) ved isolation af

rum, hus hindre lyde i at forplante sig til

ell. fra rummet (huset) ; især i part. og .som

vbs. lydisolerende Gulve. SaUXVI.144. Er
de moderne Ejendomme mindre godt lyå-
isoleiet? Pol.^^/7l929.14.sp.3. en effektiv
Lydisolering mellem de forskellige
Etager, smst.sp. 4. -kastse, en. J" del af

40 musikinstrument (især: strengeinstrument),
der har form som en kasse, og som i olm.
tjener til at give lyden resonans. Luthens
drønende Lydkasse. Drachm.KW.142. Vort
Hj.l3.93. -kirke, en. (til Lyd- 3; sj.)

kirke, der er underordnet en anden. PKierke-
gaard.HelmoldsSlavekrønike.(1881).31.-\L\o-
ster, et. (til Lyd- 3; sj.) kloster, der er

underordnet et andet. Modersmaalet.( Kbh.)
^Isl899.1.sp.2. -konge, en. (til Lyd- 3;

50 j/". -fyrste, -herre; især hos sprogrensere)

konge, der er underordnet en anden; vasal;

underkonge. Cantu. 1. 103. TroelsL. BS. I.

156. -knlistse, en. (fagl.) om de lyde, der
ved udsendelse af radio-hørespil olgn. giver

den lydlige ramme om ell. baggrund for et op-

trin (fx. folkelarm, gadelarm, lyden af tog,

damper osv.). Radiolytteren.^In 1930. 4.sp.l.

-land, et. (til Lyd- 3; jf. -rige, -stat;

hist., polit.) land, der er underkastet et andet,

60 staar under et andet lands overherredømme;
nu spec. om halvsuveræne stater (vasalstater

ell. protektorater). Erobringskrige, der gik
ud paa at gjøre Sverrig til et Lydland
under BsLnmaxii. Allen.1.13. Madv.BS.II.l.
(Absalon) gjorde . . Danmark uafhængigt
af den tyske Kejser, der vilde gøre det
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til et Lydland. Molte8en.(AarbEbhAmtl928.
348). -ledende, part. adj. (fagl.) som
leder (IV.2.2) lyden, det lydledende Organ,
Mellem øret. AKrogh.Fysiol. 105. -leder,
en. (jf- I- Leder 2.2; fagl). AWHauch.
(1799).478. Bly, plastisk Ler, Korkplader
. . er dkarlige Lydledere. Suenson.B.ll.220.
lydlig, adj. ['lyåli] {vel efter ty. lautlich;

iil I. Lyd; jf. lydelig) som bestaar af ell.

Vognfærdsel foregaar lydløsest paa As-
faltkørebaner, men Hovslag høres stærkt.

Suenson.B.IL230. Duggens hørlige Lyd-
løshed. Ztcrfc.FIJ.i 97.

II
om sted, naturen,

vejret: præget af absolut ro, stilhed. *i lyd-

løs Gravstue tavs, i en Hvælving den
hviler, j Hiin fortryllende B,øst.JMMertz.
IsrJ62. *Nu er Sletten tom. Alle dragne
hen,

I
Ingen Vind rører sig. Alt er lyd-

angaar lyde', især"(sprogv.): som bestaar io løst. Hrz.Xl.l41. lydløse Skove. Goldschm

af ell. hører til, angaar sproglyde. Sv Crrundtv.^

(1872). Hvert af disse (sprog) havde sine

lydlige ejendommeligheder. Jesp. Fon. 71.

Jødernes Navne er vel, hvad den lydlige

Skønhed angaar, de smukkeste blandt alle

Folkeslags Navne. JohsSteenstr.MK.ll.
GJ L«yd-lighed, en. lighed ell. overens-

stemmelse i lyd (udtale) (jf. Klanglighed^.
I Friersager Kaldtes de to første Led „Til

11.133. den brede, vidtstrakte Ro trættede
og trykkede, denne Lydløshed til alle

Sider lagde sig knugende over hans Sind,

Skjoldb.SM.109. || am stilhed: fuldstændig;
absolut. Der var en saa lydløs Stilhed i

Kirken, saa Urup mente at kunne høre
Taareme dryppe rundt om paa Gulvet.
JakKnu. LU. 167. AndNx. PE. III. 315.

||

overf.: uden forstyrrelser, spektakler olgn.

tale" og „Svar". Men ved en mere end 20 (kong Karls) Herredømme faldt lydløst til

tilfældig Lydlighed hed i Rettergangs
sproget de to Parters Indlæg næsten gan-
ske det samme: „Tiltale" og „Gensvar".
TroelsL.IX.127. KNyrop.OL.III.34. -lov,
en. (efter ty. lautgesetz; sprogv.) om den
regelmæssighed, hvormed en lyd inden for et

givet sprogligt omraade og tidsrum udvikler

sig, naar omstcendighedeme (trykforhold, stil-

ling osv.) er de samme. Madv.QB.II.26

Jorden. DanmRigE.i8t.II.504. 2) om person

:

som forholder sig stille, er meget rolig; ogs.

(jf. bet. %) : som ikke siger noget, ikke giver

en lyd fra sig. Husbestyrerinden . . en æl-
dre, meget dygtig og lydløs Pige. PLevin.
LN.63. O iscer som adv., præd. ell. appos.
•Der sad hun lydløs i det dybe Stille.

PalM.V.328. Gold8chm.V.40. Jeg har for-

holdt mig aldeles stille, lydløs. ^t«rfc.7J.

en lydlov, der med tvingende nødven- 30 334. 3) som ikke giver sig udslag i, frem
dighed gør sig gældende overalt, hvor
de lydlige forudsætninger er de samme.
VilhThoms.Afh.I.103.Brmdum-XielsenJ)D.

51ff. H (I- br.) i ftt., om de regler, hvorefter

lydene udtales, forbindes med hinanden olgn.

i et givet sprog. VilhThoms.GS.68. -lov-
liflf, adj. (efter ty. lautgesetzlich ; sprogv.,

1. Er.) i overensstemmelse med en lydlov; lyd-

ret (2). GSchutte.(TfF.3B.V.145). -Ink

bringer sproglyd, visse for sig selv lydløse
Bevægelser eller Slag med Taleredska-
berne. Bask.Retskr.6. 'Med Hovedet mod
Brystet sænket,

|
Med Øiet lukt og lyd-

løs Uunå. CKMolb.SI).280. W m som ikke

udtrykkes lydligt, herligt. Vers, som han
blot lydløst forelæser sig selv. ØrstJX.36.
tidt er Takken lydløs, men den falder ikke
til Jorden. HCAnd.VII.38. -maaler, en.

nine, en. (jf. -aabning; sprogv.) om det 40 (fagl.) om apparater til maaling af lydens

forhold, at en lyd bliver mere lukket. Brøn
dum-Nielsen.G(jr.I.227 (se u. IV. lukke 6;.

-læsse, V. (til Lyd- 3; sj.) lægge, tvinge

(land, folk) under sit (over)herredømme.
hvert Forsøg paa at lydlægge en af de
tre (o: om Nordens folk) under fælles Herre-
dømme . . er bristet. TroelsL.HF.VIIL350.
-længde, en. en lyds længde (varighed);
især(sprogv.)om en sproglyds længde, kvantitet

styrke, talens intensitet olgn. Kaper, -maa-
lins, en. (fagl.) maaling af lyds hastig-

hed, styrke osv.; spec. (ii) om maalemetode
til bestemmelse af et fjendtligt batteris plads
V. hj. af iagttagelser af lyden (skuddet) paa
forsk, steder. SaUXVI.i49. -malende,
part. adj. (jf. -betegnende; især sprogv.)
som ved selve lydenes art bibringer en et

vist indtryk, væJiker visse forestillinger olgn.;

(I.2); ogs. undertiden om en stavelses længde, so spec: lydefterlignende;onomatopoietisk.fJesp.

Selvlydenes Lydlængde. FPJDahl. BT. 5.

MO. HjælpeO. Jesp.Fon.o06. -lære, en.

1) (fys.) læren om lyden (dens opstaaen, for-
plantning osv. ); akustik (1) . Bek.Nr.21^yil904.
MKnudsen.Fysik.(1923).299. 2) (sprogv.)
fonetik ell. (især) læren om lydforholdene i et

enkelt sprog (som en del af sprogets gram-
matik). Dansk Lydlære og Dansk Kjøns-
lære. Levin.(bogtitel.l844). Jesp.Fon.5. -løs.

Fon.626. lydmalende Ord (drase, dumre).
VilhAnd.Litt.III.307. -maleri, et. 1)

(cestet.) anvendelse af lydmalende ord olgn.

Buboic.HCA.192. jf.: Ordenes Tegnverden
og Lydmaleri. MO. 2) J^ (sj.) musik(stykke),
der søger at gengive visse lydlige fænomener
(soyn torden, jagt osv.); tonemaleri. D&H.
-mand, en. fftZ Lyd- 3; sj.) person, der som
vasal olgn. er underordnet en anden, staar

adj. (endnu ikke i YSO.(1820); jf. ty. laut- M i en andens tjeneste. HjælpeO. HørupJ.107.
los; især O) \) i al alm.: som ikke frem
bi-inger ell. er forbundet med nogen lyd. 'Nu
stille, ganske stille,

|
Med sagte, lydløst

Fjed! irei6.Poef.IZ.59. de lydløse Gondoler
glide som Charons Baade mellem de høie
Paladser. ifCilnd.ZJJ.358. Automobil- og

-metode, en. (jf. -stavning; skol.) stave-

undervisning, der i st. f. de alm. bogstavnavne
anvender de isolerede lyde. Jesp.MFon?6.

||

ogs. om metode ved døvstummeundervisning,
hvis grundlag er undervisning i mundtlig
tale og aflæsning. SaUVI.663. -musik.

11*
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en. (1. br.) Sproget opfattet udelukkende
som Lydmusik. Brandes. IV. 60. jf. : der
er (i de eng. folkevisers omkvæd) lagt langt
større Vægt paa Lyd end paa Tanke, og
dermed naar vi til den Art Omkvæd,
som .. jeg vil kalde de lyd-musikal-
ske. JohsSteenstr. (HistTidsskr. 9R. 1. 379).
-nserme, et. {dannet af Jesp.; sprogv.,

1. hr.) (lydlig) assimilation. Jesp.MFon.91.
APhS.lll.40. -ord, et. 1) (sj.) om det lo

talte ord (i modsætn. til det skrevne, trykte).

Mart.Forsv.54. 2) (jf. Klangord, Lydefter-
ligning; sprogv.) lydefterlignende ord; ono-
matopoietikon. Jesp.Fon.277. KNyrop.OL.
II.2. -organ, et. (især zool.) organ til

frembringelse af lyd. D&H. Boas.Zool.Hl.
-overgang, en. 1) (fagl.) li/dens over-

gang fra en (lydledende) ting til en anden.
SaUXVI.léS. 2) (sprogv.) en lyds udvikling
til en anden lyd. Levin.Gr.II.18. de ejen- 20

dommelige lappiske lydovergange. Vilh
Thoms.GS.6. HolgPed.SN.24. -potte, en.

1) (arkæol.) lerpotte, tidligere undertiden ind-
sat i muren i kirkekor, vistnok for at virke som
lydforstærker. Aarh.1905.4off. FortNut.VI.
279. 2) (fagl.) indretning paa automobil,
motorcykel, -baad olgn., der tjener til at for-
mindske den støj, som frembringes ved røg-

luftens udstrømning. Pol. ^Vs 1904. 2. sp. 6.

OpfB.*I.127. -regel, en. (sprogv.) især som 30

mindre omfattende ell. absolut udtr. end -lov,

om regelmæssighed) gældende for afsluttede

lydovergange, der er begrænsede til bestemte

perioder i et bestemt sprog. Madv.GB.II.26.
Brøndum-Nielsen.DD.53. -ret, adj. 1) 03

svarende til, overensstemmende med udtalen;
lydtro. Hvad Blicher gjorde i sin „æ Bind-
stouw" for lydret at give os nogle jydske
Hedebilleder . . gjøres nu i Norge. For
Ungdom.1888.369. smst.1905.158. 2) (sprogv.) 40

i overensstemmelse med lydlovene; lydlovlig.

HolgPed.SN.275. -retskriTning, en.

(fagl.) om en slags retskrivning for døv-
stumme, hvor smaa variationer i de skrevne

bogstavformer betegner udtaleforskelle. Vor
Ungdom.1902.61o. -rige, et. (til Lyd- 3;
hist.) rige, der er underordnet, i afhængig-
hedsforhold til et andet; lydland, -stat. den
lille Stat vil synke ned tU at blive et Lyd-
rige under den mægtige Nabo. Fædrel.'^^U 5p

1867.1.sp.2. Unionen kunde kun holdes
oppe, naar Norge og Sverige holdtes nede
som Lydriger af Danmark. KrErsl.Erik af
P.430. -signal, et. (fagl, især ^) lyd,

tone, der anvendes som signal. Scheller.MarO.
Suenson.B.II.216. -skrift, en. 1) Gi i al

alm., om skriftsystem, der (oprindelig) gen-
giver et ord v. Jij. af tegn (bogstaver) for de
enkelte lyde (fx. mods. Billedskriftj. FPJ
Dahl.RT.3. Brandes.XV.288. Mangt er ty- 60

det ved Hjælp af Oldsagernes Billedskrift,
Sprogets Lydskrift, og Jordsmonnets Na-
turskrift. GSchutte.HH.239. jf. Grundtv.SS.
IV.34. 2) (sprogv.) et af særlige tegn for de
forsk, lyde besiaaende skriftsystem, der er

Jconstrueret til lydret gengivelse af et ords ud-

tale. Levin.Gr.I.13. Jesp.Fon.136. -skrive,
V. (sprogv.) skrive (et ord) med lydskrift (2).

Lydskrivning af Steåna.Yne.FortNut.II.148.
dialektord lydskrives. MKrist. (DF. 1930.
51). -skv, en. (med.) skyhed, ømfindtlig-
hed over for lyde (ved ørelidelser). BiblLæg.
XXIII.16. -skygge, en. (fagl.) om rum,
hvori lyden kun svagt trænger ind. Sal.*

XVI.135. -skyldig, adj. (o/dn. lyaskyldr,
-skyldugr; til Lyd- 3; jf. -skyldighed; nu
især hos sprogrensere) som er underordnet en
person og skylder ham lydighed, underdanig-
hed, de vilde være (kongen) lydskyldige
og undeTdanige. Wing. Curt. 168. enkelte
høvdinger fik en uforholdsmæssig stor
kreds af lydskyldige under sig.JBoesen.
SnorreSturlesøn.(1879).6. HjælpeO. Buhl.
Jesaja. (1894). 219. -skyldighed, en.

(jf. oldn. lyåskylda; nu især hos sprogren-
sere) det at være lydskyldig. Wing.Curt.255.
266. „Et gammelt Ord, som høres i Nord-
siæU." MX>i. 689. HjælpeO. O -slave,
en. (til Lyd- S) persøn, der staar i et slave-

lignende afhængighedsforhold til en anden;
(lydig) slave, en hovmodig Kongedatter
. . omgivet af Lydslaver. Drachm.FÆ.113.
billedl.: Ministeriets Lydslave „Randers
Dagblad«. VortLand.yal904. 3.sp.3. -spil,
et. (1. br.) anvendelse af ord med lydlighed

for at frembringe en vis (især: morsom)
virkning. BTDahl. Da. Stillære. (1889). 37.

Profetierne Kapp. 24-27 . . med deres Lyst
til Lydspil („i Smuler smulrer Jorden,
brusten brister Jorden, gyngende gynger
Jorden"). NMøll.VLitt.I.230. -sprog, et.

(især sprogv.) sprog, der bestaar af lyde;
talt sprog (mods. fx. Finger-, Skrift-, Tegn-
sprog^. MO. Følelsens Lydsprog, som og-
saa Dyret og det spæde Barn forstaar.
Gjel.R.142. SaUVI.663.XVI.137. -stat,
en. (til Lyd- 8; jf. -land, -rige; især hos

sprogrensere) Madv.BS. II. 33. ArthChrist.
KH.220. -stavning, en. (jf. -metode;
skol.) D&H. -stift, et. (til Lyd- 3; jf.
-biskop; sj.) bispedømme, der hører under
en ærkebisp. Barfod.F.1 181. -stille, adj.

(sj.) saa stille, at enhver lyd høres (lydløs

stilhed); ganske stille. Det er noget af et

Fejlgreb . . at „Fiskerne" blev et Synge-
stykke, og Ordene ikke bæres frem for
et lydstille TeateT.SophClauss.(Pol.^yiol928.
14.sp.3). da Overpræsident Liittichau . .

traadte frem . . blev der lydstille paa Tor-
vet. Tilsk.1928.1.364. -straale, en. (fys.}
lydbølge; nu især om lydbølgernes udbredelse

(udstraaling) i en vis retning. Lydstraa-
1erne fra Talerens Mund bør falde paa
Steen. Tode.HM.18. AWHaueh.(1799).483.
Sal*XVI.135. -stridig, adj. (sprogv., sj.)

som strider mod lydlovene ell. lydforbindel-

sernes natur olgn. i et sprog, (formerne)
Ungwi . . Ungu , . er alle lydstridige i

dansk. AOlr.KS.1.107. -svingning, en.

(fys.) i flt., om de svingninger af et legeme,

som frembringer lydbølger. GFTJrsm.Haandb.
i Naturlæren. (1826). 123. Paulsen. 1. 313.
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-symbolik, en. (sprogv.) overensstemmelse

ml. et ords lyd(e) og det, ordet betegner.

Madv.S.lJ.1. Jesp.SprU.105. -sæk, en.

(zool.) om lydhlære. Frem.DN.5ol.
I. lydt, adj. (intk.) og adv. \}yd] (sj. som

adj. af fk., m. best. f. og flt. lydte: Fugle-
flokkene . . kunde høres paa Mils Aistand
i de lydte 'D&ge.JVJen8.Br.»(1919).311).
(cenyd. lydt (som fk.; i bet. 4c) og i ssg. over-
lydt (s. d.), SV. lytt (bet. 2; vistnok laant fra
da.), fsv. liwt, lut(t) (bet. ^), no. lytt (bet. 2);
intk. og adv. til IV. lyd; t bet. 4: foreligger

maaske laan fra mnt. (jf. u. overlydt^; sml.

aaben-, høj-, overlydt)

1) (nu ikke i rigsspr.) om øre: skarpi-
kerende; lydhørt (II.l). Don Quixotes
Næse var lige saa fiin, som hans Øre var
\yåt.Biehl.DQ.I.187. Hans Øre er over-
maade lyt, og opsnapper hver Stavelse

man frembringer. Bagges.L.I.133. Grundtv.
PS.IV.298.

2) (især talespr.) stille; roligt; især (om
sted): hvor forholdene er af en saadan
art, at en svag (under alm. forhold næppe
hørlig) lyd (tydelig) kan opfattes, at lude
kan høres langvejsfra olgn. (jf. lY. lyd,

lydhør 3^. Værelset er saa lydt. MO. Hvor
lydt det Hus dog varl Han kunde høre
Konsulens Morgensko. JPJac.II.17e.

||

især i forb. det er lydt, der (her) er
lydt (\ huset olgn.). MO. Jeg har hørt
Replikudvexlingen inde fra min Stue . .

der er Pokkers lydt i denne Korridor.
Schand.TF.II.93. »Der er saa lydt over-
alt,

I
kun Kragens Skrat foroven. Soi^A

Clauss.P.133. Naar det var Vestenvind,
kunde man aldrig høre Klokkerne i Ny-
købing. Vestenvinden „suser" for stærkt,

og skulde man høre dem, maatte det være
„lydt i Vejret". FrGrundtv.LKJ4. »Det er
saa lydt, at jeg stundom tror, | der brøler
en Ko paa Maanen. ThøgLars.DF.27. Feilb.

11.490. Rietz.éOO(skaansk). EspJ209. OrdbS.
(Sjæll).

3)(dial.)om vejr: klart (og derfor lydt (2)).

Junge. 'Bonden seer, om Veiret er lydt,
|

Og hænger Humlen paa Tveie. Hrz.VI.77.
Veiret er lydt, o: stille, klart . . alm. paa
Landet, ievt«.

4) (især højtid.) som lyder stærkt; tyde-
ligt; højt; lydeligt; højlydt. *Moders
Maal, som Sang i Lunde,

|
Lydt og klart

og sødt. Grundtv.PS. VI.449. Aandedrættet
er meget vanskeligt (o : hos en drukken per-
son); det er lydt og larmende, ^weflt/^cea.

I.(1823).407. n især som adv. Moth.'L231.
•Fenris-Ulv . . hyled lydt. Oehl.BG.162.
Grundtv.SS.III.220. 'Klangen af et Post-
horn toner

|
Meer og mere lydt. flrzJ).

IJ.90. *Naar et Æg hun havde lagt, | for-
kyndte hun det lydt;

|
Alle maatte høre

|

det vigtige 'Syt.Bich.1.31. Drachm.D.oo.
biUedl. : 'Stille var hans Liv, kun Faa ham
kiendte,

|
Skiøndt Europa lydt gientog

hans Navn. Oehl.L.1.233. maaske m. tilknyt-

ning til bet. 2: 'jeg er ene her i Gaden,
|

mine Fodtrin lyder lydt. AxJuel.FS.41.
Hendes spinkle, men rene Stemme klang
klart og lydt ud over den spejlglatte Vand-
flade. iJoAans.J'JOe. y/". højlydt: I Studen-
terforeningen talte han højt og lydt om
PoUtik. Schand.TF.IlJ287.

IL lydt, perf. part. af HI-V. lyde.

Ijja-tegn, et. 1) (sj.) om lydsignal

olgn. Ing.PO.I.loO. 2) tegn (bogstav olgn.)

10 til betegnelse afen lyd ; nu næsten kun (sprogv.)

om tegn i lydskrift (2). BaskJUtskrJ22. MO.
Mikkels.SproglS.10. 3) (sprogv., nu 1. br.)

accent (3). MO. Bertels.(DGrammat.V1.265.
280). -teleg^rafl, en. (fagl.) udveksling

af meddelelser v. hj. af lydsignaler. OpfB.*
1112.65.
H-dt-herende, part. adj. se lydhør.
liyd-tragt, en. J^ den større ell. min-

dre udvidelse paa blæseinstrumenters rør, der
M bidrager til at forøge tonens styrke; ogs.

om ^ammofoniragt olgn. MusikL. III. 110.

SMtchJSJ58. -trin, et. (sprogv.) trin,

stadium af en lydudvikling, skriftsprogets
„havde" . . repræsenterer et ældre lyd-
trin (o: end talesprogsformen „hade").Jesp.
SprU.47. -tro, adj. (sprogv.) d. s. s. -ret i.

den oldfranske Retskrivning er lydtro.

HolgPed. ( Tilsk. 1906. 876). SaUX VI. 149.

-tryk, et (fys.) tryk, som lyden udøver
30 mod en flade, hvorfra den tilbagekastes.

MKnudsen. Fysik. (1923). 304. -tæt, adj.

(fagl.) uigennemtrængelig for lyd. D&H.II.
635. SaUXVL147. -oret, adj. (tU TV.
lyd; dial.) d. s. s. U. -hør 1. HCAnd.AV.18.
Feilb.

lye, V. se TV. lyde.

Ltyftins, en. se Løfting.
ly-Aild, adj. (til HI. Ly 1; nu næppe

br.) hvor der er ly ell. læ. PolitivennenJ.800.
10 1719. JHSmidth.Haver.58.

1. liys^e, en. ['løgda] Høysg.Anh.23.
(tidligere ogs.skrevet Lykte (Holb.lntr.(1728).
689. LTid.1726.251), Legte, Lekte (Holb.
MTkr.93. Anti-Spectator.43).— nu kun dial.

LøgU Løkt. Holb.Paars.274. Feilb.). flt -r.

{glda. lyktæ, sv. lykta, no. lykt, løkt; fra
mnt. luchte, jf. oht. liuhta, nht. leuchte;
besl. m. ty. licht, lys, og endvidere m. I. Lue,
L Lys; jf. H. lygte)

50 1) (fastgjort ell. transportabel) indret-
ning (som oftest af metal og med ruder af
glas olgn.), der omgiver og beskytter en
ly sgiver (et lys, en lampe); oftest m. tanke
paa saadan indretning med lysgiver ell.paa
selve lysgiveren (jf. Lanterne \). I.i) i al

alm. Holb.Vgs.lV.l. Den Lygte, Forræde-
ren Judas og hans Selskab havde med
sig udi VTtegSi2ccåQTi.Borrebye.TF.123. 'Saa
laaner jeg din Lygte; den nok klarer

|

60 Det tykke Mulm omkring mig.PalM.TreD.
70.

II
m. henblik paa fortællingen om Dioge-

nes's søgen med en lygte efter et menneske.
Eolb.MTkr.93. (man) kunde sende Dioge-
nes med sin Lygte igennem denne og
Oehlenschlågers fleste Tragedier uden
Fare for, at han der skulde finde, hvad



171 I^jste lyjft« 172

han ikke fandt paa Torvet i Athen.JBrawde8.
XIII.361.

II
blind lygte, (1. br.) d. s. s.

Blindlygte. vAph.(1772).III. S&B. D&H.
1.2) om gadelygte. Lygterne paa Gaderne
i K.h\x.Reskr.^^lil714. •fivergang de Begge
kom forbi en Lygte,

| Med sine brune
Øine seer hun ind | I hans de blaae.PaiM.
(1909).II.130. *Lygten tændes Klokken
Fire alt, | Det skal være Aften med Ge-
valt. PFaber.VV. 113. *Hvad er der saa
sært som en Lygte ved Dag, naar blank-
rudet, bleg og forsovet

| den løfter mod
Lyset i udslukt Ro |

sit fine og tænksomme
Hoved

—

?SophClau88.P.61. t.3) (foræld.) om
saadan indretning brugt som fyr (III.3);

fyrlygte. Moth.L254. vAph.(1772).III.
1.4) (nu vist kun dial.) om lanterne (1.4)

paa skib (jf. Kompannilygtej. DL.4—
7

—

4. om Natten retirerede (skibene) sig
til Havnen uden tænte Lykter, JffoZfe.Infr.

(1728). 689. OrdbS. (Skovshoved). 1.5) om
saadan lysindretning paa jærnbane-
iog (jf. Frontlygte^, automobil, cykel
olgn. (jf. Lanterne I.5). (sigtet) for at have
ført Bil i spirituspaavirket Tilstand og for

at have kørt uden tændte Lygier.BeHTid.
^liil930.M.6.sp.3. jf.ssgr.som Cykellygte
(Krak.i927.II.595). 1.6) om saadan indret-

ning ophængt uden for teater; spec. i forb.

rød lygte, om lygte med rødt glas, der
udhænges som tegn paa, at der er udsolgt

(fuldt hus). HCAnd. VIII.200. Teaterdirek-
tøren, i hvis Pincenez der endnu spiller

som et Glimt af den sidste røde Lygte.
PoUy7l907.2.

II
der er rød lygte (ude)

ell. (nu 1. br.) lygtenerude, der er udsolgt,

alt optaget (egl. i teatret; ogs. (spøg.) om andre
forhold). Drachm.F.1.357. Dania.III.235.
1 .7) (især højtid.) i billedl. anv. (jf. ogs. bet. 1.8).

Menniskens aande (1871: Aand) er Her-
rens lygte (1871: en Lampe fra Herren^;
som randsager alt, som er i hans inderste
bug. Ords.20.27(Chr.VI).

\\
(poet.) ommaa-

nen(s skin) (jf. Lampe sp.244^°^-). 'Ved
Solens Fakkel og ved Maanens Lygte.
Heib.Poet.IV.159. *saa (glider) Maanen fra

Skyerne frem,
|
den gamle og trofaste

Lygte.AxJuel.Bogen omu-rethe.(1920).106.
\\

(bwl., foræld.) som symbol paa et menne-
skes liv (jf. Lampe sp.244^^^-). Hvo som
bander sin fader eller sin moder; hans
lygte (1871: Lampej skal udslukkes i tykt
mørke. Ords.20.20(Chr.VI). 2Sam.21.17
(Chr.VI).

II
(især bibl.) om hvad der er vej-

ledende for en; ledestjerne (jf.u. Lampe
1.2). budet er en lygte (1871: Lampej, og
loven er et lys. Ords.6.23(Chr.VI). Dit Ord
er en Lygte for min Fod. Ps.ii9.i05. Hrz.
X VI.264. »Forstandens Lygte.PalM.(1909).
11.24. 1.8) i talem. f se ud som en lygte.
Han skal heller ikke staae her og pasiare,
men gaae hen og spise sig mæt. Han seer
jo ud som en Løgte (o: ser mat, bleg, svag
ud?). Tode.S.20.

jj
have lygten tændt,

spec. (nu 1. br. i rigsspr.): være beruset; have
blus paa lampen. KNyrop.OL.1.38. Feilb.

\\

med lys i lygten, spec. (nu næppe br.)

om hest: med opstaaende ører. NatTid.^^U
1904.Aft.l.sp.6.

II bruge lygte om høj
middag, (nu næppe br.) gøre noget over-

flødigt, unyttigt ell. taabeligt. Moth.L254.
VSO.

II
holde lygten, (sj.) holde lyset

(se u. I. Lys 7.4;. *naar van Pahlen til en
Dame søgte,

|
Der ei just stod i allerbedste

Rygte . .
I
Da maatte Adam holde Venskabs

io Lygte. PalM.(1909).lI.89.
\\
prædike ell.

tale (Brande8.(PoU^lul911.7.sp.2)) (vel,
godt) i en lygte, (gldgs.) føre en tale,

som ingen nyder godt af, som er unyttig,

formaalsløs ell. uforstandig, vrøvlet („rent
hen i vejret"). Eolb,Bars.IV.2. Eeib.Poet.
V.334. *ioT hvert nyt Beviis paa ny han
lo.

I
De præker, sagde han, kun i en Lygte.

PalM.IV.371. dumt og latterligt og uman-
digt ikke at udfylde Savnet — Ja — han

20 prædikede godt i en Lygte — her sad
han, sikker paa Savnet, ganske uvis om
Erstatningen. EBrand. UB. 204. NMøll.
(TiM.1903.173). jf.: Du trøster vel i en
Lygte. B.olb.Vgs.V.1.

2) overf., om ting. 2.1) i forb. den ma-
giske lygte, (nu næppe br.) laterna ma-
gien (se Lanterne 2; jf. Hekse-, Trold-,
Tryllelygte;. vAph. (1 772). III. 420. De
smukke Pigeansigter vare gledne mig

30 forbi som Billeder i den magiske Lygte.
Blich.(1920).XIX.64. Hauch.III.258. 2.2)

f om agerhønselygte. VSO. 2.3)(jæg.)om
den hvide spids af rævens hale. Vig
Møll.HJ.193. Frem.^lAl927.omslag.2. 2.i)(jf.
u. Lanterne 4; fagl.)om lille aabent drev,
der i form minder om en lygte. OpfB.^VI.
25. 2.5) i best. f., som navn paa huse
(vel egl.: hvor der om natten var en tændt
lygte, fordi de var vogterhuse, bomhuse osv.).

40 AarbSorø.1917.94. OrdbS.(Sjæll.). || navn
paa ejendom, senere kro, ved Kbh.s gamle by-
grænse paa Nørrebro (OlufNiels. Kbh.VI.
271); nu som navn paa vej sammesteds
(Krak.1927.1.419) ell. om hele kvarteret (især
som postdistrikt) ell. (jarg.) om distriktets

post- og telegrafstation (AageHansen. Best.

og ubest. subst.(1927).41).

3) (l.br.) overf., om person: lys (L6.2). Jeg
har ikke, som andre store „Lygter", Erin-

50 dringner fra min Yvigget\å.Wied.US.I.8.
IL lyjfte, V. [iløgda] (undertiden skrevet

løgte. Mørd.JH.L20). -ede. (ænyd. d. s., fsv.

lykta, w?n^. luchten; afl. af L Lygte) i) (nu
kun dial.) lyse for en v. hj. af en lygte
(LI.1); vist kun i forb. m. adv., der angiver
retning, lygte en hiem. Moth.^L158. løgte
en ud af gården. OrdbS(Sjæll.). 2) (landbr.

ell. dial.) i forb. lygte af, (egl.: med en
lygte i haanden) gaa en runde gennem stald,

60 udhuse osv. om aftenen ved sengetid. LandmB.
11.217. Ugeskr.f.Betsv.l921.A.432. Feilb.

OrdbS. (Sjæll, Fyn).
\\

(sj.) m. obj.: *hver
Kvæld, i Træsko og med Spigerstav,

|

gik Ulvborg Herremand sin Runde selv
|

og løgted Staldene og Laden af. Børd.
JH.I.20.
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Jjygte-i i ssgr. (nu ikke i rigsspr. Lygt-,

Løgt-. se u. -flue^. af I. Lygte 1, fx. (for-

uden de ndf. medtagne) Lygte-belysning,
-blus, -fabrik, -flamme, -glas, -holder, -krog,

-(op)stander, -pudser, -rad, -række, -arm,
en. (iscer fagl.J arm (L3.6) paa mur olgn.

til at hænge en lygte paa. vAph.(1764)^95.
VSO. DSB.OrdreC.1.76. -bærer, en. (jf.

-drager^. I) (1. hr.) person, der lasrer en

lygte. VSO. KvBU'>U1912.4.sp.l. 2) (jf.

-flue 2, -mand 4; zool.) cikade af famUten
Fulgoridæ, lyscikade (der tidligere mentes at

udsende lys fra forsk, steder af huden); især

om Fulgora candelaria og F. lanienaria

(jf. Lanternedrager;. Funke.(1801).1.499.
BøvP.II.233. -drager, en. 1) (nu næppe
hr.) d. 8. 8. -bærer 1. Moth.L254. VSO. 2)

(zool., nu 1. br.) d. s. s. -bærer 2. CuvierJhjr-
hist.II.250. Bergs.MS.lI.362. Sal.IV. 405.

3) t om glansbille. VSO. -dreng, en. (jf.

-mand 1, -pige; foræld.) om tjener, der om
aftenen ledsagede sin herre med en lygte.

TroelsL.X1.241. Bntzeb.Den listige Melpo-
mene.(1924).173. -fisk, en. JK dybhavs-

fisken Linophryne ludfer (der har et lygte-

lignende lysorgan paa snuden). BøvPd.16.
-flue, en. fLegt-. vAphJi^ath.III.100. VJ.37).

(nu næppe br.) I) insekt af familien Lampy-
ridæ; Udflue; St. Hansorm. VSO. 2) d. s. s.

-bærer 2. vAphJ^ath.lII.100. -hern, et.

(fagl.) dels om lygteholder paa motorcykel

(i formen mindende om et horn), dels om
den horn- ell. trompetlignende metalholder,

hvori lyset i en vognlygte olgn. er anbragt, og
som samtidig tjener til at opfange den ned-
løbende tælle. PoWU1922.10.sp.6. -inspek-
tor, en. person, som har øverste tilsyn med
en bys gadelygter. KancSkr.^^U1817. PoU^U
1928.6.8p.3. -kasse, en. (foræld.) fond,
hvori lygteskatten indgik. MB. 1755. 145.
•kontrol(l)er, en. person, som har til-

syn med lygtetændeme og gadelygterne i et

vist distrikt. Krak.l922.1.870. -lampe,
en. (især fagl.) lampe, der indsættes t en
lygte. VSO. NatTid.^yel912.M.Tm.l.sp.l.
-lys, et. 1) lysskær fra en lygte. Paa
Rendebanen arbeidede man ved Lygte-
lys. In^.A'£.JJ.58. JVJensÆE.39. 2) (nu
1. br.) lysgiver, der indscettes i en lygte (jf.
-lampej. VSO. MO. -mager, en. (foræld),
haandværker (blikkenslager), der lavede lyg-

ter. Besol.*"/* 1739. x^ni. MO. CNyrop.
Haandv.75. -mand, en. 1) (jf. -dreng,
-pige; foræld.) tjener, der om aftenen led-

sagede sin herre med en lygte. TroelsL.II.72.

2) (nu næppe br.) lygtetænder. vAph/1759).
1.600. 3) {ænyd. d. s., jf. sv. lyktgubbe, eng.
Jack o' Lantern , Will-o'the-wisp

, fr. feu
foliet samt Dunstlys, Gække-, Gøgleild,
Irlys, Jordlyn, Vejr-, Vættelys) lysfænomen,
der om natten undertiden skal kunne vise sig

over moser, enge olgn., i folketroen opfattet
som et overnaturligt væsen (undertiden gen-
færd) med en lygte (jf. bet. 1), der lokker
mennesker efter sig ud i moser olgn. EPont.
Atlas.1.473. *De blege Lygtemænd i Mo-

sen svinde. OeU.LJ.70. ThieleJlJ24.298f.

IIL188f. *Hist Lygtemanden flammer
|

Og lokker ved sin fld. Winth. EF. 238.

Chri8t.Eemi.99. AarbFrborg.191816. Feilb.

jf.: *l Fjeldet . . hvor Dybets Lygte-
mænd

I
Med Ædelstenens kolde Flam-

mer lege. Hauch.SK.63. (jeg, o: en under-

jordisk) forgaaer tilsidst, som mine smaa
Fædre, naar min Lygtemand er udslukt.

10 Ing.EF.1.124. H billedl. ell. i sammenlignin-
ger. 'Du Lasters Lygtemand! Nordstierne

til at synde (o: en troløs elsker). PoulPed.
DPJ.1. Deres Elskov er ligesom Lygte-
manden, snart er den her, snart er den
åeT.Skue8p.V.89. Den Tanke . . havde for

ham været en sand Lygtemand, der . .

havde forvirret . . hans Vei. Gylb.VII.43.
Følelser og Stemninger, som vi alle nærer,
men som, hvor berettigede de end er i

20 og for sig, dog er Lygtemænd i Politiken.

HPHanss.G.51. 4) f d. s. s. -bærer 2. vAph.
Nath.III.100. -penge, pi (foræld.) afgift

til vedligeholdelse af fyrlygter. (Kalk.II.883).

Nørrea.PrivatrJlt.397. -pibe, en. (nu
især dial.) den pibe, det rør i bunden af lyg-

ten, hvori lysgiveren anbringes. vAph.(1759).
255. Vognen holdt . . Mølleren steg ud,
viklede Linen fast om Lygtepiben og
spændte Skaglerne af. Gjel.M.342. OrdbS.

20 (Fyn, Falster), -pige, en. O/- "dreng,
-mand 1 ; foræld.) (tjenestejpige, der om af-
tenen ledsagede sin frue med en lygte. Bagges.
DV.X.134. -pæl, en. den stander, der bæ-
rer selve gadelygten. Rahb.FortJ.328. MO.
II

i forb.som hænge paa, klynge op i

en lygtepæl, den Dag kommer nok, da
jeg skal see alle disse Æistokrater hængte
paa Lygtepælen. fi^a«cA.7J/.6^. VSO. bil-

ledl.: 'en Recensent dem dømmer
|
Til en

40 kritisk Løgtepæl. Tode.SJJ.144. jf.: (skrædr-

dermester) Traad bliver lygtepæletEørd.
(Kbh.*ya909.2). || pege (paa noget) med
en lygtepæl, (1. hr.) om overdreven tyde^

lig ell. overflødig paapegen af noget. For-
fatteren kunde trygt overlade Læseren
af Bogen at uddrage den Lære, den syn-
tes ham at indeholde, og havde kunnet
spare sig den Ulejlighed at pege med en
Lygtepæl. Brandes.FJ24. TilskJ.923.L327.

50 f liygter, en. flt. -e. {jf. ty. leuchter;

afl. af II. lygte 1) person, der lyser for
en, bærer lys, fakkel, lygte olgn. Cit.1743.

(Aarb Vejle.l923JL97).
Ijygte-skat, en. (jf. -kasse ; foræld.)

skat til bestridelse af udgifterne ved gade-
belysningen (i Kbh. ved Lov^^hl861.§3 ind-

draget i grundskatten). Beskr.^^U1730. Hrz.
D. IIL 29. Anordn. (Tia.)Nr.4^Nil895.§l.
-skin, et. (jf. -lys 1, -skær; skin, lys fra

60 en lygte (især: gadelygte). •Smaaegademe
ved Lygteskin | .. I gjennemfarel J^GwWfe.
1. 145. Ing. VS. IL 197. Schand. UD. 69.

-skær, et. d. s. Hostr.G.53. 'Lygteskæ-
rets vilde Fugle, |

Fruentimre og Galaner.
Sødb.GD.4. -tænder, en. (jf. -mand 2
samt Lampe-mand slutn., -pudser i; person,
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hvis bestilling det er at tænde og slukke (og
pudse) gadelygterne. LMoltke.Dick.XXVII.
(1865).242. Lygtetænderen . . nærmede
sig med Blus paa Stangen. VilhAnd.AD.
199. AndNx.S.94.
Liy-hal, et. se Lydhul, -her, -lia-

r(e)t ofl. se IL lydhør.
I. I^ykke, en. ['løga] flt. (sj.) -r (se

bet. 2.1 ; jf.: det er vist betænkt, at Lykke,
det har ikke noget Flertal. Bang.HH.108).
{glda. lykkæ (løckæ), lukkæ (Brøndum-
Nielsen. GG. 1.124. jf. bornh. lokka. Esp.
208), æda. u lykkæ (Rarp.Kr.187.190), sen.

oldn. lukka, lykka; fra mnt. (ge)lucke, jf.
hty. gluck, holl. (ge)luk (hvorfra eng. luck);
muligvis besl. m. IV. lukke, Løkke og opr.

m. bet.: maade, hvorpaa noget lukker sig, fal-
der ud; jf. Sandfeld.S.''99f.)

1) (jf. bet. 3 samt Held 4; nu vist kun i

udtr., der (ogsaa kan) opfattes som hørende
til bet. 2) som udtr. for (en magt, der bestem-

mer) begivenheders ell. tildragelsers af men-
neskenes indgriben uafhængige udviklingsgang
og de derved fremkaldte tilskikkelser; (en for
menneskenes vilkaar raadende) skæbne; (en
menneskene tildelt) livsskæbne; (beskikket)

lod. 1.1) i al alm. *Du bedst min Tarv og
Trang,

| O Herre, kj ender, |
Tilmed er

Lykkens Gang | i Dine Hænder. Kingo.399.
*du faaer at holde Trøye (o: holde ud);

\

Og med Taalmodighed dig i din Lykke
føye. Helt.Poet.49. *Uforsagt, hvordan min
Lykke

|
End i Verden blive maae. Stub.43.

Du forfølges af Lykken, og du tænker .

.

at finde Lindring i dine Bekymringer. T«?-
lin.III.230. *Den blinde Lykke, hvorved
meget hænder, | Os førte sammen. Hetft.

DV.148. *Du er den gamle Qvinde, der
mig loved

|
At forudsige mig min Frem-

tids Lykke . . | Der er min Haand, siig

mig da nu min Sk.\ébne. Rauch.DV.11.151.

O min Moder, min stakkels Moderl jeg
har arvet din Lykke. Hos<r.r.i65.

|| (jf.
bet. 2.2J personificeret: skæbnegudinde.
det, som kaldes Lykken, er et forvildet

og beskienket Qvindfolk, der er blind oven
i Kiøbet . . og veed ikke hvem hun ned-
styrter eller o^\iøiQT.Biehl.DQ.IV.304.

\\

(m. overgang til bet. 2.i) talem. paa lykke
og fromme, se I. Fromme 2. jf.bet.2.i:

t paa lykke og ulykke, (to) Skibe,
som havde mistet deres Ankere, vare paa
Lykke og Ulykke løbne ud af Rheden i

den aabne Søe. Robinson.I.16. eventyre
(se eventyre 2.2j, friste ('se I. friste 1; jf.
Lykkefrist(er)j ell. (nu næsten kun) for-
søge ell. prøve lykken ell. sin lykke.
Rolf (forlod) Norge, for at forsiøge Lyk-
ken udi fremmede Ij&nåe.Holb.Søhist.99.
sa.Vgs.II.2. D&H. jf.: Hvor megen Mad
(maa) ei paa Bordet igien og der forsøge
sin Lykke? Tode.V.17. Jeg prøfvede min
Lycke ved Banquen og satte 2 Ducater.
Klevenf.BJ.44. (han) prøvede sin Lykke
som Frier paa et Par Steder. Engelst.Phil.

103. Han var ude paa Fiskeri . . Han havde

faaet fat i en „Glib", og med denne prø-
vede han Lykken. FlensbA.yiol903.Till.l.
sp.6. ogs. (nu næppe br.): gennemgaa prø-
velser, modgang; have en haard skæbne, „udi
et Aar mistede (jeg) min Mand . . og min
eeniste Leonora . ." — „Det er sandt Søster!
I har temmelig prøved Lykken." ÆToZfe.Didr.

8sc. Per bødkers lykke, se Bødker. Per
Poses lykke, se Per, 1.2) (jf. bet. 2.2 og

10 3^ i særlige udtr. for skæbnens foranderlighed
(omskiftelser, luner). *Naar Lykken sig for
dem, I før har æret, vender,

|
I dem da

ikke meer paa deres Døre render. Fr
Horn.PM.36(jf. ndf. sp. 182**^ samt Hjul sp.

296'^«). Lykkens Ubestandighed.^øj^s^'.S.
198. •Gierne taalte

|
Jeg Lykkens Luner,

blev en fattig Mand | Fra Rig og Mægtig.
Oehl.XV.187. en langvarig Kjig, som før-

des med foranderlig Lykke. Grundtv.Saxo.
20 11.219. *Paa Jorden ei lever saa salig en

Sjæl,
I
Jo Lykken kan omskiftes fra Mor-

gen til K.Yad\å.Ing.RSE.y11.249. *op og
ned gaaer Skjæbnen, gaaer vor Lykke.
PalM.IV.90. jf.: det (er) ikke Lykken (o:

tilfældigheder), der regierer Verden.Æn^eisf.
Forsv.202. lykkens hjul, se Hjul 5 (jf.
Lykkehjul^, lykkens spil, terning-
(spil, -kast), se Spil osv. (jf. u. Guld-
terningj. lykken spiller for ell. med

30 ham, se spille. 1.3) (nu især arkais.) i forb.

m. adj. (god., ond olgn.) i udtr. for behagelig

ell. ubehagelig skæbnetilskikkelse, blid ell.ubl'Ul

skæbne. *den skal have den onde Lykke,
|

den gode ka.n ikke f&a..DFU.II.nr.l2.Indl.
*Marstig haver de Døtre to, | saa trang
en Lykke saa monne de faa. smst. nr.19.1.

„Her har vi min Troe Piger paa 40 Aar."—
„Da har de stackels Piger slet Lycke hos
ier." Holb.Mel.IV. 6. han tabte . . aldrig

40 Modet, hvor ublid Lykken end var ham.
Molb.DH.II.15. *Ane(o: bejlerne) har lovet
os Lykken slem, | Hvis ei du ('a.søs^ercn^

bønhørte Een af åem.Winth.IV.153. en
krank, tynd lykke, se II. krank 2, tynd.

(jf. bet. 1.1 ; sj.:) *tilsidst, da de kun slog
paa bedste Lykke (o: paa lykke og from-
me, paa bedste beskub),

|
vor Helt et Mata-

dorstød Fjenden sendte. Drachm.DJ.1.75.

II t (hvad) den onde lykke, anv.som
50 ed: (hvad) pokker. Men hvad dend onde

lycke er det for een 'Kleltrmg. JRPaulli.
JM.56.

2) (jf. bets) om noget behageligt, glæ-
deligt, attraaværdigt, som er und-
draget det enkelte menneskes (og i alm.
overhovedet menneskers) magt ell. indfly-
delse, (uden skarpt skel ml. de forsk, un-
der-bet.).

2.1) (jf. Heste-, Himmel-, Kone-, Krigs-,
60 Kvindelykke ofl.; især W) m. overgang til

bet. 2.8, om det i et vist tilfælde indtrædende
gunstige sammentræf af omstændigheder;
gunstig tildragelse, hændelse ell. om-
stændighed; ogs. om det ved saadanne for-

hold fremkomne resultat: gunstigt, hel-

digtudfald; held (i alm. m. mindre frem-
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trædende forestilling om tilfældighed, uven-
tethed olgn. end Held (6); jf. Lykketræf;.

•Sorrig og Glæde de vandre tilhobe,
|

Lykke, Ulykke de gange paa Rad. Kingo.
264. Deslige smaae Hændelser komme
ham til at glemme de store Lykker ham
ere yeåerfarne.Holb.MTkr.ieS. (Colum-
Ims) døde den 20 May Aar 1506. hvor-
med da denne Store Mand fik Ende paa
alle de baade Lykker ogVanlykker, som
hannem . . var vederfaret. Zrj<J.i75-?.765.

ved Flid og Lykke har jeg bragt det saa-
vidt, at jeg nu kan betale min Gjæld. PA
Heib£k.lII.104. den ene Lykke har den
anden ifølge. Eeib.Poet.VIIJ83. I gamle
Dage var det Poeterne i Lille Kongens-
gade der versificerede Nationens Lykker
og \]\y}ikeT.HBrix.(Ttisk.l921J.2?7). spec.

(jf. lykkelig 1.2^ om sejr (i krig): troer paa
hans Propneter, saa skulle I faae Lykke.
2KrønJ20J20. De andre Høvdinger falde

(under tvekampen) paa Knæ og beder Chi-
lian Lycke (o: beder himlen give C. sejr).

Holb.Ul.II.9. om held i (koH)8pil: Lykken
skiftede, Jens Hansen vandt, og Mogens
iabte.JVJens.HF.69. hjælpe paa lyk-
ken, se hjælpe 1.4 slutn. f lade sig
lykke ske, (vel egl. tron.) om kvinde: have
samleje (uden for ægteskab). Moth.L239.
NystedJthetor.40. Q især m. nærmere bestem-

melse, ved præp.-led Chave lykke med, faa
lykke til noget olgn.), inf., at-sætn. olgn. (en-

hver samle) hvad hånd faaer lykke (1819:
Velsignelse; 1907: Ly]ike)tilJCor.l6J2(Chr.
VI), det var Lykke (nu: en lykke^ jeg
stod paa luur og fik disse Anstalter at

høre. Holb.Masc.1.9. Leander . . har den
Lycke at være forlovet med Jomfruen.
sa.UHH.I.l. leg arbeider paa, at ieg kunde
blive Eier af den Codex Adami Brem.,
som Prof. S. har, men der hører Lykke
til. Langebek.Breve.376. (han) klagede . . at
han aldeles ingen Lykke havde med "Rog-
hyede.Oluf8.^yOec.I.69. det er Lykke
(Lyksalighed {jf. bet. 2.3)) at kunne ville.

En Lykke (et lykkeligt Tilfælde) er det
derimod at kunne udføre sin VilUe. Heib.
ProsJ.86. jeg vU ønske ham den heldige
Lykke overforKvinder, som ikke blev hans
Fader til Del. KLarsAH.192. i talespr. især
i udtr. (talem.) som det var en (ren) guds
lykke, en himlens lykke ("at osv.), se

Gud 4j, Himmel 2.4. lykken var bedre
end forstanden olgn. (jf. Kvintin 2).

Mau.5775. Hrz.in.309. det var mere
lykke(n) end forstand(en) (at det gik
godt)

i
JJPaludan.Er.114. jf.: liUe Fæste-

møe! naar Lycken vil favorisere For-
standen, kand mand giøre store Ting
med liden Konst. HolbJean.Y.S. jf. bet. 2.2:

have lykken med sig, være heldig (saa
at det gaar en godt); have held (6) med sig.

„min Cousine . . sender mig en Obliga-
tion paa de halvtredsindstyve tusinde Rigs-
daler." . . „Ja du har Lykken med dig."
Heib.Poet.VII.325. Brandes.XI.346. gøre

(sin) lykke olgn., se bet. 2.3. B til lykke
ell. til al lykke (Moth.L235. Bagges.
NKJ.1), til en (Tode.VLl57) eU. al god
lykke (VSO.), til guds store lykke
(smst.) olgn., (nu ikke i alm. spr.) heldigvis;

til alt held. Holb.HexJ.3. »Selv midt i

Ægypten man finder | Til Lykke dog
Hjerte hos KvindeTl Grundtv.SS.II.77.
Døren stod til Lykke paa Klem, og han

10 smuttede ind. HCAnd V.60. m. nærmere be-

stemmelse ved præp. (for) ell. gen. (poss.

pron.): Modsigelser (af hvilke der, til

Lykke for Prof. David, vare mange). Heib.
Pros.X.293. Til min Lykke var det meget
mørkt, og (jeg slap) over Isen, uden at

Nogen mærkede det. HauchJ.448. B (jf.
Held spJ.07é»s-) i udtr. for noget heldbrtn-

gende: det er der (ingen) lykke med
ell. (nu alm.) ved olgn. Min Faders Ban-

20 ner faldt . . det var der ingen Lykke med.
Ing.EM.III.218. smst. 181. 'Det gamle
Skjold var der Lykke yed.sa.RSE.VlJ81.
Feilb. I (jf. bet. 2^) i ønsker ell. høftigheds-

udtr. bedre Lykke næste Gang I D&H.
(ønske en) lykke til! d.v.s.td et vist

foretagende, en ny virksomhed olgn.; ogs.

tron., m. h. t. noget besværligt, ubehageligt
(..god fornøjelse!"). *Den anden ønsked':
Lykke til! og gik. ChrBorup.PM.278. her

30 holdt de deres Stævnemøder. Ja, Lykke
til — naar det kunde more dem ! EBrand.
LBJ288. (byde en Farvel og) Lykke til.

DAH. jf. bet. 2.3 slutn.: Vi ønsker af in-

derste Hiertens Grund Velbaarne Her Bor-
mester Lycke til denne høje Værdighed.
Holb.Kandst.V.2. (ønske en) lykke paa
rejsen, ofte m.mere eU. mindre svækket bet.,

som afskedshilsen (ved forestaaende, især leen-

gere rejse) : rejse under heldige, behagelige for-
40 fiold, uden uheld, (alvorlige) ubehageligheder

olgn. (ofte som tilføjelse til far vel ; jf. H.
fare ^js). (jf.: Herren haver givet Lykke
gaa min 'Reise.lMosJ24.56). „Lycke paa
eisen Jeppe!" — „Tack Jacob Skoema-

ger." HolbJepJ.4. Farvel Naboe, og Lykke
paa Reisen! saJPem.1.2. MO. Mau.1.645.
Rrist.0rdspr.198f. (h-ønbXN.170. jf: Jeg
fulgte ham til Vogns, og ønskede ham
tusinde Lykker paa Reisen. Prahl.AH.I.50.

50 ogs. iron., til den, man gerne ser drage bort

(og ikke ønsker at gense): KomGrønneg.II.
236. Heibæoet.X.387.
2^) (især ^) i alm. i best. f., om en uden

for den enkelte person staaende, skæb-
nebestemmende magteU.tilstand, hvor-
af hans velfærd afhænger. 'Naturens
muntre Søn erLykken næst.Oe^M.Si.*Ven-
der sig Lykken fra Dig,

|
Bli'er Du i Støvet

traadt . . | Du skal det lidet agte, |
Naar

60 Du Dig selv ei sveg.Hauch.SD.1.221. »Kro-
ner Lykken Enden . .

|
Svinder al min Vee.

PalM. VIII.160. Lykken . . denne almægtige
Magt behager at give en ung Pige (^o: en
skuespillerinde) Geleide. JE^ierfc.X328. Hostr.
Efterladte Digte. (1893). 33 (se græmme sp.

225*^). jf. bet. 2j: »deri Lykken netop jo

Xm. Remtrykt */• 1*31 12
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bestaaer, | At den umiddelbar, ved skiulte

Kræfter,
|
Hen til sin elskte Gienstand

sikkert naaer. |
Den kommer selv, den vil

ei gribes efter. Oehl.A.81.
\\
(poet, i eventyr)

tænkt som et personligt væsen: skæbnegud-
inde, der tildelermennesket alle goder;
Fortuna. Lykkens Tempel. Etv.(1914).I.
62. Lykken og Forstanden var en Dag
ude at spsiseie.SvGrundtv.Da.Folkeæventyr.
(1884).136. jf. bet. 1.2: den ubestandige
Lykke selv syntes at være lænket til hans
Triumphvogn. J'aco&i./Sfcy.^^. talem.: byde
(række) lykken haanden, se Haand
sp.559^^. jf. Mau.5813. \\

gen. lykkens i

særlige udtr. (i flere tilfælde vekslende m.
ssgr., jf. Lykkegave ofl.). lykkensbonde,
se Bonde 3.3. lykkens galocher (ka-

losker), se Galoche 1. lykkens gave(r),
se Gave 3. *Lykkens Gudinde er gru-
som og vred. Eahb.PoetF.I.100. Det var
nu yngre Kræfter, som Lykkens Gudinde,
den Tøjte ødslede sine Slængkys paa.Ponf.

Noveller.IIL(1930).404. jf. Lykkegudinde,
lykkens krans, se «. Hjertestraa. i lyk-
kens skød, se Skød. lykkens sol, se

Sol (jf. hjlskesol). (min) lykkes stjerne,
se Stjerne (jf. Lykkestjerne^, især i udtr.

for person, hvem skæbnen synes at være
særlig gunstig, som lykkens kælebarn,
kæledægge, Pamfilius, skødebarn,
yndling, se Kælebarn (2.i), Kæledægge
(2.1) osv.; i sa. bet. (jf.Baxn 1.4 samt Lykke-
barn; nu næppe br.): lykkens barn.
Begge vare længe Lykkens Børn, saa at

alle deres Anslag mod Forhaabning ge-
lingede dem. Holb.Ep.III.170. Klevenf.ÉJ.
197. HCAnd.SS.VI.118.

2.3) (jf. bet. 2.1^ indbegreb af omstæn-
digheder ell. forhold, der udgør eller
betingelsen for ens velfærd, gunstige
skæbne; fremgang; medgang; gode
(livs)kaar. *Gud give os Lykke og gode
Raad, | Sin Naades Lys os tilsende. SaZw
Ej.51.1. *Jordens meeste Lykke er

|
Ei

eengang et Ønske værd. Rahb.PoetF.1.110.
*Een har det Ydre, som man kalder
Lykke, | Een har det Indre, som man
nævner Aand. Oehl.1.285. Den, som har
Lykke i Livet, skal stræbe at være sin

Lykke værd. Mynst.Betr.II.10. *for Dan-
mark Sukket lød, | For dets Fremtid, for

dets Lykke. Holst.1.6. De slide deres Dage
hen i Lykke (Chr.VI: i det gode).Job.21.
13. det sidste Syn af hans „gyldne Hoved"
samler al Heldets og den vulgære Lykkes
Simili-Glans om hans elegant bedærvede
Stræber-Skikkelse. VilhAnd.HP.132. hus-
lig, ægteskabelig, jordisk, timelig lykke
Meib.Poet.VII.346. MO. D&H. 2( huslig
lykke, se huslig l.i. held og lykke, se

Held 5.1. talem.: staa ens lykke i vejen.
neib.Poet.VIl.265. De gamle Folk . . kunde
dog ikke staa hendes (o : datterens) Lykke
i Vejen, og saa gav de ogsaa deres Sam-
tykke (til brylluppet).SvGrundtv.FÆ.II.130.
staa sin egen lykke i vejen. AL^rwe-

sen.EtBeise-Eventyr.(udg.l899).2. sove sig
til ell. komme sovende til lykken
olgn., se sove. jf.bet.i.i: søge sin lykke,
se søge.

II if. folkelige, overtroiske forestil-

linger, i udtr. for adfærd, forhold olgn., der
antages at varsle ell. bringe saadanne livs-

kaar (ell. det modsatte). Naar Storken byg-
ger sin Rede paa en Mands Huus, saa
bringer den Lykke med sig.Thiele.III.32.

10 Ina.BSE.VIIL71. En Ungkarl maa ikke
holde Garn for en Pige, thi da vinder hun
Lykken fra ham, og han faaer Nei, naar
han engang frier. Thiele.III.74. Det Men-
neske, som er kommet til Verden i „en
Seiersskiorte", eller ^Seierssærk" har me-
genLykke ivente.smst.84(jf. Lykkeskjorte^.
TroelsL.WI.36ff. se videre bl. a. Edderkop
(1 slutn.). Firkløver (1), Hestesko (1 slutn.)

samt Feilb.II.475.lV.294. jf.: det regnede
20 ned over os med hvide Lykkeklatter fra
Fuglesværmen deroppe. Christmas.K.lI.51.

II
i udtr. for, at det (i ydre henseende) gaar

en person godt, at han har fremgang, naar
sine ønskers maal olgn., ogs. spec. (m. overgang
til bet. 2.1; jf. lykkelig 1) at en person ell.

(resultatet af) hans virksomhed vækker bifald,

fremkalder behag, tilslutning, begejstring olgn.

et Skuespils Lykke (o: sceneheld) . . er af-

hængig af den første Modtagelses lydelige
xYttriager. Heib.Pros.VIII.472. jeg (havde)
med stor Veltilfredshed og Lykke . . læst
(skuespillet) toT aUe Mennesker.HCAnd.XI.
22. især som obj. for have (IV.5.4) ell. (nu
alm.) gøre (4.7): De Viiser har bedreLykke
end de beste af vore Comoedier, i det de
blive saa hastig oversatte. Holb.Hex.II.l.
giøre sinLykkeiVerden.£Poni.00.55. han
troer vist, at denne Dag (o: prinsens besøg)
vil gjøre hans Lykke. PAHeib.Sk.III.381.

40 min Lykke er gjort. Heib.Poet.VII.339. det
gjælder ikke om at gjøre Lykke, men at
blive lykkelig i Verden. Goldschm.Hjl.III.
30. i alm. spr. især i udtr. gøre (stor)
lykke (hos), dels m.h.t. virkning over for
publikum, købere, aftagere olgn.: Masaniello
og Bianca . . havde giort Furore. Hagbarth
og Signe giorde dog ogSRSiLykke. Oehl.VI.
298. Smaa Kager bagte i Form af Fugle,
Hunde og Grise gør umaadelig Lykke hos

50 Børn. Const.GH.66. dels m. h. t. evne til at

vække behag hos en person af det andet køn

:

En gammel Frier . . giorde sielden Lykke
hos en ung Fige.Engelst.Qvindekj.135. Han
(var) en udmærket smuk Karl, der gjorde
megen Lykke hos Kiønnet. Ing.EF.V. 81.

NationaløkonTidsskr.VI. 140. jf: 'Derfor
jeg ogsaa Lykke har hos Qvinder. Hauch.
DV.I.16. spec. (nu mindre br.): gøre sin
lykke, blive (godt) forlovet ell. gift. „Jeg

60 giør min Lykke i dette Huus." — „Med
hvem?" — „Med en Jomfrue fra Landet,
som heeder Leonore." Holb.HP.II.3. Be-
tænkning Over Den bekiendte Tale-Maade

:

At giøre sin Lykke, Det er: At Gifte sig.

Wadsk.Brudev.V.)(l^. Du er nu snart en
voxen Pige, og skal gjøre din Lykke i
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Yeråen.EeibJPoet.VI^OS. Hrz.IIlJ242. jf.:
hun (o: en rig ung pige) var dødelig for-

elsket i ham (og friede) selv til ham .

.

han blev rørt af hendes Kjærlighed, hun
gjorde hans Lykke; men da hun blev hans
Kone, led han meget af hendes Skinsyge.
Gylb.IV.247. || sidde, være i lykken,
l^nu næppe brJ) være heldigt stillet; sidde i

held (6). Moth£160. *Phoebus nu i Palter
gaaer, |

Minerva tager Krykken;
|
Men,

tvertimod, sig Bacchus staaer, | Frue Ve-
nus er i Lykken. Beenb.I.117. VSO. H (jf.
bet. 2.1 slutn.) i ønsker og hilsener, til dels

m. afsvækket bet. (de) ynskede dem lykke
(1871: til Lykke).lMakk.3.64(Chr.VI). Jeg
ynsker megen Lykke med hans unge Ar-
ving. Holb.Bar8.I.o. •Farvel, min Ven! Gid
LylScen dig ledsa.gelHeib.ND.57. nu især

(jf. lykønske) i (ellipt.) udtr. som: ønske
(en) til lykke fsy. til god lykke. JVJens.
SS.34. ThitJensJ.126) fmed ell.i anled-
ning af noget, d. v. s.: at noget maa blive

til glæde og held for en), alm. som hilsen,

høflighedsudtryk (jf. gratulere^ i anledning

af en glædelig, festlig begivenhed, i udtr.

som jeg ønsker dig (hjerteligt) til lykke,
maa jeg ønske (dig) til lykke ell. (især)

ellipt. til lykke I *Vi ønske Tiig(o:Jesus)
(SalmHj.117.5: ønske højtj til Lykke | Udi
det Jomfru-Liv og Skjød,

| Som Guds
Aand vilde smykke, ^tn^o.58. tU Lykke
med hendes unge Daatter. Holb.BarsJlI.S.
Jeg ønsker dig TUlykke, hvis du persi-

sterer i dit Forsæt. sa.MTkr.571. Naar man
møder en Jæger, som gaaer paa Jagt,
maa man ikke ønske ham tU Lykke, thi
da skyder han ikke Noget den Dag. Thiele.

III. 71. (jf Winth.XI.172). naar Du fra Al-
teret vender hjem til dit Huus, da hilser
from Deeltagelse Dig med dette Ønske:
til Lykke og Yelsignelse. Kierk. XI. 269.

(jf ZakNiels.B.loo. Feilb.). til Lykke (Chr.
VI: lev vel^! Fred være med dig.lSam.
25.6. til lykke med udnævnelsen, hande-
len, dit nye hus osv.

\

2.4) (især Ht) om (tilstand ell. forhold,
som fremkalder) en stærk, dyb glæde
over ell. en tryg følelse af visse (paa
de som de væsentlige følte omraader) gode
ell. fuldkomne vilkaarell. forhold, visse
indre (aandelige) rigdomme, sjælelig
harmoni olgn.; lyksalighed. *du vil fin-

de
I
Din Lykke i at see ham lykkelig.

Eahb.PoetF.II.149. 'Livsalige Land (o: him-
merig) . .

I
Hvor Lykken er skinnende

klar, men ej skjør. Griindtv.SS.lV.322.*Un-
der dine (o: guds) Vingers Skygge,

| Der,
kun der er Livets Lykke. Timm.Chrisfelige
Sange.(1852).86. (han) begyndte sin kjære
gamle Profession med stor Lykke og Glæ-
de. Gylb.I.313. hendes Ansigt var saa fuldt
af Fred og Lykke. HCAnd.VI.2. *5eg tæn-
ker paa hver Stund, jeg saa

|
som Barn

din (o : moderens) Lykke staa i Flor. Stuck.
S.38. Lykken er kun et Øjebliks Følelse
af, at Livet er dejligt at leve. SMich.S.14.

II
spec. m. h. t. kærlighedsforhold ml. mand

og kvinde. *Den (a: Gurre sø) kjendte hans
(o: kong Valdemars) Lykke, den kjendte
hans SoTg. HCAnd.X.508. al den Lykke,
der kan straale fra et Menneskes Hjærte,
er gaaet fra ham til mig. JPJac.(1924).
III.276. 'Lykken meUem to Mennesker

|

er som den dunkle Nat,
i
stille, men med

de tusinde, |
tavse Stjerner hes&t. Stuck.

10 S. 57. „Aa jeg dør vist af Lykke," hvi-

sker hun og knuger hans Haand. J.fl^en-

ningsen.Lykken.(1905)J.07.
2s) m. konkr. bet. i spec. anv. (jf. ogs. Kan-

delykke samt Lykkerj. H betegnelse for en
gevinst i det kgl. skydeselskab, nu om ge-

vinsten i den første af de tre omgange, i

hvilke der skydes (skiven er forsynet med
tal, og gevinsten tilfalder den skytte, hvis

skud er nærmest ved det af tallene, som be-

20 stemmes ved et efter omgangen foretaget kast

med to terninger); ogs. som narm paa den
paagældende omgang.NPJensenJDet kbh.Sky-
deselskab.(1901)J16. 1 (jf. bet. 2.s samt lykke-
bringer. Feilb.; dagl.) om (lille) edder-
kop, der if. folketroen varsler lykke. Edder-
kopperne, smaa bitte, af den Slags, man
kalder „Lykke". IRaunkiær.ID.185.

3) (til bet. 1 ell. især 2, t alm. 2.2-3j i ordspr.

(se videre Moth.L235ff. Mau.I.637/f. Krist.

30 Ordspr.197ff.587). H forvoven (ell. bestemt.
Mau.5848) mand staar lykke for. LuxdJ'S.
62. lykken hjælper de(n) kække, staar
den kække bi olgn., se IL kæk 1 slutn.

||

i forsk, (nu 1. br.) ordspr. som obj. for bære
(jf. bære sp.228*'). Væn die til at bære
din Lykke vel. Mau.5S12. det Ordsprog
er ganske sandt, at ingen kan mindre
bære sin Lykke, end den, der af intet

med eet bliver til noget. P^iret6.iSfc.JI.53.

40 Der hører stærke Skuldre til at bære
Lykken.yS0.7J.459. I lykken vender sig
ofte om. Mau.5798. Blich.(1920).XVI.220.
E.rz.XI.27. B efter Bimkr.M.98: 'lykken,
hun er en underlig trold (Bimkr.: eth
vndherUcth troldhy, | hun leger med folk
saa mangefold. Jfa«.5806. GrundtvSaxo.
II.9. H enhver er sin egen lykkes smed
o : man maa skaffe sig fremgang i livet ved
egen dygtighed, energi olgn. Mau.5794. Ew.

50 (1914).V.191. Lieb.DQ.1.459. VVed.BB.204.
Arlaud.78. jf Biehl.DQ.IV.304.

fl
lykken

rammer ell. træffer (jf. Lykketræf^ man-
den, (Jf. SV. lyckan råtar man; nu næppe
br. i rigsspr.) tilfældet raader (for noget),

ikke forud fattede bestemmelser ell. planer;
ogs.: lykken staar den kække bi. Mau.5862.
Cit. 1714. (KbhDipl. VIII. 340). jf. Krist.

Ordspr. nr. 5251. Feilb. IL 474b*'S.
\\ lyk-

ken er en blomme, den hænger i en-
60 den (ell. bagen, røven^ paa somme. Mau.

.5809. jf. Krist. Ordspr .nr. 5265. Feilb.
\\

•lykken banker ofte paa;
|
tossen lader

hende for døren (ell. udej staa. Mau.5833.
FalM.IL.I.507. jf SjællBond.186. || lykken
er daarernes formynder, se I. Daare 2. ||

fattig mand har kun een lykke, og den

12'
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er tynd, se fattig sp. 820^^.
|| lykken er af

glar, hun brister, naar hun skinner klar,

se Glar 1.3. || alle leve ved een gud, men
ikke ved een lykke, se Gud 2.2. || den, der
skal have lykken, faar den, om ogsaa stude
skulde kalve (kælve); se I. kalve l.i, I.

kælve 1.
II
jo krogere træ, des bedre kryk-

ke; jo argere skælm, des bedre lykke, se

I. Krykke 2. || et kvintin lykke er bedre
end et (to) skaalpund forstand, se Kvin- lo

tin 2. II
uheld i spil betyder (ell. giver^

lykke i kærlighed, se Kærlighed 2.4.

II. liykke, en. se Løkke.
III. !Lykke, et, en. i ssg. Indlykke, se

I. Indelukke.
IV. lykke, se lykkes.
V. lykke, v. se IV. lukke.
Ijykke-, i ssgr. (nu sjældnere Lykkes-,

se u. Lykke-gode, -gudinde, -hjul, -omskif-
telse, -omveksling, -stjerne. — nu dial. 20

Lykken-, se u. Lykkebringer^. af I. Lykke,
især i bet. 2(2-i); jf. ogs. lyksalig, I. Lyk-
ønske , II. lykønske , Lykønskning || saa-
ledes (foruden de ndf. anførte) talrige (især

Oj ssgr. som Lykke-anelse, -begær, -be-
rus(e)t, -bringende, -dag, -drøm, -for-

jættende, -forladt, -minde, -spaaende, -til-

stand, -tilværelse, -trang, -tro, -varslende

ofl., spec. betegnelser for ting, som menes at

bringe lykke, fx. Lykke-blomst, -naal, -ring, 30

-rose, -urt osv. -barn, et. (j/". lykkens
barn u. I. Lykke 2.2; endnu ikke i MO.;
især O) barn ell. (jf. Barn l.i) voksen, der
(lige fra sin fødsel) i særlig grad har lyk-

ken med sig, er bestemt til at blive lykkelig

(blive til noget stort, ualmindeligt olgn.). Et
Lykkebarn som Aladdin var vor unge Ven
(o: Lykke-Feer). HCAnd. IV. 424. smst.XI.
221. Schand.O.II.275. Bang.S.5. -bog,
en. (nu 1. br.) om spaadomsbog (til selskabs- ^
underholdning; jf. Lotteribog S). Brøndum-
Nielsen. (Lycke Bogen. (udg. 1917). 14. 21).

-bringer, en. person ell. ting, der bringer
lykke. Landmandens Lykkebringer eller

Smør-Samleren, (hogtitel.1852). Meyer.^628.
Lykkenbringer. Leth.(1800).214. Krist.

Ordspr.587. Feilb. GJ -drukken, part.

adj. (jf. -TVLS) drukken (2.2), berus(e)t af
lykke (jf. Bording. IL 450). 'Det lykke-
arukne Folk. NordBrun. Jon. 43. lykke- 50

drukne Sanser. Bergstedt.A.UO. -edder-
kop, en. (jf I. Lykke 2.5; 1. br.). D&H.
11.635. -frist, en, et. [I.l] (nu næppe
br.) det at friste lykken; vovestykke; vovespil.

VSO. MO. -frister, en. [I.l] (nu næppe
br.) person, som frister lykken; lykkesøger;

lykkejæger; eventyrer; vovehals, denne Pest
af Qvaksalvere og Lykkefristere i Læge-
kunsten. vAph.B0.217. Blich.(1920).XVL.
206.XXI.57. de Lykkefristere, hvoraf Kon- 60

gens Hær for største Delen var sammensat.
CPalM. Cola deBienzo.(1838).10L -fond,
et. (især poet.) lykkeligt fund. (ogs. m. konkr.

bet.). 'Hav Tak, min Kjærlighed, for Lys
og Lykke 1 . . tryg mig (ser du) ved mit
Lykkefund. Becke.QND.60. det var et Lyk-

kefund af et Udtryk . . Stikordet: de store
og de smaa Bønder. Tilsk.1902.209. I. O
-fyide, en. [1.2.4] denne overstrømmende
Følelse af Lykkefylde. brandes. 7JII. 95.

II. tp -fylde, V. [1.2.4] den Kjærlighed,
som sang sig ind i hende og lykkefyldte
hele hendesYæsen.BlichCl.IH.223. KWiin-
stedt.SologSorg.(1926).24.

|| især part. lyk-
kefyldt brugt som adj. store, lykkefyldte
StvinåeT.FIsraelsen.Bagna.(1900).42. al den
ømme Rigdom, to lykkefyldte Hj ærter kan
eje. MMøller. Jagten efter Lykke. (1910). 51.

AndNx.M.264. tU -felelse, en. [L2.4]

der steg en varm Lykkefølelse op i ham.
JakKnu. (DagNyh.-^h^ 1906. 3. sp.l). Børd.
KK.lOl. CP -gave, en. (7/- lykkens ga-
ve(r) u. Gave %). FGuldb. Den store Stad.

(1818).208. (det) er en saare mislig Lykke-
gave at være Arving til et stort . . Navn.
JLange.I.211. -gocfe, et. ('Lykkes-. Arth
Christ.(StSprO.Nr.l31.44)). (1. br.) om (god)
lykkegave. tilfældige Lykkegoder, Hæders-
tegn, rundeligt Udkomme, Vælde. FQuldb.
Dannersprogets Betskrivning. (1809). vii.

-greb, et. greb efter noget attraaværdigt,
som man kan faa, hvis man har lykken med
sig (jf. -hjul, -potte>i. || navn paa børneleg
(med nødder), ved hvilken hver deltager maa
tage nød for nød af en bunke, indtil han
vælger en af de andre deltagere udpeget
(undtagen). HjLegeb.lOS. \\ overf. (især ^i),

om lykkeligt greb (II.1.4), benyttelse af et

heldigt tilfælde. MO. -gudinde, en. fLyk-
kes-. Goldschm.VI.216). (jf. 1. Lykke 2.2;

især mytol.) om skæbnegudinde (jf. Fortuna
samt I. Lykke i), som raader for menneskenes
lykke. SaVVIII.545. -hjul, et. [1.1-2] (i

bet. 3 Lykkes-. Sal.II.210). {ænyd. d. s. (bet.

1)) 1) CP om lykkens (skæbnens) hjul (se

Hjul 6^. *Lykkehjulet gaaer saa selsomt
om,

I
Men Graven er dog Axelen paa

Hjulet. HCAnd.X.427. 2) (jf -pose, -pottej
hjul (omdrejelig beholder), hvoraf lodtræk-

ningsnumre udtrækkes; tombola, (lotteri-)

Indsatsen (blev) betalt. Lykkehjulet om-
drejet, og . . Barnet traf til ham den stør-

ste Gevinst. PAneib.US.265. PalM.IL.II.
367. AndNx.PE.III.69. || overf.:Ploug.II.65.

3) (foræld.) i astrologien: det punkt paa him-
melen, der er lige saa langt fra maanen,
som det første hus (12.2) er fra solen (pars

fortunæ). Sal.XIL6. -jæger, en. {jf. ty.

gliicksjåger samt Lykke-frister, -ridder,

-søger og Jæger 3.2; især CP) Leth.(1800). et

Pharaobord, hvorom mangfoldige Lykke-
jægere samledes, der ønskede sig . . Rig-
dom. Ing.EF.XIII.139. Drachm.F.1.254.
KLars.OHF.1.177. -jægerske, en. (sj.)

kvindelig lykkejæger. DagNyh.^^/il913.1.sp.3.

-klover, en (i bet. i) ell. et (i bet. 2). 1)

(jf. Firkløver 1^ 2( (blad af) en (som stue-

plante) dyrket art af surkløver, hvis blade

har fire smaablade; Oxalis tetraphylla Cav.

Hag. VII. 536. Beskrivelse over Alpe- Sten-

højs-ogSkovbundsplanter.Langesø.[1916].138.

2) (sj.) d. s. 8. Firkløver 2. Der var Gæs
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paa Torvet i Dag , . Fire prægtige Dyr,
tre hvide og en graa . . Men solgt blev
Lykkekløveret ikke. FolketsAvis?^I,1921.1.

sp.7. -kugle, en. (jf. Lykker; bamespr.)
kugle, hvormed der spilles til vægs olgn., og
som af ejeren anses for særlig heldbringende
(saa at den byttes tilbage, htns den tabes i

spillet), m -land, et (jf. -rige) om et

(især blot tænkt) land med (særlig) lykke-

lige, fuldkomne, ideale forJwld; ogs. om til-

værelse, tilstand under saadanne forhold.

vi stirrede ud imod et tabt Lykkeland.
Gjel.Mi.335. I dette Københavns taagede
Vinter . . blev da Svendborg, som jeg var
rejst fra, Sommerlandet, Solskinslandet,
Lykkelandet. Jørg.Liv.1.24.

lykkelig:, adj. ['løgali] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en. (ænyd. d. s. (jf. glda. lykkælighet.
4Mos.l4.41(GldaBib.)), »nn/. luck(e)lik, hty.

gliicklich; jf. lyk(ke)som, lyksalig; til 1.

Lykke (2))

I) (i alm. talespr. næsten kun i enkelte fa-
ste forb. eU. m. overgang til bet. 2) tU I.

Lykke 2.i; om person: som har lykken med
sig (ved en vis lejlighed); om forhold osv.:

som er ledsaget af, forbunden med held, for-
løber heldigt, falder heldigt ud; heldig (3).

1.1) i al alm.\\ om person. Dend Koene er
lykkelig i at faae Sønner. Holb.Bars.II.10.
Jeg lever af Spil, og . . jeg er sær lykke-
lig. ^owGrøwneff.J. 58. Med Carosse var
jeg lyckelig, da jeg betiente mig af Hr.
Capitainens, som hafde lagt sig Eqvipage
til.Klevenf.BJ.36. Ing.EF.IlI.10. (Ørsted
var) ikke altid lykkelig i sine Forsøg paa
at eksperimentere med sine kemiske og
fysiske Stoller. Birkedal.0.1. 67. jf. Asen 2:

han kan sagtens, det lykkelige asen
(d: saa heldig som han er)l ] arver man
eller vinder en større Sum i Lotteriet, er
man „et lykkeligt Svin". DSt.1930.143.
hvem der er lykkelig i kortspil, er
ulykkelig i giftermaal, se Kortspil 1. ud-
føre noget med, have en lykkelig haand,
se Haand sp. 561*^ (jf. heldig 3.i slutn.).

\\

om forhold, (udfald af) foretagende olgn.

„Ak det lykkelige Skibbrud 1" — „Ja det
var sær lykkelig for mig." — »Det var
lykkelig for os alle." Holb.LSk.IV.7. alting
fait lykkeligen og vel ud. Borrebye.TF.782.
Det Lykkelige for Mozart er, at han har
faaet et Stof, der i sig selv er musikalsk.
Kierk.I.40. jf. bet. 1.2: 'Muus og Rotte
begge toe,

|
slap lykkelig af Kattens Kloe.

ThielosArierJI.36. jf. bet. 1.3 samt L Lykke
C2.1 og) 2.3: Kuns faa (numre af tidsskrif-
tet) have været saa lykkelige (o : har gjort
saa megen lykke) som det 134. Forslaget
til en nye Caiender for skikkelige Folk
har fundet . . B\QlBXå.JSneed.III.434.

\\

{m. overgang til bet. 2) m. (adv. saa og) nær-
mere bestemmelse ved flg. inf. olgn. kun Bøn-
der . . ere saa lyckeUge at kunde bUve
gift udi deres 20de Abx. Bolb.'Vgs.II.2.
jeg er . . saa lykkelig ogsaa at kunne be-
rolige Dem i andre Henseender. HeibJPoet.

YIIJ55. 1.2) i særlige udtr. om et foretagen-

des heldige udførelse, udfald olgn. y »». h. t.

(fuldførelse, udfald af) rejse, som forløber

heldigt, uden uheld (i talespr. især i udtr.

som lykkelig rejse, lykkelig og vel^ de
kom lykkeUgen over Jordanen. 2Sam.l9.
17. jeg glæder mig over at see Eders
Paltz-Grevelige Naade Lykkelig er an-
kommen til dette Sted. Holb.Pants.1.3. Vi

10 kom omsider til Sejls og kom lykkelig
og vel til Eckernforde. Cit.l825.(JySaml.
3R.I.447). Efter en lykkelig men ikke be-
hagelig Reise naaede vi om Aftenen Flens-
borg. Cit.l864.(EibeAmt.l913.571). jf.: Va-
rerne er lykkelig (o: i god behold olgn.)

ankommet. Ludv. jf. I. Lykke 2.1 slutn.:

han beder det, som ikke kan gaae, om
lykkelig (Chr.VI: lyksalige Fart paa Rei-
sen. Fisa. i5. i 9. „Jeg vil nu ønske Dem

20 en lykkelig Reise, Hr. Holml" — sagde
Værtinden. Ing.EF. VIII. 116. ScheUer.
MarO.324. Q (nu 1. br.) m. h. t. heldig kur.

De store i Engelland have lykkeligen paa
nogen Tid betient sig af denne Cour.
LTid.l722.Nr.l.6. (lægen) havde været
lykkelig i sin Cuur. Gylb.III.99. gøre lyk-
kelige Kurer, se H. Kur 1. | m. h. t. (ud-
fald af) krig, tidligere ogs. spec. i forb. være
lykkelig i bet.: vinde sejr (over sine fjen-

30 der), lykkelig i krig. MothX244. (de) lyk-
keligen udfaldne Ki\geT.LTid.l726.718.
Kong Christiern (I) blef i Aaret derefter
lykkelig imod Kong Carl. Gram.(KSel8k
Skr.IV.ol). Mall.SgH.404. Kongen færde-
des lykkeUg i Lifland.J«^. 7S.JI.60. U)
(jf. heldig 1.8; nu C5, 1. br.) som udtr. for
(evne til at frembringe) noget hensigtsmces-

^9^r (for tilfældet) passende, formaalstjen-
ligtolgn.; fortrinlig; udmærket, jf. bet. 2:

40 Som Barn havde jeg en saare lykkelig
Hukommelse. Kierk. II. 239. (Kbh. synes
mig) at være det lykkeligste Opholds-
sted, som jeg kunde ønske. smst.VI.453.

||

især m. h. t. aandelig (spec. kunstnerisk) virk-

somhed olgn., dels (jf. heldig sp.l076^^;
nu 1. br.) om person (kunstner, skribent
olgn.): som i en vis henseende har be-
tydelige evner, har vist dygtighed,
naaet heldige resultater olgn.; heldig.

50 »Jeg rose skal min Stierne, | Indbilde
™ig> jeg er Poet,

|
Og lykkelig af Hierne.

Reenb.1.137. I er meget lykkelig, min el-

skelige Pige, i Eders StiU og Skrive-
maade. Pamela.II.152. (portrætmaleren) har
ikke været lykkelig i at træffe mig (o:

opnaaportrætlighed).PAHeib.Sk.1.211. Blich

.

(1920).1.12. MO. (f. bet. 1.2: han har ^som
arrangør, bearbejder, forfatter osv.) en
lykkelig haand j dels om resultat af

60 (aandelig) virksomhed, især kunstners, for-
fatters: som fortjener ell. vinder bifald, be-

undring, anerkendelse; heldig (1.8). Læ-
serne kunne vente med det første en
lykkelig Oversættelse af de forelskte Phi-
losopher af des Touches. JSneed.1.239.
dette er ikke det lykkeligste i (digtet).
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PAHeib.US.l?6. (de) drak varmt bayersk
01 med Sukker off Kanel i, — en af den
unge Digters lykkeligste Opfindelser. iSy

La.HjG.337. den sobre og beherskede
Stil . . fortætter sig til lykkelige Udtryk,
der med levende og følt Anskuelighed
gengiver Tanken. HarNiels.TT.I1.18S. som
adv.: LTid.1723.66. den moderligt bekym-
rede Vise, som en Digter en Gang, frit,

men lykkeligt, har gengivet saaledes:
*Gud Fader se i Naade ned

(
Til den hele

'Reåé\\g}iQå.YilhAnd.(Tilsk.l911.I.85).

2) (jf. heldig 2, lyksalige til I. Lykke
2.2-4. 2.1) om person: hvem lykke er ble-
vet til del; som har (faaet), hvad der
(if. olm. opfattelse) hører med til et men-
neskes velfærd (lykke); ogs. (til I. Lykke
2.4,): som føler lykke; fuld af lykke-
følelse; lyksalig. Joseph . .blev en lyk-
kelig Mand. iJfos.59.5. „Faar hånd den
Jomfrue, saa er hånd, min Troe, lykke-
lig." — »Ney som mend, det kand ikke
være saa stor Lykke; thi hendes Foræl-
dre holdes ikke for bemidlede Yo\k.'*Holh.
Pern.1.2. *Lykkelig den Sanger, I Som
Vaaren skjenker

|
En Krands af Violer.

Hauch.SD.I.10å. Børn er lykkelige, og Dyr,
og Kvinder; men vi Mennesker er det
mkelWied.Kna.249 (jf. Mau.5874).

||
gøre

(en) lykkelig (jf. lykkeliggøre). Dyden
alene giør os lykkelige. JSneed.VIIl. 298.
Vil De gjøre mig lykkelig ved at skjænke
mig Deres dyrebare Haand. Heib.Poet. VII.
294. prise (en) lykkelig, se prise. || i

forstærkende forb. (jf. himmellykkelig^;
fuldkommen, jublende lykkelig olgn., se

fuldkommen (sp.l84^«), juble (sp.890^)
osv.

II
m. angivelse af følelsens aarsag ved

præp. ved, over olgn. Ingen var lykke-
ligere ved Reisen, end Carl . . Han be-
tragtede Alt med den største Opmærk-
somhed. Jn^'.FS.I.i'?. hendes Ansigt var
mildt, som en glad Moders, naar hun ret

er lykkelig over sit Barn. HCAnd.V.199.

II
(især dagl.) m. afsvækket bet., i forb.

(være) lige lykkelig, (j/. VIIL lige 2.5j

lige glad (ligeglad). Vel, saa trækker jeg
min „Antagelse" tilbage. Jeg er lige lyk-
kelig. Kehler.(BerlTid.'Vi^1930. Aft. 5. sp.5).

2.2) om forhold, tilstand olgn.: som hører
sammen med, er betingelsen for, med-
fører, bringer, er rig paa lykke (vel-

færd, lykkefølelse), du kommer i en
lykkelig sttind.Moth.L244. 'Lykkeligst at

hvile paa
|
Er fuldendte Gjerning. Ing.

BSE.V11.243. Jeg betalte det lykkelige
Budskab rigeligere end min Kasse tillod.

Gylb.III.20. jeg har aldrig før vidst, hvor
lykkeligt det er at elske en Mand. Stiick.

F0.180. et lykkeligt Familjeliv. Ponf.iS^o-

veller.lll.(1930).399. han lever i lykkelig
uvidenhed om, hvad der er sket

|
lykke-

lig begivenhed, dag, hændelse, stjerne

ofl., se Begivenhed (sp.l39"), Dag (sp.

4WV, Hændelse (sp. 1063^) osv. \\ som adv.

vi (o: havfolkene) have det meget lykke-

ligere og bedre, end Menneskene der-
oppe. HOAnd.V. 96. Alt gik hende godt
og lykkeligt, smst.106. (være) lykkelig(t)
gift

i jf. Palladius.iy.97.
to lykkelig-gøre, v. [-igo'ra] gøre

(en) lykkelig (2.i); lyksaliggøre, ej heller
kunde Den, hun elskede og lykkeliggjorde,
blive hende utro. Goldschm.IIl.241. (han
var) travet den lange Vej . . for at lykke-

10 liggøre Søster Jørgine med et Besøg. JF
Jens.J. 66. -hed, en. (glda. lykkælighet
(4Mos.l4.41(GldaBib.)); O, 1. br.) lykkelig

(2) tilstand; lykke(følelse). vAph.(17o9). VSO.
Pige, vær lykkelig, og meddel ogsaa mig
af din Lykkelighedl SKoch.UngKrigsmand.
(1903).97. Han følte sig saa forunderlig
rørt, Morgenen gjorde ham svimmel af

Lykkelighed. ORung. SS. 46. -vis, adv.
[l(-2)] (jf. lyksaligvis; især QJ) til lykke

20 (for en ell. noget); til alt held (i alm. som
et mindre afsvækket udtr. end heldigvis j.

Det er mig ret kiert, Herr Geheimeraad,
at De just lykkeligvis var i mit Huus.
Skuesp. VII.194. Lykkeligviis er der Ingen
af dem som kjender mig. Heib.Poet.V1.418.
Brandes.III.244.

\\ (1. br.) m. nærmere be-

stemmelse ved præp.-led. Lykkeligvis for
mig vil vi for Fremtiden faa Lejlighed
til at tale meget sammen. Schand.lF.169.

30 ^Lykke-linie, en. (jf. -strege i kiro-

mantikken betegnelse for en af haandens li-

nier. SaUXIV.10.
Lykkelse, en. se Lukkelse.
liykke-lsere, en. {som overs, af Eu-

daimonisme; filos.) læren om, at det moralsk
rigtige er det, der fremmer bevidste væseners
vel; lyksalighedslære ; velfærdsmoral. Brandes.
XII. 9. G) -les, adj. uden lykke; som ikke

har lykken med sig. Mau.1.645. 'Sønner af
40 de Slagne,

|
se, I staar paa Muldl

|
Død er

det bedragne,
|
lykkeløse Kuld. JVJens.Di.

44. Millioner . . skal gaa lykkeløst i Graven
\K.ampen.AndNx.PE.IV.172. -mand, en.

{jf. oldn. giptu-, gæfu-, hamingjumaår; O,
1. br.) person, som har lykken med sig, føler

sig i tryg besiddelse af lykke. Lykkemand
og niding. Grønb.(bogtitel.l909). Til (fru v.

Stein) betror (Goethe) den . . Selvfølelse,
hvormed han ved sig en „Lykkemand"

50 — som de gamle Nordboer sagde. Jørg.

(NatTid.^kl913.1.sp.2). *Han kendte ingen
Revne, 1 nu, i sin Styrke og sin Selv-
tillid.

I
Var hykkemand.Rørd.JH.II.59.

t -mælk, en. (kog.) ret af (omrørt) tyk-

mælk med sukker i. Kogeb.(1710).26.
Ijykken-, i ssgr., se u. Lykkebringer.
03 liykke-nid, et. misundelse over an-

dres lykke. Der blev Tid til at . . misunde
og hade hinanden. Brødnid og Lykkenid

60 levede kraftigt op. JPJac.1.89. Lykkenid.
SKoch.(bogtitel.l905). VilhAnd.PMu.I.209.

jf.: En Forfatter som N. N. . . er lykke-
nidsk paa de Forfattere, der har Talent.
VortLand.^ynl90o.l.sp.o. O -omskif-
telse, en. (jf. -skifte^. Lykkes-: Ing.VS.
11.53. O -oniTeksling, en. (hari) var
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efter forskjellige Æventyr og Lykkes-
omvexlinger kommen til Danmark, hvor
han slog sig til Ro. Goldschm.1.11. -pen-
ge, en. (1. br.) d. 8. s. -skilling. Vil De
give mig et Kys . . jeg vil betragte det
som en Lykkepenge, De giver mig med
paa. Reisen. HomoS.GL.45. isoeriflt., fx. om
penge, vundne i spil: HCAndJ..2o5. -per,
propr. (især ^) om person (især i eventyr),
som har lykken med sig, er en lykkens yndling.
Lykke-Peer. RCAnd.(bogUiel.l870). Lykke-
Per. Font.(bogtitel.l898ff.). \\anv. m. appella-
tivisk bet. Han var en Lykke-Peer . . Han
vandt i Lotteriet tohundrede Rigsdaler.
HCAnd.IV.339. HAhlmann.M.84. -pose,
en. (jf. -hjul 2, -pottej pose, hvoraf lodder
trækkes; ogs. om pose med smaa stykker lege-

tøj, chokoiade olgn. til børn. GravlMerredet.
(1919).61. -potte, en. (ænyd. d. s.; nu
foræld.) krukke, kasse olgn., hvoraf lodder
trækkes; ogs. soryi udtr. for (en primitiv form
for) lotteri. Holb.NF.(1728).I.239. de, som
holde de saa kaldede Lykke-Potter. For-
ordn?'-lsl738. TroelsL.VI.88. |l i sammen-
ligninger ell. billedl. (ægteskabet) er som en
Lykke-Potte: thi den, der tænker at giøre
det beste Vall, styrtes ofte i yderste
Ulykke. Holb.Heltind.n.16. Biehl.TF.132.
Troel8L.XII.216.\\ talem.grihe i lykke-
potten, især uegl.: gribe, vælge i blinde,

paa lykke og fromme; lade det komme an
paa tilfældet. Moth.L2å3. De som ei raad-
føre sig med Fornuften, men dumpe lige
til, fare . . som oftest meget ilde, og fare
de vel, da er det, ligesom de havde gre-
bet i en Lykkepotte. 5'uA»n.7J.124. Ager-
bech.FA.Ll03. MO. Levin, -prins, en.

(jf. -per, -ridder; 1. br.) en lykkens yndling
(der har lykken med sig som en eventyr-
prins). Pont.DR.^L42.
Ijykker, en. ['løgar] fit. -e. (muligvis

afl. Lykke (2.5), omdannet efter Ener (1.1.2,

jf. Enert), Toer osv.; jf. dog ty. (dial.) glii-

cker. klicker i lign. anv.; 1. br.) om særlig
smaa kugler, hvormed børn spiller „til

vægs" olgn., og som menes at bringe held

(jf. Lykkekugle;. HjLegeb.34.
liykke-ridder, en. (jf. -prins; især

foræld.) person (af fornem stand, ridder),
der søger lykken (ved krigstjeneste olgn.);
(fornem) eventyrer og lykkesøger; lykkejæger.
Oehl.XXV.135. en Lykkeridder, der ved
Qvindegunst havde svunget sig iveiret.
Ing.EM.L86. Etlar.GH.IlJ71. Hvad er
han? — Ja, sig De mig det! En Lykke-
ridder, en Eventyrer! Han vilde jo sælge
hende til en Ærkehertug dernede i Un-
garn, da hendes Medgift var opspist.
Wied.S.87. -rigr, adj. {ænyd. d. s.; O, nu
8j.) meget lykkelig. KSeUkNyeSkr.I.402.
VSO. MO. -rige, et. (især poet.) d. s. s.

-land. *De fjerne Lykkeriger
| hvor Al-

ting er af Guld,
| mod dem en Yngling

higer. JVJens.C.175. O -rus, en. om be-
tagende, berusende lykke (jf. -drukken^ ell.

(sanseløs) nydelse af lykken, saa (dansede

hun) ud igen . . i Hvirvelen, i Lykke-
rusen. JJmiiSasw.^.67. *syng omVaarnat-
tens Lykkerus. Ebh.^^hl913J..sp.7.

lykkes, v. ['løgas] (i lykke. LTid.1736.
779. Engelst.Tale.(1808).87. jf. part. (adj.)

lykket ndf. 1. 29ff.). præt. -edes (lMakk.3.6.
Moth.L245. VSO. MO.) eU. (sj.) -tes (Moth.
L245. Hauch.SD.L21); part. -edes (LTid.
1733.632. Mall.SgH.9L Molb.DH.L341.

10 SaabyJ' som adj.: se bet. 4 slutn.) ell.(sj.)

-tes (vAph.(1764).40L ChrFlensb.DM.I.40.
Penia.1811.6) ell. (1. br.) -ets (SBlocLSprogl.
227. VSO. Bask.(TfF.2B.I.300). Allen.lV2.
301. Lefolii. Sproglærens Grundbegreber.
(1871). 30. Rønning. BationalismensTidsal-
derj.(1886).28. jf. Esp.208) ell. (nu k^n
dial.) -est (Gram.(KSelskSkrJV.9). Feilb.

jf. Brøndum-Nielsen.SF.18) eU. (nu næppe
i skriftspr.) -es (Bolb.Kh.590. Eosenb.L

20 100) eU. (jf. inf. lykke ovf.) -et (Holb.Hh.
11.560. Bahb.Tilsk.1794.55L SBloch.Sprogl.
228. Winth.IX.157. Goldschm.III.170. nu
vist kun som adj., se bet. 4:). vbs. f Lyknine
^Aarsaeerne til Kurens Ly^ing. BottbøU.
S.22).\\8om hjælpeverbum bruges alm. være,
dog ogs. (nu sj.) have (lykkedes olgn.):
Holb.Kh.590. MallJSgH.91. Heib.Poet.VII.
140. Bosenb.I.100. HBrix.(Letterst.tidskr.
1926.85). sj. m. part. lykket: Holb.Hh.I.)(2 <-.

30 PEMriU.(Molb.Athene.VIL150). (ænyd. d. s.,

glda. lukkas (Sjælens Trøst. (Fot. paa Kgl.
Bibl.)126. jf. bomh. lokkas. Esp.208), sv.

lyckas (fsv. lykkas^; fra mnt. lucken, jf.
hty. gliicken; til I. Lykke)

1) (w» menneskelig tnrksomhed (foretagende,
forsøg olgn.), nu kun: med et bestemt formaal:
(m. h. t. dette formaal) faa det ønskede
(heldige) forløb ell. udfald; forløbe
heldigt; falde heldigt ud. (alm.m.hens-

^ obj. ell. præp. for), det lykkedes ham al-

deles ved bevæbnet haand (1871: ved
Vaabnene havde (han) Lykke i Alt, hvad
han havde under Hænder^. 2Makk.10.23
fChr.VI). Vare alle mine Forsøg i den
Post lykkedes saa havde jeg været en
hovedriig Mand. PAHeibM.ni.l75. For-
synet lade Hans Bestræbelser lykke og
give Hans Foretagender Uelå.Engelst.Tale.
(1808).87. *Xidingsværkets lumskeste I An-

» slag er lykket. Oehl.HY.180. De har villet
bedrage mig, men det er ikke lykkedes
'Dem.Heib.Poet.VII.209. han følte, at nu
var noget afgørende lykkedes for ham,
noget gik i Leje. PLevin.NL.22. p alm. m.
det som foreløbigt og flg.inf.som egLsubj.:
lade sig gøre, gennemføre (paa heldig maade)
i overensstemmelse med ens ønske ell. forsæt.
det er lykket mig at farve Fiolsyrup grøn.
Ørst.BrJ.14. for hans kraftfulde Haand

w lykkedes det at fuldføre Værket. Mynst.
Frb.4. Hvordan er det dog lykkedes Dem
at slippe ind? EBode.S.144. || m. adv. til an-
givelse af den mere ell. mindre fuldkomne op-
naaelse af det tilsigtede, det lykkedes (ham)
kun delvis, halvt, halvvejs, til hælvten
(HeibJ'rosJV.394) olgn.; ogs. (nu mindre br.)
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m. adv. godt, vel, daarligt, ilde olgn. : det
vil ei lykkes ligevel for a\[e. Moth.L245.
Den Ondes Anslag er lykkedes ham ilde.

Oehl.XXV.85.
2) m. subj., der ikke betegner selve den for-

niaalsbestemte virksomhed: falde heldigt
ud. 2.1) m. subj., der betegner resultat af for-
tnaalsbestemt virksomhed: faa den ønskede
gode, forvedk.selv ell.andre tilfredsstil-
lende beskaffenhed; du. Intet redskab,
som er dannet imod dig, skal lykkes (1871

:

due;. Es.54.17(Chr.Vl). Bagges.L.I.xix.
Heib.Poet. Yll.låO. || nu især (jf. bet. 4 samt
I.Lykke 2,8j om kunstners, forfatters arbejde.

De er ellers en excellent Maler, men dette
(o: et portrætmaleri) har ikke lykkedes Dem.
FAHeib.Sk.I.206. Klopstocks Diævle ere
ulige bedre lykkedes end hans Engle.
Bagges.DV.IX.125. jf. bet. i : I 1918 for-

dybede jeg mig helt i Sysselsættelsen
med ham (o: Michelangelo). I 1920 er det
lykkedes mig at fremstille ham. Om Frem-
stillingen selv er lykkedes, afgør ikke jeg.

Brandes.MB.Forord. 2.2) (nu ikke i alm.
spr.) om ønske, formaal olgn.: krones med
held; have lykken med sig; spec. (om
haab olgn.): gaa i opfyldelse, (skal) jer

Ansøgning . . lyckes, da maa I sætte jere

Ord paa ^^^rviev.Holb.Kandst.1.2. *enten
dette Haab kand lykkes eller ikke,

|
Saa

viid, at jeg dog der kand billig leve paa.
Falst.0vid.62. utidige Ønsker lykkes sjel-

den.Tullin.llI.291. jf.: 1 (bør) søge min
Stiefmoders Gunst, og at gaae den under
Øyne, uden hvis Samtykke vor Kierlig-
hed ikke kand lykkes. Holb.LSk.I.l. Sorg
over . . at kun Middelmaadighed velsig-
nes . . og kun Usselhed lykkes. Kierk.XI.
254. 2.3) (især fagl.) om plante, dyr olgn.:

tidvikle sig paa heldig maade, efter
ønske; vokse og trives, (karperne) har.,
ynglet, men har ei kundet holde sig eller

lykkes. Thurah.B.24. Det er kjønne Børn .

.

Allesammen kjønne paa den Ene nær, den
er ikke \jkkedies\EGAnd.V.301. Storke-
moder laae paa Æg og var vis paa, de
vilde lykkes. sw8f.Fl.555. Almen (Ulmus
montana) er meget udbredt paa Bornholm
og lykkes der fortrinlig. CVaupell. S. 42.

Bredsted.Pom.I.137. Man mente, der var
dem, der kunde slemsee et Kreatur; blot
de saa paa det, var det nok til, at det
hverken kunde lykkes eller trives. Halleby.
229.

II
m. videre bet, om alm. fremgang i

velfærd, lykke. *Her nydes en ønskelig,
blomstrende Fred,

| Man lykkes i Høyhed
og Hytte derved. Stub.93. *Lykkes og tri-

ves,
I

Styrkes, oplives
|
Skal dine Smaa.

Grundtv.SS.I.141.

3) {til bet. 1; m. subj.-skifte; jf: (han)
besluttede . . at vinde den nye Erke-Bisp,
Gustav Trolle, hvorudi han ogsaa lykke-
åes.Holb.DH.II.36. overfor: Dette tog Chur-
Førsten sig paa at udvirke, hvorudi ham
og lykkedes. smst.III.217.

|| jf. sv. han
lyckas i allt olgn.; nu sj.) om person: have

held med sig i en vis formaalsbestemt virk-
somhed (saa at denne lykkes), hånd . . lyk-
kedes med sin Prøfve saa vel, at hånd
gierne kand holde Collegium derofver.
Klevenf.BJ.20. *han, der bringer denne
(gave)

\
Staaer Fare for . . I At ved sit

Offer lykkes ilde (o: have uheld med sig)
|

Hos Den, han helst behage \\1. Heib-Foet.
IX.463.

II
især i udtr. m. præp. i ell. inf. (i

10 alm. uden styrende præp.). om I vil lyckes
i jer Frieratz, saa maa I følge mit Raad.
Holb.Eandst.1.2. han vill . . lykkes at drive
mig fra eders Majestæt. Cit.l766.(HistTids-
skr.9R.I.209). *Hvis i min Plan jeg lykkes
end,

I
Er det et Mesterstykke. fieifc.Poe^

VII.81. en „skandale", som han kun med
møje lykkedes at afvæTge. Hjelholt.Treit-
schke ogSlesvig-Eolsten.(1928).125. jf bet. 2.i:

(han maatte) gaa fra Manegen uden at være
20 lykkedes i sit Spring. Bang. Udv.134.

4) ijf- **'• lyctad samt mislykket, vel-
lykket; især til bet. 1 og 2.i) O part. lykket
('s/. lykkedesj, brugt som adj.: som er fal-
den heldigt ud; som er af en (særdeles)
god, tilfredsstillende beskaffenhed;
vellykket, et lykket Forsøg. PCKierk.
(Grundtv.B.II.359). Daniel jublede, til-

freds over sit lykkede Yærk. Etlar.X.97.
vi fik Maraschino-Fromage . . men den

30 var ikke lykket. Bang.L.323. Forsøgene .

.

har hidtU været mislykkede, eller de har
i alt fald ikke været lykkede. AOlr.(DSt.
1918.1).

II
især (jf. bet. 2.i) om (resultat af)

kunstners, forfatters virksomhed. Polen har
i Pan Tadeusz det eneste lykkede episke
Digt. Brandes.X.265. Med Personskildrin-
gen har Milton . . gjort sig Umage. Mest
lykkede er unægtelig Djævlene. NMøll.
VLitt.II.700. I lykkede Opførelser af (vore

40 digteres værker) skabes der noget særegent
i dansk Knltnr. NatTid.^IiMl 9.Aft.l.sp.2.

(et) ikke helt lykkedes Forsøg paa at skil-

dre Livet paa Landet. Bogvennen.1926.38.
lijkkes-, i ssgr. se Lykke-.
G) lijkke-skifte, et. (jf. I. Lykke 1.2

samt Lykke-omskiftelse, -omveksling^. Sla-

get er endt. Faren forbi. Dette pludselige
Lykkeskifte virkede heftigt paa os aWe.Oehl.
XXVIII. 87. smst. XVIII. 125. Grundtv.

50 HV.II.571. -skilling:, en. (jf. -penge;
sml. Hækkedaler^ en særlig (især funden)
mønt, som antages at bringe lykke. Jeg
slaaer et Hul i Skillingen . . og giver saa
Nabokonens lille Barn Skillingen om Hal-
sen som Lykkeskilling. ECAnd.VII. 297.
Drachm.E0.251. DagNyh.^Viil912.2.sp.5.
Feilb. -skjorte, en. (nu sj.) om foster-

hinde, der undertiden omslutter et nyfødt
barn, og som antages at bringe lykke med

60 sig; sejrsskjorte. DSt.1929.98. -sknd, et.

(nu 1. br.) skud, der rammer ved et rent til-

fælde, ved et lykketræf; slumpeskud; ogs.

overf: lykketræf. VSO. MO.
lykkesom, adj. se lyksom.
lijkke-spil, et. (glda. (i bet. i) løckes

spil (Bimkr.264); jf.L Lykke I.2) t) (til
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dels som overf. anv. af bet. 2; O, især poet.)

em usikker skæbne, farlig leg med, stræben

efter lykken; vovespil; vovestykke. Livet blev
ellers en Drøm og Statskonsten et Lykke-
sp\l.JSneed.VI.471. *Det bliver Sultan So-
liman et farligt,

|
Et rædsomt Lykkespil,

Oehl.A.184. *Sk drag da kæk mod dagen
frem

|
trods livets ly^kkespUl NMøll.B.94.

2) (især emb.) spil, hvorved udfaldet (næ-

ningskraft paa alle Mennesker og navnlig
paa den store Skare Lykkesøgere. jDa^A^yfc.

•'yiol926.9.sp.4.

lykket, part. adj. se lykkes 4.

Liykke-tal, et. tal (i talrækken), som
antages at bringe lykke. Firkløver.^hl913.
2.sp.2. -trwf, et. lykkeligt, heldigt træf;
heldigt tilfælde; slumpelykke, (i alm.spr.især
i udtr. som det skete ved, skyldtes, var et

sien) helt beror paa tilfældet (især om hasard- lo (rent) lykketræf olgn.). vAph.(1759). 'er
spil, terningspil ell. spec. lotteri), ingen slags
Lotterier eller Lykke-Spil maa i Danmark
og Norge indrettes eller bruges. Pl.*lil767.

Grundtv.PS.VI.233. (de) flokkedes .. om-
kring det grønne Bord, for i det tillok-

kende LykkespU at søjge en glimrende
Fremtid. CBemhJI.65. Skr.Nr.387*litl901.
GJ -spiller, en. person, der (letsindigt,

dumdristigt) leger med, stræber efterlykken,
deltager i lykkespil; hasardspiller.

~

XIII.118. PalM.yiII.146. -standT, en.

(m, 1. br.) lykkelig stand, tilværelse. Ægte-
stand (er) en Lykkestand. C^«m/j.Jr.576.
•Guldalderen, dens Lykkestand og Glæ-
der. CKMolb.Dante.il. 200. -sten, en.
lykkebringende (ædel)sten. Ing.EF.VI.135.
Lykkestenene . . spiller en stor Rolle og-
saa som Salgsvarer . . i Storbyernes Juvel-
og Antikvitetsforretninger findes et vel

det rimeligt paa Lykke -Træf at haabe?
Tode.1.255. VSO. 'Det var et Lykketræf,
at du slap ind.

|
Men det er ikke sagt, du

naaer tilh&ge. Erz.XV.146. der er Lykke-
træf i Verden. Den Ene bliver løftet højt
op, griber fat, saa staar han der; den An-
den falder som i et Hul og bliver aldrig
set mere. Goldschm.VII.533. VortEj.IVl.43.

II (1. br.) i best. f. Kunstnerisk set var jeg
Ing.EF. ») en uudviklet Skaber, der mere afhang ^

Lykketræffet end af det bevidste Blik,
Brandes.KII.282. \ -træffen, en. d. s.

•Ihvo du er . .
I
Der ved en Lykketreffen

finder,
|
Hvad her jeg slænger over Bord

(o: et flaskebrev). Bagges.II.24o. Qp -var-
sel, et. PGFibiger.SophokUsJ.(1821)Jl.
om ting: Dette Halsbaand forekom hende
som et Lykkevarsel, der ikke kunde skuffe.
Gjel.M.275. -TOg^n, en. (nu næppe br.)

forsynet Lager af disse eiendommehge 30 som udtr. for lykkelig skæbne, lykke. ^Lykke
Smykker. Morgenbladet.^lu 1929. Sønd.IlI,
sp.6. -8<jeme, en. (sj. Lykkes-. vAph.
(1764). Bredahl.V.213). 1) (især Qø; stjerne,

som ved sin tilsyneladelse (fx. ved et menne-
skes fødsel) antages at varsle lykke. *Mor-
genstjærnen over Bølge,

|
Sol-Herold paa

Lyshavs Bred,
|
Det er Danmarks Lykie-

stiæme. Gnindtv.PS.VlI.257. *See Julens
store Lykkestjerne,

| Som sidder over Taar

eltc

Vognen helte (o : hældede) | For Romer-Hæ-
ren. Sori.Poet.64. Cit.l701.(EyhnjPE.a7r).
livknlng:, en. vbs. til lykkes (s. d).
lyksalig, adj. [løg'sa'li] {ænyd. d.s.;

fra mnt. Iuck(e)salich, -selich, hty. gliick-
selig; især O, højtid.) 1) om person: (i høj
grad) lykkelig (2.i); inderlig glad og
tilfreds, (lyksalig har i alm. en stærkere
bet. end lykkelig og er et højtideligere ord

net hist.
|
Den Forbud er om Jesus Christ. « end dette (bibl); endvidere bruges det nu

Heib.Poet.1.337. H i billedl. udtr. skjønne
Egn, over hvilken min Lykkestjerne synes
at skinne! Gylb.B.137. mine Skrifter syn-
tes at staae under en Lykkestjerne. J?C
And.XII.99. Q overf., om et menneskes lykke,

(hun) priste min Lykkestjerne at være
saa heTømt.HCAnd.XII.237. Den unge
Mand . . nærede en . . fast og ubetinget
Tillid til sin Lykkestjerne. 5randes.JZ.55i.
2) (nu næppe br.) om en i flammen af et so ønsker, saa er hånd lycksali
(tælle)lys dannet stjemelignende figur, der
antages at varsle lykke (et brev olgn.; jf.
FeilbJ.116.IV.61). HeibJPoet.IV.lOl. den
Overtro, at (breve) bebudes os af en Stjerne
i Lyset, og at denne tillige kaldes en Lyk-
kestjerne. Gylb.Nf.221. -streg:, en. (sj.)

d. s. s. -linie. JPJac.I.141. -stand , en.
(fø, især poet.). *det (er) Livets Lykke-
stund

I
at gribes af Guds Naade. BichJIl.

næsten kun som udtr. for en af vedk. selv

følt glæde (lykke), fortrinsvis fremkaldt ved
forhold af aandelig art; jf.: Man kan føle
sig lykkelig ved udvortes Forhold; men
der hører mere til at være lyksalig, end
at see sine Ønsker opfyldte. JfO.^. Lyksalig
(1871 : Lykkelig^ er den mand, som haver
en god hustru. SirJ26.1(Chr.VI). Et hvert
Menniske, naar hånd faaer hvad hånd

Holb.UEH.
IV. 4. *Lyksalige Digter,

| Som Glæden
indbød til sin Hytte;

|
Til venlige Pligter.

Ew.(1914)JII.89. (en enke) er lyksaligere
(Chr.VI: saligere; 1907: lykkeligere), om
nun (ikke gifter sig igen).lCor.7.40. 'Lyk-
salig, lyksalig hver Sjæl, som har Fred.
Ing.BSE.VII.249. »Hans Blik sig freidigt
hæved —

| Lyksalig saae hun ud. Bødt.
193. da vil (han) ikke blot være lykkelig,

83. GyrLemche.FS.230. -syg, adj. (Q), bo men lykssdig. PalM.ILJII.594. hun holdt
højtid.) syg af trang til, længsel efter lykke.
JPjac.II.336. som en bleg Plante rækker
hun lykkesyg ud efter en Smule Sol. VVed.
(Til8k.1902.342). Qp -seger, en. (jf -fri-
ster, -jæger, -ridderj. MO. SdjyAarb.1902.
65. Ordet Guld har en magnetisk Tiltræk-

Bryllup med ham, og de var begge me-
get lyksalige. SvGrundtv.FÆJI.18. jf. lyk-
saliggøre: (de havde) ofte gjort hende lyk-
salig med Dukker og andre Smaagaver.
Ing.LB.1.26. NMPet.Br.98. prise en lyk-
salig, se prise. Q (nu næppe br.) som ny-

XIII. Rentrykt •/, 1931 18
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der den troendes højeste lykke i himmelen;
salig, ingen bliver lyksalig, uden for

Christi Skyld. Suhm.ILiiW. jf. bet. 2: jeg
maatte være død, og førtes til de lyksalige
Boliger. Bagges.NK.6. 2) om forhold, til-

stand olgn.: som gør (en) lyksalig (1); (i

høj grad) lykkelig (1(2) eW. især 2 2), Visd.

13.19(Chr.VI; se lykkelig I.2;. »Lyksalige
Lod:

I
At leve, hvor Døden har mistet sin

Brod. Grundtv.SS.IV.322. (i himlen) skulle 10

alle Egteskaber dog være sluttede, naar
de skulle være lyksalige paa Jorden. Sibb.

11.105. N. N. havde gjort Skridt til at

komme Arbejderne imøde for at faa
Strejken bilagt. Det kom som en lyksalig
Tidende for alle.J VJens.H.221. \\ i hilsener,

høfiigheds-udtr. Jeg ønsker Eders Naade
en lyksalig god Morgen. Holb.Jep. II. 2.
Gram.Breve.102. især (nu næppe i rigsspr.)

i udtr. lyksaligt nytaar, glædeligt nyt- 20

aar.Moth.N84. vAph.(1764). Bagges.DV.K.
272. *Glædelig Festl glædelig Fest!

|

Glædelig Jul og lyksaligt Nytaar. Grundtv.
SS.I.411. OrdbS.(sjæll.). lyU.»alis-gtfTe,
V. [-igo'rs; ogs. løgsali'gb'ra] vbs. -else

(VSO. MO.). {jf. gøre lyksalig (1) samt
lykkeliggøre; især CD, højtid.) *( kongen)
faaer sin Throne kun for at lyksaliggiøre

|

Sit Folk. Fasting.H.94. VSO. MO. RUss.
11.49.

II
(relig.; nu 1. br.) gøre salig; salig- 30

gøre. SalmÉj.322.1. Buge.FT.343. VSO.
\\

(1. br.) til lyksalig 2. din Velsignelse lyk-
saliggiøre alt hvad vi i Aar . . i Herrens
Navn begynde. NordBrun.TT.39.
liyksalig;-hed, en. flt. -er. (især CP,

højtid.) den egenskab ell. tilstand at være (føle

sig) lyksalig (1); (inderlig) lykke(følelse); stor

glæde; ogs. (jf. lyksalig 2) om forhold, (livs)-

vilkaar, lykkegoder, som fremkalder en saa-
dan følelse; stor lykke (L2.3). til hvilken 40

Lyksalighed er icke din Møje og dine sure
Dage forvsLnålet. IIolb.Jep.lI.l. den rette

Lyksalighed . . bestaaer alene i et fornøiet
Siad.JSneed.VIII.llS. enhver (maa) ansee
Friheden for en af de største timelige hyk-
sa.ligheder.Ew.(1914).IV.253. At have Be-
vidsthed af sin Lykke, er nemlig selv den
høieste Lykke og ligesom Culminations-
punctet af al Lyksalighed. ÆTeife.Pros.JJ.

219. Alle Mennesker maatte høre mit 50

Stykke; det var mig en Lyksalighed at

læse det op. HCAnd.XI.22. TroelsL.XIII.
82. som digt-titel: Rungsteds Lyksaligheder.
Ew.(1914).III.88. jf.: Rungsteds Lyksalig-
hed fnavn paa en slags marengs).FrkJ.Kogeb.
^88.

II (jf. lyksalig 1 slutn.; nu 1. br.) om
himlens salighed, den ævige Lyksalighed.
vAph.(1759). Balle.Bib.I.128. i Guds Him-
mel, hvor der var Glæde og Lyksalighed.
HCAnd.V.281. liyksaligheds-drift, m
en. (filos.) naturlig drift hos mennesket til

at søge en tilværelse, hvori det føler sig lyk-

keligt. Birckner.II.19. Schand.TF.II.398.
-lære, en. (filos.) d. s. s. Lykkelære. Viis-

doms og Lyksaligheds hære. Basth.(bogtitel.

1794). Lyksaligheds-Læren eller, som man

og kunde kalde den, Nydelses-PhUoso-
phien. Bagges.L.1.274. MartDen christelige

Ethik.Alm.Deel.^(1884).192. tU -tilstand,
en. Hauch.VII.506. Goldschm.VIII.430.
lyksalig: -vis, adv. (sj.) lykkeligvis.

*Ifald lyksaligviis det skulde hende,
|
At

Banken nogentid mig Noget maatte sende.
Bagges.SkR.193. Oehl.RE.144.
lyksom, adj. ['løg(i)S(om(')] (ogs. lykke-

som^, {ænyd. lyksom (lykkesom) (jf. glda.

lyksammeiighet^, sv. lyckosam; fra mnt.
luck(e)sam; til I. Lykke; nu kun dial.)

lykkelig (1 ell. især 2). *Gaaer altid lyk-
som trem.JFriis.26. *(en) vil sit Ynske
(o: til bruden) sige: | En lyksom Dag, en
morsom Nat

|
Min søde lille Pige. smst.

139. Tychon.Vers.79. *Saa har den Penge-
Sorg dog her og andensteds

| En lyksom
Ende iaaet. Prahl.ST.I.148. Odaainsaker,
et saa lykkesom t Sted for hver Mand .

.

at af ham falder Sot og Ælde. Grundtv.
PS.1.442. jeg skulde blive en synderlig
lykkesom Manå. smst.III.535.

||
(dial.) om

avlsdyr (tyr, orne olgn.): som der er lykke
ved. En meget lyksom Orne. Vendsyssel
Tidende.'yil923.9.sp.3. Feilb.

Ijykte, en. se I. Lygte.
I. Ljyk-enske, et. (ænyd. d. s.; efter

ty. gluckwunsch; jf. H. -ønske; nu næppe
br.) lykønskning, (de) kronede hannem og
med Lyk-Ønske og Fod-kyssende kaldede
hannem Schach Sefi.Pflug.DP.859. Dume-
tius.III.55. II. -enske, v. ['løgiøn'sge,

løgiøn'sga] -ede. vbs. -ning (s. d.), jf. I. Lyk-
ønske, (ænyd. d. s.; ligesom sv. lyekonska
efter ty. gliickv^^iinschen || PJColding.Ety-
mologicum.(1622).538 har vbs. lyck ynsk-
ning, men ikke verbet, der endnu i olm.

talespr. er noget mindre alm. end hint, idet

man her oftest anvender udtr. ønske til lykke
(se I. Lykke 2.z); jf. gratulere) ønske til

lykke (paa en mærkedag, ved en glædelig be-

givenhed; ofte m. aarsagen (anledningen) ud-
trykt ved præp.-led: til (især m. forestilling

om det fremtidige), med (især m. forestilling

om de forhaandenværende forhold) ell. i an-
ledning af^; ogs.: prise (en) lykkelig. Da
han med Seyer var kommen tilbage . .

blev han af alle lyk-ønsked. Holb. Ep. II.

342. Til Engelland blef . . Ulfeld (sendt)

for at lykynske paa Kongens Vegne til

(giftermaalet). Slange.Chrl V.1089. lykønske
een med hans Fortremmelse. vAph.(1759).
(hun) var kommen op til min Moder for

i Anledning af Dagens dobbelte Høitide-
lighed at lykønske hende og mig. Gylb.

(1849).IX.7. jeg lykønskede ham med at

have sit Hjem paa et saa deiligt Sted.

Gylb.XI.21. indfind Dem idag otte Dage
hos Fru K. for at lykønske hende til hen-
des Fødselsdag. Goldschm.VIII.135. Feilb.

II refl. lykønske sig (med ell. til), være
(i høj grad) tilfreds med at have opnaaet

noget heldigt, fordelagtigt olgn.; prise sig

lykkelig. *Helten lykønsker sig alt med sin

erhvervede Kione.Storm.Br.39. med et
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polemisk Digt . . vil Digteren netop . .

giøre de meest Forstokkede vrede; og jo

bedre Dette lykkes ham, desto mere kan
han lykønske sig selv til det . . heldige
Udfald. Eeib.InfeLI.38. S&B. -ensker,
en. (nu sj.) gratulant. Holb.Heltind 11.254.
Haset bugnede af Lykønskere og Opvar-
tere. Tauher.Dagh.212. Kbh,'^litiy20.7.sp.5.

-enskning^, en. flt. -er. vhs. til II. -ønske;
ogs. om de anvendte (høflighed8)udtryk; i forb.
som sende, faa, (især co:) modtage, af-

lægge lykønskning olgn. Jeg kommer
efter min Skyldighed, at aflegge min
Lyck-Ønskniag.Holb.KandstJV.9. Den an-
den Dag rejste jeg under tusinde kjær-
lige . . Lykønskninger af denne retskafne
F!imUie.Ew.(1914.jIV.323. Vielsen var til-

ende (vi) modtog Selskabets Lykønsknin-
geT.£lich.(1920). VII.66. MO. SdéB. modtag
min hjerteligste lykønskning (i anled-
ning af fødselsdagen, i dagens anledning
olgn.)

i jf.: Den 21. December 1864 . . blev
Ørsted 76 år gammel. Sibbem fortæller, at

der var stor lykønskning (s: mange lyk-

ønskende gæster) hos htuaa.LKoch.ASØrsted.
(1896).249. 1 hertU ssgr. som Lykønsknings-
besøg (Goldschm.VlII.135), -brev, -digt,

-kort, -rim (Graah.PT.1.811), -tale, -tele-

gram (TelefB.1930J.16), -vers (Holb.Tyb.
1.8), -vise (LTid.1733.571), -visit ofl.

ijymfe« en, t et f WeisbachsCuur.(overs.
1755)jcr). (tidligere ogs. m. lat. form Lym-
pha. gmst. vAph.(1759)). flt. (1. br.) -r. (af
lat. lympha, (klart) vand; med., fysiol.) en
af blodet udskilt farveløs ell. gullig
vædske, der tjener til ernæring af le-

gemets væv. Anat.(1840).1.663. AKrogh.
Fi/8iol.42.i om denne vædske anv. som vac-
cine (jf. Kokoppelymfe^, tagen dels fra et

vaccineret barn ^humaniseret lymfe, se hu-
manisere 1 slutn.), dels fra indpodede kalve
(animal lymfe). MB.1836.170. Panum.450.
liymfe-f t ssgr. (med., fysiol.); fx. (for-
uaen de ndf. anførte) lymfe-agtig, -bane,
-flaad, -ganglie, -knude, -serum, -stam-
me, -strøm, -vædske. -celle« en. om
de celler, der danner lymfekirtlerne (lymfo-
cyter, leukocyter). Anat.(1840)J.661. SaW
XVI.157. -haarkar, et om lymfekarre-
nes fineste smaagrene. LandbOuII.443. jf.
Panum.450. -hjerte, et. (zool.) et hos
hvirveldyr (undt. pattedyrene) forekommende
muskuløst pulserende organ, der tjener til

fremdrift af lymfen. Lutken.Dyr.^263. Boas.
Zool.*452. -kar, et. iscer i flt., om de
blodaarelignende kanaler, hvori lymfen føres
rundt i legemet (Vasa lymphatica). Anat.
(1840). 1.656. CSPetXittJ.656. -kirtel,
en. iscer i flt., om smaa (af lymfeceller be-
staaende) kirtelagtige organer (jf. Kirtel 3^,
hvori lymfekarrene udmunder (Glandulæ
lymphaticæ). Anat. (1840). 1.661. AKrogh.
Fysiol.43. -kom, et (Panum.450), -le-
geme, et. iscer i flt., om de i lymfen inde-
holdte hvide blodlegemer. Boas.Zool.*452.
liyn, et- Py'n] (nu kun dial. Lyne, en.

best. f. Lynen. JBaden. Horatius. 1. 7. jf.
Esp. 209. Rietz.210. (et) Lynet (Lyned).
Ez. 1.13 (Chr. VI). Falsf. Ovid. 5. 11. 61. 99.

Prahl.BJ.7.30.37.49. JSneedJII.247. Bag-
ges. IV. 266. 284. Linnet Gram. Breve. 273
(rød Linnet), jf Thorsen. 16). flt. d. s. eU.

(nu ikke i rigsspr.) lyner (Tode.VI.78. jf.
Esp.209). {ænyd. liun(e) (best. f. liunet, liu-

nen^, sv. dial. Ijuna, no. dial. ^on, Ijun, if.

10 afl. æda. liughnæth (Harp. Kr. 180; glda.
liwnet. BrandtMD.II.285 ofl.); Jf. Lynild;
besl. m. I. Lue | afl. Lynet har ttl dels været
anv. m. særlig bet., jf.: L^ . . kaldes den
ild, som slåer ud før end det tordner.
Moth.L254. Lynet . . Er det, at l^n slåer
nd. smxt.L255. Lynet o: Skin af Lynild.
SorøSaml.lI.194)

1) elektrisk udladning fra en (tor-
den)sky, især Cmods. Kornmod^ ledsaget af

ao torden(skrald) og i alm. fremtrædende som
en siksakformet ildlinie

(jf.
Linielyn, mods.

Flade-, Kuglelyn^; lynxld; lynstraale.
det forfærdelige Skrald, som skeer just

paa samme Tiid, som Lynet antænder sig.

LTid.17S0.666. *i langthenruUende Tord-
ner

I
Knittrede Skyernes Lyn. Bagges.

NblD.SlS. 'Der havde Lynet knuset | En
Egestamme stor. Winth.HF.296. der var
Torden og Lyn (Chr. VI: lynet^ og en tyk

30 Sky paa Bjerget. 2Mos.l9.16. Lynene og
de sønderrivende Skrald isnede mig ind
i Hjærtet JFJen«.Sfe.90. Paulsen. II. 830.
lynet slog ned, se slaa. | (jf. bet. 2) (9

om elektriciteten (sml. Lynkraft). 'Lynet han
(o: naturforskeren) tvinger at vorde Tan-
kens End. Hauch.SD.I.191. Bergs.GF.Il.
194. I flammende lyn, (iscer fys.) række
af flere, i samme bajte løbende udladninger,
der ser ud som et enkelt stærkt lyn. Sal.*

f XVI.159. koldt lyn, (ikke i fvs. spr.) lyn,

som ikke antænder. D&H. EMackeprang.
Forsikrings-Leksikon.(1922).91. | (jf. bet. 2)
billedl. ell. i sammenligninger, ligesom Ly-
net udgaaer fra Østen og skinner indtil
Vesten, saa skal og Menneskens Søns Til-
kommeise være. Matth.24.27. 'Kongens
Blikke var som Lyn, | Aldrig fandt han
Rast og Hvile. Hauch£D.II.305. især som
udtr. dels for noget pludseligt, uventet: („Gen-

50 gangerbrevene") rammer som et uventet
hyn. 0rst.VI.34. *hyoT han (o: Palnatoke)
saa' sit Bytte, | Dér slog han ned som
Lyn. Grundtv.PS.VII.84. pludselig for som
et Lyn af Jubel over hendes Ansigt.
SchandJF.91. For første Gang slaar Kær-
lighedens Lyn ned i den 2oaarige Digter.
HSchtcanenfl.A.42. jf. u. Lynslag: for alle
de andre kommer Kristi Ord . . som et
Lyn fra klar Himmel. JLangeJlJ230.

M S&B. j/. lyn-ramme, -slaa og (ramt af)
Lynild, LynslaÆ^: (staa) som ramt (D&H.),
truffen (S&B.) ell. (nu næppe br.) rørt
af lynet. 'Som rørt af Lyn den arme
Pige stod. Bagges.D V.*1.156. dels (jf. lyne
2a, 3, Lynild samt Lynfart olgn.) for kur-
tig bevægelse, il, hast: med lynets fart

18«
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ell. (især tD) hast(ighed) ell. (især poet.)

il. 'Da raaber Herren: Jes kommer snart,
|

Og Bruden svarer: mea Lynets Fart
|
I

Sky jeg dig skal følgel Grundtv.SS.1.689.
Eeib.PoetI.317. IIIA02. MO. Hostr.SD.I.

185. jf.: 1 Lynets Fart fik hun Vand hældt
ud i Vandfadet. Schand.TF.II.345. fare (af

sted), skynde sig, (lade det) gaa som et
lyn, (dagl. ogs.:) som lyn og torden (se

Torden^, (spøg.,jarg.:) som et forsinket
lyn, et (ny ) smurt lyn oi^'n. fse forsinke
osv.). Sach.9.14. *hand kiører til saa det
gir Støv i Gaden,

I
Og som et Lynet faer

afsted igiennem Staden. Prahl.BJ.7. han
(sprang) op som et Lyn (og) greb med
begge Hænder fast om Tyvens Haandled.
Ing.LB.1.74. Lad Vognen spænde fori

Straks! Hjælp med og lad det ske som
et hyn\ EBrand.Ées.75. jf. bet. 2: Det gik
Lyn i Lyn med Brøl og Eder. Bregend.
MA0.48.

2) (især m) om hvad der i art ell. ud-
seende har en vis lighed med et lyn (1);

især som udtr. for (noget, der er i) hurtig

bevægelse (jf. ssgr. som Lyn-bane 2, -billede

osv.). 2.1) (jf. Jordlyn samt lyne 2.2) om
stærkt lys (i straaler ell. i hurtig bevæ-

gelse), pludseligt blink ell. glimt; ogs.

(især poet.) om stærkt lysende, blin-
kende, glimtende (især smalt, linie-
formet) legeme. *Som Stierner I (o: korn-

blomsterne) blinke, blaat og rødt, |
Blandt

gule Lyn (o: straaene). Oehl.L.I.163. *De
blanke Hjelme kasted Lyn i Solen. Bødt.

139. *jeg såe min Søster . . |
snart i Spring,

der blotted spændte |
rundeLemmers nvide

Lyn. Børd. Afrodites Boldspil. (1920). 17.
\\

især om (hurtigt, lynende) øjekast, i alm. som
udtr. for vrede, hidsighed; lynblik. *Fra
Øiet sender hun vrede Lyn. Mrz.D.IV.174.
*Hans rullende Øine |

Mig sendte Lyn
paa Lyn.Winth.EF.190. YThist.TV.11.89.
skyde lyn, se skyde.

||
(især poet.) om

blink fra vaaben ell. blinkende, glimtende
vaaben ell. skud. *Frisk op ! mine Søegut-
ten flinke ! | Paany lader Lynene blinke 1

|

Paany laderTordenen skialåelBlich.(1920).
XXIII. 31. *Hans Øie . . aldrig blinked

|

For Sværdets hvasse Lyn.Winth.MF.264.
jeg skærper mit Sværds Lyn (Chr. VI:
lynild;. 5Mos.32.41. jf: *Den kjække Rye,
Slagets Lyn, |

Vor Klippe, naar det gjældte.

Eolst.IV.78. *Kaade krydsed vi Klinger,
|

de mødtes i Lyn paa Lyn. JVibe. BS.
69.

II ^ om blink fra fyr (lynfyr), under
Aften, da . . jeg havde vagt sammen
med Skipperen, saa vi Lynet fra Vinga
ude i Læ. BerlTid.y,1924.Sønd.9.sp.4. 2.2)

om pludseligt opstaaet ell. fremtræ-
dende tanke (med iøjnefaldende, overra-

skende klarhed, gennemtrængende kraft olgn.).

•Hvilket Lyn
I
Af en Tanke, der mig

rammed. Eeib. Poet. IV. 76. Lyn af Tan-
ker fore . . igjennem det Mørke, der om-
taagede hans Hjerne. CBernh.V.256. *et

Ideens Lyn jeg godt kan skimte |
i dine

Venners og i dine Bøger. Schand.SD.xr,

II
om vredesudbrud. *Han mærkte, hvad

min Mening var,
|
Forvendte Øjesynet

|

Og Læben bed og Tænder skar,
|
Slog

ned med Ild og Lynet. Fal8t.99.
liyn-, i ssgr. ['lyn-] (nu kun dial. Lyne-,

se Lyn-brand, -brændtj. af Lyn, især i

bet. 1 (jf. Lynilds- ). -afleder, en. (jf. Lyn-
ilds-, Tordenafleder samt Lynildsleder; en

10 især paa bygninger anbragt indretning, be-

staaende af en ell. flere jordbundne metal-
stænger, gennem hvilke elektriciteten (fra et

lynnedslag) ledes ned i jorden; afleder (1).

VSO. MB.1827.80. Der var ingen synder-
lig Fare . . der var en Lynafleder paa
Gavlen og intet Straatag, som kunde skride
ned. Gjel.GD.99. Lynafledere anbringes
paa hver Mast. Bardenfl. Søm. 1. 123. om
plante, der i tidligere tid antoges at værne

20 mod lynild: Endnu i vor Tid har Bonden
plantet Thorsplanten Tordenskæg paa sit

Tag som Lynafleder. GSchutte.ED.36.
\\

(jf. -sikring; fagl.) apparat, der ophæver
overspænding i et elektrisk ledningsnet ved
at byde strømmen afløb til jorden. OpfB.*I.
248.

II (jf. Lyn 2 samt aflede 1.2, Afleder 1

slutn.) overf. Ing.EF.XIII.115. (helgenerne
er) at regne for den guddommelige Vre-
des Lynafledere. Jørg. RB. 102. -afled-

30 ning, en. (fagl.) anlæg med en ell. flere

lynafledere. Anbringelse af Lynafledning
paa en Præstegaard. Sfcr. CGjB.J'Vb JS05.
-bane, en. 1) (fagl.) vej ell. retning, som
et lyn følger. SaUXXIII.612. 2) [2] (jf,
-tog; 1. br.) jærnbane med hurtigkørende tog.

en elektrisk „Lynbane" mellem Berlin og
Hamborg. DagNyh.^yiol903.1.sp.6. -be-
lyse, V. (Gi, 1. br.) pludseligt og klart be-

lyse, kaste lys over noget, hans Families.
40 hele Ydmyghed, Opofrelse, Hengivelse

for ham stod som lynbelyst. Goldschm.VII.
303. Nathans Bøger . . kunde glimtvis
ligesom lynbelyse fjerne og fremmede
Tankeegne. Pont.LP.U.240. -billede, et.

spec: [2] lynfotografi ell. lynskud. JVJens.
(PoU^l6l907.6). NatTid.Vsl931.M.2. C9

-blik, et. (jf. Lyn 2.i^ hurtigt, især tru-

ende, vredt blik. Ing.VSt.85. *Just ved de
Ord, hvormed den Gamle ender,

|
Et Lyn-

so blik over Bordet hun ham sender. Drachm.
DM.113.

II
om skarp og hurtig opfattelses-

evne. Voltaire (erfarer) om Sagen, ser
med sit Lynblik dens Skændighed, ^ran-
des.IV.122. -brand, en. t) GJ ildebrand^

fremkaldt ved lynnedslag. ViborgStiftsFolke-
blad.^/el913.3.sp.4. Omegnen af Odense har
Søndag Nat været Vidne til en Del Lyn-
brande. DagNyh. "/s 1925. 8. sp. 1. 2) (jf.
-brændt; dial.) brand (L4:.5) i kom. Lyne-

60 brand. JPPrahl.AC.52. -brændt, part.

adj. (dial.) angreben af lynbrand (2). lyne-r
JPPrahl.AC.52. -bud, et. [2] ('O, 1. br.)

bud(skab), der besørges med stor hast. jeg
(maatte) ud af Østerrig . . inden Sagen
blev oplyst i Wien og Telegraferne bragte
Lynbud efter mig. Goldschm. V1.373.
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lynche, v. ['lønja; ogs. 'lynja] (sj. Ij^nke,

se u. Lynchjustits^. vhs. -ning. {sv. lyncha og
lynka; fra eng. lynch; se Lynchlov) især
om (ophidset) folkehob: afstraffe (især:

dræbe) ved selvtægt. Meyer.^(1878).Mænd
af hvid Race lyncher grusomt Mænd af

den sorte. Brandes.NG.296. B. overværer
en Lynchning af en fuldstændig uskyldig
Neger. Kehler.KK. 197. O liynch-ju-
Stits, en. (sj. Lynk-. OCHammer. Vester-
havsøemesForsvar.(186o).70). retshaandhæ-
velse, afstraffelse (justits) ved selvtægt. Ar-
laud.491. Der er Steder, hvor den offent-
lige Mening reagerer saa voldsomt overfor
visse Arter af Forbrydelser, at man Ikke
kan afvente Domstolenes Behandling af

Sagen, men griber til Lynchjustits. Ftrf

SeMMedd.HF.XVIIIl.6. bilUdl.: de pri-

vate Opslag paa en sort Tavle (o: paa et

redaktionskontor) . . Udslag af Medarbej-
dernes indbyrdes Lynchjustits for den
groveste af alle Forbrydelser: at skrive
elendigt Dansk. TomKri8t.H.78. -lov, en.

{fra eng. lynch-law, hvis 1. led vist er nav-
net paa en person (maaske en amerikansk
fredsdommer); nu næppe br.) d. s. Meyer.

^

(1844). Lynchloven i Arkansas. Dawtnarfc.
^Ut863.3.sp.3.
liynd, en. (ogs. skrevet Løn. Tidsskr.f.

Fiskeri. 1875. 373. Lyng. LandsbyeP.v. 21.

OrdbS.(Møn). — Lund ell. Lunne. MDL.
336). (ænyd. ]ynå, lyng, sr. dial. \6nn; if.

no. dial. lynne, stabel, dynge; sml. lynde;
dial.) flok, skare, stime (af fugle, fisk),

'(krigerne) samles saa tykke, som Fugle i

Lynd. Sort.ES.Hl". Gram.Breve.97. MDL.
OrdbS.(Sjæll., Falster). lynde, v. (ogs.

lynge. LandsbyeP.v.21. JHSmidth.Haver.58.
OrdbS.(sjæll.). lyne. Tidsskr.f.Fiskeri.1874.
304. lønne, smst.3o2.374. Gravl.BB.15). -ede.

{ænyd. lynde, lynge, skaansk lynga (\jngz.
sig, lyngas); jf. no. dial. lynge, samle sig

(om fisk); til Lynd; dtai.) t) intr., refi. eil.

pass.: samle sig (i flok, skare, stime;
ogs. om fugles parringsleg), 'hun seer fra
alle ender I Folk at lyndes om sig her.
Sort. (Saml Danske Vers.^ VII. 221). »naar
Nagtergal

|
Med fleere Fugle lynder

|

Paa grønne May-Qvist. sa.PSkan.28. Gram.
Breve.97. *Vi (d: landsbypigerne) med Vi-
ben lynger tit

|
Udi Efternåret. Lands-

byeP.v.21. *Skovlærken qviddrende sig
lynger. JHSmidth. Haver. 58. MDL. 339.
OrdbS.(Sjæll., Fyn, Lolland ofl.). 2) an-
bringe (sænke)sten (jf. Lyndesten^ i

række i underkanten af fiskegarn;
ogs.: sætte mading paa (en langlines)
fiskekroge. Moth.L246. MDL.339. Hans
sad i Rummet og lyndede Garn. Gravl.
Øen.179. I Fladvandstid ud at grave Sand-
orm — hjem at lynde Krogene, smst.189.
OrdbS.(Sjæll., Lolland). || lynde (sild) af
(garnet), samle (plukke) fangsten af et fiske-
garn. Moth.L246. Tidsskr.f.Fiskeri.1874.374
(sjæll.). liynde-sten, en. [2] (dial.)
sænkesten til fiskegarn. Drachm. STL. 91.

Gravl.0en.175. OrdbS.(SjæU., Fyn), jf. Esp.
205.
O l3rn-draebe, en. (jf. -slaa; 1. br.) i

perf. part.: To Kvinder lyndræbte. PoZ.^Vs
1917.4.sp.2.

L liyne, en. se Lyn.
IL lyne, v. [ilyna] Høysg.AG.139 (nu

ikke i rigsspr. Hane. Robinson.1.100. jf. Kort.

50ff.). præt. -ede ell. (i rigsspr. især poet.)

10 -te (Moth.L255. Etc.(1914)JUJ88. Bagges.
1.283. Oehl.XXXI.288. Blich.(1920)J.80.
Hrz.D.III.203. jf. Feilb.); part. -et eU. (nu
sj) -t [ly'n<r| (Moth.L255. jf. Feilb. samt:
•Omlynt af Skiæbnens Tordenkiler. Bag-
ges.V.142). (ænyd. liune, sv. dial. Ijuna, no.

dial. Ijona; af Lyn)
1) om det forhold, at der sker en syn-

lig elektrisk udladning fra en tor-
densky; i alm. spr. kun upers.: det lyner,

30 der fremkommer (ses) et ell. flere lyn. ved
Verdens Skabelse kand det ey andet have
end tordnet og lynet sterk. LTid.l722.Nr.
8.6. »Vil Gud det forordne, | Lad lyne
og tordne,

|
Saa kommer dog Solen om-

sider igiea. Brors. 177. *I hvert et Tor-
denveir der lynes . . | I hvert et Kul er
noget Kridt. Bagges.IlJ255. *et Uveir er
. . nær.

| Det lynte — saae du? — og
det tordner med. Hrz.DJII.203. I Skoven

30 er der næsten mørkt. Men det lyner af
og \M.JVJens.Sk.l44.

||
(højtid., bibl.) m.

Lyn olgn. som subj. den brændende Ild,

der lynede mellem Hagel og Regnskyl
(Chr.VI: ild, som brændte i hagel, og ly-

nede i regn).Vi8dJ6J22. Herre I Lad Lynet
lyne (Chr.VI: Lad lyne flnx^ og adspred
(fjenderne). Ps.l44.6. | (jf.hyner; især relig.,

mytol.) m. subj., der betegner et personligt
(guddommeligt) væsen, 'jeg (o: gud) raader

40 for Liv og Død,
| Og tordne jeg kan og

lyne. Grundtv.SS.lI.163. (Michelangelo) en-
der med at fremstille Kristus som en ly-
nende Jupiter. Brandes.MB.148.

2) (jf- bet. 3) overf., i udtr. om noget hur-
tigt, pludseligt fremtrædende olgn., der min-
der om lynet. 2.1) (jf. gennemlyne samt ly-
nende fart osv. u. bet. 3) bevæge sig med
stor (vældig) fart, tU dels ogs. (jf. bet. 2.t)

m. forestilling om glimten, blinken olgn.;
50 fare. *Korsbanneme vildt i Ætheren

vælte. I De lyne, de lyne afsted. Oehl.L.I.

42. (de løbske heste) lynede nu videre frem.
TMørch.MitLeimet.II.(1831).4. Da vi kørte
tilbage til Klampenborg i Mørkningen,
lynede en kongelig Vogn os forbi med
sine Liberier af Sølv og Skarlagen. fi«rd.
TB.40. jf. bet. 3.i: »Mod den tydske Bred

|

Peger Flaget; og vi skære
|
Lynende af-

sted —
I
Og bringe Seier med. ABecke.6.

60
II
om tid, tanke olgn. *(øjeblikkene) glide,

smutte, bruse,
| flye, storme, lyne bort!

Eic.(1914).II.197. »Kun den, hvis . . Siæl
er Avinds Sæde, | See Glæden evig lyne
sig forbi. Bagges.IV.228. Pastor B.s Ung-
doms- og ManddomsUv lynede i ét Minde-
glimt forbi ham. Schand.TFJ.59. AndNx.
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DM.88. 2.2) om pludseligt fremtrædende lys,

glimt, glans olgn. \\ i olm. om blank, lysende

genstand: glimte; skinne (frem); spille.

•en Beilerhær | Med lynende Juveler.
OHOlsen.Poesier.(1791).91. er der . . No-
gen, der troer, at en Bajonnet kaster sam-
me Blink paa Fælleden som paa Slag-
marken? Hist kan den funkle, her lyner
den. Bogan.I.4:7. Der gik dejligt Vildt over-
alt, og Fjorden . . lynede af Fisk. JVJens.
Br.289. *Blinkende Stimerne gaar

|
der-

ude, hvor Fyrene lyner. J Vibe.ES.8.
\\ (jf.

bet. 2.3) Cfl om skydevaaben: give (dræ-
bende) ild fra sig. det brune Vildt . .

nærmer sig hans lynende Rør. Blich.(1920).
XV1.47. smst.XXIIl.32. (især poet.) m.per-
son-subj.: (gang paa gang) affyre skyde-
vaaben, spec. kanoner, i kamp. 'Kon-
gen af Sverrig . . vreedelig torned og
\yned. Sort.HS. G2^. *Fra Danmark lyner
Tordenskiold ; |

Hver give sig i Himlens
Yold. Ew.(1914). III. 188. m. subj.-skifte:

*med ham (d: Tordenskjold) lynte Skrek
og Død. smst. m. obj.: "Hånd lynede Døden
af Luggerne ud,

|
Gav Torden af Styk-

kernes M\xnde.Sort.HS.D4^.
\\ (jf bet. 2.i)

O om blankt vaaben (sværdklinge), hvormed
der hugges olgn. Prahl.ST.I.61. De andre
styrtede frem imod ham; men i det sam-
me lynede en Sabelbajonet gennem Lni-
teu.Bergs.FM.119. Blinken af Sværd og
Lynen af Spyd (Chr. VI afvig.). Nah.3.3.
m. obj.: 'Mit Sværd skal lyne Skræk —
min Røst skal tordne F&rel Ew.(1914).I.
204.

il (jf. Lyn 2.1 samt Lyn-blik, -glimt;
om (menneskes) øje: se pludseligt, i liden-

skab, især i vrede, hidsighed, paa en; gni-
stre; udsende (vredes)lyn. *Hans sorte
Øie lyner

|
Til Pigebarnet hen. Winth. VI.29.

•Nu svinger (ræven) om Skovens Pynt,
|

hvor Ax for Vinden bæve, | Hans Øje
lyner, — hvilket Syn | for RævelEicA.J.
50. Schand.BS.223. part. lynende ayiv. som
adj.: jeg (kan ikke) skildre hendes Bil-

lede, saaledes som det strax — pludse-
lig — ved første lynende Øyekast, ind-
præntede sig. Ew. (1914). IV. 313. Malm
sendte Angriberen et lynende Blik. Bergs.
PP.125. *At se med et roligt BUk eller

med lynende 0\nQ.JVJens.Di.95. (poet.)

m. subj.-skifte: Død lynte fra hans Øjne.
Blich.(1920).1.80. Winth.HF.105. (sj.) m.
(person-subj. og) obj.: *(hun) Lynte vilde
Blik, vred Hænder,

|
Hulkte. Bagges.1.283.

sa.Ep.382.
|| (dagl.) som udtr. for, at et

klædningsstykke ikke helt lukker ell.

slutter til, men lader noget af undertøjet
(ell. legemet) ses; næsten kun om (slidsen i)

kvinde-nederdel: gabe (lidt) bagtil, (du
maa) passe vel paa, at Kjolen er heftet
helt op, saa at det ikke lyner bagtil. Fritz
Jiirg.(NBøgh.FJ.112). AndNx.DB.24. med
, . Strømperne „lynende" for Knæene.Vilh
And.HB.89.

|| (jf. Lyner 2; jarg., vulg.) i

udtr. det lyner, anv. som varskoraab: en
politibetjent nærmer sig, er at se (egl. m. h. t.

hans blanke hjælm ell. knapper). Pol.''hl907.3.
sp.4. der (kom) Uro mellem Drengene paa
Gaden . . „Det lynerl det lynerl" C. saa, at
de to gamle Damer virkelig havde faaet fat
i et Par Gadebetjente./Sta«n.P.i5i. DSt
1920.85. 2.3) (jf bet. 3 samt Lyn 2.8; især
m) som udtr. for, at noget er fuldt af
ell. fremtræder som præget af aands-
styrke, (hurtig, skarp) intelligens,

ip fyrighed, (hidsigt) temperament olgn.

\\ om indre egenskab : skinne (klart) frem;
straale. Af deres Udtryk lyner en over-
menneskelig Aandsstyrke. JLange.lII.70.
*En Skaal for Gud, den stolte Gud . .

|

hvis Tanker jeg saa lyne ISilftcA.Sirener,

(1898).4.
II
om person, ytring olgn.: være

fyldt (af), stærkt præget (af); straale
(af). *Lokken er lønlig graanet,

|
men

han lyner af Ungdom. JVJens.Di.34. (valg-
20 retsloven) lyner af Idé; gennemført vil den

totalt omskabe vort kommunale Liv. Pol.

*/il907.3.sp.2.
II
om person, ytring olgn.:

(lade) fremtræde med livlighed, fy-
righed olgn. (hun) lod . . det formelig
lyne og hagle med Vittigheder over Na-
poleon. PalM. IL. II. 546. part. lynende
anv. som adj., dels (om ytring): ildfuld;
flammende, han holdt lynende Taler for
Bønderne .. om Aukathor. Jn^.ÆJi^. FIJI.

30 136. dels om aandsevne (intelligens, vid) ell.

(nu 1. br.) ytring: som ytrer sig ved ell.

fremtræder i form af hurtige, kvikke, vit-

tige bemærkninger; spillende; kvik. Ly-
nende Tanker, korte, afbrudte, stærke
JJdtryk. Leth. (1800). 179. (Baggesen) har
røbet et Falke-Syn og ladet en lynende
Vittighed spille. Qr%mdtv.Udv.III.612. det
danske Vid . . er ikke bredt overlegent
som Englændernes Humor, end mindre

40 lynende som Franskmændenes Esprit.
Brandes.XV.65. || spec. (dagl.) som udtr. for
hidsighed, vrede olgn.: skælde ud; bande;
gale; tordne, (ofte i tautologiske forb.).

ved deres Torden og Lynen overbeviste
(matroserne) hele Selskabet om, at de vilde
have Drikkepenge. ^a^^'cs.Z. 7.5.?. Bergs.
FM.130. Skibsprovianteringshandlerne .

.

lyner og tordner paa, at det gaar nok alt-

sammen. AKrarup Nielsen. En Hvalfanger-
50 færd.(1921).19. jf. som ed: fanden, den onde

lyne mig olgn. NSvends.Il.66.

3) (især dagl.) part. lynende, anv. som
adj. ell. adv. m. forstærkende bet. 3.1) som
adj.

II (jf. bet. 2.1 og 3.2 samt Lyn 1 slutn..

Lynfart olgn.) knyttet til subst., der betegner

en hurtig bevægelse (især Fartj, i alm-
efter præp.i. •Forgiæves stormer den (o:

en hær) i lynende Galop. Bagges.Ungd.1.97.
*Nu kjøre vi strax 1 . . | I lynende, flyvende

60 Fart skal det gaae. HCAnd.X.319. *En stor

Ulykke hændte dov:
|
En Vaagekone, der

sad og sov,
I
Fik brændt sgu i en lynende

|

Gesvindighed Øienbrynenel Rantzau.D.
Nr.l5. jf. lynkort: Det er som om Roose-
velt ser, tænker, siger det og handler i

et og samme lynende 'iiixi.JVJens.NV.98.



205 lyne lijng 206

II (jf- bet. 3.2; 8j.) knyttet til andre subst. Den
stakkels Smedemester . . stirrer med ly-

nende Forbavselse . . paa denne „porteur
de mauvaises nonveWes'^.JLange.II1.124.
3.2) som adv. H fjf. bet. 3.i^ knyttet til adj.,

der betegner hurtighed, travlhed, (hun)
havde saa lynende travlt med Opvartnin-
gen, saa hun næsten ikke havde Tid at

tale et Ord med (ham).JakKnu.G.246.
(hun) var saa lynende rask til at læse
Aviser. Buchh.K.8. jeg tænker saa lynende
gesvindt. KMich.BF.87. H (jf. bet. 2.3; til

adj., der betegner intelligens, hurtig op-
fattelsesevne, kvikhed olgn. lynende
intelligent. TomKrist. ( Tilsk.1928. 1. 309). \\

(jf. bet. 2.3j knyttet til adj., der betegner

vrede olgn. (iscer gal). Ham skulde Kon-

fen give en Stjerne paa Brystet I men
an bar den ikke, han blev lynende gal,

om jeg kjender ham. IICAnd.IV. 391. (ka-

pelmesteren ved en opera) staaer (ofte) i et

usympathetisk, ja lynende fjendtligt For-
hold til Syngemesteren. RudBay.EP.III.
15. 'saa blev Kejseren lynende vred.
Hostr.SpT.IIIJ4. lynende edderspændt.
Wied.L0.272. hun (var) blevet saa ly-

nende gal i Hovedet paa sin norske Tante.
KnudPouls.TJ.22. jf.: Fruen . , blev saa
lynende & & (o: &c. &c.).HCAnd.L.102.
lynende trekvart (i hovedet), se tre-

kvart.
II
knyttet til adj., der betegner beru-

selse, fuldskab (iscer fuld/ jeg skal

drikke ham saa lynende plakat, saa han
ikke kan see sine egne Øjnestene. Hos<r.

0.23. Drachm.SS.57. Gadeordb.^ lynende
trekvart (fuld), se trekvart. | knyttet

til forsk, andre adj., iscer m. bet. af noget
ubehageligt, uheldigt olgn. lynende ijol-

let.JVJens.EE.93. Hvert Ord . . De næv-
ner . . er grebet ud af Luften, alt er lynende
falsk. Kbh.^^/6l904.1.sp.6. jeg er lynende
su\ten.StenDretcsen.BødteUerSort.(1905).77.
det gjorde lynende ondt. JJørdX^.^W. De
Kloge er saa lynende angst for at sige,

hvad de føler og tænker.KMich^V.42.
III. lyne, v. se lynde.
Ijyne-brand, -brændt, se Lyn-

brand, -brændt.
JLyned, et. se Lyn.
Lyner, en. I) (jf. Lyn(ild)svingerj CP

/t7 IL lyne 1, om gud, der raader for (udsen-
der) lynet. 'Lyneren ZeviS.Wilsi.Il.l.v.420.

2) (jarg., vulg.) til IT. lyne 2.2: politibetjent.

Pol.Vil907.3.sp.4. TomKrist.LA.26. KNor-
dentJL.L120.
liynet, et. se Lyn.
O Lyn-fare, en. (jf. Lynildsfare/

LandbO.III.447. G) -fart. en. (jf. Lyn 1

slutn., II. lyne 3 samt Lynildsfart). MO. I

Lynfart rev den unge Pige Hatten af Ho-
vedet og Handskerne af Hændeme.iScAand.
UM.198. -fls:ar, en. spec. (fagl.) om en
ved lynets svidning af dyrs haar ell. for-
brænding af huden dannet regelmæssig for-
grenet figur. LandbO.III.447. •fotog:rafi,
et. spec: [2] O/- -billede, -lys-fotografi; /b/.)

fotografisk øjebliksbillede, taget ved magni-
umslys (lynlys). Sal.XII.13. -fyr, et. {or-

det indført c. 1895; nu ikke anv. i fagl. spr.)

blinkfyr, hvis blinklængde er meget kort

(under '/. sek.). Scheller.MarO. Trap.*111.85.

-fælde, en. (jf. I. Fælde 3; sj.) et af lynet

væltet træ. „Lynfælde fra Jægersborg Dy-
rehave" (0: maleri afP.C.Skovgaard).Kuwft-
musA.1920.34.

I. IJyng^. en ell. (nu især dial.) et (Oecon
Joum.1757.lo7. vAph.Nath.V.185. Suhm.I.
204. Blich.(1920).X.59. Winth.VIlI.297.
Eauch. 1.146. VVed.It.l46. Kort. 158 f).
[løn'] (nu ikke i rigsspr. Liang. se u. Lyng-
tørv. — dial., i bet. 2.2 ogs. Lang(e). MDL.
336. JohsSteenstr.DS.99. DSt.1911.100.
OrdbS.(SjælL, Fyn., LoU.-FaUter)). fif. d. s.

(i bet. 1: Cit.l766.(AarbVejle.l924.229).
Oehl.HK.103. Feilb. jfEaven.l929J66Jip.l)

» ell. (i bet. 2) -e (DanskUdsyn.1929.112. jf.
Højlynge. JAJørgensen. Bomholms Eist. I.

(1900).16). (ænyd. liung, liøng, lung, lyng,
ccda. liung, «v. Ijung (n.), no. lyng (et & en),

oldn. lyng (n.))

1) (jf. Bjerg-, Foder-, Foraars-, Hede-,
Kant-, Klokke-, Rosmarinlyng 0^.^ % navn
paa halvbuskagtige, oftest stedsegrøn-
ne planter (af lyngfamilien) (Ærica-
ceæ), i alm. dannende sammenhængende be-

30 voksning paa tør, mager jord (hede), især om
alm. hedelyng; lyngplante; ogs. om andre
planter af lynglignende ydre, fx. revling

(SaUX VI.163. jf. Festskri'eilb.45. sml. ogs.

:

(revlingens) Lyng (o: grene, blade) ædes
ikke af Kreaturerne. PhysBibl.nL281).
JTusch.47.292. disse høye Banker . . har
ingen Skov, men allene nogle smaa Lyng
i Bunden. Cit.l766.(AarbVejle.l924.229).
Kjærbøll.FB.182. Vore jydske Heders tone-

40 angivende Plante er Lyngen. Frem.DN.
602. I iscer koll., om den sammenhængende
bevoksning. *Jeg udi Lynget laae, | "Ved
Foden af Steen-Eeg, udstrakt paa Timian.
Suhm.I.204. 'stræk din Krop paa Marken
i det vaade Lyng. Oehl.EK.103. *hvor Lyn-
get groer

| Paa Hederne, det brune. »a.

Aml.213. *Min Fødestavn er Lyngens
brune Land (o: Jylland). Blich.(1920).lll.

137. 'Lyngen er et pragtfuldt Tæppe,
|

so Blomster mylre m)\e\\åt. ECAnd.X.510.
•Gold er den Jord, som Lyngen hær.Eostr.
T.150. Den Jord, ingenting andet vil gro i,

nøjes Lyngen meå^. JVJens.EF.144. H jf.
Faare-, Kostelyng samt Lyng-faar, -kost

ofl.: hugge, plukke, slaa, skære lyng, bræn-
de lyng, fodre, tække med lyng, binde ko-
ste af lyng olgn. Thurah.B.38. MO. Thyreg.
TJdvFort.1.88. Feilb. ogs. (bornh.) rive lyng
(Madv. E. 31. Danmark, Land og Folk.V4.

60 (1921).9. Esp.450. jf. hyngrive) jj t sam-
menligning: Glemsel er som Lyngen, den
gror kun af sig selv. JPJac. 1. 236.

\\

springe ell. (nu næppe br.) løbe (Oecon
Joum.1758.39). i lyng ^med lyng. VSO.(u.
Lyngsprængt). Andres.Klitf.198), (j/". Lyng-
spring, -sprungen, -sprængt; fagl.) om jord
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(der har været fri for lyng, men henligger

for længe uden mergling olgn.): blive over-

groet med lyng. MylErich.Den jydskeHede.
(1903)M. Frem.DN.278. JVJens.J.93. jf.:
Tre, fire, fem Aar derefter begynder Lyn-
gen igjen at springe. Blich.(1920).XXU..H6.
ligge hen i lyng, ligge hen som lynghede.

OJessen.FraGrønbækPræstegaard.(1920).37.

2) (især dial.) om jordstykke (der er

ell. har været bevokset med lyng). 2.1) jord-
stykke, bevokset med lyng; hedestræk-
ning (især om Bornholms indre egne, der

tidligere dannede en sammenhængende hede-

strækning, „den store lyng", „Storlyngen",
„Højlyngen"; jf. Trap.mi.523 ofl.). JP
Prahl.AC.44. PN Skovgaard. B. 110. *Fra
Mandø Sand til Aller,

|
i Havet som på

Lyngene. Rørd.SD.136. (bornholmerens)
aarhundredlange Slid for at skabe frugt-

bar Jord af de øde Lynge. DanskVdsyn.
1929.112. jf. Stedn.II.xiii. 2.2) tørvemose
ell. sumpet eng (ved tørvemose). JCBendz.
Rønninge ogBolfstedSogne.(1820). 85. Svendb
Amt. 1923. 267. OrdbS. (SjælL, Fyn, Loll-
Falster).

II. Xiyng; en. se Lynd.
liyng-, i ssgr. ['løri-] af I. Lyng (1);

saaledes bl. a. Lyng-aas, -agtig, -art, -be-

vokset, -blomst, -dækket, -foder, -fodring,

-høj, -knippe, -lignende, -plukker, -pluk-

ning, -rod, -skraaning, -skrænt, -stak, -ve-

getation, -vækst, -ørken ofi. -bakke, en.

(jf. -banke, -bjerge Lyngbakkerne ved
Faaborg. ECAnd. III. 11. JPJac. 1. 260.

-banke, en. 07- -bakke;. (Kalk.V.373a").
RCAnd.VI.242. Feilb. CP -begroet, part.

adj. (jf.-groet). EColb.(PoetSaml.I.79). *Der
(o: paaheden) hvile ogsaa mine Been en-
gang,

I
Blandt mine Fædres lyngbegroede

Grave 1 Blich.(1920).III.137. Winth.HF.211.
-bpepfis et. (1. br.) om lyngbakke: Blich.

(1920)^1.169. -blad, et. (bot.) betegnelse

for særlig form af stivblad (det ericoide

blad). Warm. PlanterigetsLivsformer.(1 908).
85. -brand, en. OT- Hedebrand;. Gold-

schm.VIII.218. Sal.III.475. -brænding,
en. (jf. -svidning samt Hedebrænding;
fagl.) forsætlig afbrænding af lyngstrcek-

ning. LandbO.lIl.447. -busk, en. (stor)

buskformet lyng(plante). *I dugfulde Lyng-
busk

I
Han kjølede sin Kind.Winth.HF.

116. Drachm.JJB.193. -bær, et. (dial.) om
(bærrene af) forsk, mose- og hedeplanter, fx.
tranebær. Moth.L246. VSO. JTusch.256.
lynge, v. se lynde.
lyng^et, adj. ['løri,8<] (afL Lyng; l.br.)

bevokset med lyng. tynget Jord, Hede
eller Ka.mpagne. JPJac.IL153. endnu for

en Snes Aar siden var (mosen) sid og
lynget, men nu groer der ogsaa Gran
fiaa den. Fleuron.SK.163. jf.: De lang-
yngede Heder. Blich.(1920).XXII.32.
Iiyng;-faar, et. (jf. Hedefaar; sj.) faar,

der græsser paa, fodres med lyng. En Dreng,
der røgtede nogle magre Lyngfaar.DracArn.
UB.193. -farTe, en. (jf. -rød) rødlig ell.

lilla farve (som hedelyngens blomst). Tidens
Kvinder.*hl930.30.jf.:\yngta.ryedeMøh-
ler. sm8t."/6l928.35. -fug:!, en. (jf. -lærke,
-smutte, -spurv, -vibe; poet.) om en i lyn-

gen (paa heden) levende fugl (spec. (hede)-
lærke). *paa Tyskens Vej

|
Visner Kjær-

minden i Danevang,
| Glemmer Lyng-

fuglen sin Vuggesang. Grundtv. PS. VII.
271. -g^aard, en. [2.i] (især bornh.) hede-

10 gaard. PNSkovgaard.B.185.207. Madv.E.12.
-groet, part. adj. (jf. IL gro 1.3 samt lyng-
begroet; CP, især poet.). *Eensom jeg laae
paa min lynggro'de Bakke,

|
Stormenes

Brusen hen over mig gik. Blich.(1920).IV.
120. Børd.GK.145. -hakke, en. hakke,
hvormed lyng(jord) ophakkes. AndNx.DM.
III.11. GJ -hav, et. om vidtstrakt lyng-

hede, (det) endeløse Lynghav (o: den jy.

hede). FCCarstens. Alheden. (1839). 32. Dal-
20 gas.BH.103. -hede, en. (jf I. Hede i;.

vAph.Nath.III.393. Jyllands Lyngheder.
HCAnd.IIL278. Warm.P.27. -hest, en.

[2] (jf- -krikke, -øg; bornh.) en af de (ikke

til kørebrug anvendte) heste, der i tiden ml.

foraars- og efteraarsarbejdet blev drevet ud
i Højlyngen; helmis. NGrønbech.Landbru-
get paa Bornholm. (1815). 56. -honning,
en. brunlig bihonning fra l^ngegne. VareL.^
316. -jord, en. 1) (jf. -mor, -skjold,

30 -tørv; jagl.) en mager, meget porøs jordart,

der paa lyngbevoksede steder dannes (oven
paa hedesandet) af ophobede planterester.

Drewsen.Overs.afThaer : Landoeconomie.III.
(1817).11L HavebrL.HlS. 2) [2] (især dial.)

jordstykke bevokset med lyng; hedejord, den
til flere Gaarde tilliggende . . Udmark
eller Lyngjord. Borr^iolms Avertissements-
Tidende.^U1829.3. sp.2. oprydde Lyngjor-
derne. sms^.V4l8-29.2.sp.i, -Jærn, et. (mal.)

40 d. s. s. -le. SLind.Brydninger.(1891).6. Aakj.
VB.126. Feilb. -klokke, en. (sj. i alm.
spr.) S( især i flt., om (blomster af) klokke-

lyng. *din lyngbrune Hede, | hvor de bleg-
røde Lyngklokker gro. Bich.1.29. JTusch.
82. CP -klædt, part. adj. (jf. hedeklædt;
bevokset (dækket) med lyng. JPJac.II.339.
-korn, et. (nu næppe br.) om boghvede
(der ligesom lyngen kan vokse paa mager,
sandetjord). Funke.(1801).II.512. jf JTusch.

50 86. -kost, en. (jf. Kostelyngj fejekost af
lyngris. MO. OrdbS.(sjæll.). -krikke, en.

[2] (jf -hest, -øg; bornh.) AndNx.PE.II.74.
-krog, en. jæmredskab, der især i tidligere

tid brugtes til at trække lyng ud af en fast

sammensunken lyngstak. HimmerlKjær.1924.
164.1
liyn-glam, et. se II. Glam 1.

liyng-le, en. (jf. -jærn, -rive) kort-

bladet le til at slaa lyng med. Moth.L246.
60 Blich.(1920).XVIII.114. Aakj.RS.125.

Jjyn-glinit, et. 1) et glimt af et lyn;

glimtende lyn. Himlen (var) bedækket med
sorte Skyer, i det Fjerne funklende Lyn-
glimt. Goldschm.BlS.IV.77.

|i (jf Lyn 1^ (9

i sammenligninger, især om noget pludse-

ligt, hurtigt fremtrædende ell. forbifarende.
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*Han, hvem et tusind Aar som Lynglimt ere.

Thaar.ESJ230. ligesom i et Lynglimt for-

vandledes Før og Nu og Fremtid for Niels
Lyhne, ved Bevidstheden om, at han el-

skede den Kvinde, der stod der ved hans
Side. JPJac.IL212. EzJ.14(Chr. VI afvig.),

jf. bet. 2: Mine bedste Indfald komme li-

gesom Lynglimt, naar Øieblikket er der.
Mauch.VII.255. 2) (jf. Lyn 2) O overf
*den ædle Vrede, | Hvis Lynglimt flam-
mer i din Tales Torden. Heib.Poet.IIl.482.
især om hurtig frembrydende, lysende tanke
olgn.: Ørst.Br.1.227. her findes Lynglimt
af en Aand, der (er) i Slægt med det
gamle Testamentes Profeter. HSchicanenfl.
HW.138.
liyng^-lod, en. [2.i] (især bomh.) hede-

lod, at slide sig ihiæl paa en Lynglod.
AndNx.PE.(1914).II.113. Danmark,Land
ogFolk.V4.(1921).9. -lærke, en. (nul.br).

\ hedelærke, Alauda arborea. EP(mt.Atla8.
1.627. KjærbøU.331. -mark, en. (jf. 1.

Lyng 2.1; 1. br. i rigsspr.) lyngbevokset jord-
stykke; hedemark. PJuel.GÉ.lO. Hrz.Vl.108.
PHauberg. Bomholm.* (1887). 26. Sal. III.
475. -mor, en. (fagl.) mor, dannet under
lyng; lyngjord (1). VSO. Uss.DanmGeol*
301. -mose, en. (især geol.) (høj)mose
(sphagnum-mose), bevokset med lyng olgn.

EPont. Atlas. 1. 505. Drachm. UB. 99. tfss.

DanmOeoU300. -oldenborre, en. (zool.)

hedeoldenborre , Rhizotrogus falléni. Bergs.
MS.*1.431. -orm, en. (^oldn. lyngormr;
iscer poet.) slange, dér lever t lyngen; især om
et fabeldyr: en stor (dragelignende) gift-
slange; lindorm. Moth.Conv'.L149. Etv.(1914).
V.102. 'Der kom en Lyngorm skridende . .

|

Den slynged sig i Bugter
| Omkring mit

svage Liv.Winth.HFJ204. Bergs.PS.V.288.
•herefter (jeg) aldrig sanker Skatte

| Og
ruger som en Lyngorm paa mit Guld.
Recke.EM.32. -pind, en. (tscer dial.) d. s. s.

-stilk. VSO. Feilb. -plante, en. (jf.l.
Lyng i;. Landbo.III.448. MentzO.Bill.109.
-ris, et. (især dial.) d. s. s. -busk. Etlar.
GE.I.164. den knækkende Lyd af tørre
Lyngris, naar et Vognhjul i Sommertør-
ren gaar over åem.Skjoldb.KHJ59. -rive,
en. (bomh.) d. s. s. -le. JPPrahl.AC.lOO.
Esp.450. -sadde, en. (dial.) lyngtørv (2);
hedesadde. Feilb. m. skrivemaader efter ud-
talen: Lyngsojer. Viborg. (PhvsBibl.III.
395). Lyngsaier. PNFrost. Vaarbasse og
Heinsvig.(1819).23. -silke, en. ^ plante
af silkefamilien , der lever som snylteplante
paa lyng, timian ofl.; Cuscuta epithymum
Murr. Lange.Flora.483. -skjold, en eU.
(sj.) et (Rørd.Gp.281). (fagl.) om det oven
paa hedesandet liggende faste lag, der bestaar
of (lyng og) lyngrødder og det deraf gennem-
vævede jordlag; lyngsvær; lyngtørv; ogs. spec.
om jordlaget: lyngjord; lyngmor. Opperm,
I)algas.(1895)J22. TJss.DanmGeol.n85. saa

Eik han og Studene løs paa den sorte
yngskjold, der dundrede som et Logulv

under Fødderne. JVJensJ.98. -skær, et.

(især dial.) det at skære lyng. (Storlyngen)
bruges af mange Landets Indbyggere .

.

til Lyng- og Tørve-Skiær. TAura^.^. 58.

-slæt, en. {glda. d. s.; jf. Høslæt; nu 1. br.)

det at slaa lyng (til kreaturfoder olgn.). (der)
er i 2 å 3 Sogner nogen liden Løngslæt
og Tørvegrøft. Cit.l736.(JySaml.4R.III.
240). FCCarstens.Alheden.(1839).lL Bomh.
Samlinger.11.(1907). 104. -smntte, en.

10 (jf. -spurv; dial.) \ lille (væver) fugl, der
opholder sig (bygger rede) paa hede (eng-
piber, digesmutie). Jørgen Niels. Offerbaal.
(1929).13. Feilb. | under lejren ved Hald i

1870'eme anv. (af sjællændere og fynboer)
om jyderne, der var flinke til at komme
frem igennem lyngen paa bakkerne. NkS4''
2964.3.hæfte.50. -snerre, en. S( den paa
hedejord voksende snerre Galium harcynicum
Weig. Lange.Fbra.413. -spade, en. en

20 scerlig formet spade til at stikke lyngtørv

af med. Oluf8.Landoec.^(1805).II.5. MO.
-spring, et. {jf. springe i lyng u. I.Lyng 1
samt -sprungen; nu næppe br.) om det for-
hold, at et jordstykke bevokses med (springer i)

lyng. Disse Lyngrygge synes just at bi-
drage til et hurtigere Lyngspring. FCCar-
stens.Alheden.(1839).85.

|| mindre jordstykke,
der er bevokset med (sprunget i) lyng. noget
smaat Lyng-Spring hist og her paa de

30 gamle Skov -Banker. Cit.l766.(AarbVejle.
1925.1). Schade.Mors.(1811).311. -sprun-
gen, part. adj. (sj.) om jord(stykke): som er
sprungen i lyng. den lyngsprungne Jord.
Blich.(1920).XXII.37. -sprængt, part.
adj. (nu næppe br.) d. s. Landhuushold.I.
251. -spnrv, en. (sj.) \ navn paa en i

lyngen (paa heden) boende spurvelignende
fugl, muligvis engpiber (Anthus pratensis;

jf. -smutte;. Blich.(1920).XXI.98. -star,
*) en. 5r <^»* po^o. lyngbakker voksende star Ca-

rex ericetorum Poll. Rostr.Flora.55. -stilk,
en. (jf. -pindj. Angekkokken . . røgede be-
standig med Lyngstilke, for . . at holde
de onde Aander horte. Ing.EF.IV. 132.
Drachm.UB.65. Feilb. -svidning, en.
(fagl.) d. 8. s. -brænding. Sal. III. 474.
-svær, en. (jf. -skjold; 1. br.) lag (skorpe),
bestaaende af (lyng og) lyngrødder med det

af disse fastholdte muldlag; lyngskjold; lyng-
50 tørv. Plovjærnet skar gjennem den skarpe
Lyngsvær. Skjoldb.SM.90. HansHansen.Stu-
dier overBlieher.(1898).73. -takt, part. adj.
se -tække, -top, en. om (toppen af) lyn-
gens overjordiske del. (ofte koll.). 'Skummel
og graae er min Fædrene Hede

; | Dog un-
der Lyngtoppen Blomsterne staaer. ^ZtcA.
(1920).IV.124. paa enkelte Steder (paa
vejene) er, for at forhindre Hjulene fra at
trænge ned i det dybe Sand, strøet lidt

«J Lyngtop. HCAnd.II.119. JPJac.II.341. (nu
næppe br. i rigsspr.) som navn paa planten
hedelyng: JTusch.47. -torv, en. se -tørv.
-tne, en. Bergs.Hvh.l. Feilb. hun er som
skabt til at sidde paa en Lyngtue (o: til

at bo paa heden). KMich.LM.lOo. jf.: lyng-
og græstue de Løkker. Danmark,Land og

XIIL Rentrykt 6/, 1931 14
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Folk.Y4.(1921).10. -tække, v. især i perf.
part. brugt som adj. (om bygning): CP lyng-
takt (Blich.(1920).V.120), lyngtækt
(smst.XIV.34. SaUXI.99) ell. (nu alm.)

lyngtækket. det lyngtækkede Hus med
de klinede Vægge. DagNyh.V,1913.Till.S.
sp. 2. UP -tæppe, et. om dække (tæppe) af
lyng (paa hede), en sart, rødlig Farvetone,
der ligesom bølgede hen over det brune
Lyngtæppe. EomoS.GL.341. Sal.V111.644.
-tarv, en. (nu ikke i rigsspr. Liungtorv.
PJuel.GB.2. Lyngtorv. OecMag.V.349). 1)

(især fagl.) lyngsvær; lyngskjold. PJuel.
GB.2. dybe Furer af Vognhjulet i . . Lyng-
tørven, som tjene Vandreren til Veiled-
ning. TolderlF.111.148. Uss.DanmGeoUlSS.
2) afskrællet lyngtørv (1), især i regelmæs-
sige (afstukne) stykker, anv. som brændsel
ell. til lyngtag; hedetørv; fladtørv. Thurah.
B.38. Goldschm.Heder.114. Hyrdedrengen .

.

havde sin egen lille Hytte af Lyngtørv,
hvor vi begge kunde sidde. AndNx.DB.55.
JVJens.HF.22. -vibe, en. (ænyd.d.s.;
dial.) "^ (alm.) brokfugl; hjejle; Charadrius
pluviahs. Moth.Conv.L149. Thurah. B. 13.

Esp.209. -vlkke, en. S( en i hedeegne
voksende vikke, Vicia orobus DC. Rostr.Flora.

239. -»g, et. (jf. -hest, -krikke; bomh.)
lille hest (af en særlig udviklet race), der i

tidligere tid levede vildt i Højlyngen (især ved
Rø) og derfra indfangedes og toges i brug;
ogs. d. s. s. -hest. Trap.*III.525.
lyn-hurttg;, adj. (1. br.) lynsnar, 'fra

Cousinens Øine blaae
|
Lynhurtigt faaer

hun Svaret. Winth.V.78. En lynhurtig Ven-
strehaand (o: ved boksning).NatTid.^V9l923.
M.6.sp.3.

£.ynild, en ell. f et (Ew. (1914). IV.
319. Luxd.Dagb.1.67). ['lyn(i)il«] (nu ikke

i rigsspr. Liunild. Pflug.DP.1086. Holb.
Paars. 17. Schandrup.A4^. Slange.ChrlV.
891). flt. (nu næppe br.) -e CLynildene.
Reiser.IV.154) ell. -er (Reiser.Fyrgterlige
Ildebrand.(1784).37). (ænyd. liunild, glda.

liu(g)neld ofl., jf. sv. Ijungeld (fsv. liugn-

elderj; nu næsten kun tø ell. dial. (FeiW.))
elektrisk udladning fra tordensky, lyn, med
særligt henblik paa dens med ilden overens-

stemmende virkning (jf. I. Ild 6.1j; ogs. (især

i forb. torden og lynild^ som sammen-
fattende betegnelse for de med et tordenvejr

forbundne lysfænomener (lynene) (jf. : I Lø-
verdags Aftes var et usædvanligt Lynild
eller Lysen i Kiøhenhayn.Luxd.Dagb.1.67).

der kom straf over de syndere, ikke uden
foregaaende tegn, med stærk lynild (1871

:

med voldsomme Lyn). Visd.l9.12(Chr.VI).
der reisede sig et Uveir med Torden og
Lynild. Holb.Hex.1.8. en Lynild . . slaaer
ned i Skoven.OeW.Fi.5. Skr.Nr.l88'''>kl872.

Lynildens Knitren. Brandes.V.465. overf.

(jf. Lyn 2.(1- )2^, om vredesudbrud: *Vil no-
gen viige fra hans (o : pateens) Kircke skick
o^ Orden

|
Paa Tiimen kiør hånd paa med

LiunUd og med Torden. SchandrupA4^.
||

i sammenligninger, hh-ve som ramt, truf-

fen ell. (nunæppe br.) rørt af lynild olgn.

(jf. I. Lyn 1). *Hun hører til, men blev
som af et Lyn -Ild rørt. ChrFlensb.DM.
III. 54. Den stakkels Karen blev som
ramt af Lynild. Gylb.II.112. især (jf. I.

Lyn 1) som udtr. for stor hurtighed, il, hast,

voldsomhed: Holb.Ep.1.47. som en Lynild
sees jeg i Spidsen af min Esqvadron. Ew.
(1914).IV.289. Som en Lynild var Kon-

10 gen inde ved Søen. Grundtv.Snorre.il.182.

jf. med lynets fart u. Lyn 1: *De Dage
bortile med Lynildens F&Tt. Rahb.PoetF.
1.95. JLynilds-, i ssgr. (nu sj. Lynild-,
næsten kun i ssgr., hvor 1. led staar som (lo-

gisk) obj. for 2. led, ell. hvor 2. led begynder
med s, se -rig, -slag, -straale, -svingerj. af
Lynild, i alm. vekslende m. (mere alm. anv.)
ssgr. m. Lyn-, -afleder, en. (jf. Lynafle-
der; nu næppe br.). Funke.(1801).III.46.

20 MR.1834.240. -fare, en. lynfare. Sal.
XII. 11. qp -fart, en. (jf Lynfart;,
hans Lynildsfart til det frafaldne Brescia.
Grundtv.HV.III.134. -bnrtig, adj. (jf.
lynhurtig; 1. br.). Bagger.II.147. -leder,
en. (jf. Lynleder; ^ lynafleder. OpfB.UII.
531. Bardenfl.Søm.I1.31. -mand, en.
(poet.) om ærkeengelen Gabriel (med flam-
mesværdet): Grundtv.PSJV.406. om Hen-
rik Steffens som den, der virkede vækkende

30 og begejstrende ved sin tale (jf. lynslaa 2):
smst.VI.558. -rig, adj. (poet, sj.). *lyn-
ildrige Sky.FGuldb.II.38. -rar, et. (jf.
Lynrør (1), Lynildstavle

; fys.) et glasrør
med afbrudt stanniolbeklædning, som ved til-

førsel af elektrisk strøm frembringer smaa
gnister. OpfB.^III.337. Paulsen. II. 321.
-slag, et. ^„Hellere bruges Lynslag."
VSO.; sj.) d. s. s. Lynslag. VSO. »Det
glimter som et Lynildslag. Trin<ft.JJI.

40 44. -straale, en. ("„Hellere bruges Lyn-
straale."ySO.; nu sj.). Ivers.1785.100. *Da
foer en Lynildstraale fra Skyen med
etBTag.0ehl.Regn.(1849).25. || overf *igjen-
nem qvalte Hjerte

|
Modgangs Lynilds-

straale foer. PAHeib.SkJ.306. Lynild-:
Gylb.XII.12. -svinger, en. (jf. Lyner 1,

Lynsvinger; poet.) om Zeus: *den Olym-
piske Lynildsvinger. Wilst.Il.I.v.580.
-tavle, en. (fys.) glastavle af lignende

50 indretning som et lyn(ilds)rør. OpfB.^III.
337.
Ijyn-katarr, en. [2] (sj.) influenza.

Panum.360.
lynke, v. se lynche.
Liyn-kile, en. (sj.) om tordengudens

vaaben ell. det hermed frembragte lyn; tor-

denkile. *Da Tordener ruUed' — Lynkilerne
slog. Falsen.1.524. selv Thor kan ikke
værge sig med sin Tordenhammer og

60 sine LynkUer (o: ved ragnarok). Molb.DH.
1.95.

Ijynk-tnstits, en. se Lynchjustits.

CP lyn-klar, adj. 'Høj sprang Skan-
sen frem belyst af lynklart Skær. Rørd.
GK.83. overf: Rode.R.49. -kort, adj.

(sj.) jf. lyne 3.i sluin.: paa et lynkort
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Nu blev Dækket en drønende Hvirvel af

liaanågemæng.AEohl.MP.II.319. -kraft,
en. (sj.). 'Med Lynkraft til Hiertet sig

trænge
| De Toner fra ukj endte Strænge.

Bein.ND.96. store hvide Legemer styr-

tede sig med Lynkraft omkring oppe i

Luftene. JFJens.SS. 74.
|| (hos sprogrensere)

om elektriciteten, paa Aandens Enemærker
g^ælder ikke Lynkraftens („Elektricite-

tens") Lov. HejmdaU^/alSey.l.sp.l. Sam-
fundet.^hl900.3.sp.6. -knsle, en. (me-
teorol.) kuglelyn. Paulsen.ll.833. -laas,
en. [2] {efter fr. fermeture éclair) en i

slutn. af 1920'me fremkommen lukkeindret-

nin^ (til tasker, bluser olgn.), der bestaar af
to t hinanden gribende (savtakkede) metal-

kanter, og som aabnes og lukkes ved, at en
om disse fattende griber trækkes frem ell. til-

bage. Taske med Lynlaas. TidensKvinder.
*^/iil928.10. (blusen) er lukket hele Vejen
ned med den saa moderne Lynlaas, som
man kan købe i Metermaal. fijVwmet.Vi
1930.31.sp.2. -leder, en. (jf.-ledmng samt
Lynildsleder; fagl., nu 1. br.) om (ledning
til) lynafleder. MøllH.IVJ2L3. jf. HørupJII.
80. -lednins:, en. (fagl.) ledning til lyn-

afleder. Cirk.Nr. 73^1^899. jf.: Ly ni ed-
ni n g sn et. Sir.^'Gfi./Vsl903. -ly«, et. 1)

(sj.) i egl. bet. 'Nu mødes Høst og For-
aar I ved Lynlys og under blændende
Regn. JFJcn8.Dt.64. 2) [2] (jf. -billede,

-fotografi, -pulver; fot., 1. bi:) magniums-
lys til øjebliksfotografering. Sal.^VIlI.584.

||

hertil Lynlys-fotografi (d. s. «. Lynfotografij.
Sal.''XVI.163.

lijnne, et. ['løna, ogs. 'lyna] {laant i

slutn. af 19. aarh. fra sv. lynne; no. lynde,
oldn. lyndi; jf. glda. lynd, sind; afl. afoldn.
lund, sindsbeskaffenhed, maade, se -lunde; hos
sprogrensere) karakterprægende sinds-
beskaffenhed, bestemt af særlig følemaade,
naturel olgn. (karakteristisk for vedk. persori

ell. nation ;jf.FolkeljnJie) ; sindelag ; sin d.

Af Karakter og Lynne skal han have væ-
ret forsigtig, sen til at beslutte sig, men
efter Beslutningen fast og stærk. O^^osc«.
VH.I.88. (han er) saa nøje kjendt med
Slesvigernes Lynne, at han forstaar, at

det aldrig vil lykkes at tvinge dem ind
under tysk Paavirkning. Dannebrog. "Ao
1898.1.sp.6. vore nordiske Folkeviser tje-

ner til at kaste Lys over Adelens Lynne,
Sæd og Skik. H0lr.Bidderliv.(1924).6. hvad
man kalder Lynnet var (hos Thorvaldsen)
ægte dansk, en betydelig Jævnhed, tem-
melig megen Skepsis, StShed i Optræden,
men Vedholdenhed og Troskab overfor
Opgaver. JVJens.TB.41.

GJ JLyn -nedslag, et (jf. Lynilds-,
Lynslagj. Tordenvejr med fjerne Lynned-
slag og Ildebrand. Goldschm.II.8. Paulsen.
11.837. -pulver, et. (jf. -billede, -foto-
grafi, -lys 2 samt Lyn 2.i; fot., 1. br.) mag-
niumpulver til øjebliksfotografering ; ogs. om
(pulver til fyrværkeri olgn. fremstillet af)
heksemel. Sal.XI.1132:KIl.13.jf.FolkLa:gem.

III.68. m -ramme, v. (jf. -slaaj især i

perf. part. det lynramte Træ. DagNyh.'Va
1905.Till.l.spJ2. overf.: hendes Blik hav-
de lynramt hans Kiærte. EmilRasm.S.23.
-rejse, en. [2] (1. br.) meget hurtig, koii-

varig rejse. Pol.^li\190o.3.sp.6. EChristians.
0.11.252. -rer, et. 1) (fys.) d. s. s. Lyn-
ildsrør. OpfB.mi.34o. Paulsen.Il.837. 2)
(mineral.) et i alm. uregelmæssig krummet

10 (grenet) rør af sammensmeltede sandskorn,
dannet ved en lynstraales indvirkning paa
sandet (fulgurit). Pont.S.118. Sal*XV1.167.

-samtale, en. [2] (telef.) telefonsamtale,
der ekspederes forud for alte andre (alm.
samtaler ell. ilsamtaler). BerlTid.^^ltl920.M.
9.sp.4. TekfB.1930.I.16.
liynse, en. se Lundstikke.
Lyn-sikring, en. (jf. -afleder; fagl.)

et paa taget af en elektrisk sporvogn anbragt
20 apparat med jordforbindelse til beskyttelse

mod overspænding. 0pfB.*II.222. (9 -ska-
de, en. LandboJIl.447. -sknd, et. {som
gengivelse af eng. snap-shot) fotografisk bil-

lede, optaget pludseligt, uden forberedelse;
øjebliksbillede. Hver8Dag.''V* 1900.489. en
Amatørfotograf forsøger at tage et Lyn-
skud. PoU^hl90o.l.8p.6. jf. -fotografi: Rov-
dyrene lynskydes med Magnium. ^A.
'/«1904.2.sp.3. Q overf. Kunsten er . . at

30 tage Lynskud af Barnets uforfalskede Jeg.
VilhBasm.BU.lO. Achton Friis.DØ. 111.42.

t -skærm, en. „En Regnskierm, fra hvis
øverste Ende en bred Metaltresse naaer
ned til Jorden." VS0.III.L233. -slaa, v.

{ænyd. liun(e)slaa, -slagen (bet. i); især O)
1) slaa, ramme med lim; uegl. (jf. bet. 2 samt
Lyn 2.1, lyne 2.2): •Bliv ved at lynslaa og
bUv ved at sejre, | Til findes ej kan mer
de tyske Lejre! Grrundtv.PS.VII.46. Q næsten

40 kun i part. lynslaaet eU. (nu kun højtid,

ell. spøg.) lynslagen, ramt af lynet; lam-
slaaet. 'Paa den lynslagne Rod staaer Egen
ia\åQizdTå\g. Falsen.1.492. Den Lynslagne
kjendes paa de svedne Haar eller Klæ-
der, og paa brændte Steder . . paa Lege-
met. Thornam.391. en mægtig Ædelgran,
hvis Top nu er udgaaet (vistnok lynslaaet).
Trap.*VlI.450. R (jf. bet. 2) i sammenlig-
ninger. Drost Aage stod som lynslagen og

50 havde skiftet Farve. Ing.KE.II.64. Winth.
HF. 97. en Mand . . skød med en lille Rif-
fel en Kugle i Nakken paa Dyrene, der
styrtede som lynslaaet. Bogan.I.136. 2)
overf.: gøre et pludseligt, voldsomt indtryk
paa. (Steffens) hvis Mage til at lynslaa
Folk med aabne Øren jeg aldrig har kjendt.
Grundtv.MM.269. Det dybeste Indtryk
modtog han (da han stod uden for Jeru-
salem). Han var lynslaaet. Brandes.IX.335.

60
II

t alm. (jf.-slag) om noget ubehageligt:
slaa med forfærdme, skræk; forfærde; lam-
slaa. 'At fælde Medici . . vU lynslaae

|

T)QnhG\eY\6k.MeviUng.(Bahb.Sandsig.758).
En Dag kom Moster Amalie og foreslog,
at (pigen) skulde siges op . . Det lynslog
Amtsforvalteren . . Det kunde der ikke

14«
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være Tale om. KBosenstand. JørgenFang.
(1902).37. især i perf. part: 'lynslagne
staaer de. Rahb.PoetFJ.212. Over8k.II.270.

Da hun hørte om min Beslutning, blev
hun lynslagen. Brande8.X.l?0. (han) var
lynslaaet ved paa (en liste over bestukne
embedsmænd) at læse Navnene paa Mænd,
hvis Retskaffenhed han aldrig havde mis-
tænkt. smst.IX.19. -slag, et {ænyd. liune-
slag; jf. Lynildsslag, Lynstraaleslag; nu
især O (1. br.) ell. dial.) lynnedslag; lyn

(der slaar ned, rammer). Oversvømmelser,
Orcaner, Jordskielv og Lynslag have af-

vexlet med hinanden i Kappen om at

nedbryde (byens) Huse. Bagges. L. 1. 308.
Spøgeriet og det nære Lynslag havde
gjort ham forstyrret i Hovedet. Gjel.M.
507. OrdbS.(Falster).

|| (jf. Lyn 1 slutn.) i

sammenligninger, som udtr. for noget, der
sker pludseligt, voldsomt olgn. Dermed bøiede
Kongen sit Knæ for Alteret, og Alle styr-

tede som ved et Lynslag til Gulvet. In^'.

KE. 11.135. Bergs.PP.605. spec. (nu 1. br.,

jf.Lyni) italem.: Tam(me)t, truffen af
(et) lynslag. Hauch.V.344. Han stod som
han var rammet af Lynslag. CBernh.V.55.
Dette Dødsfald traf mig, som et Lyn-
slag af klar Lvitt.Hauch.IV.308. Paa
mig virkede denne Begivenhed som et
Lynslag fra den klareste Himmel.
8mst.VII.457.

II overf. hvor er' nu . . Jeres
Munterheds Lynslag? Foersom.Hamlet.200.
især (jf. -slaa 2) om hvad der vækker for-

færdelse, lamslaar en: Tops.II.448. Det er

et Lynslag for hende, da det gaar op for

hende, hvad det er, hun skal bruges til.

DagNyhJkl919.7.sp.2. -slagen, part. adj.

se lynslaa. -smed, en. (haandv., jarg. ell.

spøg.) arbejder (blikkenslager olgn.), som ar-

bejder ved opsætning af lynafledere, -snar,
adj. (jf. -hurtig; især (D). *flux (skal) en
Kuling . . skyde Kiølen lynsnar giennem
Vandets Skum. Oehl.ND.145. hun kastede
et lynsnart Blik paa det Papir, jeg holdt
i Haanden. ^er5's.Gr2^.2.49. Derpaa drejede
han sig lynsnart. Brachm.VT.165. jf.: den
Lydighed og Lynsnarhed, hvormed
man paa mindste Vink blev opvartet af

Tienere. Bagges.D V. ¥111.425. -straale,
en. (jf. Lynildsstraalej lyn, fremtrædende
straaleformet, som en (siksakformet) ildlinie;

linielyn.Motli.L255. naarLynstraalen slaaer
ned ved din Side, da afsvier den . . Væx-
terne omkring dig. Mynst.Betr.1.348. Paul-
sen.II.832. jf. Lyn(ilds)slag: Dermed slog
han et tretakket Lynstraaleslag gjen-
nem Luften med Gxnc\ixKet.Ing.KE.L91.

Il
i sammenligninger. Som en Lynstraale

loer her den Tanke giennem mit Hoved,
at jeg var paa Veien til min Vert. Bagges.
L.I.8. 'Min Vrede nedslog hendes blide
Røst,

I
Som Lynstraalen Egestubben.

Winth.IV.45. || (^/'.Bandstraalej overf. uden
at frygte Lynstraalerne fra den nye Vati-
can. Balle.Bib.1.37. CP -svanger, adj. om
tordensky : fuld af elektricitet; truende med

udladning, lyn. 'Over det brusende Hav
. .

I

Vi (o: stormene) jage de lynsvangre
Skyer

!

H.CAnd.X.421 . Kofoed-Hansen.KA.
11.114.

II overf.: (fare)iruende; farlig; tru-

ende med vredesudbrud olgn. Tider . . da
lynsvangre Uvæir fra alle Verdens fire

Hiørner synes at drage op. Rahb.SUoh.
127. Byrons lynsvangre Kraft. Brandes.IX.
378. -STlnger, en. (højtid.) d.s.s. Lynilds-

10 svinger. Lynsvingeren og Højttordneren
Zeus.JLHeib.(StSprO.Nr.l34.49). tU -tog,
et. [2] (jf. -bane^ hurtigste slags eksprestog.

DagbU'>/il884.3.sp.5. AndNx.TPP.il. jf.:
*jeg sprang over Snese Aar

|
Med Drøm-

menes Lyntogsfart. jBecA;e.iV^Z).i45.

Ijyr, en, et. se I. Lyre.
livra, en. se IL Lyre.
I. IJyre, en. ['lyrs] fit. -r. (ogs. Lyr, en ell.

(sj.) et (Holb.Berg.283. MDL.). [ly-V] Rørd.
20 B.127. Feilb. — nu kun arkais. ell. om no.

olgn. forhold: Ljore (D&H.), \J\ot (Rørd.B.
16), jf. best. f. Ljoren. Scharling.SverrePræst.

(1888).348. ADJørg.NK.753. trap.*lX.65l).
{ænyd. d. s., sv. dial. Ijur(e), Ijor(e), no. dial.

ljore, Ijøre (og Ijor, Ijør (n.), hul ell. aab-
ning i skyerne), oldn. Ijori (m.), shetl. lur,

lysning (i vejret), lura, første daggry (dags-
lyset gennem lyren); muligvis besl. m. Lys
ell. m. gr. leuros, aaben, lat. lura, aabning

30 paa sæk) 1) (dial. ell. foræld.) især i tid-

ligere tid (paa gammeldags bygning): (lys-

og) røghul i taget, undertiden dækket af
en ramme med en udspændt gennemsigtig
hinde og med særlig indretning til at føre
røgen bort (jf. Lyre-fjæl, -hat^; lyrehul.
Holb.Berg.257. 'Fra Lyren steg . . Røg.
Kaalund.VG.62. Pont.F.1.58. Feilb.BL.37.

Jeg signer dig, Hus, fra Syld til Lyre,
fra Gavl til Port. OlesenLøkk.KB.367. 2)

40 (dial.) klart sted paa overtrukken him-
mel; aabning i mørke skyer. Thiele.IIl.

22. MDL. Feilb. || især i udtr. nu gør ell.

slaar hun lyrer (lyren. Thiele.IIl. 22)
paa himmelen ell. i skyen, nu er der

udsigt til, at regnen vil holde op; det begyn-
der at klare op. Moth.L247(„sigeT denJyd-
ske bonde"). Thiele.III.22. MDL. Feilb.

overf. (om sindstilstand) : 'Vi glemmer det
aldrig i Livet,

|
vi, der engang var Gæ-

50 ster,
I

i Ungdommens Ar, i den sultne
Vår,

I

ved din (o: Georg Brandes') Vel-
talenheds Fester . .

| Den gråeste Sjæl
slog LyT.Rørd.VM.43.

II. liyre, en. ['lyra] (nu sj., højtid, (m.
lat. form) Lyra ['lyrB] i bet. 1: Blich.(1920).

V.134. Brandes.F.232. HSchwanenfl.In.349.
i bet. 2: Hauch.SD.L107). fit. -r. (ænyd.glda.
d. s. (KvindersRosengaard.(udg.l 930).68) ; af
gr.-lat. lyra; se 1. Lire; jf. Lyrik, lyrisk)

60 1) om musikinstrument. 1.1) et i oldtidens
Grækenland brugt strengeinstrument
med to svajede, opstaaende arme (se nær-
mere I. Lire i;. VS0.IILL151. MusikL.II.
50. Ved Sejrsfesten efter Salamisslaget,

hedder det, at den unge Sofokles, nøgen
og salvet, traadte Dansen og slog Lyren
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I

i Spidsen for Ynglingekoret^'J/øW.FZJft.
1.348. jf. (bet. 1.2 og) I. Lire 2: 'Det Øre,

som er vant til reen Musik, | Det kjender
nok en Lyra fra en Lixe. Blich.(1920).V.
134. I GP som symbol paa en digters htnst
ell. digtning (poesi). 'Jeg sønderbryder dig,

forhadte Lyre,
| Du har mig Keede nok

forvoldt. Bagges.IV.231. *Han qvad — tag
her en Prøve af hans hjrelPalMJY.lO.
hænge Lyren bort (o: ophøre at digte).

D&R. jf. floromvunden lyre u. floromvun-
den. 1^) (foræld.) d. s. s. I. Lire 2; t sig.

Drejelyre. 1.3) {^ og J") militært musik-
instrument, bestaaende af en lyreformet
ramme, paa hvilken er ophængt afstemte

stave af staal, der anslaas med en lille ham-
mer. D&R. HPanumB. lU. Musiklexikon.

(1924).389. 2) (jf. I. Lire 4; astr.) især i

best. f., navn paa et stjernebillede mL
Herkules og svanen (Lyra). PSøeborg.SC.5.
•Der funkled Lyren, jeg kan skimte den,

|

Den blanke Stierne, der en Trekant dan-
ner

i
Med Agyila og med den gyldne

Svane. HauchJD V.1.235. HeegaardA.stron.
198. 3) (anat., nu næppe br.) i beat. f., om
et lyrelignende strøg i hjernens indre.
PanumJ288. 4) (jf. Lyrehale; jæg.) urha-
nens (lyreformede) hale. de unge Ur-
kokke kan snart faa Lyre, deres største
Prydelse. Bogan.1.53. Frem.'/*1927.omslag.
2. 5) (fagl.) apparat, bestaaende af en lyre-

formet fU-formet) bøjle med en række ud-
spændte lodrette metaltraade, hvormed ost

skæres (i strimler og terninger); ostekniv
(ostelyre). MønH.V.238. LandmBJI.481.

IIL fjyre, en. ['lyra] (ogs. L\Te.jf. Esp.
207). (sv. lyra, sv. dial. lira; af IV. lyre;
dial.) i boldspil (langbold): bold, der ka-
stes eU. slaas saaledes, at den kan gri-
bes i luften; især i forb.: at fange, give
(en) en lyre. EspJ207. At fange Lyre be-
tød fpaa Sorøegnen) at kaste en Bold lige
til Vejrs for atter (selv) at gribe den.
DSt.1920.136. jf.: (han kastede) Bolden
højt op i Luften og greb den igen (tog
en Nyre). HallehyJ.48. IV. lyre, v. ["lyra]

(dial. UTe.DSt.l922J04). -ede. vbs.-ing(smst.

107), jf. in. Lyre. {sv. åidL lira, dreje sig

(hurtigt), logre med halen, om bold: beskrive

en bue i luften; se Urre; især dial.) om bold-

spiller (i langbold): kaste bolden saaledes,
at den beskriver en bue (og kan ram-
mes med boldtræet); i forb. m. adv. op:
DStJ922J04. 1 lyre (en) ind, kaste bolden
op i luften for at give en deltager paa det
andet parti en mulighed for at slxppe til-

bage til hovedmaalet. smstJ.07. HjLegeb.23.
JLyre-bold, en. \m eU. IV] (sport.)

boldspil, ved hvilket en stor bold kastes i vej-
ret og skal gribes af den, hvis navn sam-
tidig nævnes. FrKnuXB.34. -dannet,
porf. adj. [II.1.1] (iscer bot ) d. s. s. -formet.
yVarm.Bot.699. -Qæl, en. [I.l] (jf. -hat;
dial.) fjæl, anvendt som røghatte ved lyre.

BMejborg. Gam le da.Ejem.(1888).90. Feilb.
BL.38. -formet eU. (nu 1. br.) -formlg

(Drejer.BotTerm.38. BrehmJ)LJ.437), adj.

[II.1.1] (jf. -dannety. Schand.TFJ.83. lyre-

formede (horn). BøvP.lI.306. | (hot.) om
fjerdelt, fliget ell. lappet blad, hms endeflig
er meget større end sidefligene (lyratus).

Bostr.Flora.426. -e(a)itar, en. [ILl.i]

J" en (i beg. af 19. aarh. anvendt) guitar af
form som en lyre. JNHøst.Fremmedordbog.
(1837).252. Musikkat.64. -hale, en. [n.la]

10 \ sydaustralsk kønselignende fugl med lyre-

formet hale, Menura »uperha, ÉøvPJI.559.
hertil: Lyrehalefamilien (Menuridae).
Sal.XVI.563. -halet, adj. [II.l.i] (1. br.)

om fugl: med lyreformet hale. BoganJIJ.27.
BT.^U1922.3.sp.l. -hat, en. [1.1] (jf. -fjæl,

-skorsten ; dial.) en over lyren anbragt træ-

hat, der kunde dreje sig efter vinden. MDL.
Feilb.BL.39. -hjort, en. [ILl.i] (zool.) en
i Bagindien levende hjort med store lyre-

ao formede takker, Cervus eldi. BøvPJlJ.09.
-hol, et (jf. I. Lyre 1; foræld., dial).
TroelsL.*II.45. Han kunde igen vaagne
om Natten og se de samme tre store Stjær-
ner over Lyrehullet i Taget. JFJensJ'D.
88. Feilb. -has, et [I.l] (bygn.) hus, for-
synet med lyre (i st. f. skorsten). BMejoorg.
Gamle da. Hjem. (1888). 90. SaUXVI.171.
-n»se, en. [Il.la] (zool.) flagermusen Me-
gaderma lyra (hvis næseblade minder om en

30 lyre). BrehmjDLJJll. -skorsten, en.
[I.l] (dial.) d. s. s. -hat BMejborg. Gamle da.

Hjem/1888).90. -stang, en. [I.l] (Lyr-.

Holb.Berg.236). (foræld.) stang til at atume
og lukke lyren med. BreumjF8J.40. -s«-
mns, en. [ILI.1] (zool.) sømus med lyre-

formet tegning paa oversiden, Brissopsis ly-

rifera. 8pårckJfD.33.
lijrik, en. [ly'ri^] « JBaden.FrO.;

ligesom ty. lyrik affr. ^oésie) lyrique; jf.
« lat. lyrica, (Ivrisk) digtning; se lyrisk) ly-

riskpoesi; lyrisk digtning; (samling af)
lyriske digte. Meyer.^ Enhver, som (ken-
der) de Poesier, jeg har skrevet, vU let

deraf see, at den episke og dramatiske
Retning hos mig er fremherskende, og at

Lyriken . . kun forsaavidt findes i mine
Digte, som den er i Stand til at forbinde
sig med hine to Elementer. Hauch.LyrJii.
en Samling dansk Lyrik i Guldsnit. GjéL

» VG.286. man (finder) Oehlenschlægers
bedste Lyrik fra de senere Aar som ind-
lagte lyriske Romancer i hans Prosafor-
tællinger. Ft7A4ndj:t«J^JJ.85. I (jf. lyrisk
2, Lyrisme^ tit. videre anv., om stcerkt fø-
lelsesbestemt (lyrisk) virksomhed (tale, kunst
osv.) eU. resultat heraf. (Ewalds) tilværelse
er lyrik ligesom hans digtning. ADJørg.
JE.o4. Rembrandt (var) ogsaa Digter og
Drømmer i sin Gengivelse af Modellens

60 Former. Han benyttede dem frit for at
skabe sin Lyrik. KMads.BB.86. Historie-
undervisning under Grundtvigs Paavirk-
ning (behøver ikke) at bUve til lutter Vel-
talenhed og ljjrik.NBang.0UJ.54. IaJ'
riker, en. ['ly-'ri^ar] flt. -c. lyrisk digter
(mods. Dramatiker, Epiker^. Baggesen som
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Lyriker. HeibJ'ros.III.lSS. hendes friske

Kinder, dem, jeg i Parenthesis sagt, hvis
jeg var Lyriker, vilde sammenligne med
Ferskenens Skal. Chievitz.FG.44. i Nordens
førlitterære Litteratur (kan man) tydeligt

skelne de Anlæg, der i deres Udvikling
har gjort Danskerne til Nordens Epikere,
Svenskerne tU dens Lyrikere og Nord-
mændene tU dens Dramatikere. Kii/i4nd.

N.13. Undgaa Vers, hvis De ikke er Ly- lo

riker af F&g.EGad.TT.lSl.
\\ (jf. Lyrik

slutn.) om komponist. (Schubert) er Lyrike-
ren par excellence. RBergh.M.28. lyrisk,
adj. [ily-'ris^-] (f lirisk. Moth.'^LllS. vAph.
(1759).251). intk. d. s. ell. (sj.) -t (HBrix.
GT.126. jf. Mikkels.Sprogl.175). {ligesom ty.

lyrisch af fr. lyrique, lat. lyricus, gr. lyri-

kos, hørende til, ledsaget af lyrespil; til IL
Lyre 1) 1) (mods. dramatisk, episkj om

fattedes Karakterens Rankhed og Selv-
hævdelse, faldt for en umandig Lyrisme
og 'KXynkQsyge.Åakj.DK.ue. selv i en
Prosabog som „Krig og Aand" . . er det
stadig ved Lyrismens Hjælp, at (Rodes)
Intelligens er naaet frem til de yderste .

.

Højder i den menneskelige Sjæl. iJimcsf.

FraStuckenbergtilSeedorf.I.(1922).121.
Liyr-gtang:, en, [II] se Lyrestang.
I. liys, et. [ly's] Høysg.AG.13. (nu ikke

i rigsspr. Lius. DFU.nr.17. 9. H.olb.Paars.51.

JacBircherod.R.87. Gram.Breve.275. Oehl.

NG.47. jf. UnivBl.I.361(sjæll.).Kort.51.
Feilb.) gen. best. f. -ets ell. (nu kun arkais.,

sj.) lysens (i forb. som lysens børn, engel,
se tt. bet. 1.6^. flt. d. s. {glda. lys, liws, lyws,
æda. lyus, liys (FlensbSt.s.ll4), lius (AM.),
run. liiis, sv. Ijus, no. lys, oldn. Ijås; besl. m.
lat. luna, maane, gr. lychnos, lampe, samt

digtning: som (fortrinsvis) udtrykker (digte- 20 m. I. Lue, I. Lun, III. lun, I. Lygte, I. Lyre;
rens) følelser og stemninger ; om digter: som
(fortrinsvis) forfatter digtning (digte) af
denne art; følelsesbestemt; stærkt fø-
lelsesbetonet (og stemningsbevæget).
den Lyriske Foésie. LTid.1736.714. Der-
som du, Mæcenas, sætter mig blandt Ly-
riske Digtere, stolt skal jeg slaae med
Nakken mod Stiernerne. JBaden.Horatius.
1.5. Heib.Pros.lII.208(se u. episk;. Lyri-

jf. II. lys, lyse)

1) om den indflydelse, naturkraft,
der udgaar fra visse legemer (enten
beroende paa legemerne selv ell. meddelt disse

af andre) og bevirker, at andre legemer
(uden denne kraft) fremtræder (klart)
synlige for øjet; udstraalinger (lys-
straaler) fra saadanne legemer ell.

(jf. bet. 2) den tilstand (af klarhed,
ske Digte. Winth.(bogtiiel.l849). En SB.Sida.n. 30 synlighed), der skabes ved bestraa
episk og dog lyrisk (Brandes.I.o54: syn
gendej Strofe er et Fund. Brandes.DD.135.
Paa samme Maade som Diamanten er et

Kulfnug, saaledes er det lyriske Digt nogle
simple Sætninger, ved hvis Sammenføj-
ning der er frembragt en tonende Kiy-
stal. HBrix.GT.ll. jf.: *jeg munter slaaer

|

Med Plektret de lyriske Strenge. Hrz.D.
1.174. 2) (jf. Lyrik slutn., Lyrisme) m. vi

Ung (belysning) af et saadant legeme
(lysgiver) ^rwods. Mørke olgn.). l.l) i al

alm. (jf. Lysning 2.i;. (gud) ledede dem
om Dagen ved Skyen, og den ganske
Nat ved Ildens Lys. Ps.78.14. Hastig som
Lyset, udbreder sig den grumme Tidende
over hele Lsindet.Jacobi.(Rahb.LB.II.31).
•Som Maanen faaer sit Lys fra Solen,

|

Han (o: Loke) lader sig af Thor bestraale.

dere anv., om person: som er tilbøjelig 40 Oehl.NG.119. (naar maanen) staaer i sit

til at følge, give udtryk for sine fø-
lelser; om virksomhed, kunst osv.: følel-
sesbestemt; som sætter følelser og stem-
ninger i bevægelse (hos en betragter osv.);

ogs. nedsæt, om en for høj grad af disse egen-

skaber: lidet nøgtern, rationel, strin-
gent, ordensbestemt olgn. Jeg kan ingen
anden Orden finde (i N. N.8 foredrag) end
Ideeasociationens . . Jeg kjender Ingen,

fuldeste Lys. Hauch. 1.361. Orion giver
stærkt Lys fra sig. FSO. mange Dyrefor-
mer (er) i Stand til at udstraale et fos-

forescerende Lys. SaVXVI.190. \a) om
udstraalingerne fra en kunstig lys-
giver ell. den herved fremkaldte til-

stand. *Ved Lampens Lys en Seng
|
Og

en Vugge jeg saae. Winth.HF.145. *Lyset
funklea fra en Rad af Kroner. PalM.

der overgaaer ham i lyrisk Uorden. Ørst. 50 AdamH.I.251. 'Hvor Nordpolsnatten
|

i

Br.1.92. *Enhver
|
Paa lyrisk Nyden er

forslugen. Heib.PoetS.(1848).VIII.286. han
blev intet Øjeblik patetisk eller lyrisk,

han lod Kendsgerningerne og Tallene tale

for sig selv. FrPoulsen.MD.275. selv en
Vindueskrog kan formes saa yndefuldt,
at den bliver lyrisk. AlbaSchwartz.Skagen.
1.(1912).215. MusikL.llI.lll. Liyrisme,
en. [ly'risma] (f Lyrismus. Meyer?), (især

Næet styrter . . blomstrer der Lys
|
fra en

Blæreskindsrude. JYJens.Di}126.
||

spec.

om den kunstige belysning i boliger, betrag-

tet som en fornødenhed, udgiftspost olgn. (jf.

Lysning 2.8;. mistede ieg den gode frem-
mede Ven, af hvilken ieg havde dog mine
Skole Bøger, Huus, Lys og Varme. Ære-
boe.28. (kineserne) behøve kun faa eller

ingen Klæder, liden Ildebrand og nesten
æstet.) (udpræget) lyrisk sindsbeskaf- fo ingen Lys. OeconT.III.32. have frit Lys,

fenhed ell. aandsretning ell. (digterisk)
udtryk herfor (ogs. nedsæt., j/. lyrisk 2).

Poesien er ikke uopdragen Jeg-poesi, ikke
urationel Lyrisme, den skal være Organ
for „Man" i A\minåe\ighed.VVed.(JulClau-
sen. Verdens-Litt.hist. IL (1898}. 342). Han

SikB.
II
lys og ild, se Ild sp.99^^«- elek-

trisk lys, se elektrisk 1.2. det hvide
lys, se II. hvid 3. kunstigt lys, se kun-
stig 5. lys paa møllen, se Mølle.

|| (ofte

følt som hørende til bet. 7.3, jf. VSO. MO.)
i forb. ved ell. (nu næppe br.) med lys,
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i

under (forhold, der nødvendiggør) anvendelse

af kunstig belysning (lamper olgn.) (mods.
ved dagslys^, arbeide ved lyfi. Moth.L248.
Holb.UHH.ProlJSsc. Jeg læser vel hele
Dagen, men den er saa stakket nu, og
Moder siger: at det ei slaaer til at læse
ved hys. Blich.(1920). VII.3. stoffet har en
helt anden farve ved lys

i
han kom tid-

ligt nok, som blev hængt ved lys, se

hænge lO.i. (1. br.) i udtr. for at have
handlet under uheldige forhold, vcere blevet

snydt: jeg troede jo, jeg havde faaet dem
i Gyngen — men det blev mig selv, der
købte ved Lys. Esm.III.254. han har friet

ved lys (o: har en kone med et uheldigt ydre)
\

1.3) om solens udstraalinger (sollyset)

ell. den herved paa (den for disse udstraa-
linger udsatte del af) jorden fremkaldte
tilstand af klarhed (dagslyset) (jf. ogs.

bet. 1.4-5 samt Lysning 2a). Gud sagde:
der vorde Lys; og der blev hys. lMos.1.3.
*I Østen stiger Solen op . . | Den bringer
Lys og Liv og Lyst |

Til Store og til Smaa.
Ing.RSE.VII.237. 'nu er Solen vendt,

|
nu

kommer Lyset og den lange Dag tilbage.

JVJens.Di.^85. || t forb. dagens lys, se

Dag 1.2. H (højtid.) i forb. verdens lys,
sollyset ell. (i videre anv.; jf. bet. 1a) livet

(paa jorden) ell. verden. Vandrer nogen om
Dagen, da støder han ikke an; thi han
seer denne Verdens hys. Joh.11.9. han .

.

var kied ad Livet og Verdens Lys, da han
nu havde havt den ulykkelige Skiebne.
Grundtv.Saxo.I.147. isaer i forb. se ver-
dens lys, blive født; komme til verden (jf.
se lyset u. bet. 1.4, se dagens lys u. Dag l.J,

se livslyset u. Livslys 2j. Det er nu fem
og tive og et halvt Aar, siden jeg første

fang saae denne Verdens Lys. Prahl.AH.
.38. Idag er det sex og halvtredsindstyve
Aar siden jeg saae Verdens Lys! Blich.
(1920).VII.41. 1.4) bet. 1.3 brugt i best. f. i

udtr., især faste forb., der betegner, at en
ell. noget kommer frem i dagslyset eU.

(iscer) fødes, frembringes, kommer til

verden ell. kommer frem for offentlig-
heden, kommer til almindelig kund-
skab olgn. 'Den Hule . . | Hvor Havets
Frue bragte den Fortvivlede

|
til Lyset

(o: fra havets bund tilbage til verden). Oehl.
HY.lol. blandt saadanne Mennesker ud-
gik Ossian til Lyset (o: fødtes O.). Blich.
(1920).1.7. især i forb. som: O se lyset. 1.

fødes; komme til verden; se verdens lys (se u.
bet. 1.3^. de spæde Børn, der ikke saae Ly-
set (o: var dødfødte). Job.3.16. *Siette Chri-
stians Buegange . . | Reiste sig vel ikke
længe, før dit Øie Lyset saae. Oehl.L.II.
156. Græshopper, der har set Lyset i de
østlige PTOvmseT.NaturensV.1913.148. 2.

billedl. : frembringes, skabes ell. fremkomme,
udkomme. FrHom.PM.3. en Pakke skrevne
Blade, der bare Tegn paa, at de for længe
siden havde seet Lyset. Gylb.EA.193. En
Række teologiske Skrifter saa nu Lyset
fra hans UsLond. CSPetXiUJ.640. bringe

for lyset. 1. f give liv; sætte i verden.

mand kand ikke gaae uden for deres
Samtykke, der har bragt os for Lyset
(o: vore forældre). Kom Grønneg.1.45. 2. (nu
næppe br.) aabenbare (noget skjult, hemme-
ligt). Jeg skal strax bringe for Lyset jer

Vankundighed. Eolb.KR.111.4. MO. D&H.
1.85. 3. (nu næppe br.) fremlægge (et værk)
for offentligheden; offentliggøre; udgive, 'jeg

10 (vU) slutte med et Claudatur . . | Idet jeg
med et ærbødigt Sind

|
For Lyset bringer

disse sexten Bind. OehLSH.41. VS0J.499.
t give, udgive, stille for lyset, of-
fentliggøre; udgive, (rettelserne) kand kom-
me tii Nytte, naar samme Documenter
skuUe igien udgives for Lyset. Gram.
(ESelskSkr.IV.3). at give disse . . saavel
udarbeidede Stykker for hyset. Langebek.
Breve.122. Den lærde Hr. Professor S. har

ao i forige Aar stilled for Lyset en læsens-
værdig Dissertation. iTtVi.i 74-2.459. jf.:
•hans (o: Syvs) penne-flid har nøye sam-
men regnea,

|
Hver som I danske maal tU

\i\isednogeth&T.Sort.(DSt.l909.4.3). drage
(VSO.), fremdrage (Gram.(KSelskSkr.I.
286)), føre ell. lægge for lyset, (nu
næppe br.) fremdrage (1.2); klarlægge; gøre
rede for. 'som Historiens jeg maa for Ly-
set føre,

I
Alt hvad merkværdigt er.Holb.

30 Paars.158. Han legger bedre for lyset He-
denskabets Daarlighed end han viiser Chri-
stendommens Siuidhed.sa.Eh.175. komme
for (t til) lyset. 1. (nu næppe br.) vise

sig; komme til syne. *Ret som en Snegel,
der nu kryber ind i Huuset, | Nu tager
Mod igien, og kommer frem for Liuset.
Holb.Paars.187. omtrent tredive Mand af

disse (o: polske krigsfanger) som havde
skiulet sig, og som siden igien kom for

40 Lyset. Thurah.B.180. 2. (i rigsspr. iscer o;
om noget skjult, hemmeligt: aabenbares; kom-
me for en dag (se Dag sp. 424^^^-). Intet er
hemmeligt, som jo skal blive kiendt og
komme for (Chr.Vl: tH) hyset. Luc.8.1 7.

Du kandst blive hengt . . naar det kom-
mer for Lyset, hvo du est.Holb.HP.1.2.
Mynst.Betr.1.39. Feilb. 3. (nu næppe hr.)

om skrift: blive offentliggjort, udgivet; ind-

komme. Verket er alt under trykken og
50 avancerer brav men kommer ikke for ly-

set førend ieg kand see mig sikker. Holb.
Brv. 53. Høysg. A G. Fort. 4 r. Qehl. Digte.
(1803)J264. t træde for lyset, om skrift:

udkomme. LTid.1736.729. t.5) O bet. l.s

brugt billedl.om (ell. som symbol paa) aaben-
hed, ærlighed, retfærdighed olgn. hver,
som giør ondt, hader Lyset, og kommer
ikke til Lyset, at hans Gierninger ikke
skulle overbevises ham. Joh.3.20. hemme-

60 lige Indretninger, tjenlige til at befordre
Ministerens blodgjerrige Planer, og til at
unddrage disses Offere for Lysets og Ret-
færdighedens Øie. Eeib.Poet.X.91. 'Lys er
Gift for mørke Sjæle. Blich.(1920).VI.47.

i lys og (eller) i løn (ell. løndom.
S0.II1.L182), (nu sj.) aabenlyst og (eUer)\,
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hemmeligt. Moth.L297. (hans) trofaste Tje-
ner . . uden hvis Raad . . han hverken
i Lys eller Løn tog sig Noget af Vigtig-
hed for. Grundtv.Saxo.iII.138. *Du, Gud-
Faders eenbaarne Søn,

|
Mand i Lys, men

dog Gud i Løn. sa. SS. 1. 344. Molb. UV.
283. det gav hende Mod til i Lys og Løn
at paavirke sin ulykkelige Fader. Thyreg.
UdvFort.I.220. || ikke taale lyset olgn.,

være af en saadan (fordægtig ell. uærlig)
art, at det ikke kan foregaa aabenlyst; være
lyssky, at befatte sig med Pengeomsæt-
ninger, som ikke taalte Lyset. Ponf.LP.
VIII.14.

II
sky lyset, undgaa lys; holde

til i mørke; være lyssky. *Ha, fly Valhallas
Straale,

|
Styrt i dit Mulm, og fnys I | Og

kan du (o: Loke) ikke taale, | Saa sky det
rene Lys! Oehl.NG.268. talem. (1. br.): Hvem
der gjør Ondt, sky'r hjset. Mau.5902(jf.
Joh.3.20). fanden flyr for korset, og den,
som gør ilde, for lyset, se Kors 3.i. 1.6)

(bibl., kirk.) om den klarhed, glans, der
(if. biblen) tænkes at omgive gud, engle,
opfylde himlen, de saliges boliger
olgn.; ogs. (især i best. anv.) om de saliges
hjem, det evige liv ell. et liv som kri-
sten, i troen paa gud. at oplade deres
Øine, at de omvende sig fra Mørket til

Lyset (1907: fra Mørke til Lys^, og fra

Satans Magt til Gud.^;)6?.^6.i8. han, som
alene haver Udødelighed, som boer i et

Lys, der Ingen kan komme til.lTim.6.16.

*Saa frydelig der (o: i himlen) til evig
Tid

I
Med "Venner i Lys vi tale. Grundtv.

SS.I.59. *Hos Dig (o: gud) er Livets det
evige Væld, | Og Lys i dit Lys skal vi

skue. Ing.BSE. VII.167(jf Ps.36.10). *Paa
Lysets Kyst han (o: Chr.IV) stander |

I

Seiersklædehon. Ing.RSE.II.189. hvo som
følger mig (o: Jesus), skal ikke vandre
i Mørket, men haver det Livsens Lys
(1907: have Livets Lys). Joh.8.12. denne
Hellige, i hvis Øine det himmelske
Lys paa en vidunderlig Maade speilede
sig. Eauch.1.338. Ij (delvis til bet. 1.3-4^ i

faste forb. m. gen. lysets (lysens), lysets
aand, helligaanden. SalmHj.277.2. *Kom
Lysets Aand, og led os saa, | At vi paa
Klarheds Veje gaa. Grundtv. SS. III. 11.

lysets (nu næppe br. lysens. Mossin.Term.
713) børn, se Barn 1.4. lysets drot (jf.
lysets fyrste ndf.), om gud: 'HaUeluja for

Lysets Drot! Grundtv.SS.1.484. om Odin:
Oehl.NG.139. lysets ell. (nu kun arkais.,

sj.) lysens (Pamela.1.98. PAEeib.US.399.
Bagges.L.I.74.Bist.Pagebreve.(1898).73.106)
engel: Satanas selv paatager sig Skik-
kelse af en Lysets Engel. 5 Cor.ii.i4. *Ly-
sets Engel gaar med Glands

|
Gjennem

Himmelporte. Ing.BSE. VII. 235. lysets
fyrste, jf. u. Fyrste 5.1. lysets hjem
ell. bolig (Bagges.Ungd.II.15), om himlen.
Grundtv.SS.IlI.45. *Du Soles Sol fra Beth-
lehem! | Hav Tak og Lov og Pris I For
hvert et Glimt fra Lysets Hjem

|
Og fra

dit Paradis.7w^.ÆS£. 711.^58. *Tanke, som

har Vinger,
|
Ei ud af Bogen springer,

|

Men kun fra Lysets 'R\Qm.Wilst.D.I.95.
2) om (ell. m. særlig tanke paa) den del

af en lysgivers udstraalinger, der fal-
der inden for et vist omraade; ogs. om
selve dette omraade (jf. Lysning 2.5).

2.1) i al alm., om skær, skin, der falder
inden for et omraade. Maanens Skin strøede
et bleegt Lys igiennem Træernes . . Greene.

10 Birch.1.117. Solen staaer op og kaster et
rødligt Lys paa Skyerne. Eeib.Poet.II.208.
*Maanens Lys paa Bølgens Strømme.
Eauch.SD.I.194. Hendes Højhed sad bøjet
ind under Lampen . . Lyset faldt ned paa
hendes røde Haandled. Pan^.Sfi. 99. 2.2)

om den del af sollyset, dagslyset, der
faar adgang til et vist omraade. en
herlig Sal, som ikke haver noget Lys fra

Siderne . . men da dens Høyde gaaer
20 igiennem begge Etager og dekkes med

en Coupole (o: kuppel), saa giver samme
oven fra alt Lyset i Salen. EPont.Atlas.II.
264. naar Salsdøren staaer aaben, saa .

.

kan (der) falde noget Lys derind (o: i

værelset), thi Lys er der rigtignok forban-
det Lidt SLf.Eeib.Poet.VIl.252. der (o: i

hulvejen) var det mørkt og knapt med
Lys. JPJac.DU.195. Huset tager Lys . .

fra Haven. DÆfl. lyset falder forkert paa
30 skrivebordet

\
(nu 1. br.:) fornemmelig skal

Dagens Lys komme oven fra igiennem
Vindverne paa Domen. EPont.Atlas.II.196.
Klosterets Hvælvinger, hvorhen Dagens
Lys aldrig trænger. Eauch.1.369. 2.3) be-
lyst ell. lyst fremtrædende parti, om-
raade; især mods. Skygge. *Hvad var
Lyset uden Skygge, Skiønhed uden Hæs-
lighed? Oehl 11.123. (den blinde) kan skimte
Forskj ellen mellem Lys og Skygge gjen-

40 nem de udstrammede Øienlaage. Sibb.ll.

207. (hun) rejste sig helt op og gik frem
i Lyset (o: i en stue om aftenen). Schand.
TF.II.247. det er Lys og Skygge, som
giver Landskabet Liv. EavebrL.*Tl.99. spec.

m. h. t. lysvirkning i maleri olgn.: vide vel

at give et Skilderie Lys og Skygge. vAph.
(1759). *Stoffets Efterligning . . Farven

|

Med Lys og Skygge, det er et Maleri,

Oehl.C.194. (fagl.) i flt: Malerskolerne (i

50 middelalderen) bevarede fra Oldtidens
Kunst nogle Regler for at paasætte de
højeste Lys i Modsætning til de mindre
belyste Dele af Fladen. JLange.MF.184.
falsk lys, se falsk sp.708*'^- 2.4) bet.2.i-3

brugt i faste forb., især om (stærk) belys-

ning, der er nødvendig ved et arbejde, en

undersøgelse olgn.}\ den tykke luit hin-
drer ham lyset, se hindre 1.3.

||
gaa af

lyset, flytte sig, saa man ikke længere skyg-

60 ger for noget. S&B. talem. (dial): af lyset,

Kristoffer! far og mor skal op at danse
olgn. (o: giv plads, flyt dig)l Krist.Ordspr.

nr.5299. Kværnd. || føre (f bringe. Argus.

1770.Nr.l.2) en bag lyset (ty. einen hin-

ter das licht fiihren; vist egl.: føre en uden

for det oplyste omraade, ind i mørket, skyg-
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gen, fx. for at narre en til at købe noget,

som har mangler, fejl) narre; tage ved næsen.
KomGr&nneg.11.263. Ritmesteren forsikrer

mig om sin Kierlighed! — Men kan jeg
ogsaa troe ham? — Han er Soldat, og
hvor mange Piger ere der ikke alt førte

bag Lyset! S/cuesjj.FIJI. 58. PMøll.1.336.
WAugustinus. Mariane Brummers Fabrik.
(1902).207. (nu næppe br.:) *I Begge har
min Tiltro ført bag Lyset (o: sveget min
tillid). Heib.PoetJIl.é89. H holde op for
ell. i, imod lyset, holde saaledes, at det

belyses klart ell. gennemlyses, gennemskinnes.
S&B. (han) holder Papiret op mod Lyset,
Bergstrøm.MD.lld. naar man holder et fri-

mærke op for lyset, kan man se vand-
mærket

i

bUledl.: Holder man fragmen-
terne op i lyset, eet for eet, og sigter paa
Kierkegaard, vU man forbavses over, hvor
meget Møller har faaet med af sin models
•væsen. FBrandt.SK.351. \\ staa (nu l.br.,

og næppe i overf. anv.) sidde. Moth.Sl60.
VSO.VI.201. S&B.) en i lyset (ell. staa,

stiUe sig i lyset for en^, skygge for en og
hindre i at se (Mart); overf., dels: fordunkle;
overskygge ; dels: være en hindring for en
(ens fremgang, lykke olgn.); staa i vejen for.

Moth.L248. ved denne Fremgangsmaade
(er det især) Anmelderen selv, der bliver
anmeldt, idet han paa en forfængelig
Maade stiller sig selv i Lyset for Digte-
ren. PMøll.II.164. en ung, vildfremmed
Person, der efter alle Julemærker har
listet sig Arven til og staaet Deres Dat-
ter i Lyset. Brz.IV.160. D&E. jf.: (jeg

tilstaar) at have staaet min egen Reputa-
tion i Lyset. Holb.Ep.I1.300. i foi-b. staa i

sit eget lys ell. (n^^ især) staa sig selv i

lyset, virke til sin egen skade (ved en vis

handling, optræden olgn.); modarbejde sig

selv; skabe hindringer for sig selv. det var
min egen Skyld, og jeg stod i mit eget
Lys, at jeg da ikke blev Cardinal, fioifc.

Ep. II. 249. Ew.(1914).IV.153. Fruentim-
merne staae dem altid selv i Lyset. B^rz.

XIV.181 . PRMøllSejr ogThora .(1902).253.
3) om (ell. m. særlig tanke paa) den lue,

flamme ell. glans, funklen, der findes
hos en lysgiver, ell. hvorved noget (et

lysfænomen) fremtræder som synligt (jf.
Lysning 5j; ofte m. overgang til bet. 7; om forb.
som slukke, tænde lyset, puste lyset
ud, lyset gaar ud se u. bet. 7.4. 3.1) t al
alm. jeg vil lade være borte fra dem fryds
røst, og glædes røst . . og lys i lygte (1871

:

Lampens Skin). Jer. 25. lO(Chr.VI). Men
klare Lampe,

|
Hvis stille Lys af ingen

Vind bevæges. PalM.VI. 6. han sad og
stirrede ind i lyset

i
lyssignalerne i

gadekrydsene viser rødt og grønt lys
j

en tyv i lyset, se Tyv. Q m. henblik paa
forsk, overtro, som knytter sig til fænomener
i ell. ved flammen af et (tælle)lys (7.3). *!

Lyset Høvlespaanen sig krumte bleg og
bred. Aarestr.SSJII.42. jf. Høvlespaan 2.i,

Lykkestjerne 2. vel m. henblik paa den over-

tro, at en „tyv'' i lyset varsler penge til den
person, den vender mod (jf. Feilb.III.916):

•Nu er beseiret Alt, som har os kyset,
|

Omfavn mig Glut; jeg eier Bord og Stole,
|

Du har en Seng, og Penge staaer i Lyset.
Aare8tr.SSJI.214. 3.2) om naturligt ell.

overnaturligt fænomen, der fremtræ-
der som en ild, lue, et skær, skin oIm.
Der ligger (skatten) endnu . . skjult af .

.

10 Tørvejord og Lyng. Jevnligen brænder
Lys over den, og ofte er der gravet efter

den, men toTg]e\es. Blich.(1920).VII.82.
lys, der brænder på mark el. høje, varsler
skatte. Feilb.II.480. især i ssgr. som Busk-,
Dunst-, Dyrekreds-, Grav-, Ir-, Nordlys.

II
om lysende fyrværkerisager; i forb.

som bengalsk, romansk, romersk lys,
se bengalsk 2, romansk, romersk, jf. Blaa-
lys 2, Grønlys. 3.3) (nu sj.) om lysrefleks^

X glans af ædelstene olgn. jf.: (Jerusa-
lems) lys (1819: Glands^ var ligesom den
dyrebareste steen, som jaspis-steen. .åa&.

21Jl(Chr.VI). 3.4) om øjnenes glans,
klarhed ell.om selve synsevnen ell.(konkr.)

om selve øjet.
||

(højtid.) i al alm. mine Øi-
nes Lys . . er svundet for mig. P8.38.ll.

•Samson, han stander med Strængeleg . .
|

Sit Lys, sin Kraft berøvet. Grundtv.SS.II.
156. 'Guds store Søn har Øiet lukt:

| Hans
30 Øies Lys bandt Mørket Ustlng.BSE.VII.

79. miste sine Øjnes hjs.D&H. | (nu kun
bibl.) i forb. mine øjnes lys, om hvad
der er en meget dyrebart, især om den elskede.

det bekymrer mig, mit Barn! at jeg lod
dig, mine Øines Lys! komme bort. Tob.
10.4. min Lauretta! mine Øines Lys.Winth.
V1I1.94. U (jæg.) om harens øje. VigMøll.
EJ.5. 3.5) O billedl, om stærk („bræn-
dende" ) følelse, lidenskab; i forb. som

40lys og lue. •Hvad er det, som Dig for-

hindrer,
I
Søde Sjæl, at ei Din Bøn I

Staaer i Andagts Lys og Lue. Kingo.436.
Sinclair er Lys og Lue (alm.: tyr og
flamme^, mens han fortæller om dette.
Pol.''hl907.5.sp.5.

4) brugt om (ell. som symbol paa) hvad
der tjener til vejledning, retledning,
belæring, oplysning ell. forskønnelse
af noget. 4.1) (højtid., især bibl., kirk.) om

so vejledning, rettesnor, oplysning m.
h.t. livsførelse, livsanskuelse, tro. Bu-
det er en Lampe, og Loven er et Lys.
Ords.6.23. Christus skulde . . forkynde
Lys (Chr.VI: et lysj for Yo\ket.ApG.26.
23. 'Gud give os Lykke og gode Raad,

|

Sin Naades Lys os iilsenåe\SalmHj.51.1.
Troens Lys, Evangelii Lys. vAph.(1772).
III. Lysets Giver. FSO. Ingen, der er
nøiet med sin egen Viisdoms Lys, vil

60 lade Kristus lyse for sig. MonradJBV.33.
Vi takke dig, du gode Hellig Aand, at

du ved Ordets Lys har ladet os se, at

Jesus Kristus er Guds Søn. Alterbog.431.
indre lys, se II. indre 3a. m. tanke paa
en person og hans virksomhed (jf. ogs. u. flg.
gruppe samt bet. 6). jeg haver sat dig til

XIII. Rentrykt ",', 1931 IB
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Hedningernes Lys, at du skal være til

Saliggiørelse indtil Jordens Ende. ApG.
13.47. *Den signede Stund, den Midnats-
Tid,

I
Vor Herre han lod sig føde . . I Da

Lyset oprandt, som Jordens Bold
|
Skal

lysne udi og gløde 1 Grundtv.SS.1.57. 'Fra
Wittenberg der opsteeg

|
Hiint Lys, for

hvilket omsider |
Det romerske Mørke

bortveeg. Blich.(1920).XIV.154.
||
(m. over-

gang iilbd.4:.t) i forh. et lys er opgaaet. lo

Der er opgaaet et Lys i Mørket for de
Oprigtige. Ps.112.4. det folk, som sad i

Mørke, haver seet et stort Lys, og dem
(1907: for demj, som sadde i Dødens
Land og Skygge, dem er (1907: for dem
er der^ opgaaet et Lys. Matth.4.16. det nye
Lys, der er opgaaet for Verden i Schwei-
zeren Rousseau.Pa?M.7IIJ.307. jf. bet. 7.4:

Imidlertid være den Allerhøjeste lovet for

det opgangne Lys, som ved Lutherum blev 20

taget bort ud af Skieppen og sat i Lyse-
Stagen. Klevenf. RJ. 23. 4.2) {udviklet af
bet.é.i slutn.) i forb. åer gaar et lys op,
man faar pludselig forstaaelse af, begreb om,
indblik i noget. Hvad man forgjeves har
søgt Oplysning om i Bøger, det gaaer
der pludseligen et Lys op over ved at

høre en Tjenestepige samtale med en
anden Tjenestepige. Kierk.VI.453. Hans
Meddelelser vil altid beholde deres Værd, 30

selv om et uendelig rigere Lys er gaaet
op, nu da Turkestan selv har aabnet sin

Aladdinshule for os. VilhThoms. Afh. III.

298.
II

især (talespr.) i forb. der gaar
et lys op (nu næppe br. opgaar et lys.

Blich.(1920).X.95. Winth.II.106. Goldschm.
III.407) for mig, jeg faar pludselig for-

staaelse af, den rette opfattelse af noget;

der gaar en praas op for mig. Der gaaer
et Lys op for mig: Du er den Pige . . 40

som han har været forelsket i.Heib.Poet.

V.87. Endelig gaaer der et Lys op for

min . . Kone . . at denne Pakke maa have
ligget i den store Knrv. Kierk.V1.8. Pont.

FL.178. (nu næppe br.) i forb. m. attrib.

adj., gen. olgn.: Et sørgeligt Lys opgik
snart for mig. Gylb.1.256. 'af den ængste-
lige Taushed slaaet,

|
Et Skrækkens Lys

med eet der opgik for ham. PaZilf.FI/I.

154. 4.3) O om belæring, oplysning (af so

en ell. flere personer), opklaring, belys-
ning (af sag) ell. om kundskaber, ind-
sigt; ofte (nu næppe br.) i forb. som faa,
give lys, faa, give oplysning, klarhed. Det
samme Lys, den samme Fornuft, som har
leedet af en Vildfarelse, bør jeg stedse be-
tiene mig af i at efterforske alt det, som
fra Barndommen blir os indprentet. ffoZ6.

UHH.II.7. saa let en Sag, som dette (0:

forklaringen af vokaler og konsonanter) er, 60

saa stor et Lys giver det Scholaren tU
at forstaae, hvad Læreren om Bogstave-
ringen discurerer. Cramer.(JySaml.4R.II.
468). »Er Lyset for de lærde blot |

Til
ret og galt at st&ve? (h-undtv.PS.VI.231.
Anseer virkelig Prof. en saadan Frem-

gangs-Maade for ærlig, da trænger han
høit til at faae mere Lys i sine moralske
Begreber. sa.Udv.IV.403. man kan være
Lærer ved et Universitet, uden at det
Lys, man udbreder, gaaer ud fra En selv.

Erz.II.55. *Nyn det ind i drenge kække, I

så de le ad jætters larm!
|
lad det lægge

j

lys i tanken, stål i arm 1 Hostr.SD.1.334.
*Lys over Landet, I

— Det er dét, vi vil.

JPJac.1.363. (jf. bet. 6.2; sj.:) han har et

stort Lys (0: er meget begavet).D&H. talem.

(jf. høj sp. 117P^; nu næppe br.): Tal ei

om høie Sager uden Lys o: man skal

være grundet i det man vil tale om,
ellers bliver man udleet. VSO. H (nu 1. br.)

i forb. m. i til angivelse af den sag, der op-

lyses. Det skulde ingen være mere kiært
end mig, naar noget ubekiendt og auten-
tique Monument bliver opdaget til Lys i

vor Nordens Historie. Langebek.Breve.239.
*saa fik I Lys her i Sagen, |

Ja nu er
Alting klappet og ]d&rt.Heib.Poet.V.269.
PM0ll.II.2i. bringe Lys i en Sag. S&B. \\

i forb. w. paa ell. (nu især) over til an-
givelse af den sag, der oplyses, belyses; oftest

i forb. kaste lys over (ell. paaj. (han
vilde) neppe have valgt dette Emne, der
let kunde kaste et Lys paa hans hemme-
lige Tanker. Gylb. VIII.72. Idet Visen om
Niels Ebbesen sammenholdes med alt,

hvad vi ellers . . véd om Drabet paa Grev
Gert . . kastes der Lys over dens egen
Troværdighed som Kiiåe. Brandes.KV.59.
Når det forholder sig således, kastes her-
fra måske også lidt lys på nogle steder

hos samtidige danske grammatikere, ste-

der der ellers er vanskelige at forstå.

VilhThoms. Afh. II. 29. lade lys falde
paa, (nu 1. br.) belyse; fremhæve; ogs.:

prise; berømme, disse Skribenter syntes
ofte i deres Dadel ret at vogte sig for

at lade noget Lys falde paa hine Mænds
store Fortjenester. ØrsiKlJI. i 78. Leth.

(1800). II t sætte lys ved et ord, føje

forklaring til et ord. Leth.(1800). 4.4) O om
hvad der forskønner ell. beriger livet

olgn., udbreder skønhed, glæde, lykke
olgn. Kjærligheden til den Ene spreder
Lys over hele Tilværelsen. Monrad.B V.

104. Disse Basnæsophold blev Lykken
og Lyset i Carl Baggers Liv. HSchwanenfl.
CarlBagger.(1907).23.

5) det, at noget fremtræder ell. fremstilles

paa en vis maade; næsten kun efter præp. i.

5.1) O tilstand, hvori (forhold, hvor-
under) noget fremtræder klart for
tanken, bliver let at opfatte, forstaa.
Først med den geografiske Opdagelse af

et Landomraade eller af et Folk rykker
dette ind i Historiens Lys. Steensby.Geogr.

76. det var skadeligere for ham at faa

den Begivenhed mere ud i Lys, end alle-

rede sket \ar. Bogvennen.1926.143. \\
(nu

næppe br.) i forb. som stille en sag i

lyset (Ephes.3.9(OGuldb.)), sætte en sag
i lys (sj. lyset. Tode.KD.287), udrede,
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forklare, oplyse en sag. Her vil han finde
Slavehandelen sat i Lys, ikke ved Deli-

berationer, men ved uomstødelige Facta.
FrSneed.L486. PMøll.II.Ul. en anden
mærkelig Omstændighed . , sætter Sagen
end bedre i Lys. Allen. 1. 199. 5.2) den
tnaade, hvorpaa noget fremtræder
ell. fremstilles, betragtes; belysning;
„skær"; synsvinkel; betragtningsmaa-
de. det Latterligheds Lys, som det er saa
let at kaste paa ExajnineTne.Øi-st.VI.117.
I Lyset af Fordringen om skabende Selv-
virksomhed fremtræder Henvisningen tU
den kristelige Tradition i Afhandlingen
om Udødeligheden som en Modsigelse.
Høffd.DF.12o. Herved (o: ved undervisning
i fonetik) rykkes sproget . . ind i et nyt
lys. Jesp.MFon.^3. der falder nu et helt

andet Lys over Sagen, saa at man ser den
i et nyt Lys. D&R. || især i forb. som : s e

(noget) i et vist lys, betragte paa en vis

maade; anlægge et vist synspunkt over for.

Philosophen kan betragte denne Under-
søgelse i det samme Lys som Physiolo-
gemes Undersøgelser over Sandseorga-
nerne. Ørst. 1.126. jeg seer Alting i et

forskjønnende Ljs.Heib.Poet.VII.347. se

En i et ugunstigt Lys. S&B. se alt i det
bedste Lys.D&HJ.54. sætte eW. stille i

et vist lys, fretnstiUe, lade fremtræde paa
en vis maade, i et vist skær. derved kommer
Sandheden omsider for Dagen, bliver sadt
i sit rette Lys, og bragt paa sit rette Sted.
OeconT.IlI.29. hindre, at ikke den gode
Bestyrelse (o: statsstyrelse) skulde sættes
i et falsk Lys. Birckner.Tr.l74. et Skrift .

.

hvori han søger at sætte Slavehandelen i

det sorteste Lys. Rauch.VI.221. Christines

Eikante Uskyldighed er sat i et latterligt

ys.Brandes.1.477. staa for en, vise sig
for en i et vist lys olgn. Hvert Trin
viiste ham Signe i et andet Lys, i en an-
den Stilling, den ene kierere end den
Sinåen. Suhm.(SkVid.XII.168). De harviist
Dem for mig i et meget letsindigt Lys.
Heih.Poet.VI.335. Der er intet Spørgsmaal
(o: ingen tvivl) om at alt dette for mig
nar staaet i et ganske andet Lys, end jeg
nu vilde se det i. LuisBramsen.O.lO.

6) {udviklet af bet. 4.i) om person. 6.1)

(uden for bibl., kirk. især m. overgang til

bet. 6.2) person, der er aandelig vejle-
der, foregangsmand, forbillede, „læ-
rer" for en gruppe personer, en tid (jf.
Kirkelys 2). (Johannes) var ikke Lyset,
men . . han skulde vidne om Lyset. Joh.
1.8. han (kunde) gjærne . . tiltro sig at
blive et Lys i den lærde Verden. PAHeib.
US.93. Abeilard — det tolvte Sekels Lys
og Sto\thed.Blich.(1920).V.77. Georg Bran-
des har aldrig selv gjort Krav paa at reg-
nes for sin Tids „Lys". Han har våeret en
af dem, der lyste — hver med sin Glans,
sin Varme. FiZM«d.J'Jif.i87. y (nu næppe
br.) i forb. m. præp. for. (kejser Tans) var
en meget from og gudfrygtig Herre, og et

Lys for alle Kejsere og Konger. Pflug.DP.
506. Holb.Arab.13sc. den lærdeste Lands
Bye-Præst, som allerede ved Moderens
Bryst bestemte sin Hansemand til et Lys
for KirlLen. Ew.(1914).IV.7. || verdens
lys. 1. (bibl., kirk.) om Kristus, jeg (o:

Jesus) er det Verdens Lys (1907: jeg er
Verdens Lys^; hvo som følger mig, skal
ikke vandre i Mørket, men haver det Liv-

10 sens Lys. Joh.8.12. Katek.§79. 2. (jf.bet. 6.2;

nu næppe br.) meget fremragende, klog per-

son. Holb.Paars.51. TBaden.Suppl. 6.2) om
fremragende, dygtig, beaavet person.
Efter min dumme Forstand er V. G. ikke
noget Lys; men det forekom mig dog, at

der var noget Træffende i det, han engang
sagde. GolAschmJV.87. jeg havde danset
med samme Apothekers ældste Datter,
det æsthetiske Lys. SchandJF.68. Han var

20 ikke noget Lys som Dreng. CEic.F. 77.

Bento (Spinoza), der tidlig viste rige Æv-
ner, blev opdraget paa den jødiske Høj-
skole: man ventede, han skulde blive et
Lys i Lærdom og Rehgion. NMøll.VLitt.
III.20. I et stort lys, en meget fremra-
gende, meget dygtig person. Professor Seve-
rin Lintrup . . Academiets da værende
største Lys. EPont.L.18. Blich.(1920).XII.
145. Han var . . anset som et stort juri-

30 disk Lys. EHenrichs.MF.1.237.
7) om hvad der lyser; lyskilde; lysgiver

(ofte tillige med tanke paa det udsendte lys

(1-2) ell. den lysende flamme olgn. (se bet. S)).

7.\) (højtid.) lysende himmellegeme. Gud
gjorde de to store Lys, det store Lys at

regjere Dagen, og det liUe Lys at regjere
Natten. iJfo8.i.16. 'hine fjerne Lys (o : stjer-

nerne) . .
I
Indflyde paa vort Liv med Gunst

og Vgnnst. HeibJ*oet.lII.135. ligesom det
40 Lys, der skinner for os om Natten, neppe
bemærkes ved Dagens Straaler. saJ*ro8.Z.

409. (i best. anv.) m. overgang til bet. 1.S, om
solen (og dens lys, sollyset): jeg haver seet
til lyset (1871: SoUysetj, naar det skin-
nede; eller tU maanen, naar den gaaer
herlig. Job.31.26(Chr.VI). »Dagen ender

|

Ved Lysets Nedgang. PaZlf.71.^6. || him-
melsk lys, se himmelsk sp.l26^^- | det
store dagens ell. verdens lys, om so-

50 len. *der er det mørke Huus, | Som ey
bestraalet har det store Verdens Lius.
Holb.Paars.254. Aldrig har vel det store
Dagens Lys ved sin Opgang skuet en
Kreds af gladere Mennesker paa Him-
melbjergets Top. Blich.(1920).XVIII.188.

II
nattens lys, om stjernerne. *Hvert et

Nattens blanke Lys.Boye.AD.II.62. •Dag-
gryets unge Dis med Rosenfinger

| Ud-
slukker Nattens Lys, et efter andet.jB«c&c.

60 SB.5. det ell. de mindre nattens lys,
(nu næppe br.) om maanen ell. stjernerne.

Holb.Paars.lll. sa.Bars.II.8. B lysenes
gysets. n&H.) fader, (bibl.) om gud. Al
god Gave og al fuldkommen Gave er
ovenfra, og kommer ned fra Lysenes Fa-
der. Jac.i.i7. VBeck.LK.1.73. 7.2) om lys-

15«
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giver, der anvendes ved signalering,
til angivelse af en tings position i

mørke olgn.; spec. om lygte paa automobil,

cykel olgn., lanterne paa skib olgn. Et
Dampskib, der bugserer et andet Skib,

skal foruden Sidelysene føre 2 klare,

hvide Lys, det ene lodret over det andet
og mindst 6 Fod fra hinanden. J^nordn.

Nr.4^^/il89?.3. Lodsfartøjer signalerer de-
res Tilstedeværelse om Natten ved et hvidt
hys. Sal.''XXI.378. 7.3) om lysgiver, der
har til formaal at oplyse et sted (især

et rum); især om stangformet stykke
talg, voks, stearin olgn. med en an-
tændelig væge (tælle-, voks-, stearinlys osv.);

nu ogs. undertiden brugt om lygte, lampe, elek-

trisk lysgiver, naar der ikke tænkes paa disses

form, men kun paa deres evne til at lyse; ogs.

om lysgiver med tilhørende holder, stage ell.

hele (elektriske) anlæg. *Gid I kun vilde i

jers Faders Fodspor træde,
|
Man nu slig

ærlig Mand med Lys maa efterlede. Holh.
Paai-s.228(jf.u.I.hygte l.ij. Sganarell kom-
mer ind med et Lys i Haanden. sa.UHH.
Frol.lsc. 'Grenen fra Livets Træ staaer
skjønt

I

Med Lys, som Fugle paa Kviste.
Ing.BSE.VIl.231. »Blanke Lys i Lysekro-
nen

I

Tindre.Winth.D.OO. Han drejer op
for Lyset og kommer med Glas og Flaske.
AaseHansen.EtParHuse.(1930).138. jf. bet.

2.1: Ud fra alle Vinduer skinnede Lysene,
og saa lugtede der i Gaden saa deiligt

af G&asesteg.HCA7id.VI.36. \\ billedl Øiet
er Legemets Lys. Luc.ll.3e. *Her (o: i

daabspagten) er Lyset paa Guld-Stagen,
|

Det gjør Natten klar som Dagen. Grundtv.
SS.IV.231. Kastanjens ranke Lys begyn-
der at gulne. HeeAnd.AH.75. 7.4) bet. 7.3

anv. i særlige (faste) forb. og udtr. (om ord-

spr. og talem. se ogs. Mau.I.646/f. Moth.

L248f. VSO. Krist.Ordspr.199.587). || lyset

fa ar ud o: slukkes. Moth.L248. S&B.
\\

ol de (sj. bære^ lyset, spec. i fig. anv.:

l.iegl.bet; jf.næste gruppe: *Hakon skulde
som en vakker Yngling | Vel holde Ly-
set (o: som brudesvend) for dig her ved
Altret?

i

Vel lyse dig dermed til Brude-
sengen? Oehl.AV.48. 2. være hjælper, følge-

svend; især: hjælpe til med at bringe en el-

skovsforbindelse i stand og dække derover (jf.
holde lygten u. I. Lygte 1.8j. mine Døttre
ere for gode til at holde Lyset og være
Skjærmbræt for deres gode Cousine og
hendes fornemme Kjæreste. Gylb.III.165.
*Jeg Jupiter har kyset —

|

Imens jeg
favner Dig, han staar paa Himlen,

|
Kold,

skjælvende — og holder Lysetl Aarestr.SS.
11.203. PalM.lL.II.737. FamUierne satte

sig imod Forbindelsen . . og de to maatce
mødes i Løndom. Folk hjalp dem til det
og holdt Lyset for dem, da de var blevet
ked af at vente; og en Dag blev Anes
Forklæder for snævTQ. AndNx.BN.123. 8.

(dagl., i rigsspr. gldgs.) være skive for ens
latter, spot; være til nar, grin, spot; holde

for. (jf. Mau.5894. RasmHans.M.IL197).

KomGrønneg.IIl.340. Da denne hans Grille
ikke var nogen Hemmelighed, kan Man
nok forestille sig, at han ej aliene blandt
Mandfolk, men og i Dameselskab ofte
maatte holde Lyset. Blich.(1920).XIX.50.
Saa tilstod hun den Sejrende sine Gunst-
bevisninger, men samtidig lod hun ham
holde Lyset ved alle mulige Lejligheder,
hvor hun . . frit spøgede med de Kava-

10 lerer . . der . . gjorde hende deres Kur.
Drachm.VT.318. Herremanden kunde ikke
dy sig for at lade Præsten bære Lyset
iov sig. JVJens.NH.70. Feilb. OrdbS.(Fyn).

jf. (nu næppe br.): *Jeg staaer godvillig
her, og holder Lyset frem. Eiv.(1914).Il.

218.
II
lade sit lys skinne {efter Matth.

5.16) (især:paa en ubeskeden maade) vise sine

kundskaber, sin begavelse (mods. sætte sit lys
under en skæppe^. Hrz.XVIII. 151. jf.

20 bet.Lz: Hr. Magisteren har skrevet hine Op-
lysninger, mindre for at oplyse mit Skrift,

end for at gjøre Verden opmærksom paa
hans eget hys. Heib.Pros.1.453. || brænde
lys, pudse lyset, puste lyset op, ud,
slukke lyset, snyde lyset, støbe lys,
tænde ly s (et), se H. brænde 6, pudse
osv. sætte sit lys under en skæppe,
se Skæppe.

||
gaa ell. ryge i lyset. 1.

gaa tabt; mistes; gaa til grunde, deres An-
30 seelse . . gik i hyset. Stampe.IV. 203. De-
manterne ere røgne i Lyset, og 300 Du-
cater desuden tabte paa ParcAe. Skuesp.
111.40. *Nu gaaer vor Hemmelighed
snart i hyset. Heib.Poet.III.490. Majoren
glemmer nok, at naar De ikke tager
Tante, saa ryger Deres Arv i Lyset. Hrz.
V.271. AndNx.FF.149. (sj.) om person: *Har
du endnu urokkeligt besluttet

I
At jeg

af Kjærlighed skal gaae i hyset? Meisling.
40 MK.319. 2. om noget planlagt: ikke komme

til udførelse; blive til intet; strande; gaa i

vasken; gaa op i røg. Det vilde være splin-

ter Nyt, ifald et Fruentimmer lod et Giv-
termaal ryge i Lyset, allene fordi hun
ikke forstod at forstille sig.Skuesp.V.33.
det hele Festprogram er gaaet i Lyset
ved vor gode Vens naturmenneskelige
Bersærkergang. Ing.LB.IV.32. det er
skjændigt, at vor smukke Plan saadan

50 skulde ryge i Lyset. Hostr.DD.153. Wan-
scher.RM.78. || den, der leger med lyset,
brænder sig ofte (Oehl.HK.107) ell. (nu
især) gør sin seng vaad olgn. (jf. Ild sp.

103^^). Feilb.II.482. man skal ikke spøge
med lys og lejlighed, se Lejlighed 3.1

slutn.
II

sværge, vidne over lyset,
(foræld.) aflægge ed ell. edeligt vidnesbyrd

som gildesbroder, idet man holder sin haand
over et lys (jf.Skraaer.11.528). lng.VSt.52.

60 61.
I]
holde en til lyset, (1. br.) holde

en til ilden (se Ild sp.108-'^«-). MPont.Luther.

(1902).6. D&H.
II

i sammenligninger, lige
(se V. lige 3.2J, rank, ret som et lys,
meget rank. (enebæriræer) saa rette som
et Lys. Pflug.DP.56. Gehejmeraadinden
gik i Gulvet (o: nejede) en sidste Gang,
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lige som et Lys foran Dørsprækken. £an^.
SE.60. Søvn var der ikke Tale om mere .

.

Han sad op i Halmen saa ret som et Lys.

JakKnu.S.29. staa rank som et Lys.£>Æfi.
ædru som et lys, (1. br.) ganske ædru.
„Er Ole fuld i Dag?" „Nej, Hr. Godsejer,
i Dag er jeg ædru som et Lys," sagde
Ole. Roscnkrantz.BR.134. slukkes, gaa
ud som et lys, (nu 1. br.) ophøre l^at;

iscer (jf. bet. 8) : dø pludselig (spec. : p. gr. af
snigende sygdom). Skuesp.IV.466. Naar hun
er borte, falder han sammen og gaaer ud
som et Lys.Ing.LB.II.124. *hans Liv Kan
ogsaa hurtigt slukkes som et Lys. Hrz.
XVI.o. „(du) er nu gandske til Ende med
Din Fortælling?" „Den er ude som et

Lys." Lieb.DQl.150. MO. D&H.
8) O om et menneskes liv, symboliseret

vedet brændende lys (7.3); livslys (jf.Lampe
sp.244^^^-); især i forb. som hans lys (ud)-

slukkes, gaar ud, han dør. den Ugude-
liges Lys skal udslukkes, og hans Ilds

Lue skal ikke skinne. /06.18.5. De Retfær-
diges Lys skinner frydeligt; men de Ugu-
deliges Lampe skal udslukkes. Ords.13.9.

*Hendes Hjerte brast, hendes Lys gik ud.
Heib.Poet.X.303. PMøll.1.61. 'engang jeg
seer Ham (o: Jesus), naar Lyset udbræn-
der. Birkedal.En Livs-FørelseJl.(1864).507.
OBloch.D.n.l37(se Lampe sp.244''^). jf.
Feilb.II.483. Snart udslukkes Livets Lys
i det diende Bsu:n. Basth.Tale.(1795).13.
kun en Tomme dybere, saa havde dit

Livs Lys været udslukt i dit eget Hjerte-
blod. Hauch.II.169.

9) (især fagl.) enhed ved lysmaaling:
deyi lysstyrke, som udsendes af en lysgiver af
en vis størrelse, iscer om lysstyrken af Hef-
nerlampen; normallys (Hefnerlys). en
16-Lys Lampe. SaVVII.30. en 500 Lys'
Buelampe. smst.YIII.601.

II. lys, adj. [ly's] (nu ikke i rigsspr. Has.
Holb.Paars.181. Gram.(KSelskSkr.IV.83).

jf. Feilb.— nu kun arkais. eU. dial. (egl. akk.

m. ent.) lysen. OeU.HF.74. Leop.EB.lO.
Bregend.FT.68). intk. -t [lysd] ell. (nu ikke

i rigsspr.) [ly'sd] (Moth.L247. NvHaven.
Orth.112. JBaden.Gram.50. jf Thorsen.71.
sml. skrivemaaden lyyst: Holb.JH.Lll8.
Høysg.S.257). (æda. lys (Harp.Kr. 50.93),
lius (smst.176.181. AM.), sv. Ijus, no. lys,

oldn. Ijoss; til I. Lys; jf. lyse, lysne)
1) som udsender lys (I.l); som lyser,

skinner (klart); lysende; skinnende;
straalende. Lover Herren . . soel og
maanel lover ham, alle lyse (1871: Lysets)
stiemGr\Ps.l48.3(Chr.yi). Hvad er vel
lysere end Solen? og den formørker sig
åog.Sir.17.31. Men lyse, fulde Maane

|

Mellem Sjølunds Kyst og Skaane
|
Straa-

led over Øresund. ^ei6.Poef.JX.iO. Alle
Billeder og Sammenligninger (hos Johs.
V. Jensen) er ophedede til den lyseste
Rødglødhede.Leop.rr.^i. en lys Ild brænd-
te i Kaminen. D&H. i lys lue, se I. Lue 1.

II (poet.) som har stærk glans; glans-

fuld. *De er Einheriar. De straale nu
|

I lyse Brynier. Oehl.HJ.130. »Den Tid vil

ogsaa times,
|
Da vi skal tielde

|
De hvalte

Kongesale |
Med lysen Silkelsa.HF.74.

lys alf, (især poet.) d. s. s. Lysalf. 'Lyse
Alfer svæved i Himmelblaat paa Sky'r.

Oehl.HK.67. »Det lyse Alfefølge. sa.NG.263.

2) opfyldt af lys (1.1); belyst, oplvst
olgn. 2.1) i al alm., om sted: oplyst, be-

10 lyst (af naturlig ell. kunstig lysgiver);
oftest i upers. udtr. som der, her er (bli-
ver) lyst. 'Hånd tager sig dog Mod, til

Vinduet gaar hen, |
Løs Skruer Lugerne,

saa blef det liust igien.Holb. Paars. 181.
•her er jo lyst af ^iaanen. Heib.Poet.III.

237. *Nu bli'er der lyst i vor Postmesters
Stue;

I
Pigerne faae travlt, bringe Fla-

sker og Glas.Hrz.D.I.185. Maanen var
kommet mere frem, og Gangene var helt

20 lyse i Onkel Otto Georgs Blomsterhave.
Bang.SE.139. der var lyst (o: tændt Lys)
endnu i Lejligheden. Z>Æff. | lyst for og
mørkt bag, egl. trylleformel, hvorved den
forfulgte (i eventyret) fremtryller mørke bag
sig, saa han kan unaslippe forfølgerne; ofte

bUledl. 'Og vil du gaa med mig? |
Til

Døden, du og jegl . .
|
Lyst efor og mørkt

ehag.JVJens.C.87. Feilb.U.489. se videre

hagsp.lOW^- 2.2) om sted: som har me-
rgel dagslys; hvortil dagslyset har fri
adgang; ofte i upers. udtr. smaa Værel-
ser, som vare langt lysere end Cellerne
i Klosteret. HauchJ.396. VSO. Smuk, lys
1. Sal . . tiUeje. BerlTid.**/iil930.M.14.8pJS.
her er meget lyst i denne stue

j I om for-

hold i en oevoksning, skov, som muliggør
dagslysets indtrængen. *Aarets Løb har sin

Lov,
I
der blev lyst i vor Skov —

i
ak,

hvor kort, indtil alt er Stormens Rov!
40 Ottosen£.34. lys hugst, se Hugst 1 (jf.

Lyshugst^. stille sig lyst, O/- lysstille

;

forst.) om træ: skaffe sig god afstand fra
de neermest^ træer (ved at kvæle bevoksning,

der staar for nær) og saaledes mere dags-
lys. CVaupeU.S.84. gøre lyst, egl.: skaffe
daglyset adgang til skov olgn. ved at fore-

tage udtynding; nu iscer biUedl.: rydde op i,

hugge ned af, gøre indhug i en mængde;
spec: hærge slemt blandt, dræbe mange af

50 sine fjender. Moth.L247. Min Oberst og
jeg gjorde lyst mellem Fjenderne; men
vi vare kun to mod ti. Blich.(1920).VII.33.
Vi skal snart giøre lyst her o: rydde alt

bort. VSO. her gjorde Politiets Stokke lyst

i Mængden. Davids.KK.341. han var da
skrupsulten, saa han tog ordentlig for sig

af Retterne. De fine Herrer . . smiskede
og hviskede tU hverandre, da de saa,

hvordan han gjorde Lyst. KlBerntsen.Æ.I.
60 73. I Krigens andet Aar blev Athen hjem-

søgt af en Pest, der gjorde frygtelig lyst

blandt den sammenpakkede Mængde.
Østrup.(Verdenshist. 1.362). (1. br.) i videre

anv.: skabe ry, gny om en person, han
(svarede) med en Artikel, hvis Voldsom-
hed igen gjorde lyst om hans Navn. Pont.
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EK.12. jf. : 'Vidt over Tidens Bølger lyst
|

Giør Navnet Alexander 1 Orundtv.Krøn?49.

II f i forh. den lyse galge {ty. der lichte

galgen) egl. om galge, hvori forbrydere blev

hængt om morgenen, naar det blev lyst (jf.
bet. 2.8^; i videre anv. i udtr. for offentlig,

aabenlys hængning. Oram.(KSelskSkr.lV.
83). 2.3) om del af døgnet : i hvilken solen
er oppe; i hvilken dagslyset hersker;
ofte brugt til blot at fremhæve vedk. afsnit

af døgnet i modsætn. til de mørke.
||

(nu
1. br. i rigsspr.) om dag. 'Det skete, før

Dagen blev lys udi Gaard:
|
Bleg laa

Hr.Oluf paa sorten BsLai.Boisensyiser.227.
*Den lyse Dag forgangen er

| Og Natten
os paa mon åiive. SalmHj.66.1. Det var
lys (alm.: højlys^ Dag, da hun kom til sig
selv. HCAnd. VII. 53. ved (nu næppe br.

omj lys (sj. den lyse. Eauch.II.59) dag,
ved dagslys; om dagen, da vil jeg lade solen
nedgaae om middagen; og lade landet blive

mørkt om lys (1871 : ved høilys^ dag. Am.
8.9(Chr.VI). Cit.l789.(SøkrigsA.^Bbbb4r).

Nogle (fugle) synge kun ved lys Dag og
Solskin. Gylb.1.32. Bregend.FT.68. lyse
dagen, (no.) d. s. at gaa lyse Dagen paa
Gaden uden Buxer. Holb.Jean.II.3. sa.LSk.

IV 3. klar som den lyse dag, se Dag
8.1. lys dag og klare øjne, enhver gør
sit bedste, se klar 2.3. høj, lys dag, se

højlys.
II
om morgen (daggry); i alm. spr.

kun i forb. til den lyse morgen, lader
os drage ned efter Philisterne i Nat og
gjøre Bytte iblandt dem, indtil det bliver

lys Morgen. lSam.14.36. fra den lyse Mor-
gen, til det blev mørkt. Goldschm.II.23
Ballet gik sin Gang tU den lyse Morgen.
Schand.BS.94. \\ i forb. det er (bliver)
lyst. Om Morgenen, der det blev lyst,

bleve Mændene sendte hort. 1Mos. 44. 3.

Høysg.S.257. om sommeren er det tidlig

lyst
j 2.4) om del af aaret: i hvilken sol-

lyset er (særlig) stærkt og dagene lange.

*Den lyse Tid nu kommer | Med Lyst og
Skjønhed stor, | Den yndelige Sommer,

|

Da Græs og Grøde gToeT.SalmHus.59.1.
nu skinnede Solen, og det var lysen Fot-
sommer. Leop.EB.lO. jf. bet. 6: med de . .

lysere Dage (kom) ogsaa en lysere Tid
for mig. Gylb.KV.62. jf

de lyse nætter,
den periode (i Danmark fra beg. af maj til

beg. af august), i hvilken solen om natten
ikke gaar ret langt under horisonten og dæm-
ringen varer hele natten. *Urter blomstre og
Kornet groer 1 1 varme Dage og lyse Næt-
ter. Grundtv.Udv.X.79. VSO. De lyse Næt-
ter begynde. UniversitetetsAlmanak.1861.10.
•Snart er de lyse Nætters Tid forbi,

|
Og

Mørket stiger bag de dybe Vande. Drachm.
DM.33. sa.D.23 2.5) om vejrforhold: under
hvilke dagslyset ikke afsvækkes (ved
at himlen er overtrukken olgn.); især i forb.

det er lyst i vejret. D&H. Feilb. 2.6)

(jf. I. Lys 1.6; især bibl., kirk.) opfyldt,
præget af den himmelske klarhed ell.

af salighed, renhed, uskyld olgn. *(du

o : Jesus) Fører os op fra Skygge-Dal,
|

Hjem til din lyse Konge-Sal! Grundtv.SS.
1.345. jf. 1. Lys 4.1 : *Mørkhed, Vantro, La-
ster vige

I
For dit (o: Jesu) lyse Sand-

heds Ord. SalmEus.308.
3) af en farve, som tilbagekaster

(forholdsvis) meget lys; af en farve ell.

farvenuance, som mer ell. mindre stærkt nær-
mer sig hvidt; tidligere ogs. spec: hvid.

10 Moth.L247. de lyse Pieeer (o: de hvide
brikker). Skak. (1773). 30. *(han) Lod sig
binde

|
Let af Disens lyse Haar. Oehl.NG.

163. 'Dit (o: Dannebrogs) lyse Kors har
hævet

I
Til Himlen Danmarks Navn. Ing.

BSE. 11.188. 'Under lyse Bøg den dan-
ske Bejler | Med sin herligtvoksne Pige
gaax. PMøll.1.98. De lyse Kort (o: Hjerter
og Ruder) ere heldvarslende, de mørke
(Kløver og Spader) ildevarslende. ifrz.X.

20 389. være lyst klædt. D&H. lyst 01. Ludv.
Jakkeklædning, graat lyst Stof med ly-

sere Striber. PolitiE.Eosterbl."/»1923.1.sp.l.

om person: hvis haar (og skæg) er lyst

(blondt). Børd.HS.21. || i forb. m. en farve-

V.
'

D&H. lyj

XVII.436.

betegnelse (jf. Lyse- 2). en lys, grøn, blaa
Farve. D&H lyst lila Blomster. Sal.

4) (især fS) om stemme olgn.: som lig-

ger højt og fremkalder et indtryk, der min-
3rø der om indtrykket af lyse (3) farver; ofte

(jf.bet. 6) m. bibet: glad, munter, hen-
des Stemme blev helt høj og lys af Glæ-
den. jBan^.T.^56. De unge Piger . . sang
med lyse Røster. Pont.LP.VI1.91. et Barn
. . sang, en lille lys Sølvstemme, der gik
saa højt i Vejret, steg og steg.Leop.HT.
30. Øboernes Sang har en lettere og ly-

sere Lyd, den jyske en dybere og tun-
gere Tone.VilhAnd.S.9.

40 5) (jf. 1. Lys 4.2-3^ som besidder ell.

vidner om, er præget af klarhed i

tanke, intelligens, oplysthed olgn. 5.1)

om forstand ell. (meton.) person, hun
var en meget smuk Blondine med lys

Forstand. JJPaludan.Er.3. jeg har havt
den Lykke at omgaaes med saadanne lyse

Aander som dig. Hrz.XIII.228. *En ene-
ste lys lille BaTnehieTne.Bergstedt.IV.88.
et lyst hoved, se Hoved sp.509^°^- 5.2)

50 (nu næppe br.) om opfattelse, forstaaelse ell.

fremstilling: klar (4.2-8); tydelig. Mænd,
der med sund Dømmekraft og Sagkund-
skab, forenede et lyst, populært og mo-
derat FoTedrag. Birckner.Tr.l83. Et Men-
neske kunde have lysere Begreber (om
gud) end et andet. Horreb.II.372. Med jo

lysere Indsigt man dyrker Jorden, desto
mere vil man stræbe at forstaae dens Be-
skaffenhed. Ørsf.IJ.iOS. en lysere Erken-

60 delse af Tingene trindt os. Grundtv.Udv.
11.18.

II
i forb. som det er (bliver) lyst

for mig, gøre noget lyst for en olgn.

det, der maa siges om den danske Geni-
tiv, gjøres lysere ved Forudskikkelse af

det Almindelige om Casusens Natur.

SBloch.Sprogl.xii. meget i Deres Brev tog
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Hensyn til et Brev fra mig, som var tem-
melig gammelt, saa det stod ikke lyst for
mig. Grundtv.B.II.602. 'Det er paa een-
gang lyst for mig, at Sløret

|
Er ei gaaet

tabt. Hrz.VlJ271. jf.: At Odin var eenøjet
siges overalt, men hvorledes Han var
blevet, kendes ej lyst af den gamle Edda.
Grundtv.B.I.12. 5.3) om tanke, indfald: som
er udsprunget af tankeklarhed, (plud-
selig) klarsynethed olgn.; især i forb.
en lys idé. hun fik en lys låé. Tidens
Kvinder.^'/BlOSO.ie. 5a) om tidsrum: i hvil-
ket man tænker (særlig) klart; især (vist

egl. m. h. t sindssyge; jf. Interval 2 slutn.) i

forb. lyse øjeblikke. Grundtv.UdvJ.376.
han er høist forstyrret, men har alligevel
sine lyse Øieblik. Lieb.DQ.I1.129. Lucrets,
en romersk Digter . . var gal, men havde
dog sine lysere Øieblikke og anvendte
netop disse paa sit Digt de rerum natura.
Kierk.Kni.é72.

6) (jf. I. Lys 4.4^ som gør et tiltalende,
især opmuntrende indtryk paa en; ogs.:

fri for sorger, bekymringer; rig paa
glæder, lykke olgn.; ofte spec: tillids-
fuld m. h. t. fremtiden; optimistisk.
•Byder kun Mørket Trods 1

|
Sent opfyl-

des Eders lyse Drømme lPiot*^jr.26. 'Ver-
den er lys og Kvinden er saa smuk. Eostr.
SpT.I.l. Tonen i Hjemmet var munter og
lys. Schand.0.1.9. han havde hende at takke
for saamange lyse Timer. EBrand.UB.273.
Der kom et lyst Brev fra Antonie. Hun
havde oplevet meget og var g\ad.Buchh.S.
293. ønske en en Tys og lykkelig fremtid

j

jf. glad sp.l013^^: efter sin Grundlinje
var hans (o: en præsts) Forkyndelse den
lyse Kristendom. Rørd.LB.121. |j C3 om an-
sigtsudtryk: som vidner oyn optimisme, glæde
olgn. Hans Elskov steg og klaredes under
hendes lyse Smil. EBrand.UB. 111. Han
saa' lyst paa hende. OMMøll. Guld ogÆre.
(1895). 37. jf: (manden) saa ikke ud til

at være i godt Humør, men paa mit
Spørgsmaal smilte han og blev helt lys
i Ansigtet. JVJens.HH.128. || den lyse
side (ved en sag), det tiltalende, gode, hel-

dige, fordelagtige olgn. (ved en sag); lys-

siden (2). Hvad det dog er for en vel-
signet Gave . . at kunne vende den lyse
Side op paa alle Ting, gribe enhver Glæde
i Flugten. Blich.(1920).XIX.73. Min Læng-
sel efter Livets lyse Side, min Afsky for
dets mørke. Gylb.Novel.II.47. se alting
fra den lyse side (S&B. D&H.) ell. se
lyst paa livet, tilværelsen, vcere opti-
mist (jf.Ljsseer). D&H. et lyst syn, op-
timisme; lyssyn. Anna bevarer uantastet
det lyse Syn paa Tilværelsen. SvLa.M.23.
II det ser lyst ud, der er gode udsigter
for fremtiden. Det seer just ikke Alt saa
lyst ud nu som for to Dage siden. Erz.
XIII.136. alt saa saa lyst ud for dem.
I)iS:H.

Ijys-, i ssgr. [ily • s-] t) (hvor intet andet
ndf. angives) af I. Lys (1), jf. Lyse- 1; fx.

(foruden de ndf. medtagne) lys-bestraalet,

-blank, -bælte, -drukken, -evne, -flim-

rende, -frembringelse, -funklende, -fæno-
men, -glad, -glæde, -hastighed, -kær, -læng-
sel, -mangel, -masse, -mættet, -opfyldt,

-pragt, -skin, -strejf, -tindrende. 2) af II.

lys (3); jf. Lyse- 2, Lyst- 2. O -aaben,
adj. (1. or.) som ligger aaben for, belyses

klart af sollyset, dagslyset. 'Længes (elven)

10 hen
I
mod et solglad Leje

|
mod lysaabne

Veje
I
paa Rejsen til Hsivet? Schand.Lyriske

Portrætter.(1898).49. jf. -vaagen: »Hvorhen
jeg ogsaa skued, saa jeg det Øjenpar,

|
un-

der mit egets lukte Laag lysaabent det var.

GJel.BrJ.o6. -aabning^, en. (fagl.) aab-
mng, hvorigennem dagslyset faar adgang til et

sted; ogs. d. s. s. Lysning 7.4. Lysaabntnger
i Taggavlene. Aarb.1890.382. Ved at grave
sig gjennem den ofte favnetykke Jord-

20 skorpe danner (oldenborren) lidt efter lidt

et Rør, Flyverøret, hvis Lysaabning sva-
rer til Insektets Omfang. BMøll.DyL.III.
236. -aand, en. (1. br.) aand, der menes
at bo i ell. vise sig som lys. Lygtemanden
er en Lysaand, der lokker Vejfarende ud
i Mosens Hængedynd. GSchutte.HD.23.
-aar, et. (astr.) deti vejlængde, lyset til-

bagelægger i et aar (brugt som enhed ved
angivelse af fiksstjerners afstand). Heegaard.

30 Sfjemeverdenen.(1921).365. -agtig, adj.

[Il] (jf. lyslig ; nu kun dial.) noget, en smule
lys (3); ogs.: lovlig, alt for lys. Moth.L247.
VSO. Feilb. -alf, en. (oldn. Ijosalfr; jf.
lys alf u. II. lys 1 ; især poet.) egl. om de
alfer, der if. Snorres edda bor i himlen
(Alfheimr) og er „mere straalende end solen",

mods. de t jorden boende alfer (svartalfer);
venlig (hjælpsom) alf, der er legemliggørelse

og beskytter af godhed, renhed olgn. *A\-
40 fader ! . . | Send ham (o : mennesket) en

Lysalf,
I
At han i Harm Ildgiernings-

mand
| Vorder ei gram. Oehl.VIII.lo9.

*Haabets Engel! Lysalf skjøn, | Adams
Hjærtens-Ven i Eden. Grundtv.SS.V.645.
•Qvinden (har) til Værn om sit tugtige
Bryst

I

Lysalfers barnlige Heenhed.Winth.
SS.17. NMPet.Myth.100. -and, en. [II.3]

\ bjergand, Fuligula marila (hvis overside
er lys m. mørke bølgelinier). DanmFauna.

50 XXIII.126.
II

ogs. (nu næppe br ) om pibe-
and, Anas Penelops (der er hvid paa higen
og har en lys stribe langs issen). Kjærbøll.
667. -arbejde, et. (nu næppe br.) ar-
bejde, som foregaar ved (kunstigt) lys. VSO.
I. -arm, en. se Lysearm. II. -arm, adj.
(nu 8j.) d. s. s. -fattig, denne taagede, lys-
arme Søndag. CKMolb.(Brøchner.Br.l98).
Blaum.Sk.l36. -avis, en. indretning (fx.
paa taget af bygninger), hvorved nyheder

60 meddeles v. hj. af lysende bogstaver, der rul-
ler forbi. Bønnelycke.KP.39. -baad, en.

^ baadformet lysbøje. OrdbS. -bad, et.

lysbehandling, bestaaende i bestraaling af me-
get stærkt kunstigt lys; ogs. om de hetiil an-
vendte indretninger. Panum.438. Éørd.GK.4.
-ballon, en. (1. br.) kugleformet papirlygte.
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brugt til illumination. Pont.LP.VI.4. sa.BH.
106. -behandling:, en. (jf. -bad; med.)
behandling af visse sygdomme ved at ud-
sætte (dele af) legemet for stærkt (naturligt

ell. kunstigt) lys. Panum.209. den Finsen-
ske Lysbehandling overfor Lupus. Am
MøU.Sundhedsl.716. -behevende, part.

adj. (forst.) om træ: som fordrer fuldt dags-

lys (for alle sine grene). CVaupell.S.79.87.
-betændelse, en. (med.) betændelse i hu-
den, fremkaldt af (de blaa, violette og ultra-

violette straaler i) sollyset. DagNyh.^^lsl912.
8.sp.5. AKrogh.Fysiol.126. f -bille, en.

('Lyse-. Funke. (1801).III.627). (jfhygte-
flue 1) sankt Hans-orm, Lampyris. Cuvier.
Dyrhist.II.196. JHSmidth.Haver.133. VSO.
-billede, et. 1) (nu næppe br.) billede,

der dannes af et lysfænomen; noget lysende,

skinnende, der danner et billede. Qylb.II.

118(om et stjerneskud). Er det kun et Luft-
syn, et fiernt Lysbillede, hvorefter Du
vandrer? RasmNiels. Om personlig Sandhed.
(1854).8. billedl.: »Højhemge Stjærne (o:

guds kærlighed) . .
\
Du Sol under Dække,

|

Lysbilled af ham, |
Der sig lod paalægge

(

Vort Aag. Grundtv.PS. ¥.165. 2) (foræld.)

om daguerreotypi, fotografi. 0rst.IX.22.
Selmer.F0.II.118. WSchwanenfl.TF.170. 3)
billede, der frembringes ved, at en særlig

slags (gennemsigtige) fotografier (v. hj. af et

projektionsapparat) kastes (i forstørret maale-
stok) hen paa en hvid baggrund (et opJiængt
hvidt lærred). Der holdes ikke mange po-
pulære Foredrag uden de uundgaaelige
„ledsagende Lysbilleder". Pol. ^^/s 1906. 4.

OpfB.Un3.108. billedl: Verdenshistorien
er en Laterna magica, der viser os i Lys-
billeder . . hvorlunde Menneskehedens
Velgjørere . . vandre Ærens Tornevei.
HCAnd.VI.255. \\ hertil: Lysbilled-apparat,

-lanterne (jf. Lanterne 2) ofl. CP -bjælke,
en. (jf. -støtte, -søjle; 1. br.) bjælkelignende
strime af lys. Solen . . skinnede ind i den
store Stue og lagde en bred Lysbjælke
ind ad hvert Vindue. Tops.III.321. And
Nx.PE.III.256. -blaa, adj. se lyseblaa.
-blad, et, (bot., gart.) blad, der udvikler
sig i stærkt lys; solblad. LandbO. 1.293.
-blakket, adj. [11.3] af en lys, blakket

farve. VSO. hans grønbrune Øjne mødtes
med Annettes lysblakkede. Schand.SB.lll.
O -blind, adj. (1. br.) blændet af lys. (der

var da) ingen Sol at stirre sig lysblind paa.
JPJac.I.lOO. Leop.FL.I.154. O -blink, et.

(jf. -glimt). VSO. Lysblink rislede ned over
mig gjennem Hullerne i Løvtaget og spæt-
tede mine Klæder og mine Hænder. ScAand.
F.390. JPJac.1.60. -hlom»t, en. (efter ty.

lichtblume) 2( giftliljen Bulbocodium (ver-

num). Kjærbøll.FB.126. -blomstret, adj.

[ILS] omtøjolgn.: medmønster aflyse blomster.

et lysblomstret, tyrkiskt TæTppe. Etlar.SB.
88. en lysblomstret Formiddagskjole. Pon<.
FL.53. -blond, adj. [IL3] omperson(s haar
og skæg): af en lys, blond farve. Pont.M.107.
lU.Familie-Journal.l907.348.sp.3.-honkhef

en. J8< (jf -kugle 2, -projektil^ bombe, som
ved sin eksplosion i luften oplyser terrænet
nedenunder. MilTidsskr.1905.60. O -brin-
ser, en. 1) (1. br.) om hvad der udsender
lys; lysgiver. Schand.TF.I.131. blege Stjer-
ner skælvede bag Taagens Slør, bange
over den mægtige Lysbringers nære
Komme. AaBrodersen.Frandsen.(1923).100.
Vokslysene var . . de eneste Lysbringere

10 i de Dage. HimmerlEjær.1923.409. 2) (jf.
-bærer^ om væsen, der bringer lys med sig;

især om person, der spreder oplysning olgn.

PalM.Vl.9. Hun saa i (G. Brandes) en
Frigører, en Fører og en Lysbringer.
Leop.FL.I.20. O -bro, en. om lysende
stribe, der forbinder to punkter, strækker sig

hen overvandet olgn. Hauch.SD.I.193. Solen
vil snart være sunken ned, og Maanen vil

komme og kaste sin Lysbro hen over Søen.
20 Bergs.PP.288. Lyset fra de to Vinduer, to

smalle Lysbroer ud i det store Mørke.Ban^r.
SE.195.

II
(astr.) om de lyse partier i solplet-

ternes mørke kerne (Umbra). SaUXXI.907.
GI -brud, et. (jf. -brydning 3^ frembrud,
gennembrud af lys; sted, hvor lyset brydes.

*Bogen
I

. . ender med et Lysbrud gjen-
nem T2i2igen.Schand.SD.xxx. dette Land-
skab med de strittende Stammer og Lys-
brudet bag dem. SSwane.KaiNielsensKunst.

30 (1925).13. -bran, adj. se lysebrun, -bry-
dende, part. adj. (især fagl.) som bryder
(nL2.2) lyset. Prosch. Dyrerigets Naturhist.
(1851). XXVI. han bar tykke lysbrydende
BTi\\ev.JVJens.HH.102. Ædelstenes værdi-
fulde Egenskaber.. Haardhed, Farve, Lys-
brydenhed eic. SaUXXV.681. -bryd-
nings, en. 1) (især fagl.) lysstraalernes

brydning (1.4), refraktion. MO. Lovene for
Lysspejling og Lysbrydning. JLange.II.

40 151. 2) (sj.) om refleks af lys. Kari den
stores Klinge skifter stadig i 30 Lysbryd-
ninger. FFed. ff. i44. 3) (jf -brud; sj.)

frembrud af lys (dagslys, sollys). En ny
gryende Morgenrøde, prangende i al Lys-
brydningens mest flunkende Gaiadragt,
viste sig for Fantasiens Øjne.Schand.TF.
11.84. -brænding:, en. 1) (nu næppe
br.) det at brænde lys, have lys tændt. VSO.
II

den tid om aftenen, da der tændes lys. smst.

50 2) t om dagslysets frembrud; daggry. Moth.
L247. Bostgaard.Lex.L437. -brend, en.

(fagl.; jf. -gaard, -skaktj om skakt olgn.,

der har til formaal at give lyset adgang til

et sted (lokaler). D&H. -bne, en. 1) (fagl.)

lysende flamme (af form som en bue) nå. kul-

stængerne i buelampe olgn. Christians.Fys.

287. OpfB.''IV1.147. \\ hertil: Lysbue-dan-
nelse, -sender (telegrafsender, der virker v.

hj. af en generator m. lysbue. OpfB.*II.661),
60 -svejsning (smst.III.168), -telegrafi (OpfB.^

III2.134) ofl. 2) om (bueformet, kuppelfor-

met) lysning paa himlen, i atmosfæren. Fra
mit nordsjællandske Vindue ser jeg hver
Aften Lysbuen dirrende over København.
Børd.(Kbh.^^ia913.2.sp.4). \\

(astr.) om lys-

ningen, i den del af atmosfæren, der i de lyse
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nætter belyses af solen. BeckeÆ.88. -bærer,
en. (jf. -bringer 2; sj.). selv vidste han
endnu ikke, at han var en Digter, Lys-
bæreren for Tider og Slægter.ECAndJX.
232. -bege, en. ^ d. s. s. -tønde (jf. Fyr-
bøje;. OpfB.^12.120. -beige, en. 1) O
om lys(masse), der vælder frem ell. bølger frem
og tilbage. 'Maanen vælded igjennem
Rummet Lysbølger hxide. Schand.SD.166.
Naar et Tæppe eUer Baand (o: i nord-
lyset) bevæger sig, ser man ofte saakaldte
„Lysbølger", o: lysende Pletter, gennem-
løbe Tæppet eUer Baandet i hele dets
Længde. PaulsenJI.860. 2) (fys.) om de

bølgebevægelser, hvorigennem lyset forplanter

sig. MKnudsen.Fy8ik.(1923).694. Sal.'XVI.
175. -celle, en. (zool.) celle, der menes at

producere et stof (hiciferin), som frembringer
de hos visse dyr og planter forekotnmende lys-

fænomener. Sal.-XVI.190. -central, en.

(elektr.) centralstation , der producerer elek-

trisk lys. SaUI.369. -cikade, en. (jf.

Lygtebærer 2; zool.) cikade af familien
Fulgoridæ, som tidligere mentes at udstraale

lys. Brehm.Krybd.684. Sal.*IV.947. I. O
-dis, en. (jf. -røg, -taage^ lys(skær), der

minder om dis. øsende Regnvejr, dam-
pende Lysdis, Vrimmel af Mennesker og
Vogne. Schand.SB.62. II. -dis, en. (poet.,

sj.) overnaturligt, kvindeligt vcesen, knyttet tU
lyset, fremtrædende i lysskær olgn. JFihiger.
(Diod.)Den evige Strid. (1878). 135. -éng,
en. se Lysedag. -dun, et. (jf. -fjeder;

zool.) om dun, Ser sidder frit (ikke dækkede)
paa hoved ell. hcUs (hos visse gribbe). SaLVI.
648. -dankel, adj. [II] (nu næppe br.)

d. s. s. klardunkel. Disse (malerier) hæve
sig i frisk Farveglands og ved det skiøn-
neste Lysdunkle fra den azurblaae Grund.
Molb.Beise.III.127. MO. D&E. -dyr, et.

(zool., 1. br.) slimdyret NoctUuca, der er for-
synet med lysorganer. Brehm.Erybd.890.
lyse, V. [ilysa] Høysg.AGr.l4. (yiu ikke i

rigsspr. liase. Sort.Br.Cl *). præs. -er ['ly-'sar]

præt. -te (tidligere ogs. skrevet -de. Basth.Tale.

(1782).29. Ch-undtv.Saxo.III.394) ell. (nu
næppe br.) -ede (EolbJRJ.83. Biehl.DQ.I.
134): part. -t [ly's<f] ell. (nu næppe br.) -et

(Hoib.EpJII.37. Høysg.S.249. .JSneedJII.
103). vbs. -ning (s. d.), jf.l. Lys, I. Lysende.
{æda. lysæ, liusæ (i bet. A: Karp.Kr.13.36.
137. AM.; i bet.B-:Lund. Ordb.89.92), oldn.
lysa; til I. Lys, n. lys)

A. udsende lys (og deraf udviklede be-

tydninger).

I) om lys ell. lysgiver: udsende, ud-
straale lys. t.i) t al alm. en Lampe, der
lyser paa den hellige Lysestage. Sir.26.19.
•Maanen . . lyser blodrød paa den fjerne
Strand. Lund.ED. 194. *l Afgrunden (o:

inde i fjeldet) lyser ei Sol eller Stjerne.
naiich.SE.64. Hun strøg igjen mod Mu-
ren en Svovlstikke, den lyste rundt om.
og i Glandsen stod den gamle Mormoer.
HCAnd.VI.38. de optændte Ild til at lyse
(Chr.VI: ild, at den gav lue). JuddSJS.

en lysende (1819: klar; Sky. Matth. 17.

5

(1907). lysende insekter, insekter, der

synes at udsende lys (jf. Lysinsekt^. Funke.
(1801).L496. lysende Insekter . . fløi som
ndfunker igjennem Luften.Hauch.ND.251.
lysende mos, 2f mos af familien Schisto-

stegaceæ. hvis forkim er stærkt lysbrydende

(jf.Lysmos). Sal.*XVIL348. lysende or-
gan, (zool.) d. s. 8. Lysorgan. Sal*XVI.183.

10 lysende projektil, ^ d. 8. s. Lysprojek-
til. Sal.*XVlJ83. lyse af for, (jf. aflyse 3;

nu næppe br.) ved sit stærke lys overgaa, for-

dunkle et andet. Solen lyser af for de øv-
rige HimmeUys. VSO.I.87. billedl.: Hans
Arbeid er saa mesterligen giort, at det
lyser af for alle de andres, smst. lyse
frem ell. op, (1. br.) begynde at udsende
lys, blusse op olgn. Gud . . paa hvis Vink
Sole lyse frem og Sole slukkes. Mynst.

M Betr.1.268. blinkende Smaalys, der slnktes

og lyste op alt som Folk bevægede sig.

JPJac.1.44. I ^nu Ibr.i rigsspr.) om dags-

lyset. 'Den signede Dag med Fryd vi

seer | Af Havet til os opkomme, I Den
lyse paa Himlen meer og meer, I Os alle

til Lyst og Fromme. Grundtv.SS.1.57. Pi-

gen (maatte) op før Dagen begyndte at

lyse. OleNygaard. Min Livsførelse. (1886).41.
Dengang Gryet lyste, sagde Jænns Lige-

30 vel Tak for godt Makkerskab og drog ad
Hjemningen til. Grari.0en.99. upers.: det
lyser elT. det lyser ad dag ell. op til

dag (Matth.28.1(Chr.VI)), det bliver lyst;

dagen gryer; det lysner, hun (staar) op
igien før det linser. Sort.Br.Cl*: Før det
lyste ad Dag var Hexen atter ved Døren
og kaldte ad dem. SvGrundtv.FÆ.1.58. det
begyndte at lyse om Morgenen. EristJyF.
IIJ.24. H (bibl, kirk.) om guds, himlens lys

40(1.6), klarhed (jf.nd.f.sp. 243''«). *Du (o:

Jesus) . . fører dit Følge i lysende Fjed
|

Til Liv og til Fred. GrundtvjSS.lIL161.
herren lade sit ansigt lyse over
dig, se Ansigt 2. 1^) m. nærmere an-
givelse af hvad eU.hvem lyset falder
paa ell. (især) hvem (hvad) lyset er til

nytte for, hvem lyset sætter i stand til at se

noget, arbejde, finde vej olgn. | t forb. m.
præp. for ell. (nu næppe br.) (hens)obj. Her-

50 ren gik foran dem . . om Natten i en Ild-

støtte for at lyse for dem, at de kunde
vandre Dag og Nat. 2Mos.13.21. alle Pla-
neter ere faste og mørke Legemer. De
fleste af dem have . . Maaner om sig, for

at lyse dem om Nætterne, naar Solen er

borte. iSttAm.rJ.94. *(maanen) lyser Kiær-
ligheden

I
Paa skinlte Vei. Oehl.L.lLll3.

*hist sig hæver alt den blege Maane,
|

Og lyser Vandreren paa smalle Sti. PalM.
(OTJ.177. biUedl. (m. overgang til bet. hx):
*Denne Stjæme lys og mild,

|
Som kan

aldrig lede vild, | Er hans Guddoms-
Ord det klare, | Som han os lod aaben-
bare | Til at lyse for vor Fod. Grundtv.
SS.III.106. *0, rør vort Øje, at vi se

I

Den Naade, Gud os lod bete, | At vi maa

XIII. Rentrykt =/, 1831 16
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lyses af din Sol. smstV.386. \\ O m. adver-

biel bestemmelse, der angiver maal ell. retning.

*Paa Himmelen tindre de Stjærner saa
smaa, |

Saa tindre de Smaalys i Hytternes
Vraa | Og lyse de Bønder til Senge.
Grundtv.PS.I.133. Stjærnerne har lyst de
store Opdagere frem over Havet. Made-
lung.Opbrud.(1909).118. jf. bet. l.i slutn.:

•Lad i fromme Fædres Fjed,
| I dit Aa-

syns Lys os vandre,
|
Lyses hjem til Dig

i Fred. Grundtv.SS.I.30. 1.3) (sj.) m. ind-

holds-obj. Efteraarssolen lyser sin Glans
over alle Ting. GFog-Fetersen.Stæren er her

igen.(1921).41.

2) om person: lade lyset falde paa et

sted, kaste lys ind i, over noget olgn.;

især: v. hj. af lampe, lygte olgn. sprede
mørket, belyse, oplyse noget. 2.1) i al

alm. Sganarell kommer ind med et Lys i

Haanden^ og . » Gaaer om paa Theatred
og lyser. Eolb.VHH.Prol. Ise. Til næste
Værelse var Døren tagen af . . der inden-
for jamrede det, de lyste åerind. HCAnd.
IV.26. Aften efter Aften lyste han med
rystende Hånd Kamret rundt. Rørd.LB.
59. lyse efter, (jf.u. bet. 8 samt Lygte
sp.l70^^; sj.) lede, søge efter med et lys (en

lygte). Holb.Sat.I.A6*: || i forb. m. adv. op.
1. i egl. bet. de raabte Alle paa Lys, thi

Maanens Straale gjennem Vinduet var
for ringe, der maatte anderledes lyses

op. HCAnd. IV. 457. Hvis nu Doktoren
vilde være saa god, saa maa vi se paa
Liget — Vil de andre Folk være saa ven-
lige at lyse op, alt hvad de Ts.aji. Schand.
BS.434. 2. i videre anv. i forb. m. præp. i

;

dels : skaffe klarhed i, rede paa (noget). Han
trængte til at faa lyst op i det, som
rørte sig i ham. Schand.TF.II.145. dels:

tynde ud i, gøre lyst iblandt (se II. lys 2.2^;

*Hvor har vi Fjendens Trop? | Nu skal

vi lyse op; | Giv Fyr I AReeke.l9. Der blev
lyst op i Skovene, Moser tørlagte og tid-

ligere Marklodder indhegnede til Haver.
DanmHavebr.lO. 2.2) m. obj., der betegner,

hvad lyset falder paa; m. h.t. genstand: be-
lyse; m. h. t. sted ell. hvad der foregaar et

sted: oplyse. Gaden . . er slet lyst. Porøi-
vennen. 1801. 2335. 'Han tændte Faklen;
lyste

I
De blege Ansigtstræk. Aarestr.SS.

III.22. 'jeg lyste med Fakler
|
vor nat-

lige Fest. Drachm.RB.12. *de rane bort
hans (9: bjergaandens) Skat,

| Og lyser
op hans mørke 'Sat. Oehl.SH.52. billedl.:

•Lys op vor Synd som Lyn, |
Guds Naa-

des Dyb som Solenl Grundtv.SS.1.634.
\\

nu især (fagl.): belyse, gennemlyse æg
for at undersøge, om de er friske ell. ube-
frugtede. JPedersen- Bjergaard. Hønsegaar-
den.(1898).112. Under Rugningen vendes
Æggene mekanisk hver 6. Time . . og
Æggene lyses over elektrisk Lys. Hjem-
met.^yiil930.32.sp.2. 2.3) i forb. m. angi-
velse af den person, for hvis skyld
man lader lyset skinne (for at han kan
se til noget, finde vej olgn) || i forb. m. præp.

for ell. (nu 1. br.) i forb. m. (hens)obj. Det
synes vel en Høflighed af en Mand, at
hånd tilbyder mig sin Tienner for at lyse
mig.Holb.Vgs.II.1. *Fald ei paa Trappen I

lad mig lyse ierlHeib.Poet.lV.391. (han)
gik saa foran og lyste for dem i den lange,
mørke Gang. ECAnd.'V.45. *hvem er der?

|

Naa, lys migl lad mig see\Hostr.DD.171.
Er jeg bestjaalen, saa skal De staae mig

10 tU Ansvar. Lys mig op — jeg maa strax
forvisse inig.Hrz.VII.331. || m. obj. og ad-
verbiel bestemmelse, der angiver maal ell. ret-

ning. Man saae fornemme Stands-Perso-
ner lyses hiem af deres Piger. Holb.Masc.
1.4. *Hver Aften, naar . . min Smaadreng
lyste mig

|
Med Kerten til mit Leiested.

Oehl.HY.168. Hun befalde . . Tjeneren at

lyse ham op paa hans Soveværelse. Blich.

(1920).X.83. om Natten Kl. 12 forlod Kon-
20 gen af Preussen vor Hovedstad. Han blev

lyst ud af Rheden med Blinkfyr paa Nok-
kerne af Ræerne fra alle tre Orlogsmænd.
StBille.Gal.I.15. Musikeren rejste sig op .

.

hvorefter min Onkel lyste ham ud. Schand.
F.418. i billedl. udtr. for at vise bort, afvise,

tilbagevise, vise vintervejen olgn. (nu især i

forb. lyse hjem^; Han vilde besøge min
Kone, mens jeg var borte; men jeg var
selv hjemme og lyste ham sgu ud, saa at

30 han nok ikke saa snart kommer igjen.
Goldschm.VIII.158. dette Indbrud af den
overleverede Moral paa et Omraade, hvor-
fra man kun har at lyse den hiem. Bran-
des.VIII.439. Slaal midt i Flokken 1 lys
dem ad Helvede til det Rak. AndNx.PE.
11.117. saa gav jeg ham et Par paa Kas-
sen. Jeg har vel samme Ret som enhver
anden til at lyse en Fornærmelse hjem.
smst.III.302. et staveproblem, som . . for-

40 længst er lyst ned ad trapperne. EdvLehm.
(DagNyh.^yil923.11.sp.6). lyse hjem (ell.

ud) med en bergfisk, se Bergfisk.
3) træde klart, tydelig frem for sy-

net ell.gøre et lyst farveindtryk; skin-
ne, straale, funkle (i skæret af en lys-

giver, ved sin evne til at tilbagekaste lys olgn.).

3.1) være belyst, oplyst ell. af en meget
lys farve (og ligesom selv udsende lys). *(de)
gaaer ind

|
Didhen, hvor Graven lyser

|

50 Af Lygtens matte Skin. Oehl.L.1.47. det
blaa Sund . . lyste af den synkende Sol.

Goldschm.VIl.267 . Højt oppe i Alleen lyste

hendes kraprøde Rohe.JPJac.I.158. •Solen
baged ved Gyvlens Rod,

| og Sandet ly-

ste i Bakken. Aakj.Blic1ier.(1926). 5. jf.:
Hun var lys — ja, saa lys saa hun lyste

fra sig. Og hendes Øjne var blaa, saa alle

andre Øjne var graa ved Siden af hendes.
Gravl.AB.195. 3.2) (1. br.) om vejret, i forb.

60vejret lyser op, det bliver lysere i vejret

(se II. lys 2.5j; det klarer op. Et Øjeblik
lyste Vejret op. Man kunde se lidt læn-
gere ud i Landet. Schand.lF.48. 3.3) om
øje ell.ansigt(s-udtryk): have stærk glans,
ild (1.6.3), klarhed p. gr. af fyrighed, be-

gejstring, glæde olgn.; straale; funkle.
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*Hans Øine de lyste gjennem det Hjelme-
net. Hauch. SD. II. 228. Alle, som kom,
stode med lysende Ansigter om Thor-
valdsens Grzv. ECAnd. VI.61. Fuldt af Be-
undring og Begejstring lyste hendes Øje
paa hiim. JPJac.1.69. „Er det Deres Fød-
selsdag idag?" . , — „Nej-ej hvor-
for?" — „Jo, for jeg synes, De lyser

saadan i Ansigtet." Bang.L.199. hun smi-
lede, underfuldt, paa en Gang som et

Barn, som Jomfru og som Moder, hun
smilede til alle Karle, og det lyste over
en Synder. JFJens.CT.-2i8. | m. præp. af
tU betegnelse af den indre aarsag, kilde, kloge,
ærlige Øine, der lyste af Taknemmelighed
og Tmå. HCAndJV. 260. et Ansigt .. der
lyste af Intelligens. MOttosen. Ruths Far.
(1907).142. Jf. bet. 3.6: Barnet lo og lyste

af Glæde. HelgeKaarsb.HM. 106. 3.4) om
følelse, stemning, indre egenskaber: lægge
sig tydelig for dagen, træde klart
frem i blik, ansigtsudtryk, handlin-
ger olgn. hans Kjærlighed, hans Glfede
lyste gjennem Alt hvad han sagde og
gjorde. Gylb.(1849).IV.107. Med et Udtryk
i sit Ansigt, hvor Følelsen af den gode
Samvittighed lyste frem, standsede min
Onkel. Schand.F.422. H "»• pr<^P- af: Ei
seer du ud som Træl . . Kongelighed
lyser af dine Øine og Ansigt. Suhni.Hist.

1.143. 'din Vrede dig lyser af Minerne.
Heib.Foet.VII.363. »Frem af hans Aasyn
lyste salig Godhed. FalM.TreD. 162. nu
især i forb.som lyse ud af ens øjne ell.

lyse en ud af øjnene: *Glæden lyser
Glutten ud af Øiet. Oehl.L.1.274. Den syd-
lige Ild lyser jo kjendelig ud af hendes
Øine. Gylb.(1849)JX.78. Ærligheden lyser
ud af hans Øine. HCAnd.XIl.123. jf.: det
lysede paa tusinde Miile nær ud af hans
Øiensteene, at han var en ærlig Siel.

Biehl.Dq.iyj.23. | m. præp. i: »Den Aand,
som lyser i dit ^\ik..Bagges.ETp.348. *At
hun har talt i Hjertet med en Gud, | Det
lyser end i hendes Gang og lAiuer. Bødt.
75. i hans mørke Øjne lyser der et Glimt
af Yiiertensgodhed. Emma Kraft. En ækel
Dreng.(1904).38. Zs) om sandhed, faktiske

forhold: klart fremgaa af noget; være
tydelig, klar, indlysende. H '^ ^ forb.

lyse frem ell. ud af noget, den Sand-
hed, som . . lyser ud af (aviserne). Gylb.I.

146. 'den simple Lære | der lyser ud af

et Liv i ÆTe.JVJen8.Di.'98. det lyser
frem . . af aXt.D&H. H (nu næppe br.) i forb.
lyse en i øjnene. OeconT.III.92. Uret-
færdigheden af dette Forslag lyser strax
i Øinene. Birckner.I.134. | (sj.) i forb. be-
gynde at lyse, begynde at blive indly-
sende, gaa op for, „dæmre" for en. den, der
tvivler, hos ham begynder Muligheden
af Guds Tilværelse at \jse.Monrad£Y.13.
3^) (udviklet af bet. 3.3 slutn.) i forb. m.præp.
af: være tydelig præget af; bære ty-
deligt vidne om. Foredraget lyser af . .

Vid. D&H. han (sad) og lyste af Sirlighed.

Bønnelycke/BerlTid.''ya921.MJl.sp.l).S&R-
dan ser Skemaet ud. Og det lyser jo langt
væk af Amerika — med en let Tilsætning
af Germany. DagXyh.'l*1930.Sønd.l0.sp.2.

4) om person, handling, optræden, værk
olgn.: være fremragende, ypperlig ell.

forbilledlig , mønsterværdig. Endeel
have arbeidet sig frem fra ringe Stand .

.

til at lyse i de vigtigste Embeder. MaU.
10 SgH.o59. det store Mønster, med hvilket

Hun lysde for alle Jordens Mægtige.
Basth.Tale.(1782).29. lade sit Levned lyse

. . for andre. D&H. den elskede Datter,
dannet i . . huuslige Dyder til at lyse
frem blandt sit Kiøn. yfvnst.Tale.(1828).ll.

Den unge Dame vil sikkert komme til at

lyse op i det københavnske Selskabsliv.
SvLaJ'ruG.44. AFriis.BD.II.314. B nu især
i part. lysende brugt som adj. Han ned-

ao stammede fra en af Roms mest ansete og
lysende Slægter. Hol8t.V.245. (en) lysende
Daad. Drachm.LE.92. *en lysende Bedrift,
som kan aldrig slettes ud. LCNiels.ML.37.
ofte i forb. et lysende eksempel: det
romanagtige Epos, en Digtart, hvori Ovids
Metamorphoses og Ariosts Orlando ere de
meest lysende Exempler. Heib. Fros. III.
296. Schand.AE.363. det falder mig gan-
ske let og naturligt at give Afkald paa

30 Livets Goder, til lysende Eksempel for
mine ærede Samtidige. FrFoulsen.MD.290.

5) yde vejledning, belæring, forkla-
ring, sprede oplysning olgn, 5.1) (jf. 1.

Lys 4.1^ Q om vejledning, belæring, op-
lysning af en person, han elskede: at

komme omkring, hvor han under en fri

Form kunde meddele sig til Mennesker,
— „oplive og lyse" dem, som det hed
paa Kristen Kolds Højskole. GadsMag.

40 1930.262. Gang efter Gang dukker der
op hos mig Ord, han har sagt . . Aforis-
mer, han har lyst op med. FrejlifOlsen.
En kbh. Jotimalist.(1922). 43. | i foib. m.
præp. for. vaagn op du, som sover .. og
Christus skal lyse for dig. Ephes.5.14. Hi-
storien er fuld af Exempler herpaa; lad
den lyse for oslSporon.Mod.240. Monrad.
BV.21. SJ2) (jf. I. Lys 4.3; nu sj.) om op-
lysning, forklaring af sag ell. forhold.

50 i Romanen (er) ingen Modsigelse, ingen
Spring; alting bliver lyst af Begiven-
heden og Caracteren. Gynæol. VII. 100.
•Hvem har vel, som du, forklaret,

|
Lyst

den Løndom udi Skrift:
| Sagaen er Guds

Bedrift. Grundtv.FSJ.378.
6) (jf. 1. Lys 4.4, II. lys 6; O sprede

glæde, lykke olgn. *(kcérligheden) hæved
sine Sange | Og lyste Haab i mangen
YTaa..WinthJ.48. AndagtsbUledet paaVæg-

60 gen . . Blomsterne i vasen ude fra „das
Gartenhaus", — hele den stille Gemyts-
poesi, der varmer og lyser op i Hver-
dagssliddet.VYed.BB.141.

f) (1. br.) part. lysende brugt som (for-
stærkende) grads-adv.: ganske; komplet.
•Folks Snak, Selskabets Dom, | lysende

16'
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(alm.: revnende^ ligegyldigt, | hvad brød
hun sig derom. Rørd.GD.8. jf. lysvaagen:
Nu var hun spillende, lysende vaagen.
KMich.SSF.5.
B. meddele offentlig; bekendtgøre;

hundgøre.
8) bekendtgøre paa tinge, kirke-

stævne, i aviserne, ved opslag osv.;

ofte i forb. som lyse til tinge (jf. tinglyse^,

til kirkestævne
||
(nu 1. br.Jm. obj., der an-

giver indholdet af bekendtgørelsen, dersom
Fader fører Slegfredbarn til Tinge, og ly-

ser og forkynder, at det er hans Barn. DL.
5—2—70. 'Kong Frode lagde Ringe

|
Af

Guld paa Alfarvej,
|
Og det blev lyst til

Tinge,
|
At Tyve stjal dem ej. Grundtv.

PS.VII.81. Dagen efter Grimrs Død red
Thorvald omkring til de nærmeste Gaarde
og lyste, at han havde begaaet Drabet.
Hauch.V.88. Marsken lægger ikke Skjul
paa sin Gjerning, men lyser den ligeover-
for Dronningen og den unge Kong Erik;
som fredløs drager han til Hjelm. Joks
Steenstr. Vore Folkeviser. (1891). 263. naar
„Tjenesten" (o: gudstjenesten) var forbi,

og Folk havde hørt hvad der blev lyst

til Kirkestævne — oplæst uden for Kirke-
døren. Gravl.AB.21.

\\
(arkais., sj.) m. ind-

holds-obj. Skulle vi derfor nu begive os
til Dommernes Bænke, lyse lovlig Lys-
ning i Mænds Paahør paa Lovbjerget og
forkynde fuld Fredløshed over deres Ho-
veder. Bauch.V. 399.

il
i særlige forb. m.

præp. ell. adv. lyse 'af, (nu kun dial.) d.

s. s. aflyse 1 ell. f 2. Reenb.lL201. Moth.
L250. Feilb. jf: (de) blev forlovede Da-
gen efter, hun var konfirmeret. Men hel-
digvis lurede jeg dem op en Aften ude i

Haven, og De kan troe, der blev lyst af.

Bergs.OF.I1.330. lyse efter ell. (nu næppe
hr.) om (Falst.66. VSO. MO.) noget. 1.

(nu kun dial.) d. s. s. efterlyse. Findis de
Koster, som mand haver lyst efter, under
Bondens L&as. DL.6—17—16. Holb.Pants.
III.7. Det er Skade, at Hun ikke forlan-
ger, at jeg skal hjælpe Hende med at lede
ham op eller lyse efter ham i Aviserne.
Oversk.I.102. Sv Grundtv.FÆ.1.218. Feilb.

2. i videre anv. (ell. til bet. 2.i): søge, lede,

spørge efter. Mage til Hovmod som hans,
det skal man lyse gennem Lande efter.

Kidde.B. 92. Feilb. OrdbS.(Fyn, Lyø). i rigs-

spr. især (Cp): paapege, fremhæve noget som
paakrævet, nødvendigt, Éom en mangel, der
burde udfyldes. I sin første Leder . . lyser
(Topsøe) efter et Folkeparti. FiZMnd.FT.
57. Nu kom Nøden vandrende. Der blev
lyst efter Velgørenheden. ^ndiV^æ.PÆ.II.
226. lyse for noget, (nu næppe br.) be-

kendtgøre, kundgøre noget. Præsterne maa
ej lyse paa Prædikestoelen for noget, som
ikke billigen dertil henhører. DL.2—4—18.

lyse (noget) op, (jf. oplyse; nu kun dial.)

bekendtgøre (især: fundne sager); fremlyse
(2). Lyser mand ikke op det hånd hittede,
da bliver hånd Tyv derfor. DL.5—9 —2.

*sligt for Norge ey Ådres-Avisen dølger.
|

Den lyser op til Kiøbs, og hvad man
sælge vil. Prahl.ST.1.59. (hun tog shaivlet)

med sig, for at lade det lyse op her i

Egnen, at Eieren kunde faae det igjen.

Gylb.VI.258. Feilb. lyse 'til, (nu næppe
br.) bekendtgøre. Moth.L250. Han . . lysde
til, at han vilde thinge med Almuen i

tre Hold. Grundtv.Saxo.III.394.
10 B) om præst: bekendtgøre i kirken (tid-

ligere: paa tre søndage), at et par agter
at indgaa ægteskab. *Hvad skal til at

fæste . . Mand til Kvinde?
|
Skal der Guld

om en Finger? Og Jaord i Hjemmet?
|

Skal der lyses i Kirken ? Eic/i.1.37. Man
var færdig med at sy Udstyr . . Søndag
otte Dage skulde der lyses første Gang.
AndNx.M.262. m. præp. for til angivelse af
de personer, der agter at indgaa ægteskab.

20 DL.3—16—10. *Da var der ogsaa lyst tre-

gange over
I
For velagte unge Karl

og dydsirede Mø.Winthyi.205. 'Tænk, i

Dag ved Kirkefesten
|
blev der lyst for

os af Præsten. r/ioria.X).57'. i forb. lyse
til ægteskab ell. bryllup (S&B.) ell.

(sj.) lyse ægteskab (HCAnd.VIII.261):
Der blev lyset til Ægteskab for dem i

Søndags. Høysg. S. 249. VSO. D&R. lyse
I til, (dial.) d. s. der var lyst til i Kirken.

30 CReimer.NB. 419. lyse tilbage, (dial.)

om præst: bekendtgøre i kirken, at en paa-
tænkt vielse aflyses. Feilb.BL.293. lyse ud,
(1. br.) lyse for sidste gang. Moth. L250.

D&H.
II
(nu næppe br.) m. person-obj. Jeg

raadte Jer til, heller at lade Jer lyse fra

Prædikestolen. Oversk. Com.I.125.
10) m. person-obj. og præd. ell. præp.-led

ni. af ell.i (til): erklære for udelukket
af ell. optaget i et samfund olgn.; er-

40 klære en (ell. noget) for at være udløst
af ell. hensat i en rettighed, straf olgn.

lyse én i \a\iet.Moth.L250. lyse én af

låuet. smst.L249. lyse af kuld og køn. smst.

lyse én af landet. smst.(jf. landlysej. *Du
gienløste os i Naade |

Med din Søns det
dyre Blod, | Lyste os med Dig i Æt.
Grundtv.SS.L222. da vilde Hedin lyse dem
fredløse paa Lovbjerget, fordi de havde
brudt det indgangne Forlig. JTawcA.F.^i 9.

»lyse En i Ufred.fSO. Yderste Højre ly-

ser yderste Venstre ned i yderste Hel-
vede. Yderste Venstre gør Gengæld. TJ'ied.

Da.45. især i forb. som lyse i (ell. tilj

band, fred, hævd, kuld (og køn), se

u. 1. Band 1.2, Fred l.i. Hævd 2.3, HL
Kuld 5 O/- band-, fred-, kuld-, kønlyse;.

It) i forb. som lyse forbandelse, fred
(se Fred l.i-aj, velsignelse (se Velsig-

nelse j, (paa højtidelig maade) nedbede for-

60 bandelse osv. over en, erklære forbandelse osv.

at hvile over en (jf. fredlyse^. Den store

Mufti til Constantinopel havde lyset For-
bandelse over alle dem, som havde an-

taget Bajazeths Parti. Holb.Eh.1.47 7. saa

blev han saa gal i sit Hoved, som han
kunde blive det, og lyste Forbandelse
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i

over den Sandbanke. ECAnd.VIIIM. jf.:

„Der er lyst og kyst!" mumlede hun og
gjorde manende Bevægelser hen over den
Unges Skød. AndNx.DM.65.
JLyse-, i ssgr. ['lysa- ell. (nu 8j. i rigsspr.)

'lysa-] 1) (jf. Lys- \) af 1. Lys; især af I.

Lys 7.3 i bet.: lysgiver, støbt af talg, voks ell.

stearin (hvor intet andet angives naf., fwelig-
ger denne bet.); ofte findes baade former med
Lyse- og Lys- (de sidste dog til dels ved ind-

flydelse fra jy.; sml. Feilb., der dels har disse

ssgr. u. lyse-, dels u. lys-^; mange af ssgr.'ne

tilhører det dial. (ofte foræld.) spr. (se ogs.

Feilb.). 2) (jf. Lys- 2; mods. mørk(e)-; af
II. lys 3; især i betegnelser for farvenuan-
cer; som regel findes baade former med lys-

og lyse-, af hvilke de første især tilhører

bogsprog ell. fagl. spr., medens talespr. an-
vender de sidste. 3) (maaske) af lyse 1, se

Lyse-klyne, -mand, -tørv. -arm, en. ^Lys-.

HimmerlKjær.1923.487). (nu 1. br.) om arm
i lysekrone, lampet(arm) olgn. DL.6—16—4.

MB.1844.49. -bakke, en. (foræld.) bakke
til anbringelse af et (fælle)lys ell. en lysesaks.

S&B. D&H. -bille, en. se LysbUle.
-blaa, adj. (nu i rigsspr. især O ell. fagl.

lys-. Moth.L247. Blich.(1920). XV. 47.

Schand.UD.82. CarlSør.S.II.lo4). (ænyd.
linsblaa, oWn. Ijosblår; iU IL lys 3) af en
lys, blaa farve. PflugJ)P.621. *Paa Stjerne-
Tepper lyseblaa . . | Skal glade vi til

Kirke gaae. Gnindtv.SSJ..347. Den elskede
Kvinde i Bogen er fra først af som et

lyseblaat Syn. Hun har lyseblaa Øjne.
Naar hun har sin lyseblaa Fløjlskjole paa,
véd hendes Elsker ikke, hvad som glim-
ter lyseblaaest. Kjolen eller Øjnene. Bran-
des.XIII.535. 1 substantivisk; dels i intk., som
navn paa farve ell. farvestof. Den tilbage-
blevne Farve kan man bruge til lyseblaat.
CVarg.Farve-Bog.(1773).104. dels (foræld.)
i fk., om gendarm (med lyseblaa uniform)
af det 1885-94 bestaaende korps (jf. For-
glemmigej 2.2J. Dania.III.75. syv »Lyse-
blaa" (Gendarmer) med Geværer og Cha-
cot . . stillede sig som Æresvagt ved Hø-
rups G&åedøT. Cavling. BS. 175. VilhAnd.
HP.35. -blaallff, adj. (til U. lys 3; sj.)

af en lys, blaalig farve. BaggesJI.54. -bord,
et. 1) (jf. -buk; foræld.) om lille bord, der
er beregnet til at bære et lys ell. en lampe,
ell. om høj, paa gulvet staaende lysestage;
gueridon. vAph.(1764). Sexten høie Sølv-
lyseborde med Lys stode herinde. ÉCAnd.
IV.275. Feilb.BL.48. ^ (fagl., foræld.) bord-
lignende indretning, hvis drejelige plade i

underkanten er forsynet med kroge til at
hænge lysebrikkeme op i. VSO. JPJacl.
271. Museum. 1892. 1. 133. Feilb. IV. 295.
-brand 9 en. {ænyd. liusebrand, det at

brænde lys (DMag.II.104), æda. (i bet. 2)
lius-, lys-, liusæbrand (Harp.Kr.5.84.170j)

1) (til I. Brand 5.3; dial.) lysetande; rygende
tande. vAph.(1772). III. VSO. MDL.(u.
Lysbrandj. fei76.('M. lysbrand;. 2) ^ (nu
næppe br.) kongelys, Verbascum L. JTusch.

259. jf. FolkLægem.III.68. -brik, en.

(foræld.) ved lysestøbning: brik til at hænge
vægerne i. -brikke: vAph.(1759). VSO.
MO. Feilb. (u. lyshiikke). -bnut, adj.

(nu i rigsspr. iscei- fS ell. fagl. lys-. Moth.
L247. VSO. SaVXVI.255). (til II. lys 3;
af en lys, brun farve. Moth.L251. (han)
førte frem hans Ganger,

|
Den lysebruune,

\x0\Q.Aarestr.SS.II.172. -buk, en. (jf.
10 -bord 1; nu kun dial.) høj, paa gulvet

staaende stage ell. holder til (tælle)ly8. Moth.
L251. de (danske bønder) samles . . om
Lysebukken. CFWegener.LK.3. SvendbAmt.
1923.253. OrdbS.(Fyn). -duf, en. (gldgs.

Lys-. BistJ.179. VortHjJIIl.28. Biittel.

TA.23). {jf. SV. lysduk; til I. Lys 1 ell.

lyse 1) broderet, hæklet ell. strikket stykke
haandarbejde, egl. af lyst stof, til at lægge
paa et bord olgn. under lampen for at for-

20 høje lysvirkningen, nu ogs. af mørke farver
og blot til pynt. S&B. DagNyh.^l^l913.Tm.
l.sp.4.

lijs-efTekt, en. lysvirkning, den præg-
tige Lyseffekt (o: ved solnedgang). Gjel.M.
314.

Ijyse-flamme, en. se Lysflamme.
•flue, en. (jf. Lysflue; nu næppe br.) om
(de udvoksede individer af) bimøl, honning-
møl. CNAndersen. BiensNatur. (1827). 126.

30 -form, en. (dial. ell. fagl.) spec: form til

at støbe (form)ly8 i. Moth.L251. Adr."/i
1762.sp.l4. MO. Esp.84. Feilb.(u. lysform;.
-gaas, en. (jf.-gHde; foræld.) gilde med
gaasesteg (ell. anden varm mad), som en
haandværksmester tidligere plejede at holde

for sine svende, naar de skulde begynde at

arbejde ved lys. MothX251. VSO. OrdbS.
(Loll.-Faister), -garn, et (nu kun dial.)

en slags bomulds- ell. blaargam, hvoraf der
40 fremstilles væger. Moth.L251. Adr.^/il762.

sp.lO. TroelsL.^VI.lO. Feilb. (u.lysst^n).
-silde, et. (foræld.) d. s. s. -gaas. Levin.
Dania.lV.151. -glas« et. (nu næppe br.)

glas til at sætte over et lys, for at lyset ikke
skal blæse ud. HWest.St.Croix.(1793).165.
-graa, adj. (nu i rigsspr. især (9 ell. fagL
lys-. Moth.L247. CPBotheJN.290. JPJac.
11.26). (til n. lys 3; af en lys, graa farve.
Moth.L251. CVarg. Farve-Bog. (1773). 62.

50 *sig Skyer lysegraa
| Spejle mildt i Bøl-

gen hlaa. Grundtv.PS.VlI.31. PolitiE.Ko-
sterbU^litl924.1.sp.l. -gren, adj. (i rigs-

spr. nu især QO ell. fagl. lys-. Moth.L247.
OeU.SH.45. Haiich.SD.II.247. Becke.ND.
27). (til II. lys 3; af en lys, grøn farve.

Pflug.DP.487. *Droslen slog i Skov sin
klare Trille, I sang om Bøgens lysegrønne
Blad.VEsm.FD. haabet er lysegrønt,
se Haab 2.i. jf. grøn 3.i: en ung, en me-

60 get lysegrøn student. EdvLehm. BT. 129.
-g^l, adj. (nu i rigsspr. især (S ell. fagl.

lys-. Moth.L247. VSO. Pont.L..30). (til U.
lys 3; af en lys, gul farve. Pflug.DP.740.
CVarg.Farve-Bog.(1773).50. de lysegule
Krøller flagrede løst omkring deres Skal-
dxcPMøllLSOo. -holder, en. (i bet. 2
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ogs. undertiden Lys-. VortHj.lV2.66. Po-
litiE.KosterbU*/nl924.2.sp.l). (glda. lysæ-

holdere, lysestage) 1) (sj.) person, som er

til nar, til latter, holder lyset (se u. I. Lys
7a). en gammelagtig Bondekarl fra Byen,
som formedelst sin fjantede . . Sindsbe-
skaffenhed var en jevnlig og velkommen
Lyseholder ved slige Forsamlinger. Blich.

(1920).XXL75. være Lyseholder for en.

D&B.. 2) indretning beregnet til at fastholde ip

et ell. flere lys; lysekrone, -stage olgn.; nu
især om indretning, hvori et julelys anbrin-

ges paa juletræet, ell. om lampetlignende ind-

retning til anbringelse af lys paa forsiden

af klaver olgn. en seksarm et Lyseholder
af Blik, der hang ned fra . . Loftet. Pont.

FL.241. D&H. -norn, et. (nu næppe br.)

et paa en stang anbragt horn, brugt til at

slukke alterlys med. Moth.L251. VSO. -kas-
se, en. (jf. -kiste; nu næppe br.) kasse til 20

at forsende ell. opbevare lys (7.8) i. vAph.
(1759). Grundtv.PS. IV.495. VSO. MO.
-kiste, en. (nu næppe br.) d. s. Moth.L251.
VSO. MO. -kloTe, en. se Lysklove, -kly-
ne« en. fLys-. se ndf.). (maaske til lyse 1

;

jf. KJyne 2; dial.) en slags harpiksholdig

tørv, der brænder med stærkt lysende flamme,
tidligere brugt paa landet til at lægge paa
arnen og oplyse stuen; lysetørv; ogs. om de

splinter af gran-, fyrreved, som findes i denne 30

slags tørvejord og tidligere brugtes til belys-

ning (jf. Lyspind;. EPont.Atlas.V.662. 'Du
varmed dig ved aabne Skorstens Ild,

|

Og Lyseklynen skinned klar og mild.

Orundtv.PS.I.309. hvor mon vi har „Lys-
klynerne"? tænd et Par Stykker af dem
ved Skorsteensilden. Blich. (1920). XXVI.
13. JySaml.V.9. TJss.DanmQeoUSOO. MBL.
Feilb. billedl: Vankundighedens Mørke
rugede tæt over Hytter og Gaarde. Kun 40

de gamle Sagn og Viser holdt en fattig

Lyseklyne i Glød, som man kunde sam-
les om i Arnekrogen. HBegtr. DF. 1. 7.

-knægt, en. (if. -kælling 2; dial.) høj
trælysestage. Tællepraasen i Lyseknægten
tændtes. iunde.fl G'. 78. -kone, en. t)

(foræld.) kone, som støbte og forhandlede lys.

Moth.L251. VSO. 2) (dial.) d. s. s. -kæl-
ling 2. Skattegraveren.1890.197. -krone,
en. (dial. Lys-. JPJac.I.183). d. s. s. I. Krone 50

8.U. JJuel.l3. Den gammeldags Lysekrone
under Loftet udstrakte sine krumbøiede
Arme. Gylb.Novel.II.265. Lysekronens otte,

højtblussende Petroleumslamper frem-
bragte ogsaa en Hede og en Os.Wied.S.
200. -krsekke, en. se u. I. Krække.
-kræmmer, en. (foræld.) kræmmer, der
forhandlede lys. Moth.L252. VSO. -knsle,
en. se Lyskugle, -kællings, en. (i bet. 2
ogs. Lys-. AntNiels.FL.III.21). 1) f d. s. s. 60

-kone 1. Moth.L252. 2) (jf. -knægt, -kone 2,

-moder, L Kælling 3.3; foræld., dial.) høj
trælysestage ell. et paa gulvet anbragt stativ,

hvori lyset anbragtes, især brugt til at sy,

spinde olgn. ved. MDL. Om Vinterafte-
nerne, naar „Lysekællingen" var sat frem

ved Ovnen og Kartningen og andet Hus-
flidsarbejde sat i Gang. ZakNiels.K.13.
SjællBond.59. Feilb. -lad, et. (nu næppe
br.) om to paa et underlag med en vis af-
stand fra hinanden anbragte stænger, hvor-
imellem spedelys hænges til afsvaling. Moth.
L252. VSO. MO. -lampe, en. (foræld.)
hængelampe til at anbringe lys i. Catalog
over Løsøre -Audionen paa Estrup. (1819). 9.

BibeAmt.1919.25. f -lav, en. ^ Xan-
thoria candelaria (Ach.), der tidligere brug-
tes til gulfarvning af vokslys. VareL(1807).
11.147.

IJys-elektricitet, en. (fys.) frigørelse

af elektricitet i form af elektroner ved be-

lysning. SaUXVI.181. hertil: -elektrisk,
«4?'- (fys-)- Christians.Fys.287. Sal.^XVI.
181.

^selig, adj. se lyslig.

Liyse-lnnte, en. (foræld.) (primitivt lys,

bestaaende af en) væge, gennemtrukket med
talg. laCour&HHolst.MenneskeaandensSejre.
(1904).163. LandbO.1.236. -manchet,
en. (ogs. Lys-. Bi^et.^/iil911.5.sp.7). krans-

formet stykke papir, glas olgn., som omgiver
foden af et lys i en stage, holder. Leop.HT.
51. VortHj.IV2.66. -mand, en. (til I.

Lys 3.1, 7.8 ell. lyse 1; barnespr.) om lyset

forestillet som (frembragt af ell. bolig for)
et menneskeligt væsen, (barnet) talte om
Lysemanden o: Lygten ude paa Gaden.
JVJens.M.IV.44. Feilb. -moder, en.
(dial.) d. s. s. -kælling 2. Moth.L252. PCB
Bondesen.Degnekaar. (1896).36. JOlsen.Fra
Sydsjælland.(1913).17. Feilb.

fivsen, et. se Lyssen.
L JLysende, et. (nu næppe br.) vbs. til

lyse: lys (LI); lysen; lysning, det be-
kiente Udkastende Bierg Æthna . . som
ved sit Lysende betiener det gandske
Sund imellem Sicilien og Italien. Pflug.
DP.253. IL lysende, præs. part. af lyse
(se især bet. l.i, 4 og 7).

liys-enhed, en. (fagl.) enhed, der an-
vendes ved maaling af lysstyrke. Christians.

Fys.405. Scheller.MarO.217.
Ijyse-penge, pi. (Lys-. Forordn.^^/i

1739.§33). (foræld.) penge til oplysning af
kirke, kaserne olgn. de til Fæstningerne be-
villigede Ildebrands- og Lysepenge. itfJS.

1757.180. PNSkovgaard.B.107. MR.1832.
245. -pibe, en. (nu 1. br.) den indfatning

(af form som et lille rør) i en lysestage, hvori

lyset anbringes. Moth.L252. Wied.LH.57.
KLars.LF.57. -pind, en. 1) (nu næppe
br.) pind til at sætte en lysestump fast paa,
saa at den kunde brænde helt ud; lyseprofit

olgn. VSO. 2) (foræld.) pind paa alterstage,

hvorpaa alterlyset blev sat fast. Moth.L252.
VSO. 3) (foræld.) pind, hvorpaa vægerne blev

bundet (ved lysestøbning), før de dyppedes i

den flydende talg; lysespid. SjællBond.59.

4) se Lyspind. -plade, en. (foræld.) plade
ell. skaal, hvori der er en lysepibe til anbrin-
gelse af et lys. Moth.L252. LuisBramsen.O.
94. Pont.LP.L60. -praas, en. (nu i rigs-
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spr. spøg. ell. nedsæt.) lille (tælle)lys; tælle-

praas. Schand.SD.63. Draehm.VD.209. Esp.
259.262. jf. I. Lys 4.2: Der gik en Lyse-
praas op for Herredsfogden. Han saae
beundrende paa sin skarpsindige Søn.
Gjel. VG.130. -profit, en. (dial. ogs. -pro-

fet Esp.464. OrdbS.(Fyn)). (nu kun dial.)

lille, paa en pind fastgjort blik- ell. messing-
cylinder med en pig i, hvorpaa en lysestump
kan anbringes, saaledes at den kan brænde
helt ud. vAph.(17o9). VSO. SaUXVIJ.84.
OrdbS.(Omø). -pudser, en. (foræld.) 1)

(jf.-snyder) person, hvis beskæftigelse det var
at pudse lysene (fx. i et teater). vAph.(1759).
Ing.EF.Il.262. Blich/1920).IVJ20. 2) (en
slags) lysesaks. VSO. Lemn.

JLysier, en. (højtid., sj.) til lyse (2 ell.)

5.1: person, der spreder lys, oplysning. *Ly-
seren (o: Georg Brandes) endnu lige stærk
sig svinger

|
hen over Sekler paa sin Ung-

doms Y'mger.ThøgLars.VV.63. 'fejg har
jeg været, hvor jeg burde været en Kærte,
en Lyser, som viste andre med mig over
Ødemarkens Kam. Pia Cour.ArkadiskMor-
gen.(1924).71.

lyse-red, adj. (nu i rigsspr. især CP ell.

fagl. lys-. Moth.L247. Blich.(1920).XIX.124.
Bang.Mi.lo3. SaUXVI.255). (til II. lys 3;

af en lys, rød farve. Pflug.DP.1062. Blandet
med det Hvide, som lyserødt, er (den røde

farve) munter. 0rst.III.183. 'lyserøde Km-
åeT.PalM.III.182. Bang.SE.85. -saks,
en. (foræld.) redskab (af form som en saks,

hvis ene arm ender i en lille aaben kasse-

formet beholder, den anden i et dertil sva-

rende laag) til at „pudse" et lys med. 2Krøn.
4.21. 'han sysler

|
Med Sværd og Bøddel-

kniv, som var det Lys
i
og Lysesax, før

han vil gaae til Sengs. Oehl.F.152. Hun
klippede Tanen af Praasen med en Lyse-
saks af Messing. JVJens.EF.95. billedl.

:

*at pirre
| I Lampen med Forstandens

Lysesax. Oehl.A.367. -sIt, et. S( (jf. Lam-
pevæge 3^ om de to sivarter: knopsiv, Jun-
cus conglomeratus L., og (nu i rigsspr. iscer)

J. effusus L. (hvis marv tidligere brugtes til

væger). JTusch.117. Thyreg. Udv Fort.I.

276.ACAndersen.DeStUleiLandet.(1928).65.
Feilb. -sky, adj. se HI. lyssky, -skærm,
en. (foræld.) skærm paa en lysestage. Moth.
L252. Winth.VlII.4. Tops.IlI.64. -sluk-
ker, en. 1) (til I. Lys 1, 3 ell. (iscer) l.z)

i egl. bet. \.\) (sj.) om person. Brandes.V.
428. 1.2) indretning til at slukke lyset med;
spec. om lille hætte til at sætte over et lys,

hvorved dette slukkes uderi at ose. vAph.
(1759). man har fundet paa automatiske
Lyseslukkere, som kunne anbefales Folk,
der ere tilbøjelige til at sove ind uden
først at slukke Lyset. OpfB.^VIII.574. Ly-
seslukkeren— en lang Bambusstang, hvor-
med man kan naa op selv til Toppen af
et 3 Meters Voxlys. Jørg.DB.120. i sam-
menligninger (jf. bet. 2): Hun iførte sig
hastigt sin Natdragt, der faldt som en Ly-
seslukker over denne formastelige Skøn-

hed. ThøgLars.T.144. 2) (gldgs.) overf.: per-

son, der ødelægger andres glæde, fornøjelse;

ogs. om modstander af oplysning, frisind olgn.

HørupJI.340. Wied. Vidunderbarnet.(1911).
21. Jyden holder ikke gerne Fest uden
at have en Mening dermed, alene for at

more sig . . Han er en Festfordærver, en
Lyseslukker. Fi/Ai4nrf.iV. 79. -snyder, en.

(foræld.) d. s. s. -pudser 1, Moth.L2o3. Etc.

10 (1914).II.127. t -sort, adj. (til H. lys 3;
af en lys, sort farve; mørk-, sortladen, (kvin-
derne) vare meget velskabte og smukke .

.

og af en meget lysesort Farve. JB€iser.ZF.

43. H ogs.: af en blakket, sort og hvid farve.
Moth.S618. -spid, et. (sped. Holb.llJ.Ll.
LTid.1747.62o. MO. Feilb.). (især dial, for-
æld.) d. s. «.-pind 3. Moth.L253. Forordn.''Vi
1733.§19. Funke.(1801)J.573. FrGrundtv.
LK.178. B billedl., nedsæt., dels (nu næppe

20 br.) om kaarde, sabel olgn.: smørstikker; stege-

vender. Jeg veed jo, at man maa være be-
væbned i Krigs-Tiider. Du har jo ogsaa
faaet et Lysespid ved Siden. Eolb.UlJl.9.
sa.llJ.I.l. jf: uhøviske Ord (som): nni-
formklædte Laps.Lysespidshelt. Politie-

vennen.1798/99.128. dels (dial.) om søger, der
bruges af toldere. Feilb. -staee, en. (glda.
lysse staghe, oldn. lysistaki, Ijosastjaki) 1)

en paa en fod staaende indretning (stage),

30 beregnet til at bære et ell. flere lys (jf. Lam-
pestage;. Holb. Er. II. 3. Hallager. 292.
TroelsL.*VI.14f. billedl: (jeg) vH flytte din
Lysestage fra dens Sted, hvis du ikke
omvender dig.Aab.2.5. jf: disse glim-
rende Seire er dyrekiøbte, og, skiøndt vi
har en Konge, som altid kan frelse sit

Rige, saa er dog slige Seire altid Forbud
paa, at Lyse-Stagen skal flyttes. Grundtv.
ChristelPræd.I.251. H i talem., der hentyder

40 til Matth.5.15: Guds Ord, som i saa fang
en Tid hafde staaet som et Lys under en
Skiæppe, kunde igien blive sadt paa Lyse-
stagen. Borrebye.TF.780. medens Mandens
Lys skinner klarest i en Lysestage, lyser
Qvindens bedst under en Skjeppe. PalM.
IL.II1.105. n kysse lysestagen, (nu
næppe br.) om en straf i panteUg; se JR
Paulli.JM.44. 2) i forb. (kong) Salo-
mons lysestage, ^ markkarse, Lepi-

50 dium campestre B. Br. (m. talrige grene, som
rager lige højt i vejret, hvorved den kommer
til at ligne en armstage). JTuschJ.26. Lange.
Flora.617. -straale, en. se Lysstraale.
-stump, en. stump af et (tælle)lys; et

næsten helt nedbrasndt (tæUe)lys. Moth.L253.
HCAnd.V.6.JDrachm.VT.188. -støber, en.

1) person, hvis erhverv det er at støbe lys.

Moth.L253. Hallager.140. TelefB.1931.sp.
4636. H hertil: Lysestøber-bord, -form, -skilt

60 (HeibJ>oet.X1.138), -svend ofl. 2) (talespr.,

nu sj.) person med snottet næse; person, der
„støber lys" (se støbe^. -staberi, et. en
lysestøbers fabrik(s-virksomhed). HeibJPoet.
V.184. Hrz.X.29. -stebning, en. hand-
lingen at støbe lys. vAph.(1759). VortHjJV2.
193. -taande, en. se -tande, -taarn, et.
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se Lystaarn. -talg ell. -tælle« en. (nii

næppe br. -tælg. Høysg.S.342). (især dial.)

talg, hvoraf der støbes (tælle)lys. MO. Feilb.

-tande, en. (ogs. -tane. Blich.(1920).
XIX. 130. MO. PBMøU.HvorAgeren grøn-

ne8.(1916).32. — nu næppe br. -tand. Holb.

I)H.II.755. — t -tang. sa.Paars.81. sa.Hex.
1.4. — nu kun dial. Lys(e)taande. Moth.
L253. Funke.(1801).III.47. Thiele.III.135.

Feilb.). det stykke af vægen, der rager op

af lysets masse, og som kan antændes (jf.
-brand i). Slange.ChrIV.439. MO. Feilb.

II
ryge med lysetande, (foræld.) lade

tællelys ryge, ose som middel til at holde

spøgelser borte. Holb.Paars.81. sa.Hex.1.4.

Thiele.III.177. Schand.SB.46. -told, en.

{oldn. Ijostollr; emb.) paa Island: afgift til

kirkerne til anskaffelse af kirkelys olgn. An-
ordn."Iil782.§13. LovNr.22(Till.)^IJ.900.§5.

-tyv, en. (1. br.) nedfaldet stykke tande, der

faar lyset til at „løbe"; „tyv" i lyset. vAph.
(1759). VSO. D&H. -tælle, en. se -talg.

-t»rv, en. (maaske til lyse 1; dial.) klyne.

RasmHans.M.II.196. -Tielse, en. (kirk.)

den indvielse af kerter, som foregaar under
den katolske gudstjeneste til kyndelmisse (2.

febr.). Den katholskeKirkesMessebog.(1907).
642. -violet, adj. se lysviolet, -veege,
en. (nu kun dial. -vøge. Moth.L253. Feilb.

OrdbS.(Fyn)). den væge, hvorom lyset (talgen,

stearinen osv.) er støbt. VSO. MO.
liys-fang;, et. (sj.) omfang af aabning,

hvorigennem lyset faar adgang til et rum.
Alle vinduerne (skulde) laves om . . det
beregnedes, at lysfanget derved vilde
vinde henved 4 kvadratalen. J.£>Jør^.IF.
830. DagbUV9l893.2.sp.l. -farvet, adj.

[11.3] (ogs. lyst-. BøvP.II.566). (1. br.) af en
lys farve. Moth.L247. VSO. MO. G) -fat-
tig, adj. (jf. II. -armj som kun har ringe
dagslys, lysfattige Arbejdsrum.Z)a^iV^t/^.^**/8

1912.2.sp.5. -fest, en. fest med illumina-
tion, fyrværkeri olgn. i Tivoli (bliver) ar-

rangeret en 'Lysfest.Riget.''^/8l913.1.sp.6.

-filter, et. (især fot.) stykke farvet glas

ell. anden indretning, der kun lader visse

farvestraaler slippe igennem, medens resten

holdes tilbage. SaUXVI.185. -Qe(de)r,
en. (jf. -dun; zool.) dækfjeder (som er udsat

for lysets indvirkning). Sal.VI.648. -Qen-
de, en. (hos sprogrensere; ^.) fjende af op-

lysning; obskurant. Selmer.FO.II.480. Hjæl-
peO. -Ijendsk, adj. (hos sprogrensere; sj.)

obskurantisk. poetiske Frihedsmænds Om-
skabning til lysfjendske (sa.DD.236: obscu-
rantiske^ Filistre. J5randes.IJ.59. -fjend-
skab, et. (hos sprogrensere; sj.) obskuran-
tisme. HjælpeO. Brandes.V.251. -flamme,
en. [1.7.3] (ogs. Lyse-. VSO. MO. Høm.AA.
213.235). den flamme, hvormed et lys bræn-
der. Schand.VV.125. OpfB.UVl.141. G)

-flod, en. (jf. -strøm, -væld^ om udstrøm-
mende stærkt lys; strøm af lys. Ved hver
Aabning (o: af døren) spyede en lang
Række Kandelabrer en Lysflod ud i det
dæmrende PoTtrum.Schand.SB.25. Pont.

LP.IV.27. -flue, en. fj/. Lyseflue; nusj.)
ildflue (1). Hauch.VI.71. CKMolb.(Brøch-
ner.Br.281). -fornemmelse, en. (især
fysiol.). Enhver Indvirkning paa Øienerven,
endog et Tryk, et Stød, en umiddelbar
mechanisk Berøring frembringer Lysfor-
nemmG\sQ.Ørst.III.192. Panum.643. -fald,
adj. {jf. glda. lysfulhet, det at være lysfyldt
(Suso.Sl), oWw. IjosfuUr, oplyst; nu næppe br.)

iotil I. Lys 4.3: begavet; tankeklar; lys {ll.bs).

saadanne lysfulde, glimrende nye Ideer.
PhysBibl.IX.184. -fnnke, en. (nu næppe
br.) lysende gnist; glimt aflys; billedl.: Ing.
BSE.VII.254. nogle Lysfunker glimtede
ud til mig fra Helligdommen (o: viden-
skabens tempel). Schack.329. -folsom, adj,

(jf. -modtagelig; fagl.) paavirkelig af, mod-
tagelig over for lys; især (fot.) om plade,
papir: som indeholder visse stoffer, der under

'Xi paavirkning af lys danner et latent ell. syn-
ligt fotografisk billede. Haandv.39. Stoch-

holm.Foto.59. En Koppepatient er lige saa
lysfølsom, som en fotografisk Plade. SaZ."

XV1.178. -gaard, en. (jf. -brønd, -skakt;
bygn.) gaardlignende rum i et bygnings-
anlæg, som har til formaal at skaffe lys og
luft til de omkringliggende rum, trapper osv.

DagbU^hl884.2.sp.2. ved Hjælp af fire

skorstensagtige Lysgaarde har (arkitekten)

30 bragt Dagslyset dybt ned i Kælderrum-
mene (i Eliaskirken i Kbh.).Pol.^^/5l908.4.

sp.5. -gas, en. (især fagl.) gas, der an-
vendes til belysning (mods.Kogegas). MøllH.
IV.219. Sal.UX.455. -givende, parf. adj.

(jf. -giver; 1. br.). visse Fiske (har) sær-
lige lysgivende Redskaber. Fedders.H.14.
Saaby.'' -giver, en. (især fagl.) om hvad
der udsender lys, giver lys fra sig. en Lys-
giver, f. Eks. Flammen af et Stearinlys.

40 Christians.Fys.403. Andre Fiske er ud-
styrede med talrige Lysgivere langs hele
Kroppens JJndeTside. Fedders.H.20. Lys-
giveren (i en entré) bør helst være i

Lygteform eller dannet til dekorative
Lam2etteT.V0rtHj.IV2.53. G) -glans, en.

Ing.RSE.VI.278. Guldæbler . . glimrede
i Lysglandsen (0: paa et juletræ). Hauch.
VII. 392. Høm. S. 74. -gl'imt, et. (jf.
-blink^. Rein.ND.201. en eller anden .

.

50 Indvirkning fremkalder et Lysglimt, saa-

som ved et Tryk paa Øiet. Eschricht.Læren
omLivet.(1850).358. *Smukt faldt Solens
Lysglimt

|
Ind paahøyet. PalM.VI.224.

\\

billedl. *stundom faldt et Lys | I hans
aandelige Nat; | Og i et saadant Lys-
glimt

I
Blev da hans Tanke vendt

|
Til

hellig Antons K\osteT.Winth.HF.47. (1710)
var . . det sidste Lysglimt af Sverrigs Krigs-
lykke sl\ikket.ADJørg.NH.II.98. -graa,

60 adj. se lysegraa. -grav, en. (jf. -kasse 3;

bygn.) muret forsænkning langs en mur (tje-

nende til isolation for denne). Gnudtzm.Husb.
109. -gron, adj. se lysegrøn, -gad, en.

(fagl.) om guddom for lyset, i himlen boende

guddom olgn.JFibiger.(Diod.)Den evigeStrid.

(1878).128.*LysgudenlIeTmes.Gertz.(Wilst.
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Il.(1909).XXIV.v.339). SaVXMO. -gal,
adj. se lysegul, -haaret, adj. [11.3] (jf.
-hovedet 1) som har lyst (blondt) haar.

Høysg.S.337. VSO. MO. FeUb. W -hav,
et. (jf. GlanshavJ. Musiken klang; det var
i Theatrets Lyshav. ECAnd.VIII.133. det
Lyshav, der fra Italiens Himmel vælter
ned over Nordboen, naar han om Mor-
genen slaaer de tykke Træskodder tilside.

BergsæP.508. -hed, en. (^Wa. lyshet(h)

(Suso.65.80)) det at være lys (II) ; især i flg.

anv.: 1) (nu næppe br.) til II. lys 1: det at

vcere lysende, skinnende; skin; lys (I.l);

glatis, af den Reflexion, som skeer af et

Brænde-Glas paa et andet, kand ved Sam-
ling af Lysheden tilveyebringes Ild. Holb.
Ep.II.361. VSO. 2) (l.br.) til IL lys 2: det

at vatre oplyst, belyst, have meget dagslys

olgn. (raadhusgaardens) Bredde og Lyshed
virker stærkt. Pol.^ysl921.7.sp.5. 3) O til

n. lys 3: det at være lys af farve. Grundtv.
Snorre.1.68. den frie Lufts farverige Lys-
hed. JLange.lI.410. Naar Malerne vU frem-
stille, hvad der er lyst og skært og fint,

da giver de det gjerne en mørk Bag-
grund — for at fremhæve Lysheden. Jak
Knu.LF.157. et bredt sort Fløjelsbaand
. . fik den skære . . Hud til at lyse næsten
ublufærdig nøgent i al sin Lyshed og
Blankhed. Xeo^.E-B.404. -helder, en. se

Lyseholder, -heldig-hed, en. (mal.,

1. br.) en farvetones lysvirkning i forhold til

omgivelserne; valør. Beckett. VKJ287. O -ho-
vedet, ad/, (l.br.) 1) [II.3] d. 8. s. -haaret.
min lille lyshovede Sypige. RahbJ'ort.IV.
21. 2) [II.5.1] som er et lyst hoved (se u.

Hoved 6.1j. Jep Fink fra Bygebjerg . . var
een af sin Tids livligste og mest lysho-
vedede B(inåQV.EBegtr.DF.IV.429. -hag-
aing (HedeselskabetsTidsskr. 1907. 101) ell.

-hagst, en. (forst.) hugst, der har til for-
må al at skaffe mere lys i en bevoksning;
lysningshugst (jf. lys hugst «. Hugst 1^.

ForstO. LandbO.III.451. -hal, et. (især
bygn.) aabning, hul i mur, tag, dør olgn.,

der har til formaal at skaffe dagslyset ad-
gang til et rum. for Lyshullet i Muren var
der JeTnstænser. hig.EM.11.29. Schand.
TFJI.253. EBrand.A.7. R (1. br.) om de
huller i en hjælm, hvorigennem bæreren kan
se ud. TroelsL.VI.96. -hvid, adj. [II] (sj.)

af en skær, skinnende hvid farve. *Lyshvid
Diana over Høien løber. Oehl£aml.I)igte.L
(1823). 325. lyshvid Teint. JPJac.IL68.
-iadtryk, et. (iscer fagl.) det af lyset

frembragte indtryk paa synsorganeme. Ørst.
(MO.). Christians.Fys.332. -insekt, et.

(1. br.) insekt, der udstraaler lys ell. har stærk
glans olgn.; lysende insekt. jDrachm.DD.67.
-institat, et, institut til lysbehandlinq.
SaUXVL179.
liysk, en. se I. Lyske.
liVS-kanal, en. (bygn.) d. s. s. -brønd.

DécÉ. -kasse, en. t) (med.) kasse, hvis
vægge er besat med glødelamper, brugt til at
tage lysbad i. Svigermor er paa Skods-

borg; hun sidder i Lyskasse for sin Gigt.
Tiden8Kvinder.^y,1930.32. 2) (fagl.) større

kasse med glaslaag, brugt til at lukke høns
ud i om vinteren, naar solen skinner olgn.

VortEjJIl4.40. 3) et af mure ell. brædder
begrænset kasseformet rum, der har til for-
maal at skaffe lyset adgang til et rum; især
om det murede rum foran kældervinduer,
der gaar ned under jordoverfladen. Gnudtzm.

10 Eusb.74. Arbejdsløn.32. 4) (bag.) et med
glas dækket hul ved siden af bagerovnens
aabning, hvori der kan tændes et gasblus,
saaledes at ovnen oplyses. D&E. G3 -kast,
et. (jf. -kaster; 1. br.) lysstribe, lysskær, som
en lysgiver kaster paa noget. Men hvor kan
dette barske Landskab en Bygevejrsdag
som denne straale af Farver under Solens
Lysk&st. AchtonFriis.D0.II.256. billedl.: de
stærke Lyskast, der udgaar fra hans Stu-

20 dier. JohsSteenstr.EN.57. -kaster, en.
(iscer H) belysnin^sapparat med en lysgiver,

hvis lys samles t\l et straalebundt (der kan
rettes mod et bestemt punkt, afsøge et om-
raade af jorden ell. luften olgn.); projektør.
MilTidsskr.1901.387. The Day publicerede
hvert Minuts Nyheder . . ved Hjælp af en
kæmpemæssig elektrisk Lyskaster.JFJen«.
E.226. Lyskasterne sendte deres Straale-
bundter rundt om i Mørket. Da^.^yA.V8

X 1908.Up.e. I billedl. Hans Stil er en Lys-
kaster, der hvert Øjeblik flytter Lyset,
derfor ogsaa Mørket, og ikke under den
Læsendes Opfattelse nogen Ro. Brandes.
XV.214. Lignelsen kan ogsaa virke som
en Dlnstration, næsten som en Lyskaster,
der oplyser noget, som ellers laa i Mørke.
CKoch.JL.273.
\.lijj»^e^QU.[^\ysq9\Eøysg.Anh.22.(dial.

Lysk. Aakj.SVJ.286(cKi kysk;. LBruun.SK.
40 358. Feilb. — nu kun dial. Lysken (Løsken).

Tode.LE.25. Funke.(1798).216. Journal
MedChirJJ.57. Fleuron.STE.36. jf. Feilb.).

flt.-T. {glda. lixxskæ , (best. f. flt.:) lyskænæ
(3M08.3.10 og 3.1o(GldaBib.)), æda. liuskæ
(AM.), SV. dial. Ijuske (i sv. i omdannet
/l!)rrn .Ijumske;, mn^.lesche, holl.lies (glholl.

liesche;, oe«a. lesca; af uvis oprindelse) om
furen ml. den øverste og forreste del
af laaret og underlivet ell. om partiet

50 heromkring (Ingven); laarkrog, -krige;

røre. Moth.L255 CL^ske^. Skjoldede kalder
(bønderne de køer,) som ere hvide i ly-
skene. NvEaven.Orth. 97. Kiørte alene i

Hertugens Vogn til Ettersburg, ondt og
svollen i Lysken. ECAnd.(GadsMag.l927.
528). Anat.(1840).L49. 'som en Hingst
stinges . . i Lysken af Herrens Spore.
Gjel.Br.87. LandbO.L189.
U. lyske, v. ['lysga, især dial. 'løsga]

60 (undertiden skrevet løske. DFU.II.nr.3.16.
Eøysg.Anh.23. VSO.IIIX186. KMads.Ne-
derlandenesMalerkunst.(1925).98). -ede. vbs.

(1. br.) -nin? (VSO.III.L186). (cenyd. d. s.,

sv. loska, jf. bomh. (Esp.450), sv. dial., no.
dial luska; afl. af Lus) 1) (nu især arkais.
ell. dial.) pille lus (og andet utøj) af (jf.

XIII. Rentrykt «•/» 1931 17
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aflyske 1). Kongen af Sabo havde stedse

to Fruentimre hos sig. De . . løskede ofte

offentligen hans Hoved, og aade Lusene.
Reiser.I V.335. Lusenekunne komme Stærk-
odder til at klæde sig af i Frosten og lyske
sig, — han er dog Stærkodder for det al-

ligevel. CBemh.NF.X.167. »to Aber lysked
hinanden. Kaalund.258. det (var) et af de
mest yndede Kærtegn ogVenskabsbeviser,
at en Kvinde kæmmede og rensede en
Mands Haar, „løskede" ham, som det
kaldtes. TroelsL.IV.144. at sidde som trau-
rige Aber med Hovedet paaskæve og
lyske sig. Pont.A.85. Thorsen.16.114. Feilb.

OrdbS.(Sjæll., Falster).
\\

(nu næppe br.)

m. præp. efter: søge at fange, befri sig for
lus olgn. (Stærkodder satte) sig neden for
en Bakke med bar Bryst imod Vind og
Snee . . og løskede efter Lopper. Suhm.
Hist.1.255. 2) (dial.) om handling, hvorved
man udsøger sig, udtager noget af en mængde,
samling. 2.1) m. obj., der betegner, hvad der
rummer, indeholder en samling, mængde:
rode og vrage i indholdet og udtage,
hvad man ønsker. *hvad Spas det var at

Fiendernes Leddiker lyske I TBruun.V.246.
uegl.: Hør Trediestyrmand. Han sidder i

sit Kammer og piller alle de falske Toner
ud af Mandolinen. Det bliver et vidunder-
ligt Instrument, naar han engang faar det
løsket færdigt. KnudÅnd.Brænding.(1927).
180.

II
m.^ræ^. for: rense for. (rovfuglene)

lysker markerne for rotter og mus.TTe-
senbL.(Letter8t.tidskr.1928.50). Humlekar-
ret løskedes for Blade. OrdbS.(Fyn).

\\
(nu

næppe br.) m. h. t. pung, lomme olgn.: tømme
for (en del af ell. hele) sit indhold ved plyn-
dring, optrækkeri olgn. at lyske ens pung.
Moth.L227. *De vist lysker mine Lommer.
Wess.Gr.64. VSO.III.L186. 2.2) tn. obj., der
betegner mængdens, samlingens enheder; sor-
tere ved at pille nogle fra. „Jeres Blaa-
bær er ikke pæne, Sidsel," sagde Ole. —
„Sikke noget Snak," svarede hun, satte
Brillerne bedre tilrette for at løske dem
og tog.en Pris Snnstobak. NJeppesen.HH.
87. Feilb. \\ især i forb. som lyske fra,
frasortere, lyske ud, udsøge, udvælge (af
en mængde, samling) (jf. aflyske 2). Moth.
L227.1VSO.IILL186. Feilb. OrdbS.(Sjæll.).

3) (nu kun dial.) rykke i haaret; prygle.
lyske ens øren med en ls.ep.Moth.L227.
YSO.in.L186. Esp.245.
liyske-, i ssgr. (især med., vet.) af 1.

Lyske, fx. (foruden de ndf. anførte) Lyske-
(blod)aare, -byld, -kirtel, -nerve, -pulsaare.
-baand, et. baand (3.2), der strækker sig

fra hoftekammens forreste ende ned til skam-
benet (Ligamentum Poupartii). HKrabbe.
HestensAnatomi. (1885). 80. Sal.^X VI. 188.
-brok, et ell. (nu 1. br.) en (Moth.L255).
brok, bestaaende i underlivsindvoldenes ud-
træden gennem lyskekanalen (Hernia ing-
vinalis)^ Apot.(1791).190. LandbO.1.382.
-bfljning, en. d. s. s. 1. Lyske. Panum.
452. Sal.U.172. -fold, en. d.s. LandbO.

1.189. -fare, en. d.s. SLomholt.Mandens
Sexuaniv.(1920).10.
liys-kegle, en, (jf. L Kegle 2.i; om

de fra en lysgiver (nu især: lyskaster) kegle-
formigt udgaaende lysstraaler; straalekegle.
A WHauch. (1 799). 300. Gjel. B. 34. Naar
Lygten drejede sig lidt, vendte ogsaa de
tre Lyskegler fra dens Ruder sig. J VJens.
HF.14. Scheller.MarO.

10 liyske-srnbe, en. lille trekantet for-
dybning neden for lyskebaandet paa laarets

forflade (Regio subingvinalis). Anat.(1840).
1.49. -kanal, en. kanal, der fra lysken
fører ind i bughulen (Canalis ingvinalis).
Anat.(1840).L383. LandbO.III.308.
Liysken, en. se I. Lyske.
JLyske-port, en. lyskekanalens mun-

ding. D&H. -ring:, en. om (hver af) lyske-

kanalens aabninger (jf. Bugring/ Atiat.

20 (1840).1.387. Panum.452.
CP Xiys-kerne, en. stærkt lysende midt-

punkt, spec. i en komet; ogs. billedl. øverst
(o: paa alferet) svæver den Korsfæstede
. . det er Lyskjærnen som straaler gjen-
nem Legendens brogede Farvespil. BøT/e??.

AD.965.sp.l. *(kirken er) en trang liden
Indgang til Himmerigs Gårde:

|
I Lys-

Kernen står den almægtige Gud. Rørd.
KI.106. D&H.

30 lyske-trind, adj. (mi kun dial.) om
kvæg ell. heste: fyldig i lysken (p.gr. af god
foderstand ell. drægtighed); ogs. i al alm.:
vel ved magt; godt i stand; (nu næppe br.)

om kvinde: frugtsommelig; svanger. Moth.
L255. VSO. Kværnd. OrdbS.(Falster).

liys-kilde, en. (jf. -giver; især fagl.)
om hvad der udsender, frembringer lys. Chri-
stians.Fys.404. Solen og andre Lyskilder
udsender Straaler af mfeget forskellig Art

40 og Styrke. DagNyh.^°/sl912.2.sp.5.
\\ (1. br.)

om hvad der giver dagslyset adgang til et rum.
den gothiske Arkitektur vil have aabne og
fyldige Lyskilder, brede og høje Vinduer.
JLange.lI.138. -kirtel, en. (jf. -stof 2;
zool.) kirtel, der afsondrer et lysende sekret.

Boas.Zool.*41. CP -klar, adj. som udsender
ell. er opfyldt (belyst) af et klart lys. en
himmelsk Skikkelse (traadte) ud af den
lysklare Skye. Birch.1.33. Morgenen . . kan

50 være noget mindre lysklar i Norge end i

Tyskland. Ørst.Br.1.277. *det lysklare Rum.
PalM.II.196. jf. -vaagen: ud sprang jeg
af Sengen, og jeg saå mig selv i Spejlet
med lysklare 0\ne.Nans.JD.115. den over-
naturlige Lysklarhed, hvori Alt viste

sig for ham. Goldschm.II.294. -kloTe, en.

(ogs. Lyse-, D&H. — 1. br. Lys-klov. HjælpeO.
GSaxtld.(JoakSkovgaard. VD.88)). (glda.lys-

klowe) dels (dial.) d. s. s. II. Klov 4.7 (Feilb.

60 u. lyseklove^, dels (fagl.) om stor, flerarmet

lysestage fra middelalderen, især (som) de,

der staar paa gulvet i Viborg og Ribe dom-
kirke. MFUrsin.Viborg.(1849). 114. BY
Claus.SdjylV3. Feilb.(u. lyseklovej. -kly-
ne, en. se Lyseklyne. -klædt, part. adj.

[II.3] (især o; klædt i lyst (tøj), de lys-
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klædte Piger med det kulørte Livbælte
om de hvide Mols Kjoler. Sc7iand.5S.477.

II
(sj.) til I. Lys 1.6. 'Lyys-klædde Sjæle,

som for Lammets Throne staa. LThura.
PoetM.jf.MO. -kobbertryk, et.(fagl.)

navn paa den ældste form for lystryk. Pa-
pirL.255. -kopi, en. (fagl.) om (kopi,

fretnstiUet ved) lyskopiering; lystrykkopi.

Krak.1922.II.674.' PapirL.256. -kopie-
rings, en. (fagl.) kopiering (især af tek-

niske tegninger) v.hj. af lystrykpapir. Krak.
1922.11.675. PapirL.2o6. O -kraft, en.

(man kan ikke) forøge Lysenes Lyskraft
ved at give dem en større Diameter.
OpfB.'' VIII.574. tilsidst vil Solen . . miste
sin Lyskraft og blive fuldstændig kold.

DagNyh.^'/9l913.1.8p.4. jf.: Ingen af (de

andre nordiske flag) har en Lyskraft som
vort Flag.HVClaus.DL.100. -krans, en.

(1. br.) lyskreds; lysende krans, cirkel. Der
brændte kun faa Lys (i kirken). Piller og
Buer fortonede sig, saa at man kunde se,

hvor langt Lyskransen fra hver Flamme
herskede. JVJens.IM.121. billedl: Dyder-
nes og Sandhedens skinnende Lyskrans.
JPJac.1.65. -krebs, en. (zool.) krebsdyr

(af gruppen Euphausiaceæ), der er ud-
styret med lysorganer. DanmFauna.IX.116.
Spårck.NB.103. CP -kreds, en. (jf. -krans).

t'eg
kigede op mod Lyskredsen rundtom

''yret. Drachm.KK.101. en ussel Smule
Lampe midt paa Loftet spredte en lille

Lyskreds. Gjel.M.134. \\ billedl. Winth.IX.
217. -krone, en. 1) lys, der omgiver eU.

kroner noget; spec. (astr.) d.s.s. L Krone 3.14.

Sal.-XXI.920. 2) se Lysekrone, -kræ-
vende, part. adj. spec. (forst.) om træ:

som kræver gode lysforhold (jf. Lystræ^.
Landbo.III.452. -kneie, en. (i Lyse-.

MilTeknO. se ogs.ndf.). \) (nu næppe br.)

lysende himmellegeme eU. meteor; ildkugle (2).

Jeg saae Stierner . . og utallige Lyse-
kugler adspredte i den viide huU.JSneed.
IX.233. D&E. 2) ^ (jf. -bombe, -projek-
til^ kugle af sats, ved hvis forbrænding der
udvikles lys (udskudt v. hj. af lyspistol, raket
olgn.; jf. Ildkugle 4j. vAph.(1764). Præsten
kastede af og til ind i deres Ordtaage et

eller andet pudsigt, bidende Indfald, Uig
en Lyskugle. irtn^A.IX 25. Scheller.MarO.
-knrv, en. (jf. Kurv sp. 837^ ff-; fagl.) om
et i gadekryds ophængt signal, der ved at

vise forskelligtfarvet lys regulerer færdslen.
I)agNyh.^*/iol928.4.sp.l. -kælling« en.
se Lysekælling. -laden, adj. [II.3] (i rigs-

spr. kun W (1. br.)) (forholdsvis) lys af an-
sigtsfarve. Han var lysladen, med krøllet
Haar. Goldschm.Eeder.88. Homers lysladne
Menelaos.7i7A4nd.GocJi.i79. jf. Esp.200.
209. -let, adj. (højtid., sj.) let, uhaand-
grihelig, „æterisk" som lyset. *(Jesus) Svang
sig fra Graven paa lyslette Ymge.Cxrundtv.
SS. 1.559. *lyslette Tanker. sa.PS.V.553.
•Bøgen blomstrer langt om Lande | under
lyslet Silkeslør. HansEenriksen.Danmarks-
Sange.(1911).41. -levende, paH. adj. [ilys-

'le'vgna] (tidligere ogs. i to ord lys levende.
Ørst.IV.Sl. MO.I.1460). {vel dannet efter

lysvaagen, maaske af cenyd. lifs leffuende

(fsv. lifs Uvande^ t lign. bet. som lyslevende)
næsten kun som præd., appos. olgn.; ofte i

forb. se noget lyslevende (for sig), staa

lyslevende for en. 1) t fuld livskraft og
(legemlig) virkelighed, eksistens (ofte som
modsætn. til formodet død ell. fraværelse);

10 i levende live; fuldstændig levende; spil-

levende. *Vil maaskee
|
De brænde mig

lyslevende ?OeAZ/i84i;.F.i6i. Vi saae ham
jo lyslevende . . og han nikkede ned til

os. Ing.LB.III.104. min bedste Caroline!
det er mig lyslevende. Heib.Poet.VI.406.
Det er som jeg ser ham lyslevende for
mig, naar jeg ret betragter Dem. BøgK
111.53.

II
uegl. 'Blomstrer dog min Glæde

|

Lyslevende, hvorjeg dit Øie seer. PalM.
20 111.77. TroelsL.III.26. 2) om (erindrings)-

billede, forestilling, indtryk olgn.: som frem-
træder saa tydeligt, som det var den tilgrund-

liggende virkelighed, man saa; livagtig (2);

ganske levende (se levende sp. 713"^). jeg
kjender ethvert af dine Træk. Selv naar
jeg lukker Øinene, staaer dit Ansigt lys-

levende for mig.Heib.Poet.VlI.142. *en
Historie,

|
Som . . i Formiddags

|
Lys-

levende sprang frem i min Erindring.
30 PalM.Tren.77. den Tid og det Indtryk

stod saa lyslevende for den gamle Kone
i hendes Dødstime. ECAnd.VlI. 30. (vi)

ser . . den gamle værdige Patriark lys-

levende for os, som han paa et samtidigt
Billede sidder i sin . . Lænestol. F Ted-SS.
89. 3) om eksistens ell. virkelighed: ægte; vir-

kelig; rigtig. Det være mig tilladt her at

give mig selv et Vidnesbyrd, som gjælder
for det nele Digt, at jeg nemlig Intet har

40 skildret, som ikke stod for min indre
Sands som en lys levende Tilværelse.
Ørst.IV.Sl. Saa hændte der en Dag . .

noget, som pludselig gjorde det altsammen
til lyslevende Virkelighed. Holstein.Ts.l23.

Ivslifi:, adj. ['ly.vsli] (ibet.2 o^s. lyselis:^.

{glda. liuselig, kiartskinnende, aabenbar, olan.

Ijosligr, aabenbar; til H. lys) I) (jf. lys-

agtig; sj.) temmelig lys. *Maanestraaleme
spiUe 1 Tyst mellem Bøgene frem,

|
Langs

50 ad Stierne stiUe
|
Blunder en lyslig Bræm.

JPJac.1.357. *Hen under Skovens Skum-
ren

I
lydt og med dæmpet Dumren,

|

kryber en Vogn ad et lysligt Spor. B^ans
Povlsen. IHimmerlandsDale. (1929). 10. 2)
(dial.) aabenbar; aabenlys; i forb. ly-
s(e)lig og lønlig, aahenlyst og hemmeligt.
Feilb. Lyselig og lønlig bortskænkede
Bagger over 156,000 Rd. CU.1792.(Svendb
Amt.1919.182).

60 lys-lilla, adj. [ILS] af en lys, lilla

farve, en lyslilla, klar Kjole. Pont. LP.
VIII.101. -limtryk, et. (fagl.) d. s. s.

-tryk 2.1. PapirL.257. 03 -lokket, adj.

[II. 3] (jf. -haaret^ som har lyse lokker.

den lyslokkede, men slet ikke kjønne,
lille Dame. Schand.SB.16L EriksholmJS.

17*
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168. -Inge, en. (1. br.) luge, der har til

formaal at skaffe dagslyset adgang til et rum;
især om skylight. S&B. D&H. -lære, en.

(fys.) læren om lysets natur, bevægelse, til-

bagekastning, brydning osv.; optik. Bek.Nr.
21 ^"1*1904. MKnudsen. Fysik. (1923). 640.

-maaler, en. (fagl.) indretning til maa-
ling af lysstyrke; fotometer; ogs. (dagl.) om
elektricitetsmaaler. Paulsen. 1. 518. -maa-

(næppeirigsspr.:) Det begyndte at lysne
ad åtig.Hjortø.Fa.23. (nunæppe br.)ipas8.:
Joab og hans mænd gik den gandske nat,
saa at det lysnedes for dem (1871: de i

Dagbrækningen vare^ i Hebron. 2Sam.2.32
(Chr.VI). 1.2) om vejret: (begynde at) blive

lysere; klare op; især upers. Det var .

.

lysnet lidt i Vejret, og vi kunde skimte
en nogenlunde bred Ye]. Drachm.SS.59.

ling^, en. (fagl.) maaling af en lysgivers lo 1.3) O faa, opfyldes af (mere) lys (især:

lysstyrke og den belysning, den kan frem-
bringe. Christians.Fys.403. -magnet, en.

(fys., foræld.) om sulfid af kalciumgrup-
pens metaller, der udstraaler lys flere timer,

efter at bestraalingen af det er ophørt (tid-

ligere formodedes stoffet at tiltrække lyset);

lyssten. AWHauch.(1799).276. Hinnerup.
Juv.318. SaWIII.562. -manchet, en.

se Lysemanchet, -maskine, en

dagslys), den opgaaende Sol og den rød-
mende Høi og den lysnende Skov. Bagges.
L.1.270. Morgensolens Straale . . adspre-
der Bjergets Storme og bringer Fred til

de lysnende MuTker. Blich.(1920).1.91.
upers.: det lysnede i Luften for hendes
Vindue ved K&nons&lven. HCAnd.IV.279.
Da hun havde siddet saadan en Stund .

.

saa begyndte det at lysne i Kirken, som
skine, der fremstiller elektrisk strøm til 6c- 20 om det var af M-orgenrøden. SvGrundtv.
lysning. OpfB.'^VIII.592. Bardenfi.Søm.IL
147. -mast, en. høj opstander til gadebe-
lysning. DagNyh.^y6l913.1.sp.5. Fol.^*/*1926.

7.8p.3. -materie, et. (fys.) stof, der ud-
sender, frembringer lys; tidligere om selve

lyset (1), tænkt som et stof (jf. -stof 1).

AWHauch.(1799).149. VSO. SaUXIY.346.
-modtag^elig:, adj. (fagl.) d. s. s. -følsom.
Haandv.26. VareL.^485. -mos, et. % d.s.s.

FÆ.II.204.
II
om skov: blive mindre tæt,

mindre mørk. nu lysnede Skoven: hist
skinnede Luften mellem Stammerne. Gjel.

M.352. D&H.
II

i videre anv., i forb. som
det lysner i rækkerne, det tynderud i

rækkerne (p. gr. af mandefald). D&H. 1 .4)

tp blive lysere af farve. 'Der Isen brød
op i lune Vaar,

|
Og Lyngen at lysne be-

yndte. Grundtv.PS.y.408. *Det (o: Jyl-

lysende mos (se u.lyse 1.1). KoldRo.Sporepl. 30 Tand) lysner mest kun lidt i Vaar,
|
Og

308. t -myg, en. (jf. ænyd. liusmyg, ly

sende insekt, samt Moth.L252 og ty. Ticht-

miicke) den alm. myg, Culex pipiens (der

tiltrækkes af og sværmer om lyset; jf. -møl).
EPont.Atlas.1.698. -myrte, en. [1.7.3] ^
en art (nordamerikansk) pors, Myrica ceri-

fera L., hvoraf der fremstilles en slags voks

(myrtevoks). Larsen, -mal, et. (zool.) møl
(der sværmer om lyset; jf. -myg). Cuvier.

Buskene er lave. smst.IV.4. De tidlige

Bygsorter begynder allerede at lysne.
Kbh.^y7l920.5.sp.4. (1. br.) i pass.: Knop-
Eerne tog til at lysnes i Svulmen over
ans B.oveå.JPJac.II.422. t.5) (især tD)

om øje ell. ansigt(s-udtryk): begynde af
lyse (3.3), faa glans, klarhed olgn.;

klare op. 'Da lysned hendes Øine,
|
Hun

atter aanded let. Winth.HF.279. Et Øje-
Dyrhist.II.276. || nu kun (1. br.) om halvmøl 40 blik ser han totalt knækket ud men lys-

(Fyralidæ). Sal.IlI.439. -nator, en. [1.4]
" ' ""

'

1) (sj.) person, der ledes af en lysende tanke,

bringer lys, klarhed, oplysning olgn. en dun-
kel, uvilkaarlig Følelse, der drev hine
stærke Lys-Naturer (o: Islands første be

byggere) ud fra de tre nordiske Riger.
Orundtv.Smaaskr.296. 2) (højtid.) optimi-

stisk natur; lysseer. NaturensV.1920.473.
lysne, v. [ilysns] -ede. vbs. -ing (s. d.).

ner ligesaa brat. JVJens.HH.165. hans
Ansigt lysnede. OlesenLøkk.NH.II.86. Han
var i de sidste Dage blevet saa træt, som
kun en overarbejdet Journalist kan blive

det . . Men nu var det, lige som han lys-

nede i Øinene. PoUyil923.8.sp.3. Feilb.

1.6) upers. det lysner brugt i billedl. anv.;

dels som udtr. for, at en lysere tid er i færd
med at oprinde, at det har gode udsigter med

(glda. lyusnæ, sv. Ijusna, no. lysne ; afl. af 50 noget olgn. : *Folket istemmer et broderligt

II. lys; jf lyse samt gennemlysne, him
mellysnende)

1) blive lys ell. lysere. 1.1) (begynde at)

blive lys p. gr. af dagens frembrud
\\

O om himlen (i øst), luften olgn. Luften
lysnede og Landskabet kom frem. HCAnd.
IX.268. Himlen begynder . . at lysne over
Biergene. CKMolb.Span.161. billedl.: Jeg
ser ind i Fremtiden, Fader. Horisonten
lysner. SvLa.M.155. || CP om morgen, dag: bO detl"*

\

(l.br.:)' det lysner lidt^ op i^ det
gry. 'Der dæmrer nu en Morgen, |

Der - - - - . ^ , , ^^ ^

lysner nu en I)ag.Winth.HF.220. Dagen
begynder at lysne. Drachm.DG.96. Bang.
T.245.

Il
upers. det lysner, det begynder

at blive lyst; dagen gryr. FGuldb.II.99.
*svagtiØsten lysned det. PalM.TreD.264.

Chor (o: ved kongens tilbagekomst) . .
|
Det

lysner i Norden, der høres en Klang. Heib.
PoetS.(1848).VIII.259. *Snart dages det
Brødre, det lysner i Øst. SocialistiskeSange.

(1885).3. endnu havde der ikke vist sig

nogen Udsigt til Hjælp. Alligevel opgav
han ikke Haabet om, at det skulde lysne
for hsLm.Pont.LP.YIII.54. „hvordan gaar
det med arbejdet?" — „Jo, nu lysner

Mørke, der nys omgav m\g.PalM.IL.I.
360. dels i udtr. for begyndende (tanke)klar-

hed, forhaabninger olgn.: *Det lysned for

hans (o: en besvimets) Øine,
|
Hans Tanke

blev klar. Winth.HF.243. da lysner det
om hans Tanke, og en deUig Drøm til
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Natten vil styrke ham. HCAnd.VI. 213.

•Atter det lysner i Sind og i Ku.. Schand.
SD.185.

2) (iscer højtid.) om lys, lysgiver: udsende,
iidstraale lys; lyse (1). 2.1) i al olm.:

udsende lys(skær). Phosphori, hvUke
ved Gnien eller Banken lysne. KSelskSkr.
VI. 163. *et Stiemeskud,

|
Der lysner

kort — og åøer. Oehl.HS.224. 'Det, som
lysner over Vangen,

|
er det Aftenrød?

Hostr. SD. II. 48. Faklerne lysne. D&H.
upers.: 'Seer du, hvor det lysner

| Som
Ild over Næsset. Hrz.D.IY.196. *Det lys-

ner deroppe fra Maanens Fakkel. Drachm.
D.9.

II
om guds, himlens lys, klarhed. *Paa

Jord skal Helvedangst og Gru | Opfylde
hver Guds Fjendes Hu, | I Skyen lysne
Herrens Fjed | Med Guddomskraft og
Herlighed. HBBerg.Psalme - Nyn . (1846). 6.

upers.: *Mørkt der er i Dødning-Haven,
|

Lysner dog om Engle-Mund. Grundtv.SS.
1.479.

II
billedl. 'Fromheden lysner som

den blege Maane | Paa Urten. Oehl.P.264.

Naar jeg seer til Fjenden, da lysner min
Sjæl foran mig, og jeg skuer deres slum-
rende Hær. Bltch.(1920).1.94. en Viintap-

Eersøn, hans Tanke lysner i Lov og Ret;
ans Lovbog blev Guldgrund for Kongens

Nsiyn.HCAnd.VIII.116. 'en Kærte,
| som ..

med samme |
stærke, hvide, stille Flamme

|

trolig lysner paa min Yel.NMøll.(Tilsk.
1903.185). H (sj.) m. indholds-obj. (vaaren)
kunde lysne sit Lysvæld nedover det
Blegnende. J'PJ'ac.J/.46. 2^) (dial.) upers.:

lune. det lysner. Moth,L233. MDL. Feilb.
OrdbS.(Fyn, Ærø, Langeland ofl.). H t udtr.

for at bande stærkt, han bandede, saa
det lysnede og tordnede om ham. Skjoldb.
MG.16. Bregend.MAG.32. Feilb.

3) (nu kun dial.) v. hj. af lygte, lampe olgn.

kaste lys ind i ell. over noget, sprede
mørket omkring en olgn.; lyse (2). Feilb.

II
billedl. (m. overgang til bet. 2). 'Da lysned

vi paa hinandens vej,
| du med din Lat-

ter, med Vrøvlet jeg. nostr.SD.II.145.

4) (nu sj.) være belyst; være badet i

lys; fremtræde med en lysende klar-
hed ell. glans; lyse (3.i). til Høire lysner
det vide Hav. Molb.Dagb.155. 'Der aabnes
en Dør,

| Og der lysner et Lin | I Maa-
nens dæmpede Skær.JFJac.DJJ.130. *vidt-
ud lysned Søen langs sin Bred,

| da Maa-
nen atter frem af Skyen gik. Drachm.SB.
59. H billedl. 'Den signede Stund, den
Midnats-Tid,

| Vor Herre han lod sig
føde . . I

Da Lyset oprandt, som Jordens
Bold

I
Skal lysne udi og gløde I Grundtv.

BSJ.57. »Ved Baldersbaalet
| Skal Asa-

maalet
|
Lysne paa Tungen, I Kjærminde-

hUat. sa.PS.VII.4.

5) give lyset adgang; skaffe (et sted,

rum) dagslys. 5.1) (1. br.) i al alm. Det
Lys, der kommer ned fra oven, er lige-
som rigere end det, der kommer fra Siden.
Den lille Aabning kan have lysnet for-
holdsvis stærkt. TroelsL.II.il. 5.2) (forst.)

ved hugst skaffe mere dagslys til en bevoks-

ning; tynde ud i, gøre lyst i en skov olgn.

Frem.DN.324. Overalt, hvor Pladsen er
ved at blive for snæver, maa der lysnes
i Rækkerne (i træplantninger) . Hoicard
Grøn.SF.59. enSkovbrand('Aarjlysnet op
i Skoven. ThRasmussen.Erindringer fra St.

Croix.(1866).361. 5.3) (1. br.) overf. anv. af
bet. 5.2: gøre lyst mellem fjender. *(vi)

10 Slog fra os, som vi kunde, | Og lysned
paa vor Yei.Winth.HF.130. *Som Klinger
slaar Ordene hid og did; | men bedre end
Ords og end Klingers Bid | lysner i Stri-

den Pistolen. Drachm.T.210.
6) (højtid.) m. obj.: belyse, oplyse,

skaffe lys til olgn. 6.1) om lysgiver, •smi-
lende Stiernes den venlige Glands

|
Ei

lysned' den Granskov, hans Klippe om-
ringer. Pram.Stærk.5. *Lad dine (o: maa-

20 nens) Luer
| Selsomt med Glandsen |

Lysne
mig Brystet. Oehl.HE.107. 'Farvel, naar
Solen lysner Dannebroget, | Farvel, naar
Stjernen leder dig om Natten Uares^r.SS.
lil.267. Ingen Sol lysnede Dagens Frem-
brud. Drachm.K0.151. 6.2) om ting af lys

farve: kaste et lyst skær over olgn.; ogs.

(jf. bet. 6.4j; ved sin lyse farve virke op-
livende, forskønnende paa. 'Engen af

Smørblomsten lysnet gulner. CFrim.Poet.
30 70. 'Saa gik de i Dans langs den lysnede

Sti,
I
Hvor Kilderne risle. Drachm.T.85.

Skumringen faldt paa, men den hvidblaa
Himmel og Markernes Sne lysnede den
stille Egn. CFMortens.SV.218. 6.3) (sj.)

give lyset adgang til et sted. 'Øxen ..

lysner Skovens Skygge. Wtn<A.J.i85. 6^)
billedl. anv. af bet. 6.1-2; især som udtr. for
at sprede glæde, lykke over, give livs-
glæde olgn. *(gud) lysner Mulmet om dit

o Hjerte. fhaar.ES.301. 'Korsets Tegn, | Det
lysned alle mørke yeie.Winth.lIl.76. (li-

vet havde været en) Trængen sig frem uden
Maal, lysnet af et skærende, stikkende
Lys.JPJac.I.212. 'Aldrig skal Kvindesmil
lysne min Hnle. Drachm.VS.120. 'En Hu-
stru lysned

| hans Dag med sit Smil.
Blaum.0.74.
Ijys-net, et. (iscer fagl.) ledningsnet,

hvorved elektricitet, der bruges til belysning,
50 tilføres forbrugerne fra kraftstationen. || her-

til: Lysnet-modtager, radiomodtagerapparat,
der kan tilsluttes (og faa strøm fra) lysnettet.

PoUysl929.17.sp.6.
lijsning, en. ['lysnen ell. (i bet. B kun)

lysner^] flt. -er. (glda. (i bet. A) d. s. (Suso.

48.116), æda. (i bet. B) liusning. Hysning,

jf. oldn. lysing; vbs. til lyse og lysne)
A. til lyse A og lysne.

1) (nu kun dial; jf. bet. 5.1) til lyse la
(O og lysne I.1, om dagens frembryden: dag-
gry; dagning (jf. Daglysning 1). Moth.
L253. Lige i Lysningen. F50. AndNx.DM.
IV.18. Endnu før Lysning var hun oppe
og gik i Køkkenet. Søiberg.LL.40. MDL.
Ki'æmd. Feilb.

2) (nu 1. br. i rigsspr.) til lyse 1 (og
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lysne 2): det at udsende, udstraale lys ell.

det (fra en naturlig ell. kunstig lysgiver)

udsendte lys, lysstraalerne ell. den herved
(paa et omraade) frembragte tilstand af
klarhed; lys (I.l). 2.1) (ofte m. overgang til

bet. 2.2) om (naturlig ell. kunstig) lys-
givers lysen, lysudstraaling, ell. dens
udsendte lysstraaler, lys. Solens Lys-
nings og Varmes Aftagelse for Vinter-
SoeWeTtLTid.l723.3?0. 7de; vedligeholdte lo

(ikke) den Lysning paa Taarnet, som til-

forn var et Signal for deres Skihe. EFont.
Atlas.II.360. i Lysningen af de blussende
Fakler tonede Bryllupssangen over Fjel-
det. Jn^Æ-F.IF. i 60. en Digter uden Til-

hørere . . er ligesom et Lys uden Lys-
ning, en Tone uden Klang. Heib.Pros.VI.5.
en argantisk Lampe, hvis Lysning gav
det Hele en magisk Colorit. HCAnd.L264.
*en Kæmpebrand med Miles Lysning. 20

Drachm. TID. 264. ophede (et metal) til

mørkerød LjsTaing.naandv.218. 2.2) det,

at et sted (en gade, stue olgn.) belyses, op-
lyses, ell. det kunstige lys, der opfylder, op-
iyser et sted; belysning. Olie til Lysning.
2Mos.25.6. (Nyborgs gader har) om Vinter-
Nætterne . . Laterner til Lysning. EPont.
Atlas.lII.522. Den indvendige Lysning i

deres Palads, med Vox- og Tælle-Lys.
PAHeib.US.524. Mad og Drikke blev baa- 30

ret omkring i Guldkar, der skinnede saa
stærkt, at Salen fik sin Lysning derfra.

Krz.D.Il.lS4. Forøvrig brænder de Spæk-
ket i Lamper, dels til Lysning og dels til

Brændsel, idet de hænger Kogekarrene
over 'LB.m^evne.BMøll.DyL.1.132. give
lysning, om lysgiver: udsende lys; gøre
lyst; lyse op. 1 hele Kroen herskede den
dfybeste Tavshed, og al den Lysning, der
var i den gav en Lampe der hang og 40

brændte mit i Porten. Biehl.DQ.I.137. Ind-
byggerne . . boe hist og her i Kløfterne
paa Fieldtoppene, hvor Solen aldrig sees
. . Den eeneste Lysning de have, giver
den glindsende Riimfrost. Bagges.NK.275.
PMøll. 1.174. Hedebogen. (1909). 38.

|| (nu
næppe br.) om illumination olgn. *Han (o:

kongen) vilde Staden ret i Lysning have
sat. ChrFlensb.DM.lII.85. *Men hvad vil

|

Dog al den Stads og denne Lysning sige. 50

Oehl.A.163. 2.3) (nu kun dial.) om belys-
ning i en bolig ell. om de hertil tje-
nende indretninger, betragtet som en for-

nødenhed, udgiftspost olgn. (jf. u. I. Lys I.2).

*De haver Lysning nock foruden denne
Lampe. Sort.HS.A4^. (hun fik) en Daler om
Ugen for enhver for Kost, Kammer, Lys-
ning, Vadsk, Varme. Tauber.Dagb.44. frit

Huus eller Penge dertil, fri Lysning og
ndebrand. BiblLæg.1809.38. Denne Indret- 60

ning (o: at samles i bindestuer) medfører
. . at der spares paa Lysningen. Blich.

(1920).XXIL144. MDL. Feilb. 2.4) den af
sollyset, dagslyset frembragte til-

stand (af klarhed) paa jorden (jf. I.

Lys 1.8;. Imedens de store aabne Land-

skaber endnu laae smilende i Dagens fulde
Lysning. Molb.(Rahb.LB.L32). Det var jo
nok mørkt, men nogen Lysning var der
dog altid i Luften. Drachm.KK.85. Det
var i den dæmrende Juninats svage Skær
. . Lysningen tillod akkurat at se hinanden
ind i Ansigtet og læse, hvad der stod
skrevet. sa.LK.42. 2.5) om ell. m. særlig tanke
paa den del af en lysgivers udstraa-
linger, der falder inden for et vist om-
raade; ogs. om selve dette omraade (jf,
I. Lys 2).

II
i al alm., om skær, skin, der

falder inden for et omraade (jf. I. Lys 2.i;.

Han stillede Billedet op i en fordelagtig
Lysning.Ing.LB.111.29. En skinnende Lys-
ning fra den aabne Slotsport laae som en
bred Straale over den sneebedækkede
Plads. CBernh.II.281. Maanen skinnede ind
paa Gulvet, Lysningen kom oggik.ECAnd.
VII1.310. billedl: Disse Træk af Høimo-
dighed . . giver Billedet en mildere Lys-
ning. Molb.DHJ.342. || om den del af sol-
lyset, dagslyset, der faar adgang til

et vist omraade (jf. I. Lys 2.2). Blom-
sterne . . trænge sig saa tæt imod Glarvin-
duerne efter Lysningen, som om de vare
pressede derimod. Blumenbach. Naturhist.
(overs. 1793). 429. 'Nat vexle maa med
Dagen. Hvor Lysningen er stor,

| Maa
Skyggen ogsaa mørkne. Oehl.HK.65. *jeg
i Skoven kom,

| Og en Lysning faldt gjen-
nem Løvet. Heib.ND.191. Hun . . kom nu
frem i Lysningen, der faldt ind ad Døren.
Ooldschm.III.376. luk lemmen op, saa vi
kan faa lidt lysning. OrdbS.(Falster), jf.

:

den fjærne Lysning af Dag gennem Kir-
kens PovtBiLJørg.RB.llO. (jf IL lys 2.2,

lysne 5.2; forst.:) I gode Frøaar fjerner
man paa de Skovstykker, hvis Jord er
bearbejdet inden Frøfaldet, en Del Træer,
saa at der kommer en jævn Lysning.
LandmB.IIl.225. 2.6) (dial.) til lysne 2.2:

det at lyne; ogs. om selve lynet (jf. Lys-
sen é).Moth.L253. VSO. OrdbS.(Fyn,Ærø).

3) (fagl.) til lyse 2.2: belysning, gen-
nemlysning (af æg). Den første Lysning
(0: af rugeæggene) foretages den 6te eller

7de Dag efter Rugningens Begyndelse.
JPedersen-Bjergaara. Hønsegaarden. (1898).
112. VoHHJ.1114.47.

4) <inyse3.iCo5'lysnel.4;; det at frem-
bringe et lyst farveindtryk; især (fagl.):

den grad, i hvilken en farve nærmer
sig til hvidt. Høffd.Psyk.258. SaVYII.
774.

5) CP om ell. med særlig tanke paa det,

der lyser, fremtræder som lue, lysskær, glans
olgn. 5.1) i egl. bet.: noget lysende; lys

(I.3.1). (han har siet vand, der lyste om nat-

ten, i et klæde) Paa Klædet, som lysede,

saasnart det blev mørkt, saa han, at Lys-
ningen bestod af uendeligen mange ly-

sende Partikler og Puncter. LTid.1750.310.

CBemh.V.332. Arthur (saa) en Lysning
(o: et baal) inde i Skoven. CEiv.C.211.'^

om lysskær paa himlen; spec. (jf. bet. i)
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otn det lysskær, der bebuder dagens komme
(daggryet). *der i Nordeu er en egen Lys-
ning (o: nordlys). GrundtvJ'S.IV.405. 'En
Lysning, en Klarhed

|
I Øst sig viser alt.

Hrz.D.II.33. den Lysning, hun havde an-

taget for Daggry. SvGrxmdtv.FÆ.II. 204.
hilledl.: 'Mørke over Jorden ruger,

|
Aan-

der gaae i Trællebaand . . | Er der ei et

aabent Øie?
|
Ei en Lysning fra det Høie?

Oldenburg.S.8. 'af Talens sikre Viden I

verdensbred en dagklar Lysning
|
fødes.

NMøll.(Tilsk.l903.186). 5.2) til lyse 3.8 og
lysne 1.5: det, at en persons øjne, an-
sigt lyser (3.3), ell. om selve lysskæret,
glansen i øjnene, ansigtet. *Da. gik der
som en Lysning | Om dennes ædle Træk.
Winth.X.229. *med Dødens Lysning over
Ølelaaget. Drachm.FÆ.20. Fru K. fik en
lille godmodig Lysning i sit ængstelige
Ansigt. JVJens.D.84. (sneens) hvide Skær
øgede Lysningen over Jomfru Kofoeds
knugede Ansigt. CFMortens.SV.243.

6) GJ (til lysne 1.6 og lyse 6^ det at op-
lives, glædes; ogs.: bedring i forhold;

lysere tider. *Du Lindring for mit Hjer-
tes Trang, |

Du, Lysningen i Dagene.
Winth.ED.99. den Glæde, den Lysning i

Sindet, som er saa god en Følgesvend
langs Livets ofte . . slibrige Baner. Schand.
SF.9S. Han vil ikke finde nogen Lysning
(i Danmarks historie) uden i Valdem årer-

nes eller senest i Margretes Bage.YortHj.
12.36. Den tyske Nation gennemlever i

disse Aar haarde Tider. Og alle Tyskere
haaber selvsagt paa Lysning under den
ene eller anden Form. GadsMag.1930.103.

7) om sted, aabning, hvorigennem
lyset kan trænge ind. 7.1) om sted i

skov olgn., hvor ingen høj bevoksning
holder lyset ude; aabent sted i en skov.
paa Bakkens Hældning er der ligesom en
ubetydelig lille Lysning i Kratskoven,
hvorfra man . . saae en Røgstøtte opstige.
Thyreg.BB.1.287. mange Træer faldt om
. . idet der paa denne Maade fremkom
Lysninger i Skoven. CVaupell. S. 85. Vi
stanser ved en Lysning i Alléen, ^an^.
Udv.38. billedl.: *Hun (9: filosofien) maaler
Sjæledybets Katarakt,

|
i Mythens Urskov

tør hun Lysning hijde. Rich. 11.251. 7.2)

om aabning, der har til formaal at
lade (dags)lyset faa adgang. Hovedet
. . blev dækket undtagen en lUle Lysning,
hvor man kunde kigge ud for at orien-
tere sig. AarbKbhAmt. 1923. 111. Q (bygn.)
om det aabne rum i mur, der danner vindues-,
døraabning olgn., ell. om de flader, der be-
grænser denne aabning oventil og paa siderne.
Sal.*XV1.189. j/. Vindueslysning. Gnudtzm.
Husb.231. ogs. om gennemsigt, durksigt i en
trappe (OrdbS.). 7.3) (fagl.) om a åbningen
i pose, bøjle olgn. en trekantet Sejldugs-
pose . . slæbes agten for Baaden med Lys-
ningen ind imod denne og Spidsen agter-
efter. Bardenfl. Søm. 1. 282. smst. 77. 7.4)

(fagl.) om (vidden, diameteren af) hul-

rummet i skorsten, rør olgn. (kuben maa)
ikke holde meer end 6 danske Tommer i

Høiden, og 9 høiest 10 Tommer indvendig
i Lysningen. Fleischer. B. 301. Skorstene
(skal) Have inden til, i den saa kaldte
Lysning, i det mindste 18 Tommer paa
alle 4 Sider. Forordn.^ya799.§6. en stor

Skandsekurv, 6-7' lang, 3' 8" i Lysningen
og 4' i Diameter. MilTek7t0.2o2. imellem

10 to Sutursting stak en sprøjtende Arterie
ind i Tarmens Lysning. TÉovsing. Under-
livskirurgi.I.(1910).389. Kapperør . . faas
med 1-4 cm Lysning. SaUXII1.542.
B. til lyse B: bekendtgørelse, kund-

gørelse af noget.

8) Ow-j foi-æld.) til lyse 8. hvis hånd
ikke efter tredie Lysning strax indstiller

sig hos Sagsøgeren, da dømmis hånd at

miste sin Ære. DL.1—24—48. Eolb.DNB.
20 676'. //". Efterlysning: Lysning efter und-

vigt Msaxdskah. Beskr.(MR.)^<'/il716. Brev-
tasken med dens hele Fylde var borte .

.

Tre Dage gik Trommen, med Lysning
derefter i Basel. Bagges.DVJX.350. lys-
ning af ell. fra prædikestolen (jf.
Kirkelysning samt u. bet. 9). Moih.L253.
Forordningerne bekendtgiøres ved Lys-
ning fra Prædikestolen. VSO. lysning til

tinge, tinglysning; tinglæsning. SaUXVI.
30 i8.9. IJlyse lysning, se u. lyse 8.

9) til lyse 9 (jf. Kirkelysning^. 'Saa gaar
vi i Skoven to og to | og snakker om Lys-
ning hos Præsten. Drachm.RR.53. Der gik
vi og ordnede alt til Brylluppet og be-
stilte Lysning. AndNx.M. 266. JurFormu-
larbog.^60. hvad Præsterne sige i deres
Lysning til Ægteskab. DagbU^/iil869.
l.sp.3. SaVXVI.189. lysning af ell. (nu
kun) fra prædikestolen: Lysning af

40 Prædikestolen bør, nogle Dage forud, be-
stilles hos Præsten . . af Brudgommen.
Forordn.*^U1824.S5. VortHj.lII3.26.

tO) (jur.) til lyse 10 (jf. Landlysning^.
Lysning i Kuld og Kiøn . . foregaaer,
ved at Fader fører Slegfredbarn til Tin-
get, og der lyser og forkynder, at det er
hans Baxn. BadenJurO. SaUXVl.189.

11) (højtid.) til lyse 11. »Hjertet jubler
ved

I

Lysningen af „HerrensFred".Gnmd/v.
50 SSJ.410.

liysnuigs-bne , en. [7.2] (bygn.) bue
i lysningen paa vindue, dør olgn. Éøbke.
KR.10. -flade, en, [7.2] (bygn.) den ind-
vendige ko7ikave overflade af en hvælving ell.

bue (intrados). ForklMurere.l9. -glas, et.

[2.o] ^ glas i dækket, hvorigennem dagslyset

faar adgang. Koøjne og Lysningsglas efter-
ses og tættes. Bardenfl.Søm.II.135. Schel-
ler.MarO. -YkXLg;»t, en. [2.5 slutn.] (forst.)

60 d. s. s. Lys-hugning, -hugst. ForstO. -Inee,
en. [2.5] ^ luge, der har til fot-niaal at

skaffe lys til et rum. Rich.II.327. SaUXVI.
53. -panel, et. [7.2] (bygn.) træbeklæd-
ning, der dækker siderne i vindueslysning
olgn. Gnudtzm. Busb. 244. Arbejds&n. 30.
•profil, en, et. [7.2] (bygn.) profil paa pille
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ell. karm, der vender indad mod muradb-
ningen. SaUXVI.190.
!Ly8-olie, en. (fagl.) olie, der anvendes

til belysning. TeknMarO. -organ, et.

(zool.) om organ (hos visse dyr), hvorfra
der udstraaler lys. Fedders.H.14. Soas.Zool.*

41. -orm, en. (nu kun dial.) lysende orm;
spec. (nu kun) st. Hansorm. Grundtv. PS.
YI.296. VSO. Lemb.Shak.XVI.142. Feilb.

-patron, en. H patron til lyspistol. Sal.^

XVI. 191. -penge, pi. se Lysepenge.
-perspektiv, en, et. [1.2.8] (fagl.) per-
spektiv m. h. t. den rette anbringelse af lys

og skygge. HavebrL.^II.208. -pind, en.

("Lyse-. Tidsskr.f.Skovbrug. VIII.(1886).283.
BasmHans.M.II.196.Feilb.BL.47.73).(dial.,
især foræld.) pind, udkløvet af harpikshol-
dig mosefyr olgn., tidligere brugt til belys-

ning. Etlar.GH. 1.131. OpfB.UL40. -pi-
istol, en. ^ pistol til udskydning af lys-

kugler. SaUXVI.191. -;plante, en. (bot.)

plante, der udvikler sig % stærkt lys ell. kun
trives i lys. Warm.Bot.467. -plet, en. be-

lyst ell. lysende plet. Lyspletter i million-
vis gnistrede paa Søen. Schand.UM. 125.
Sankt Hansbiller; øverst to Hanner, den
til højre ligger paa Ryggen, saa at Lys-
pletterne ses. Frem.DN.683.

\\ (fot.) lys plet,

der under visse lysforhold ved eksponeringen
dannespaa den fotografiske plade. Stochholm.
Foto.97. tU -prik, en. ganske lille lysplet.

de smaa Lysprikker, som trængte sig ind
mellem Traadene i Klædet, der var hængt
for Vinduet. JPJac.1.80. Drachm.F.11.189.
Eriksholm.JS.53. -projektil, et. ^ pro-
jektil, der udskydes med det formaal at op-
lyse det fjendtlige terræn, synliggøre projek-
tilbanen olgn. SaUXVI.191. -pnnkt, et.

1) (1. br.) i egl. bet. : lysende punkt. MO. Sal.''

VII1.600. 2) hvad der varsler ell. indgyder
haab, ^læde, oplivelse; (hvad der er) en god,
glædelig side af, egenskab ved noget, de an-
see disse Steder i Skuespillet for dets
rette Lyspuncter, som fremfor Alt maa
udhæves. -Hei6.Pros.7JZ.i80. (digtet) frem-
hæver Lyspunkterne ved Sagen, men ikke
SkyggesiåeTne.IIauch.VI.132. De har nydt
lykkelige Lyspunkter i Deres Barndom.
HCAnd.I.170. Livet var mig ofte ganske
glædesløst . . Jeg opdagede intet Lys-
punkt, hvor jeg saa' hen. EBrand.Bes.82.
-pære, en. (1. br.) (pæreformet) elektrisk

glødelampe; elektrisk pære. StenDrewsen.Rødt
elUr Sort. (1905). 158. Buchh.S.276. -ra-
ket, en. (fagl.) raket, der udskydes for at

oplyse et terræn, som lyssignal olgn. Scheller.

MarO. SaUXVI.191. -refleks, en. til-

bagekastet lys (fra en blank overflade olgn.).

HomoS.VD.S. -reklame, en. reklame,
virkende ved ell. bestaaende af lysende bog-
staver ell. billeder (paa husfagader, -tage
olgn.). Hage.*551. Bønnelycke.KP.29. O
-rige, et. (jf. -verdenj sted (fx. himlen,
paradiset), opfyldt af lys, glans ell. salighed.

Kaper. D&É. -rist, en. (1. br.) rist over
en lyskasse. D&H. CP -ræd, adj. (1. br.)

d. 8. 8. HI. -sky. MO. den katolske Kirke
som Statens lysrædde F\ende. Brandes.XI.
109. *Øjne, som stirrer med en lysræd
hne.Drachm.SB.4. -rædsel, en.(jf.-Tæd,
-skyhed; sj.). HjælpeO. den Lysrædsel, der
saa hyppigt er medfødt . . hos mere sky .

.

Naturer, .6rawdes.I7J.359. -rod, adj. se

lyserød." CP -rog, en. (jf. I. -dis, -taage;
1. br.) røglignende lysskær, (lyset) sendte et

10 fint, mat Skær, ligesom en Lysrøg, fra
sig. JPJac.II.173. En fin Lysrøg, en Taage
af døende Dag drog som et Slør over aUe
Facader. Jør^.LT.i 97. -sans, en. (med.)
evne til at skelne lyst og mørkt; ogs. om evne
til at opfatte forskelle i klarhed (klarhedssans),

forskelle mellem to belysningers styrke. Esch-
richt.Læren om Livet. (1850). 358. Undersø-
gelser over formsans og lyssans i forskel-
lige ø\ensYgåomm.e.Bjerrum.(bogtitel.l882).

70 Sal.^'XV1.191. -seende, j9ar<. adj. [n.6]

Clyst-. Silkeborg Venstreblad. Vs 1926. 2. sp. 1).

(jf. -seer; 1. br.). en saa lysseende Natur
som Vilhelm Andersen. Nathans.(Pol.^^U
1928.17.sp.l). CP -seer, en. [II.6] fLyst-.

PoWlnl922.5.sp.6). « D&H.(1907); jf.
-syn) person, der ser lyst paa tilværelsen,

har et lyst, optimistisk livssyn. H. C. Ørsted
var en lykkelig Mand. En af de mest
harmoniske, uselviske Lysseere, som Dan-

30 mark har frembragt. 7'roeteL,.fiS.J.2^.9. Han
var en Lysseer, mod Lyset var hans Blik
vendt. FDahl.(Pol."/il921.6.sp.l). AHenri-
ques.GA.27.

Lassen, et. fLysen. Moth.L253.^ VSO.
jf. Thorsen.158. — nu næppe br. Liussen.

Æreboe.42). ;^<.Iys(se)ner. (^Wa. lysen (Suso.

117.165), linsen, lyws(e)n (Lucid.19.21.25.

29.53), jf. fsv. lysn, kundgørelse; afl. aflyse;
nu kun dial.) 1) d. s. s. I. Lys 1. det (er)

40 saa langt fra de vil taale sligt, endog efter

deres Død, maa komme for Dags Lyssen.
CPBothe.MQ.I.Fort.S'-. \\ om belysning i

bolig ell. hertil tjenende materiale (jf. u. I.

Lys 1.2, Lysning 2.b). Feilb. 2) d. s. s. I. Lys
2.1-2. du ståer i lysenet for mig. Moth.
L253. (skolerne maa) have nødvendig Rum,
lyssen og udgang. Cramer.(JySaml.4R.II.
481). VSO. FeUb. Thorsen.158. OrdbS.
(Fyn). 3) lysskær (jf. L Lys 2.1, 3.i;.

50 Moth.L253. LTid.1733.796. 4) (jf. bet. 3 og
lysne 2.2, Lysning 2.6^ lyn; lynild. Moth.
L253. (han) vidste ikke, om han havde
forsolgt sig. Men Manden havde jo aver-
teret, og saa er der ikke noget at gøre,

saa kan det komme som et hyssen. Falk
Rønne.OmkringGadekæret.(1921).70. Feilb.

Kort.52.
JLys-side, en. 1) (især fagl.) i egl. bet:

den belyste side af noget. Maanens Lys-
eoside.iUO. Folkeskolen.l925.309.sp.l. 2) O
om hvad der er godt, fordelagtigt ved noget;

den lyse side af noget (se II. lys 6; jf. Dag-
side 2.2j. Folk lukke Øinene for Græ-
kernes Skyggeside o^ Tyranners Lysside.

PMøll.ES.III.309. Det er paa Embeds-
vegne. De (o: en regissør) seer Alting i et
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saa trist Lys. Ellers vilde De ikke glemme
Lyssiderne: Deres Kammeraters Munter-
hed, deres Fordomsfrihed. Hrz.FJI.S. det
ene (skrift fremstiller) Rusland fra Skygge-
siden, det andet fra Lyssiden. J5randes.X
297. -signal, et. (fagl.) signal, der gives
V. hj. af lys. OpfB.n.233. KuskTens.Søm.
353. p -sind, et. [II.6] lyst (tillidsfuldt,

optimistisk) sind. hans barske Tungsind
og hendes milde Lyssind. TroelsL.BS.III.
24. Folketinget kunde endelig med Lys-
sind tage fat paa Finanslovforhandlingen.
EBrand.(Fol.'yiol922.11.sp.3). Qp -sindet,
adj. [II.6] 07- -sind; l.br.). den unge, lys-
sindede Student — ret en Hostrupsk
StVLdent.SilkeborgVenstreblad.^^/il928.o.sp.4.
Han havde . . med sin utrolige Lys-
sindethed været E. til megen Opmun-
tring i de forløbne Maaneder. JohsPalM.
DD.179. -skakt, en. O/- -brønd; hygn.)
skakt, der har til formaal at give lyset ad-
gang. FrPoulsen.KM.85. -skud, et. (hot.)

overjordisk, som regel grønt, blad- og blom-
sterbærende skud (mods. Jordskud 2). Mentz
O.Bill.l34. LandbO.IV.253. L -sky, en.
(1. br.) lysende sky. Nogle holde for, at
Lysskyer omgive Solens mørke Legeme.
MO. II. -sky, en. (med.) d. s. s. -skyhed.
Hygæa.(1827).230. SEngelsted.Klin.Medde-
Uher.(1864).4o. Bjerrum. Undersøgelse afSy-
net.(1894).3. III. -sky, adj. (f lyse-. Birck-
ner.Tr.ll4). (jf. -ræd) som ikke kan taale
lyset og derfor holder til i mørke; spec. (med.):
som lider af lysskyhed (Lundsgaard.Eon-
junktivitis.(1900).32); overf. (jf. LLys 1.5;.-

som ikke ynder ell. taaler offentlighed, aaben-
lyshed; som der er noget fordækt, uærligt
ved olgn. *Nu er det Tid for lysskye
Troldes Hærl Boye.Brødr.116. 'som en lys-
sky . . Ugle

I
Han lukked Øinene for Da-

fens Straaler.PnZJtf.I069. Sønderjyderne,
er daglig maatte finde sig i Danebrogs

lyssky Tilværelse. JohsSteensir.JLG.237.
»Her er de nok lyssky," sagde Peder,
„siden De trækker for Vinduerne ved høj
lys Dag." KlBemtsen.Æ.I.139. lyssky For-
lystelsessteder. Bergstedt.A.249. -skyen-
de, part. adj. (nu sj.) d. s. s. HI. -sky.
lysskyende Kunstgreb. Riegels.HS.in.588.
-skyhed, en. (jf. IL -sky; det at være
lyssky (III) ; spec. (med.) om saadan tilstand
hos mennesker, især ved forsk, øjensygdomme
(fotofobi). Hvad vilde hun ikke have givet
for, at han . . havde været fuldt ærlig mod
hende . . Men nej ! Troldenaturen sad ham
for dybt i Kødet. Sin Lysskyhed for-
maaede han ikke at overvinde. Pon<.iP.
VII.184. er der stærk Lysskyhed (a: hos
barnet), anvendes Øjenskjærme af blaat
eller grønt Papir. Panum.651. Lundsgaard.
ØjetsSygdomme.(1929).75. -skær, et. God-
lidende men lunefulde som Lysskær i Løv-
skov og Skyggestrøg over gyngende Rug-
vipper. TroelsL.HF. VIII.288. en Pige saa
ham sidde i Lysskæret (1819: \eå Ilden).
Luc.22.56(1907). -sien«, et. (fol) fejl ved

den fotografiske plade, bestaaende i, at den
(ved under fabrikationen ell. senere at være
blevet svagt lyspaavirket) er mindre gennem-
skinnelig for lyset end normalt. SaVXXI.
784. -spejling^, en. (især fagl.) han
kunde fortabe sig i en saa simpel Tine
som Lysspejlingen i sin Borggrav. Schana.
SB.225. Lovene for Lysspejling og Lys-
brydning. Jian^cJJ.loi. O -spil, et. skif-

ip tende lysvirkninger. Bevægelsen, Glandsen
og LysspiUet (o : i et springvand). Ørst.1.53.

et Lysspil i Vandet eller Glasset. JLan^e.
11.241. -spreder, en. (fagl.) indretning
til spredning af en projektørs lys. SaUXIX.
596. -stander, en. d. s. s. -mast. LBruun.
Det storeHjerte.(1903).62. -station, en.
kraftstation, der producerer elektricitet til

belysning. D&H. -sten, en. (fagl.) d. s. s.

-magnet. SaVVIII.562. -stille, v. [1I.2j1
20 [-isdera] vbs. -mg (ForstO.). (forst.) ved

hugst olgn. skaffe træer i en bevoksning mere
lys. ForstO. Frem.DN.628. I. -stillinif,
en. (bot.) bladenes stilling i forhold til dags-
lyset. Warm.Bot.341. II. -stilling^, en. se

-stille, -stivhed, en. (med.) Lysstivhed
af Pupillen: Tabet af den normale Pupil-
kontraktion ved Belysning. KliniskOrdoog.
(1921).143. -stof, et, t en (AWHauch.
(1799).149). 1) (jf. -materie; fys., foræld.)

30 stof, som if. ældre opfattelse fandtes i lyset

og var den materielle aarsag til lysindtryk-
kene. Lyset er sammensat af Lysstof og
YaTmestof.PhysBibl.XIV.20. VSO. MO.
2) (fagl.) lysende stof (fx. i dyrs lysorganer;

jf. -kirtel;. Boas.Zool.*42. -straale, en.

(t Lyse-. LTid.1738.445. Basth.GT.229).
især t flt., om de lige linier, hvorefter lyset

bevæger sig, udstraalingeme fra en lysgtver
olgn. AWHauch.(1799)J280. Christians.Fys.

40 339. BoganJLl66. -stribe, en. (jf. -siri-

me). Maanen . . kastede en lang, rødUg-
gylden Lysstribe hen over Sundet. Gold-
schm.Hjl.IL786. Drachm.T.198. O -stri-
nte, en. (jf. -stribe;. *Lysstrimen Nattens
Forhæng gjennembryder. Blich. Sviihiod.

(1837).56. Undertiden bliver en Dør slaaet
og en Lysstrime vælder ud. Tandr.

'avnløs.(1929).6. -strem, en. (jf. -flod,
væld;. Ørst.(MO.). Solens rige Lysstrøm.

50 JPJac.1.207. Ved Lysstrømmen til ell. gen-
nem en vis Flade forstaas det Lys, der
pr. Sek. sendes til ell. gennem denne
Y\2ide.Sal.^Vin.600. -styrke, en. (fagl.)
styrken af det lys, som en lysgiver udsender;
spec: den belysning, som en kunstig lysgiver
er i stand til at frembringe, de gamle Tran-
lamper og de nye Gaslygter brændte Side
om Side for at maale Lysstyrken. .Ber^s.

GF. 1.6. laCour&HHolst. Menneskeaanden s

60 Sejre.(1904).170.
|| (fot.) om den styrke,

hvormed et objektiv samler og forstærker
lyset. Haandv.29. -stærk, adj. som ud-
sender ell. tilbagekaster stærkt lys. Drachm.
STL.l. *Jeg saa' et Stjærneskud . .

| et
lysstærkt Glimt, som blegned brat. Hjem-
metl913.826.sp.l. | (fot; jf.-stjx\ie slutn.).

Å

Xni. Rentrykt «•/« 1931 18
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et lysstærkt Objektiv. Haandv.82. Cp -stat-
te, en. (l.br.J (i. s. s. -søjle. vAph.(1764).
Mogens, der vandrede langsomt frem og
tilbage paa Gulvet, gik hvert Øjeblik ud
og ind af skraa Lysstøtter af svagt-regn-
buefarvet Støv. JFJac.II.292. JVJens.DL
72. -svag, adj. (fagl.) som lyser svagt;

af ringe lysstyrke, en meget lyssvag Stjerne.

Fol.^M905.B.2.sp.7. Sal.^XIV.847. -sving-
ning, en. (fys.) oni de svingninger, en lys-

straaTe udfører. Ligesom nu Øret opfatter
Lydsvingningernes Antal som Tonehøjde,
saaledes opfatter Øjet Lyssvingningernes
Antal som Farve. Paulsen.1.884. GJ -syn,
et. [II.6] (jf. -seer, -tro^ lyst, optimistisk

syn paa en sag ell. paa livet; optimisme.
Dannebrog.^/2l899.1.sp.5. det danske Lys-
syn, der ofte er ved at slaa over i Ugide-
lighed. Sønderjylland.l907.54.sp.2. TroelsL.
BS.III.9. 03 -sejle, en. O/- -støtte; l.lr.)

søjleformet lysstrøm, -strime. Maanen steg
frem og kastede sin Lyssøile hen over
Hav og Skib.Jwo.i5.JJI.69.

||
j/". Ild-

støtte slutn., -søjle slutn.: (digteren) bør
gaa foran Folkene som en Lyssøjle og
føre dem tilbage til . . Ærens store Grund-
regler. Brandes. V.217.

liyst, en. [løsd] Høysg.Anh.23. (nu kun
diah, styret af præp. Lyste, se bet. 2.3). gen.-s
ell. (sj.) -es (Es.5.7), jf. ogs. for lyst skyld
u. bet. 3.3. flt. -er. {æda. lyst (Harp.Kr.l24),
lust (smst.15), lustæ (AM.), sv. lust, oldn.

losti (sen. oldn. \jst), ty. (oht., osax.), eng.

(oeng.) lust fj/". lusterey, ^of. lustus; jK for-

lyste, II. lyste, lystig)

1) en i natur ell. karakter grundet
tilbøjelighed ell. attraa (af varig, ind-
groet art), hvilke reene Lyster skulde
ikke her (o: i himmerig) blive tilfreds-

stillede! 5as<;i.raZe.('i785;.7i. *I et Hav af

rene Lyster
|
Sank din Siel, o SaligelEiv.

(1914).V.211. vi have . . to Mennesker i

os, det gamle Menneske, der stadig kom-
mer igjen med de gamle bedragelige Ly-
ster . . og det nye Menneske . . med de
nye hellige LysteT.VBeck.LK.1.294. \\ især
om tilbøjeligheder ell. begæringer af moralsk
værdiløs ell. forkastelig art; begær efter
verdslige, sanselige (spec: erotiske)
nydelser. *Verdens Lyster, Satans Snare

|

Blive fra min Hu og Raanå. Kingo.887.
da vi vare i Kiødet, virkede de syndige
Lyster (Chr.VI: bevægelser; 1907: Liden-
skaberj . . i vore Lemmer. Rom.7.5. spæge
sin Lyst og Begiærlighed.FSO. deres onde
Lyster lyste dem (o: de fordømte i helvede)
ud af Øinene. E:CA7id.VII.26. „(han) giver
efter for — for virkelig ikke faa af sine
mange— jordiske Lyster og Begjæringer."— „Hvad Pokkerl Har den dumme Dreng
nu ogsaa lagt sig efter Kjærester." Schand.
BS.850. jeg (holdt) en Tale for „Lysten".
(Herman) Bang . . bad mig hellere bruge
Udtrykket „Driften". Det var mig umuligt
. . Hele Forskellen paa hans Generation
og min laa i Ordene. Drift er en skæbne-

svanger Liden. Lyst er den lykkelige
Skaben — selv om den straffes. SophClauss.
L.68. kødets (kødsens, køds) lyst, se

Kød 6. kødelig(e) lyst(er), se kødelig 4.

II
talem. (nu sj.): Lyst (d: kødelig lyst) gjør

Folk, ellers blev Verden snart øde.Mau.
5917. D&E.

2) en af den nærværende legemlige
ell. sjælelige tilstand fremgaaet (for-

10 bigaaende) tilbøjelighed ell. trang til

at gøre ell. erhverve, komme i besiddelse af
noget; forbigaaende sindstilstand, i hvil-
ken man føler sig oplagt til, erirette
stemning til at gøre ell. erhverve noget;

ofte i forb. faa, have lyst. (om forb.

lyst og lejlighed se Lejlighed 4:). 2.1) i

al alm., uden nærmere angivelse af det at-

traaede. David fik Lyst (Buhl: en (plud-
selig) Lyst^ og sagde: hvo vil give mig

20 Vand at drikke. 2Sam.28.15. *Naar man
har ingen Lyst (o: til at gøre sin pligt),

man strax Undskylding finder. Holb.Mel.
1.6. Kongen . . gav alle Mand Lov til,

efter egen Lyst, at bie eller fare. Grundtv.
Snorre.lII.109. hun og Drengen kyssedes,
og saa vare de i lige Alder og af lige

Ljst.HCAnd.V.869. En Fader, som elsker
dig og føjer dig i alle dine Lyster. Hosfr.

MM.868.
II

spec. om svanger kvindes trang til

30 mærkelige spiser(jf.'K\mde\yst).Moth.L256.
Den Frugtsommeliges Lyster. iWO. || styre
sin lyst, faa sin lyst styret, se styre.

|l talem.: hver (mand) sin lyst, folk er

forskellige m.h.t. tilbøjeligheder, smag olgn.;

ogs. brugt til at udtrykke, at en persons til-

bøjeligheder (smag) er anderledes end ens

egne, at man finder hans tilbøjeliglieder mær-
kelige, sære olgn. (jf. u. enhver l.i^. en
Jeder mand sin lyst. Holb.Bars.II. 8. Han

f) har Lyst til at gaae i Krig, til at slaaes

ihjel; lad ham faae sin Villie; Hver har
sin Lyst. Heib.Poet.XI.154. Eostr.E.IV.6.

ofte (især dial.) m. forsk, tilføjelser, fx.:
„Hver sin Lyst," sagde Strudsen, den
aad en Skjæppe Firtommersøm.lfaM.SW^.
hver sin Lyst, saa bliver al Mad spist, og
alle Piger gift. Strange.IP.I.178. Hver sin

lyst for sine penge. Krist.Ordspr.nr.5815.

jf.Feilb. \\ jfsp.277^^«-: lysten driver
50 værket, se II. drive 7.i. 2.2) m. nærmere

angivelse af det attraaede (se ogs. bet. 2.3^.

I]
m.præp. efter, jo nærmere de kom det

(o: slottet), jo stærkere blev Lysten hos
dem Alle efter at see dets forborgne Her-
ligheder. Ing.EF.1.98. Hr. Ove skulde ikke
faae Lysten efter (nu : faa lyst tilj at blive

åev. HCAnd.VII.18. Jeg har brændt af

Lyst efter at se Dem igen. EBrand.Bes.
62.

II
(dial.) m. præp. for. ganske natur-

60 ligt fortalte jeg min Lyst for Theatret.

HCAnd.Breve.1.67. OrdbS.(Sjæll.).
i|
m.præp.

til. Kong Salomo gav Dronningen af Seba
alt det, hun havde Lyst til, som hun be-
g']erede.lKg.l0.18. Holb.KandstlV.l. hun
har faaet Lyst til mig, og har staaet og
friet en heel Time, at jeg skulde tage

J
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hende til Kone. Lodde. (Skuesp. IV. 299).
vore Piger . . have bedre Lyst til Bmde-
krandsen, end til Rosenkrandsen. Blich.

(1920).XV.93. jeg har tabt al Lysten der-
til. SÆ-6, jeg skriver, hvad jeg har Lyst
til, som aet falder mig må.B%u:h,h.UH.5.

(Jf.
næste gruppe) m. flg. inf.: jeg har, min

Troe, ingen Lyst til at overfuses oftere.

Holb.Vgs.(1731)J.4. Hvorledes kan man
føle Lyst til at dandse, naar man har ib

KlnmpfoååeT? HeibJ'ros.VII.SoT. | (nu 1.

br.) tn. inf. uden styrende præp. jeg kand
ikke nægte, at, naar jeg har den Lykke
at treffe saadan angenem Person, jeg jo

da faaer Lyst at engrassere mig. Holb.
UsynlJIJ. *Fikst du endnu af Blod el

nok?
I
Har end du Lyst at myrde?

GrundtvJ'S.III.198. Heiberg havde me-
gen Lyst at see Spanien. Hauch,MfUJ28.
Z3) (nu kun dial.) styret afpræp. i ell. m ed. 20

II
i forb. være, blive i lyst (HøysgJS.

194. VSO. Gravl.AB.95) ell.\jsten(Skuesp.
X.71. Kierk.V.7. MO.) ell. lyste (Moth.
L257. HolbJean.IlJ2. Kværnd.) (efter, for

eU. til noget), vcere (blive) begærlig efter,

opsat, forhippet paa; have, faa lyst til.
||

være, blive med lyste, d.s.; spec.iføle,

faa trang til at spise; vcere (blive) suUen,
madlysten, lækkersulten, de vare blevne
med lyste (1871: drevne af Lyst; Buhl: 30

drevne af (deres) Begær>, og havde be-
det om nydelig mad. Visd.l9.11(Chr.VI).
Esp.éoO.

3) følelse af glæde, fryd, (velbe-
hag, fornøjelse; om hjertens lyst se

u. Hjertenslyst, om forb. liv og lyst se

Liv 7.3. 3.1) O t a( alm. der er ædel
Lyst (Buhl: Glæde^ i Venskabet med den
(o: visdommen). Vi8d.8.18. 'Den signede
Dag . . lyse paa Himlen meer og meer, |

40

Os alle til Lyst og Fromme. GitmdtvSS.
1.57. *Saa henfloi Aftenen til Alles Lyst.
PalM.lY.115. »„Kejserens Ven" — det
Ord slaar ned . .

I
med det de skræmmed

Pilatus
I
at gjøre dem til Lystl Rich.III.

43. »er Hjertet trangt af Sorgen, og svul-
mer det af Lyst, | hun skænker os Tonen,
som lette kan vort Bryst. Lemb.D.105. al

Følelse, høj eller lav, er karakteriseret
ved den store Modsætning mellem Lyst 50

og Ulyst. Eø/fd.Psyk.^284. om arbejdsglæde

(jf. sp.276*^): Gennemgaaende vidner det
antike Maleri om en overordentlig Lyst
i Frembringelsen. JLange.MF.92. 3.2) i

særlige forb. sotn obj. | have (sin) lyst
af ell. i (Es.66.3(Chr.VI). Leth.(1800)) ell.

til (Aab.l8.14(Chr.VI). 5Mos.lOJ5), (nu
næppe br.) glædes, frydes ved: finde behag,
fornøjelse i. omendskiønt jeg aldrig fik
en Skilling, har jeg dog Lyst af at føre 6o

Henrich i Fortreed. Holb.Mase.1.11. Jeg
har min ævige lyst deraf, at Jeg kand
trække . . Folk op. sa.llJ.II.5. Tode.1.281.
MO. D&E. H finde (sin) lyst i, (nu 1.

br.)d.s. Leth.(1800). MO. DAH. se (sin)
lyst paa, (nu næppe br.) glædes, frydes

ved. KomGrønneg.III.5. Wadsk.39. see .

.

din Lyst paa (Chr. VI : see paay det Gode.
Præd.2J. 3.3) t særlige forb., styret afpræp.

II
for lyst ell. (nu næppe br.) for lyst

skyld (MothX256. Holb.Ul.V.3. EomGrøn-
negJl.264), (nu især dial.) for sin fornøjelse;

for morskab. Turtel-Duer findes ikke, uden
tamme i Husene, fra andre Steder for Lyst
her over bragte. Thurah.B.14. »han myr-
ded for Lyst,

|
Som hosseu. Oehl.HK.149.

Blich.D.II.41(se for spJ.81**). Feilb. | med
lyst, med glæde, fryd; ogs. (nu sj.): gerne;

med fornøjelse, (han) levede med lyst (1819:
i Glæde; i907: i Fryd^ hver dag herligen.

LucJ6J9(Chr.VI). ved den . . Motion (at

hugge brænde) kand jeg arbeide mig en
Hyppochondrie paa Halsen, thi mand hug-
ger ikke Brende med Lyst. Holb.Mase.11.3.
•Se dem, du (o: Dannebrog) har tilbage!

|

De blusse ved dit Navn, |
Vil for din Hæ-

der drage
|
Med Lyst i Dødens Favn. Ing.

RSE.I1.189. »hver Sang, som Folket ken-
der og lytter til med Lyst. Lemb.D.106.
i alm. spr. iscer i forb. med liv og lyst,
se Liv 7.3. I til lyst, til glæde, morskab,
fornøjelse; især (til dels til oet. ^) i forb. ej

blot til lyst, der (siden 1774) findes som
inskription over det kgl. teaters scene (se Ar-
laud.528). denne Reise var ei blot til Lyst.
Oehl.XVIIJ.88. *Vort Liv har, som vor
Scene, | Et Maal ei blot til Lyst. Heib.
Poet.VII.233.

4) hvad der tilfredsstiller ens lyst (2);

hvad der skaber glæde, fornøjelse hos
en, gør en glad olgn. 4.1) (højtid.) i al alm.
•Hvor Rungsted indhegner den reeneste
Lyst;

I
Der fyldte Camoenen mit Bryst.

Etcjfl914).III.89. •Klintekongen fra sin

hvide Thirone | Stirrer ud, mindes svun-
den Lyst. Eeib.Poet.III.448. •freidigt jeg
kun fryder | Mig ved min egen Lyst.
Winth.HF.55. Særlingen søger sin egen
Lyst (Chr.VI: hvad ham lyster;. OrdsJ8.1.
en liden lyst gør tit langfør skade, se

langfør. Q i lyst og (i) nød, under glæ-
delige og sørgelige forhold; i medgang og
modgang. *Modersmaal er . . | Sødt i Lyst
og sødt i iiød.Grundtv.PS.VI.186. »Vi
bærer dig (o: Danmark), i Lyst og Nød ; |

vi ærer dig, i Liv og Bød. LCyiels.U.15.
4.2) t scetn. (oftest som præd.), der angiver
arten af det, der glæder, morer en. Saadan
een Bye var det een Lyst at udplyndre.
Eolb.Didr.9sc. een af Mamraesellerne er
min Koene, og spiller sin Person, saa det
er en lyst at see hende. sa.llJ.lV.3. •Dej-
lig er den Himmel blaa, | Lyst det er
at se derpaa,

|
Hvor de gyldne Stjærner

blinke, Grundtv.SS.III.105. •At jage Lam
var hans (o: en hundehvalps) største Lyst,—

|

Det kosted ham mange Klaps. TT'in/A.JF.97.

Sara kyssede Isaak, hendes Lyst.Eierk.JII.
66. *Disse Blomster var hans Lyst:

I
han

kyssed dem. Drachm.BK.42. jf.: •Thi lad
dem sige hvad de kand, I En qvindis lyst

er hos en Mand. Beenb.Æ.55. være ens

18*
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liv og lyst, se u. Liv 7,2.
||

(højtid.) i

faste forb. m. gen. mit hjertes lyst (jf.
Hjertenslyst^; *At stride for Brødre . .

|

Var altid hans Hiertes den ivrigste Lyst.
Pram.Stærk.87. *Hun var mit Hjertes Lyst.
Winth.IV.l. mine øjnes lyst (jf.Øien.(s)-
lyst): du Menneske-Søn! see, ved et Slag
vil jeg tage fra dig dine Øjnes Ljst.Ez.
24.16. øjens lyst, se Øjen(s)lyst. ørens
lyst, se Øren(s)lyst. || i forb. som saa det
er en lyst (egl. forkortelse af: saa det er
en lyst at se), (talespr.) saa at man glædes
derover; i videre anv. som udtr. for, at man
finder noget storartet, forbavsende, overvæl-
dende. Øine saa blaae og klare, at det var
en Lyst. HCAnd.VI.169. de er saa enige,
saa det er en Lyst. JPJac.I1.293. *Stor-
men peb, saa det var en Lyst. Drachm.D.
53. jf.: hun spøger med alle og enhver,
og fiases og nappes, saa det er god Lyst.
Biehl.DQ.II.59.

5) (nu næppe br.) om ydre foreteelser, hvori
livslysten lægger sig for dagen, ell. som har
til formaal at more, underholde; adspre-
delse; forlystelse; lystighed, dend Ro-
merske Historie kand paa denne maade
af os begribes som en anden Lyst eller

Leeg. LTid.1726.347. »evindelige Sange
|

Om Maji-Dagens Lyst.Wess.244. *alene,
tyst

I
I sit Buur hun kunde høre

|
Den

fjerne, vilde Lyst (o: paa en st. Hansaften).
Winth.HF.218. lyst og leg, se Leg sp.

548\
o- « s, ^ F

Ijyst-, t ssgr. 1) (f Lyste-, se u. Lystret).

af Lyst, især i bet. 3-5 (som oftest efter til-

svarende ty. ssgr. m. lust-j. 2) af lyst, adv.
til II. lys, se u. lys-farvet, -seende, -seer.

G) liyst-taage, en. d. s. s. I. -dis, -røg.
den tynde Lystaage, som de dirrende Gas-
flammer udbredte i Lutten. Schand.TF.II.
225. OlesenLøkk.NH.II.7.

\\
(sj.) om stjerne-

taage. *hine Steder, hvor Lystaagerne boe,
|

Hvor Syvstjernen stiger. Hauch.SD.I.178.
-taande« en. se Lysetande. -taarn, et.

(f Lyse-. EPont.Atlas.III.460. Basth.Tale.
(1782).39). (sj.) fyrtaarn. Kors og Stjærne.
1906.86. -tag, et. (sj.) glastag, der skaffer
et rum ovenlys. D&H, -tanke, en. (1. br.)

tanke, der bringer lys, klarhed; glimrende,
genial tanke; lys idé. Orundtv.Smaaskr.296.
Borchsen.(Ude ogHjemme.^y9l880.507). Bir-
kedal omtaler . . i sine Erindringer, hvor-
ledes det i et bestemt Øjeblik kom til

ham som en Lystanke lige fra oven. MPont.
DK.77.
liyst-anlaeg, et. (nu 1. br.) have-, park-

anlæg, der skal tjene til lysthave (især for
offentligheden). Olufs.Statsoeconomie.(1815).
250. Fra et smukt Lystanlæg . . paa en
Bakke syd for Byen . . haves fortrinlig Ud-
sigt. rraiJ.^ZJ.^S 7. jf Oartner-Tidende.1929.
415. -arbejde, et. (jf. -gerning, -værk;
nu næppe br.) arbejde, som man udfører for
sin fornøjelses skyld. vAph.(1759). VSO. MO.
-baad, en. (især ^) mindre fartøj til lyst-

sejlads. Aarestr.SS.IV.113. Scheller.MarO.

II
hertil: Lystbaade-havn. -bane, en. (jf.

-tog, -trafik; jærnb.) jærnbane, der besørger
trafikken til udflugtssteder olgn. Hage.*928.
-bar-hed, en. {efter ty. lustbarkeit, jf. sv.

lustbarhet; arkais., sj.) adspredelse; for-
lystelse, da skulde Prøverne paa Balletter
og anden Lystbarhed begynde. JPJac.J.
158. t -bed, et. bed i en lysthave. Oecon
Journ.1757.84. -borg^, en. (jf. -slot; sj.).

10 *(Saga) havde sin Lystborg paa grønne
Vold

I
I Skoven ved Isefjorden. Orundtv.

PS.VI.587. -brand, en. (nu næppe br.)

om vandkunst, springvand olgn. LTid.1724.
671. vAph.(1764). VSO. f -bænk, en.
om havebænk, udsigtsbænk olgn. Bagges.Danf.
1.481. -damper, en. (især ^) damper til

lystsejlads. Hjemmet.l912.926.sp.2.
L liyste, en. se Lyst.
II. lyste, V. [iløsda] Høysg.AO.33. -ede.

20 vbs. t -else (Moth.L259), -ning (smst.L260).
(glda. lyste, løste, luste, æda. lystæ (AM.),
SV. lysta, oldn. lysta, oht. lusten (ty. liisten),

oeng. lystan (eng. list^; afl. af Lyst; jf. for-
lyste)

1) bibringe (en) lyst (1-2), vække lyst
hos (en); friste, hvor skal det være mu-
ligt . . at udfinde en Ret saa lækker, at

den kunde lyste mig? Kierk.X.39. \\ især
(nu kuti bibl.) i forb. lade sig lyste, lade

30 sig betage, overvælde aflyst (1-2); faa, føle
lyst (2). Senacherib loed sig lyste engang
at prøve Styrcke med Gud. Soj-f.rr.55. jeg
lod mig lyste at smage deres Orgade,
som forkølede mig Mafven. Klevenf.BJ.
105. de lode sig lyste efter alle fremmede
Ting. OeconT.11.24. Jeg tænker paa, hvor-
ledes jeg . . kunde lade mig lyste paa slig

fortvivlet Maade. Men her have vi slet-

ingen Magt over vore Lyster og Liden-
40 skaber. Bowel.Br.461. spec. : føle erotisk lyst,

kønsdrift. Sara . .. sagde: skulde jeg lade
mig lyste, efterat jeg er bleven gammel,
og min Herre er gammeW lMos.18.12.

2) til Lyst 2, dels i upers. udtr. som (det)
lyster mig, dels m. personligt subj.: jeg
lyster, begge m. bet.: jeg har lyst, øn-
sker, vil (gerne); ofte i forb. m. angivelse

af hvad man attraar, gerne vil gøre ell. op-
naa, dels i stilling som (egentligt) subj., dels

50 som obj., dels styret af præp. efter. 2.1)

(nu kun arkais.) i forb. mig lyster. *Der
han var fulde femten Aar, | da lysted ham
en Jomfru at love. DFTJ.nr.6.17. nu er den
ene Side allerede nok stægt, lyster dig,

da . . Æd af åen. Borrebye.TF.8l7. Lyster
Dem stegte Duer, Kgerhøns? PAHeib.Sk.
11.119. *Det var sig Herr Asker Ryg,

|

Hannem lyster i Leding at gange. Oehl.L.

1.292.
II ofte (jf bet. 2.8 slutn.) i forb. som

60 hvad mig lyster, (gøre) som mig ly-
ster, saa længe ell. saa meget ell. naar
mig lyster olgn. giør nu hvad dig lyster.

Holb.Jep.1.2. *Naar ham lyster kan han
gSi2ie.PAHeib.I.393. Derom maae du nu
troe, hvad dig iyster. Eauch.V.347. hun
maatte da for mig leve, saalænge hende
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lystede. srnst.L267. 2.2) (nu 1. br.) i forb.

det lyster mig. Det er Uge som det
lyster ham o: som han faaer Indfald til.

VSO. selv vilde han tage Hyre, det ly-

stede ham saa. HCAnd.VII.lll. Øieblikke,

hvori det ikke vUde lyste ham at skrive

en Bog, men hvor han ret gad skrive et

Forord til en Bog. Kierk. V.6. 2.3) i forb

jeg lyster. Jeg lyster at gøre det. Moth
L258. 'Det lyster I vel at vide. Ing.ESE. lO (æda. lystæTek (Earp.Kr.LXxxir), oldn. ly

176. han skulde . . ikke lystes ved at

stikke Næsen inden for mine Døre. Zak
Niels.TF.U06. VilhAnd.N.82. Feilb.

Ijyst-ejendom, en. lystgaard; land-

sted. Lystejendommen „Maglemosegaard"
. . med en villalign. Bygning . . er tilsalg.

BerlTid.yBl903.M.2 TUl.l.sp.3. NatTidJIt.
1912.M.lTill.2.sp.3.

lysteli&r, adjj ['løsdali] adv. -t ell. d. 8.

'da. lystæTe"

VL87. Lyster De Thee ell. Kaffe? (kun i

denne Talemaade bruges det i daglig
Tale.). AfO. 'Nej, Du lyster Striden, den
gror i din Ru. Drachm.VDJ235. jf. (sj.):

*Enhver nu lyster sig hjem til Sit, |
Til

sin Hustru, sin Seng og sin Kok. PalM.I.
158. i forb. m. efter: hånd lystede meget
efter at have det. Moth.L258. dog var der
saa meget, vi kunde lyste efter at vide

stiligr, behagelig, fornøjelig, lystuligr, for-

trinlig, som man ønsker sig aet, mnt. lustich-

lik; til Lyst) 1) (højtid., gldgs.) som vækker
behag, skønhedsglæde olgn.; herlig; yndig;
dejlig. Træer . . som vare lystelige at see
til og gode til at æde af. lMos.2.9. 'Et li-

det Barn saa lysteligt
|
Blev af en Jomfru

haavet.Grundtv.SS.I.iS. Min unge Sjel

straalede ligesaa blankt og lysteligt som
0Guldb.VH.II.233. den (o: borgerklassen) ToUaanen. Blich.(1920).VII.42. »Af Silketøi

lyster efter eders Koner og Døttre.

Blich.(1920).X.131. H (jf. bet. 2.1 slutn.) i alm.

sprog kun i forb. som hvad jeg lyster,
(gøre) som jeg lyster, saa længe ell.

saa meget e«. naar jeg lyster. Numaa
Monsieur Bogholder komme, naar hånd
lyster. Holb.Stu.II.6. jeg kiøbslager med
hvem jeg løster. sa.Pants.II.S. (nun har)

skaltet og valtet dermed, som hun selv

og Linned saa lystelig en Skat. Aarestr.

SS.III.43. JPJac.1.21. vor Herligheds
Huus . . er opbrændt med Ild, og alle

vore lystelige (Chr.VI: ønskelige^ Ting
ere ødelagte. Es. 64.10. 2) d. s. s. lystig 2.

2.1) (især arkais.) d. s. s. lystig 2.1. *i alle

Kongens Sale | Blev man lystelig og fro.

OeU.L.I.107. 2.2) d. s. s. lystig 2.2. Ved at

bruge den ovenmeldte unge Mands For-

lystede. S(a»n;)c.IF.5<2 7. Æd og drik saa- 30 tolknings-Maade kan man finde de aller-

meget I lyster af hvad Huset formaaerl
Blich.(1920).X.105. Du kan tage paa dig,

hvad i Alverden Du lyster — alting vir-

ker harmonisk, fordi dit Sind er det. St?

La.HjG.145. 2.4) i forb. (nu næppe br.)

mig ell. jeg lystes ell. (dial.) det lystes
mig (Feilb.). 'Jeg lystes ey at trine

|
Paa

Roser til den Pine, I Som ingen Ende
faaer. Brors.166. 'Hver af disse . . |

Lyste

lysteligste Ting i Bibelen. PAHeib. US.
146. *Hel lysteligt det er, i Alderdommen
. .

I
Paa Tidender om yngres Færd at

lyde. Grundtv.PS.II.23. Saadan en uhyre
glimrende Illumination (o: en hedebrand)
var mig altid et lysteligt Skuespil. Blich,

(1920).VlI.o8.
II
nu især(taUspr.) i forb. m.

nægtelse, hans Løier havde i den sidste

Tid kun været lidet lystelige for mig.
des ei at bringe Bes\i.ed.Wilst.OdJX.v.93. « Gylb.XI.154. det er ikke meget lysteligt

]\m.præ'p. efter. Mennesket .. lystes efter

Eiendom. Thaar.(Bahb. Tilsk.1. 75). Blich.

11.540. 2.5) (nu næppe br.) part. lystende
brugt som adj.: begærlig; lysten. Den
Riges lystende Smag krævede idel Af-
vexlinger. Tode.KD.121. hun (smilede) ly-

stende til ham, men han kyssede hende
\\ke. Birch.I.190. Leth.(1800). || m. præp.
for (Høysg.S.149) ell. efter. Pamela.III.

S&B. Bønnelycke.NU.77. 2.3) (nukundial.)
d. s. 8. lystig 2.3. den lille Fugl sang lyste-

lig smYise.HCAnd.Vl.266. »Holmens fa-

ste Stok
I
Lysteligt hinanden praler. ARe-

cke.3. Feilb.

lysten, adj. ['løsd(8)n] (ænyd., sv.d.s.;

enten omdannet a/" lystende ^se II. lyste 2.5)

efter ord som figen, hægen osv. (sml. II.

brunstenj, ell. afl. af Lyst, jf. fsv. lyste, ly-

247. alle vare vante til at see Forandringer 50 8<en, oZd«. lystr, samt ty. liistern) 1) som
og lystende efter Nyt. Kamp.ChrIII.224
Meget lystende efter Kys. Leth.(1800 ).7 9.

3) (i rigsspr. især arkais.) til Lyst 3: be-
hage; glæde; fornøje; more; forlyste.
3.1) i aktiv form (m. tings-subj.). Det lyster

at dvæle . . ved Billedet af saa skiøn en
Indretning (o: konfirmationen). Engelst.Nat.
222. 3.2) i pass. (m. person-subj.). *hand ly-

stis dog at lyde paa og høre
|
Det mindste

føler lyst (2) til noget, er begærlig efter
at gøre ell. opnaa noget (især: en ny-
delse); nu især i forb. m.præp. (se 8p.283^)
ell. i ssgr. (som angrebs-, behage-, danse-,
gifte-, kamp-, krigs-, købelysten osv.);

tidligere spec. om frugtsommelig kvinde: be-

gærlig efter (ufordøjelig) mad. *en Lysten
Kone . .

I

Slaar Vrag paa sundest Mad.
LThura.Overs.afHugo:SjælensAttraa.(1738).

Fugle-Skrog, der qvidrer for hans Øre. M 86. »Jeg lysten nipped kun til Randen
BDiderichsøn.Friderichs-Berg.(1705).A2r.

||
(o: af tryllebægeret). Zetlitz.NH.46. 'Lossen

især m. præp. ved. *Verden kand de (o:

de kristne) ey befalde,
|
Jesus lystes ved

at kalde
|
Dennem Brødre og Udvalde.

Brors.228. (ingen) sund Mand . . kan ly-

stes ved disse ufriske Frasagn. PJføWJ".

med sit røde Skeleblik, | Saa lysten som
hun venter Rov. Oehl.HY.161. »Her paa
Skrænten vU jeg hvile,

| Lystent aabne
hver en Sands. Win^A.I/. 7. *hans (o: ræ-
vens) Unger med lystent Blik

I
den læk-
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kre Gaas hetragter. Bich.1.52. \\ m. præp.
efter elL (dial.) for (JVJens.HF.U5.
Feilb.) ell. (nu kun dial.) i (vAph.Nath.Vl.
250. Feilb.) ell. (sj.) psia (Grønb.LN.193)
ell. (nu næppe br.) til (se ndf. 1. 24). Mange
havde . . ikke været saa lystne efter at

besøge det hellige Land. EngelstForsv.284.
Vikingerne var saa lystne efter Vin som
en Bjørn efter Honning.VUhAnd.BT.OO.
2) (jf. Lyst i) KJ begærlig efter erotisk
nydelse, sanselig vellyst; libidinøs;
gejl; ogs.: som vidner om, er udtryk for
saadant begær. Han er af de Lystne o:

geil. VSO. Vinden satte af og til i et kaadt
Hvin som en lysten Kvinde. Schand.W.
208. lystne Bade- og Drikkescener. Bran-
des.IV.377. Næppe er (en) bleven begra-
vet, før hun lysten som en Abe gotter sig

i en andens Fa.yn. Pont.LP.I.152. -hed,
en. 1) (1. br.) til lysten l.VSO. med en vis
Lystenhed betragtede (han) Ordet „Pande-
kager" paa Spisesedlen. Tops.1.161. i forb.

m. præp. : *0m første Menneskes . . Ly-
stenhed til den forbudne Frugt . . | syng
du o MvLsel Schønheyder.1.7. denne sæl-
somme Lystenhed . . efter at udføre en
eller anden fortvivlet Handling. JPJac.I.
145. 2) O fiZ lysten 2.750. disse dannede
danske Damer I — Hu — indeklemt Ero-
tik, angest Lystenhed, knibsk Koketteri.
Schand.AE.156.
Lyster, en (Moth.L260. VSO. Fedders.

H.30S. Saaby.'') ell. et (Bogan.1.30. JVJens.
A.II.187. Frem.DN.534). [ilysdar] flt. ly-

st(e)re. {ænyd. liuster, sv. Ijuster (fsv. liuster,

liustra, lystraj, oWn.ljéstr; a/^.a/'oMn.ljosta,

slaa, ramme; jf. II. lystre; fisk.) aalejærn,
der enten bestaar af grene, hvorimellem der
er spidser med modhager (piglyster), ell. af
savtakkede grene (savlyster). Baden.(Rahb.
Min.1805.1.22). her fik vi vore Lystere
frem og begyndte at stange efter Aal.
Bergs.KK.73. Paa hver Aabred bares et

Blus, og tæt efter Blusbærerne fulgte
Karle, der med deres Lystere pUsnart
ramte de Fisk, som, fortumlede og til-

trukne af det stærke natlige Lys, søgte
op til OveTnaLåen.Thyreg.UdvFort. 11.266.
Landbo.11.83.
lystere, v. se lustere.

tyste-ret, en. se Lystret.

t lyst-fare, v. (jf. -fart) foretage en
lysttur, udflugt. Svendborgere . . lystfare

ud i (Hvidkildes have) paa smukke Som-
merhelligdage. Blich. (1920). XXVII. 129.
-fart, en. (jf. -færd; nu sj.) tur, udflugt
(til lands ell. vands), der foretages for for-
nøjelsens skyld. LTid.1748.50. (jeg) deel-
tager . . med den hele elskværdige Fa-
milie i Spadseretoure eller smaa Lystfar-
ter paa Havet. Ing.EF.III.76. JPJac.1.160.
en Lystfart eller Forretningsrejse. AndNx.
S.13.

II
om selskab, der foretager en udflugt.

den med Lystfarter mylrende Strandvej.
JSeib.Pros.IX.150. -fartaj, et. (især ^)
fartøj til lystsejlads. Thiele.Breve.63. Kusk

Jens.Søm.69. -farvet, adj. se lysfarvet.
-fisker, en. (jf. -fiskerij person, der dri-

ver lystfiskeri. ^Fedders.FF. 51. Frem.DN.
534. -fiskeri, et. (jf. -fisker^ fiskeri (især
V. hj. af medetøj), der drives for fornøjelsens
skyld, som sport olgn. Frem.DÉ.534. Sal.^

XVI.192. -fag:l, en. fj/". -skydning; nu
næppe br.) træfugl, der bruges som maal
ved fugleskydning. Prahl.ST.I.177. skyde

10 tU Lystfugien. FjSO. -fuld, adj. {jf.glda.
løstefuld, herlig, dejlig, oldn. lostafullr, vel-

lystig; nu næppe br) lystig; munter. *Hist
muntre Vennelag lystfulde Strid anrætter.
Bein.l8. -fyrværkeri, et. (1. br.) kunst-

fyrværkeri. MO. billedl. : et Lystfyrværkeri
af Brandere, Ordspil og Vittigheder, ^er^s.
PP.376. -færd, en. (sj.) d. s. s. -fart. Bar-
fod.DH.1.553. O -felelse, en. [3] følelse,

fornemmelse af (vel)behag. MO. PEMulU
20 126. ArnMøll.Sundhedsl.658. -g^aard, en.

(jf. -ejendom; især foræld.) landejendom,
som en person ejer og driver for sin for-
nøjelses skyld, fx. for at kunne opholde sig

der en tid af aaret; tidligere ogs. om landsted

olgn. (uden landbrug). Holb.HP.II.5. den
berømte Fegtere, som findes udi den Bor-
gesiske Lyst-Gaard. Wiedeicelt. T. 16. En
enkelt Lystgaard — af dem fra Aarhun-
dredets Begyndelse — laa som en Hellig-

30 dom i en lUle Lund. Drachm. F. 1. 224.
DanmHavebr.lOl.

|| (1. br.) (lyst)have. *Nu
ledet er min LiUe

|
I Herrens Lystgaard

inå. Brandt.(Kirketid.l854.704). *De (o: de
græske guder) havde den uhyre Himmel

|

og Jorden, som Lystgaard, til deri at

vandre. Drachm. G G. 29. Børd. JH. 1. 248.
-gang, en. 1) (nu sj.) spadseretur. 'Jeg
paa en Lystgang ud af Stadens Port

|
Fik

Øje paa en Flok af djærve Krigsmænd.
40 PMøll.1.68. Paa Landevejen mellem Rom
og Capua kunde en Ridder gaa Lystgang
gennem en AUé af seks Tusinde korsfæ-
stede Slaver. JVJens.CT.310. VilhAnd.S.93.

2) (nu næppe br.) allé i have, park olgn.

Pflug.DP.195. JJuel.l3. VSO. -gartner,
en. (nu 1. br.) kunstgartner. VSO.III.K383
(u. Kunstgartner;. MO.1. 1273 (u. Konst-
gartner;. D&H. -gartneri, et. (nu 1. br.)

kunstgatineri. Lystgartneriet . . efter H. Jå-
50 ger's: Catechismus der Ziergårtnerei. ('fto^-

titel. 1882). BerlTid.^*/2 1931. M. 20. sp.3-4.

-gas, en. (kern.) lattergas. Christ.Kemi.94.

-gerning, en. ^j/". -arbejde, -værk; nu
næppe br.). Gud være lovet for den Gier-
ning, som man kan giøre med Lystl Og
iblandt saadanne mine Lystgierninger reg-
ner jeg (osv.). Gram.Breve.64. -grotte,
en. (1. br.) grotte i lystanlæg, -have. Pont.
M.53. -gænger, en. (jf. -gang 1, -van-

60 drende; nu næppe br.) spadserende. Kle-

venf.BJ.137. -håber, en. se -haver.

-have, en. (især gart.) have, der har til

formaal at være til pryd ell. fornøjelse; især

om have, hvori der kun findes blomster, pryd-
buske, prydtræer olgn.; blomsterhave. Kon-
gens Lysthave. iV^e7i.^.8. Bolb.DH.II.822.
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HCAnd. V. 70. Lysthaven. NBMøller. (hog-

titel.1892). BerlTid."hl931.M.12.sp.l. -ha-
Tende, pari. adj. [2] 1) (nu næppe br.)

som attrib. adj.: som har lyst til noget. For-
ordninffen, om at faae frivillige og lyst-

havende Folk til Tienesten. Beskr.^hl740.
MB.1773.510. 2) (især gldgs. ell. hos sprog-
rensere) substantivisk. 2.1) d. s. s. Libhaver 2.

Ved denne Hoved-Stad (o: Moskov) maa
jeg tU de Lysthavendes Fornøyelse ind-
føre, hvorledis Fremmede Gesandter efter
Stand og Værdighed bliver introducerede.
Pflug.DP.343. Langebek.SA.9. VoiiHj.I3.
60. 2.2) d. 8. 8. Libhaver 3. Eolb.Staat.3o9.
det er utroligt, hvor mange Lysthavende
der have meldt sig (o: paa en ægteskabs-

annonce). Heib.Poet.VI. 268. udsætte Avk-
tionen saa længe som mulig for at give
Lysthavende fra fjerne Egne Lejlighed
til at indfinde sig. Goldschm.VlII.341. Pont.
LP.VIII.13. -haver, en. [2] [-iha-'var,

0^«. -|ha-var] ('f -håber. LTid. 1725. 525).
(nu sj.) 1) d. 8. s. Libhaver 2. LTid.1725.
525. 2) d. s. 8. Libhaver 3. Til mit Herre-
sæde finder jeg og en Lysthaver, som har
en Hoben ^^Mjxsqt. Argu8.1771.Nr.28.3.
Ing.EF.III.32. MO. -haTeri, et. [2]

(især hos sprogrensere) brugt som fordansk-
ning af Libhaveri (1). Selv Naturviden-
skaben var for ham mere et Lysthaverie,
end et Styidinm. Bahb.Fort.1.263. ofte til-

lægger Lysthaverie disse Diamanter (o:

de farvede) en høiere Priis end de farve-
løse. Hinnerup. Juv. 319. VortHj. 1114. 44.

t -beg^, et. indhegnet lystskov. Bagges.
DV.1X.59. -hns, et. 1) (foræld.) slot, villa

olgn. i en lysthave; landsted. Holb.Usynl.I.l.
det Kongél. Lyst-Huus Ibstrup, nu kal-
det Jægersborg. CPBothe.MQ.II.440. Fr
Sneed.I.510. TroelsL.UII.208ff. 2) lille byg-
ning, pavillon olgn. ell. en af tætvoksende
træer, buske, slyngplanter olgn. omgivet plads
i have, hvor man kan sidde i læ (jf. Løv-
hytte;. Eolb.Masc.III.6. *Her er et Lyst-
huusl

I
I Skjul bag dette Løv du vil er-

fare
I
Om jeg har dig bedraget. PaZAf.I.

221. Et aabent (o: ikke overdækket) Lyst-
hus. MO. HavebrL.UI.98. R (zool.) om de af
gartnerfuglenes hanner i parringstiden byg-
gede løvhytter. SaUIX.451. hertil: Lysthas-
furf (især i flt., om gartnerfugle, Tectonar-
chxnæ. Sal.XII.36). -haj, en. (l.br.) høj
i lysthave, udsigfshøj olgn. Trap.*IV.810.
l-ys-tid, en. tid (del af aaret), da sol-

lyset, dagslyset er stærkt; især (fagl.) om
den del af aaret i polaregne, da solen staar
over horisonten (mods. Mørketid^. Knud
Basm.MS.III.137. »Lystiden kommer . .

Danmarks Skærsommer er inde. ^A.*V6
1922.o.sp.3.

lystig, adj. [iløsdi] Høysg.AG.100. adv.
-t ell. d. s. ell. (t) -en (Moth.L260. LTid.
1747.60. VSO.). (æda. lystugh (Harp.Kr.
176), oldn. lystugr, begærlig, lysten, lostigr,
villig, mnt. lustich, ty. lustig; afl. af Lyst;

jf lystelig)

1) (nu kun hibl. eU. arkais.) d. s. s. lyste-

lig 1. lystige Fa\lsiåseT.Es.l3.22. idel ly-

stige, Frugtbare og velbebyggede Lande
og Stæder. Pflug.DP.836. Egnen er lystig

og behagelig for Øyet. EPont.Atlas.il.236.
Det var saa lystigt, at see Stiernerne paa
Horizonten i B.Ggnveir. Bagges.DY.X.132.
•Alt paa de Fliser smaae, | Brændte den
muntre Lue, |

Heel lystigt ud det saae.

10 Oehl.NG.10. Omegnens Almue forsamle-
des i en lystig Skov til sædvanlig Dandse-
gUde. Blich. (1920).YIL 43 (jf smst.XXIV.
184). MO. jf.: en af de lystigste Pynter
paa Danmarks Kort: Helsingør og Ind-
sejlingen til ^nnået.VilhAnd.S.19.

2) som er opfyldt af, præget af ell. frem-
kalder glæde. 2.1) opfyldt ell. præget af
glæde, nu især: (overstadig) glæde ell.

munterhed, der giver sig (lydelige)
X udtryk i tale ell. væsen; glad; munter.
Et lystigt (1871: glad) ansigt er fodspor
til et hierte i medgang.Sir.l3.32(Chr. VI).
lader os æde, og være \ystige. Luc.15.23.
vi maae endelig have et lystigt Efter-
stykke at Folk kand faae denne Tragoe-
die om Polidorus til Livs. Holb.Hex.1.6.
*Min Aand er lystig, fuld af Fryd. Brors.
93. Aaran er en overmaade lystig lille

Bye. I min Levetid har jeg aldrig fundet
30 saa megen Spas, saa længe samlet paa eet

Sted. Bagges. DV. IX..387. *Nu lystig og
glad i Jesu Navn I | Vor Konge han er
med Ære. Grundtv.SS.III.107. Det var et
lystigt Bal.HCAnd. V.78. Kammerherren
havde været lystig ved Bordet, fortalt

meget om Paris. SchandJF.336. lystig
broder, broder lystig, se Broder 2.9.

lystig fugl, se Fugl 3. lystig fætter,
se Fætter 2, et lystigt hoved, se Ho-

40 ved 6.1. et lystigt lag, se Lag 5.4. (den)
lystig(e) person, betegnelse for den
staaende komiske figur (spasmageren, Pickel-
hering, Hans Wurst osv.) i ældre komedier
olgn. Cit.l770.(CNyrop.Haandv.l45). Werl.
Holb.^288.301. VilhAnd.Litt.II.57. saa ly-
stig som to (ell.syy) tallerkener i en
pose, (delvis til bet. S) se Pose. saa ly-
stig som en loppe i øret, (vel m. ord-
spil paa bet. 3; nu næppe br.) meget lystig;

50 „ude af sig selv". Mau.1.652. jf.: jeg er
ikke mere lystig, end en Loppe i et Øre.
Den Tid er forbi, da man kunde være
lystig hertillands. CBemh.IV.289. || holde
sig lystig, (nu sj.) more sig; holde sjov;
slaa sig løs. Her har de Mantuaner Virgi-
lio tU Ære holt sig lystige med Dantz og
Giestebuder. P;?«^. DP, i 65. der har du
nogle Penge at holde dig lystig med.
Eolb.Ul.V.2. i denne (by) holdt en Deel

60 af de sorgløse Indvaanere sig lystig ved
et Bryllup. Blich.(1920).XV.44. Schand.O.
1.50. O gøre sig lystig, d. s. de giøre
sig lystige (1907: svælge^ i deres Bedra-
gerier, naar de holde Maaltid med Eder.
2Pet.2.13. *(de) Sladdre sammen, gjør sig
lystig —

I
Selv ved Hanegalet rækker

|
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Man hinanden Haanden trøstig. Aarestr.

SS.IV.127. Feilb. jf.: Han blev mere og
mere hidsig, medens jeg bevarede min
Ro og erklærede ham, at jeg tog af Sted
en af de første Dage; han kunde' gøre
sig saa lystig (o: rase, tage paa vej), som
han vilde.HBMagnus.En gammelLægesLiv.
(1920).49. i rigsspr. nu især i forh. gøre
sig lystig over en (noget) ell. paa ens
bekostning (paa bekostning af noget) lo

ell. (nu næppe br.) paa ens regning
(OeconT.1.53. Leth.(1800)), more sig ell.

andre ved at latterliggøre ell. drive skæmt
med en (noget); drive gæk med, more sig

over, le ad (noget), naar de værdige
mig deres Samtale, saa skeer det for at

fiøre sig lystige paa min Bekostning.
kuesp.IX.214. Fultons dristige Plan, over

hvilken Advokaten nu aabenbart gjorde
sig lystig. Hauch.VI.372. Over hvem gjøre 20

I Eder lystige (Chr.VI: forlyste I eder^?
ad hvem vrænge I Mund, og række Tun-
gen langt uå? Es.57.4. 2.2) (nu 1. br. i rigs-

spr.) som bereder glæde, gør en glad, op-

muntrer, opliver en; oplivende; morsom;
lystelig (2.2). Jeg har giort mig Umag for

at sætte (filosofien) i den Stand, at den
hverken skulde forekomme de Ustude-
rede alt for tør, eller de Lærde alt for

lystig. Eilsch.Font.16. *Det er lystigt nok 30

at staae |
Ved Elysium som Vægter,

| Og
besee de mange Slægter,

|
Som ad Lan-

deveien gasLe.Heib.Poet.X.201. Det er ly-

stigt at see, hvad der egenlig har ærgret
denne Menneske-Race. sa.Pros.F.^68. de
lystige FaTveT.JPJac.II.332. Feilb. 2j) (jf.

u. bet. 3) som adv. (ell. appos.). *midt i al

den Rædsel Hrolf Krake lystigt loe. Oehl.

HE.158. *Lystig Hanen gol, |
Hilsed glad

Guds Sol;
I
For hver Sjæl er Lys og Lyst 40

oprundet. Ing.RSE. VII. 239. 'Spillemand,
spil lystig op,

I

Nu begynder Dandsen.
PFaber. VV. 116. *Lærken svang sig fra

sin skjulte Rede,
|
lystigt lød det, da mod

Sky den l\ø\.VEsm.FD.

3) fuld af virkelyst, energi, travlhed, hur-

tighed olgn.; travl; virksom; energisk;
hurtig; rask; tidligere til dels m. bibet.:

klog; forslagen, jeg finder fornemmelig
4 Poster, som kand give et lystigt Hoved so

en frugtbar Materie, at exercere sig paa.
Eolb.Skiemt.)(6v. Det er en lystig Piige,

som er skabt til stoore Ting. sa.Panis.-r4.

(de havde) alle Tider . . nok Forfriskning
baade af Fætallie og Kruud. Over saa-

dant vare Soldaterne lystige og færdige
til at oppasse, hvad som kom paa Elben.
Slange.ChrIV.621. *Sur, sur, sur, lille Bi,

omkringl . . | Sur, sur, sur, sur i lystig

'Ring.SangB.21. || nu især (O) om ild. Kjøk- 60

kenet, hvor en lystig og stærk Lue kastede
sin Glands paa det blanke Kobbertøi.
Hauch.III.12. indenfor . . saae man en
lystig Ild brænde paa Skorstenen. Gylb.
XI.27.

Il
(nu især m. overgang til bet. 2.3j som

adv. (ell. appos.). Hun fatter ham i Haaret,

og tumler ham lystig om. Holb.llJ.V.3.
Derpaa lod han dem Viin og Brød fore-
sette, hvoraf de lystigen toge for sig.

Reiser.II.239. Solen gnistrede endnu lystig
over Sortedamssøen. ScAand..F.4^0. Blodet
pibler lystigt frem et eller andet Sted
under mit HaaT.ThomLa.AH.207. *0g se,
hvor de danser

|
saa lystigt, de to,

|
som

om de havde stjaalet
|
baade Strømper

og Sko I Børnerim.1.3. || brugt som udraab,
især som opmuntring, opfordring til at skynde
sig, tage fat paa noget. Sål lystig, lystig.

Moth.L259. Høysg.AG.100. Hiv lystigl En
Opmuntring til Mandskabet, at løbe rask
rundt med SpiWet. Earboe.MarO.169. hej
lystig! se IV. hej 2 slutn. lystig, ku-
ragel se Kurage 1.

lystig-gere, v. [-^q6iTQ](sj.)gøre lystig

(2); især som vbs. ell. i præs. part. brugt som
adj. Men at giøre sig lystig . . det er .

.

at leve vellystig . . denne Lystiggiøren .

.

er visselig af Satan. Z Tid. i 740. 70. en
lystigtgjørende FoTtæVLing. HCAnd.
XII.254. t -gerer, en. d. s. s. -mager.
Harlequiner og Lystiggiørere. Reiser. IV.
134. smst.1.108. -hed, en. (^Wa. løsticheth
(Mand.149)) fit. (nu 1. br.) -er. det at være
lystig; især (til lystig 2): 1) glæde; mun-
terhed; lystigt humør; lystig sinds-
stemning, en mands lystighed (1871:
Fryd; er et langt iiv. Sir.30.23(Chr.VI).
hun kan drikke Viin med os til Lystig-
hed. Jud.12.13. I Skolemesterens . . Cha-
rakter fandt jeg . . saameget Lune og saa-

megen Lystighed. Hauch.MfB.287. du ..

saae hende . . med barnlig Lystighed
dandse paa Gulvet. Gylb.TT.233. af raa
Lystighed stødte han hende med Skaftet
lige for Brystet. HCAnd.V1.170. 2) om
handlinger ell. (sjældnere) udtalelser, der vid-

ner om, er udslag af lystig sindsstemning

;

morskab; løjer; skæmt; ogs. (nu især

dial.) mere konkr., om hvad der er arran-
geret til underholdning, adspredelse, fx. sam-
menkomst, gilde (især med musik og dans)
ell. offentlig forlystelse (jf. Folkelystig-
hedj. Ey Landsmand I fortænck mig icke,

at jeg bruger Lystighed (0: spøger, skæmter).
Holb.Tyb.1.4. Kalder I det (0: at gaa paa
maskerade) uskyldig Lystighed ? sa.Jfasc.

II.2. De største Lystigheder hos . . Athe-
nienserne og Romerne, vare Skuespillene.
JSneed.III.340. *Kongen alene

|
Titter

bag Grene,
|
Han skimter vor Lystighed.

Heib.Poet.III.445. et Hus, hvor et talrigt

og overgivent Selskab . . har holdt Dans
og Lystighed. PMøU.II.429. BaUer og Ly-
stigheder ved Hoiiet. Hauch.II.151. „Bør-
nene skulle have en Lystighed i Aften,"
siger Moderen i vore Tider, naar hun vil

fornøie dem med en lÅTedands. PEMilll.^

82. Han måtte have sagt nogle lystighe-

der . . eftersom der frembUnkede så-

mange hvide tænder. Svedstrup. EG. II.

292. OrdbS.(Sjæll.,Fyn). ||
gaa paa ly-

stighed olgn., (nu 1. br.) gaa ud at more
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rig, ud paa livet. De vilde have den unge
Kunstner med paa Lystighed, paa Vild-
skab, Galskab kan det ogsaa kaldes.2C
And.VII.257. de vil jo paa Lystighed —
Morskabstheater, Tivoli, National og Gud
véd hvad. EBrand.0.166. -magrer, en.

{efter ty. lustigmacher; jf. -gører; nu sj.)

person, der sk^er lystighed (2), laver løjer;

pudsenmager ; spøgefugl. SoreSaniL II. 48.
*En Lystigmager iblandt Guder (o: om lo

Loke). Oehl.BG.178. han var Lystigmager,
han var Directeur for Komedierne . . og
al den Fornøielse, der kan findes paa.
HCAnd.VII.147. TroelsL.XII.50. PLevin.
(BerlTid.^»hl925.Aft.3.sp.4).

t lijst-ild, en. (jf Glædesild 1) fest-

fyrværkeri. LTid.1724.459. ChrFlensb.DM.
1.60. ligesaa glimrende som LystUdens
Srierner og Krandse i Nattens Mørke.
Winth.VIII.19S. L-jagrt, en. jagt, der 20

drives for fornøjelsens, sportens skyld (mods.
Erhvervs] agt;. Schytte.IB.II.307. Gold-
»chm.BlS.IVJ.47. NatTid.^^U1912.M.3.8p.l.
II. -)tigt, en. større lystfartøj; lystyacht;

tidligere ogs. om gondol olgn. (vAph.(1759)).
EPont.Atlas.II.268. Bahb.Min.l788JlJ08.
RVClaus.DL.16. -kammer, et. (nu
næppe br.) kammer i lysthus, havehus olgn.,

hvorfra man kan nyde iidsigten. TMørch.
MitLevnet.I.(1831).?6. -kamp, en. (nu M
sj.) kamp (ml. to personerJ, der udkæmpes
for deltagernes eU. tilskueirnes fornøjelses
skyld. Pram.PE.9. Foersom. Hamlet. 221.
itO. -korter, et, se -kvarter, -kugle,
en. (nu næppe br.) om ildkugler (4) olgn. fyr-
værkerisager, der slynges op i luften, hvor de
eksploderer og udsender gnister. Moth.L258.
daarlige Ordspil og forbrugte Vittigheder
stige iveiret som Lystkagler, snurre rundt
som Sværmere og knalde En om Ørene *)

som Raketter. Eolst.V. 228. -kntter,
en. (især ^) kutter til lystsejlads; mellem-
stort lystfartøj. Scheller.MarO. SaUXVlJ92.
-kvarter, et. C-korter. Slange.ChrIV.83.
Steners.(Rahb.LB. 1.191)). (jf. Blomster-
kvarter, Kvarter I.3; nu næppe br.) afde-
ling af en have, der er anlagt som lysthave.

OeconE.(1784)JI.288. -korsel, en.(mods.
Arbejdskørsel olgn.; nu sj). MO.(u. Lyst-
vogn;, -lejr, en. (mods. Krigslejr; nu 50

næppe br.) om lejr under krigsøvelser ell. i

andre ikke-krigeriske anledninger. CPRothe.
JX.300. Heib. Poet. III. 195. Hrz.II.149.
-lund, en. (nu næppe br.) lund, der bruges
som lystanlæg; mindre lystskov. Eahb.E.lI.
231. Blich.(1920).XXIV.70. -mad, en.
(cenyd. lyst(e)mad; jf. -ret; nu kun dial.)
om mad, der nærmest er til pynt (skueret),
ell. (nu kun) om lækkerier, lækkerbidskener,
delikatesser. Moth.L258. LThura.Poet.50. 60

YSO. MO. Hørup.1.205. PFreuchen.Eøm-
ning8mænd.(1928).148. MDL. Feilb. [| talem.
(nu næppe br.). lystmad paa angerfad,
bagefter fortryder man sine udskejelser. Mau.
1.23. Moth.L257. VSO. -mord, et. mord,
der giver udøveren en sanselig (seksuel) til-

fredsstillelse. JVJensJM.36. Friedenreieh.
Psykiatri.(1914)J92. -morder, en. per-
son, der har begaaet et lystmord, den beryg-
tede Lystmorder Markien de Sade. jBran-
de8.(Pol.Vsl903.1.spJ2). SMich.HJl.

I. liystning, en. ['løsdneij flt. -e. (a/l.

af Lyst (1) ell. lysten 2; sj.) lysten person;
person, der søger (sanselig) vellyst; vellyst-
ning. det var (uværdigt), at hans Hustru
skulde benyttes som Lokkedue tU at trække
Lystninge tH Hnse. EmilBasm.A.61.

II. liystning, en. vbs. til II. lyste (s. d.).

m liys-tone, en. om (nuancer t) lys-

virkninger, lyse farvetoner olgn. Farvernes
Samvirken med Lystoneme. JLange.1.228.
skærende hvide Lystoner . . magtstjal
vore Øjne (0: paa en gletscher). MCohn.
VE.27.
Ijyst-park, en. (1. br.) park, der tjener

som lystanlæg. Larsen. Gartner-Tidende.
1929.415. jfJPJacUlO. -parti, et. ^nu
næppe br.) sammenkomst ell. udflugt med sel-

skabeligt formaal; ogs. om de deltagende per-
soner, selskabet. Bahb.FortJ.4. vi giorde
Skovture og Lystpartier. HBDhlp.II.55.
-plads, en. (nu næppe br.) plads (i have
olgn.) bestemt til forlystelser. VSO. -plante,
en. (nu næppe br.) prydplante. Rød eller
almindelig Aftenstjerne træffes ofte som
Lystplante i H&veTue.WLdbe.Olievæxteme.
(overs.l845).128.

lijrs-tragt, en. (bygn.) tragtformet lys-

aabning. Korridoren er tildels oplyst ved
Ovenlys gennem Lystragte til Taget. ^«-
retning fra Statskontoret f. Sundhedsvæsenet
1908.351.

I. lystre, v. ['lysdra] lystre. Moth.L232.
-ede. vbs. (sj.) -ing (Gram.Breve.109). («r.

lystra, no. lystre; fra nt. liistem (mnt. lu-
sterenj, lytte, jf. oht. (h)lustren (nht. lau-
stern;, oldn. hlust, øre, hlusta, lytte, oeng.
hlyst, hørelse, hlystan, hø*e (eng. listen);
besl. m. I. Lyd I m. h. t. bet.-udviklingen smL
IV. lyde)

1) t anstrenge rig for at høre noget, være
opmærksom, agtpaagivende over for tale, mu-
rik olgn.; lytte; i forb. m. eiter eU. til.

sagte, jeg fornemmer en Gerafi, der kom-
mer nogen , lader os lystre efter. Kom
Grønneg.IIIJ.36. at lystre efter Fadersla-
der. smst.IVJ.27. 'Guds Engle chor da vil

|

Ved sangen lystre tn.LTidJ728.213.
2) følge, rette sig efter (bud, befaling);

adlyde; lyde. 2.1) t egl. bet. (nu iscer som
et mere dagl. udtr. end adlyde og lyde og
ofte brugt til at betegne en mere fuldstændig
(blind, slavisk, disciplincer) underkastelse un-
der en andens vilje end disse ord; jf.PEMuU.*
452). *en Træf maa lystre (0ehl.ND.240:
lyde;,

I
Maa være tro. Oehl.(1841)JII.?.

•Couchel Vil du (o: en hund) lystrel Her-
hid! Det var hTa.\l Hrz.D.I.183. vær som
Barnet, naar det ret dybt fornemmer, at
det lige over for sig har en Villie, hvor
der kun hjælper Eet, at lystre. Kierk.XIV.
292. (vi) førte Tilsyn med Arbeidet, et

XIII. ReDtryktVTltSl 19
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ikke altid . . let Hverv, da Bønder natur-

ligviis ikke lystre som Soldater. WBauditz.
Ltvserindringer.(1903).161. || m. person-obj.

Hun bilder sig ind, at alle skal lystre

hende; men hun tager ieihJacobLfSkuesp.
IV.174). Skildvagterne lystrede ham. J3C
And.VI.84. (1. br.) i pass.: Han vidste fuldt

vel, at en Major er skabt for at lystres.

Budde.F.83. (jf. flg. gruppe) i talem.: hvem
der ikke vil lystre fader og moder, skal
lystre kalveskindet, se Kalveskind 2.i sluin.

am. tings-obj. (især betegnelser for befaling,

ud, ordre olgn.J. de Protestantiske vilde
ikke lystre Pavens Ordre. LTid.1744.217.
•intet Herre -Bud (kan) dem foresætte
Skranker, | Som veed af ingen Tvang,
som lystre intet Bud. ChrFlensb.BM.I.lél.
Hesten vil ikke lystre Tømmen. AfO. Han
lystrer Parole. Han véd, at han skal kjøbe
Malerier af den nationale Skole. Schand.
TF.II.160. (l.br.)ipass.: en Befaling, der
skulde lystres, straks og blindt og uden
men. EErichs.SM.l?4. 2.2) uegl, m. tings-

8ubj. 'uvilkaarlig lystred vor Fod
| Den

moderligt myndige Stemine.Winth.IV.45.
der indtræder en Magt i Samfundet . . som
ikke Frygten lystrer, men som Fornuften
adlyder.Monrad.FPB.Nr.1.10. Hans Mimik
lystrede ham ikke. ThBarfod.Drømmen om
den blaaSommerfugl.(1923).29. benene vil

ikke rigtig lystre ham (o: en beruset)
| ||

især (^) om skib, i forb. lystre roret.
Moth.L232. Skib som lystrer godt sit

Roer. SøLex. (1808). Grundtv. SS. IV. 353.
Skibene lystrer hverken Ror eller Ma-
skine. AKohl.MP.III. 77. KuskJens.Søm.255.

II. lystre, v. ['lysdra] -ede. vbs. -ing

(TopJNorge.22H.5). {sv. Ijustra, no. lystre;

a/Z. a/" Lyster; fisk.) stange (aal olgn.) med
en lysfer. især havde de (o: bønderne ved
Fredericia) skiønne Fiskerier af Ørreder,
som de lystre. Wilse.R.V.130. FrSchmidt.
D.83. VSO. I Adriaterhavet bruger man
mest at „lystre" Svampene ved Hjælp af

et 3- eller 4-grenet, paa en lang, smækker
Stage fæstet Lysterjærn af Form som en
Neptunsfork. BøvP.III.355.
Jjyst-rejse, en. rejse, der foretages for

fornøjelsens skyld; tidligere ogs. om udflugt

(fra en by), tur paa landet olgn. den Skik,

at fodre Port-Skilling af dem, som efter

et vist Klokke- Slet komme om Aftenen
ind udi Staden fra deres Lyst-Reyser.
Holb.Ep.V.88. (jeg) besluttede, at gjøre
Himmelbjerget til det eneste Maal for en
todags Lystrejse. Blich.(1920).XVIII.156.
VSO. MO. Høvdingerne skulde mødes
hver tredje Sommer og ordne de Sager,
Kongerne skulde dømme i. Det ansaas
for en ljystreise.ThøgLars.(IslSagaer.I.194).
GJ -rejsende, part. adj. især brugt sub-

stantivisk, om person, der rejser for sin for-

nøjelses skyld; turist. S&B. Kehler.KK.18.
-ret, en. (jf. -mad; nu kun dial.). Feilb.

billedl: den yndigste Kryderie paa dette
forfængelige Levnets Lyste-Retter er

Fornøyelse. Høm.Moral.1.49. -ride, v.

(jf. -ridt; sj.). „Maren", der lystrider He-
stene, saa de om Morgenen staar driv-
vaade i Stalden med sammenfiltret Manke.
Madelung.QM.156. -ridt, et. (nu næppe
br. -rid. Ing. VS. 1.113. sa.KE.II.25). (nu
1. br.) ridning ell. ridetur, der foretages for
fornøjelsens skyld. 'Seer, Dronningen til

Hest fra Christiansborg uddrage,
| Og til

10 Charlottenlund et Lyst-Ritt foretage! Chr
Flensb.DM.II.186. VSO. Bich.ILl76. -rig,
adj. [4] (sj.) som bereder stor skønhedsglæ^

;

smuk; herlig; lystelig (1). *Er vel, lystrige
Søel er her din fordums Boligl 22em.7.
L liystring;, et. ['lysdreix] (ogs. under-

tiden (med Hal. best. art.) Illystring. Cit.1799.

(IllTid.1885/86.598). Hrz.X.83. VSO.fu. Ly-
stringj. — Lustring. Oehl.XXV.227. — nu
oftest med fr. (skrift)form Lustrine. VareL.

20 (1807).II.535. Hage.*903). {ligesom sv. lu-

strin, no. lystring, eng. lustrine, lutestring,
lustring laant fra fr. lustrine, ital. lustrino,
til /"r. lustrer, sætte glans paa ; fagl.) navnpaa
forsk, glansfulde stoffer, især fremstillet

af silke ell. kamgarn. 14 Allen sort Lystring
. . til Præstekiol. Den daTartuffe.26. (faner)
af lysehlaatLystring.MB.1818.15. et Stykke
Lystring til en Bul. PMøll.II.30. || ofte i gen.
lystrings brugt som adj. ell. 1. led af ssgr.

30 'Lystrings Skoe. ChrBorup. PM. 40. Ly-
strings Gardiner. Pram.(Bahb.LB. 1.480).
Damerne vare stivt snørede i Lystrings-
kioler. Oehl. XXV. 124. de glatte (silke-

baand) kunne enten være Lystringsbaand
(Taffetas) med glat Vævning eller Atlas-
baand (Satin). Sal.II.391.

II. liystring, en. vbs. til 1. lystre (s. d.).

IIL Lystrlngr« en. vbs.tilll.lystre(s.d.).

G) I^ys-tro, en. (1. br.) tro, der hviler
40 paa et optimistisk syn; lyssyn; optimisme.
EMøller. Oldmester og hans Bog. (1909). 155.
denne Tro (o: paa det gode) blev til en
Lystro paa Mennesket selv. DanskUdsyn.
1921.13. VVed. (DagNyh.*h 1929. 11. sp. 3).

-tryk, et, (fagl.) I) indretning, hvorved
man ved at trykke paa en knap kan tænde
det elektriske lys paa en trappegang. Grund-
ejer-Tidende.^^lil928.1. 2) om reproduk-
tion(s-metode). 2.1) dels om litografi, hvor

50 tegningen paa stenen er frembragt ad foto-

grafisk vej; ogs. om den saaledes frembragte
gengivelse; fotolitografi. EjælpeO. Hørup.
11.28. Det var en Murillosk Madonna med
Barnet, i et middelmaadigt Lystryk.iTXars.
AII.164. dels om reproduktionsmetode, der an-
vender (en glasplade med) et gelatinelag, hvor-

paa billedet er dannet ad fotografisk vej, som
kliché; limtryk; fototypi. PapirL.257. 2.2)

jærnblaatryk; cyanotypi. SaW.361. || her-

60 til: Lystryk-papir (lysfølsomt papir til ko-

piering (ved lystryk) af (tekniske) tegninger.

smst.XVI.198). -trykke, v. (fagl.) frem-
stille V. hj. af lystryk. H til -tryk 2.1 : foto-

litografere. EjælpeO.
II

til -tryk 2.2: lysko-

piere. Suenson.B.II.62. -trykker, en.

(fagl.) person, der beskæftiger sig med lys-



293 liystræ lysvaagen 294

tryk (2). PoU'ltl930.U.spA. -træ, et.

(forst.) træ, som kræver meget (dags)lys

(mods. Skyggetræj. LandmBJII.211. Skov-
fyrren, Birken og Egen . . var Lystræer
— den (o: rødgranen) et Skyggetræ. ÆørP.
AD.18.
lyst-seende, -seer, se lys-seende,

-seer. -sejlads, en. (især^) sejlads, der dri-

ves for fornøjelsens skyld, som sport olgn. Chr
Flensb.DM.L43. Scheller.MarO. -sejler, lo

en. (især ^) 1) person, der driver lystsej-

lads; spec: person, som har erhvervet et be-

vis, der giver ret til at føre dansk lystfartøj

(af en vis størrelse). LovNr.50^'/il916.§20.

2) d. s. 8. -fartøj. KLar8.LF.136. -skon*
nert, en. .^ skonnert, der anvendes som
lystfartøj. Scheller.MarO. -skOT, en. (jf.
-lund; især forst.) skov, der behandles efter

æstetiske hensyn; skov, der har tU formaal
at være udflugtssted, give plads for en by- 30

befolknings sommerfornøjelser olgn. Moth.
L258. Charlottenlund, Kjøbenhavnernes
meest besøgte Lystskov. HCAnd.II.36.
Da.Naturfredning.1927-28.106. jf. Trap.*X.

209f. -skydning^, en. (jf. -fugl; nu
næppe br.) fugleskydning. Prahl.ST.lI.59.

-slot, et. (jf. -borg^ slot (paa landet), hvor
ejeren opholder sig en del af aaret (for at

rekreere sig, nyde landlivets glæder olgn.).

Moth.L258. 'Lyst Slottet Sorgenfri. Chr 30

FUnsb.DM.L35. Schand.IF.240. -spil, et.

1) t underholdende spil ell. leg. VSO. MO.
2) teaterstykke, hvis grundstemning er mun-
terhed, og som har til fornuial at more, vække
latter; komedie (1); især om saadant teater-

stykke, der ogs. fremstiller ædle, harmoniske
karakterer. Mand har altid meent, at mand
i Lystspille ikkun skulde stille Lasterne
latterlig for, og der med forbedre Til-

skuerne. Lrid.l 745.582. 'Dit Lystspil, fuldt «
af Vid og sund Forstand,

| Har altid mo-
ret mig. Oehl.S.184. Heib.Pros.IIL105.244.

II
hertil: Lystspil-digter, -digtning, -forfatter,

-skriver ofl. -sted, et. 1) f forlystelses-

etablissement; ofte i forb. offentligt lyst-
sted, eet af Lyststederne udenfor Altona.
Bagges.L.I.177. det offentlige Lyststed
TivoXx. PAHeib.E.63. Ing.EF.in.56. 2)
(gldgs.) landsted (3), sommerviUa olgn. Oecon
journ.1758.269. Bagges.DV.X.86. HCAnd. »
III.285. -syge, en. 1) [1] (nu sj.) sy-

filis. Bock. VeneriskeTilfælde.(overs.l792).93.
Brandes.(Tilsk.l927.L86). 2) [2] (nu næppe
br.) sygelig lyst, fx. om frugtsommelige kvin-
ders lyst til visse (oftest mærkelige) spiser.

Agerbech.FL.29. -syn, et. (nu næppe br.)

behageligt, smukt ell. opmuntrende syn. Stockf.
(Bahb.LB.L173). Bahb.E.n.300. -teater,
et. (1. br.) teater, hvis formaal er at under-
holde, more (ved opførelse af lystspil, synge- 60

spil olgn.); morskabsteater. Lyst-Theatret
paa Fredensborg. Trcss.52 7. f -time, en.
om fritime, Ugetime olgn. Langebek.VH.34.
t -ting, en. (jf. -varej luksusgenstand.
Nørreg.Naturr.116. -tog, et. (jf. -bane,
-trafik; jæmb.) lokaltog, der fører en storbys

befolkning ud tU forlystelsessteder og udflugts-
steder uden for byen. SaUXV.980. -tra-
fik, en. (jf. -bane, -tog; fagl.) trafik af
personer, der spadserer, kører osv. for deres

fornøjelses skyld. Gader med Lysttrafik.

Kjøbenhavnsomdener—.(1914).60. t -træ,
et. prydtræ. LTid.l74o.604. IDJust.Have-
væsenet.I.(17?4).l?5. -tar, en. (jf. -fart,

-rejse^ tur (rejse, udflugt), der foretages for
fornøjelsens skyld. *Engang Mercurius og
Jupiter faldt paa, |

For en Forandrings
Skyld og Tanker at forslaae,

|
At fore-

tage sig en Lysttour ned til Jorden. Wess.
75. kjøre Lysttour. CBernh.II.213. i Mor-
gen gjøre vi en lille Lysttour tU Livorno.
HCAnd.Breve.I.147. Lystture tilHveen. Dag
Nyh^/el931.9.sp.4. -Tandre, v. (nu især
arkais.) spadsere. Rahb.Sandsig.170. mange
LystvandTende.Jtfo/6.Z)a^6. 70. man spredte
sig i Haven og lystvandrede mellem de
oplyste Bosquetter. JPJac.J. 786. HAhl-
mann.DP.73. Vuldum havde aldrig Hast-
værk. Han lystvandrede, hvad enten han
skulde indhente en Sporvogn eller . . til

et aftalt Møde. TomKrist.É.44. -van-
drer, en. (jf. -gænger; nu især arkais.)

spadserende. Rahb. Fort. II. 373. -van-
dring, en. (jf. -gang 1 ; nu især arkais.)

vandring, der foretages for fornøjelsens skyld;
spadseren; spadseretur. Rahb.E.IV.226. HC
And.XI.4. Thyreg.UdvFort.I.304. f-vare,
en. (jf.-Hns) luksusvare. Stoud.(Rahb.Tilsk.
1792.92). T -vej, en. spadserevej, prome-
nade olgn. JSneed.lI.136. -vogn, en. (nu
næppe br.) vogn til lystkørsel. HCAnd.VIII.
147. -værk, et. (nu kun dial.) d. s. s.

-arbejde, -gerning. Moth.L258. Falst.Ovid.
134. VSO. Feilb. -yacht, en. J, d. s. «.

II. -jagt. Scheller.MarO.
lys-tæt, adj. (fagl.) om rum: som lyset

ikke kan trænge ind i; om stof: som lyset

ikke kan trænge igennem, sort, lystæt Pa-
pir. DetnyAarh.il. 342. Den store Æske
(o: til et hulkamera) . . maa have et Laag,
som slutter godt til, saa at den er fuld-
stændig lystæt. Haandv.26. en lys- og støv-
tæt Tørreovn. Pa;)irZ(.2o8. -tønde, en.

•^ (jf- -bøje. Fyrtønde^ bøje, tønde med lys,

brugt til afmcerkning af farvand ell. vrag.
Lystønderne . . kan brænde maanedsvis
uden Tilsyn og uden at slukkes. Frem.
DX. 145. OpfB.*n.402. -udslæt, et.

(med.) udslæt fremkaldt af sollyset ell. af
elekti-isk lys. Sal.^XVI.199. -vaagen, adj.

['lys'vå"q(a)n] (tidligere i to ord !ys vaagen.
KomGrønneg.L176. Biehl.(Skuesp. VI.473).
MO.I.1460.— nu ikke i rigsspr. lysvaagende.
TuUin.II.312. jf. Feilb.). (maaske egl.: helt

vaagen og med lyse (klare) øjne, jf. -øjet 2;

jf. -levende) fuldstcendig vaagen. jeg var
lys vaagen den heele M.oTgeD..KomGrønneg.
1.190. Forfatteren tænker rigtigere naar
han drømmer, end mange Lærde, naar de
ere lysvaagne. JSneed.IV.421. *Lysvaagen
ud af Reden den liUe Gut da sprang.
Aarestr.SS.III.43. B uegl. 'Med Øjet, som

!»•
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det skabtes, himmelvendt,
|
Lysvaagent

for alt skjønt og stort her neden. Grundtv.
PS.VI.243. enlysvaagen, gennem Kappe-
lyst oppet Befolkning. TroelsL.1.69. hun
lyste op med sin blonde Skikkelse og sit

altid lysvaagne Humør. Esm.1.50. Q) -ver-
den, en. (jf.-Ti^e; sj.) verden, opfyldt af
lys ell. lykke, salighed olgn. S&B. FrPoul-
sen.KM.216. -vidde, en. \) ^ den af-
stand, hvori et fyr kan ses; synsvidde. Den
da.Lods (1850).150. Flammens Højde (paa
Christiansø fyr) er 92 Fod over Havet,
Lysviden er 15 egl. Mil. Bornh.Samlinger.
IX.(1915).39. 2) (især bygn.) afstanden ml.

to understøttelsesflader (vederlag) for bjælke

olgn.; spændvidde. Suenson.B.lI.162.165.

3) (fagl.) vidden af hulrummet i rør olgn.;

lysning (7.4). (kloakledningerne) skal have
. . mindst 10 cm Lysviåde. Bygningsved-
tægt forFrederikshavn.(1925).ll. G) -vifte,
en. (1. br.) vifteformede lysstraaler. lange,
brede Lysvifter fra de højtliggende Vin-
duer falder skraat ned gennem Kirken.
Brandes. XI. 86. JPJac.1.191. -violet,
adj. [ILS] (nu næppe br. lyse-. Heib.Poet.1.

469). af en lys, violet farve. Schand.SB.
151. den lysviolette Kobjælde med sit

silkehaarede Svøh.HeeAnd.AH.59. -virk-
ningf en- om de af lyset frembragte virk-

ninger; uden for fys. spr. især om de af ly-

set, ved belysning frembragte synsindtryk,

betragtet m. h. t. deres maleriske virkning

(jf. -effekt). Hvor Solen straaler, spiller

den i uendelige Lysvirkninger. Si66.i7.i 7.

den stærkt koncentrerede Lysvirkning, der
giver Kompositionen en sluttet malerisk
Helhed. JLange.II.373. LandbO.III.448.
CP -væld, et. om meget stærkt lys (egl.:

som vælder, strømmer frem fra en lyskilde;

jf. -flod, -strøm^ ell. om overdaadighed af
lys, stærk belysning olgn.; ofte billedl. (vaa-
ren) kunde lysne sit Lysvæld nedover det
Blegnende. JPJac.JJ.46. Stuen blev lige-

som videre af alt det Lysvæld. FIsraelsen.

Ragna/1900).37. *Lysvæld bag ved Lys-
væld i Himlen ind. JakKnu.(EøjskBl.1891.
379). -værlc, et. (sj.) i forb. elektrisk
lysværk, elektricitetsværk. DagblPl9l891.
2.sp.4. Skjoldb.IM.131. -æs^te, adj. (fagl.)

om farve, tapet olgn.: som tkke bleges (fal-

mer) ved at udsættes for lys. VareL.^712.
PapirL.258. -æter, en. (fys.) stof, der

(if. E.uygens's teori) opfylder verdensrummet
(og alle gennemsigtige ting), og i hvilket ly-

set forplanter sig i bølger. OpfB.^III.444.
-ejet, adj. 1) [n.S] G) som har lyse øjne.

Moth.L247. YSO. den ranke og lysøjede
Jomfru Karen Margrethe Borch. JSHan-
nover.E.208. 2) (jf. u. -levende, -vaagen;
nu næppe br.) som ser klart; i videre an-
vendelse : opmærksom,; aarvaagen. Moth.L247.
naar . . Pennen faaer Lov til at giøre sin
Pligt . . paa Modersmaalet, da vil det . .

Danske Folk . . blive lysøiet for alle sine
Omgivelser. Grundtv.Dansk.II.62. Barnet
er endnu saa lysøiet. 750. -erred, en.

[11.31 >f (nu næppe br.) hvid-, blankørred.
Moth.L247. VSO.
L<yt, subst. [lyd] vbs. til lytte (jf. u. Lut-

terkig>; i rigsspr. kun (sj.) i forb. paa lyt,
(efter paa lur olgn.) anspændt lyttende, han
kan ikke sove for Klokkespillet . . han
ligger . . med alle Nerver paa Lyt. Nat
Tid.Va904.M.2.sp.6.
JL<yt(e)nant, en. se Løjtnant.

10 lytte, V. [ilyda] (nu kun jy. lette ( Gram.
Nucleus.60. Høy8g.S.59. vÅph. (1759) (sa.

(1764). ogs.: lytte;. Lodde.NT.311. Feilb.IL
470), lutte (Wadsk.lO. Skuesp.IIIl.86. MDL.
Feilb.), lotte (Feilb.). — f lute. Moth.L231).
-ede. vbs. -ning (Panum.40; om auskultation),

jf. Lyt, Lytten, (sikkert laant fra (m)nt., jf.
ty. dial. laus(s)en, lus(s)en, lure, lytte (og
hty. lauschen>, mht. oht. luzen, lure, ligge

skjult, endvidere oeng. lutian, ligge paa lur,

20 lutan, bøje sig, eng. dial. lute, ligge paa lur
(se III. lude og jf. Lyttenj; tilknytning fil

præt. og perf. part. a/IV. lyde synes dog at
have fundet sted || ordet er egl. jy., men i

løbet af 18. aarh. trængt ind i rigsspr., hvor
det fra beg. af 19. aarh. har fortrængt IV.
lyde i dettes bet. 1-2 (og til dels S); sml.:

jeg løtter . . er et Jysk ord . . o: jeg lyer
saa hemmelig til bag ved en dør. Cit.1727.

(GkS789.22). Isteden for dette gamle og
30 ægte Ord (o: lyde> have nogle nylig be-

Syndt at skrive Lytte, hvis Grund jeg
cke indseer. Sporon.EO.II.(1786).245)

1) staa paa lur; lure; spejde; ogs.:

kigge; glo. Feilb. || i rigsspr. kun m. over-

gang til bet.2.i: staa, ligge skjult, paa
lur for at opsnappe andres tale, faa
kendskab til, hvad andre taler om (jf. be-
lytte^. *I leied Lurere,

| At lytte bag min
Dør. Boye.Erik.34. 'Her kan vi staae og

40 lytte bag Busken. Hrz.D.1.98. „Var De Del-
tager i Samtalen?" — „Nej. — Jeg stod
tilfældig i Nærheden." — „Med andre
Ord: De lyttede." Rode. SF. 169. jf. ndf.
sp. 298*K

2) være anspændt ell. opmærksom for at

opfange, opfatte noget v. hj. af høresansen.

2.1) anstrenge sig for at opfange (svage
ell. fjerne) lyde (tale osv.); anspænde sin

opmærksomhed (og samtidig forholde sig gan-
SO ske stille) for (om muligt) at høre noget;

spec. (m. overgang til bet. 2.2): undersøge ens
lunger, hjerte osv. ved (især gennem et steto-

skop) at høre paa organernes lyde (Panum.
40). hverken Øiet, eller det løttende Øre,
finder noget at see eller høre. Lodde.NT.5.
han lyttede med stedse spændt Opmærk-
somhed, men hørte dog intet Andet, end
Vindens . . Pusten og sit eget Aandedræt.
Blich.(1920).X.88. 'En Gysen Kongen

60 gjennemfarer, |
Han lytter gjennem vin-

duet ud;
I
„En Siewnrngl"^ Søtoft.Panth.61.

•Hindufyrsten ligger vaagen . . da en sagte
Gang om Huset

|
gennem alle Nerver

skriger,
| saa han lytter vildt beruset . .

|

Er det dig, du store Tiger? JVJens.Di.47.

II
i forb. m. efter, dels som præp.: Eøysg.
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S.39. 'Haren sidder paa Tuen, og klipper
og lytter |

Ræd efter Ørnen. Blich.(1920).
IV.219. j/.; ubarmhjertige Dommere stode
og lyttede efter den mindste Fejl, han
(o: en ung jøde) mulig vilde begaa (o:

under oplcesning af thora). Goldschm.I.lll,
dels (nu 1. br.) som adv.: Hun lyttede efter,

og da var det ligesom om hun hørte, at

der blev spillet paa Claveer.flC^nd.F.M

og lover at være saa stum som en Sild.

Rich.1.63. I, som ere Menighedens For-
standere, lytter til (Chr.Vl: lyder til^I

Sir.33.21. 2.3) paahøre, give agt paa en
udtalelse (raad, anvisning olgn.) og ind-
rette sin opførsel derefter; følge, rette
sig efter raad, anvisning olgn.; lyde
(IV.3) et raad olgn.; vist kun i forb. m.
præp. efter og til. vAph.(1759).256. Men-

PalM.lI.25.
II

i forb. m. præp. til: Uegge lo neskene . . vilde vende Ørene fra Sand
heden, og hellere lytte efter alt Andet.
Mynst.Taler. (1840). 11.27. lyt til . . mit
Raad. D&H. hvis han havde lyttet efter
sin fars formaninger, var det aldrig gaaet
ham saa galt • 2^) (iscer ^) bet. 2j (og 2:t)

brugt m. obj. i forb. m. adv. ell. præp.-led.
\\

i udtr. for at opfange, komme til er-
kendelse af, tilegne sig noget ved at
lytte (2j-2) (jf. af-, udlytte;; ofte billedl.

UE.114. 2.2) med opmærksomhed, agt-2oLytte .. en Vellyd ud af hver Stavelse

øret op til noget for at høre tydeligere. Lyt
engang til Døren. FSO. »Til Hjertet lyt-

ted hun;
| Men Hjertet det var brustet.

Winth.HF.294. ved at lytte til hendes
bryst konstaterede lægen en vidt frem-
skreden tuberkulose I y lytte op, (1. br.)

løfte hovedet (spidse ører) for bedre at kunne
høre. I det samme hørte hun en Vogn
rumle tungt forbi . . Hun lyttede op. Ponti op

lea,

r

paagivenhed, interesse høre efter,
paahøre noget (især: tale, musik olgn.).

Sang kan røre |
Kiælent Øre. | Nu hun

smutter
|
Hen og lutter. Skuesp. 1111.86.

•Lyt! Elskedel lytl | Hør, Kjærlighed kal-
der

I
Den blomstrende Alder! Bagges.DV.*

X.43. en opmærksomt lyttende tilhører-
skare

i
uegl.: (rygtet) udblæser . . hver

Time, Menneskenes ulykkelige Begiven-
heder, rundt omkring den løttende Ver- 30 rygning "skuede (en kat) ud over Land
den. Lodde.NT.267. \\ spec.(egl. til bet. 2s): '

' '
~ "

Levin. 'Alle mine Ord jeg lytter fra din
Læbe. JPJae.DU.128. Bestandig maa han
lytte, og bestandig er det Johannes Stem-
me, han lytter frem. Stuck.F0.91. det (er)

lykkedes Olrik at lytte det gamle kvads
(a: Bjarkemaalets) storladne rytmer ud af
latinens slæbevers. Letterst.tidskrJ903.412.

II
lytte (et sted) af, (sj.) undersøge, af-

søge ved lytning, fra en eller anden Gærde-

V. hj. af et modtagerapparat (søge at)
opfange radioudsendelse; paahøre ra-
dioudsendelse. Undertegnede sad en Dag
og lyttede i sit Apparat. Radio.1923124.
136. (koncertudsendelsen) var . . for den,
der forstaar at lytte med lidt historisk
Indstilling, en udmærket fornøjelig Sketch
om dansk lAviSi^. Radiolytteren.^lu 1930.6.

skabet og lyttede det af. Fleuron.K.143. \\

refl.; dels i forb. som lytte sig frem, vea
at lytte (søge at) finde (vej) frem. 'Rask
gjennem Regn og Mørke

| De lyttede sig
iTeva.Winth.X.234. (i arbejderkasemen) ru-

fede bestandig bælgmørk Nat; de der
oldt til dér maatte lytte sig frem som

Muldvarpe. 4ndiVx.PÆ;j7J.86". dels i forb.
som lytte sig til noget, ved at lytte skaffe

sp.3. y t forb. m. efter, dels som præp.: ^ sig underretning om noget. *(Fama) havde
•Har I og lyttet efter kielne Sange, | Som videre ved Cabinettet luttet | Sig til Ter-
Hyrderne iblandt de skyldfrie Lam? Mynst.
(SkandLittSkr.XX.324). 'Jeg . . lytter efter
Lærkens S!Lng.Wilst.D.II.81. den lille ..

Fyr, der lyttede saa andægtig efter ham
som en troende Kvinde efter sin Ynd-
lingspræst. Schand.TF.II.60. dels (nu 1. br.)

som adv.: Lodde.NT.311. Der er underfuld
Livs-Musik nok overalt; man skal kun

minen, naar mand Smeldet (o: brylluppet)
har besluttet. Wadsk.lO. e. br.

lijtte-, t ssgr. aflytte 2(i-2); af de her-

henhørende ssgr. fremhæves: 1) ^ betegnelser

for, hvad der henhører til den del af mine-
krigen, der bestaar i (ved lytning) at ud-
forske fjendens minørvirksomhed, fx. (for-
uden de ndf. medtagne): Lytte- apparat,

vorde stille i sig og lytte efter. St66.II. 50 -hul, -tjeneste. 2) (telef.) betegnelser for
16. I (nu l.br.) i forb. m. vræv. naa. (man) indretninger, apparater, der sætter en (fx.

en telefondame) i stand til at lytte til en tele-

fonsamtale, fx.Lytte-hord, -knap, -led-
ning, -gang^, en. 1) (1. br.) i al olm.:
(hemmelig) gang (i en bygning), hvorfra
man uset kan høre, hvad der siges i de til-

stødende værelser. TroelsL.lII.41. 2) H un-
derjordisk gang, der er ført ud fra et mine-
galleri og tjener tU sikring mod, at en fjendt-

(nu 1. br.) i forb. m. præp.pasL. (man)
sagde . , at han . . gjerne lyttede paa Slad-
der. Pram.I.411. *Lad kun Østens Drot . .

|

Lytte paa den sorte Halvmands Triller.
PMøll.1.98. 1 i forb. m. til, dels som præp.:
•Skjalden tier, lyttende til Dig. Bagges.
Ep.354. »lyt ved Søens Glar

| Til Skovens
Alvorstale.Winth.EF.210. •Jeg lytter til

Vaarens syngende Kor,
| til Lærken den „ „ , _^ , ,^.

jublende glade. Skjoldb.US.I.l. Mandag er ^o Ug minegang ubemærket naar tnd i aniægget
der . . noget spændende at lytte til (i ra-
dioen). Radiolytteren.^III 1930. 53. sp. 2. dels
(især højlid.) som adv.: •Og naar da San-

fen toned,
| Den Hjort . . | Vendte de

rede Ører
|
Og lyttede tH.Winth.EF.62.

»Den Smaa, han lytter med Andagt til,
|

MilTeknO. SaUXYII.65.
Liytten, subst. (dial. Lotten ost?.; se u.

lytte;, {vel afl. af ell. vbs. til lytte) spec.
(dial.) i flg. anv.: 1) {vel tU en ældre bet.

(„lude, hælde, bøje sig") aflytte, se spJ296*'>-^^)

i forb. staa i lytten (lotten), om kom:
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ligge skraat; ligge halvvejs ned. Feilb.II.

470. jf.: 'Da. gjaldede Hornetl
|
I Lytten

stod Kornet. Aakj. Hejmd. 58. 2) i udtr.

slaa en i lotten, bringe en til at studse,

lytte ell. tie. Kræmmerens Adfærd (havde)
„slaaet Trine i 'Lotten'*. Aakj.FJ.50. By-
skov.FR. Feilb.II.470.IV.294.

Ijytte-post, en. i) ^ om sted, hvor en
vagtpost kan staa (skjult, uset) og lytte efter

fjendens bevægelser, paa Udkigspost om
Dagen, paa Lyttepost om Natten. JBan^.T.

91.
II
O uegl. FalM.IL.I1.214. (hedningen)

er paa evig Lyttepost overfor farlige Væ-
sener og Skræmsler. GSchiitte.E.D.7. Tunge
Skridt kom hen ad Dækket, og jeg maatte
forlade min Lyttepost, netop som jeg kunde
have faaet et Indblik i deres Planer. Ti-

densKvinder.^^hl930.16. 2) ^ soldat, der er

paa lyttepost (1). MO. Jeg og min Side-
mand i Geleddet laa som Lytteposter i en
Grøft. Tilsk.1917.L214. || QP uegl. *En Lytte-
post paa Troens Virke (o: biskop Marten-
sen). Rich.II.361. PoUVi^l928.13.sp.5.
JLytter, en. ftt.-t. 1) person, der lytter.

1.1) til lytte 1 slutn. Molb.DC.ll. 'Er her
maaskee en Lytter skjult bag Busken?
FalM.1.229. Feilb. 1.2) til lytte 2.1. Vilh
And.HS.178. Den anden Type (o: af dig-

tere) er den beskedne Lytter, der lægger
sit Øre til Folkets Hjerte. DagNyh.'hil921.
l.sp.l. 1.3) til lytte 2.2: (opmærksom) til-

hører, i Michael Wiehe fandt han en Lyt-
ter. BNeiiendam.Wiehe og Høedt. (1920). 11.

Ingen hørte ham, kun Vinden og Uni-
verset. Men han var sin egen Lytter.
HuldaLutken.Degnen8Rus.(1929).42. || nu
især: person, der hører paa en radioudsen-
delse; radiolytter (jf. Krystal-, Lampelyt-
terj. En ivrig Lytter. DenTraadløse. **/io

1923.15. LovNr.45''/2l926.§3. 2) (1. br.) d.

s. s. Lytterør. Lægen . . lod Fingeren glide
bankende over hendes magre Bryst og
greb Lytteren. EKristensen. Stodderkongen

.

(1929).57.
liytte-rer, et. (jf. Lytter 2; 1. br.)

hørerør (1); stetoskop. Selmer.FO.II.634.
Panum.40.
liyv, en. [lyu'] (vist kun dial. Lyve.

KNordent.JL.1. 389. Rietz.410(skaansk)).
uden flt. {jf. SV. Ijuga, løgn, no. Ijug, oldn.

lygi. <y- lug, luge, oevg.]yge (eng. Tie); til

II. lyve; jf. Lyvert, Løgn; i rigsspr. kun
dagl., især spøg.) brugt som et mUdere udtr.

for usandhed, løgn; oftest i forb. som
det er lyv. Hvor længes vi efter Dig,
alle som eenl Nej, det var Lyv, — som
Molle længes, kan ingen anden. Cit.1817.

(Reumert.CO.48). CMøll.PF.497. hun sagde
noget, der mildest talt var lidt Lyv. i2c-

senkrantz.AG.120. OrdbS.(sjæll.). i forb. som
det skal blive ell. være lyv, det skal

være forbi; der skal sættes en stopper for
det; det skal forhindres, ikke blive til noget
olgn. Det skal blive Lyv, sagde jeg til mig
se\v.JohsFønss.FriskeErindringer.(1921).45.
(jeg har fulgt hendes raad et halvt aar)

men jeg ved bare, at fra nu af skal
det blive Lyv. NatTid.Vnl924.Sønd.l6.sp.2.
gøre til lyv, (1. br.) modbevise; gøre til

skamme. „Du tør vel ikke forKjærlingenl"— Det var saa rigtig gjættet, at (han) for
at gjøre det til Lyv sagde . .: „Vi kan jo
tales ved derom." Goldschm.FV.III.34.

\\

i forb. m. ubest. art, ofte i forb. en lille
lyv. OBenzon.FrieHænder.(1908).135. „Du

10 lyver, og du bærer dig grimt ad" . . „Om
jeg nu ogsaa laver en lille bitte Lyv, naar
det er nødvendigt." AHenningsen.PD.198.
KNordent.JL.1.38. || talem. og ordspr. det
er lyv, Lars, se Lars 1. (l.br.:) I Dag
bringer (bladet) vel saa det syvende (de-

menti). Men dermed skulde Bladet ogsaa
holde op — ihukommende det gamle Ord,
at „alting med syv er Ly v". PoL"/t
1922.5.sp.3. I. liyve, en. se Lyv.

20 IL lyve, v. ['lyva, dagl. ogs. 'lyua] (ar-

kais, (sj.) liuge. Oehl.XXX.15). præs. lyver
['ly-'var, dagl. ogs. ^lyu'sr] lyver. Eøysg.AG.
104. præt. løj [l(oi'] Eøysg.AG.104. part.

løjet ['l(nia<] (Høysg.AG.92) ell. (nu ikke i

rigsspr.) lø\cn (Moth.L261. vAph.(l?72).III.

jf. Feilb. samt u. forløjet^, vbs.jf. Lyv, Ly-
veri, Løgn. (glda. liughe, lyffue, liffue, sv.

Ijuga, oldn. Ijiiga, oht. liogan (nht. liigen^,

oeng. leogan (eng. lie^, got. liugan; besl. m.
30 Løn(dom)

; jf. Lyvert, lyvte samt belyve,
forlyve, forløjet)

1) om person: udtale sig i uoverensstem-
melse med sandheden; tale usandhed; ogs.:

være tilbøjelig til at tale usandhed; være
løgnagtig; undertiden spec: tale (grov)
usandhed bevidst, i bedragerisk hensigt

(jf. MO. naar man lyver, saa er det be-
vidst, men naar man taler Usandhed, saa
er det uhevidst. Pol.^'/d931.15.sp.5). 1.i) i

40 al alm. 1 skulle ikke stjæle, og I skulle
ikke lyve. 3Mos.l9.11. hvis (skjaldene) ikke
have skrevet saa ziirligen, som de Græske
og Latinske Poeter, saa have de ey heller

løyet saa meget, som de samme. Holb.Ep.
11.396. *Det svor du paa, og løi, og denne
Løgn var grov.Wess.3. (børn) lyver tit

uden at ane det, fordi de forveksler Fan-
tasibilleder medvirkeligheden, eller fordi

de husker fejl; men de lyver ogsaa for
50 at tage sig ud eller for at klare sig i en

Vanskelighed.7t;;iEasm.^5.II.66. 1.2) i

særlige forb. m. præp.-led. || lyve for ell.

(bibl, foræld.) (i)mod (ApG.5.3. Col.3.9

(Chr.VI: ior)) en ell. (nu næppe br.; jf.
bet. %.x) lyve en for (Biehl.(Skuesp.iV.

371)), tale usandhed til, være løgnagtig over

for. Du haver ikke løiet for Menneskene,
men for Gud. ApG.5.4. Aviserne have gam-
mel Hævd paa at lyve baade for og paa

6QFnhlie\im.Rahb.(M0.). S&B. lyve for
sig selv, indbilde, foregøgle sig noget; lulle

sig ind i urigtige forestillinger. Jeg taler

her . . kun om sande Characterer, ikke
om de Utallige, som lyve for sig selv.

Gylb.(1849).n1.195. Til alle Tider have
Menneskene løiet for sig selv og Andre.
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sa.TT.261. MO. D&H. | lyve paa en eU.

lyve en paa, (jf. u. bet. 8.4; nu næppe br.

i rigsspr.) tale (ondsindet) usandhed om no-

gen; bagvaske, det (er) ikke nok, at den
Person, som anklagis (for hor), det selv

bekiender, fordj mand tidt befinder, at

mange lyve paa sig selv, paa det den eene
kand blive af med den anden. DL.3—16—
15—1. hvem vilde lyve sig selv paa, for at

døe den skiendeligste Død? Holb.Hex.lV.7.
E:auch.SD.II.21o. Vi skulle frygte og elske

Gud, saa at vi ikke falskelig lyve paa vor
Næste (1909: ikke lyver vor Næste noget
p&n). Katek.§38. Feilb. 1.3) t andre faste

forb., iscer talem. og ordspr. der løjst du
(broder Knud) (efter OehlJLV.13; spøg.)

du taler usandhed; det er løgn; ogs.: idet for-

holder sig ikke saaledes; heri tager du fejl.

„er ikke Herr Palmer Deres Fader?" —
„Fader?" raabte (han). „Nei, min Ven!
der løist du 1 Jeg er intet Menneskes Fa-
der." Gylb.V.153. jf. Mikkels.Sprogl. 204-5.

II
tak, jeg lyver selvl (l.br.) brugt til

at antyde over for en person, at man tror,

han taler usandhed ell. overdriver. D&H.
||

lyve i sin egen pung, se Pung. ||
der-

som det at lyve var en kunst, var
verden fuld af kunstnere, se Kunst-
ner 1.1.

II
i udtr., der indeholder en for-

sikring om, at man taler sandhed, ikke over-

driver olgn.; i forb. som jeg løj, hvis jeg
sagde (det og det): Ney sagde jeg hende
det paa, saa løy ieg. Holb.Bars.L3. jeg
vilde lyve, hvis jeg sagde, at jeg holdt
af hende. Di&E. hvad jeg vilde sige
og ikke lyve, (dagl., ofte spøg.) brugt

paa lign. maade som hvad jeg vilde sige

for at antyde, at man genoptager en af-
brudt tankegang, tænker sig om et øjeblik

olgn. hvad jeg vilde sige og ikke lyve —
Forord bryder ingen Trætte: Jomfruen
er dog vel . . confiTmeret.Heib.Poet.VI.
298. Hvad jeg nu vilde sagt og ikke løiet,

hvad er det for en Person? fl^rz.FJI.2 78.

„Hvad jeg da nu skulde siige og ikke lyve
(Biehl.DQ.I.182: sigej," sagde Sancho, saa
var der engang . . en Hyrde. Lieb.DQ.I.
148. Feilb.in.l99. for ikke at lyve,
uden at lyve, overdrive, sige for meget. vAph.
(1772)JII. S&B. der var vel 200, for ikke
at lyve. D&H. \\

(især dagl.) i udtr. for at

sige grove usandheder, være meget løgnagtig;

ofte i forb. m. flg. sammenligning ell. følge-
bisætn.; fx. lyve som en ulykke (se Ulykke^,
som det var prentet (se prente^ for et

godt ord (S&B.), saa man kan tage og
føle paa det (Moth.^L168. e. br ), saa stærkt
som en hest kan rende (se Hest 1.3^, (nu
næppe br.:) saa stærkt, at man kan hænge
en buløkse i hans løgn (MauJ.674. VSO.
jf. Buløkse slutn.), saa længe, til man tror
det selv (Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).nr.
1705. Mau.1.674. Feilb.). lyve groft, se

U. grov 2a lyve i sin hals, se I. Hals 3.3.

II (nu 1. br.) i udtr., der hentyder tU haand-
værkeres upaalidelighed m. h. t. de tid^mnkter,

da arbejdet er lovet færdigt. Handverksfolk
lyver gerne. Moth.L261. jf.: Siig din Me-
ster, at hånd kand lyve saa sterck, som
10 Kandstøbere. Jeg har slidt op et par
Skoe alleene med at løbe efter det Mad-
Spand. £oi6.£^an<fcf.2 F.4. t forb. love og
lyve, ikke holde, hvad der loves. Hånd lover

og lyver. MothX261. Skrædderen lover og
lyver. FSO. || i ordspr. den, som vil

10 lyve (godt), skal have en god hu-
kommelse olgn. Mau.6144. MolbJ^ean.

II.2. VSO. Krist.Ordspr.nr.5326. den, der
lyver, stjæler (ogsaa) (o: af en løgner

kan man vente sig andre og større forseelser),

ofte som del af remsen: den, der hvisker,

lyver (se hviske sp. 909"), den, der lyver,

stjæler, den, der stjæler, kommer i tugt-

huset ^kommer i galgen, vil tage høns,
slaa folk ihjel olgn.). Moth.L261. CBemh.

mNF.II1.79. KMich.PG.24. Krist.Ordspr.

200. Feilb. (l.br.:) den lyver ofte, som
taler meget olgn. Mau.6115. VSO. MO.
(nu sj. i rigsspr.:) den har godt (ell.

let^ ved at lyve, som kommer lang-
vejsfra. Mau.6130. vAph.(1772)JlI. MO.
Krist.Ordspr.nr.5334.

2) Ø overf., om ting eU. forhold. 2.1) om
rygte olgn.: være usandt, urigtigt. ,Nu
kjender De mig allerede af Meer end mit

»Rygte?" — „Og har Grund til at finde,

at dette ikke har løiet." Heib.Poet. V1.334.

Rygtet har løjet. D&H. jf. ndf.spM3"i- 2^)
om ansigtsudtryk ell. ting(s udseende): give
en et urigtigt indtryk; opvække falske
forestillinger; bedrage (jf.bet.3.i). •Jeg
troer dig. Dreng I dit Øie lyver ei. Oehl.

111.62. alle Stjæmer maatte lyve, alle

Mærker slaa fejl, hvis (det gunstige øjeblik)

ikke netop nu var kommet. (rrundtv.MM.9.
40 'Du har et lystigt Sind? Ei sandt? Thi

ellers
|
Dit Ansigt lyver. Heib.PoetJI.334.

D&H.
3) bet. 1-2 i forb. m.obj. 3.1) (1. br.) m. (ind-

holds)obj., der betegner selve løgnen,
det løgnagtige udsagn. Salige ere I, naar
man bespotter og forfølger Eder, og taler

allehaande Ondt imod Eder for min Skyld,
og lyver det. Matth.5.11(1907afvig.), i ste-

den for . . lyve en stor Løgn . . sige vi hel-
50 lere . . sige en stor Løgn. Høysg.S.52. den

lykkeligste Løgn, jeg nar løiet. FCBDahl.
Overs.afPlaton: Menon.(188o).4. Deres fal-

mede og furede Træk bar Vidne om Beret-
ningens bogstavelige Sandhed. Denslags
elementære Tragedier lyves ikke. Rørd.Br
P.335.

II
være løjet olgn., (nu næppe br.)

om udsagn : være løgn, opdigtet. Piigen: „Han
har giort (et) Vers, kaldet femten Sind
hver Time." — Dommeren: „Er det da

60 hendes Caractere?" — Pigen: „Ney det
skal han have løyet." HoZ6.iSfe.F.o. Det
var ikke alt løiet, hvad Slangen sagde til

Eva: Du skal bUve Gndlug. Schytte.IR.V.
269. B lyve (noget) sammen, (sj.) lave,

digte noget usandt, (jeg) løj . . en kold Hi-
storie sammen

|
om en yderst vigtig Ex-
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fiedition til Nordishavet. J7Jen8.Di.55. ||

yve en noget for, (jf. forelyve; nu næppe,

br.) fortælle en en løgn; bilde en noget tnd.

det er haardt, at saadan en gammel Esel

vil staae og lyve mig noget for i mine
aabne Øine. PAHeib.Sk.III.105. Oehl.DM.
111. 3.2) tn. obj. og hertilhørende (prædikativ)

bestemmelse: løgnagtigt fremstille som,
foregive at være. 'Een yngre sig, een

teressante Oplevelser til. ScAand. 0.1.67.
spec. i udtr. nan skal (kan, behøver)
ikke lyve sig fader (moder) til, han
har stor lighed med sin fader (moder). (>ram
. . skulde ikke lyve sig Fader til, thi han
var . . Skiold op ad Dage. Grundtv.Saxo.
1.17. VSO. Pont.FL.177. 3.5) (0 skrømt e;

foregive (3.i); hykle (2). *(de) som lyve
Dyd. Bagges.Y.79. *Vort Aasyn Glæde lyve

ældre vilde lyve. Wess.^05. lidet vilde det lo maae. Thaar.(Bahb.Tilsk.l791.346). lyve
hjelpe at lyve os bedre, end vi ere. Ørsl,

11.135. Var Livet hæsligt — saa gjaldt

det at lyve det skjønnere. Jør^.I-t«.i/.58.

Feilb.lV.296. ofte i forb. lyve en død:
Moih.L261. Høysg.S.53. Rygtet havde . .

løiet ham død. Girundtv.Saxo.1.282. Bergs.

BR.164. ordspr. (1. br.) : Den lever længer,
som lyves døå.Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).
nr.l706. jf.Feilb. \\ lyve sig ude, (nu

Venskab. SékB, Q part. løjet brugt som adj.

(jf. forløjet 2). en sand Skilling er mere
værd end en løiet Daler. Bagges.L.Lx vii.

Oehl.A.361. 'Jeg saae, hans Tro var ei

løiet:
I
Den Drot sin Broder ei slog. Jn^'.

RSE.y1.190. *Barndomslæren
|
Var ikke

løiet \iisåom.PalM.IV.6. Hyklerens løj-

ede Skinhellighed. JJesscn.A.35. jf.: jeg
ryster dit Støv af mine Tanker, løjede

sj.) nægte sig hjemme. VSO. I| lyve (en) 20 Liv, Liv for Hunde. JFJac.I.116.

til (noget), (nu næppe br.) løgnagtigt be- ~

skylde for, gøre til noget. 'Du dræbte mig,
|

Da du til nedrig Løgnerske mig løi. Oehl.

D.127. 3.3) m. obj. og hertilhørende bestem-

melse: ved at lyve (1) bringe i ell. frem-
kalde en vis tilstand (jf. bortlyve samt
lyve en huden fuld, se Hud Is) || m.
person-obj. *Troer du, jeg skulde lyve mig
i Galgen selv. Oehl.Aml.258. lyve sig fri

lyve-, i ssgr. af H, lyve. Dø -lyst, en.

OGuldb.VH.I.172. Wilst.D.IILl3. Bran-
des.X.408. -plet, en. (1. br. i rigsspr.)

hvid plet paa negl (if. folketroen tegn paa,
at man har løjet). MDL. du har en Lyve-
plet, en stor, tyk Lyveplet på din Negl.
TomKrist.EA.19. -prins, en. (dagl, spøg.)

person, der lyver. Nans.JD.69.
Lyver, en. ('(f) Lyvere. KomGrønneg.V.

MO. D&H. nu især i forb. lyve sig fra 30 i73;. {glda. liughere (Po8til.101.102.135),

noget, løgnagtigt nægte sig skyldig i noget;

ved løgn undgaa følgerne af (straffen for)

sine ord ell. handlinger (jf. fralyve 2). al-

drig har jeg forsvoret mig, eller løiet mig
fra mit Løvte. Bahb.Tilsk.1791.290. *(han)

Gav gerne hvad han stjal for straks igen
at stjæle,

I
blev saa med Et som Is og løj

sig fra det liele.Bode.D.21. ||
(højtid.) m.

tings-obj., i forb. m. ind: ved usandfærdige.

lyffuere, liffuere, oZdn. Ijugari; /iill.lyve;

jf. Løgner; nu næppe br. i rigsspr.) løgner.
Comoedie om Lyveren, Bekiendt Under
den Franske Titul Le MentenT. (bogtitel.

1725). saa lettroende, som Tilhørerne ere,

saa dygtige Lyvere ere ogsaa Prædikan-
terne. Overs, afEolbLevned. 105. Esp.207.
Rietz.410(skaansk). l^yver-dag, en. se

Lørdag. Ijyveri, et. (l.br.) vbs. til H.lyve.

løgnagtige udsagn indgyde, opvække (følelser, «i Brachm.DJ.il. 6. D&H. Gud fri os for
' ' ' ' ' ' ' TT ., x ._j

- mere Posekiggeri i Ægteskabsloven 1 Det
er allerede galt nok nu og vil sikkert

føre til et omfattende Lyveril DagNyh.^/i*
1922.8.sp.4. livvert, en. [ilyu'ard, 'ly'vard]

(af Lyv ell. H.lyve
;
jarg., spøg. (1. br.j) d.s.s.

Lyv. det gik vel nok ved en eller anden
liUe „Lyvert". Endnu havde hun ikke
faaet den vidsTpeknleiet.VBergstrøm.M.67.

IJyve-saga, en. (efter oldn. lygisaga)

tanker).' du skal . . ei lyve Haabet ind i

min Barml Bredahl.IV.lll. hvo vilde dog
lyve disse Tanker ind i ham. Kierk.IV.165.

3.4) i udtr. for ved løgnagtig adfærd at

skaffe ell. tillægge, henholdsvis berøve
ell. frakende en noget. || i forb. lyve en
noget fra, (,//". fralyve 1; nu sj.) ved løgn-

agtige foregivender berøve en noget; løgn-

agtigt benægte, at en er i besiddelse af noget.

lyve én sin ære trå.Moth.L262. lyve so løgnagtig ell. opdigtet beretning, fortælling;

noget paa en ell. lyve en noget paa,
(nu l.br.) ved at lyve (1) lægge en byrde,

straf olgn. over paa ell. tillægge en en fejl,

en forseelse olgn. Vi kand og bør ikke
lyve os selv paa slige gruelige Misgier-
ninger, naar vi ere gandske uskyldige.
Eolb.Eex.V.2. man . , lyver eder aUe
Haande ondt paa for min Skjld. Matth.5.

11(1907). pak Dig hen, hvorfra Du kom.

især (hist.) om de isl. sagaer, der handler

om opdigtede personer. DLitTid.1813.333.
A0lr.KS.I.12. -stævne, et (Moth.L262.
VSO.) ell. en (jf. Reenb.1.252. Rietz.410).

(jf. oldn. Ijiiga stefnu, udeblive fra aftalt

møde; nu kun dial.) stævne, aftalt frist ell.

tidspunkt (for møde, betaling osv.), som ikke

overholdes; især i forb. som sætte (en)

lyvestævne (jf. sætte stævne til lyver-

i Steden for at staa her og lyve Fejl paa 60 dag u. Lørdag), ogs. i videre anv.: ^aftale,

mine HtsteX EmilRasm.OM..53. || lyve
sig noget til, (nu l.br.) ved at lyve skaffe

ell. tillægge sig noget. Moth.L262. han havde
løiet sig en Hæder til, der ikke i Sandhed
var hannem vederfaret. Eauch. V.195. Jeg
var heller ikke fri for at lyve mig in-

love, men ikke holde noget; holde en for nar.

Reenb.1.252. Armod (benytter sig) af saa

mange Lyve-Stevner i Henseende til Be-
talingen. OecMag.VIII. 247. (det er) min
Post . . at fegte imod Creditorer, hvor-

fore mine Vaaben ikkun ere Lyvestevner
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ogUndskyldnmgeT.Witcet.D.12. MO. Feilb.

Ilietz.410( skaansk). -syge, en. (1. br.) stctrk

(sygelig) tilbøjelighed til at lyve. Rahb.(MO.).
JVJens.Di.60. DécH. -tange, en. (nu
vist kun poet. ell. arkais.) løgnagtig tunge.

•Ej for Guld og Herregunst
|
Rører han

(o: Grundtvig) en Lyvetunge, | Ej van-
ærer han sin Kunst. Grundtv.PS.111.152.
8mst.II.462.

II
i videre bet.: løgner. Du lyver

. . du Lyvetunge. ThitJens.AB.85.
lyvte, V. [ilyu<?8] -ede. (afl. af Lyv ell.

n. lyve (vel i lighed m. tyvte^; ,jf. løgte;
sj.) beskylde en for at lyve; gøre til

løgner, hvem kan vel, uden at modsige
Sandhed og lyvte sig selv, nnderkiende
min Paastand. Grundtv.DV.IJlJ206. D&H.

I. li« , en. [læ'] flt. -er. {brugt af Ing.

efter Det kongelige Speil overs, af HEiner-
8en.(1768).388, svarende til oldn. (lang-orfs-)

Ijår, }/. oldn. stafnlé, -Ijår; sa. ord sonn L Le;
foræld., sj.) (langskaftet) le ell. hage,
der anvendtes (i søslag) til at fastholde
fjendens skibe, kappe tovværket paa
dem m. m. 'Alt mangen Venderskude lang-
skaftet Læ holdt i2iSt.Ing.VSt.lo7. 8mst.86.

II. LiSe, en. se I. Lejd.
III. Ijæ, en. se IL Leje.
IV. Liæ, et ell. f en (Moth.L222 Cet:

Moth.^L168). vAph.(1764). VSO.). [læ-] (nu
kun dial. (ell. no.) Le. Holb.Ep.IV.259.
Slange.ChrIV.1242. jf. Feilb.). flt. næppe br.

{ænyd. d. s. (jf. æda. læ-garth^, no. le, oldn.

hlé, eng., nt, hty. lee, holl. lij ; besl. m. IIL
Ly, IV. ly, y/". VI-VII. læ; ordet anvendes
oftest (i bet. 2 altid) uden art. ell. andet at-

trib. ord)

1) beskyttelse; dækning; især om det

forhold, at nogen (noget) er skærmet mod
regn, uvejr, solskin ell. (især) vind; ogs. (mere
ell. mindre overf.) om beskyttelse mod ube-
hageligheder, farer osv.; undertiden (m. over-
gang til konkr. bet, jf. sp.306*) m. særlig

tanke paa stedet, hvor der søges (ell. gen-
standen, der yder) beskyttelse, (ofte i forb.
i læj. 'lad os først i Læ | For Solen styre
Baaden bag dette Piletræ. Oehl.HK.47.
(han) søgte efter et Sted, hvor der var
Læ, men det syntes at blæse paa alle

Sider af Kirken. JPJnc.iJ.525. ved Bak-
kens Fod var der Læ som i en Stue.
Buchh.TJH.106. I i /"as^« /b/-6. finde, søge
læ olgn. *Vandreren . finder yndigt Læe

I

Paa grønne Bænk ved skyggefulde Træe.
Pram.EK.23. »Inden Stormen kom, Du
søgte Læ (o: du døde som barn). Holst.D.
11.125. For at finde Læ mod den skarpe
Vind, gik han ind i den lille Kratskov.
HCAnd.III.107. gaa, krybe i læ: Hun
faaer i Læ for paakommende Uveir. Gylb.
k.97. krybe i Læ for Regnen. 7S0. Feilb.

jf.: De, der ikke kan taale den Vind (o:
bondestandens indflydelse), lad dem krybe i

Læ, hvor Læ byder sig.VortLand.^^/sl905.
l.sp.l. talem. (nu næppe br.): Krybe i

Læ for en Kof ilnagle siges spotteviis,
naar man vil skiule sig, hvor ingen Læ

er.VSO. lun og læ, ly og læ, se I. Lun 2
ni. Ly. y mere konkr., om sted, hvor man
ikke er udsat for vinden, hvor man kan finde
beskyttelse mod uvejr, fare osv.; ogs. om gen-
stand (fx. en mur, et træ osv.), der tager

af mod vind, uvejr, 'jeg vU see |
Det ædle

Vildt, som ikke søger Skiul
| Selv under

det urimeligste Læ,
|
Naar det forfølges

skrapt af lutter Hunde.0e/i/.lfJ.i5i.'Skienk
10 mig et Læ, hvor jeg kan slumre rolig.

Hauch.SDJI.298. Man høstede paa den
Mark, der skraanede ned mod Aaen, og
man satte mig i et lille Læ af tre Neg.
JVJens.(BerlTid.^Viil925.Sønd.7.sp.2). hist
Bakkerne med deres forblæste, øde og
storslagne Barskhed, her den luneste, mest
yndefulde Idyl med Læet, Skoven og den
blide, flade Strand. AchtonFriis.D0.lII.99.
spec. om læplantning:'plnnteLæ.Rich.II.383.

20 2) J, 2.1) (jf. lævartst samt II. Luv, L Lu-
vart^ den side af en genstand, især af
et skib, som vender bort fra vinden;
ogs. om det verdenshjørne, mod hvilket
vinden blæser; læside. Æreboe.40. SøLex.
(1808).83. NMøU.H.61(se Luv i), en Byge
fra Læ. Bardenfl.Søm.I.160. g ofte i forb. m.
præp.i:SøLex.(1808).83. de styrtede Master,
der laa et Par Favne i Læ af os.Drachm.LK.
96. spec. i forb. som tsAåe (SøLex.(1808).83.

30 Schiller.MarO.), gaa (Moth.^L169. Harboe.
Mar0.136. Sal.UX.294), holde (Harboe.
MarO.), være (SøkrigsA.(1752).§692. An-
ordn. Nr.4*Vi 1897. 17, d) i læ af ell. (nu
næppe br.) for (Moth.*Ll69) noget, om
manøvrering, sejlads, hvorved man kommer
tU at sejle, sejler (forbi) paa læsiden af
noget (iscer: et andet skib). | holde noget
i læ, sejle sadledes i forhold til noget (fx.
et skib), at man stadig er tU luvart af det.

« Harboe.MarO. H m. h. t. styregrejer, dele af
takkelagen osv., i forb. som lægge roret i

læ olgn., dreje rorpinden til læsiden ell. rat-

tet mod luvart, saa at fartøjets stævn kommer
nærmere op mod vindretningen; lægge roret
ned. (han raabte) til Styrmanden at holde
Roret i Lee. Holb.Ep.IV.259. SøLex.(1808).
83. som kommando: roret i læl ell.bloi:

læl RolfHarboe.Havet.(1897).165. Scheller.
MarO. Ku8kJensJSøm.254. 2.2) (jf. bet. 1)

50 i udtr., der angiver, at man er dækket, be-

skyttet mod vinden. | i forb., der udtrykker,
at man af (højt) land skcermes mod storm,
at man er beskyttet mod uvejr i en havn osv.

Farten var hastig og fomøielig under Læe
af Landet; men man kom i rum Søe, og
her rasede Stormen forfærdelig. Wana.
Mindesm.I.lOl. (vi) faldt af og lod os
drive. Men vi løb i Læ af (1819: un-
der; 1907: ind under; en lille Q.ApG.27.

«i 16(SkatRørd.). søge Læ i en Havn.5c^Z-
ler.MarO. | om læ, under dækket; nede i

skibet. Om Læ (nede om Læ). Harboe.MarO.
Køjer, der ere om Læ, bringes paa Dæk-
ket eller kastes eventuelt over Bord (i til-

fælde af ild om bord). Bardenfl.SømJ.1.87.
gaa ned om hæ. Scheller.MarO.

mi. Renteykt Vt 1951 ao
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V. Ijae, et. se IV. Leje.

VI. læ, ubøjeligt adj. [læ'] {jf. oldn. hlær,

mild, blid, samt IV. ly og de derunder an-

førte ord, sml. eng. lee, adj.; egl. sa. ord som
IV. Læ ell. (snarere) dannet til Læ- i ssgr.

(forb. m. subst. veksler ofte m.ssgr.); som regel

kun attrib. og ofte uden best. art.) 1) (jf.
III. luv, II. luvart^ J, som hører til; be-
finder sig paa læsiden af et skib; ogs.:

som er i læ (IV.2) i forhold til noget. Sø
Lex.(1808).83. Læ Braser, læ Vant o. s. v.

Harboe.MarO. jeg (kigger) ud over læ
lieling. StBille.Gal.1.66. Folkene stod oppe
i de læ Vant. Drachm.LK.85. Ligge to

Skibe opbraste sammen, braser det læ
bakt paa Fortoppen, det luv paa Stor-
toppen. Bardenfl.Søm.I.218. Det stormede,
og orkanagtige Byger slog ned over „Grøn-
land", der førtes over mod læ LsLixd.Dag
Nuh.^y»1924.4.8p.2. H læ gir, d. s. s. Lægir.
Fisker.SøO.77. BerLiisb.S.62(seu. I. Gir 1).

(den) læ side (jf. Læsidej. BerlTid.Vn

1926.M.2.8P.1. 2) (jflY.Læ 1; sj.) som
er beskyttet mod vinden, hele Kyst-
strækningen (havde) faaet en Mængde løst

Vraggods . . skyllet op i Lenene, især
hvor der var læ Bugter. MylErich.VJ.69.

VII. læ, v. [læ-] præt. -ede ['læ'(8)98, ogs.

læ'aåa] part. -et ['læ'af, læ'd] (no. lee, jf.
oldn. hlyja (præt. hlé9a^, eng. lee, lægge ro-

retilæ, samt Y. ly; tilTV.Læ) danne be-
skyttelse mod, tage af for vind (regn,

frost osv.). Huset læer. VSO. Blæsten var
skarp over Bakkerne. Men snart læede
Træerne. Drachm.E0.61. i en Grøft, under
et læende Hasselhegn. KRosenstandJørgen
Fang.(1902).398. Thorsen.115. OrdbS.(sjæll.,

fynsk). Il
læ for noget. 1. beskytte noget

mod vind osv. horizontalt liggende Skove
staae sig bedst mod Stormen, da Vest-
siden her læer for det øvrige. Blich.(1920).

XV.102. *vældig skal den (o: en bøg) vokse
op . .

I
og med sit brede Kronetag for

andre læ og værge. KWiinstedt. Nælder.
(1929).82. 2. danne beskyttelse mod noget
(vind, uvejr osv.). Gaderne bugter sig .

.

Saaledes skygger de . . bedst for Solen,
læer bedst for Vinden.y7cd.B5.4i. Fleu-
ron.K.15.

|| (1. br.) m. obj. : beskytte (mod
vinden osv.). Et af de mest bekendte .

.

Sportssteder er Schreiberhau . . Riesen-
gebirge . . læer det mod Vindene. FoU^/n
1909.6.sp.2. billedl.: *Du helede nænsomt
det brudte Rør, | du læed med Hånden den
rygende Tande. Blaum. Manddom. (1900).
100. m. adv.: Niels forstod saa godt at

læ Træerne ir em. Bregend.MAG.55. \\part.

læet som adj. lune og læede Bopladser.
Trap.* V.25. Pol.N<il928.12.sp.3.

Ijæ-, i ssgr. især til IV. Læ; spec. kan
nævnes (foruden de ndf. anførte) en del J,
ssgr. m. IV. Læ 2 (jf. VI. læ samt Luv- 2),

fx. Læ-bardun, -bov, -bras, -bugline, -hals,

-skøde osw. -arbejde, et. [IV.l] spec: »kal-
des ved Holmen det Arbeide, som i ondt
Veir kan forrettes under Tag".FSO. e. br.

Læbe, en. [ilæ'ba] (nu kun dial. dl.

(sj.) arkais. Lippe. Holb.Sat.I.A8^. Kom
Grønneg.III.400. Eilsch.Font.59. Tullin.II.
126. TBruun.lI.278. Blich.(1920).XIV.161
fLipperne; men smst.162: Læber/ Schaldem.
Fabelbog.I.(1832).39.Bi8t.Pagebreve.(1898).
65. Brenderup.§7. jf. Feilb.). flt.-r. (ænyd.
læbe, leb(b)e, lippe, glda. læbæ, lippæ,
lepæ (Lucid.46), æda. læpæ, lippæ (se Brøn-

10 dum-Nielsen.GG.I.100.202), læbæ (AM.),
SV. låpp (dial. låpe, fsv. låpe, lippaj, no.

lebe (lepe), leppe (dial. iippaj, færøisk
lippa, (nedhængende) læbe, hagekød (paa
fisk), lepi, lap, flig, eng. lip, ty. (laant fra
nt.) lippe, jf. lat. labium, labrum; besl. m.
II. Lap og derunder anførte ord;jf.ogs.Laåe-
læber u. Ladelap samt Mundelip || i IS.aarh.
var Lippe (muligvis under paavirkning af
ty. lippe^ alm. i talespr. (jf. vAph.(1764).

20 390), men er fra beg. af 19. aarh. i rigsspr.

næsten helt fortrængt af Læbe, jf.: Lippe
. . En tydsk Form istedet for hvilken nu
alene bruges Læbe. FS0.II7.ii5i)

t) (ofte i flt.) om de to bløde, bevæge-
lige (som regel med slimhinde paa inder-
siden og hud paa ydersiden beklædte) kød-
lapper, der hos mennesker (og (patte)-
dyr) findes oven og neden for mund-
spalten (overlæbe, underlæbe), og som, naar

30 munden er lukket, (helt ell. delvis) dækker
tænderne; spec. (jf. Forlæbe samt Læbe-bue,
-løs (II), -pomade osv.), m. h. t. mennesker,
om de (oftest lidt udadbøjede, røde) slim-
hindebeklædte rande; undertiden uden
nærmere bestemmelse brugt i ent. om under-
læben alene (se fx. sp. ,309^^^) ell. om over-
læben alene (se sp. 309*) ell. (især poet, høj-

tid.) om over- og underlæben opfattet som eet

begreb, en enhed (munden, mundspalten med
40 de omgivende dele). 1.1) i al alm. den un-

derste Lippe (o: underlæben). Pflug.DP.985.
jeg er saa tørstig, at mine Læber henge
sammen. Holb.Jep.II.l. *de hvide | Blod-
løse Læber, dog endnu saa blide. PalM.
VII.12. 'Der er en Trolddom paa Din
Læbe, |

Der er en Afgrund i Dit Blik. Aare-
str.SS.II.100. Anat.(1840).II.332. »Smalle,
hvide Læber. Moderne danskLyrik.(1929).
60.

II (jf. bet. 3.1 samt II. læbeløs 2; især
50 zool.) m. h. t. pattedyr (ell. andre dyr, fx.

visse fisk og krybdyr, hvis munddele har en
lign. bygning). Læberne (labia) begrænse
den hos Hesten forholdsvis kun korte
Mundspalte og støde sammen ved Mundvi-
gene. B'^»*a?)&e.J?cs<ensJ^nafomi. ('i885j.iSi.
LandbO.III.608. Læbefiskene . . har en
fremstaaende Snude og tykke Læber.
Brehm.DL.UIl.141. DanmFauna.XI.127.
jf. Feilb.

II (jf. Koral-, Rosenlæbej i udtr.,

60 der hentyder til læbernes (læberandenes) na-
turlige røde farve (især hos kvinder), de ro-

sen-tegnede hæher. Holb.Usynl.II.2. 'Hen-
des Lippers B,ihs.Wadsk.5. Hun drikker
. . *Sølvbølgen kysser

|
den Purpurcoral,

|

som Læben omringeT. Oehl. Digte. (1803).

250. *Paa din Læbe hvilken Rødme! |
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1-

Hvilke Roser Maresfr. SS, JI.20S. Schand.
SD.135(se u. II. Koral 1.2^. | om overlæbtn;
i udtr. som have dun paa læben, (jj
Dun 3; l.br.) have spirende overskæg, j)

•Jeg elsker disse Sølvdun langs din Læbe.
HSeedorfJD.109. \\ have, ligge med dø-
den paa læberne olgn., (nu l.br.) ligge

i sit sidste aandedrag, paa det yderste. Hun
forekom mig . . som Arria, da hun med
Døden paa Læberne; med det dybe dræ-
bende Saar i Brystet, rakte sin Poetus
Dolken. Ew.(1914).IV.292. (han) havde,
med Døden paa Læberne, endnu Aands-
Nærværelse nok til at opmuntre dem.
Grundtv.Saxo.II.327. S&BJ.187. jf.: (præ-
sten sagde) til hende, at hun maatte fatte

sin Slutning i en Hast, siden Siælen alle-

rede spillede Basilio paa Læberne. J5ieW.

DQ.III.190.
II (jf. bet. 3.j; poet.) biUedl;

om en (rød) blomst: '(rosens) jomfruelige
Læber møde | Solen i den feire Morgen-
stund. Bagges.SV.l 71. Aarestr. SS. III. 1 76.

1^) i udtr. for forskellige bevægelser af læ-

berne; spec. om saadanne, som er udtryk for
sindsstemning olgn. lade læben (sj.læ-
heTne.vAph.(1764)) hænge, hænge med
læben, have en hængende læbe ol^n.,

(nu 1. br.) som udtr. for, at underlæben (tsær

p. gr. af alderdom ell. ondt lune) hænger
slapt ned ell. skydes frem. Mau.3204. VSO.
spidse læberne olgn., skyde læberne frem,
fx. for at fløjte ell. (især, jf. ndf.) txl kys.

han . . spidser Læberne til et Kys. Høyen.
Moltke.7. PalMJII.31. han syntes, (hendes
læber) saå ud — som — rent ud sagt —
de spidsede sig frem til et Kys. ScÅand.
AE.186. vædelæberne olgn., med tungen
ell. med noget drikkeligt gøre læberne fugtige.
•Seer hans tørre Læbe vædet

| Ynkelig
med Galde-Drik 1 Grundtv.SS.1.479. taleren
var nervøs og maatte bestandig væde læ-
berne

i
i videre anv., om nydelse af spiri-

tus: *(han) iblandt sin Læbe fugter
|
Med

en lille Snaps. Eeib.Poet. VII.385. || i udtr.

for smilen. *01af skuer med smilende Læbe
. .

I
Hakon Jarl i Blod. Oehl.L.1.44. *meå

et Smil paa Læhen. Aarestr.SS.Not.II.120.
•Hver kraftig Skæmt, der lokker om Læ-
ben frem et Smil. Lemb.D.106. Et Udt
haanligt Smil krusede den unge Proprie-
tærs tynde Læber. Schand.BS.52. i forb. m.
trække (nu næppe br. drage. Wess.206(se
IH. drage 2.3;j. *Jeg (o: Mel) maa smile
ved din (o: Hermods) Adfærd, skiøndt det
smerter mig

| Mine tørre Læber op at
trække til et Smiil. 0ehl.III.220. *Hans
(o: Heimdals) Læbe trækker med et ven-
ligt Smiil sig ind,

| Og lader Mundens
gyldne Tænder glimte frem. smst.229. •Vel
skiøn var hendes Læbe,

| Men trak sig
kun til Spot. smst.XXXII.141. han smilede
ikke, han trak blot lidt paa læberne

j jj

m. h. t. kys. 'Ak! kjødelig Lyst, | Som Man-
fen med dødeligLæbe (Kingo.Sjunge-Koor.
L(1681).90: Læberj har kyst. SaZmBj".

542.7. *Da kyssed hendes Læber Hr. Peder

med List. CKMolb.SD.172. SophClaus8.N.
66 (se Kys sp.1038'^). især i udtr. som
trykke noget til sine læber, jeg (vo-

vede) skjælvende at trykke hendes Haand
til mine Læher. Eu:(1914).IV.314. I Døren
viser jeg dem Armbaandet, trykker det
til mine Læber . . og iler bort. Eeib.Poet.
VI.259. Aarestr.SS.III.207. \\ i udtr. for
stærk sindsbevægelse. 'Aanden zittrer i de

10 fulde LæheT.Etc.(1914).II.190(jf.Etc.lJ89).

i'f.
bet. 2: Navnet Camilla bævede paa mine

jæher. Ing.EF.III.9o. •de sittrende Lip-
ger

I
stamme frem uforstaaelige Ord.

chaldem.Fabelbog.l.(1832j.39. bide sig i

læberne olgn., se I. bide l.i.

2) (især W) i flt. ell. (Iwjtid., poet.) i ent.,

om munden (læberne) som talens red-
skab (jf. Tunge;. 2.1) t al alm. *Minni
flød fra de flammende Læher. Ew.(1914).

20 IIIJ329. •Med barnlig Andagt bad min
unge Læbe

| Den Bøn, min fromme Moder
lærte mig. Bagges.IV.28. 'Graad er Læ-
bens første Lyd. Grundtv.SS.III.7. 'fra
min Læbe lyder:

|
„Danmark er et lidet,

fattigt L&ndl" PMøll. 1. 98. Hostr.VV.126.
Drachm.DG.129. Q hænge ved ens læ-
ber, jf. hænge 5j slutn. 2.2) t udtr., som
betegner, at en tanke ikke umiddelbart
(kun med vanskelighed) ell. slet ikke kom-

X mer til ytring, fordi man ikke (straks)

kan finde udtryk for den ell. ikke tør (maa)
udtale den. •Det, som min Læbe stammer
svagt, I Har dig forlængst mit Øie sagt.
Eeib.Poet.V.237. •aldrig tU Læben kan
Ordet naa. Drachm. BR. 69. Q skyret af
over, især i udtr. som (ikke kunne) laa (ell.

bringe; nogfet over sine læber, (ikke
kunne) faa sig selv til, (ikke) have mod tU at
sige noget, •naar jeg hende seer, | Da er

40 det, som min Hals olev snøret sammen, I

Og intet Ord jeg over Læben bringer.
Eauch.SK.68. Her kan jeg sige Dig, hvad
hjemme aldrig vilde gaa over mine Læ-
ber. Goldschm.1.314. det skal ikke komme
over mine Læher. D&H. da han endelig
fik tilstaaelsen over sine læber, var det
for sent

i || (jf. sp. 309^ og bet. 2.3; styret

a/" paa. •Bønnens Ord
|
Vil dø paa Læber

kolde. Grundtv.SS.III.317. især i udtr. som
50 (m. person-subj.) have (nu l.br. gaa med.

Eeib.Poet.V.236) noget paa læberne,
tænke paa, være lige ved at sige noget (men
ikke (kunne) faa det sagt), med den ziir-

ligste KjærlighedsErklæring paa Læberne
stod (jeg) og gzheåe. Eic.(1914).IV.30o.
det Spørgsmaal, jeg vilde gjøre, havde
jeg allerede paa Læberne, førend Sam-
talen tog sin sidste Vending. Ørs/.J. 57.
Han havde paa Læben at spørge, om hun

60 saa ikke skulde have Salmebogen med
sig, men opgav ået.AndNx.PE.I.ol. m.
tings-subj., i forb. ligge en paa læben
(jf. sp. 311**). •hvad jeg her fortrolig
skriver,

| Har tusind Gange paa min Læbe
lagt. Zetlitz.(Eahb.LB.II.161). MO. D&E.
II

(især bibl.) i udtr. for (forsætlig, tvungen)

20*
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tavshed, den, som holder sine Læber til,

er forstandig. Ords.17.28. smst.lOJO. især

(efter Sir.22.32) i forh. som mine læber
er forseglede (o: jeg siger intet). D&H.
2.3) (jf. bet. 2.i) i forh. , der angiver, at en
vis udtryksform ell. en vis ytring falder en
naturligt, ligger en nær; især styret af paa
t udtr. som føre (se II. føre 6.5^, have
noget paa læberne, (bestandig) tale om
noget, spec. (jf. bet. 2.i): uden egentlig at

mene noget dermed. Hånd har det på læ-
berne, men ei i hiertet. Moth.L265. At have
søde Ord paa Læberne og Falskhed i Hier-
tet. MO. *enhver, der bryder ud af togets
række, | har altid friheds navn på sine
læheT. NMøll.E.3. falde en paa læberne
olgn., (1. br.) om en ytring, et navn olgn.:

uvilkaarligt melde sig i ens bevidsthed; falde
en ind. Senere falder Navne som Gior-

fione, som Lionardo én paa Læben. i''r

'oulsen.KM.47. jf.: (det er) en yderst ka-
rakteristisk Replik, der falder fra hans
Læber. OlfBicard.K.122. være paa alles
læber olgn., nævnes, omtales af alle; om
melodi: synges af alle. (sangen) har vundet
megen Almindelighed og har, i det mind-
ste i Hovedstaden, svævet paa næsten alle

syngende Læber. PMøll.ES.II.30. D&H.
(flyveren L.) var paa hele Verdens Læber
i 1928. NatTid.*yil931.M.l.sp.4. jf sp. 310**:

Hun har været i Italien, hvor Sangen
ligger Menigmand paa Læben. Poi."/ii

1928.2.sp.5. lægge en noget paa læben
olgn., indgive en, hjælpe en til at finde ud-
tryk, ord for noget. Hauch.V.272. 'Hun
(o: modersmaalet) lægger os paa Læben
hvert godt og kraftigt Orå.Lemb.D.105.
hjertet paa læben, se I. Hjerte l.zslutn.

2.4) om ytring(s-form) i modsætn. til

tanke, følelse; især i udtr., der betegner, at

en ytring ofte fremsættes uden dybere efter-

tanke, for at virke vildledende osv. (ofte i

modsætn. til Hjerte (1.2.6)^. de ære mig
med deres Mund, med deres Læber, men
deres Hjerte er langt fra mig. Es.29.13.

(j^ff) spørger: om denne de Saliges Priis
aliene skal være Læbers Lyd, eller om
den skal komme af Siælens inderste Grund.
Ruge.FT.189. D&H. jf. (sj.) ; en vis L æ b e -

sødhed . . hvori den eene Compliment
efter den anden dryppede fra hans Tunge.
Bagges. L. 1. 182. || besvige med sine
læber, se besvige 1.

3) overf., om hvad der (ved form, an-
bringelse ell. anvendelse) minder om en
(et par) læbe(r) (1). 3.1) om dele af men-
neskers (ell. dyrs) organisme, der (parvis)
omslutter en aabning (munding) ell. paa
anden maade ved form og stilling har lighed
med læber (1). || (jf. Ørelæbe; nu næppe
br. uden for ssgr.) i al alm.: kød- ell. hud-
lap. VSO.

II (jf. Kredslæbe samt sp. 308^";
zool.) om munddele hos visse (lavere) dyre-
arter; hos snegle: Fedders.S.I.123. Sal'XI.
46. hos insekter: D&H. især i ssgr. Over-,
Underlæbe, y (anat.) om forskellige, parvis

siddende hudfolder paa de kvindelige
kønsorganer; dels: de tykke rande om ind-
gangen til livmoderen (modermunden) (Anat.
(1840).II.492. Panum.421), dels: (jf Kvin-
de-, Skam-, Vandlæbe; de ydre ell. indre
skamlæber (Panum.421. D&H.); om tilsva-

rende dele af et (større) hundyrs kønsorganer:
PhysBibl.lI.182. jf Kønslæbe.

|i (fon.,
l.br.) stemmebaand, -læbe. D&H. \\

10 (anat.; 1. br.) om tykke, udbuede udvækster
paa kammen (4.i) af en knogle (fx. paa
hoftebenet). Saxtorph.0.14.

||
(l.br.) om

hud- ell. kødfiig(e), der danner randen(e) af
et saar; saarlæbe. Saaret, hvis Læber
man først . . har søgt at bringe sam-
men. Metzger.Medicina ruralis.^(over8.1797).

83. MO. D&H. 3.2) O/- læbe-blomst(ret),
-dannet, -krone, I. -løs, -plante samt blom-
sternavne som Flig-, Flamme-, Hjerte-,

ao Hul-, Knorpel-, Knæ-, Kortlæbe osv.; bot.)

den øvre (overlæbe) ell. (især) nedre,
nedadbøjede del (underlæbe) af et bio-
ster (nu kun: et sambladet bioster). VSO.
(u. Læbe og Lippe^. Drejer.BotTerm.74.
Lange.Flora.XLix. Warm.Bot.699. 3.3) om
forskellige læbelignende (parvis anbragte)
dele af instrumenter, værktøj m. m.

(jf. fx. Hanelæbej.
|| (0, 1. br.) om (hver

af) de (to) dele af en (nip)tang, der kan
X omfatte og fastholde noget; kæbe (1.4.2);

bakke (V). Niptangen er oftest omhygge-
lig forfærdiget, saaledes at Læberne hol-
des adskilte ved Metallets Elasticitet. Soph
Milll.VO.239.

II
(ur.) om randene af ud-

skæringerne paa cylinderen (2.2) i et lom-
meur; udskæringslæbe. TJrmageri.138.

||

^ ved sejlskibsrig : udadrettet krumt jærn-
beslag, gennem hvis krumning et støttende

tov (bardun, stag, lejder) vises for at faa
«) den fornødne stramning. KuskJens.Søm.182.

206. jf. Rdding(u. Lipperj.
|| (jf. Læbe-

mundstykke, -pibe, -stemme) J" om kan-
terne (især den øverste, skarpe kant) af
opsnittet paa et blæseinstruments lyd-^

legeme (især: paa orgelets læbepiber); (over-

og under)ldbium. Paulsen.!.423. D&H.
XiSebe-, i ssgr. især til Læbe 1 ; fx. (for-

uden de ndf. anførte) Læbe-aabning, -form,
-kirtel, -muskel, -rand, -spids, -stilling,

50 -udslæt; desuden (fon.): Læbe-hemme(lyd),
-lukke(lyd) (jf III. Lukke 1), -runding,
-tandlyd. -baand, et. (jf. -fold samt
Tungebaand; anat.) lille, skarp, lodret slim-

hindefold (midt) paa indersiden af over- og
underlæbe paa overgangen ml. denne og tand-

kødet. Anat. (1840). II. 332. Panum. 225.
-bjørn, en. (zool.) et til bjømefamilien
hørende indisk pattedyr med tryneagiigt for-

længede læber; Melursus ursinus. BøvP.II.
60 92. Brehm.DL.*IIl2.191. -blomst, en.

[3.2] (f -blomster, en ell. et. vAph.Nath.V.8).

07- -blomstret, -krone, -plante; bot; l.br.)

især i flt., om (blomster af) læbeblomstrede

planter. vAph.Nath.V.8. D&H. jf: Labiatæ;
Læbeblomstfamilien. Warm.Frøpl.397.

-blomstret, adj. [3.2] (jf. -dannet; bot.)
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om plante : hvis bioster er delt i to hoveddele
(læber); vist kun i forb. (de) læbeblom-
strede, betegnelse for familien Labiatæ.
Drejer. BotTerm. 232. Lange. Flora. 440.
-bo^taT, et. (sprogv., nu sj.) d. s. s. -lyd
la, Bask.Retskr.77. Panum.581. -bue, en,

(jf. Amorbue; 1. br.) den (svagt) buede linie,

som dannes af læberandene, (et) Ynglinge-
ansigt med en fin indtagende Læbebue.
Skjoldb.KH.17. -celle, en. [3] (bot.) om
(hver af) de halvmaaneformede celler, der
parvis omgiver spalteaabningeme i en plan-
tes overhud; lukkeceUe. Warm.Bot.235. -dan-
net, part. adj. [3.2] (jf. -blomstret, -krone;
bot.) om bioster: som er delt i to hoveddele,

læber.LæbedannetBægeT.Træearter.(1799).
328. Drejer.BotTerm.79. Warm.Bot.699.

jf. (nu nappe br.): de læbedannedes Fa-
milie (o: Labiatæ). vAph.Nath.V.8. -fisk,
en. Jø især i flt, som benævnelse paa fiske-

familien Labrtdæ (spec. slægten Labrus), der
har tykke, fremstaaende læber. Cuvier.Dyr-
hist.L391. Brehm.DL.Ull.141. -fil«:, en.
spec. [3.i] (zool.) om munddele hos muslinger.
Boas.Zool.*399. -fold, en. (anat., 1. br.)

d. 8. s. -baand. D&H. -konsonant, en.

(jf. -bogstav, -lyd l.i; fon.) konsonant, ved
hvis frembringelse (en af) læberne spiller en
fremtrædende rolle. Sal.XIl.47. -krone,
en. [3.2] (jf. -h\omst(ret), -dannet, -plante

;

bot.) læbedannet blomsterkrone. Drejer.Bot
Term.78. Sal.*XVL210. -kræft, en.(med.)
kræftsvulst paa læben. MO. Sal.^XVL211.
-lyd, en. 1) til Læbe 1 : lyd, ved hvis dan-
nelse læberne er medvirkende. 1.1) (jf. -bog-
stav; fon.) om sproglyd: labial; iscer: læbe-
konsonant. Lerin.Gr.1.6. VDahlerupécJesp.
Lydlære.(1889).16. SaUXVlJill. jf.: [w]
(er) ligesom [p, b, m] en dobbeltlæbe-
lyd (o: bilabial), medens [v] er en under-
læbelyd (o: labiodental). Jesp.MFon.*22.
1.2) (sj.) ejendommelighed (biklang, bilyd)

ved en persons tale, beroende paa en unor-
mal læbeftinktiim. hendes Diktion kæmper
med en Læhelyd. PoU*/»1929.8.sp.l. 2) [2.4]

(sj.) ytring, der ikke er oprigtig ment; munds-
vejr; tomme ord. han betragtede (ham)
skarpt . . for at erfare, om denne Be-
kendelse var en tom Læbelyd eller Hjer-
tets Ejendom. LBruun.Kronen.(1902).127.
D&H. I, -les, en. [3.2] S( navn paa slæg-
ten Ajuga L. af de læbeblomstredes familie.
Viborg.Pl.(1793).118. Lange.Flora.455. IL
-los, adj. som mangler læber. MO. I) (9

om mennesker(8 mimd). en læbeløs Ben-
rad. -D<feff. |] især i videre anv.: med stram-
me læber; uden fremtrædende, røde læberande.
den sammenknebne, læbeløse Mund. Baud.
H.205. JVJens.D.154. 2) (jf Læbe 8p.308^
og 311^: 1. br.) om dyr(s munddele): som
mangler (biede, kødfulde, bevægelige) læber.
S&B. Hovedet (hos den græske skildpadde)
er temmelig lille og har læbeløse Kjæber.
BMøU.DyL.III.6. -mundstykke, et.

[3.3] (jf. -pibe, -stemme^ J^ mundstykke
(paa blæseinstrument), der er forsynet med

et opsnit, mod hvis skarpe kant luftstrømmen
brydes. Musikkat.lO. -pibe, en. [3.3] (jf.
-mundstykke, -stemme samt Fløjtepibe;

fys. ell. J") orgelpibe, i hvilken tonen dannes
ved, at en luftstrøm brydes mod en skarp kant
(læbe, labium). PaulsenJ.423. HPanumB.
ML.57. jf. Læbepibemundstykke (o:

læbemundstykke). SaUIlI.500. -plante,
en. [3.2] (jf. -blomst(ret); bot, nu næppe

10 br.) især i flt., som navn paa plantefamilien
de læbeblomstrede, Labiatæ. vÅphJiath.V.8.
-pomade, en. (jf. -rødt, -salve, -stift^

om forskellige salver og sminker, der dels an-
vendes som middel mod sprukne læber, dela

som kosmetisk middel til at fremhæve læber-

nes røde farve. VSO. Panum.453. Bønne-
lycke.MM.47. Lippe-: Tychsen.A.II.553.
-redt, et.O/.-pomade; l.br.) rød sminkepaa
læberne. TidensKvinder.^91930.32. -salTe,

20 en. (jf. -pomade^. DJtH. -smykke, et.

(etnogr.) smykke (ring, pind olgn.), som pri-

mitive folk sætter gennem deres læber. D&H.
KnudRasm.GS.il. 274. -stemme, en,

[3.8] (jf. -pibe^ ^ stemme i et orgel, der frem-
bringes af læbepiber; labialstemme. Drachm.
K0.84. HPanumB.ML.511. -stift, en.
læbepomade i stiftform. flere Damer, af

den moderne Slags, med Lommespejl,
Pudderkvast og Læbestift. Jørg. OF. 72.

30 Tihk.1931J.49.
1 aebet, adj. plæ'bsf, som sidste led i

ssgr. -jlæ'C bai] I) til Læbe 1; vist kun
(især (D) som 2. led af ssgr. (jf. blaa-, ro-
senlæbet>, fx.: den aabne, tyklæbede
Mund. JLange.Il.292. en grim . , tyklæbet
^eger.HusogHjem.l912.518.8p.2. den store,

tyndlæbede, tandløse 'MvLud. RUss.ME.
1.123.

JH
(zool.) i dyrenavne som det hvid-

læbede navlesvin, det sydamer. moskus-
^svin, Dicotyles labiatus. Sal.^XVII.733. 2)

(bot.) til Læbe 3.2. 2.1) (nu næppe br.) om
bioster: læbedannet. vAph.(1772)JII. VSO.
Drejer.BotTerm.74. 2JJ) som sidste led i ssgr.,

fx. en- (Drejer.BotTerm.78), to- (smst.74.
Lange.Flora.Lir), tvelæbet (Drejer.Bot
Term.77) samt: (bægeret) er retlæbet . .

naar Overlæben bestaaer af to sammen-
hængende Blade.Underlæben af tre. 8nj^.74.

Læ-bjern, en. [IV] (møl., især dial.) den
50 bjælke i en vindmølle, som bærer det leje. hvori

mølleakslens tap bevæger sig (i møllens læside;

mods. Vejrbjøm^. OrdbS.(bomh.). -bælte,
et. [TV.l] {<M0.) 1) 07- -stribe; læplant-
ning, (som regel) bestaaende af flere rækker
træer ell. buske. Anlægger man en Have ,

.

er det nødvendigt at plante et Læbælte
af 6 til 18 Alens Brede uden om samme,
MHans.H.114. HavebrL.UI.104.

|| (jf bet. 2)
CP billedl. Den inderste Ring om Hans

60 Mikkelsens Komedier, Læbæltet, hvor-
under de voksede frem, er de franske
Skuespil, der . . opførtes under Frederik
denFieTdesB.egeTmg.VilhAnd.HB.49. Carl
Sør.S.n.99. 2) 0/-Høkerbælte; især emb.
(foræld.)) landomraade uden om en købstad,

hvor visse arter af handel og haandværk if.
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Lov^VitlSS? (ophævet ved Lov NrA6^hl920)
ikke var tilladt. LandmB.III.429. Læbæltet
omkring de danske Købstæder skulde
skabe et Vindstille, hvori Konkurrencen
ikke kunde rejse sin Blæst. Pol.^liil903.B.

2.sp.2. Hertel.A.83.

I. liæd, en. se I. Lejd.
II. liæd, et. se III. Led.
liædde, en. se I. Lejd.
lisedder, et. se II. Læder. to

liseddike, en. se Lædike.
I. Liæde, en. ^Læe. Moth.LTO. Ledde.

smst. jf. Bietz.401(skaanskJ. Esp.203. Lidde.

Moth.LTO. jf. Esp.203). flt. -r. (jf. sv. dial.

le(d)e, n.. oldn. hle9i, »n.; besl. m. III. Led;
dial.) lille led; la age (af tremmer, flet-

værk olgn.); flage (1.3.3). MDL.(sjæll.).
Der var . . i en Udkrog af Haven en halv-
aaben Læde, der hang ubevægelig paa
sine rustne Hængsler. Gjel.GL.72. OrdbS. 20

(lollandsk).

II. lisede, en. se I. Lejd.

I. Læder, en. se I. Lejder.
II. Læder, et. ['læ-'38r, dagl. ogs. læ'rl

l*r. H0ysg.AG.37. „Udtales Lær." 7S0. jf.
den tidligere olm. skrivemaade Lær (se ndf.).

ogs. (nu næppe br. i rigsspr.): [ilæå'ar]

H0ysq.AG.37. jf. skrivemaaderne Lædder
(Lrid.1733.429. Høysg.S.50), Ledder (Pflug.
DP.620. JJuel.64). — t Leder. Pflug.DF. 30

1095. Bror8.205. ReiserIV.36). flt. (vist kun i

ssgr. til bet. 2; sj.) d. s. (jf. KLars.Soldatspr.3

(ndf sp. 316'"). Feilb.II.492a^) ell. -e ^Viin-
lædere. Biehl.DQ.IL218). {ænyd. led(d)er,

leer, læ(i)r, glda. lædher, ledher, leyer(la-

ghen), jf. æda. tyghlæder, lædertøjle, oldn.

Ie9r, skind, ty. leder, nt. ledder, låår, eng.

leather)

1) (jf. Hud (2), Skind samt Bøffel-, Els-,

Heste-, Hjorte-, Krokodille-, Svinelæder 40

ofl.) afhaaret og garvet hud af (større,
forholdsvis tykhudet) dyr (især patte-

dyr). Holb.Paars.32. sa.DH.IU.587. Skoe-
mageren . . slider Læret med Tænderne
for at faae det \2ingt.Biehl.DQ.IV.237.
Studenes Hud giver Læder. Goldschm.
NSU.Vn.93. Axfuel.GH.72. \\ i forsk. fagl.

udtr.; om tilberedning (garvning) af læder

(jf Læderbereder samt berede 2.i^; Simon,
som bereder læder (1819: en Garver/ 50

ApG.9.43(Chr.VI). Holb.Berg.32. MO.
gøre læder til, se gøre 13.ii. (bogb.) m.
h.t. (ryg paa) bog: gøre i læder, sætte

læder (skind) paa (jf. Lædergøring). SaU
III.541.

II
(7/'.læder-brun,-gul,-haard olgn.)

i sammenligninger. Sheridan. Bagtalelsens
Skole, (overs. 1788). 84 (se Hud sp. 567^'«).

•Denne Blæst i Løv, der er som Læder.
Stuck.FS.43. den oksesteg er saa sej som
læder

j || barkgarvet, hvidgarvet, 60

kromgarvet, lakeret læder osv., se

barkgarve osv. \\ om forskellige læderagtige
stoffer, engelsk læder, se II. engelsk 3

(jf. Læderlærred/ kunstigt læder, se

kunstig 5. jf. Bjerg-, Kunst-, Viskelæder
ofl. II

talem. det er ærligt at sy sko.

naar læderet ikke er stjaalet, (nu
sj.) som udtr. for, at man intet har at ind-
vende, hvis blot den paagældende ting, ytring
olgn. er vedk.'s egen, ikke er taget fra andre.
Mau.8973. PalM.IL.III.218. jf.: han
stjal læder og gav de fattige et par
s)^o. Moth.L268. VSO. sml. Mau. 10754.
Krist. Ordspr.614.

2) (jf. Ars-, Balde-, Bund-, Drag-, Hugge-,
Kappe-, Knæ-, Overlæder osv.; især fagl.)
(et) stykke læder; genstand, gjort af
læder; om forlæder paa vogn: Da hun var
staaet ind i Vognen, traadte (han) op
paa Trinet . . han spændte selv Læderet
til paa Siderne. CBemh.IX.169. om aare-
læder: Bardenfl.Søm.I.133. || (jf. u. Fedtlæ-
der; soldat.) betegnelse for fodtøj, i ssgr. som:
lange Støvler hedder ogsaaLange-Læ'er
(Læder) til Adskillelse fra Korte-Læ'er
og smaa Sko. KLars.Soldatspr.3.

||
(nu

næppe br.) om beholder af læder; læderflaske;
lædersæk; i ssgr. som Vinlæder, hun (tog)

et Viinlæder frem omtrent paa halvhund-
rede Potter, af hvilket hun fyldte et got
stort G\as.Biehl.Cerv.LF.L210. Rødviins-
Læåerne. sa.DQ.II.216.

||
(sværd-, sabel-,

kniv)skede, vist kun i forb. trække (sj.

dragej fra læderet (læret. Grundtv.
Myth.475. PalM.III.56) ell. (nu næppe br.)

fra læder (PoulPed.DP.39 (se u. Fugtel 1).

se ogs. ndf.), {jf. ty. von (vom) leder ziehen

;

nu spøg.) drage sit sværd, sin sabel, kniv osv.

(især: for at slaas, gaa løs paa en modstan-
der). Jeg trækker aldrig fra Læder, Hr.
Kaptejnl uden jeg bliver overfaldet. PA
Heib.TJS.419. Træk fra Læderet! . . forsvar
dit Liv I Ing.PO.L136. Naar Maden vin-
kede, drog aUe . . fra Læderet, Kniven
fik travlt, den smurte og skar. TroelsL.IV.
157. m. obj. (1. br.): *Du seer mig her . .

|

Parat at trække strax fra Læder | Min
blanke Klinge. ^et6.Poc^.XI.6. uegl.: blev
han udæskende inddraget i (samtalen), saa
trak han uforfærdet fra Læderet og udtalte
sig meget respektløst. JohsPalM.TV.102.

3) overf. (jf. ogs. ssgr. som Bisse-, Danse-,
Gang-, Haandlæder (2)). 3.t) om menne-
skers hud; ogs. (jf. Hud 1.3^ om hele krop-

pen (personen). || især (jf. ty. einem das
leder gerben olgn. samt u. garve I.2; nu 1.

br. i alm. spr.) i udtr. for at (gennem)prygle
en. t du skal fåe pafi på dit Isev.Moth.
L268. VSO. Garve Eens Læder. ZefA.

(1800). prygle En Læderet fuldt. FSO.
give paa læderet af En.VSO.(jf.Feilb.).
de Smæld paa Læ'ret, jeg gav Drengen,
var ærlig Bod, baade for Gud og Menne-
sker. Ci^'iforfcns.SF.i^O.

II
i forsk, (dial.)

talem. saadant læder skal have saadan
smørelse (fedt), saadan en person maa be-

handles saaledes. Krist.0rdspr.201. Feilb.

naar der kommer grøde i vejret, kommer
der kløe i læ(de)ret, se Kløe 1. |] {jf. ty.

(das alte) leder, grov betegnelse for kvinde,

nt. en stiick ledder vun minsch, et usselt

menneske; swZ. Skind; vulg. ell. dial.) spøg.
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elU nedsæt, betegnelse for en person (vist

kun: en kvinde), i udtr. som: 'et saadant
gammelt Læ'r (o: om en spaakone). Blcek-

spr.1903.8. jf.(dial.): det er fanden til

lærl „om et meget dygtigt el. excentrisk
kvindfolk." Feilb. 3:2) (jf. Lædersværd
samt Kæbe-, Mundlæder; nu 1. hr. i alm.
spr.) om mund(tøj) (vel egl. om læberne),

iforb.som: drag læret over tenderne,
ti stille (ell: hold op med at le).MothX268.
nu vist kun i forb. (jf. ovf. sp. 316^) .tale fra
1æ d e r e t ,

^Z. 6r,^ tale rent ud; tale fra leveren,

(jeg syntes) at vi havde oplevet saa meget
sammen, at vi, før vi skiltes, maatte tøle

fra Læderet. Schand.F.181. 3.3) {jf. have
gammelt ben i panden «. L Ben 2.?; nu
næppe 6r.) i udtr. have gammelt (bar-
ket) læder i panden olgn., være gam-
mel ell. prøvet og erfaren. *(en foged) skal,

om hånd vil være gild, | Ha barked lær
i panden. Sort.(SamlDanskeVers.WI.182).
der er gammelt lær i hans pande. 3fo^A.

L268. VSO.
liæder-, t ssgr. Plæ-Sar-, ogs. 'læ^Oflar-

ell. (dagl.) 'læ()r-] til II. Læder, iscer i bet. 1,

saaledes (foruden de ndf. anførte) ssgr., der
dels betegner genstande, fremstillede (helt ell.

delvis) af læder (ofte vekslende m. ssgr. m.
Skind-j, som Læder-betræk, -bælte, -driv-

rem, -dækken, -etui, -foderal, -fodtøj, -for-

klæde, -gamache, -gjord, -grime, -handske,
-harnisk, -hylster, -hynde, -kuffert, -ky-
rads, -lap, -lænestol, -mappe, -møbel, -pisk,

-ryg (paa bogbind), -saal, -sager, -sele,

-skede, -strop, -støvle, -tapet, -taske, -trøje,

-tøffel, -tøjle, dels er betegnelser for, hvad der
medvirker (anvendes) ved læderets tilbered-

ning ell. forhandling, som Læder-barkning,
-beredning, -fabrik(ation), -fabrikant, -far-

ver, -fernis, -forgylder, -garver(i), -garv-
ning, -handel, -handler, -kniv, -kræm, -lak,

-marked, -olie, -pris, -smørelse, -sværte osv.

-affald, et. (fintdelt, pulveriseret) affald fra
læderfvare)fabrikation, der fx. anvendes som
kvælstofgødning (jf. -mel^ ell. ved papirfa-
brikation. LandbO.III.458. Sal.'^XY1.215.

-afi^tig:, adj. (jf. -stiv^ sej, fast, haard som
læder; spec. (især bot.) om blade (jf. -hegonia,,

-blad). Træearter.(l?99).329. Læderkarpen
har , . et brunt læderagtigt Skind. Funke.
(1801).1.295. Jeg kunde høre Marehal-
mens læderagtige Blade klapre tart.Schand.
0.II.18. Suenson.B.II.191. -arbejde, et.

(jf. -ornamentik, -plastik, -punsling^ om
virksomheden at arbejde i læder ell. om det
herved frembragte arbejde. VSO. D&H. -ar-
bejder, en. (kunst)haandværker, der ud-
fører læderarbejde. Sal.XII.51. -besonia
ell. -begonie, en. 5r prydplanten Begonia
Jwdrocotylifolia Otto. Prisfortegnelse. 1915.
Éjemmet.yiol929.4.sp.3. -bereder, en.
{ænyd. d. s.; jf. -tover samt Felbereder; nu
sj.) person, der (til)bereder læder; garver.
Funke.(1801).1.595. VSO. -bille, en. (zool,
1. br.) d. 8. s. -løber. DanmFauna.III.137.
-bind, et. 1) (sj.) om lædergamacher. Han

havde gule Læderbind paa Benene. Tandr.
K.48. 2) bogbind af læder; helbind (1) af
skind. VSO. FapirL.2o8. Cø -blad, et
læderagtigt blad. *Kaffetræets Pyramider,

|

hvis Læderblade glinsed overalt. ScAand.
UD. 224. -blomst, en. (nu næppe br.)

3f navn paa forsk, buske med læderagtige

blade ell. bøjelige, sejge grene. 1) (jf. -træ 1

samt Kløvertræ 2) d. s. s. -krone. KjærbøU.
io FB. 342. NRMøller. Lysthaven. (1892). 54.

2) d. s. s. -træ 2. Ejærbøll.FB.174. -bom,
en. (jf. -buk; garv.; nu næppe br.) en paa
fire fødder hvilende bjælke, hvorpaa garverne
lægger huderne, naar de er taget op af vand-
elt, farvekarrene. JFBergs. G. 505. VSO.
-brun, adj. (jf. -brunt samt -gul^. JPJac.
1.74. Stuck.FO.5. BavebrL.H.249. -brunt,
et ^;7. -gult; farv.) (tjære)farvestof, der an-
vendes til at farve læder (og andre stoffer)

20 brunt; Manchesterbrunt. VareL.*245. Sal.*

XVI.511. -buk, en. (garv.; nu næppe br.)

d. s. s. -bom. JFBergs.G.28. VSO. -buk-
ser, pi. (jf. Skindbukser; nu 1. br.). Moth.
L269. VSO. Feilb.italem.(jf.u.LoTt; dial.

ell.vulg.): fare omkring som en skid Gort)
i et par læderbukser, fare forvirret omkring.
HPHansen. Kultur- og Sprogminder. (1930).
155. OrdbS.(kbh.).

lædere, v. [læ'de-ra] (tidligere ogs. skre-

30 vet ledere. Moth.ConvX41. BiblLæg.1811.28.
— dial. ladere. Feilb. OrdbS.(Sjæll., Fyn)).
-ede ell. (nu sj.) -te (BiblLæg.IV.151). vbs.

-ing (s. d.), jf. Læsion, (ænyd. d. s.; fra lat.

lædere; jf. kollidere) 1) (ved voldelig ell.

uforsigtig adfærd) tilføje haandgribelig
skade af overfladisk art, lettere skrammer
olgn.; beskadige; ramponere, (oftest i

pass., især i perf. part. brugt som adj.).
\\

(nu 1. br. i rigsspr.) i al alm. flade Pramme
40 , . som brugis til at . . giøre Landgang hos

Fjenden, uden at Prammen i sig self en-
ten ved Bommer eller Skud kunde læde-
res. Klevenf. RJ. 6. (en) mineralsk Sub-
stants . . som læderer Hjerteroden (o: af
fyrretræerne). Blich.(1920).XXII.131. Plo-
ven er bleven laderet i den haarde Jord.
OrdbS.(sjæll.). | (bogtr.) m. h. t. type. Tryk-
ket var som Regel slet, da Bogstavernes
fine Streger læderedes efter kort Tids

50 Brug. Bogvennen.1925.44. læderet type
\

II
(med.) m. h. t. legemlig beskadigelse

, (let-

tere) saar ell. kvæstelser olgn. alle i An-
sigtet læderede Betlere. Reskr.*^l»1701.
Blich.(1920).XVI.98. de ædleste og vig-
tigste Organer (kan) læderes, uden at Li-
vet derved behøver at irues. KPont.Rets-
med.I1.13. Bønnelycke.Sp.59. 2) (nu ikke i

rigsspr.) uegl. 2.1) (1. br.) tilføje økono-
misk skade; i pass.: lide tab. enkelte

60 Huse brændte af, hvorved især den Tu-
teinske Familie var læderet, og hvis Tab
anslaas til 130000 Rdl. Cit. 1807. (HistM
Kbh.LUO). 2.2) tilføje krænkelse(r)
(med ord eU. gerning); (ære)krænke; for-
nærme; forurette; saare. Auctor defi-
erer (o: udfordrer) sine Censores at viise
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af Per Paarses Historie, hvilken Person,
hvilket Land, eller Societet derudi er ble-

ven læderet. Holb.Faars.)(?v. Skuesp.VII.
77. JBaden.FrO. derinde (o: i en pavillon

i Tivoli) vilde min Bliifærdighedsfølelse
blive læderet. Der er nemlig Sangerinder.
Bøgh.DA.II.118. 2.3) (dial.; næsten kun i

formen ladere^ tale ondt om; have (noget)
at udsætte paa (en); laste; bebrejde.
Feilb. OrdbS.(Sjæll.,Fyn).\\i forb. lædere
(ladere) paa. MaglPet.Maglekilde fortæller.

111.(1903).86. OrdbS.(Sjæll., Fyn).
liæder-fil, en. læderbetrukken træ-

stok, der benyttes til metalpolering. FRFriis.
KA.215. VareL.*538. -flafike, en. 07-Vin-
læder u. Læder 2 samt -sæk 1 ; foræld.) dels

(bibl. ell. om fremmede forhold) om (større)

beholder af læder til vin ell. vand, dels om
lille felt- ell. lommeflaske af læder ( VSO. Le-
vin). Jos.9.4. (kali/fen red) paa et Cameel .

.

med en Lær-Flaske fuld ai V&nå.Holb.Ep.
11.21. 'er dog ikke Hyrdens . . tynde Drik
af Læderflasken . . | langt mere værd end
Fyrstens Lækkerier? Lemfe.SAafe.iF.i 77.

||

især (efter Matth.9.17) i talem. komme ny
vin paa gamle læderflasker olgn.,

(forsøge at) gyde nyt liv i gamle former olgn.

Man lader ('1907; kommerj og ikke ny Viin
i gamle Læder-Flasker, ellers briste Læ-
der-Flaskerne, og Vinen spildes, og Læ-
der-Flaskerne fordærves. Afa//A.9.i 7. 'Den,
som i Sang om Kæmper nu fortæller,

| Ny
Viin paa gamle Læderflasker helder.PaZM

.

IV.3. Ikke blot Sproget, ogsaa Hovedfigu-
ren i Jacob von Tyboe er ny Vin paa en
meget gammel Læderflaske. VilhAnd.Litt.

11.54. -sul* adj.(jf. -gult samt -hrvin; nu
1. br. i olm. spr.). det Ledergule (er) en
Skattering af det gule beblandet med
noget Tødt. LTid. 1739. 447. „varm graa-
gni". HavebrL.'I.249. -i:ult, et. (jf
-brunt; farv.) rødgult farvestof, der anven-
des ved farvning af læder (fosforin, krysa-

nilin). VareL.^245. -g^nmmi, en ell. et.

(sj.) viskelæder. Larsen. D&H. -g^oring,
en. (jf.ovf.sp.315"; bogb.) paasætnivg af
læder paa (ryggen af) et bogbind. CollO.

Haandgem.441 . AnkerKyster.Omlndbinding.
II.(1920).19. -hat, en. spec. (jf. -svamp 2)
S( som navn paa svamp (bladhat) af slægten

Panus Fr. (med læderagtig hat); klidhat. Sal.

X.606. -hinde, en. (med., nu næppe br.)

1) d. s. s. Aarehinde 1. Panum.453. 2) (jf.
-hud 3) d. s. s. Aarehinde 2. Gynæol.II.95.
Busch. Fødselsvidenskaben. (overs. 1838). 73.

-hud, en. 1) (fagl., nul.br.) overtræk (jf.
Hud 3.2j af læder. Omkring Skoen af Pom-
pen gaar en sterk Lærhud.LTtrf./7-26.249.
2) {efter ty. lederhaut som oversættelse af lot.

corium ; anat.) det under overhuden liggende
lag af menneskers og dyrs hud, der indeholder
nerver, blodkar, muskler osv. (Corium). Anat.
(1840).n.l98. Boas.Zool.H9.

|| hertil (vet.)

om forsk, dele af hestens hov ssgr. som Læder-
hud-blad (bladformet papil paa læderhudvæg-
gen. Grunth.Besl.27) samt (m. sa. bet. som til-

Ijæderrem

svarende ssgr.m. Hud-j -krone, -saal, -straale,

-væg (se Grunth.Besl.241f. LandbO.I1.65?f.).
3) (med., sj.) d. s. s. -hinde 2. S&B. 4) (bot.,

1. br.) strukturles hinde, der dækker yder-
fladen afplanternes overhudsceller (Cuticula).
Warm.Bot.699.
liædering:, en. flt -er. vbs. til lædere;

nu vist kun (især (D) til bet. 1: (legems)-
beskadigelse; kvæstelse; læsion. vAph.

10 (1759). i det frygtelige Fald havde de
faaet nogle grusomme Læderinger paa
Hoved og Krop. NatTid.'y*1926.Aft.8.sp.l.
Ijteder-kanon, en. (jf. -stykke 2;

foræld.) let melalkanon, overtrukket med læ-
der. Funke. (1801). L 596. OpfB.'' II. 128.
-karpe, en. (jf. Skæl-, Spejlkarpe; zool.)

karpe, der (som ældre) har mistet sine skæl.

Funke.(1801).1.295. Krøyer.III.291. Danm
Fauna.XV.235. -koral, en. (zool.) koral-

20 dyr (søanemone) af slægten Palithoa (der
danner overtræk paa eremitkrebs og svampe).
Larsen. SaUXXlI.970. -kork, en. (bot.)

glat, tætsluttende korklag om (underjordiske)
plantedele. Warm.Bot.245. -krone, en.

(jf -blomst 1, -træ 1 samt Kløvertræ 2)
Sf Ptelea (trifoliata ) L.(m.læderagtige blade).

Træearter. (1 799). 329. EavebrL.* II. 255.
-kollert, en. (foræld.). Holb.DH.II.750.
Biehl.DQ.II.251. Ing.VS.lII.155. -lim,

30 en. T d. s. s. Hudlim. VareL.(1807).II.156.
VareL.*527. -Iwrred, et. (jf. engelsk
læder u. H. engelsk B) T betegnelse for
forsk, slags tæt og fast vævet lærred. VareL.'
487. -lober, en. (jf. -hille; zool.) løbebil-

len Procrustes (coriaceus). Brehm.Krybd.458.
Jørg. VI.326. BøvP.I.411. -lov, en. 3( Cha-
mædaphne calyculafa (L.) Moench. MentzO.
Bill. IV. 64. -marmor, et. (bogb.) lyse-

brunt marmoreret læderbind. Larsen, -mel,
40 et. 07- -affald; landbr.). LandbO.III.458.
-mosaik, en. (fagl.) om (bogbinddekora-
tion, frembragt ved) paalægning ell. indlæg-
ning af forskelligtfarvede stykker skind. Sal.

XII.51. -mont« en. (ænyd. læir myndtt
(HMogens.) ; jf. -penge ; foræld.) (paa bestemt

maade (fx. ved en sølvnagle) mærket) stykke

læder, der i ældre tid af og til blev anvendt
som mønt. ReynikeFosz.(1747). 217. VSO.
MO. Dagbl.^Vil8?3.2.sp.4. -ornamen-

sotik^ en. (jf. -mosaiik, -plastik, -puns-
ling, -snit; fagl.) om (fremstilling af) særligt

(kunstnerisk) behandlet, i alm. udskaaret ell.

pundet læder (til dekorativ anvendelse). Sal.

XII.50. -pap, en ell. et. T læderfarvet
pap (bl. a. fremstillet af læderaffald); imite-

ret læder. OpfB> VII. 402. PapirL. 258.
-papir, et. T tyndt læderpap. VareL.^487.

-penge, pi. (ænyd. d. s.; foræld.) penge af
lædrr (jf -mønt). VSO. SaVXVI.215. jf.

do Feilb. -plaMtik, en. (fagl.) læderorna-

mevtik med ornamenter i relief. VortHj.
1111.134. SaUXV1.215. -pnng:, en. Moth.
L270. IIauch.VI.181. han (havde) to store

Læderpunge med Specier i hver Lomme.
Schand.F.70. -pnnnilng, en. (fagl.) driv-

ning (1) i læder. Sal.XlI.51. -rem, en.
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(jf. -al), (han) bekom 39 Slag af Lær-
rimme. Holb.JH.II.697. Drenge . . som
bære Bøger i Læder-Remmer, hængende
over deres Skuldre. FAHeib.Sk.IlI.391.
VareL.'^lSl. -skildpadde, en. (zool)

(1. s. s. Kuffertskildpadde. Cuvier.Dyrhigt.1.
314. BøvP.IIL588. -sko, en. (mods. Klude-,
Træsko olgn.). VSO. Gjel.MJ266. Esp.SSS.
Feilb. -snit, et. (jf. -ornamentik; fagl.)

om (bogbinddekoration, frembragt ved) rids-

ning, punsling og drivning af ornamenter i

(fugtigt) læder. BibliotH.*I.298. -spand,
en. spec. om (især i tidligere tid anv.) brand-
spand af keder. Moth.L270. Forordn.^lu
1805.§45. MO. TroelsL.'II.174. -strtede-
jøde, en. (se Jøde sp.l009f.; kbh., nu
1. br.). Brandes.II.228. -stykke, et. spec.

(foræld.) d. s. s. -kanon. LTxd.1726.83o.
-snkker, et. {ty. lederzucker; nu næppe
br.) en slags (sejg) brystlim; regiisse. Meyer.

^

490. Larsen, -svamp, en. 1) (zool.) navn
paa nogle havsvampe ( Chondrosiidæ) , der,

naar de tørres, bliver saa haarde som læder.

Brehm.Krybd.887. SaUXXIL63o. 2) (jf.
-hat^ 3( barksvampen Stereum Pers. Bostr.

Flora.IL^(1925).213. f -sværd, et. {ænyd.
leyr suerd i sa. bet.; jf. II. Læder 8.2 samt
Mundlæder) mund(læder); kæft; i udtr. for
at skælde ud: 'Da hun ret ryskend-gael . ,

|

Mod Lasse feier løes sit lobske Læder-
sverd.

| Hun skielder hannem ud. Sort.

Poet.62. -saek, en. (ænyd. leyr-, lærseck;

jf. -flaske; foræld.) 1) sæk af læder, især

anv. til opbevaring af drikkevarer, en liden
Lædersæk fuld af Krud. ReiserJ.166. 'Her
vi maae

| Forsyne Lædersækkene med
Vand. Hrz.XVII.167. jf.MO. D&H. 2) sæk
(vadsæk) af læder til brug paa rejser olgn.

VSO. *(en hyrdedreng) lukked op |
. . sin

Lædersæk og viste
I mig Lægeplanter.

UBirkedal.(StSprO.Nr.76.35).\\talem. (sæt-
te ell. slaa (MothX270)) laas for læder-
sæk, (nu sj.) som udtr. for utilstrækkelig,

planløs forsigtighed. Laas for Lædersæk,
dér (o: det) lo Tællekniv ad. Mau.5288.
Høysg.S.19. VS0.III.L6. jf. Krist.Ordspr.
206. -tang^, en. (sko.) særlig fladtang til

skomagerbrug. Haandv.52. -tover, en.

(alm. skrevet -touger^. {fra ^m^Medder-
tauer; garv., nu næppe br.) haandværker,
der tover (det garvede) læder (giver det en
efterbehandling med udvaskning, barkning
olgn. for at gøre det glat og jævnt). Hat-
l<wer.81. JFBergs.G.223. VSO. MDL. MO.
jf.: (N. N. har) drevet Lædertougeri.
Skr.^^/iil855. -trykker, en. (jf. -puns-
ling; nu næppe br.) haandværker, der presser
omatnenter paa læder. VSO. -træ, et. (nu
1. br.) S( i)d.s.s. -krone, OJNMørch.An-
viisning til at ordneTræer.(1838).117. 2) (jf.
-blomst 2, -ved^ Dirca palustris L. VSO.
Rjærbøll.FB.174. -tej, et. om forsk, (sam-
menhørende) genstande af læder, fx. om sele-

tøj (vAph.(1759). MO. Feilb.) ell. især (^)
om de genstande af læder, der hører til en
persons (især: en soldats) udrustning (mun-

dering), fx. fodtøj, tornyster, patrontasker
osv.; spec. om bandoler, bælte, sabelgehæng
olgn. Thurah.BJ.22. MR.1809J208. de blan-
keste Knapper og det prægtigste Læder-
tøi i hele Verden findes i den polske Hær.
Hauch.I.18o. Rist.S.249. Scheller.MarO.
-vare, en. T især i flt., om handelsvarer
(som ku/ferter, tasker, mapper, punge osv.)

af læder. D&H. Hage.*826. | hertil Læder-
10 vare-fabrik(ant), -forretning, -magasin ofl.

(Erak.l930.n.l0o7). -ved, en. (nu næppe
br.) S( d. 8. 8. -træ 2. JFBlotz.Havekonsten.
III.(over8.1805)J217. -ol, en. (nu ncesten

kun dial.) d. s. s. -rem. (krukken) blev
baaren i Snore eller Læderølle, der gik
igjennem smaa Ører paa Krukkens Sider.
Feilb.BL.367. en Række Hornskeer i Læ-
derøller . . paa Væggen. Skjoldb.G.22. hun
gik i Rette med Manden, der faldt Ord

20 saa tonløse og piskende som tynde Læder-
ø\eJVJens.HF.43. OrdbS.(fynsk), jf. Feilb.

(u. læderhoseølj.
lædi^, adj. se I. ledig.

lisedike, en. ['læd'i^a; øgs. 'læ-di^a]

(ogs. skrevet Læddike ell. (tidligere) Led(d)ike
(Holb.Sgan.13sc. Ew.(1914).IVJ271. Bag-
ges. DV. X. 288. jf. Feilb. — næsten kun
dial. Lcd(d)ik ^Læddig. Holb.Paars.12S).
Drachm.VD.9. jf. Feilb.). flt.-r. {ænyd. d. s.

30 samt ladike, sv. dial. låd(d)ika, låd(d)ika
^/>i'. ladhika^, no. lædik; vtst fra »mf.le-
deken, mht. lediche (hty. lådchen^, dim. af
mnt. lade (se III. Ladej)

I) (nu især foræld., spøg. ell. dial.) lille

beholder, rum, aflukke olgn. 1.1) lille

skrin ell. æske; mindre (skjult eU. af-
laaset) rum, gemme, skuffe (i et større

møbel), der tjener til opbevaring af smaa-
ting, smykker, penge osv.; spec. (jf. Kiste-

40 lædike^ om et lille (med laag forsynet)
rum i (den ene ende af) en kiste. *Af
st«rste Læddig jeg (o: en krcemmersvend)
et Pund Rosiner tai.HolbJPaars.123. hun
leeder sine Glemmer og Lædiker vel
igiennem.Biehl.DQ.IV.221. Wess.43. (han)
heldede Frø i Lædiken med de tre smaae
HuUer (o: ta en fual i bur). Oehl.HrS.338.
Nu aabnede han den store, blaamalede
Kiste; i Lædiken laae to tunge Poser.

50 HCAnd.III.37o. (hun) lukkede Vogndøren
op, skubbede Hyndet af Sædet og tog en
ailang Pakke op af Læddiken. KBirk
Grønb.BS.o9. Feilb. SjæUBond.27. Bren-
derup.§68. jf.: •Apotheker-Lediker.
Wad8kJ21. I spec. om opbevaringssted
for penge, pengekasse olgn. (vi trænger
mere) til Publici Gasse, end at vi skulle
være i Stand til af vore egne smaa Le-
diker at contribuere noget til det almin-

60 delige Beste. KbhSaml.I.Fort.mo': de tom-
me Lediker i (kongens) Skatkammer. Tul-
lin.II.219.*liyrden (o: præsten), som vogted
om Faarenes Kuld,

|
klipper dem nøgne

og fylder med Guld |
Kirkernes Læddik,

som aldrig blier fuld,
| men stedse har

tomme Gemmer. Drachm.UD. 9. talem.:

XIII. Rentrykt * 9 1931 21
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have gryn i lædiken (o: være rig, jf.

Gryn 2.3^. VSO. \\ ogs. om opbevaringsrum

af anden art: (rum i) pengepung, pose,
taske olgn. leddike i pung. MofA.LS. han
(fik) en Pilekjep i Haanden, en Lædike
paa Ryggen, og blev nu sendt ud . . for

at gjenne Ræven fra Gjæssene. Bergs.GF.
1.249. Feilb. om tobaks-læderpung: Han ta-

ger . . et Greb i Læddiken der ligger

paa Skylightet, stoppet fuld af ægyptisk
Tohak.Norman-Hans.SB.173.

||
(sj.) om

lommeflaske, lærke. 'Robin er fuldt saa
kry en Svend, | Saalænge han har , .

|

I Læddiken en Slurk igen. Becke.FJ. 10.
1.2) billedl., m. h. t. viden, følelser olgn. Holb.
Vgs.(1731).I.7(se Lomme sp.ll68*^). (jeg)

udtømmede . . alle mine Artigheds Led-
diker for hende. Biehl.(Skuesp. VI.287). at

kige ind i mit Hjertes skjulteste Leddiker,
og at bedømme det som de indeholde. Ew.
(1914).IV.271. min Horizont udvidede sig,

saa at disse Samtaler aabnede min en-
sidige Forstands hdsååiker. FruHeib.EtLiv.
1.280. jf.: (jeg) puttede . . denne Side-
roman 1 en Sidelæddike af min Hukom-
melseskiste. Blich.(1920).XXVII.229.

2) (fagl., nu næppe br.) om forsk, smaa
hulheder olgn., der har en vis lighed med
en lædike (1). ||

(bot.) om lille kapsel ell.

hætte, hvori støvknapperne i visse blomster

skjules. Rotbøll.BotanikensNytte.(l 771).30.85.

jf.: „skillerum i frøhuse." Jtfo<A.i5. \\(med.)
om hjerteposen, (det spørgsmaal) om Fug-
tigheden, som findes imellem Hiærtet og
dets Ledike, er Tegn til, at Mennisket er
qvalt. LTid.1741.361. om celle i æggestokken:
Mesnard.Jordemoder-Skole.(overs.l749).22.

I. L<æe, en. se I. Læde.
II. lisee, et. se IV. Leje.
IJæer, en. se I. Lejder.
I. liSe^, en ell. (ved sammenblanding m.

V. Læg; sj.) et (i bet. 3.i: PolitiE.Kosterbl.

'/iil924.4.8p.l). [læ-V] Høysg.AG.35. (nu
næppe br. Lægge. Wiwet.n.25. Légge .

.

filur, legger. NvHaven.Orth.103). best.f.-gtn
ilæ'g(8)n] (jf.: „udtales læ-ken.'* Levin.)

;

flt.-gt ['læ-ga, gldgs. og prov.nægQ] (jf:
„udtales læk-ke." Levin.) ell. (nu kun no.)

-ger (Eolb.Paars.273. sa.HP.1.4). {ænyd.
le(e)g, læg, glda. leg (best. f. legken. Harp.
Kr.95), æda. læg i bet. 1 og i bet. „plante-

stængel" (AM.), SV. lågg, no. legg, benpibe,

underben (jf. ArmelægJ, oldn. leggr, jf eng.

(laant fra nord.) leg, longobardisk lagi, laar;

hesl. m. Laar, lat. lacertus, arm; jf. IL lakke)
1) den bageste, kødfulde del af under-
benet (fra knæ til fodled); især om den hos

normale, kraftige individer stærkere frem-
trædende del heraf (mellem knæhas og smal-
ben), der dannes af de store lægmuskler
(Sura); kalv (II); undertiden (1. br.) om
hele underbenet betragtet bagfra. *I gamle
Dage . .

I
Mand-Folcket . . man saae

|
I

største Ærbarhed med lange Buxer gaae.
|

Man saae dem Knæer da, ja lægger at be-
decke. Holb.Paars.273. han undersøgte sin

hele Person, for at finde . . om det var
den smukke Læg, eller den nette Skoe,
som man henndreåe. JSneed.IL240. *jeg
(o: en skræddersvend) ikke just i Lægge

|

Min største Force har.T7ess.47. Skiørtet
(var) saa kort, at det viste alle Menne-
sker det Sted paa Benet, hvor der under-
tiden voxer en Læg. Oehl.XXVII.102. *Et
Been med spæden Ankel

|
Og svulmende

10 Læg. Winth.HF.225. 'Den Bondeknøs slog
sig ned ad sin Læg | og gik (o: til dans)
i den grønne Skoy.Drachm.BR.52(jf.slsia.
sig paa laaret u. Laar 1.2^. Panum.453. ta-

lem.: have lægge som grev Moltkes
hane, se Hane 1. 2) om den del af klæ-
dedragten, der dækker læggene (1). med
Benklæderne trukne op til midt paa Læg-
gen af deres brogede Sokker. Bang.L.128.
Ridestøvler . . indsat Kliler i Læggene.

2QPolitiE.Kosterbl.^li-il924.1.sp.2. |)
især om

udstopninger olgn., der skal give en tynd-

benet person kraftige, velformede ben. 'Læg-
ge, som han maae med Strømperne af-

klæde. Zetlitz.Poes.144. forlorne lægge
i

3) om hvad der (i form) minder om en læg

(1); især om del af redskaber. 3.1) ^J, den
rette del af et anker, der forbinder armene
med ankerstokken; ankerlæg; skaft. Sø
Lex.(1808).83. Bardenfl.Søm.1.115. \\ om til-

30 svarende del af et dræg olgn. Tidsskr.f.Fi-

skeri.1875. 384. PolitiE.Kosterbl.ynl924.4.
sp.l. 3.2) (jf. Lægarmj J, den lodrette del
(arm) af et knæ (1.5.5). PhysBibl.VIl.185.
Funch.MarO.L39. SkibsbygnK.490. 3.3) ii

(foræld.) stang, der forbinder de to halv-

kugler (kopperne) i en knippelkugle. Mil
TeknO.138.

II. JLæg, en. se I. Leg.
III. liseg, en. se II. Leger.

40 IV. liseg, en, et. se II. Legende.
V. liseg, et ell. (nu dial.) en (Feilb.

i bet. 3: Moth.L98. i bet. 7.2: Høysg.AG.35).

[læ-V] læg. Høysg.AG.35. 136. best. f -get

[læ-gaf] (jf. „= læ-ket." Levin.) ell. (nu sj.)

-et (RasmHans.M.30. i bet. 7.2: Rockstroh.

Hær.III.38 ofl.); flt. d. s. ell. f -ge (Moth.

L98; i bet. 7.2: Forordn.^VBl742) ell. (nu
dial.) -ger (Feilb.; f i bet. 7.2: MR.1721.
377); best. f. -gene [ilæ-'gana] {ænyd. læg,

50 leg (best. f. leggetj, legh ofl., bestemmelse,

afgørelse, ogs.: distrikt, glda. (1508) leggh,
distrikt (lægd), æda. legh, om en afgift (i

ful-, halflegh. Kalk. V.683^^), sv. lågg, lag,

no. legg; vist dannet som vbs. til (ell. ved

omdannelse af Lag efter) II. lægge (m. til-

knytning til vbs. som Haand-, Kistelæg og

(til anlægge osv.) An-, Be-, Fore-, Frem-,
Hen-, Udlæg^; jfogs. ænyd. lege, fk., lægd,

sammenlægge, sammenskud, no. aial.leg-

60 gja, stabel, nt.legg, f, lag af neg, fold,

mnt. legge, lag, række, eng. ledge samt eng.

lay; sml. III. lægge, lægget)

1) (jf. bet. S) om hvad der ligger ell. er

anbragt paa en vis maade; lag (2). l.i) (sj.)

i al alm. Moth.L98. ||
(geol.) om aflej-

ringer, (mergel) hvoraf Strata eller Læg
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findes i Jorden. TullinJI.lS. t^) (landbr.

ell. dial.) lag af kom; især: saa meget kom,
som paa een gang Icegges frem til tærskning

paa ladegulvet; fremlæg (1). Feilb. OrdbS.
(Falster), jf.: (en luftkanal) føres op fra

Banden (af ladegulvet) gennem samtlige
Kornlæg (LandhO?o39: Kornlagj. iandft
0.111.184. 1.3) (jf. Lag 2.1 ; især bogtr. ell.

bibliot.) et vist antal inden i hinanden lagte

blade ell. ark pergament, papir olgn.

(som udgør en del af en bog ell. nu især et

haandskrift). vAph.(1759). Den Ghemenske
Hoved-Udgave af 1495 er trykket i Qnart-
format . , med Signatur fra bj til qiij, og
i Trefolds-Læg (Terniones).Molb.(Bimkr.
M.xxxiii). Hans skrift fylder to læg i

håndskriftet, hvert på 4 skindblade. J.£)

Jørg.11.143. et ark bestod ofte af flere i

hinanden stukne læg (duern, tritem, qua-
tern). Selmar.*125.

2) (jf. Lag 3; sj.) om tilstand ell. or-
den, hvori noget er lagt; spec. om god
orden, rigtig tilstana osv. 'Dørren var
af Hængsel kast,

|
Alting brudt i Styk-

ker . .
I
Alt i Lave og i Læg I Kom dog

nu saa fage,
|
Snart man skinne saae

paa Væg
| Tæpperne fuldstrage. Ghrundtv.

Bjoic.93.

3) O/, n. lægge 8.1-2^ ombukning, om-
bøjning, fold paa et legemes overflade

(hvorved dets udstrækning formindskes) ; nu
især: ombøjning, fold paa papir (jf.
bet.i.s) ell. tøj; navnlig: regelmæssig, af
skønhedshensyn anbragt, mtndre ombøj-
ning ell. ombukning paa klædnings-
stykker (især: til kvinder); fold; presse-
fold; plissé, (ofte i forb. som laegge i

læg, lægge læg paaj. Moth.L98. *Et det
at lægge Bordets Dug i hæg? Oehl.Digtn.
1.20. Deres Betel er et grovt Bladf .

.

som er sammenfoldet i flere hæg. PMøll.
11.51. *det krusede Skjæg

|
Laae pynte-

ligt paa Koften
I
Og Kravens stive Læg.

Winth.HF.26o. *hun tog paa Sytøi fat
|

Og lagde Læg i E&nden.Winth.XI.211.
lægge, sye Læg paa en Kiole. 3fO. (pa-
piret) havde været sammenlagt med stor
Kunst i mange hinanden krydsende Læg.
Schand.F.369. Hovedklædet . . havde Læg
af at være gemt hen. JVJens.NH. 185.

j]

spec: ombøjning af et bladhjøme i en bog
som afmærkning ; æselsøre. Han bøjer tU
Mærke paa Bladet et hæg. Schand.SD.199.
Feilb. (dial.) i forb. som lægge læg ved,
bøje et blad om (Feilb.); overf.: lægge mærke
til. Modersmaalet.(Kbh.fVil923.2.sp.l. Feilb.

II
i videre (billedl.) anv. Vindpustene kru-

sede Vandet i smaa hæg.Schand.AE.77.
•Lodret med Læg ved Læg

|
er Tujaen

klippet. Drachm.uD.324. (1. br.) om fold paa
det menneskelige legeme: (de) laa i Læg
over hele Kroppen af at forfriske sig i

Badet og kvæge sig bagefter i Regnvejret
paa hanå. JVfens.Br.202. jf.: 'Dybt lagde
den (3: misundelsen) sit Æg |

. . i Hiertets
skiulte Læg. Oehl.HK.87.

4) (jf. no. dial. legde, f., kuld; tU H. læg-
ge 5.2; landbr. ell. dtal.) antal æg, som er
lagt eller udklækkes paa een gang;
kuld (ni.S); afkom, yngel, som er født
paa een gang; /titid (III.2). Den Kylling
er af det første, sidste Læg. VSO. nu har vi

fire Læg Grise i fire Bzuse. Skjoldb.Sl.ol.

(han kunde) faa et Læg Æg (o: homugleæg)
eller fange et Kuld Vnger. Fleuron.DTN.

10 176. Feilb. AarbFrborg.1918.49. Kvæmd.
OrdbS.(bomh.).

5) {jf. lægge jord ind, ud u. H. lægge
36.5, 46.6; smT. ogs. TV. Leje 4.2; landbr. ell.

dial.) del af et landbrugs areal (ager, mark),
der paa skift indtages til en tHs behandling

;

skifte. MDL.(Fyn). Kvæmd. (vi) nåde
„græslægget" uden at have måttet
slippe taget (i køernes tøjr). SvendbAmt.
1920.10. Hele kløverlægget drev af

20 dufte, smst.15.

6) (jf. SV. dial. lågd, no. dial. lesd,/., til-

skud, paalignet bidrag (sml. Sal.*XVl.216);
vel egl.: paalagt afgift (jf.Kirk.elæg); sml.

n. lægge 7.1 o^r 11.1 samt IIL Lægd 1 ; dial.)

underholdningsbidrag; tilskud til un-
derholdning. Tosse-Kame (o: en aands-
svag kone) var tinget i Kost hos Jakob
Skomager, og han fik fuldt Læg (Fattig-
forsørgelsen Kunde være halvt Læg og

30 fuldt Læg). AarbFrborg.1918.111.

7) (jf.llh Lægd samt hag 6) om kreds
af personer, sammenslutning, der har
visse fælles interesser, visse fælles forplig-
telser m.m. 7.1) (dial., næsten foræld.) for-
samling ell. udvalg af personer (bymænd),
der raaiaslaar, træffer bestemmelser olgn. i

fælles anliggender, jeg foreslaar . . Older-
manden kræver otte Mand tU at gaa af-

sides „paa Læg" og saa komme med deres
40 Forslag. RasmEans.Mj25. Oldermanden .

.

havde Lov til at udpege seks Mænd til

et Udvalg eller et Læg, som skulde sige
Kendelse i Sagen. smst.II.148. jf. Feilb. u.

græslæg, 7.2) om distrikt; især (foræld, ell.

dial): lægd (Ilh2). Moth.L98. Af 60 Tøn-
der Hartkorn (skal) et Læg indrettes, og
deraf en Soldat leveres. MR.1733.568. Det
Synder -Jydske Land-MUice Regiments
Læg No. 84. Luxd.Dagb.I.132. flere Eiere,

50 som i samme Læg ere lodtagne, skulle
bidrage tU at præsentere en Landsoldat
for hægget. Stampe.n.l28. VSO. Feilb.(u.
lægd;, jf. Bockstroh.Eær.III.383ff.446.
VL C9 læg:, a<^i- Pæ'q] (tidligere ogs. (jf.

HDahl.AM.99) udtalt med diftong, sml. for-
mer som laj (Holb.MTkr.198. sa.Ep.1.362.
III.66. Etc.(1914).III.292), lej (Moth.L83),
Jejg, læjg (vAph.(1759). Funke.(1798).126
LTid.1748.41. læjg. Høysg.AG.112). f leg.

60 LTidA738.678. CFBothe.MQ.I.462.jf.Moth.
L83). intk. (sj., jf.: „Nu omtr. indeclina-
belt." Levin.) -t f et lægt Menneske. Tidens
Kvinder.'U1920.31); best. f og fit.fjf: „plu-
ralis usædvanlig." MO.) -e ell. (sj.) d. s. (de
vare ulærde Mænd, og læg Folk (1907:
Lægfolk;. ApG.4.13. Argus.l771.Nr.30.3).

21*
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{æda. lek (AarsberGeheim.II.4), oldn. leikr

(lærer ok leikr); gennem mnt. lek af lat.-gr.

laicus, egl: profan, uindviet, tilgr. laos, folk;

jf. Laje, lajsk 1) ojfte i forb. som læg mand,

jf Læg-folk,læge folk (jf. Læg- -mand^ ell. i sub-

stantivisk anv.
1
1 bet. 1 og 2 lader sig ikke

altid skarpt adsicille) I) (især teol.) navnlig

om menighedsmedlem : som ikke tilhører gejst-

ligheden, præstestanden; uordineret; pro-
fan. Eolb.Ep.1.362. Ridderen og Skola-
stikeren, den Geistlige og den Læge.jKerfc.

1.69. Israel . . er det store laege Folk og
Arons Hus er Præsterne. £^rancf.S.5i 7.

Valget af læge Medlemmer (til det kirke-

lige udvalg). LovNr.513^y9l920.§3. jf.: (hen-
des) Tænkemaade var . . saa læg og hen-
des Sprog saa frit, at hun . . forfærdede
Fr. von Gentz . . ved hvad han kalder
hendes „Immoralitet". -Brandes.HD.^i.

||

læg og lærd olgn., sebet.2. læg munk,
(nu næppe br.) lægbroder. Holb.MTkr.198.
vAph.(1772).IIL393. 2) (vist udviklet i forb.

som lærd og læg, gejstligheden, middel-

alderens lærde stand, i modsæin. til folket)

ulærd; ustuderet; nu især: som ikke har
særlig uddannelse ell. sagkundskab (^aa et

vist omraade); usagkyndig, (ofte i forb.

m. ell. i modsætningsforhold til lærd^. jeg
har beflittet mig paa at skrive en sam-
menhængende Historie, saaledes, at end-
ogsaa Læge Folk kand finde Smag i dens
Læsning. IIolb.Kh.b3v. *Han (o: Luther)
fulgtes til sit Hvilested

|
Af lærde og af

læge med. Grundtv.PS.III.66. *han (o: Tyge
Brahe) var dog Lærd og ikke Læg.Hetb.
Poet.IX.242. Jeg veed meget vel, at jeg
ikke forstaaer mig paa Musik, jeg ind-

rømmer gierne, at jeg er læg. Kierk.1.48.

•læg Mand og Forsker. Rørd.GK219.
VII. Iseg« adj. [læ'q] (bomh. lej. PNSkov-

gaard.B.270. Ésp.204). {vel fra (m)nt. lech
(lege), holl. (dial.) leeg, sa. ord som III. lav;

jf. dog (i alt fald m. h. t. formen lej j ænyd.
glda. leiere, leiest (oldn. lægri, lægstrj,

komp. og superl. til III. lav; sml. II. Leje,
Lægerval) ^ 1) Zav (III.I.2); delsomland-
strækning olgn.: som ikke hæver sig synder-

lig over vandfladen; lavtliggende; flad.
det læge Lsind. IslKyst.lS. Den svenske
Kyst søndenfor Kullen er læg (4.udg.

(1898).257: lavj, allerlægest ved Wiken.
Den danskeLods.(1843).10d. Esp.204.

j|
dels

(og nu især) om vand: med ringe dybde;
grund; om vandstand: lav. (ankerpladsen)
hvor der med daglig lægt Vande bliver
8 Favne \and. IslKyst.l7. naar et Skib
pludseligt kommer fra dybt Vand ind paa
forholdsvis lægt Vand, tager Farten af.

Bardenfl. Søm. 1.257. Store Middelgrund
skulde paa det lægeste Sted have i alt

Fald 27 Fod Yanå. Poiynl905.3.sp.5. jf:
lægt hoåskuå. Scheller.MarO. 2) (a^iven-

delsen stammer fra, at læsiden opfattes som
lavere liggende end den luv side; jf. Læger-
val samt III. lav 1.3 slutn.) i udtr., der an-
giver, at man falder af, ikke ligger

nær nok ved vinden, saa man risikerer

at komme i læ af maalet. ligge lægt (o:
sejle rumt). Fisker.S0O.75. Er under slige
Forhold Kursen ikke sat saa nordlig, at
Skibet faar denne sidste Strøm under Læ,
kommer det lægere end efter Bestikket
og strander. Bardenfl.Søm.1.287. læg Kurs.
Scheller.MarO. \\ især i rorkommandoer som
ikke lægere! styr ikke længere bort fra

10 vindretningen! SøLex. (1808). 83. Scheller.

MarO. Hold lægere. KuskJens.Søm.325.
JLæg-, issgr.især: 1) [ilæ*g-]fo^s. Lægge-,

[ilæ'ga-] se u. Læg-ben, -fri, -krampe, -løs,

-muskel;, til I. Læg (1). 2) ['læ'Wq-] tilYL
læg; om de ældre former Laj-, Lej (g)- osv. se

u. Læg-broder, -folk, -mand. -arm, en. ,^
d. s. s. I. Læg 3.2. Harboe.MarO.224. -ben,
et. [I.l] (ogs. Lægge-), (æda. lægben, skinne-

og lægben (ValdLov.2.13. Harp.Kr.95);
20 anat.) lang, forholdsvis tynd knogle, der

dækkes af skinnebenet og støtter forbindelsen
ml. knæ og fodled (Fibula). LSeg-: Moth.
L83. Panum.53. LandbO.1.194. Lægge-:
Saxtorph.0.8. Anat.(1840).1.227. jf.Saaby. ">

-broder, en. [VI.l] Cf Laj-, Lej-. LTxd.
1726.216. lng.VS.II.165. jf.VSO.). (glda.

leybrothær (Kalk.II.778), oMn. Ieikbr69ir;

jf. -søster samt Frater, Korbroder; katolsk-

kirk.) ordensmedlem, som ikke er præsteviet;
30 klostermedlem, som har lov at udføre verds-

lige (profane) forretninger, som gaar mun-
kene til haande m. m.; tjenende broder. LTid.
1726.216. Ing.yS.1.44. (klosteret) talte ved
den Tid, da jeg besøgte det, 45 Patres og
60 Lægbrødre. Jør^.ittJ.F.89.

I. Ijægd, en. se I. Lejd.
II. t riSegd, en. ^Lægde. Langebek.Breve.

351. EPont.Atlas.1.493. VSO.jf.MO.). (sml.

no. lægd; oprindelse usikker; jf. IV. Leje,
40 SV. låge, oldn. lægi, fortøjningsplads, sml.

mht. gelegede, leje, stilling; vel i form paa-
virket af ænyd. ieyd(e) (se II. Leje og de
der nævnte ord)) beliggenhed (t geogra-

fisk henseende). Dannemarks Lægde eller

Situation paa Jorå-Kloden. EPont.Atlas.I.
363. (Saltholm) er . . næsten ubeboelig,
særdeeles om Vinteren, formedelst dens
nedrige Lægd, som ofte sætter det meeste
deraf under Vand.smsf.2I.63. Politievennen.

50 1798/99.595. VSO. MO. jf (m. tilknytning

til VII. læg) : En Marks Lægd, eller dens
større eller mindre Høide i Atmosphæren,

fjør
betydelig Forskjel i dens Frugtbar-

ed. Olufs.Landoecon.80.
III. L.æffd, et ell. (sj.) en (Hrz.VI.312).

[Læ'-qd, læq'd] flt. (i bet. 2) -er ell. d. s. (Ribe
Amt.1915.51. jf Saaby.''), (wo. legd; til IL
lægge 10 og il; jf.Y.Læg (7)) 1) (dial,

foræld.) sammenslutning af personer,

60 sammenlægning af ejendomme med et

vist formaal for øje. Feilb.IV.296. \\ (jf.

V. Læg 6). i Lolland om et vist District

i Landet, især Fattigdistiict, eller om
Sognet overhovedet. „At komme i Læg-
det" . . komme under Fattigvæsenet. „At
gaae ud i Lægdet" 0: gaae ud i Sognet

å
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mod Helligaften og bede Folk om Føde-
varer. MDL. 2) (fortrænger i 18. aarh. den
ældre betegnelse Læg (V.ljz)) kreds ell. di-
strikt under udskrivningsvæsenet; egl.

om de sammenlægninger af bøndergaarde
(9 og 9), der paa Chr. IVs tid skulde under-
holde en karl, der kunde udskrives, senere
om omraade paa et vist antal tønder hart-
korn (20, senere 60), der skulde stille en
landsoldat (jf. Land-, Soldaterlægd; sml.

ogs. Sølægd;,- fra 1788 betegnelse for de
mindste administrative kredse (ofte
sammenfaldende med sognene), hvoraf landet
m. h. t. udskrivningsvæsen bestaar (se

nærmere Eockstroh.Bær.III.383ff.446). Nør-
teg.Privatr.1.372. Vi skal jo have Krig!
De er Alle tilsagte her i Lægdet. Gold-
schm.VII.423. Den Værnepligtige hjem-
sendes til det Lægd, i hvis Rulle han
føres. Tjenesteregl.21. Med Hensyn til Ud-
skrivning af værnepligtige udgør Landet
7 Udskrivningskredse, der atter deles i

13 Udskrivningsomraader med 2052 Læg-
der. Trap.*IM.
IJægde^ en. se H. Lægd.
Ijæg^dom, en. se Lægedom.
liæg-dommer, en. [V1.2] (jur.) per-

son, der, uden at have egentlig juridisk ud-
dannelse, er medlem af (meddommer i) en
kollegial ret. MunchPet.DB.V.16.
liaesds-, i ssgr. ['læ'q(d)s-, 'læq'(d)s-,

o^s. 'lae^gs-] (nu sj. (efter udtalen ell. ved
tilknytning til V. Læg 7.3) skrevet Læ^s-.
/. ndf. samt Feilb.). (især emb. og H) til

ægd 2; fx. (foruden de ndf. anførte):
Lægds-arkiv, -bestyrelse, -inddeling, -kon-
tor, -mandskab, -vis, -væsen, -bestyrer,
en. fællesbetegnelse for lægdsforstander og
lægdsmand. VSO. LovL.X.899. -bonde,
en. (foræld.) d. s. s. -broder. Lægs-: For-
ordn.(Kvartudg.fVi,1702.§12.10. Rockstroh.
Hær.II.8.116. -broder, en. {ænyd. lex-;

jf. -bonde, -folk; foræld.) beboer (bonde) i et

landlægd, som skulde stille (ell. underholde)
en udskreven soldat. MR.1785.59. Lægs-:
Forordn. (Kvartudg.)*/il733. §5. Rockstroh.
Hær.III.388. -folk, pi. (foræld.) som flt.

til -bonde, -broder: Soldater, som paa Lan-
det udskrivis, imens de sig hos Lægs-
folkene opholde, skulle svare til Her-
rets- eller Birke-Ting. DL.1—2—10. -for-
stander, en. (jf. -bestyrer^ person (nu
som regel politimesteren), der forestaar en
større gruppe af lægder. KancCirk.Vsl804.
LovNr.38"/»1903. hertil: -forstanderi
(Cirk.Nr.24'y,1893. Trap.*1.22o), -for-
standerskab, et.Sal.XII.52. Trap.*1.70.
-Saard, en. (foræld.) en lægdsmands gaard.
PMøll.II.4. MO. Lægs-: Forordn.('Kvart-
udg.)">/iil702J17.nsomgaardnavn.hægds-
gaarden. TelefB.1931.sp.229o. Lægs-
gaard(e). Trap.*VIII.216.259. -mand,
en. {ænyd. lægs-, lex-) person, som forestaar
et lægd, fører lægdsrulkn m. m. (i byer ofte
en særlig embedsmand, paa landet ofte sogne-
fogeden). Forordn.^'>l6l788.§8. PMøUJI.8.

i'

Loif/sl869.§6. Lægs-: Forordn.(Kvartudg.)
^^h.l701.§2. Feilb. -mile, en. register over
mandskabet i et lægd. EancCirk.*^hl797.§2.
Enhver Mand bliver med opnaaet 17 Aars
Lægdsrullealder at optage i Lægdsrullen.
Lov^lil869.§7. SaUXV1.216. Lægs-: For-
ordn. (Kvartudg.)'-'/iil 701. §21. Luxd.Dagb.
1.215.

II
hertil bl.a. Lægdsmlle-alder, -mand

(værnepligtig under marinen (i modsætn. til

iode faste folk). Baud. 01. 285. Christmas.
EongGeorgI.(1913).10). f -seddel, en. om
lægdsruUe (Cirk.*ysl799 og ^^'al846) ell. om
et af lægdsmanden udstedt flyttebevis for en
værnepligtig (VSO.).

1. LtKge, en. ['læqa] (dial. Laeger. Sibb.
II.29(fynsk?). OrdbS.(Glænø).jf Feilb; sml.

ogs.diaL(sjæll.,falsfersk,bomh.,skaansk)DyT-
læger(e) (OrdbS.) samt Lægerinde, Læ-
gerske. flt.: Lægere.SchallerJndl.tildethty.

20 Sprog.(1716)JS27). flt. -r ell. f d. s. (LTid.
1741.253.306). {glda. lægæ, legi, (besl. f.)
lækæren (Postil.29), æda. lækæ (AM.1.75.
Harp.Kr.93), læki (ValdLov.3.12), fsv. læ-
kir (sv. låkare^, oeng. læee, læge, igle (jf.
eng. leech^, oht. lahhi, got. lekeis, jf. (m.
anden afl.-endelse) oWn. læknir; til H. læge;
t dagl tale, folkeligt spr. og dial. anvendes
(i bet. i) alm. Doktor)

1) person, der giver sig af med at
30 helbrede syge og saarede; især: fagud-

dannet person, der har bestaaet de forord-
nede lægevidenskabelige prøver (og praktise-
rer paa grundlag heraf); doktor; tidligere

spec. om person, der særlig gav sig af med
indvendige (medicinske) sygdomme (i mod-
sætn. til Kirurg, Saarlæge^; mediciner
( VSO. MO.). de Karske have ikke Lægen
behov (1907: trænge ikke til Læge^, men
de, som lide Ude. Matth.9.12. hun havde

*) liidt meget af mange Læger. Marc. 5. 26.
Lægens Stemme lyder kier og trøstende
i den Syges ØTe.Mynst.Betr.lJ273. Husets
Læge. Goldschm.VI.87(jf. Huslæge/ han
(havde) faaet tre Ribben knækkede . . Jeg
(o : en naturforsker) var imidlertid for lidt
Læge til at turde træffe nogen afgjørende
Foranstaltning. Bergs. BR. 239. den nye,
frit praktiserende Læge, Dr. L Gjel.VGJ.
tilkalde, sende Bud efter Lægen. D&H.

50 billedl: Sjælens Læge. Eøysg.SJ89. (Wil-
liam James's) Stilling overfor det religiøse
Problem var en aandelig Læges. Høffd.
(GadsMag.1921.69).

fl
(sj.) m. prægnant bet.:

person, som helbreder. *en bUndfødts Læge.
Grundtv.PS. IV. 394. Lægen — en ung
Pige — lod Pegefingeren løbe rundt og
rundt om det (af ringorm) angrebne Sted.
Bogati.II.89. || i videre anv., i ssgr. som Dyr-,
Fod-, Fæ-, Heste-, Kvæg-, Natur-, Tand-

60 læge
; jf. mere tilfældige betegnelser for re-

paraterer som Cykellæge (Pol.*y<1920.
IS.sp.l), R a d i o 1æ g e (TelefB. 1929. sp.

4733). Q i særlige forb., talem. olgn. være
sin egen læge, helbrede sig selv; spec.

(1. br.): leve fornuftigt og affwldende (saa
man ikke faar brug for lægemidler). Mau.
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2584. D&H. læge, læg feH. hjælp. Mau.
1.653) dig s el vi (efter Luc.4.23; 1. br.)

som opfordring til at raade bod paa egne

fejl og mangler, ordne sine egne sager (in-

den man tager sig af andres). Arlaud.26.

(nu nappe br.:) ung læge, ny kirke-
faard. Baden.YA.17. naar lægen er
os, er alting sundt (o: bare synet af

ham hjælper). Mau. 5946. CBernh.V.185.
m. overgang til bet. 2: tiden (ell. vor
herre. Krist.Ordspr.201.) er den bedste
læge olgn. Tiden er ofte den beste Læge
(o: for ulyklcelig kærlighed). Holb.Masc.IIl.4.
Hetb.Poet.III.284. Lieb.DQ.II.TS. jf.: Na-
turen er den bedste hæge. D&H.

2) overf. brug af betl; dels (l.br.) om bog,
skrift, der vejleder i lægekunsten,
giver anvisning paa kurem.m. Lægen.
(tidsskrifttitel.1766-70). jf.: Grovsmeden
(maa) lære den Deel af Dyrelægen,
som hører (til hestens anatomi). Hallager.
226.

II
dels (jf. ænyd. leg (Kalk.IL870), jy.

livlæge, kvægelse, forfriskelse (Feilb.); sj.)

lægemiddel; lægedom. 'Ei Religionen
til hans Sjæl at skrække

|
Hun brugte,

men til Læge for hans Barm. PalMJV.
227.

il' læge, V. [ilæ-qa] (Høysg.AG.92) ell.

(kbh., nu næppe br.) ['laia] (jf. HDahtAM.
99. samt Esp.449. Thorsen.41.108). præt. -te

['lægia ('légte. Høysg.AG.92)] (tidligere ogs.

skrevet -de. Orundtv.SS. 1.685. jf. Esp.449.
Thorsen.108) ell. (nu sj., bibl. ell. højtid.) -ede

(Luc:9.11(Chr.VI). VSO. Winth.HF.93. Le-
vin, jf. MO. Saaby.''); part. -t [lægd] (lébgt.

Høysg.AQ.92) ell. (nu især i bet. 1 og 2.1 ; bibl.

ell. højtid.) -et (VSO. JVJens.(IslSagaer.I.
92). jf. Mikkels.Sprogl.226. i bet. 2.2: Holb.
DNÉ.181. sa.DH.I.141. Slange.ChrIV.577.

jf Feilb.). vbs. (1. br.) -ning (Moth.L267.
VSO. MO. D&H) ell. f -else (LTid.1747.
514. JOErichsen. Medicinsk Undervisning.

(1749).54). iglda. legæ, lægæ (Brandt.RD.
I.110.II.222), præt. lecte (smst.67), part.

læcth (Rimkr.), fsv. lækia, jf. oldn. lækna,
oeng. lacnian, læcnian, oht. lachinon, got.

lekinon; oprindelse usikker; jf. I. Læge; i

alm. spr. især (i pass. ell. intr.) i bet. 2.2 (jf.
Esp.449. Feilb), i bet. 1 og 2.1 især bibl. ell.

højtid.)

t) gøre rask v.hj. af lægemidler, kur olgn.

(tidligere især om udvortes behandling. VSO.
MO.; jf.: „kun om chirurgiske Tilfælde."
Levin.); helbrede;kurere.enai(discipkne)
afhuggede hans høire Øre. Men (Jesus)

rørte ved hans Øre, og lægte ham. Luc.22.
51. Holb.Hh.1.293. læge et Saar med Pla-
ster. Høysg.S.112. Det var . . Konens Sag .

.

at pleie og læge dem, naar de vare syge
eller s&axeåe. Engelst.Qvindekj. 258. *Jeg
læged deres KøeT.Winth.HF.93. læge et

Beenbrud. JiO. Feilb. \\ billedl, især m.h.t.

sorg, savn olgn. Jer.3.22. (han) stræbde at

læge det Onde fra Grunden sd.Mall.SgH.
703. *endnu er den Urt ei groet,

|
Som

Elskovs Qval kan læge. Winth.IV.2 7. *to,

som elsker hinanden, | kan læge de ondeste
Saar

|
blot ved at se paa hinanden

|
og

glatte hinandens Haar. Stuck.II.146. ofte

(efter 5Mos.32.39. Es.19.22) i modsætnings-
forb. m. saare, slaa olgn. *Som bitter
Medicin en sund Comædie er, |

Som en
Chirurgisk Kniv . .

|
Der saarer Hierterne,

men tit Forstanden \ægev.Holb.NP.A4v.
Bagges.III.205. *Herre, paa Dig vi dog

10 haabe fuldtrygt, | Du saarer jo kun for
at læge. Orundtv.SS.II.192. naar vi ikke
lader vor Kærlighed være os Alting . . saa
vi hugger til, hvor vi heller vilde læge.
JPJac.iI.215.

II
2'a*'^- lægende brugt som

adj. VSO.(u. Lægevandj. lægende Urter.
D&H. *lægende Haanå.Den ældreEdda ved

OlafHans.(1911).181(jfhægehaanå i).
\\

talem. (jf. u. I. Læge 1). tiden læger
alle saar. Mau.10196. Oehl.AV.69. D&H.

20 2) i pass. (ell. refl. og intr.). 2.1) (nu sj.)

om person: komme ell. være under (læge)-
behandling; ogs.: komme sig, blive rask
efter sygdom osv. deres General maatte ud-
staae meget, inden hånd kunde blive legt
af et Musquet Skud, hånd havde faaet i

den høyre Skuldre. LTid.1727.185. Efter
Slaget blev de Mænd læget hvis Saar
stod til hiv. JVJens.(IslSagaer.I.92). bil-

ledl: lPei.2.24. *Han er syg — maa læges
30 først . .

I
Saaret brænder i hans Ære. Oehl.

XXX.119. 2.2) om saar, skade: blive helbre-

det; især: gro til (af sig selv); komme sig;

lukke sig. et Saar, som han havde paa
sin Haand, blev strax læget ved een af

Kongens Blods-draaber. Holb. DH. 1. 141.

nu er (alt) godt igien, uden et lidet Hul
i Panden, som dog er næsten lægt. iaw-
gebek.Breve.183. MO. TroelsL.XIII.190. de
havde daarligt Kød til at læges (o: daar-

40 ligt lægekød). TEovsing.(Tilsk.l909.II.40).
(nu næppe br.:) Saaret læges til. vAph.
(1759).376. jf. tillæge samt: Tungen var
næsten heelt overhugget . . men var be-
gyndt at sammenlæges.Eloppenborg.Er.
144.

II
billedl. (der kom) Secours fra Ne-

derlandene, som . . gaf Frankerig saadant
Skaar, hvilcket siden icke er blevet lægt
igien. Holb.Intr.1.455. Det Brud, som ved
Kabinetsregeringen var indkommen i en

50 hundredaarig Udvikling af Statsstyreisen,

blev aldrig senere lægt. ADJørg.NH.II.
155.

II
talem. naar hovedet (elL saaret.

Moth.S60. VS0.VI.9) er lægt, er skur-
ven ('eH. svien. Moth.S60. VSO. VI.9) glemt
olgn., (jf. u. n. hel 1.3; nu 1. br.) man glem-

mer snart (gamle skader ell. tidligere velger-

ninger). Mau.3115. Moth.L266. VSO. jf.:
*Din Sorrig Tiden selv vil efter haanden
lindre, | Saa dend aftage skal og daglig

60 blive mindre,
|
Til Saaret det er lægt og

Skaden vorder glemt.Kom Grønneg.III.311.

\\refl., i forb.som læge sig selv (Moth.

L266. VSO.) ell. (nu:) af sig selv. *Det
lille Saar har lægt sig af sig selv. Oehl.V.ll.

II
intr. D&H. (han) rev Forbindingen af,

saa Saarene, der var begyndt at læge,
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sprang op at bløde. KJBirkGrønh.BSJéd.
(nu sj.) i forb. m. til: Det er farligt at lade
en gammel Skade læge til. FSO. jf. Moth.
L266.

III. læge, V. se III. lege.

liaege-, i ssgr. (sj. Læg-, se u. Læge-
finger samt Lægedomj. til I. Læge ell. II.

læge; t enkelte tilfælde er oprindelsen til

1. led tvivlsom, idet der ved ssgr. m. 1. Læge
kan foreligge tilknytning til II. læge (ell.

oinvendt), se fx. Læge-bog, -finger, -me-
ster, -raad (2) samt Lægedom. 1) til I.

Læge 1; fx. (foruden de ndf., paa alfabe-

tisk plads anførte): Læge-arbejde, -befor-

dring, -besigtigelse, -boUg, -bureau, -efter-

syn, -embede, -enke, -forening, -gerning,
-instrument(er), -journal (jf. Journal 2),

-kittel, -kongres, -møde, -personale, -sprog,
-stand, -studerende, -takst, -tjeneste, -ver-

den, -virksomhed, -væsen. 2) til IL læge
(iscer i bet. 1 ; )/. dog Lægekød^ Q L æ g e -

indgaar spec. (som gengivelse af (m)lat. of-

ficinalis, medicalis, medicorum) i en del

navne paa planter, der er (ell. tidligere har
været) lægeplanter, officinelle (om 2. led maa
soni regel henvises til de paagældende ord);

fx. Læge-angelik, -baldrian, -hun-
detunge, -jordrøg, -jærnurt, -ko-
kleare, -kulsukker, -kvan, -okse-
tunge, -salvie, -stenfrø, -stokrose,
-vejsennep, - ær e(n) pr is, -øjentrøst.
-attest, en. [I] (jf. -erklæring; isæremb.)
attest, lulstedt af en læge, dels (og især) om
en persons sundhedstilstand, dels om aar-
sageyx til en persons død (dødsattest). LovL
PetJV. 538. JurFormularbog.^752. -bal-
sam, en. [II] (nu næppe br.) lægende, hel-

bredende ba^am. Ing.TSt.227. biiledl: Salm
Hus.267.4. -behandling, en. tilsyn af
og kur hos en læge. Kierk.XII.366. hjin var
under Lægebehandling. „Jeg har været
[)aa Livet". JFJens.D. 46. -bestik, et.

T\ (fagl.) bestik med lægeinstrumenter. D&H.
1.482. SaUIII.116. -bes«g, et. m en læ-

ges sygebesøg. Drachm.UB.63. AndAx.S.72.
-blad, et. spec. [II]: blad af lægeplante;
biiledl.: 'Du kom og favned os med reent
og kierligt Hierte,

| Og var et Læge-Blad
i denne fæUes Smerte. J2^r»ts.i.58. LThura.
Poet.103. II nu kun (dial.) om (blade af) glat
vejbred, Plantago major L. JTusch.174.362.
-bog, en. {glda. lægæ bogh (Harp.Kr.245),
fsv. læke-, lækiarabok; til I. Læge ell. II.

læge, jf. Doktorbog samt lat. Uber de me-
dicina) bog, som indeholder lægeraad, giver
oplysning om lægemidler olgn.; nu især: (kort-
fattet)haandbog, dergiveroplysningerafdenne
art for ikke-læger. Moth.L265. den såkaldte
Harpestrængske lægebog. Saaby.(AM.Jii).
Oppe i Reolen staar Lægebogen, som Kap-
tajnen raadfører sig med, naar de ude i

rum Sø . . faar ^ygåom.Breum.HH.79.
-br«nd, en. [II] (jf. -kilde; 1. br.) brønd,
hvis vand har lægende kraft; helse-, sund-
hedsbrønd. vAph.(1764). VSO. S&B.
Ijæged, en. se I. Lejd.

liæge-distrikt, et. [I] (jf. -kreds;
emb.) tndtil 1915: en embedslæges distrikt.

SaUVI.231.
lisegedom, en. ['læ-qaidcnm'] (i Læg-

dom. Holb.Bars.II.3). flt. (i bet.l; 1. br., jf.:
„uden pluralis." jMO.^ -me (EilschJ'hilhist.4.

JSneed. II. 12. III. 110. Biehl.DQ. IV. 257.
VSO.III.L139) ell. f -mer (LTid.1740.749.
1742.733). {ænyd. læg(e)dom i bet. 1 og 3,

10 æda.læ:kidom(Harp.Kr.57.127), læk(æ)dom
ofl. (smst. 56. AM.), fsv. lækedomber, oldn.

læki-, læknidomr, lægemiddel, læknisdomr,
lægekunst, -middel; til 1. Læge (ell. Il.læge^;
nu især bibl. ell. højtid.)

1) hvad der virker helbredende; især: læge-
middel; medicin; ogs. (m. afbleget bet):
hvad der er sundt, godt for en. (især i forb.

m. for ell. (m.h. t. noget farligt, spec. gift)
imod, jf. Eøysg.S.203). (lægen) forsik-

20 krede, at (kaffe) var en Lægdom for mig.
Holb.Bars.II.3. afførende Lægedommer.
LTid.1741.573. mangen en Doktor (vil

næppe) skrive en Recept paa en Lægedom
for en Tivik2å.PAHeib.LS.91. Lægedom
(Chr.YI: et middel; imod Tørst. Fisd.Ji.4.
(sj.) om skadelige medikamenter: *(han) har
besluttet I At lade Agib myrde ved min
Haand

|
Ved giftig Lægedom. Oehl.F.l45.

IngÆF.lJ228.t koll, om helbredende mid-
30 ler, kure olgn.; ogs. (jf. bet. 4:) om lægehjælp,

lægeraad olgn. (han) helbredte dem, som
havde Lægedom behov. Luc.9.11. Heste-
Læge-Bog, Hvor udi findes visse og er-

farne Experimenta og Lægedom for baa-
de indvortis og udvortis Heste-Sygdom.
HesteL.(1703).Alr. jf. bet. 3: Bladene al
(livets træ) tiente tU Folkenes Lægedom
(1907: til Lægedom for Folkeslagene^.
Aab.22.2. H biiledl., især om hvad der brin-

40 ger trøst, husvalelse. Ords.12.18. Denne søde
Søvn var en Læ^^edom for mit Hierte o
har forfrisket mit Haab. Skue8p.II1.77(ij
Mau.9966). 'Jesus er Navnet under Sol,

|

Ene til Lægedom blevet. Grundtv.SSJII.
92. H talem.og ordspr. lige syger, lige
lægedom(me), se V. Uge 1.2. mod dø-
den er der ingen lægedom olgn. (jf.
M. I. Død 5.2^. Visd.2.1. jf.: mod denne Sot
(o: bortsalget af herregaardenes indbo) har

50 Lovgivningen ingen Lægedom. Tilsk.1931.
1.111. lægedommen er tit værre end
sygdommen olgn. (o: om en ubehagelig
ell. skadelig kur). Mau.5848. GrundtvJPS.
VI.113.

2) helbredende, lægende kraft (i en
medicin), „er der saadan Kraft i (kildens)
Vand?" — „Der er større Lægedom der-
udi, end nogen skal kunde troe." ^oZ6.
KR.I.8. Mange Urter indeholde en skiult

60 Lægedom.FSO. MO. biiledl: Mynst.4Præd.
10. hvilken Lægedom eier ikke Søvnen,
naar det er et Ungdomshjerte, der skal
helbredes. RCAnd.III.209.

3) helbredelse for sygdom; ogs.: sund-
hed. Gram.Nucleu8.232. BaggesJjV.IX.247.
Man suger Lægedom af den velgjørende
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Luft og Solvarme. Estrup.HistBl.38. Kil-

der, der søgtes for Lægedoms Skyld.
Trap.*II.324. billedl: vi have faaet Læge-
dom ved hans Saar. JJs.55.5.

4) (jf. ovf. sp. 33å^°; sj.) evne til at være

læge; optræden som læge; lægekunst; læge-
kyndighed. Proserpina den Gudinde for

Lægedom. Eolb. Ul. IV. 5. Bagges. 1. 226.

Hvor megen aandelig og legemlig Læge-
dom er ikke udøvet af de fromme Brø-
dre og Søstre? Gylb.(1849). IX. 47. *de
høje

I
Muser . . ham Lægedom lærte og

Sandsagn. Apollonios.Argonavtertoget.(overs.

189?).65.
læ;o:eclo]ninelig:, adj. (sj.) adj. til

Lægedom (2). (den) lægedommelige Kil-

des Benyttelse. vSundt. udtog af en Dagbog.
(1827).86. liægedoms-, i ssgr. [ilæ-qa-

dmms-] (især arkais., nu sj.) til Lægedom
(især i bet. 1-2): læge-; medicin-, -drik,
en. lægedrik. (Kalk.Y.685). Winth.VlII.179.
-kraft, en. (jf. Lægekraft;. Reiser.IV.234.
OTundtv.Snor're.II.307. en Kilde, der før

har staaet i stort Ry for sin Lægedoms-
kraft. Æoi/i.Z).i.286. //'.. lægedomskr af

-

tige Urter. ThorLa.MF.26. -middel, et.

lægedom (1); lægemiddel. LTid. 1737. 159.

Tode.ST.II.l. -plante, en. lægeplante.

EFBørd.UnivH.III.128. -vand, et. læge-

vand; om vand fra en lægekilde: Pflug.
DP.63.
IJæge-drik, en. [II] (jf. Lægedoms-

drik; nu kun arkais.) drik med lægende
egenskaber; medicin i form af en drik. Moth.
L266. Ing.PO.1.182. Brandes.VI.72. -ek-
samen, en. [I] (nu 1. br. og kun som ikke-

officiel betegnelse) lægevidenskabelig embeds-

eksamen (indført 1838). PUVil838.§l. Lov
^hl867.§168. SaUXIlI.267. -erklæring:,
en. [I] (jf. -attest; især emb.). LovNr.69^*/*

1905.§10. -fingrer, en. (Læg-. Hinne-
rup. Juv. 513). (cent/d. læg(e)finger, oldn.

læknisfingr, jf. ty. arztfinger, mlat. digitus

medicus (medicalis); til I. Læge; nu næppe
br.) især i best. f, om (højre haands) fjerde

finger, ringfingeren, guldbrand (som den,

man brugte til at blande, udrøre medicinen
og stryge den syge med). Moth.L266. [JR
Paulh.] EenHaandfuld afKonst-Merkverdig-
heder. (1 734).)(6 ". OeconH. (1 784). II. 30.

MDL.(8djy.). Krist.JyF.IV.382. -flag, et.

[I] (1. br.) flag, der vajer over, kendetegner

et lazaret, en ambulance; ambulanceflag.
Drachm.DG.91. -haand, en. [I] spec:

1) {fifter oldn. læknishendr, jf. ænyd. læge-
haand; arkais.) ift, om hænder, hvis berø-

ring har en helbredende virkning. *giv os
sikkre Lægehænder. Den ældre Edda ved
WinkelHorn.(1869).179. 2)underlæge-

. haand, (jf. Haand 12.ii; 1. br.) under læge-

behandling, de besøgte ham jævnlig, mens
han laa under Lægehaand. NCRom.Læse-
bog.III.(1887).27. Aakj.VB.63. -hjælp,
en. P] behandling, tilsyn, ydet af en læge.

MR.1850.25. naar jeg selv bliver syg, sø-
ger jeg hægehiælp. Bogan.II.90. jf. (sj.):

(vi) løb Konen overende og voldte hende
derved saadan Molest, at vi siden maatte
betale hendes Mand 25 Kroner i Læge-
hjælp. HBegtr.JE.109. -honorar, et. [I]

(jf. -lønj betaling for lægehjælp. HjælpeO.
Lassen. AO.' 378. -igle, en. [II] (zool.)

blodsugende kæbeigle, Hirudo medicinalis,
der bruges til aareladning; blodigle. Liitken.

Dyr.H41. Spdrck.ND.482. -kandidat,
10 en. [I] lægevidenskabelig kandidat, der gør

hospitalstjeneste olgn.; (alm. :) kandidat. Re-
soU'>/al827. -kilde, en. [II] (jf. -brønd;
kilde, hvis vand har (anses for at have) læge-

kraft; sundhedskilde. (Kalk.V.685). EPont.
Atlas.IV.182.V.312. Dagbl.'>yel898.1.sp.5.

-korps, et. [I] ^ hærens (ell. flaadens)
lægepersonale betragtet som en institiition

(hvorunder sundhedstroppeme sorterer). Lov
V7 1867. § 166. LovNr. 342 Vs 1922. § 127.

20 -kraft, en. [II] (jf. Lægedomskraft; især

Cj; helbredende egenskab; lægende kraft. VSO.
danske Fiskere tillægger denne Olie (i

havmusens lever) en stor hægékTaft. Krøyer.
III.812. Both.D.1.99. jf.: *Løgets hellige,

lægekraftige Urt. Gjel.Br.ll6. -kreds,
en. [I] (jf. -distrikt; emb.) efter 1915: kreds,

embedsomraade, der er underlagt en embeds-

læge (kredslæge). Anordn.Nr.29^/il915. Ribe
Amtslægekreds . . deles i 4 Lægekredse.

30 Trap.*VIIL 357. -kundskab, en. [II]

(nu næppe br.) kyndighed i lægekunsten ; ogs.

:

lægevidenskab. OGuldh.VH. 1.477. Engelst.

Qvindekj.79. -kunst, en. [II] (ænyd. d. s.,

oldn. lækniskunnasta) praktisk anvendelse

af helbredende midler; virksomhed som læge;

ogs. (i best. f): lægevidenskab. Læge-Kon-
stens og Musickens Gud Apollonius. Holb.

Ul.III.l. Lægekunsten i Almindelighed
skylder Vinslov meget . . Men Anatomien

40 i sær. Mall.SgH.587. *hans Herre,
I
som

kunde for sine Bylder
|
bruge hans Læge-

kunst. Drachm. UD. 116. OpfB.* IV. 599.

lægekunst er gættekunst, se Gætte-
kunst.

||
(nu næppe br.:) Uegentlig kaldes

af adskillige Ældre Logikken Forstan-
dens Lægekunst.F50.

|| (jf. Kunst 4;

sj.) i flt. de paa mig anvendte Lægekon-
ster . . var mig Attentater paa min Natur.
Ing.EF.III.196. -kyndig, adj. [II] (især

50 GJ; oftest om ikke-faguddannede personer:

som har indsigt i lægekunsten, forstaar sig

paa lægemidler osv. de Læge -Kyndige.
LTid. 1748. 76. den lægekyndige Klerk.
Ing.VS.II.138. NMøll.VLitt. IIL 50. jf
Lægekyndighed. VSO. Drachm.KW.86.
-kod, et. [II.2.2] (sv. låkekott; jf Grokød;
dagl.) kød (organisk væv) med henblik paa
dets evne til at heles; især i forb. som have
godt lægekød. rundt om paa ham var

50 der blaa, underløbne Pletter som vanske-
lig vilde fortage sig — han havde daarligt

Lægekød. AndNx.PE.I.60. TRovsing.(Tilsk.

1909.11.40). Thorsen.158.
I. liægel, en. se Lejle.

II. liægel, et, en. se II. Legende.
lægelig, adj. ['læ-qali] {ænyd. d. s. i
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bet 2, jf. oldn. læknanligr) I) (etidnu ikke

i SébB.jjf. ty. årztlich; især O) til I. Læge
1: 8oni vedkommer, tUhører lægerne, læge-

standen, -videnskaben; læge-; medicinsk.
hendes mentale Tilstand har været gjort

til Genstand for lægelig Undersøgelse.
DagNyh.''yBl893.2.sp.2. Dr. C. (fortjener)

Paaskønnelse baade fra læg og lægelig
Side. Pol.^VilOOT.l.sp.l. lægelig og tand

Tm.l.sp.4. SaVXXV.534. jf. Lægemis-
sionær. DagXyh."/il913.Till.2.sp.2.

l<æsen(d), en, et. se II. Legende.
liæge-plante, en. [II] (jf.-nrt, -vækst

samt Lægedomsplantej plante, der anveti-

des som Usgemiddel ; især: plante, som inde-

holder stoffer, der bruges (brugtes) i medi-
cinen ; officiyiel plante. vAph.(1759). MentzO.
Pl.272. -plaster, et. [11] (nu sj.) læge-

lægelig Bistand (ved tandbehandling). Berl lO middel i plasterform. Moth.L266. YSO. MO.
Tid.yil925.M.4.sp.5. ||

(sj.) om person. Dr
T. med en ikke lægelig Assistent. KPont.
(Hospitalstidende.l90o..574). 2) (nu næsten
kun i ulægelige til II. læge 1, om saar,

sygdom: som kayi helbredes, læges; helbre-
delig, (hospitalsforstanderen skal) giøre sin

Flid, at de, som have lægelige Syger,
kande blive hiulpne til deris Førlighed
igien.DL.2—19—3. Tode.ST.I.213. en li-

jf. FolkLægem. III. 68. H bUledl. LThura.
Poet.4. -praksis, en. [I] (emb.) det at

praktisere som læge. Pl.^lil840. JulPet.L.
5.19. Vil De beskylde mig for ulovlig
Lægepraktis, saa maa De bevise mig
det over. Hostr.DT.75.

I. IJæser, en. se I. Læge.
II. jLæger, en. ['læ'qar] uden best. f. og

flt. (nt. leger, n., jf. holl. lager; forkortet af
den eller lægelig Sk^de. MB. 1799.988. 20 LssgerxaX) J[, kyst i læ; især i forb. som
VSO. MO. jf.

:

Lungesotens Lægelighed
Annaler forLægevidenskabensYndere. (1810).
8. n overf. de (som) have begaaet store

Synder, dog saa, at de ere lægelige eller

rettelige. Buge.FT.119. Eilsch.P.5.

Lisej^e-lerte , et. [I] (univ. ell. emb.)
højtidelig forsikring, afgivet over for det me-
dicinske fakultet efter bestaaet lægeeksamen
om at ville anvende sine kundskaber til almen-

faa (have) enlæger, kommeindpaa
en læger, om sejlskib: være i knibe ell.

fare nær ved den kyst, mod hvilken vinden
blæser. SøLex.(1808).84. denne Seilads sy-
nes at være meget for vestlig, man er
derved udsat for, ved paakommende Østen-
vind, at faae en hægcT. ArchivSøvæsen.I.
207. Søen skyllede idelig over Dækket,
og da Briggen . . seilede slet, vare vi i

hedens tarv. SkrMil902 (se LovL.VII.462). 30 etPar Bage i en farlig Situation med en
»r.-.TT-i... /-. i y^^ 1— — rn /-7j_ j_. Læger paa Norges Kyst. IIBDhlp.II.60.

Scheller.MarO. klare en læger (fra sig )

NicHolm.GA.146. -len, en. [I] (glda.d.s.;

nu sj.; iscei- hos sprogrensere) lægehonorar.
DL.4—3—15. 2Mos.21.19(Lindberg). Tyen-
det maa selv udrede Lægeløn. Lov^V&1854.
§33. HjælpeO. -les, adj. [1.2 slutn.] (jj.)
ulægelig. *lægeløse Ynnder. Drachm.HV.
172. -maade, en. [II] (7iu sj.) d. s. s.

-metode. Saadan Lægemaade betiener
Auctor siff af, naar Svindesoetten er udi
den 1ste Grad. LTid.1738.269. Wand.Min- 40 gerval

olgn., (jf. n. klare 7 slutn.) komme i god
behold bort fra en lægerval. ViborgSamler.
"/ii 1824. 2.8P.2. Hauch.HS.16. ScheUer.

MarO. lægge en læger fra sig, d.s.

VSO. MO.J (dial.) overf.: knibe; for-
legen hed. Feilb. III. lægder, ubøjeligt adj.

[•læ-'qar] kun i forb. læger val, se Læ-

desm.II.22. VSO. f -mester, en. [I ell.

II] (fremragende) læge. de af de allerbeste
Lægeraestere opsatte Recepter. LTid.1740.
399. smst.l741.1o.\\ saarlæge; kirurg. Moth.
L266. -metode, en. pi] (jf. -maade;
1. br.) helbredelsesmaade ; kur. Den homø-
opathiske Lægemethode. (bogtitel. 1832).
Larsen, -middel, et. [II] (jf. Lægedom
1^ hvad der bruges til at helbrede sygdom

lisege-raad, et. 1) [I] (emb.). Sund-
hedsstyrelsen bestaar af: I Lægeraadet
og II Apotekerraadet. LovNr.lll>^U1909.
§2. SaUXXII.590. 2) [I og II] raad givet

af en læge (ell. lægekyndig); ogs.: anvisning,
raad mod sygdom, (hun) nærede den dy-
beste Foragt for alle Læger og alle Læge-
raad. Scharling.UH.I.18. *Læge-Raad vid-
ste jeg fra jeg var LiUe — | ved denne

stille smerter med olgn.; især om (organiske 50 Vunde min Kunst staar stille I Drachm.
ell. uorganiske) stoffer i forskellige blandinger
ell. satnmensæininger : medikament; mikstur.
(Kalk.V.685). Mall.SgH.253. *vamle Læge-
midler, der indtages,

|
At luttre Legemet,

naar det er sygt. Oehl.XII.58. Min Fader
(forstod) at tilberede adskillige Lægemid-
ler. SaucA.IZJ.i96. Panum.453. hemme-
ligt lægemiddel, se hemmelig 2.i. || t

bUledl. anv. Bagges.DV.IX.247. For de so-

HV.148.
t liæg:er-rnde, en. (ænyd. d. s.; tU I.

Læger (I. Læge)) kvindelig læge. Lægen.V.
80. Ing.DM.lOl. f L<ægerske, en, d.s.

Agerbech.FAJI.143.
IJaeger-val, en. ['læ-'qar|Val'] (ogs. i to

ord: læger val. Harboe.MarO. Etlar.SB.
288.408. Jørg.BM.24). (fra (m)nt. leger-
wall (leger wall), jf. hoU. lagerwal; 1. led

cialistiske Ideer var Lægemidlet for det 60 er nt. leger, komp. til leg, lav (se VTI. læg^,
syge Samfund at finde i Kapitalismens
Ophævelse. Verdenshist.V. 6. -mission,
en. [I] (kirk.) form for ydre mission, der
som formaal har dels at forbedre sundheds-
forholdene hos mere primitive folk, dels at
forkynde kristendommen. DagNyh.*^ltl912.

2. led nt. wall, kyst (se Valj; egl.: kyst paa
læsiden, idet læsiden i maritimt spr. regnes

for den lavere (sml. VII. læg 2), medens lu-

vartsiden regnes for den MJere , jf. ænyd.
oppervold (Kalk.III.350), nt. upperwall,
hoU. hooger-, opperwal; egl. sa. ord som

XIIL Rentrykt */9 1931 22
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Lejervold) ^ J^yst, ud for Jivilken et skib

er i knibe, i fare for at strande, i paalands-

vind, -storm; ogs. (i forb. som ligge, være
paa ell. under en lægerval^ d. s. s. II. Læ-
ger. L. blef nær under forbemældte Ey-
land paa en Legervall med et haardt
Veyr besætt, og motte seyle Østen for

Øen. Slange.ChrIV.1029. han vilde heller

ligge paa en Lægerval, med slappe Un-
dervant, og Tverskiører i Stængerne. Oehl.

Tord.(1821).51. Tiltog Kulingen stod de
længere til Søs for at undgå Lægerval.
A Wilde. Krigen 1818. (1892). 29. Scheller.

MarO. klare, lægge en lægerval fra
sig: Stibolt.SF.Till.lO. Sal.XIII.766.

\\ (jf.
Lejervold 2; 1. br.) overf.: knibe; fare;
forlegenhed; ubehagelig situation.
Baadsmand kunde alligevel være kom-
men ind paa en læger Val, om jeg ikke
havde været tilstede, for da Lystigheden
var paa sit Høieste, toge de til Knivene.
Etlar. SB. 288. Christmas. Svend Spejder.

(1911).103. -Told, en. se Lejervold.
Lisege-sikole , en. [I] (1. br.; især om

udenl. forhold) uddannelsesanstalt for læger;

medicinsk højskole; ogs. om kreds af læger,

der tilhører samme retning. Salerno, hvor
fra gammel tid af den betydeligste læge-
skole har hestket.PCEierk.VitalsKirkehist.

I. (1889). 65. (O. L. Bang) arbejdede paa
Lægekunstens Fremme og dannede en
praktisk handlekraftig Lægeskole.JulPet.
(PHans.III.1130). -sken, et. [I] (sj.;

især hos sprogrensere) en læges skøn over en
sygdom, en patients befindende; især: diag-

nose. Kierk.VI.397. Brandes.III.40.
lægesom, adj. se lægsom.
Liæge-sten, en. [II] (foræld.) mineral,

ædelsten olgn., som anvendtes i medicinen,

BesteL.(1703).BU. -stol, en. [I] (1. br.)

doktorstol. ZakNiels.B.172. -termome-
ter, et. [I] termometer, der er specielt kon-

strueret til maaling af legemets temperatur.

Sal.XVII.288. -tilsyn, et. [I] (isæremb.).

Howitz.(JurTidsskr. VIIIa.79). Lægetilsyn
med Personer, der ere indkomne eller ind-

komme her i Riget. LovNr.84y*1893.§2.
-undersoge, v. [I] (dannet til -under-
søgelse ; 1. br.). han lod sig lægeunder-
søge. PoU°/Bl928.5.sp.l. -nndersegelse,
en. [I] undersøgelse af en persons helbreds-

tilstand m. m., foretaget af en læge. D&H.
En foreløbig Lægeundersøgelse har fast-

slaaet, at Forbryderen ikke er sindssyg.
DagNyhJIhl912.1.sp.5. -nrt, en. [Il] (ænyd.

d. s.; nu især arkais.) lægeplante. Moth.L266.
vAph.Nath.V.9. Drachm.SB.75. || billedl,

om hvad der trøster ell. lindrer. Boye.AD.
11.102. Drachm.VS.77. -vagt, én. [I]

spec. (især emb.): lægehjælp, der er beredt,

kan tilkaldes paa tider af døgnet (om nat-

ten), hvor det er vanskeligt at skaffe en læge;

især om offentlig ell. af en lægeforening or-

ganiseret vagttjeneste. Kaper. Tandr.R.9.

jY". Lægevagtstation. Sal.XII.53. Krak.
1922.1.226. -Tand, et. [II] (jf Læge-

domsvand; nu sj.) vand (fx. fra læge-
kilde), der har lægende kraft; ogs.: essens

olgn. brugt som lægemiddel. VSO. *en Ere-
mit . . med Lægevand skal toe ham,

|

Og helbrede ham med Urter. Heib.Poet.
IV. 157. D&H. -videnskab, en. [II]

(jf. -kunst; især med.) videnskab, der be-

handler menneskets livsytringer i sund og
syg tilstand med det formaal at finde mid-

10 ler til helbredelse af dets sygdomme; medi-
cin. VSO. JulPet.L.l. -videnskabelig,
adj. (jf. lægelig 1) adj. til -videnskab. Sta-
dens Hospitaler og andre lægevidenskabe-
lige Indretninger. ØrsLFJJJ.78. lægeviden-
skabelige Docenter. JulPet.L.22. lægevi-
denskabelig eksamen, (univ.) eksamen,
der afslutter lægeuddannelsen ved universi-

tetet (og giver ret til betegnelsen candidatus
medicinæ (et chirurgiæ), forkortet cand.

20 med. (& chir.)j; lægeeksamen. Pl.^°/il838.

§3. Anordn.Nr.l25^*/7l902.§l. -vogn, en.

[I] spec. : automobil, som føres af eU. befor-
drer en læge i praksis og har ret til at køre paa
alle veje. VoreHerrer.*/sl920.29. -vækst,
en. [II] (nu sj.) lægeplante. KiøbmSyst.1.34.
D&H. -væle, en. [II] (arkais., sj.) op-

trævlet linned til saar; charpi (1). (Kalk.II.

871). VSO. JPJac.I.70. \\ billedl. *hans Sor-
rig (fik) Bood, hans Saar en Lægevæle.

30 LThura.Poet.121. PoulPed.DP.28.47.
JLæg-finger, en.se Lægefinger. -folk,

pi. ell. (sj.) et ('Lægfolket. Sal.XII.60). [VI]

(f Leg-. EEivald. Den Bibelske Concordantz.
II2.(1749).33. OeconT.11.111. — nu næppe
br. Lejg-, Læjg-. Gram.(KSelskSkr.II.107).
Høysg.S.255). (glda. læg- (Snso.129), legh-,

lekfolk (Lucid.5.14)) som fit. (ell. koll.) til

Lægmand. 1) (især teol.) til VI. læg 1.

Læg-Folk ('i90 7; uindviede^ eller Vantroe.
40 lCor.14.23. Molb.DH.II.132. SaUXVI.225.

2) (især GJ^ til VI. læg 2. den Latiinske

(fleksion) er uforstaaelig for Læigfolk.
Høysg.S.a7r. Sibb.II.lOO. -fri, adj. [I]

(jf. fod-, knæfri; 1. br.) om damekjole: som
ikke dækker læggene, unge Damer med., lyse-

gule Silkestrømper og læggefri Kjole.
BerlTid.'"'lil928.Sønd.2.sp.3.

I. liægge, en. se I. Læg.
II. lægge, V. ['læga] Høysg.AG.20.111.

50 præt. lagde [la* ell. (højtid.) 'laqdo]; part.

lagt [lagd (Høysg.AG.92)] (best. f og fit.

lagte, tidligere ogs. skrevet lagde: Holb.

Pern.1.3. Høysg.AG.5. jf. u. indlægge^ ell.

(sj.) lægget (Sort.Poet.)(6r (co opegged);.
vbs. (sj.) -else (Moth.L99. HBDhlp.IV.67)
ell. -ning (s. d.), jf. V. Læ^. || som hjælpe-

verbum anvendes regelmæssigt have; t nogle

tilfælde, hvor lægge anvendes som intr., bru-

ges hyppigt være (jf. Mikkels.0rdf.425);
60 især t bet. 23 (hvor er lagt osv. dog ogs. kan

opfattes som pass): Fjorden . . var . . endnu
ikke lagt til. Ing.EF.IV.6. Rich.1.44. Van-
det er lagt til med ls.BMøll.DyL.I.135.

(usædvanligt: *Da har det (o: vandet) vist

lagt til. Tode.I.164). i bet. 24: 'neppe var

Jarl Hakon |
Lagt ud fra Hlade. OehLIII.
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73. Han er lagt ind i Gaar. 7S0. Skibet
er lagt ud. £arde7iflJSøm.IL207. 8m8tJ.160
(men ogs. alm.: Prammen har lagt over.
VSO. Her har Skibene lagt ind. DStJ920.
63). i bet. 14 (sj.): Der var lagt sig en
kold Taage imellem dem. AntAnd.L.140.

||

i ældre tid, nu kun i gldgs., vulg. og dial.-

prceget spr., i inf., præs. og præt. (om part.
se Feitb.) sammenblandet m. I, ligge (s. d.,

gift for rotter j lægge fælde, snare
for en, se I. Fælde 2.2 osv. lægge an-
stød, halmstraa, hinder, hindrin-
ger, sten, stød (i vejen) for en, se

Anstod 2.2, Halmstraa 2 osr. lægge ondt
for en (o: lægge trolddom paa ens vej ell.

(jf. bet. l.i) bagtak), se ond. 1^) m.h.t.
legemsdele, især m.h.t. (en af) hænderne.
jeg (hilser) Folk ikke anderledes end Of-

sp. 863^^-); som eksempler anføres: inf. lo ficereme naar de trekker op paa Vagt
lægge, præs.\æggeT(isæriforb.m.adv.,
hvor lægge opfattes som intr.). Vi vil ligge
Hovederne sammen, og ophitte en Juule-
Leeg.Holb.Jul.3sc. han ligger sin Haand
paa hans Hoved. Biehl.(Sktiesp.III4.48).
(hans) Skib ligger ud om faa Dage.
Gylb.KII.231. AUe Mand ligger ner (o:

nedlægger arbejdet) straks. Buchh.MC.lo.
jyræt.ldidi. (han) laae Haanden paa Kaar-

leggende Haanden paa (nu: t)l) Huen.
Holb.Arab.lsc. da Don Quixote saae dette,

tog han Skioldet paa Armen og laae
Haanden paa Kaarden. Biehl.DQ.1.22. 'Jeg
lagde mit Hoved til Elverhøi,

|
Mine Øine

de finge en Dvale. HeibJPoet.III.366. »Læg
nu smukt Din Haand i min, | Ikke rør
ved den Rosin. Pfafeer.FF.ii6. lægge
haanden paa noget (s: som tegn paa ud-

den. Biehl.DQ.1.22. de Følelser de laae to vælgelse , velsignelse), se Haand sp. 556".
for Dagen.CAr. VIII.(Bomh.Samlinger.XVl
(1925).98). (hun) laae Mærke til det. Kierk.
VIII.93. (hunden) laa sig ned. BlochSuhr.
ÆSJV.224. (æda. lægg(i)æ, læggia, oldn.

leggia, eng.lay, ty. legen, got.lag\an; afl.

af (kausativ til) I. ligge; besl.m.Lag (II.

Lav, Lov), I. Lejd, III, Lægd; sml. ogs. -la-

den sp.l89^*)

A. t alm., trans. anv. (om særlige forb.
m. adv., se D).

1) m. h. t. ting: anbringe i (mer ell. mindre)
vandret stilling (især: paa en af tingens
længdeflader) paa jordoverfladen ell. en an-
den overflade; anbringe i liggende stil-
ling; ofte (jf. bet. 2) i forb. m. nærmere be-

stemmelse, der angiver stilling ell. tilstand.

1.1) i al alm. han lagde Kjødet i en Kurv-
og lod Suppen i en Potte. Dom.6.19. siden
lader man (silketøjet) bUve halv tørt, leg-

lægge fingeren ell. haanden paa
munden olgn., se Finger sp.999*, Haand
sp.574*^. lægge hænderne farmene,
benene osv.) over kors, korsvis olgn.,

se Kors 5, korsvis, lægge hænderne i

skødet, se Skød. || t rmtr., der angiver, at
man vender hovedet hen mod, anbringer det
(tæt) ved noget for at se ell. høre bedre;
især (jf. ogs. u. bei.A4:.i) i udtr. som lægge

3W øjet, øret til noget, se Øje, Øre. 1.3) an-
bringe (deponere), lade henligge midler-
tidig paa et sted (i et gemme); henlægge.
lægge i en Kiste, i en Skuffe. FSO. Gæs-
sene skulde (julemorgen) have en Sax i

Havren, og i alle Kombanker skal der
lægges Staal. SvGrundtv.GlM.14. lægge i

gemme, (nu næppe br.) gemme væk; ogs.

billedl.: bevare i trofast hukommelse. Moth.
L90. VSO. lægge paa hylden, se I.

ger det imellem to store rene Klæder og 40 Hylde 2. lægge paa lager, se I. Lager 4.
ruller det. CVarg.Farvebog.(1773).26. 'De
lagde en Steen paa Graven. Blich.(1920).
XIV.155. (hun) løste Perlesmykket af sin
Hals, lagde det sammen med det øvrige
og sagde: „Dette maa du sælge for mig,
^^ggo". Bergs.PS.II.279. han lagde brevet
i konvolut(ten)

|
lægge noget paa plads

\

om faste forb. (ofte m. overf. anv.) som
lægge til grund, i kors, til rette.

lægge til side, se Side. || i udtr. for
(langsom) opsparing .(jf. lægge op u. bet.

40.2/ Taalmodigt har hun det sidste Aar
lagt Krone til Krone. TidensKvinder.*Ve
1928J0. lægge (sig) noget til bedste,
lægge sig noget til gode, se bedst 5.2,

god 11.4. lægge noget paa kistebun-
den, se Kistebund. || m. afsvækket bet.

det første udkast til en løsning af mu-
paavægtskaalen 0817.8« Grund (1.4.2) ost«. 50 seumspørgsmålet (fra 1809) blev lagt ad
læffffe (til) mærke i en boff (if.u.bet. acta. Hi.9tMKhh2R.TT.49. hilhdl \;PSThan<ilægge (til) mærke i en bog (jf.u.bet
S.2), se Mærke. |l spec: anbringe brændsel
i en otm, sørge for ild i et fyr; ofte uden
obj. Paulus reev en Hob Riis sammen,
og lagde dem paa Ilden. ApG.28.3. hvis
man ikke har Kogegas og derfor er nødt
til at lægge paa Komfuret. FoHBy.2F5.i56.
lægge (Ild) under Kedelen. i)<fefl. (l.br.:)
Forleden Onsdag, da jeg nylig var bleven

acta. HistMKbh.2R.II.49. billedl: læg hans
Ord i ditUieite.Job.22.22. \A) (jfbet.il)
fremtage; fremlægge, du skal stedse
lægge Skuebrød for dit Ansigt paa Bor-
det. 5ilfo8.^o.30. lægge pengene paa
bordet, se I. Bord 2. lægge kortene
paa bordet, se H. Kort 2. || i forb.m.
I or, m. h. t. mad. (han) gav sine Disciple
(de fem brød) at lægge for YoVis.et.Marc.

syg, lod jeg lægge Varme i Dagligstuen. 60 6.41. (jf. bet. 30.2; nu næppe br.) uden obj.:
Cit.l817.(Reumert.C0.48). lægge i kak-
kelovnen, se Kakkelovn, lægge 4,
'paa, se bet.m.i, 42.1. || m. afsvækket bet.,

uden tydelig forestilling om stilling; især i

udtr., der angiver, at man søaer at hindre
en i noget, gør en noget vanskeligt, lægge

rette an, servere for. (kvinden) Legger
for Præceptor, for Bogholderen . . for
Børnene, og de spiser fort. Phønixb.TC.II.
Xr.5.6. H m. afsvækket bet.; især: fremstille,

fremsætte noget for en. (Moses) lagde alle
disse ord for dem (1871: forelagde dem
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alle disse Ord). 2Mos.l9.7(Chr.VI). fører
frem for retten, legger i rette. Gram.Nu-
cleus.301. (nu sj.) fremkomme med, frem-
sætte (en ytring, en bøn) til fordel for en.

jeg vilde tale med Kongen og lægge For-
bøn for enMand.CBernh.III.346. lægge
et ord til gode for en, se god 11.4.

1.5) (jf. bet. 7) især i forb. m. paa: anbringe
noget paa, om ell. i noget andet, saaledes at

det fastgøres til, ikke let kan fjernes fra,
slutter sig tæt til underlaget; ofte m. h. t.

byrde ell. redskab, der hemmer, hindrer ens
bevægelser, de lagde deres Korn paa deres
Asener og fore deTtra. lMos.42.26. vi lægge
Bidsler i Hestenes Munde, at de skulle
adlyde os. Jac.3.3. Knappen skulde lægges
paa Spiret. Rolb.DH.II.20. *da man saa fik
lagt dem

|
Gode Haandskruer paa,

| Kom
Sandheden for Tiagen.Winth.HIP.lSS. læg-
ge Stoppere paa Kæden. Scheller.MarO.
læg et bind (o: papiromslag) om bogenl

j

karlen lagde selen paa hesten
j lægge

beslag paa en hest olgn., se Beslag 1,

lægge en ring i næsen paa olgn., se

Ring. lægge sten paa sten, se Sten.

II
m. h. t. klæder; nu især i forb. m. om

og m.h. t. vide, løse klædningsstykker. Mo-
ses . . lagde et Dække over sit Ansigt.
2Cor.3.13. *Det mørke Shawl jeg skim-
ter,

I

Om hendes Hoved lagt. Heib. Poet.
IX.62. han lagde kappen (frakken) løst

om sine skuldre
j

»». overgang til bet. 8.5:

lægge en maske, se Maske. || m.h.t.
dækkende lag, der anbringes paa (bredes ud
over) en flade, et underlag, lægge paalæg
paa et stykke smørrebrød

j talem.: lægge
løg paa laksen, lægge smør paa brødet
for en, se I. Laks 1, Smør. m. h. t. farvelag
olgn.: (han) sminkede sig . . og lagde sig
sort under Øinene. Bang.HS.^570. (herald.:)

En heraldisk Figur kan være lagt paa —
o: ovenpaa — en almindelig og omvendt,
ligeledes to almindelige paa hinanden. PB
Grandjean.'Seraldik.(1919).118. (en) Bjælke
lagt paa en oprejst .. Løve. sws<.

||
(smed.

ell. <^) især i forb. m. for: anbringe me-
talbeslag ell. -belægning paa noget; dels:

lægge hestesko paa. *Han lod lægge under
hendes Ganger de røde Guldsko. i)i^?7.

nr.8.12. lægge en Sko for det fiermer
Bagbeen. FSO. Grunth.Besl.lO. dels: an-
bringe et haardere metal (især: staal) som
æg paa et redskab, lægge staal for (en
økse olgn.), se Staal.

||
(især dial.) uden

obj. hver lagde paa sit Asen, og de fore
til Staden igien.lMos.44.13. VSO. (gaards-
karlen) stod og „lagde paa" et Par Heste.
Schand.F.363.

|| (jf. bet. 10.3 slutn.) m. af-
svækket bet.; især m.h.t. tanke ell. følelse,

som man faar en til at give udtryk for ell.

indgiver en. *Nyn det ind i drenge kæk-
ke,

I
så de le ad jætters larml | lad det

lægge
I
lys i tanken, stål i avm\ Sostr.

SD.I.334. lægge en ordene paa læben,
i munden, paa tungen olgn., se Læbe 2.3

osv. 1.6) (jf. bet. 5 samt bet. 25.1 og 31.i;

i forb. lægge noget af sig (f af hæn-
derne. Moth.LSS) ell. (nu især) lægge
noget fra sig, (midlertidig) give slip paa
noget, anbringe det paa et sted. de lagde
(1871: kastede^ vaabnene fra sig, og giorde
fred. lMakk.ll.51(Chr.VI). . Har du lagt
Mester Erich fra dig 'iHiile? Holb.Jep.1.2.
PEMiill^oOO. Feilb. || især m. h. t. (del af)
klædedragt, spec. overtøj: aftage. Saa stod

10 hun op og gik, og lagde sit Slør af sig
og førte sig i sine Enkeklæder. lMos.38.
19. Vil Hr. Doctor icke legge sin Hat fra
sig, den incommoderer ham. Holb.KR.1.8.
uden obj.: Hrz.III.227. Kom indenfor og
læg af d\g.AndNx.FD.77. Maren fik hende
ind i Køkkenet . . Læg fra dig, bette
Barn, læg fra dig. Søiberg.LL.67. || i overf.

anv. 1. (nu næppe br.) m. h. t. beskyldning
olgn.: fralægge sig. Holb.Er.III.l. denne

20 Beskyldning lagde Ulfeld fra sig, saa at

den bortfaldt. Slange.ChrIV.1400. Den Tort
maa du lægge fra dig.VSO. m. efterstillet

præp.: Naar nogen for Tyverie beskyldis,
og legger sig det fra, skal hånd udrekke
den flade Raand.Pflug.DP.578. Leth.(1800).
F/SO. („Oftere: Fralægge sig."). 2. f give
afkald paa. Gram.Nucleus.1305. især (jf.
bet. 11.2J m. h. t. (uretmæssig oppebaaret ell.

erhvervet) pengesum: udrede; aflevere.
30 Asseurandeuren (nyder) for sin hafde
Umage . . een half pro Cento . . og legger
Resten af Pengene strax fra sig.DL.4—
6—11. Moih.L90. 3. (jf. bet. ll.i slutn.; sj.

i alm.spr.) m.h.t. arbejde: udrette hur-
tigt; „faa ud af hænderne". Det er for-

nøjeligt at se, hvor hun kan lægge fra

sig, naar hun arbejder, i^rwun.^ra^os-
porus.(1912).299.

2) (jf. bet. 8^ til bet. 1, m. særligt henblik
40 paa den maade, hvorpaa noget ordnes ell. be-

handles. 2.1) anbringe i en vis orden;
sørge for, at noget kommer paa (rigtig) plads.

II

(især landbr.) m. h. t. indhøstet afgrøde,

egge korn i gulf. Moth.L90. (høet) legges
paa Stænge over Bielkerne. JPPraMJLC
63. Feilb. ofte abs.: anbringe sæden i orden
paa høstvognen. Naar man kørte Sæd hjem,
var der tre med Vognen. Karlen, som var
Kusk, skulde stikke op; Storpigen skulde

50 lægge, og Lillepigen eller en Dreng skulde
rive op.SjællBond.ll3. lægge læs, bygge
læsset op. 'jPPrahl.AC.70. OrdbS.(sjæll.). \\

^ læ^ge Bugen paa et Mærssejl (ved

bjærgning af sejl). Scheller.MarO. især i

udtr. lægge last, ordne lasten (L3) i et

skib. Harboe.MarO. Bardenfl.Søm.II.131. ||

(fisk.) m. h. t. kroge: anbringe i orden paa
bakkerne, trugene; i videre anv. (især som
vbs.): sætte agn paa; agne. Krogene „læg-

60 ges" i Sand paa Trnge.Tidsskr.f. Fiskeri.

1875.389. jf. smst.1874.345. \\
(m. overgang

til bet. 2.z) m. h. t. madvarer; især: anbringe

i jævne, regelmæssige og tætte lag. legge sild

. . smør. Moth.L87. VSO. S&B. sml. lægge
ned u. bet. 38.1. (1. br.) m. h. t. flydende va-

rer: legge (o: komme) øl på et fad. Moth.
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L93. jf. lægge mælk op u. bet. 40a slutn.

2jt) anbringe frø, spirer, aflæggere i

jorden; især (mods. saa^ m. h. t. frø, der
anbringes enkeltvis med regelmæssige mellem-
rum, (oftest abs.). Moth.L87. Naar Humle
een Gang er lagt, lader man den ligge i

mange Aar. I en Have, og maaskee den
bedste her er, skal Humlen ikke være
omlagt i henved 50 Aar.BornhSEfi.197
(jf. lægge Humlekuler. VSO.). Han har
lagt Nødder, FSO. Træet (o: et æbletræ) vai
lagt af Kærne. CMatthies.DF.1.185. Pinse-
liljer og Paaskeliljer lægges . . nu paa
denne Aarstid. Hjemmet. "/» 1929. 37. sp. 1.

lægge kartofler, se Kartoffel l.i.
||

(landbr. ell. dial.) m. h. t. sæd: udsaa. (nu
kun i pass., især i perf.). JPPrahl.AC.26.
Den lagte Vintersæd besaaer han nu strax
med 12 Sække Kiever. NGrønbech.Land-
bruget paa Bornholm. (1815).46. 'Du pløie
skal og riste | Og lægge Rug og Byg.
Winth.HF.324. OrdbS.(Fyn). | (jf kerne-
lægge^ billedl.ell.i sammenligninger. Engelst.

Nat.231. *l hver Barnesjæl paa Jord | Har
Du (o: gud) lagt en Kjærne | Til en Blomst
med himmelsk Flor. Ing.RSE.VII.244.
(guds rige) er liigt et Senepskorn, hvilket
et Menneske tog, og lagde (Chr.VI: ka-
stede^ i sin Uave. L^lc.l3.19. 2.3) under-
kaste en vis behandling; bringe i en vis

tilstand, ji m.h.t. klæder, madvarer, legge
på h\ég.]iiothX93. lægge i blød, i lud,
se I. Blød (og Hjerne 2.il, I. Lud 2. H m.h.t.
jord. Her har Kristne lagt Jorden under
Dyrkning. JørgJ^F.1.179. især i forb. som
lægge under læfod, i hegned, i lej(e), un-
der plov, se Fæfod, Hegned 2, II. Leje,
Plov. spec. (landbr. (nu næppe br.) ell. dial.)

abs.: pløje jord første gang om foraaret
(OrdbS.(Fyn)) ell. (især) om efteraaret;

fælge (n.2); vinterlægge. Moth.L87. Flei-
scher.AK.55. VS0JI.13. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

jf: Den Jord er vel lagt o: vel behandlet.
VSO.III.159. (landbr.) i videre anv., i forb.
som ploven lægger jorden godt (o:

behandler den, som den skal). JChrJensen.
Landbrug.(1842).85. e.6r. 1 1 udtr.for ødelæg-
gelse, lægge i aske, i grund, i grus,
se I. Aske 1, I. Grund 6.2, Grus 2. || m.
præd. lægge tør, se tør. lægge øde, se

øde. m. overgang til bet. 10.3: lægge et
Saar aabent. DÆff. lægge blot, se II.

blot 1.7.

3) »». h. t. person (levende væsen): give
en (mer ell. mindre) vandret, liggende, hvi-
lende stilling. 3.1) i al alm. Noomi tog Bar-
net og lagde det paa sit Sk\ød. £uth.4J6.
naar Ansigtet er tildækket, knusis hånd
og liggis paa Steyle. Klevenf.RJ.113. den
saakaldte Kasse eller „Skuffe" (ved hitte-

bømshospitaler), en Drejeskive, hvorpaa
Barnet uset fra Anstalten kunde lægges.
SaUXI.516. lægge et barn for døren
olgn., (nu næppe br.) udsætte et barn. Moth.
L89. vAph.(1772)JII. VSO. || iscer: skaffe
hvile, liggeplads i en seng ell. lign. leje. hun

fødte sin Søn, den Førstefødte, og svøbte
ham, og lagde ham i en Kryhhe. Luc.2.7.
Brors.8. børn bør lægges tidligt i seng

j

Il
om ikke helt vandret mlling. *Kort hun

Moderglæden smagte,
| Til sit Bryst den

Spæde lagte. Thaar.ES.233(jf. Bryst sp.
1273^^). 'Jesus ham med røde Kinder

|

Lagde i hans Moders Favn. Grundtv.SS.
11.248. 3.2) (jf. bet. 2j; sj.) bringe i en vis

10 (nærmere betegnet) tilstand. Endelig fandt
Vorherre, at nu kunde det være nok, og
lagde hende til at dø.AnkerLars.VS.17(jf.
lægge sig til at dø u. bet. ibj.). | m. over-
gang til. bet. 6.2, t forb. lægge i lig (o:

fælde, dræbe), se 1. Lig 2.1. 3.3) m.h.t. af-
døde; i udtr., der hentyder til dødslejet ell.

ligkisten: (helgenen blev) lagt udi en for-
gylt Kobberkiste. Holb.DH.1.198. 'naar
engang de lægge mig

| Paa Dødens kolde
20 Seng,

I
Med Jordelinet dække mig.Winth.

111.140. Der soves uroligt i det Hus, hvor
en Selvmorder er lagt paa Straa.^afc/jSF.
VIII.72. lægge et lig i kiste, se L Ki-
ste 1.3. I om begravelse, lægge i graven
(en grav) olgn. Marc.6.29. WinthJ).226.
især t overf. anv., se Grav 5.1. lægge en
til hvile, i iorde(n), i mnld(e), se I.

Hvile 1.3, Jord 3.2, Muld. B (isæi- bibl.) uden
nærttiere angivelse af begravelsesmaaden. han

30 er opstanden, han er ikke her, see, der er
Stedet, hvor de lagde h&m. Marc.16.6. In-
gen (ved) med Vished, hvor hans Been
skulle lægges. Mynst.Brøndst.l2. *vi grov
dem

I
En Grav i vor Have, | Lagde dem

ved Siden af den alfar Yej. Drachm.DG.
129. lægge sine ben (et sted), se I.

Ben 1.4. blive lagt til sine fædre o^n.,

(jf. ligge med sine fædre u. I. ligge 2.4;

bibl.) blive begravet hos sine forfædre ell. (jf.
' o bet. 10.3^ samles med sine fædre, dø. Kong

Astyages blev lagt til sine Fædre. Bel.
14.1. Manasses . . var død, og lagt (1871:
samlet; tU sit to\k.Jud.l6.26(Chr.VI). Za)
(landbr.) m. h. t. dyr; vist kun m. h. i. ruge-
fugl (høne): faa til at ligge paa æg.
legge høns på eg.Moth.L93. Éuusholdn.
(1799).IIIJ. abs.: legge en høne. Moth.
L87. e. br.

4) videre anv. af bet. 3. 4.1) (jf. bet. 8.i;
so skaffe natteleje, husly, ophold etsted;

iscer (ofte uden forestilling om bopæl, natte-
leje osv.) m.h.t. tropper: anbringe (i kvar-
ter), legge i indkortering. MothX90. de
lagde der en Besætning (Chr.VI: forord-
nede der en hær; til at tage vare derpaa.
lMakk.4.61. der var saa mange gæster, at
der maatte lægges tre paa hvert værelse

i

lægge i garnison, se Garnison 2. || om
indespærring, frihedsberøvelse. Herodes hav-

60 de grebet Johannes . . og lagt (1819: ka-
stet; 1907: sat; ham i fængael. Matih.14.3
(Chr.VI). hånd lagde (1871: satte; dem til-

sammen i forvaring, i tre dage. lMos.42.
17(Chr.VI). jfogs.lægge i baand, jærn,
lænker M. Baand 1.2, Jærn 2.4, 1. Lænke l.i,

4*2) (jf bet. 3.2; underkaste visse (især: tyn-



847 lægge lægge 348

gende) vilkaar; fastsætte visse bestem-
melser for; (jf. bet. l.i) i udtr. som lægge
i bøde, i skat, se I. Bøde, Skat,

|)
gøre

til genstand for uvenlige følelser; især i udtr.

lægge en for had, se Had 1. jf: af

onde Mænd var (han) beført og lagt for

Avind ogJ)ååe\.Hauch.V.266. •Ham læg-
ger den (o : verden) for Spot og Had. CK
Molb.SD.377. sml. lægge (en) ud med (en
anden) u. bet. 46.4.

5) (jf. lægge af, fra sig (u. bet. i.e) samt
bet.1.2) give slip paa; skille sig af med.
5.1) i egl. bet. Det skal være min Glæde,
om alle de der lægge min Bog maa lægge
den med Sorg over det gruelige Øde den
maler. Grundtv. KrG. 24. drengen lagde
skeen og holdt op med at spise

|
billedl.:

der ere Dage, da Arbeideren kan lægge
sin Byrde. Mynst.Betr.1.276.

||
(nu sj.) m.

h. t. vaaben: nedlægge, kaste fra sig (som
tegn paa overgivelse). Bønderne lagde Ge-
været og fik Qvarteer. Tychon.AB.35. VSO.

II
m. h. t. klædedragt, især overtøj: tage af;

aflægge, i den yderste torganTd (skal præ-
sterne) legge (1871: nedlægge^ deres klæ-
der, i hvilke de have tient. Éz.42.14(Chr.
VI). *Er Kampen endt, | Saa lægger man
sin Rustning. Oehl.T.224. Kom nu inden-
forl Kom. Læg Tøiet. Buchh.UH.38. i vi-

dere anv.: ophøre med at bruge; ikke
bære mere. om Morgenen lagde (hun)
Sørgeklæderne for bestandigt. CBemh.
VIII.157. lægge hofsorg, lægge sor-
gen, se Hofsorg, Sorg. || opgtve; give
afkald paa. Efter kongelig Ordre maatte
han lægge alle sine Ordener. F/SO. i videre

anv., i forb. lægge mælet (o: blive maaU
løs), se Mæle. ||

(undertiden m. overgang til

bet. l.\) aflevere, han burde benytte Lei-
ligheden til at gaae hen og lægge et Vi-
sitkort hos S. Qjel.GD.18. (han var) gaaet
ned fra 3. Sal for at lægge (brevet) i en
Postkasse. J.JffenngMes.6r4.i 68. jf. bet.ll.v.

Giør mig den tieneste naar i taler med
Bispen at legge min undskyldning fordj

ieg ikke toog afskeed med ham. Holb.
Brv.40. 5.2) (jf. aflægge l.i samt II. ka-
ste 5.5j om dyr: bringe afkom (æg) til

verden; i alm. spr. især m. h. t. æg: gøre.
den Hønne . . har lagt mig siden Juuel
over 4Q Eg. IIolb.Stu.ILl. Rich.I.31. Næsten
alle Insekter lægger Æg.Brehm.DL.^l2.7.
ofte abs.: (vor landhøne) lægger flittigt, men
Æggene ere sm&z.LandmB.II.341. AndNx.
PE.(1914).IV.329.

II
lægge unger olgn.,

(fagl.) faa unger. Thurah.B.15. Sælerne
lægger deres Unger om Sommeren paa
afsides Holme og lave Grande. Frem.DN.
143. Naar Duer med sort Aftegning . .

lægge Unger med rød Aftegning, have
disse som oftest til Dels hvid Hale. CGram.
Husduen.(1910).21. (jf. (vel forkortet for
lægges til, se bet. 44.4; sml. dog no. legge,
lægge kreaturer til): der kunde legges en
megtig hob Kiør, og fødes en farlig Hob
Heste og Stude der (o: paa Kbh.'s raad-

hus). Holb.Pants.1.3. (dial.:) lægge grise
(Feilb. OrdbS.(Fyn)), hvalpe (Blich.
(1920).XVIII.23. Feilb.), killinger (Feilb.
se ogs. Killing 2).

6) (til bet. 1.1 og 3.2^ bringe fra lodret til

vandret stilling; fælde. 6.i) m. h. t. ting.
I svær Søgang bør man bjærge Sejlene
og lægge Masterne, forinden man lægger
til. Bardenfi.Søm.I.162.

\\
(landbr. ell. dial.)

io m.h.t.sæd: meje; høste. Rugen har været
lagt i otte Dage. VSO. nu vtst kun m. h. t.

visse arter af afgrøde (boghvede, ærter, vik-

ker), der ikke opbindes (men „lægges paa
skaar"). OrdbS.(Fyn). 6.2) m. h. t. person:
kaste til jorden; vælte; i videre anv.: be-
sejre; underkue; fælde; dræbe. *Sand-
hed er i Støvet lagt. Kingo.162. Kom du
herhen, du store Mand (o: Egil), og
slaas med mig, hvis du tør. Det er mere

20 lige end at slaas med F., Ingen vilde
regne det for noget, hvis jeg lagde ham
omkuld. JVJens.(IslSagaer.1.118). lægge
i gulvet, til jorden, se Gulv l.i, Jord
2.3.

II
obs.: kaste, slaa til jorden; ogs.: dræbe;

nealægge. Moth.L87. (de holdt) alle tre an
paa Obersten, og lagde ham paa Stedet.
Mall.(Bahb.LB.1.9). VSO. jf. (spøg.): (jeg

har) lagt diverse Serier a Levemænd i

Billejar. StormP.Takt og Tone.(1919).28. f
30 (jæg.) m. h. t. vildt: nedlægge, legge en

hane. Moth.L87. Werfel.Jagtb.67. han (gik)

med sin Bøsse paa Nakken og Hund ved
Siden, ud i Heden, for at lægge nogle
Høns eller Urfugle. Etlar.F.156.

\\ (sj.)

overf.: bevise ens skyld (i en forbrydelse);

(dom)fælde. der er Lands Lov og Ret
for, at alle Hexe som lægges for Kogleri og
anden Uterlighed, skulle levende at bræn-
des. Etlar.GH.I.196. 6.3) (jf. bet. 17.3; m.

40 h. t. storm, uvejr olgn.: stille; dætnpe;
bringe til at lægge sig. Det er aaben-
bart . . dette, H. frygter — at Opgøret skal
komme ubelejligt, indtræffe for tidligt.

Nu er det imidlertid om han og hans
Meningsfæller ogsaa kan lægge det Vejr,
de har rejst. BerlTid.^^lsl931.M.9.sp.3. næ-
sten kun i foræld, ordspr. som liden regn
kan lægge en stor vind. Mau.o547.
smst.7752f. MO. 6.4) f i forb. lægge en

50 haandværket olgn. (jf. ty. einem das
handwerk legen) hindre en i et (især: ulov-

ligt) foretagende; forbyde en noget; hindre

en i noget, (han) bragte en stor Hob Gal-
leier udi Søen for at lægge dem (o: nogle
sørøvere) Håndværket. Hdb.Hh.I.139. Saa
skal man bære sig ad, for gandske paa
eengang at lægge Haandværket for disse

Straajunkere, disse forførere. jKbwGrønne^'.
11.137.

60 7) overf. anv. af bet. 1.5, især i forb. m.
?aa: sørge for, at noget paalægges en ell.

liver en til del; udøve en vis paavirk-
ning paa. 7.1) m. h. t. noget tyngende, ube-

hageligt, en byrde: tynge med; bebyrde
med; paalægge, læg ikke uskyldigt Blod
paa os. Jon.1.14. (den) hvem (gud) lægger
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en Frygt paa. Grnndtv.Vart.103. *Det er
saa let at lægge Kors paa Andre. Eich.I.

48. der blev lagt stærkt pres paa ham for

at faa ham til at forblive i embedet
|

lægge byrde paabyrde, læggesten
paa byrde (d: forøge ens besværligheder),

se I. Byrde l.i. lægge straf paa nogen
ell. noget, se Straf.

i|
m. h. t. beskyldning, be-

brejdelse, forhaanelse, der rettes »wd en. jeg
vil laegge paa Eder evig Forhaanelse og
evig FoTsmædelse. JerJ23.40. legge skul-
den på én.Moth.L93. lægge haan, lyde
paa, se I. Haan 1, I. Lyde 2. (jf. u. bet. l.i)

m. hensobj. og i forb. m. til: tilregne en
noget som. Legge til Spot. vAph.(1772).III.
392. lægge en noget til (en) lyde (se

I. Lyde 2) ell. (nu næsten kun) til last, se

II. Last 2.8.
II
m. h. t. arbejdsyaelse, betaling,

godtgørelse olgn., der affordres ell. paalægges
en. Ægypterne . . lagde en haard Træl-
dom paa os. 5Mos.26.6. Det er end ikke
godt, at lægge Bøder paa den Retfær-
dige. Ords.17.26. Det var et mægtigt Ar-
bejde, Svend Grundtvig lagde paa sig, da
han i 1847 overtog at udgive den samlede
Række af danske Folkeviser. fl^rtx.FGrZ).
143. især i wdfr. som lægge afgift, skat,
told paa.

II (jf. lægge paa u. bet. ^2.%) uden
obj.: forhøje prisen paa noget. I de sid-

ste Aar lagde Værten nogle Gange paa
Lejen. Chide.0.77. Alle gifte Mænd klager
over Tiderne, naar der bare lægges to

Skilling paaThee og Sukker. ^rz..X niJ.
188. Er der lagt paa Flæsket? Leop.TKl.

II
i udtr., der angiver, at man griber en,

standser en, søger at hemme ens bevægelser

m. m.; øgs. m. h. t. ting, som man unddrager
ejeren, agter at bemægtige sig m. m. lægge
haand paa, en klam haand paa, se

Haand 8.2-3, II. klam 2. m. overgang til bet.

1.5: lægge baand, dæmper, hold,
kapsun, klemme paa osv., se Baand 6.3

osv. lægge arrest, beslag, hæft, hæfte
paa, se Arrest (I.2) osv.

\\
(m. overgang til

het. 12; jf. ogs. udtr. saa mange prygl, der
kan ligge paa ham u. I. ligge 5.i; 1. br.)

m. h. t. prygl, slag; i forb. som lægge
damp paa (se I. Damp^; jf. ogs. lægge
daUer til u. Daller. 7^) t udtr. for, at noget
fremmes, skrider fremad, at man tager sig

med iver, interesse af nogen ell. noget, viser

sin (særlige) interesse for noget ved lAsse

foranstaltninger, læggehaandpaavær-
ket, paa ploven, se Haand 2.3. lægge
eftertryk, flid, (hoved)vægt, lag,
vind paa noget, se Eftertryk 3 osv. læg-
ge sig (ell. en) noget paa hjerte, paa
sinde, se I. Hjerte 2.1, Sind. 7^) (til bet.

7.i) m. afsvækket bet. (ofte i tilfælde, hvor
forb. af lægge m. subst. fungerer som om-
skrivning for et verbum), lægge dølg,
dølgsmaal, skjul paa (o: dølge, skjule),

se Dølg osv.
II (nu dial, se Feilb.II.419^) i

udtr. for venlige følelser, tildelelse af ros olgn.
legge elske (jf. Elsk i;, ast, kærlighed på
en. Moth.L93. legge ære på én. smst. (han)

fortiener al den Ros, man kan lægge
paa ham. Luxd.(Skuesp.VII.457). jf: En
af de stille, lyserøde Piger havde lagt
Elskov til en Bondeknøs. ThorLa.LB.49.

II (jf- "• ^^^- 7-1 ; mi næppe br.) m. hensobj.

og præp. til. Kand det legges ham til

Last, at han tvende gange . . bemægti-
gede sig Kongens Person, saa kand det
ogsaa legges ham til Dyd, at han tvende

10 gange sat ham i Frihed igien. Holb.B.h.11.
254. lægge en noget til ros, se Ros.
7.4) (jf. bet. 7a slutn. og IO.5; sml. lægge
paa tt. bet. 42.2; nu diat) i udtr. for tilta-

gende fedme ('„meest om Dyrene." VSO.).
lægge paa sine sider. Moth.Sl73. VSO.
jf. Mau.1.653. lægge paa sis. EspJSll.
OrdbS.(Lyø). lægge paa huldet, se II.

Huld.
8) til bet. 2 (og undertiden m. overgang til

20 denne), oni arbejde, virksomhed, hvorved no-
get ordnes, bringes i en ønsket, tilstræbt til-

stand, ell. hvorved et vist resultat opnaas.
8.1) »». obj., som betegner det, der ordnes, til-

rettelægges. Hver ny skrift skal lægges i

ksisse. SelmarJ'54. lægge kabale, se Ka-
bale 2. O (m. overgang til bet. 8.a) om for-
beredelse til bagning, lægge dej (0: tilbe-

rede dej), se I. Dej 1. jf: Det var en Vand-
kringle, som skulde lægges. Bang.T. 49.

30 uden obj., i forb. m. til: 'hun skummer til

Smør, og hun lægger til Beig. Drachm.
FÆ.76. (dial.) i udtr. som lægge til bægt
(se Bægt i)-jf' lægge til at bage. OrdbS.
(Taasinge). Feilb.IL420^^. || m. nærmere be-

stemmelse af ordningen, behandlingen, det
siette Teppe skal au lægge dobbelt hen
mod Forslåen af Paulunet. 2Mos.26.9. læg-
ge i læg, i løkke, se V. Læg 3, I. Løkke 1.

m. h. t. ansigtstræk olgn.: 'Saa barske og
40 saa bistre | Som dine Bryn er lagt i Kruus.

Winth.V1.123. lægge ansigtet i de rette
folder olgn., se I. Fold 1.2. 8^) frem-
bringe som resultat af en vis ordnende, til-

retteueggende virksomhed; gøre; lave.
\\

ordne, bearbejde noget med et vist resultat,

især: saaledes at der fremkommer en fold,

et læg olgn. Han stod og lagde sin Skil-
ning foran Speilet. Natha7is.F.252. lægge
en Søm (o: ombøje kanten af tøjet til søm-

50 ning). D&S. m. nærmere angivelse af den
bearbejdede genstand: Legge Rynker paa
Manskietter. t;J.j)A.Ci775J.IIJ. Der er lagt
en Fold paa det tredie Blad i Bogen.
VSO. lægge en krølle i en bog, se I.

Krølle 3.3. lægge læg paa, se V. Læg 3.

i videre anv., i udtr. som lægge fold til,

læg ved, mærke til (0: bemærke, fæste
sin opynærksomhed ved), se I. Fold 3.2, V.
Læg 3, Mærke. || (jf. bet. 8.5^ frembringe,

iO fremstille noget ved samling af flere

dele. Det tager ikke mange Øjeblikke for
en øvet Haand at lægge en Rullepølse.
BT.^^ia921.3.sp.4. m. h. t. tovværk, nu især
(reb.): spinde dugter af de enkelte garn.
Man „lægger" en Dugt, og derefter „slaar"
man Touget. Ord65. lægge reb olgn. (jf.
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glda. *Then snor, som leggis aff strenge
tree (osv.). Rimkr.M.240 ; nu dial.) sno, slaa

reb. vAph.(1772).IIL Schade.Mors.(1811).
359. Tid8skr.f.Fiskeri.l875.20. Aakj.PL.107.
SvendbAmt.1920.40. Feilb.

\\ (jf. bet. 8.4 samt
lægge trumf, vælt op u. bet. 40.8> ^ i udtr.

som lægge farve (VortHj.lVl.51) ell.

kulør (VSO.), bestemme trumffarven,
fx. ved aftagning af et spil kort („slaa

trumf"). 8.3) om aandeligt arbejde ell. virk- lo

somhed;nu især m. h.t.plan: forme; danne.
i Begyndelsen (var Esbjergs bebyggelse)
ganske planløs; først 1870 blev der lagt
en Byplan. Trap.* VIII. 456. lægge en
plan, se Plan. lægge raad, se Raad.

||

(1. br.) give en vis sproglig udtryks-
form. Hun tændte den brave Corneilles
Hjærte i Brand; han lagde sine Følelser
i Vers til hende. NMøll.VLitt.III.86. (nu
næppe br.) abs.: give (sine tanker) rigtigt 20

udtryk, hånd véd vel at legge (nu: be-
lægge) sine ord. Moth.L87. VSO.

||
(ar-

kais.) digte; forfatte. Moth.L87. han
havde lagt et Qvæde paa Riim til deres
Berømmelse. FMøll.I.211. om disse tvende
er der lagt en stor Saga paa Island. Hauch.
V.218. Han var en talentfuld Digter og
lagde en ypperlig, men nærgaaende Vise
om Kingos Kalot. HBrix.DanmarksDigtere.
(1925).46. 8.4) (til bet.S.s) fastsætte, be- 3o

stemme (efter gensidig overenskomst).
\\ (jf.

I. Lov; foræld.) m. h. t. lov: fastsætte;
give. VSO. || (jf. H. Lav; nu kun dial.)

m. h. t. kammeratlig, venskabelig forbindelse:

indgaa; slutte, legge selskab med én.
Moth.L92. *Du fæsted (o: trolovede) dig
selv, og du glemte din Fader.

|
Aldrig er

redelig lagt det Fæste, som Frænder ei sig-

ned. JFib%ger.(Diod.)Den evigeStrid.(1878).

130. lægge lag olgn., (jf. Lag 5.i) indgaa *)

kompagniskab; ogs.: gøre hinanden selskab.

JPPrahl.AC.19(se u. bet. lU). Esp.211. 8.5)

(til bet. 8.2; undertiden m. overgang til bet. 9)
frembringe, fremstille efter en forud
lagt plan ell. beregning; især: paa et givet

underlag, paa et i forvejen udvalgt sted,

over en given strækning anlægge ell. (op)-
by'gge noget, legge loft (jf. L Loft 1). Moth.
L87. nye Straa-Tag er bedre Fordeel at
legge om Efterhøsten. JPFrahl. AC. 92. 50

Lægge Dæk (o: afpasse og paaspigre dæks-
plankerne). Harboe.MarO. Arbejdere, der
brød Stenbroen op og lagde den igen og
stampede den med firarmede Jomfruer.
JVJens.JD.lOl. Ingeniørerne bygger For-
svarsværker, slaar Broer, lægger Jern-
baner, "Veje, Telegraf- og Telefonlinier.
Lærebog f.HærensMenige.(1903).2. det Sted,
hvor Snittet skal lægges (o: ved opera-
tionen) er hlottet.VoreSygdomme.IV.(1931 ). 60

428. i faste forb. (hvorom henvises til de
paagældende subst.) som læggebro,bund,
frund (til), grundvold (til), gulv,
ølen (til et skib), spor, vej.

|| (jf. bet.9)
i forb. m. af, der angiver det anvendte ma-
teriales art. lægge Loft eller Gulv . . af

Bredder, af Fliser. Høy8g.S.110. taget er
lagt af teglsten

i
8.6) (jf. islagt; især dial.)

bilkdl. anv. af bet. 8.5, m. h. t. isdække.
Frosten lægger Bro over alle Bække og
MoseT.Winth.VIII.9.

||
(i de sammensatte

tider m. overgang til intr. anv.; jf. bet. 2%)
i pass., m. Is som subj. Moth.l55. Det stille

Vejer foraarsager at lisen saa tiligen leg-
gis udi Bayerne, og imellem Øerne. Egede.
Grønl.(1729).23. Korpset, som . . naar Isen
er lagt, ophører at giøre Tieneste. MB.
1807.209.

II
(m. overgang til bet. 9) m. h. t.

det tilfrosne vand. jf. Feilb. især (sml. bet.

19j i pass.: havet er la.gt.Moth.H7. Vin-
teren begynder tidlig og stræng. Søen
er lagt langt ud; og Isen er bedækket
med Snee. Blich.(1920).XI.205. Feilb.II.
367.

9) (jf. bet. 1.5J især i forb. m. med: for-
syne med en (især: kunstfærdig anbragt) be-

lægning ell. et indlæg; bedække; belægge;
ogs. (m. overgang til bet. S.&): tildanne,
frembringe noget ved sammenstilling af
materiale, der anbringes paa regelmæssig
maade, i figurer, (oftest i pass.). Jerusa-
lems gader skal legges fordelede (1871:
brolægges^ med beril og karbunkel, og
Steen af saphiir. Tob.l3.27(Chr.VI). 'Straa-
taget blev med Teglsteen takt,

|
Leergul-

vet smukt med Fjæle l2Lgt.Winth.V.166.
en Vej som andre Veje, lagt med Skær-
ver og Gvus. Drachm.T.149. en Korridor,
der er lagt med YMseT.KLars.PT.6. Aakj.
BT.20.

II
(mal.) belægge (med en vis farve).

Lister at lægge med Lasurfarve. MalPrisl.
38.

II (jf bet. 8.1 ; sj.) i forb. m. i: Gulvet
lagt i sorte og hvide Marmorfliser
paa et Skakbrædt. Pont.S.22.

\\ perf.
part. som 2. led i ssgr.; jf. fx. islagt samt:
guldlagde Skjolde og gyldne Hjelme.
Gi-undtv.Idunna.(1811).63. en cement-
lagt Gang.Buchh.UH.29.

10) (til bet. 1.1 ; jf. 1. ligge 10-12; an-
bringe i en vis stilling; give en vis beliggen-

hed. lO.i) (jf. bet.8.5) m. h. t. lokalitet: give
en vis beliggenhed inden for et omraade,
i forhold til andre lokaliteter, kun et liUe

Tit paa nogle Mil havde Sverrig (for
200 aar siden) ud til Kattegat. Saa lagde
. . Gustaf Adolf med klart Fremsyn Gote-
borg her. Bogan.II.182. *Jeg lagde min
Gaard i den rygende Blæst, |

hvor Bak-
ken hun skraaner mod Sønder. Aakj.RS.84.
Paa Lavlunds Marker lagdes 1832 et Apo-
tek. Trap.* VIII.6L

II (jf kortlægge; poet.)

m. h. t. større landoniraade. *Jynand mel-
lem tvende Have | Som en Runestav er

lagt. HCAnd.X.509. || m. h. t. færdselslinie

(vej) ell. i videre anv. færdsel, bevægelse,

rute: give en vis (nærmere angiven) ret-

ning, (de) bad mig, som en kjær Gjest,

at lægge Hjemreisen over deres By. HC
And.XII.39. Da Landevejen . . anlagdes,

var det Meningen at lade den gaa over
Gelleruplund, men i Herning havde man
Interesse for at faa den lagt forbi Apote-

var
som
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ket og Tinghuset Trap*VIII.61. jf. lægge
vejen om (ad) a. bet. ^js. \Ojz) i anden anv..

især m.h.t. enkelt ting i forhold til større hele

:

give en vis (midlertidig) plads ell. stilling;

placere, kun sjeldnere lægger man den an-
den Ende af Næringerne for et Dræg og en
Tønde.Tidsskr.f.Fiskeri.l8?4.302. | X »w-^-f-

ror. lægge Roret Styrbord (Bagbord).S<fejB.

lægge Roret midtskibs. Scheller.MarO.327.
SalJ*XVI.225. lægge roret ned, op, se lO

bet. 38.6, 40.7. IOj) t uegL ane; især om
(tænkt) stilling inden for en rækkefølge. Me-
lodien klinger mig endnu for Øret, jeg
maa lægge en Text under åen.HCAnd.
IX.120. Fagene Dansk, Engelsk, Tysk,
Regning og Skrivning lægges med Yder-
timer. #oZ/c<sfa)^.i5'28.255.5i>.i. Hos rdenne
sanglærer) „gik jeg" nogle Maaneder for
,at faa min Stemme lagt", som det hed-
der. AnnaBhch.Fra en anden Tid. (1930). 58. »
lægge havet (et hav) imellem, se I.

Hav 1.1. om rækkefølge i tid: have lagt
mange Aar bag sig (s: have levet mange
aar). D&H. jf. (sj.): *de Livs-Forlis, der
lagdes bag . . I begraves under Haabets
F]iig.Thuborg.ViMennesker.(1917).ll.\\m.U.
sag, forhold, lægge for dagen, lyset, se

Dag 10, I. Lys 1.4. CP lægge aaben, (jf.
ligge aaben u. aaben 6^) fremdrage; gøre
tugcengelig. JPJacJ.96. Lorenzen lagde det 30

sår, som nagede vor statsorganisme, åbent.
Ottosen.PeterEjortLorenzen.( 1SS6)J80. \\(jf.
bet. 1.5 slutn. samt 1. ligge 13^ især i forb.
m. i: give noget et vist tndhold eU. præg
(af tanker ell. følelser); ogs.: indbefatte i.

•I Daabens Ord og Pagt | Den Ild med
Aand er lagt. GrundtrJSS.IlI.30. Han ser
. . at store Mænd — med hvad han selv
lægger i denne Betegnelse — ikke sendes
et Folk hvert Seculum. HolbergAarbog. 40

1925.37. spec: tillægge betydning, interesse.

Du finder det underligt, at jeg kan lægge
saa Meget i at blive to Aar ude. HCAnd.
Breve.1.192. | (nu næppe br.) sammen-
holde, sammenstille (med noget); i ta
km. lignet og lagt, »e ligne 84. 1(U)
'

'
"

". I. ligge 11^ M
raade ell. sag, forhold: still

(tU bet. lOs; jf. gge ti) iscer m. h. t. om-
e under ens

myndighed; bringe i afhængighed
af; give raadighed over; oftest i forb. so

fM. under: intet er rimeUgere, end at det
Gods, som ligger . . om et Birk, naar det
kiøbes af Birke-Herren, da og bliver lagt
under Birke-Retten. Stampe.1.15. lægge et
Embede under et Collegium. FSO. ved
Ordet lagde (Chr.YI: kastede^ han den
straffende Magt under s\g.Visd.l8.22.
lægge under fod ell. fødder (o: wnder-
tvinge), se Fod sp. 66". jf. bet. 2.3: lægge
under beslag, se Beslag 4.i. | (nu kun 60

m. overgang til bet. 10.5^ i forb. m. til. han
søgte at bemægtige sig Alexanders Rige
med Svig og at lægge det til sit Rige.
lMakk.11.1. Rrz.XVIlI.422. Tienden af
Hover Sogn (har) i en Aarrække været
lagt til Embedet. Krist.(JySaml.4B.IV.75).

II
lægge i ens haand olm., (jf. Haand

sp. 583**) bringe i ens besiddelse, i ens magt;
overdrage (omsorgen for) til. 'Lykken sva&-

ver over Urtegaarden, | Naar Støvet læg-
ges i sin Skabers Haand. GrundtvJ^S. VI.
243. lOs) (jf. bet. IO.3 og 44^; især i forb.
m. til: bringe i forbindelse med, for'
ene med noget, især: sadledes at der opstaar
en forøgelse; føje til; spec. (regn.): ad-
dere. Du vil lægge Dage til Kongens
Dage. P«.6i.7. I skulle Intet lægge til det
Ord, som jeg byder Eder, og Intet tage
derfra. 5Mos.4.2(jf. lægge til og trække fra

u. bet. 44.4;. jeg har selv 40000 Rixdaler,
hvilke, naar de blive lagde til de 20000,
kunde blive til 60000 Rtxdaler, Holb.Pem.
1.3. han har lagt 3 Lispund til sin Vægt
SAB. Hvor meget maa da lægge til 2
for at faa ^? POlsenSJørgensenJSmaabøms
Begnebog/1920).7. (sj.) uden obj.: Saa vare
Bardernes Ord paa aeres Sørgedag; jeg
har ledsaget deres Røst og lagt til deres
Sange. Blich.(1920). II. 135. lægge en
al e-n til sin vækst, se Alen 1. jf.: den
Bemøyelse et Menneske vilde giøre sig,

der vilde lægge noget til sin Vext Buge.
FT.347.

li
(især ^am., nu sj.) m. h. i. ord

(ordformer), partikler olgn.: anbringe i for-
bindelse med et andet ord; (nu:) sætte.
Jeg vilde ickun viide, hvad det Ord Von
betyder, naar det legges for et Navn.
Holh.Tyb.1.4. Dén og det (er) den samme
Artikel, som lægges bag tU Navn-ordet
E0ysg.AG.2O. JBaden.Gram.222.

*O (Jf- ^'- '^-*) »"• ^ '• penge eW. andre
værdier: fremlægge; erlægge. Il.i) an-
bringe, anlægge (penge. Kapital) paa en
vis maade, især for at opnaa en gevinsL
du er en stræng Mand; du tager det som
du ikke lagde, og høster det, som du
ikke sameåe. Luc.iy.21. lægge bank (0:
være bankør), aeH. Bank 3.2. lægge sine

f)enge paa kundskab, se Kandskab 6.

I
som uair. for, at pengene gaar tabt, intet

udbytte giver: ofre; øde. han har lagt
mange penge der (o: brugt dem paa en
beværtning, sat dem i haabJøse spekulationer
osv.)

I II
t overf. anv., m. h. t. arbejde, be-

svær: anvende, ofre (paa noget), saa har
vi jo Musikforeningen . . hvor man læg-
ger et Arhelde. Bang.DuF.397. i mange
Aar havde (de) lagt deres Arbejde i frem-
mede kationer.Bregend.MAG.100. 11^) (nu
især dial.) erlægge: udbetale; udrede.
de lagde (1819: udtællede; i907: betalte^
ham tredive sølv-penninge. Matth.26.15
(Ckr.VI). \\ især m. h. t. andel i fælles fore-
tagende: indskyde, legge sin part i et
gilde. Moth.L90. Hvorledes legges saa-
dant Plovlav? — De ere fæUeds om Plov-
Redskaberne; og enten kiøbe det til-

sammen, eller den ene legger Bag-Ploven
og den anden For-Ploven. JPPrahLAC.
19. VSO. lægge til lag ell. til vogns,
(jf. Lig 5.1; om fællesskab m. h. t. tørsel,

hvorved den ene part yder vogn og den

Xm. Reatijkt »/, IKl 2S
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anden heste. OrdbS.(Fyn,Langeland). i bil-

ledl. udtr. som: lægge sin skilling ell.

skærv med i laget, se Lag 5.4. lægge
et ord med i laget, se Ord. j/. lægge
i lag med (en) u. Lag 5.3 slutn.

|| (jf.
bet. 10.5 samt bet.^.e) m. overgang til bet. ll.i,

i foi-b. m. til: deltage i, støtte ved en vis

personlig indsats; i videre anv.: sætte paa
spil, risikere ved en vis optræden; i forb. som
lægge navn, ryg til noget, se Navn,
Ryg. jf. (sj.): Du tør alligevel ikke lægge
Mund til en Usandhed. TidensKvinder.^^/i

1931.24.

12) {jf. oldn. leggja (me9) spjoti til hans,
å honum, stikke, støde ham med et spyd,
leggja hann (me9) spjoti, d. s., eng. lay at,

on; vel til bet. 10.2 ; sml. ogs. lægge damp
paa osv. u. bet. 7.i; nu dial.) rette et slag,

hug mod; slaa; prygle. 12.1) uden obj.;

i forb. m. paa, til Cf ved. Moth.L95), aer

betegner den (ell. det), slaget føres mod.
legge på hestene. Moth.L93. *Han ruster
sig paa ny til Slag, | Og lægger græsse-
lig til Maans (o: katten) med begge Hæn-
der. ChrBorup.PM.377. Han lagde til Dren-
gen med Stokken. F50. Feilb.

\\ (jf. bet.

46.8 slutn.) rette spydigheder, stikpiller mod;
stikke, stikle til. den bitte Præst . .

storkede omkring i de her urimelig store
Træsko . . De lagde jo til ham — han
skulde ikke være bange for at gaa om-
kuld i Pladringen, for han var tungest
i den nedre Ende. JVJens.NH.72. 12.2) w.
obj.; dels m. betegnelse for den angrebne
(person) som obj.: legge én under øret.

Moth.L95. lægge en Oxe paa Panden
(o: slaa den ihjel).VSO. Feilb. \\ dels m.
obj., der betegner slaget (revselsen), og hens-

obj. Kommer han mig for nær, saa skal

jeg lægge ham en over Nakken, saa han
længe skal huske mig. nrz.I'V.290. Hun
saa dog Lejlighed til at lægge Manden
et eftertrykkeSgt Dask over Nakken. Zafc

Niels.Fort.102. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

13) (jf. 1. ligge 8 samt bet. 21 og 24) ^
i forsk, udtr., aer angaar et skibs stilling,

tilstand m. m. 13.1) i forb. m. adv. ell.præp.-

led: forandre et skibs plads paa en
nærmere angiven maade. Kapitainen (kom)
anden Gang til Skibet og forkyndte Ar-
rest derpaa, samt lagde det siden hen
under Vagtskibets Cnnoner. Stampe.II.109.
Vi laae Baaden saa langt ind i Landingen
som mueligt.JJPoZMdan.i5Jr.54. "Den æld-
gamle Skude . .

I
den lagde Du dristig

af Bavnen. Bich.lI.179. jf.bet.24:: saa snart
Skibet er lagt uden Bommen, (maa skibs-

chefen) ikke nogen Nat ligge fra Borde.
SøkrigsA.(1752).§156. lægge for anker,
se I. Anker 1.3. 13.2) i udtr., der hentyder
til et fartøjs drejning omkring dets længde-
akse; især: bringe (dele af fartøjet) til

at krænge over, hælde stærkt, lægge
Batteriet i Vandet. Fisker. SøO.78. Han
tager ind i Storsejls- og Klyverskøde,
saa „Mariane" lægger Dækket. PoU^/el930.

ILsp.S.
Il jf. bet. 13.3: lægge paa ret

køl, se I. Køl 1.2. 13.3) om et sejlende skibs
stilling (sejlføring, kurs m. m ). lægge Ski-
bet bi de Vind d: op imod Vinden, i

Modsætn. af for Vinden. 7S0. lægge Ski-
bet paa misvisende 'iHoxd.Scheller.MarO.
lægge skibet over den anden bov,
(jf. Bov 2.2^ vende, saa vinden kommer ind
paa modsat side. SaUXYI.225. 13.4) (jf.

10 lægge noget bag sig u. bet. 10.3; maaske
egl. til bet. 24j om sejlende skibs (sejlskibs)

stilling i forhold til land; i forb. som lægge
landet fra sig, (jf. aflægge 7, fralægge 2)
styre bort fra land; især: komme klar af
landstrækning (en pynt olgn.) uden at vende
ell. krydse. Leth.(1800). det gik . . rask
om Næsset, men da de havde lagt det
fra sig, saae de at Kong Inge laae med
Hovedf-Flaaden under Hising. Orundtv.

20 Snorre.III.316. det blev endog tvivlsomt,
om vi kunde lægge Roccas fra os, og da
det var mod Natten, lod jeg sætte Cours
Vest om disse farlige Skjær. <Sf.BiZZe.GaZ.

III.498. D&H. lægge en læger, en
lægerval fra sig, se H. Læger, Læger-
val. lægge noget forover, (jf.komme
forover u. for sp.l90^*) sejle forbi. VSO.
vi havde Høide nok for at lægge det
farlige „Pan shoal", der ligger lige i Mun-

30 dingen af Rhio-Strædet, forover. StBille.

Gal.IL70. S&B. Larsen.
B. refl.

14) til bet. i; især til bet.i.6: udbrede,
sprede sig (som et lag) over; ligge (fast)
over, rundt om osv.; ofte uegl., navnlig om
lys og skygge, sneen . . legger sig. Moth.
L87. (handskernes) Strækkelighed eller

Lethed tU at give og lægge sig efter

Haanden. Euusholdn.(1799).III.153. *Nat-
40 tens dæmrende Taager

i
har sig paa

Engen lagt. Ploug.1.247. Aftenrøden be-
gynder at lægge sig over Pladsen. Drachm.
1001N.32. Pladen (paa de romerske hesie-

sandaler)\aiX bagtil forsynet med en nedad-
bøjet Krog og fortil med en Bøjle, som
lagde sig op om Hornvæggen i Taaen.
Grunth.Besl.lO.

\\ (jf. bet. 10.5; poet, sj.)

slutte, føje sig (til). 'Læg Hænderne
sammen! | Da lægger sig Amen | Til

50 Frelserens Bøn. Grundtv.SSJV.372.
15) til bet. 3, om person (og dyr): ind-

tage en (mer ell. mindre) vandret, (især)

hvilende stilling. 15.1) m. nærmere be-

stemmelse af stilling ell. (især) leje, opholds-

sted m.m. læg dig (Chr.VI: lig) paa din
venstre Side. Ez.4.4. læg dig ikke tilbords
(Chr.VI: leg dig ikke^ med hende (o: en
andens hustru) i Arm. Sir.9.10. han lagde
sig paa sofaen, i græsset (osv.) \

lægge
60 sig paa maven

, paa ryggen \
lægge (o

:

hælde) sig bagover > lægge sig paa
den dovne, lade side, se Side. lægge
sig paa knæ, se L Knæ 2.2. lægge sig
i sengen, paa sin seng, til sengs
olgn., se Seng. || m. præd. lægge sig
syg, se syg. |[ m. nærmere bestemmelse af

i
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handlingens natur ell. hensigt (isoer ved til

n». flg. vbs. ell. inf.). legge sig til søfns.
Moth.L95. den som har gjort sig Fiender,
bør ikke legge sig til at sove. TullinJII.
264. •Han ride sig ikke til Elverhøi, | Og
lægge sig der at sove. Heib^oet.III.367.
lægge sig til hvile, til leje, til ro,
se I. Hvile 1.2 osv. (jf. bet. S.2) i forh.
lægge sig til at dø, om døende. Vilde
hans Farbroder legge sig tU at døe, saa
nægter jeg icke, at jeg jo præfererede
ham for de andre (fnere). Holb.Tyb.III.l.
han bliver syg, og lægger sig til at døe.
PAHeib. Sk. 1. 94. Blich. (1920). XIX. 202.
15.2) abs., iscer om sengeleje: gaa til ro,
i seng for at sove ell. p. gr. af sygdom.
Ord8.3.24. Jørgen gaaer og kryber, Mette
har lagt sig og her er i Almindelighed
Mængde af Syge i Byen. Luxd.Dagb.II.
252. (han) har lagt sig for at faae en
liden Middags-Søvn. 5A-«e«p.7/72.6'4. tog
Man nu hjem, var det saa godt som at

lægge sig, naar Man skulde staae op.
&nindtv.Saxo.III.338. om barselkone: Hun
er lige ved at lægge sig (o: paa faldende
fod). Kvæi-nd. \\ i forb. m. sideordnet verbum.
Jeg lagde mig og sov. Ps.3. 6.

\\
gaa

hjem (se II. hjem 2.i) eU. gaa hen og
lægge sig olgn., (dagl.; iscer i imp.) som
udtr. for (haanlig, overlegen) affærdigelse
ell. afvisning. JRPaulli.X.58. gaa De hen
og laeg Dem med Deres faste Characteerl
Oehl.XXV.251. søges Embedet ogsaa af
saa Høitstaaende, saa kunne vi gaae hen
at lægge os. HCAnd.VI.46. Krist.Ordspr.
201. Gadeordb.^ | billedl.; om solen: gaa
ned. 'Har i Vest sig Solen \&gt. EeibJPoet.
VIIL226.

I (jf. bet. 5.1 ; især spøg.) ^
kaste kort fra sig; ogs.: lægge op (40J).
Den, der har givet Kort (o: i tarok), læg-
ger nu tre af sine Kort . . og naar han
har lagt sig, begynder han at melde.
VortEj.IVl.63. 15j) (jf. bet. 11.i; nu sj.,

jf.: „spøg." DJcH.) segne, falde om som
følge af udmattelse, haard behandling olgn
•Saameget vil jeg sige, | At Døden ey
har Skræk, for den ulykkelige —

|
Den

svage legger sig, naar Byrden synes tung.
Etc.(1914).VJ24. 15.4) (jf. I.Ugge 2u5; l.br.)

om samleje; i forb. sotn lægge sig hos
(en kvinde), en ung Karl, som navde
skjult sig (i haven), kom til hende, og
lagde sig hos hende. Sms.57. \S^) om dyr.
•Den (o: slangen) skiød sig frem paa Bu-
gen,

I
Og sig for Guden laae. Oehf.XD.90.

(han) drejede forvirret rundt om sig selv
som en Hund, der vil lægge sig. Bang.L.3.
JVJens.HF.55. i kommandoer (til hunde):
„Læg sig. Køter!" brølede Ur. U. Schand.
F.61. D&H.

II (jf. sætte sig; jæg.) spec.
om rovvildt: anbringe sig i liggende stilling.

Frem}'1*1927.omslag.2. H (jf. bet. B.4.) om
høne, der vil ruge. hønen legger sig self.

Moth.LS?.
se ^

16) til bet. 4: skaffe sig bolig, tage
ophold et sted, iscer: i kortere tid. 16.i) t

egl. bet. lægge sig paa sognet (o: lade sig

indlægge paa fattiggaarden). OrdbS.(sjæll.).

lægge sig ind i en kro, ud paa landet,
se bet. 36.2 og 46.i. jf. bet. 15a: lægge si^ i

kur (hos en), se H. Kur 1. | uden (tydelig

)

forestilling om bopæl, nattelogi m. m. (og
ofte m. ret afsvækket bet): anbringe sig et

sted (ell. i en stilling) i et bestemt ærinde,
i en vis (iscer: fjendtlig, krigerisk) hensigt.

lolægge sig paa kundskab, paa lur,
i skjul, i vejen (for), se Kundskab 6
osv. lægge sig for olgn.. (jf. ligge for
u. 1. ligge 6.2; Mbl.) give sig til at belejre.

vort Folks Børn (har) lagt sig for Borgen.
lMakk.6J24. VSO. læ^ge sig (i)mod
nogen (noget), drage t kamp mod; ogs.:

belejre. Kongen af Babel haver lagt sig
imodJerasalem.EzJ24.2. Ps.3.7. Moth.L91.
nu især (dial.) i videre anv.: bekæmpe;

20 sætte sig imod. En ved nok, at du har
lagt dig imod, det du kunde. AndXx.DM.
133. Sørines Særheder hade han ikke
været bange for at lægge sig imod, naar
de vilde gaa ud over Børnene. smst.V.88.
OrdbS.(sjæll.). lægge sig paa tværs af
noget, se tværs. 16^) bringe sig i en vis
situation; give sig i lag med en vis beskæf-
tigelse; skaffe sig, komme under visse vilkaar;
iscer i udtr., der hentyder til uheldige for-

30 hold, fjendtligheder, laegge sig i klam-
meri med. Moth.L90. EmilBasm.FJ8(se u.
Klammeri^, jj spec. om indblanding i, mæg-
len i stridigheder, leg dig ei i den handel.
Moth.L90. Dog kom det ikke til noget
Slag, efterdi Gouverneuren Erik Axelsen
lagde sig derudi, og handlede dem saa-
ledes imellem, at E.N. overgav (slottet).

Holb.DH.1.689. især i forb. m. (i)m e 1 1 em

:

søge at skille kæmpende ad, stifte fred;
40 mægle. Moth.L91. da Mange af de klo-

geste Danske og Normænd lagde sig
imellem, fik de Kongerne til at give efter.
Molb.DH.II.25. Jeg syntes, jeg maatte
forhindre, at Manden tog den Vogn i

Brug, eventuelt lægge mig imellem med
M3igt.Buchh.UH^7. lægge sig der-
imellem, se derimellem. 16.3) indtage en
vis stilling i forhold tU andre; anbringe sig
paa en vis maade; især om rækkefølge i

^væddeløb olgn. lægge sig bagest, for-
rest, i spidsen olgn. „Cherry Girl" (o: en
hest) . . lagde sig straks i Spidsen og løb
helt fra det øvrige Felt. Pol.^/il920.6.8p.2.

Da.StudaiiersBoklub.Aarbogforl927.22.
17) til bet. 6. 17.l) om ting: bøje sig

(blive bøjet) fra lodret til vandret stilling
\\

om kom, der slaas ned af uvejr ell. er over-
modent: gaa i leje. Moth.L93. det er al-
mindeligt, at Erte- og Vikke-Sæd legger

60 sig fladt ned paa Ageren i Virveler. JP
PraU.AC.68. VSO. Feilb. H om luv paa
klæde olgn. Fløielet legger sig ved den
Leilighed, men saa maae det reises igien.
OeconH.(1734).I.56. Q (især dial.) om æg
paa værktøj: bøje sig; blive slev. Moth.L87.
Eggen har lagt sig (paa leen).JPPrahl,
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AC.59. da Eyvind vilde slaae fra sig med
et lidet Sværd . . lagde Eggen sig uden
at gjøre noget Saar. FMøll.I.179. Feilb.

AarbLollF.1922.48. 17.2) (især dagl.) om
person: styrte til jorden; falde (pludseligt).

Moth.L87. Jeg havde nær lagt mig, lige

saa lang jeg er. CBernh.NF.1.177. 17.3) om
vind (dorm), regn (uvejr), bølger (oprørt

hav): aftage i kraft; bevæge sig langsom-
mere; sagtne; stilne; falde til ro. Han
lod Stormen stille af, og Bølgerne lagde
sig. Ps.107.29. mod Natten klarede Luften
op, Vinden havde lagt sig. Bobinson.I.ll.

HCAnd.VI.46. Søen lægger sig. Scheller.

MarO.
II

billedl. ell. i sammenligninger, om
sindsoprør, ophidset tilstand. JRoligheden
vendte tilbage med den gamle Konge-
familie, og det Uveir lagde sig, der saa-

længe havde forvirret Staten. Sa^'^cs.iV^^.

94. Kierkegaardske Skrifter (havde) sat

hans Sind i en Bevægelse, som vel lagde
sig igen . . men dog ikke havde været
uden YiTkning.KLars.AH.58. Man drog
nu ind i Skolens Spisestue . . Samtalen
var overalt oprømt . . Med Møje lagde
Spektaklet sig under Bordbønnen. Jafc

Knu.G.199.
18) til bet. 7: anbringe sig saaledes paa ell.

ved noget, at man udøver et tryk ell. pres paa
det. 18.1) (nu 1. br.) i forb.m. paa || om
noget ubehageligt, trykkende. De skadelige
og dræbende Dunster, som Væggene i

hans alt for tidlig beboede Huus, kastede
fra sig, havde lagt sig paa hans Nerver.
WerfeLE.11.232. || m. h. t. noget, som man
ønsker at fastholde, besidde; i udtr. som
lægge sig fast paa, stille sig bestemt

paa (et standpunkt olgn.); hævde; fastholde.

J5.rieger lagde sig i Drøftelsen med Fen-
ger og Hall fast paa, at man skulde ændre
(forslaget). AFriis.Danmark vedKrigsudbru-
detl870.(1923).167. Baade den tyske og
den franske Presse har lagt sig saa fast

paa de to Landes officielle Standpunkt i

Ruhr-Konflikten, at de kun giver faa Di-
rektiver om, hvorledes en Løsning kan
tænkes naaet. NatTid.^Vi 1923. M.l.sp.l.
lægge sig paa (o: interessere sig for), se

bet. 20.2. 18.2) udøve et stærkt pres ell. tryk

paa noget (ved at læne sig til det, tynge det

ned), især for at komme, bevæge sig frem-
efter. Bonden bliver staaende og læg-
ger sig paa sin Kiep. Skuesp.V.244. Vi
lagde os over Aarerne og drev med øvede
Slagmænds Tag den skarpe Baad ud over
Ya.nafla.den. Draehm.VB.144.

\\
(især fagl.)

om hest, der er ivrig ell. drives stærkt frem.
(en hest) der lagde sig frem i Selen og
efter bedste Evne slæbte Ploven gennem
Rngstnhhen.Pont.F.I.117. *PiskesTag traf

den ustandseligt . .
|
(hesten) lagde sig be-

dre frem. Buchh.RD.lO. lægge sig til

ell. paa biddet, se I, Bid 5. om udtr. m.
overf. anv. som lægge sig i selen, i

tøjet, se Sele, Tøj.
|| (jf. bet. 16.3 slutn.)

bevæge sig, arbejde energisk. Præsten satte

sin Pigstav i Jorden og lagde sig frem
imod Stormen. Pont.F.I.150. Han var jo
en vældig Arbejder, naar han lagde sig
i med alle sine Kræfter. JVJens.NH.210.

19) (til. bet. 8.6 slutn.; jf. dog bet. 17.s;

sml. bet. 44.2 slutn.; nu næppe or., i S&B.
og Larsen, angivet som no.) om vand: blive
islagt; lægge til. vandet har lagt sig.

Moth.L87. stranden legger sig.smsi. Falst.

io Ovid.71. VSO.
20) i særlige forb. m. præp. efter, paa,

til, som udtr. for, at man bestræber sig
for noget, søger at opnaa (færdighed i)

noget. 20.1) lægge sig efter {ænyd.d.s.,

jf. oldn. leggja eptir; vist til bet. 16 (og 22)
og egl. : være paa lur efter, forfølge) dels

m. h. t. person: bestræbe sig for at vinde,

knytte til sig; især om erotisk forhold: søge
at vinde ell. forlokke en kvinde; ogs. om

20 kvinde i forhold til mand: lægge an paa.
alle de mange Fruentimmer . . som hidtil

har lagt sig efter mig. KomOrønneg.III.98.
(nogle) Studenter skal . . legge sig efter
slige Folkes Pige-Børn, og dennem i

U-ære beligge. Forordn.(Kvartudg.)^hl745.
•du bestandig

|
Dig lægger efter nye Ven-

ner. Paiilf.Fi.ii8. Vor højbaarne Lands-
mand lægger sig efter den blonde Sultan-
indes Kammerjomfru.Sc^nd.IF.ii6. Feilb.

30
II

dels m. h. t. ting, især lærdom ell. beskæf-
tigelse: beflitte sig paa; gøre sig umage med
ell. for. alle hans Sønner og alle hans
Døttre lagde sig efter at trøste ham. iifos.
37.35. Jeg vU gierne legge mig efter Bog-
holderiet. Holb.Stu.1.6. (vi) legger os efter

Fremmede (sprog) og foragter vores eget.

Overs.afHolbLevned.26. Med hvilken Iver
lagde han sig ikke efter alle ridderlige
Øveiser I Sander.Hosp.l6. jeg (købte) et stort

40 Stykke Jord i Nærheden af vort Sted og
lagde mig efter Landvæsenet. Hauch. VII.
508. JVJens.Br.75. (nu sj. i rigsspr.) m. h. t.

noget forkasteligt: være hengiven, forfalden
til. (en) Soldat, der lægger sig efter at

Y)\Yné.re.vAph(1759).430. de have lagt sig

efter Løgn (Chr.VI: giort falskhed;. Ifos.

7.1. jf. Feilb. 20.2) lægge sig paa, (til

bet. 18.1; nu næppe br.) vise iver for at

udføre ell. (især) lære noget; give sig i lag
50 med; slaa sig paa. Langebek.Breve.140.
Romerne . . fik Anledning . . til, at ret

legge sig paa Videnskaber. 5M^c.i^T.^98.
(vi) have givet Jægerne . . Løvte om,
naar de lægge sig paa Tjenesten og vise
god Opførsel . . at vorde (ansatte) ved
Vores Jagt og Forstvæsen. MR.1785.52.
20.3) lægge sig til (jf. glda.læggiæ seg
til f^tha lade noe seg til at æryæ lorden.
Lucid.40), oldn. leggja sik til; vel til bet.

60 18.2, jf. dog lægge sig noget til (u. bet. 4Aa);

1. br., sml. : „Talespr." Levin.) d. s. s. bet. 20.i.

Som forhen havde Moderen det strengt

kirkelige Væsen . . Kun havde hun nu
ogsaa lagt sig til at bruge Snustobak.
Goldschm.V.343. jf.: De var saa hensyns-
fulde imod ham . . at han efterhaanden

å
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lagde sig til et let skrantende Væsen.
ThUJensJJ42.
2i) ^ til M. 13; især: anbringe (sit skib)

i en vis stilling. Siden lagde (flaaden) sig
ved Indløbet af GothenhoTS. Slange.ChrlV.
1305. Den 1 Junii . . kom Skipper W. paa
Nyborg Reed, og lagde sig ved Slips-

havns Broe. Stampe.II.108. MO. Man dra-
ger de Garn, der staa i Søen, og lægger
sig for Dræg, naar man har afdraget.
Tidsskr.f.Fiskeri.1874.304. lægge sig for
anker, (jf. u. I. Anker I.3; gaa tU ankers.

Moth.L89. MO. OrdbS.(sjæU.). | tU bet. IS.3;

i forb. lægge sig over (o: krcenge)^ se

bet. 41.3.C intr.

22) {vel til bet. 16.3 og 18.J; »ml. ogs. lægge
til u. bet. 44.5 slutn.; sj., if. S&B. og Larsen
no.) sætte sig i (rask) bevægelse, jeg
(skræver) over Cyklen igen og lægger i

en god, stiv Fart ud ad Falkonerallé.
JVJens.ÅJ.186.

23) om is: danne sig paa vand; om vand:
blive islagt; se bet.S.eog^Ji (lægge tU).

24) (til bet. 13.i; jf. oldn. leggja (skipi)

at landi, lægge til land med skibet)^ i forb.
m. præp.-led (eU. adv.): sejle i en vis ret-

ning eil. tU et nærmere angivet sted; ogs.

(især i forb. m. til^; styre hen til og blive

liggende ved. Dagen derpaa lagde vi til

(1907: til ved^ Samus, og bleve over i

TTOgihnm. ApG.20.15. legge fra land med
skib (nu : laegge fra landy. MothJLSB. (jeg)
sendte min Kuffert ombord, og ventede nu
med Utaalmodighed at Skipperen skulde
lægge udenfor Bommen. Chievitz.FG.142.
De lagde paa Siden af det lastede Fartøj.
Drachm.PV.42. de (traf) et stort Køb-
mandsskib, ladet med Mel og Malt . .

Thorolf lagde til (o: angreb) S£bet, hvis
Besætning ingen Magt havde til at værge
det, de overgav det. JYJens.(IslSagaerJ.
46). lægge fra borde (Moth.L89. ScheU
ler.MarO.J, til borde (se I. Bord 8;, sejle

bort fra eU. hen til et skib. | om fartøj, en
ny Bro til Christianshavn, hvor store Or-
logs Skibe kunde legge igiennem. P/?m^.
DP.08. 'Hollands Flaade med Sejersflag

|

Lagde i Havn ved højlys Dag. Grundtv.
PS.VI.412. I Dag lidt før Middagstid lagde
et mindre Sejlfartøj Grenen rundt. Frede-
rikshavnsAvis.^*/al929.3.sp.l. % om forb. m.
adv. som lægge an, bi, fra, ind, ned,
op, over, ud, se D.
D. i særlige forb. m. adv. (om lægge

bag se u.bet.i0.z; om lægge sig imod
se u. bet. I6.1;.

25) lægge af (jf. lægge af sig u. bet. 1.6

samt aflægge; sml. ogs. bet. 5). 25.1) skille

sig ved noget, man har paa eU. hos sig. Moth.
L96. Feilb. Q (nu næppe br.) aflevere.
Schack-Rathlou lagde Visi^Sedler af til

heele CanceMet. Luxd.Dagb.II.412. (hun)
bad mig om . . at ringe paa . . og i hen-
des Navn lægge en Bog af, som hun gav
mig. CBemh.Yl.392. MO. H især m. h. t.

klæder: tage af. MoihX88. (Svend) for-
vildedes i en Mose, hvor Hesten blev sid-

dende, saa at Kongen maatte staae af og
gaae til Fods, ja endogsaa lægge Harnisk
og Rustning af, for at lette sig. Molb.DE.
11.296. 'jeg skulde coqvettere

| Med hen-
des Yndighed og detaUlere

| Den hele
Garderobe, samt benævne

| Hvert Stykke,
som den Hulde lægger 2d.PalMJ.29. 25J)

\Q ophøre med (at bruge); opgive; aflægge
(3). Mutter er en Gudfrygtig gammeldags
Kone, som heller lood sit Liv, end lagde
sin flasked Trøye at Eolb.Kandst.lj2. sa.

Jul.5sc. lægge sorgen af, se Sorg. | nu
især m. h. t. væsen, vane olgn. HolbÆpJl.
157. *Lægges af maa slig Uvane. Grundtv.
PS.VII.28. De har nogle underlige Ma-
nerer, men dem kunde De snart lægge
af.Bøgh.II.25. saa stærkt et Indtryk havde

20 Solvejg gjort paa ham, at han lagde af
at gaa paa Krigstog. JVJais.(IslSagaerJ.
25). I 1 anden anv. Omkring 18^ var
Kalkuner . . en meget vigtig Indtægts-
kilde . . dog var de lagt af, inden jeg
blev født, SjællBond.So. | (jf. aflagt u. af-

lægge spJ216^^; 1. br.) m. h. t. person: af-
skedige; give løbepas, de 17-l8aarige unge
Mænd, som var blevet lagt af i . . Forret-
ninger lige efter Juletravlheden. Pol.*/»

30 1929.Sønd.2.sp.3. jf: Jeg har kendt ham .

.

Men jeg har lagt ham af. Det er en udan-
net Ferson. E2sebelong.MajaEngell.(1901).
65. 25^) anbringe noget for sig selv; sætte
til side; anbringe paa en bestemt plads ell.

maade. Moth.L96. Kornet skal her (o: ved
mejemaskinen) helst i regelmæssige Neg
lægges af ved Siden af Skaaren. OpfB.*
111.34. H gemme noget til en. legge noget
af til en.Moth.L88. jf: Det var skrække-

« ligt med de Ænder; jeg saa jo, at Sidney
kun spiste den første Mundfuld. Nu kan
De tro, der er lagt af tU mig (o: nu kan
jeg vente ubehageligheder) fra den Kant;
han har altid været ude efter min hus-
moderlige Ufuldkommenhed. GyrLemche.
TJI.183.

II
(sj.) m. h. t. pengesum: hen-

lægge; deponere, ^segge en vis Capital
af til en Bygning. VS0.1.82. jl (jf bet. 8a;
bogtr.) m. h.t. udtrykt sats: skule ad og an-

50 bringe paa plads i sættekasserne. vAph.(1759).
(sætteren) lægger Formen af igjen i Kas-
sen. Hallager.122. Nu er Sætteren i Færd
med at lægge af.VSO.1.82. Selmar.^82.
2hA) (jf. bet. 11; »i. h. t. gældsbyrde: betale;
dels (nu dial.) i egl. bet.: MothXSS. OrdbS.
(sjæU.). I dels (nu næppe br.) m. h. t. person

:

belønne; lønne; aflægge (4.s). legge en
af med en bestilling. lfo/A.i88. 25,5) (til

bet.25.i, jf. dog 6e<. 25.i; nu sj.) aflægge
M (6); yde; præstere, legge sin taksigelse

af. Moth.L88. I hans ellevte Aar lagde han
offentligen en Prøve af paa hans Lærdom.
LTid.1741.634. »du ægter hende

|
Af andre

Grunde: for at slippe fri for
| At lægge

Regnskab af for hendes Midler. JBrr2.AF.
87. 25,6) (til bet. 6a; gart., nu næppe br.)
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bringe (planter) til at formere sig ved kviste

ell. skud; aflægge (9); tage aflæggere
af. Moth.L88. lægge Nelliker af. YS0.I.82.
MO. D&H.

26) lægge an (jf. anlæggej. 26.1) (jf. an-
lægge \-2) anbringe noget paa ell. (tæt)
ved noget andet.

|| (jf. bet. 1.6; 1. br.) m. h. t.

klædedragt olgn.: tage paa; iføre sig,
især m. h. t. hvad der bæres til stadighed ell.

Da lagde jeg an paa ham, og trykte til,

og som jeg tog min Riffel fra Kinden,
saae jeg ham slaae Næsen mod Dækket.
Blich.(1920). YII.18. PWorm.DeFornuftige.
11.(1857).128. billedl: efterstræbe; „læg-
ge sig efter"; m. h. t. person: stræbe at
vinde, især med ægteskab for øje. Drachm.
VT.96. det er et Par kokette Tøse, som
lægger an paa mine Drenge. SMich.S.161.

for længere tid; begynde at bære. *Bind lo Hun var et meget intrigant Stykke Fruen-
dit Skørt og flet dit Haar, | læg an dit Ho-
vedklæde. Drachm.RR.52. (han) fik sin

Hest af Stalden, sine Vaaben lagt an, og
saa red han åertT2i. SMich.Æb.l88. lægge
hofsorg, sorg an, se Hofsorg, Sorg. i vi-

dere anv.: paatage sig (en vis skikkelse);

„give". „Løjtnanten" lagde han kun an uden
Børe.Bang.SE.lQl.

||
(mal.) anbringe ell.paa-

sætte farver; anlægge(1.2); ogs.(jf.bet.2(iA):

timmer, som den gamle Grev B. lagde
an psia. Leop.GH.14. ellers er hun jo en
rar Pige med mange Interesser. Ja, det
kan jeg (o: den unge piges moder) jo nok
sige til Dem uden at blive mistænkt for
at lægge an paa Dem. StJørgen.(1904).185.
m. h.t. ting, især sag, forhold: beflitte sig
paa; gaa ud paa; stræbe efter. Male-
ren synes at have lagt mere an paa at

paabegynde et maleri. *Vi see Dig sidde 20 glimre . . end at fængsle. Molb.Dagb.l2.
foran Staffeliet

|
Og lægge Farven an

paa Maleriet. Br^.G^.90. „Det (0: et ma-
leri) er ikke mere end lige lagt an." —
„De har ikke noget færdigt Billede?" —
„Nej, det er mest saadan Skitser og Ud-
kast

—

.'^Bergstrøm.DT.ll. Maleren legger
sin tegning a.n. Moih.L89 (jf. anlægge

mod noget andet, (rid.:) lægge den ven-

en Kammerat . . spurgte ham, om han nu
vilde tage den juridiske Doktorgrad og
lægge an paa en Professorpost. Schana.
VV.20. (hun) lægger an paa at blive gift

med ham. ÆOad.TT.36. 26.3) (jf.bet.4:) f
m. h. t. levende væsen: bringe i en vis stil-
ling i forhold til noget. || lægge hundene

646*^).
Ij

trykke, presse noget tæt op an {efter ty. åieYLnnåe anlegen', jæg.) sætte
hunden paa sporet af noget. Moth.L88

(eg-,

Mo
stre Schenkel flad an, stramme Tøm- 30jf.: Vi lagde an i Skoven ved S., og strax
men til Høire, høre Gangeren sige: Pst.

Kierk.V.7. f uden obj., i forb. m. paa: trykke

fast paa. udi haard og tæt Jord (glider

ploven) op af Jorden: og naar den Pløj-
ende ikke strax lægger an paa den, det
er, trykker den ned igjen i Jorden, løber
Hestene gjerne hurtigere frem. Fleischer.

AK.67.
II frefl.: afsætte sig. (vitriol) voxer

meest i gamle Schachte eller Bierg-Hul-

efter tabte Hunden Fæhrten. Biehl.(Skuesp.
IV.402). II (jf. bet. I6.3; intr. „om figtere
(o: fægtere), som setter sig i stand. "IfofA.
L96. 26.4) (jf. bet. 8; nu især i overf. anv.)
planlægge; indrette; anlægge (4). legge
en by, en festning an. Moth.L88. Jeg vil

ey raade nogen, at lægge Humle (o: humle-
haver) an, uden hvor der er stærk Skov.
OeconJourn.1757.34. De første Bænke (o:

ler, og legger sig an, ligesom Luften eller 40 drivbænke) lægges gerne an ved Nytaars
Vinden i Gruberne trekke. LTid.1728.394

II (jf. anlægge I.4J O overf.: anlægge (visse

synspunkter), anvende (visse kriterier) ved
bedømmelse, andre Principer . . maa lægges
an ved Vurderingen, flø^d. Æ. 7. fremior
alt kom (det) an på at få det forsømte so-

ciale synspunkt lagt an. ABDrachm.(Let-
ter8t.tidskr.1919.555). 26.2) støtte, anlægge
et vaaben mod et vist underlag; bringe i

tid. DanmEavebr. 553. fm. h.t. skib: Udi
Foraaret (lod Chr. IV) lægge en Jagt an,

som . . blef bygt færdig i denne Sommer.
Slange.ChrIV.836. \\ lægge sag an olgn.,

(gldgs.) begynde proces (mod); anlægge sag
(mod). FrSneed.1.454. jeg lægger Proces
an imod Stervboet. PAHeib.Sk.III.319. der
(blev) lagt Sag an imod D.N. for Brandstif-
telse. Hauch.VI.295.

\\
(sj.) i perf. part, om

stilling; (især foræld.) m. h.t. stødvaaben: so person: anlagt. At stride med Menne
fælde. VS0.1.169. Kejseren lagde Lansen
an mod sin Fjendes Halslinie. SMich.Dø.
37. Pikadorerne, som havde Lansen halvt
lagt an. KLars.MK.80. || nu m. h. t. skyde-

vaaben (ildvaaben): bringe i skudstilling;

rette mod et maal; sigte med; ofte uden
obj.: sigte. Moth.L96. Drosten (saa) hin
hemmelighedsfulde Person lægge an med
sin Armbøsse . . og tage Sigte. lng.KE.II.

skene — nu ja, det behager mig i en vis
Forstand; jeg er af Naturen . . polemisk
lagt an. Éierk.XIV. 106. |l m. h. t. virksom-
hed, livsførelse olgn.

:
planlægge; indrette.

Ethvert Menneskeliv er lagt religieust an.

Kierk.IV.374. Han skulde nu alligevel

lægge sit Liv anderledes an. Han er et

saa godt Hoved, at han kan spille en
Rolle, hvis han vil. Rode.Dg.4. \\

(jf.bet.

245. *Skytten .. standser, lægger an og 60 26.2 slutn.) i forb. m. paa: indrette, plan
Skuddet naaer | Den lette Hare. PalM.TJ.
177. JakKnu.A.214. ;^ i (foræld.) komman-
doer: læg anl fyrl CollO. (jf. an l.i, IIL
Fyr 1.1/ II i forb. m. paa (nu næppe br.

mod. MCBech.U.108), der angiver den (ell.

det), som vaabenet rettes mod; sigte paa.

lægge noget i en vis hensigt. Kierk.VII.337.

Goethe havde lagt sit Forspil an paa at

fremstille en europæisk Befrielse. Bran-
des.Goe.II.262. (nu 1. br.)iforb. som lægge
det an paa, gaa ud paa; have som hen-

sigt; have for øje. Mynst.Frb.8. hans Styk-
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ker (bliver), jast naar han lægger det an
paa at gjøre dem moralske . . nmoralske.
Meib.Pro8.V.13o. smst.III.229. „Hun er jo

ung endnu. Maaske ogsaa munter?" —
„Naa — Gud ved om det just er det, hun
lægger den an paa fo: om hunjusi beflit-

ter sig paa at være munter).'^ EGad&UGad.
FP.15. 26j) (jf. bet. 11; nu sj.) bruge,
anvende (med et formaal for øje), legge
flid an. Moth.L88. jeg (lover) at legge aid

min Tid an paa at regne og skrive. Holb.
StuJII.o.

II
tsær m. h. t. kapital: anbringe;

sætte i (et foretagende); anlægge (Sj).

Jøder, der legge alle deres Midler an i

Juveler. Holb.UHH.1.6. „Det (o: 100 du-
cater) er virkelig for meget" — »Var det
til dig saa havde Du ret. — Men jeg gav
Dig diet, at Du skulde legge det vel an."

BieU4Skuesp.IIi4.3O). KLars.SFJ.59. 26^)
(tU bet. 18^ ^ sejle hen til noget (især: en
landingsplads) med et skib. lægge Skibet
an til BToen.VSO.I.169. || næsten kun (if.

bet. 24:) intr. og især (om skibsfører ell. skih):

anløbe ell. (nu oftest) lægge til. Slange.
ChrIV.1305. jeg (traadte) i Færgen, som
netop lagde &n. Blv:h.(1920).XX.99. Han
lod mig blive i Køjen og gik iland, hvor
vi lagde an, for at skaffe mig de fornødne
Medicamenter. Luis Bramsen. 0. 133. jf.:
(kongen befalede) nogle plat gaaende Skibe,
at de skulle lægge dend (o: en fæstning)
an, saa nær som de kunde, og dend be-
skyde. Slange.ChrIV.322.

|| f borde (for at

entre), lægge an til Entring. FSO. jf.:
legge an med (o: angribe) én.Moth.L88.

27) lægge bi. 27.i) {efter ty. beilegen,
egl.: lægge tU side; jf. bet. I.3) f m. h. t.

fræite olgn.: forlige; bilægge (1). Moth.
L89. 27.2) (jf. II. bi 1 samt bilægge 8; ^
tU bet. 24, intr.; egl.: sejle tæt hen til noget;
nu: dreje et skib op i vinden for at standse
det; dreje bi; ogs. om andre maader at

standse (et sejlskib) paa. der blev lagt bi
over Styrbord med Schonfar-seil og Me-
zan. JJuel.39. 'en Snekke . . giver op sit

Seil, og lægger roligt hi.Winth.DJ252. St
Bille.GalJ.68. Scheller.MarO.

||
(nu sj.) d.

s. s. lægge til 6 (44.6). Læg bi, o: til Siden
af Skib et.FSO. PalM.in.268. *På Broens
Hoved hang Vogteren i

| og hægtede
Trossen om Pælen —

| Damperen lagde
bi. Blaum.An.31.

28) lægge bort fjf. bortlægge samt bet. 48;

LtU bet. 1.3. lægge sine Klæder, Papirer,
tTt.VSO.1.464. *Han slængte hen Baret-

ten,
I
Han lagde Cithren hort.Winth.EF.

278. I holde op med at bruge; henlægge.
*Læg Sværdet bort! Du skal kun Harpen
slaae! Sander.Harp.53. || til bet. 3: de unge
karle stode op, og lagde ham bort (1819:
besørgede Liget;, og bare ham vlA.AvG.
5.6(Chr.VI).

29) lægge efter. 29.1) (jf efter 19; nu
næppe br.) til bet. 9: forsyne med en (ny)
belægning, legge gaden efter med sten.
Moth.L89. 29.2) (jf. bet. 45.3; sj.) til bet. 10j:

tilbagelægge. Forestillingslivet stritter

imod at repetere baglæns den Vej, der
er lagt eheT.VVed.(Studenterbogen41896).
164).

30) lægge for. 30.i) (glda. d. s.; jf. fore-

lægge; nu sj. uden for dial.) til bet. 1.4:

fremlægge, fremsætte for en; især m.
h.t. forslag ell. skrift: forelægge (2). jeg
lægger dig tre Ting for, udvælg dig en

10 af dem, den vil jeg gjøre dig. 2Sam.24.12.
legge én noget for til underskrivelse.
MothX89. Eisten holdt . . en Tale til Bøn-
derne, hvori han lagde dem for, at hans
Indkomster var kun maadelige. Chrundtv.

Snorre.IlI.352. FeUb. spec. (dial): fore-

holde; paaminde om; formane. Høm.Moral.
1.96. MDL. Levin/sjælL). Feilb. | (jf. fore-
lægge 8; iatrr m. obj. og hensobj.: bestem-
me som gældende for en; fastsætte for;

10 paalægge, han lagde dem Lov og Ret
tor. JosJ24.25. legge én en leise (^: lektie)

for. Moth,L89. legge låudåg for. smst. VSO.
hvis den ny Mand ikke gjorde sin Skyl-
dighed som Bymand . . skulde han straks
give de Bøder, han lagdes for, eller de
satte ham ud af Bylavet. RasmÉans.M.II.
130. han (var) overtydet om, at der var
et mystisk Baand mellem ham og hende,
og deres Forhold forekom ham som No-

30 get, der var „lagt for" af Livets beslø-
rede 'Soraer. Schand. TF. IL 186. lægge
(nogen) ed for, se I. Ed 1. 30.2) (jf. lægge
for en u. bet. 1.4 ; sml. I. forlægge; gldgs.)

uddele, omdele mad; især: anrette; ser-
vere; ogs.: skære for. Moth.L96. Til at

legge for hører egentlig 5 Gafler og 4
VsSixve.Kletten.Ny Trencher-Bog.(oversJ. 74 7).

8. Ny og fuldstændig Trancheerbog eller

Anviisning til at skjære for og lægge for
40 ved Taffelet. (bogtiteU800). '„Jeg lægger
Suppen for!" — „Og, jeg I

Trancherer,
skjenker Viin." Winih.Xl.l66. UngdGlJ.43.
30.3) {vel tU bet. 80j; jf. dog oldn. leggja
e-t fyrir sik, foretage sig noget; sml. bet.

46.10; dagl.) være den første til noget;
indlede; begynde med. Generalen og
Greven gik op paa Billardstuen. Greven
lagde for til en Blanche. Schand.UM.109.
Berg skulde have været første Taler; men

50 han beordrede nu N. I. Larsen tU at lægge
for. Bregend.GP.82. I de gode, gamle Dage
drak man til Festmaaltiderne et anseligt
Antal Dramme, 12-13 Stykker, foruden
Bajerskøl til at lægge for med — og si-

den skar den med utalte Kaffepunser.
Acht<mFriis.DØ.II.360. 30.4) til bet. I.5; t

forb. lægge staal for, se Staal.

31) læg^e fra (jf fralægge;. 31.1) (if.

bet. 25.3; ttl bet. Ijs og l.e: udtage en del fra
60 en helhed og anbringe paa et andet sted;

sætte til side; især m. h. i. mad: gemme,
sætte af (til en). MothX97. VSO. FeUb.
læg nogle æbler fra til mig! j 31.2) {glda.

d. s., oldn. leggja frå; især ^) intr.; til bet.

24: sejle, støde fra land. nu lægger han.
fra med baaden j
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32) lægge frem, (jf. fremlæffge^ til bet

1.4: fremtage; fremsætte, legge brød
tTGm.Moth.L90. nar du lagt mit nye tøj

frem ? i || overf., især m. h. t. skrift, forslag

olgn.: fremlægge (2); forelægge (2). Job.

23.4. *Ved Skriftestolen ydmyg . .
|
Han

lagde frem sit Hjerte
|
Med Alt, hvad det

foThTød.Winth.HF.47. Vi vil derfor, efter

at vi her har lagt Kendsgerningerne of-

fenlig frem, finde Lejlighed til at sige lo deh: fremkomme med, forebringe en re-

føre (fra gaden) ind i et hus. legge vand
ind i et hvS!i. Moth.L91. vi faar lagt elek-
trisk lys ind

\ || indlevere; indbringe;
dels (dagl.) m.h.t. billet, der afleveres som
svar paa annonce olgn. Nu har de aver-
teret . . en anden en kan jo knap ligge
Billet ind. Bergstrøm.M.ll. han gav sig tU
at lægge ind på Annoncer, men der var
ingen, som svarede ham. Zeppelin.Fr.116.

vor Mening utHsløTet. DagNyh.^^/iol906.1

8p.2. II
om lægge sig frem se bet. 18.2.

33) lægge hen (jf. henlægge^. 33.1) til

bet. l.s: d. s. s. lægge bort 1; ofte: gemme,
opspare til senere brug. Moth.L97. Tilsidst

lagde Gustav Trolle Bogen hen. Hauch.II.
229. hun vilde lægge hen, hvad hun havde
faaet til Julen, og se at spare paa sine

smaa '[Jågiltev. KLars. SA. 134. j] overf.:

degørelse. legge sit indleg må.MothL91.
især i udtr. lægge et godt ord ind for
en, se god 6.4. |f (jf. bet. 2; iscer ^j tage
indenbords; især: tage aarerne ind i

baaden (og holde op at ro), hæg Aarerne
indl Harboe.MarO. Læg ind iorlBardenfl.
Søm.I.140. lægge et Anker ind. Scheller.

MarO.
II (jf. bet. 10.8 slutn.) overf., m. h. t.

egenskaber ell. forestillinger, som man for-

henlægge (3.2). „Lykkens Blomst" . . var 20 moder ell. ønsker at finde. *Vi har saa meget
bleven lagt hen efter den syvende Fore
stilling. HCAnd. XIL 306. 33.2) (jf hen-
lægge 1) bringe, flytte et sted hen. (især i

forb. m. stedsbestemmelse).
\\ (jf. bet. 3-4^

refl. KomGrønneg.III.223. læg dig hen paa
sofaen og hvil dig

i jf.: saa lægger han
sig hen og staar ikke op i hele Uger (p.
gr. af sin fortvivlelse). Goldschm.IIl.94.

\\

negl.: henlægge (1.2-8). hvor skal Deres
Poet nu lægge Scenen hen? Vi begyndte 30 ind paaHospitalet.PoZ.'^/ioiS^fi.S.sjj.fi. refl.:

digtet
I
og lagt i Livet ind. SophClauss.P.

52. kun maa man ikke (i navnet „Kors-
brødregaard") lægge ind, at her har været
et rigtigt ^Kloster. SvendbAmt.1924.14. 36.2)

m. person-obj. ; især (jf. bet. i:): give, ska ffe
(midlertidigt) opholdssted (logi); spec:
anbringe paa hospital olgn. legge én ind i

et vertshus. Moth.L91. lægge Soldater ind
(o : indkvartere). VSO. saa blev Barnet lagt

i en Provinsby. Schand.AE.219. flere Præ-
ster . . lagde Magdalenehjemmets Sag
varmt hen til Guds Børns Hjerter. Thora
Esche.Erindringer.(1920).21 7.

34) lægge hos, (jf. hoslægge; 1. br.) an-
bringe ved siden af; (alm.:) lægge ved (se

bet. 47;. Moth.L97.
\\ (jf. bet. 3J refl. Hun

laae i Sengen, og han lagde sig hos.VSO.
11.636. Pont.F.1.58

Pamela.II.85. Jeg kan . . ikke begribe,
hvorfor alle Mennesker ligge sig ind i

Vertshuset. Olufs. GD. 13. MO. Feilb.
||

{ænyd. lægge sig ind med, give sig af med;
til bet. I6.2; sml. bet.4:6.i; nu dial.) refl.: bringe,

sætte sig i et vist forhold til andre, det er

ikke godt at legge sig ind i'et med
børnene (o : give sig for meget af med bør-

nene). OrdbS.(sjæll.). om paatrængende op-

3S)\ægeei (jf.ilægge). ^.\) (jf.Hæggei; 40 førsel: Dagdrivere lægge siggjerneind
dagl.) til bet. l.i; især: fyre i, tænde op i

(under) en ovn. VSO. sm Sæk med Æb-
lerne stillede han op mod Kakkelovnen,
og der var lagt i. HCAnd.VII.164. Væg-
tere i Klosterbygningerne lagde ofte i

med saadanne store gamle Malerier paa
Træ. Brandes.IV. 314. Rørd.DT?85. 35.2)

(til bet. 7.2 og ll.i^ tage kraftigt fat paa
noget; i forb. som lægge alle kræfter i,

paa deres Venner som Føde-nøad. Høysg.

S.87. 36.3) (til bet. 8.1^ m. h. t. klædnings-
stykke olgn.: gøre mindre vid; sy ind.
Moth.L91. lægge en Kiole ind i Ærmerne.
VSO. e. br. 36.4) (jf. bet. 8.5 05^ 9; nu næppe
br.) forsyne med en belægning, et indlæg af
et andet stof; indlægge; ogs. m. obj., som
betegner det indlagte, legge ind med elfen-

ben. Jifo/A.Z-Si. Det er et meget haardt
anspænde sig. Per maatte lægge alle sine 50 Træ, af skiøn Materie, som lader sig fiint

Kræfter i for at vriste hans lange, magre
Arme fra sin Hals. Pont.LP. VIII.184.*stem
Ryggen imod og læg Kræfterne i.Stuck.

11.63. lægge sig i, se bet. I8.2. || abs. Pe-
der! paa denne Ager maa du lægge brav
i (0: pløje dybt).VSO. ZakNiels.Maagen.l5.
Hun løb som en Gemse . . saa Visti maatte
lægge i af alle Kræfter for at hamle op.
A^j.SV.VIII.93. et Øjeblik efter stemte

polere og er godt til at legge ind med.
Beiser.IV.170. 36.5) (jf. bet. 10 samt lægge
ud 6 (bet. 46.6J i udtr., der angiver, at man
forandrer nogets tilstandsform ell. forhold. ||

(jf. indlægge sp.39P'' samt V. Læg 5 ; nu
sj.) m. h. t. (udyrket) jord: tage tnd til

dyrkning, lægge Jord ind. D&H. || (jf.

bet. 10.4 j i forb.m. under: give myndiglied,

raadighed over; bringe ind under ens myn-
de op med Bjørnsons friske „Fjeldsang", 60 dighed. Ved Kirkerensningen blev Kloster

seks Mand stærk lagde de i.Bregend.GP.72
36) lægge ind (jf. indlægge^. 36.1) i al

alm., m.tings-obj. legge ind i forvaring
hofi én. Moth.L91. lægge Avisen ind i

Stuen. FSO. lægge en Kordel ind i et

Tov. Scheller.MarO. || spec. m. h. t. ledning

:

godserne lagt ind under Kronen. ZakNiels.

K.5. Det kan vist kun være en . . god Beslut-

ning at lægge Telegrafvæsenet ind under
Postvæsenets Ledelse. BerlTid.''^/*1927Aft.

2.sp.l. 36.6) (jf. bet. 18.1) ^L f^^«^ bringe
et skib ind (især: i en havn). *Ved Bør-
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sen lægger jeg Skaden må.Drachm.D.69.

II
iscer Ijf. bet. 2i) intr. ; ogs. m. fartøjet som

tubj. legge ind med et skib. MothJLQl.
(der kan) begyndes med Aftakllngen, før

Skibet lægger ind. Søkrig8A.(1752)J 679.

vi lagde ind i Havnen. Bagge8.NE.264.
*Det er denne Vimpel-Snække . . |

Som
vil ind ad Fjorden lægge. GrundtvJ*S.V.
41. Scheller.MarO. (nu sj.) i forb.m. paa:

dyr); refl.: legge sig ned på knæ. IfofA.

L92. '„Kom lad os lægge os Alle ne'rl"
|

. . „Ingen maa ligge i Græsset deri"
Over8k.Com.IIlJ.42. (hunden) laa sig ned.
BlochSuhrÆSJY.224.

\\ (jf.
bet. 3j samt

I. ligge 29.2; nu dial.) især t pass.: maatte
gaa til sengs p. gr. af sygdom eU. svage-

lighed. Igaar saae jeg hende første Gang
siden jeg blev lagt ned. Blich.(1920).VII.

angribe. I et Øieblik er Skibet bemandet, lo 24. OrdbS.(Fyn,Sjæll.). intr.: i Sove-
og hastig . . lægger han ind paa Fienden.
Jacobi.Skt:19. 36.7) {cenyd. d. s. i bet. „er-

hverve"; efter ty. einlegen; vel egl. til bet. iJ
og m. bet. „gemme hen, føre hjem, lægge paa
lager"; snil. indlægge 2; jf. dial. lægge sig

noget let ind, tage sig noget let (Feilb.),

lægge (en) ind, anse, regne for noget (OrdhS.
(Ærø)); sml. ogs. bet. 40.J slutn.; nu næppe
br.) erhverve; vinde; vist kun m. Ære

kammeret . . laa Per Røn. (I efteraaret)

lagde Per Røn ned . . Og siden var han
bleven der. Gravl.0en.lo6. jf.: det gamle
Aar . . „lægger ned", som de Gamle kaldte
det, naar de følte, at Tiden var kommet,
og de lagde sig for ikke at staa op igen.
FoU^litl929.9.sp.4. spec. om barselkvinde:
tU en Barselaffære hørte der Sødsuppe .

.

Saadan havde man altid faaet de fjorten

som obj. MothX91. 'At lægge Ære ind, ao Gange, Kirsten selv havde maattet „lægge
jeg seer her ingen Kands. Holb.Faar8.58.

II
især m. refl. hensobj. Hånd havde i for-

rige Krig lagt sig god Ære ind. Kom
Grønneg.II.206. YSO.

37) lægge (i)meUem. 37.i) i al alm. Moth.
L97. I lægge fingrene imellem, st

Finger 2.3. B lægge sig imellem, se

bet. 16J. 37J) (landbr.) txL bet. 2: lade et

ubehandlet (uplejet, usaaet) stykke jord ligge ^
, , „ . ^ ^

mellem to behandlede stykker; overspringe. 30 len) har min Vandring Ende! | Min Reise-

ned". BregendJ)NJ19. refl.: Feilb.
\\

(nu
især dial.) m. h. t. afdøde: anbringe i

kiste ell. (iscer) begrave. 'Dine Smaa .

.

den Jorde -Kiste favne,
|
Hvorudi Du

legges ned. JFriis.82. Floug.1.208. De skal
se, det vil blive en Lettelse for Dem, naar
vi først faar lagt ham ned (o: begravet
ham).ZakNielsæ.2o9. 38^) iilbet.b.i: skille
sig af med; give fra sig. 'Der (o: i him-

aUe de andre Harver (køres) saaledes, at

hvert nyt Spor lige grænser op til det
foregaaende, saaledes at der hverken
„harves over" eller „lægges imellem".
LandmB.1.449. FeHb. OrdbS.(sjæll.).

38) læ^ge ned (jf. nedlægge;. 38.1) tU
bet. 1-2, især m. bibet. af, at noget gemmes
væk, anbringes paa et sted til senere brug.

•en Hare
| Som i vor kielder ligges ned

|

Saa længe dend kand vare. CitJ721.(Kall « Tillader
399a.94'>). lægge Lintøiet ned i Skuffen.
VSO. Seilene stryges, og Masten lægges
ned. Tidsskr.fF'iskeri.l87o.246. m. overgang
til bet. 88.3: den, der sidst lægger Kortene
ned, er „Skidt -Mads". Morskaben ved
dette Spil er, at flere SpiUere undertiden
ikke straks opdager, naar een „lægger
ned", men troskyldig spUler videre. i«^e6.
I.C.30. I (s^j.) m. h. t. vaaben: sænke; spec:

kjæp jeg lagde ned. Boye.AD.II.81.
\\
(nu

sj.) m.n.t. vaaben: nedlægge som tegn
paa overgivelse. Herpaa lagde disse (he-

lejrede) Gevær ned, og ofvergafve sig.

Slange.ChrIV.1228. vAph.(1759)J288. || i

videre anv.: frasige sig; opgive; (alm.:)
nedlægge; ogs. m. h. t. skik, institution olgn.:

ophæve. Moth.L92. 'denne Cadi, | Der
lukker Øret for de Fattiges Bønner,

|

eg at lægge ned sit Embed.
Eauch.DV.I.90. Han har lagt sin Handel
ned og lever af sine Penge. FSO. lægge
en Skole ned. D&H. FeUb. OrdbS.(siæll.).

II
«u især (dagl.) m. h. t. arbejde : holde op

med; nedlægge; ofte abs.: strejke. Naar
Klokken slaar tolv, lægger jeg Arbejdet
ned. SophClaiiss.A.63. Jernindustriens Ar-
bejdsmænd lægger ned. Pol."/iil906.3.8pJ.
Buchh.MC.lo. 38.4) til bet. 6; især (dial.)

tage ned fra kinden (mods. lægge 3n). SO m.h.t. levende væsen (navnlig dyr): dræbe;
/r—

^
1— — n-_-u:_ — :— j __ j : falde; nedlægge. JRPaulli.jS .37 . jeg be-

gierede Satisfaction . . Jeg tænkte saa:
enten han mig, eller jeg nam. Lægger
jeg ham ned, saa bør Marken os ganske
til; nedlægger han mig, nu vel, saa maae
han rømme. Biehl.(Skue8pJII3.60). jeg kan
ikke beskytte (dyrene) uden at lægge
Hunden ned. Eruse.Æsthet.18. VSO. OrdbS.
(Lyø). 38.5) tU bet. 8a, m. h. t. klædnings-

(han) laae en Carabin an imod os, da vi
steeg i Land . . „Soldat, ne tirez pas,
nous sømmes Danois." Ved disse Ord
laae han Carabinen ned. MCBech.U.108.

||

(nu næppe br.) overlevere tU opbevaring;
deponere. Moth.L92. lægge Penge ned
i Banken. 7S0.

|| (jf. bet. 2s) m. h. i.

madvarer: nedsalte, sylte til opbevaring.
•Kiød behøver Salt,

|
Naar det skal læg

es ned, og ei forraadne. Oehl.XI.4. lægge 60 stykke: forlænge, (den frugtsommelige)
Spinat ned.rSO. hun havde lagt en hel
Tønde Kryddersild ned efter Fru Lar-
sens Opskrift. CMøll.M.III.84.

\\ (jf. bet. 2:i)

om udsæd ell. (nu navnlig) plantning, lægge
Asparges ned. VSO. lægge Vintersæd ned.
smst. 38.2) (tU bet. 3) m. h. t. person (ell.

skulde være i sin Brudekjole, der var lagt
ned ioTan.Bang.RJ68. 38.6) (til bet.lOjt;

jf. u. bet. 40.7^ ^ i forb. lægge roret
ned, dreje roret saaledes, at sMbet luver;
lægge roret i læ. Drachm.FV.49. KuskJens.
SømJ2o6. 38.7) (jf. bet. U) J, intr., om sej-

Jan. Rentrykt s/, 1S31 24
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lads. da (skibet) om Vaaren lagde ned
igien til Sundet, besatte han det med
Soldater. Slange.ChrlV. 1190. de giorde
klart Skib; jeg gav paa Timen mine
Junger Signal at giøre Jagt, og vi laae

lige ned paa dem.. Mahb.(Skuesp.XII.832).

39) lægge om (jf. omlægge). 39.i) an-
bringe rundt om noget. Moth.L97. bør-
nene kan skaane skolebøgerne ved at

lægge bind (papir) om
i

39.2) (jf. bet. 1.4 i'o

samt lægge for 2 (66^.30.2^; nu næppe br.)

m. h. t. mad: dele om; uddele. Moth.L92.
39.3) give en anden stilling ell. retning.

y (jf. bet. 3.1^ vende, dreje (sig) om. Du
laaer Lov til, hvad der ender Smerten .

.

at lægge Dig om paa den anden Side for

at døe. Kierk.XII.366. han lagde sig om
paa ryggen

|
billedl. (jf. bet. IS.s): lægge

om paa en anden bov olgn., se I.Bov2.2.

II (jf. bet. 10.1 slutn.) m. h. t. vej ell. ret- 20

ning for bevægelse. Kongen lagde Veien
om ad Frederiksberg.FSa Pont.LP.VII.
64.

II
lægge roret om, ved drejning af

roret give fartøjet en anden retning; især

overf., om ændring af handlemaade olgn.

Moth. Bil?. Maaske allerede om et Par
Uger arriverede den Dag og Time, hvor
man . . lagde Roret om og fik Eskadren
paa Vej hjemad igen. AKoU.MP.II.61. det
er mig, der har baaret mig . . forkert ad 30

.. jeg (lover) Dem, at jeg herefter skal
lægge Roret om. Borregaard.VL.il. 50.

39.4) som udtr. for, at noget laves om, for-

nyes, forbedres; især til bet. 8.5: Moth.L92.
veien deroppe lægges om, og der er
meget slemt at kjøre. IIrz.FN.82. den Gang
var han Gartner og lagde vor Have om.
Hostr.E.1.2. Jørg.DB.180.

40) lægge op (jf. oplæggej. 40.i) an-
bringe paa et højereliggende sted, oven paa 40

noget andet, legge op på hylden, loftet.

Moth.L92. Samtidig med at Jorden gra-
ves, lægges Jord op omkring Roserne.
Ejemmet.^yiil928.38. \\ læg op, Fer-
dinand! alm. tilraab fra de paa Østerbro

(Trianglen) tidligere holdende kaperkuske til

staldkarlen (medhjælperen) om at gøre vog-

nen klar til at køre (egl.: til at lægge mule-
pose(r) og fodersæk op paa vognen). Bergs.

PP.262. Arlaud.427. AHenriques.SD.éS. 50

ofte (spøg., kbh.) som opfordring til at be-

gynde paa noget (en historie) ell. (jf. beL^OJs)

lægge sine kort op. || lægge mælk op,

(jf. bet. 2.1; nu næppe br.) lave en ret af
snr mælk ved at anbringe den oven paa et

klæde, en si olgn., hvorved vallen kan løbe fra
den ostede masse; lave oplagt mælk. VSO.
^f.MO. 40.2) (jf. bet. i.s) henlægge, hen-
gemme, især: til senere brug. legge gods
op i pakhufi. Moth.L92. lægge Varer op 60

til bedre Priser. FSO. lægge Aarerne op
(om Viateren). D&H. lægge et skib
op, se bet. iO.T.

||
(dagl.) m.h.t. spare-

penge, (ofte abs.). Moth.L97. den Mand,
som saa holder Huus, at han ikke lægger
nogen Ting op om Aaret for sig og sine

til en ond Bag. OeconT.VII.74. »Ikke den
(o: fuglen) pløjer eller saar, | Lægger ej op
fra Aar til Aar. Grtcndtv.SS.IIL441. vi skyl-
der ikke Nogen noget, vi lægger tvært-
imod lidt op hvert Aar. NansJD.12. 40.3)

(jf. bet. 1.4^ fremkomme med, forelægge
noget (saa at alle kan se det). || især m.h.t.
kort, der udbredes, anbringes aabenlyst paa
spillebordet; ^ i egl. bet.: fremlægge sine
kort, fordi man anser spillet for vundet
(„oplagt"), ell. (sjældnere) fordi man anser
det for tabt; ogs. om fremlægning af den
blinde makkers kort i spil som bridge. Spille-

bog.(1786).42. Bestaar en Solo af 5 eller

flere Matadorer, skal den . . lægges op
som vundet Spil. Spillebog.(1900).39. saa
lægger jeg op (o: t bridge). Nans.LL.188.
lægge trumf (nu næppe br. vælt. vAph.
(1772).III. VS0.VIII.45) op, slaa trumf.
Levin. D&H. lægge (kort) op, (jf.bet.
8.1 samt Kortoplægningj spaa i kort ved
oplægning efter visse regler, hun gav sig
af med for Penge at lægge Kort op.
Winth.IX.42. det er virkelig forunder-
ligt, hvad man sommetider kan se i Kor-
tene — kom, nu vil jeg lægge op for
Deml vil De trække. Oold8chm.IlI.92.
SMich.S.166. lægge kortene op, bil-

ledl.: fremlægge noget aabenlyst, ikke lægge
skjul paa noget (se Kort sp. 170^^). jf:
Hans Udkast til Værftets Rekonstruktion
var i Orden. Hele (glansperioden), derefter
Krisen og Faldet havde han lagt op.
ORung.VS.llO. || lægge bank op (o:

være bankør), se H. Bank 3.2. || lægge
en bal op, se II. Bal. 40.4) overf. anv. af
bet. 40.3: forelægge, fremlægge noget for en
større ell. mindre kreds.

|| fremlægge til be-

dømmelse; især (skol, nu 1. br.): opgive
noget som læst (til en eksamen). Larsen.
D&H.

II
(efter ty. auflegen; nu næppe br.)

m. h. t. skrift: udgive; forlægge, jeg
kand sverge Madame, at, dersom vi ikke
vilde legge op, uden gode Danske Bøg-
ger, saa maatte vi spille banqverot inden
3 Aar gik til ende.Holb.Bars.il.6. Bog-
handlerne (bruger) det Kneb, at lægge
de usleste og almindeligste Bøger op paa
nye, i en anden Format, med anden Tryk
og Kobbere. Bagges.NK.301. 40.5) (jf. bet.

8.1J gøre de første forberedelser til no-
get; sætte i orden inden bearbejdelse, udar-
bejdelse; sætte, stille noget foreløbig op.

II (f(^9l) stille den første, grove kerne til et

billedhuggerarbejde op i ler. han kunde
lægge en Figur eller Gruppe op i Hoved-
trækkene som ornamentalt Værk. Wan-
scher.KN.87.

||
(nu dial.) begynde paa et

haandarbejde; fx.: „slaa op" til strømper,

begynde at binde en ruse. Feilb. ogs. (væv.)

:

begynde vævningen ved at udregne rendin-

gens længde og gøre den klar; gøre for-

beredelser til kæden; ogs.: tildanne rendingen

og anbringe den. legge lerred op. Moth.

L92(jf.: „Brugeligt endnu." VSO.). Har
(væveren) nu lagt 60 Alen op, saa er alle
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Bredde-Traaderne hver paa den Længde
af 60 Alen tilsammen 60 gange 1300 Alen.
Huusholdn/1799)JII.102. OrdbS.(bomh.).

40^) (jf. bet. S.s) om aandelig virksomhed:
tænke over; overlægge. *underveys jeg
lagde op,

I
Hvor til det skulde due (o: at

købe en egestub). Sort.(SamlDanskeVersMI.
105). II

især: planlægge; om to ell. flere:

raadslaa. legge noget op sammen. Moth.
L92. FeiU). navnlig i forb. lægge raad
op, se Raad. 40.7) ^L ^ forsk, udtr., der
angaar sejlads, et skibs tilstand m. m. D
lægge roret op, (jf. u. bet. IOj og 38.6J
dreje roret saaledes (egl.: dreje rorpinden
op til luvart), at fartøjet falder af for vin-

den. Drachm.SS.93. KuskJensJSøm.236.
\\

(jf. bet. 13.3 og 2A) især intr., om manøvre
med skib. Skibene kan beqvemmelig lægffe
op til Pakhusene for at losse og lade.

KiøbmSystJIIl.240. Vi lagde op i Vin-
den, gik i Jollen og roede . . hen imod
(sælhundene). Bogandl.165. ||

til 6e<. 40.2:

aftakle (et fartøj) og anbringe det i fast

i^jf (fof vinteren); ofte intr. Moth.L92.
Kapitainen . . besluttede at løbe ind til

Bergen, hvor han lagde op og afmøn-
strede Mandskabet. Etlar.SB.246. lægge et

Skib op. Scheller.MarO. om skib: da jeg
skulde tilbage (ved juletid), havde Damp-
skibet lagt o]^.Drachm.KEJ2. Pol."/a908.6.
om søfolk (især skibsførere): være i land
(om vinteren) ell. (især) opgive sit erhverv
som sømand (p. gr. af aloer, skrøbelighed).

Han har lagt op for i Vinter. FSO. nogle
?:amle Kaptajner, der med et professionelt
Jdtryk havde „lagtop". De havde forlist

eller solgt deres Skuder . . og havde nu
købt sig et lille Hus. Drachm.STL.15.
Ja, nu er en anden jo lagt op . . for jeg
er gift og har tre Børn. ELars.SF.66. i

videre anv., om ikke-maritime forhold: op-
høre med en vis virksomhed, han var en
altfor arbejdsivrig og ærgerrig Mand til,

at han i en saa forholdsvis ung Alder
skulde kunne finde sig i at lægge op. Pol.

^/iil907.5.sp.6. Frost eller Sne . . tvinger
adskillige Cyklister til at lægge op. Pol.

^Iil925.7.sp.2.

^') J*??^ over ('//". overlægge^. 41 .i) an-
bringe, sætte noget saaledes, at det helt ell.

delvis dækker noget andet; spec. (jf. bet. 8.i):

lægge Sømmen over (ved syning).VSO.
e.br. 41.2) {fra fy. iiberlegen, wnf. over-
læggen; oprindelse usikker; nu alm. over-
lægge) om aand-wirksomhed : overveje;
overlægge; ogs.: beslutte; planlægge.
legge over hvad mand vil gøre. Moth.L92.
KomGrønneg.II.162. OrdbS.(sjæll.). \\iscer i

forb. m. med; planlægge; aftale. Begge
to lægger over med hinanden at forraade
mig.KomGrønneq.ILl22. Biehl.(Skuesp. VL
277). VSO. M6. jf.: jeg faar legge lidt

over med mig selv hvad Raad jeg skal
^be til i dette bedrøvelige Tilfælde.
KomGrønneg. 11.170. nu har jeg gamle
Menneske lagt over med min Samvittig-

hed at sige dig den aabne Sandhed, som
jeg ved åen. KMich.BJ.é5.

|| f heregne;
gøre overslag over. Moth.L97. Ciram.

Nucleus.1399. 41.3) ^ tU bet. 13. || (1. br.)

til bet. 13a: sejle over (til den anden side).

Prammen har lagt over.FSO. || tU bet. 13.i,

refl.: krænge over. S&B. ScheUer.MarO.

II
til 6«f. 13.3; især intr.: vende (den mod-

satte vej), legge over med et s^ib. Moth.
10 L92. De Danske lættede Anker og vilde

gaae (de hollandske skibe) imod. Hvilket
da Hollænderne fomumme, lagde de strax
ofver og ginge deres Vey tilbage. Slange.
ClirIV.1238. (han) gik lige ud i Søen .

.

Men Baaden skar rask frem. (Broderen)
lagde den over og vendte igen. AndNx.
S.133.

*2) lægge paa (jf. paalægge^. 42.1) an-
bringe noget oven paa (noget andet); i rigs-

Vi spr. iscer: fylde brændsel, fyre (mere) i

en ovn. D&H. Pigen (ser til Kakkel-
ovnen . .): „Skal jeg lægge mere paa?"
Bergstrøm.MD.147.

|| (jf. bet. 1.2; ikke i

alm. spr.) anbringe stn haand oven paa en
andens som bekræftelse. Vil Du, saa giv
ham Din Haand ! Vi andre lægge paa, og
saa er Kjøbet sluttet. Blich.(1920).IV.14.
42.2) til bet. 7, som udtr. for forhøjelse, for-
øgelse; iscer m. h. t. pris, aftalt betaling:

30 forhøje. VSO. Schand.SF.281. Gamle N.N.
solgte Ejendommen og fraflyttede den
selv. Den nye Vært „lagde paa". ChKje-
rulf.GU.138. Fleuron.K0.167.

||
(dial.) om

dyr: blive federe. Feilh. OrdbS.(sjæll.).

42.3) (nu dial.) til bet. 8.4: bestemme,
fastsætte; ogs.: vedtage, (itcer m. at-scetn.

som obj.). Hvad Bøder og Straf, som Al-
muen legger paa i nogen Bye . . det
maa ej een >iaboe, eller to, kuldkaste,

40 men skulle alle holde Vedtægt DL.3—
13—31. Skulde vi ikke lægge paa, at den
hun vælger giver de andre en lille Kjen-
delse. Blich.(1920)JV.74. Det strider imod
hvad vi have lagt paa. FSO. Dick.Selvtæqt
iØstersøen.(1845).208. Feilb. OrdbS.(sjæil.,

fynsk). |l m.hensobj.: paalægae. han skal
staa til Ansvar for (omen) eller i modsat
Fald bøde, hvad gode Mænd lægger ham
paa. Basmnans.M.II.119.

50 43) lægge sammen. 43.i) anbringe to ell.

flere ting saaledes, at de ligger op imod hin-
anden, dækker hinanden; ogs., især m. h. t.

dele af samme ting: bøje om og folde
sammen, disse 5 Breve skal legges sam-
men, besegles og paaskiives.Eolb.Stu.11.3.
lægge Spanter sammen (o: samle spanter,
der har været delte). Funch.MarO. II. 90.
Hun glatter og lægger (dragten) sammen.
Brandes.XI.337. Naar man lægger sam-

60 men til Rulning, skal helst to Stykker
ligge i samme Stok. Const.Eogeb.320.

\\

m. h. t. legemsdele, iscer: parvis anbragte
legemsdele, lægge hænderne sammen,
folde hctndeme, iscer sotn tegn paa andagt.
imidlertid spilles en sagte Music, hvor-
ved Jeppe legger Hænderne sammen, og

24*
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græder. Holb.Jep.ILl. Gh-undtv.SS.IV.372.
Esp.ddl. (sj.:) Daaren lægger sine Hæn-
der sammen (o: lægger hænderne i skødet),

og fortærer sit eget Kjød. Prcpd.4.5. læg-
ge hovederne sammen, se Hoved 1.2.

lægge ens øjne sammen, (nu især
dicd.) egl.: lukke øjnene paa en død; uegl.:

ærgre, plage voldsomt, til døde. den Ulycke
vil legge mine Øyne sammen. JTom&røn-
neg.Il.275. Hendes Fader havde faaet
Nys om, at hun var Kjærest med Jo-
hannes . . Og siden den Tid havde Kro-
manden været færdig at lægge hendes
Øine summen. AntNiel8.(Folkekal.l864.128).
Halleby.232. 43.2) til bet. 10.s, om aandelig
virksomhed, hvorved to ell. flere begreber

sammenfattes under eet synspunkt, kom-
mer til at udgøre et hele for tanken. Nu
gode Herre 1 er jeg afsindig? mig synes
at jeg endnu lægger temmelig got sam-
men, hvad der hører tilsammen. ÆteW.
(Skuesp.III3.101). Føreren var jo en af

de Ældste, som havde Erfaring og kunde
lægge sammen hvad der gentog sig. JF
Jens.TL.32. \\ især (jf. bet. 10.5; regn.): ud-
finde summen af to ell. flere talstørrelser;

addere; m. h. t. regnestykke olgn.: tælle
sammen. Moth.L97. Det er ikke rigtig lagt
sammen. F<SO. lægge Summerne sammen.
S&B. HEFlindt. Lærebog iRegning. (1895).
15.

II (foræld.) om læsemetode, hvorved den
læsende, efter at have lært bogstaverne, lærer

at læse stavelser og ord i sammenhæng ell.

lærer at føje stavelserne sammen til ord
(sml. læse indenad u. indenad 2). barnet
lærer nu at legge sammen. Moth.L94. VSO.
MO. især i forb. m. stave: *flux din Pog

|

Staved ej, men lagde sammen, | Lærte
som en Leg sin Bog. Grundtv.PS.IIL478.
billedl.: 'Stav og leg sammen paa Hier-
tets Fibel-Bret:

| A.E.R. ær, L.LG. lig,

siig ærlig! meen det retl Stub.71. nu kun
(dagl.) overf., især i udtr. kunne stave
og lægge sammen, kunne tænke sig om,
bruge sin forstand; kunne slutte sig til noget.

Criticus; enhver, der kan stave og lægge
sammen.P^ffei6. US.554. GoUschm. VI.375.
Lidt efter lidt begyndte han at stave og
lægge sammen, og en Dag . . begyndte
han at forstaa. JPJac.II.196. Maren Kunde
godt stave og lægge sammen, hun var
ikke dum. J-ndA^x.!*Af.55. 43.3) (nu især
dial.) til bet. 11.2, om (to ell. flere) deltagere

i fællesforetagende; indskyde hver sin part;
arbejde i fællesskab; enes om; ofte om sam-
menslutning, hvorved den ene part leverer

vogn, den anden heste osv. Moth.PlOo. lægge
til Vognleie sammen. VSO. Skal vi lægge
sammen og kjøbe en Maatte . . saa faaer
han dog det Par Skilling. Oversk.1.97. da
der var flere Mil dertil, lagde Smedene
sammen om Kørselen til og fra Slibe-
møl\en.BibeAmt. 1915. 129. Feilb. OrdbS.
(fynsk, sjælL). jf. (spøg.): Jeg meener,
Herre; at, naar vi ligger begge voris
Forstand sammen, saa kand der blive

noget Sit Holb.llJ.1. 6. lægge sine pjal-
ter sammen, se Pjalt.

44) lægge til. 44.1) bringe, føre hen
til, tæt hen ved nogen ell. noget.

\\ (jf. bet. S)
m. h. t. spædbørn: anbringe ved brystet
(for at give die). Barnet lægges til allerede
1ste Dag efter Fødslen. Kaarsb.Kv.6 7. Vort
Ej.IIl.149.

II (jf. bet. 1.2; m. h. i. dele af
legemet. *Banked han saa Piben ud imod

10 sin Støvletaa,
| lagde kritisk Øjet til og

rensed den med Stradi. Aakj.RS.22. lægge
øret til, se Øre. lægge det døve øre til,

se døv 1.2. lægge ryg til olgn., se bet.4A.s.

Il
m. h. t. ting; næsten kun m. overgang til

bet. 44.3. Ved Opbinding af Slyngplanter
maa man undgaa at lægge altfor mange
Ranker eller Grene til. Hjemmet.^yél928.
37. spec. ^ : efter tur kaste et kort til de
allerede udspillede. Han lagde til og Søren

20 tog Stikket hjem. JPJac.1. 288. VortHj.
IVI.51. 44.2) i udtr., der angiver, at noget
overdækkes, tillukkes, tilhylles

\\ f lægge
sine øjne til, (jf. bet.1.2 samtlægge ens
øjne sammen u. bet. 4r3.i) lukke sine øjne;

om døende: Men, saa snart hafde ikke denne
store Konge lagt sine Øyen til, førend
Prindserne af Blodet forlangede af Re-

Senten, at Erklæringen maatte casseres.
!olb.Intr.(1728).493.

|| (jf bet. 8.6 og 23)
30 i pass. ell. (nu alm.) intr., om vand: blive

islagt; fryse til. 'betænk, dit Sund kan
lægges (alm. : lægge^ til med lisl Wess.200.
*Vi bare Snee og lis der skuer.

| Og om der
saa end var lidt Vand,

| Da har (alm.: er) det
vist lagt til, og os nok bære kan. Tode.I.

164. Fjorden lagde til med kvartértyk Is.

JPJac.IL221. SvendbAmt.1926.40. Feilb.

jf: Bræen lagde til med Sne der frøs
sammen. JVJens.Br.190. f refi. : Midt i No-

40 vember lagde den brede Don -Flod sig

til, at man kunde kiøre over Aen.PvHa-
ven.PR.260. 44.3) (til bet. 10.5; sml. ogs.

bet.4A.i) føje noget til, forøge (en mængde,
et antal); spec. (regn.): addere. Moth.L98.
Hvormeget vil du lægge til (o : give mere)?
10 Rdlr.F/SO. Arbeidslønnen var fra først

af kun 3 Mk. om Dagen paa egen Kost,
dog maatte senere lægges 8 Sk. til. Tids-

skr.f.Fiskeri.1874.74. Tænk paa et Tall
50 Læg 8 tillD&H. jf: *Livet var ikke langt

nok,
I

selv med Natten lagt til, | til at

jeg kom til Ende
|
blot med en Enestes

Elskov. JFJens.A^Gr.5^7.
||

(især bibl, nu
næppe br.) i udtr., der angiver, at man
giver, skaffer en noget (yderligere), lader en
blive noget (yderligere) til del. dersom det
var for lidet, da vilde jeg lagt dig saa-

dant og saadant til (o: givet dig endnu
mere).2Sam.l2.8. Herren skal legge til

60 over (1871: formere^ eder; ja over eder,

og over eders høTn. Ps.ll5.14(Chr.VI).
herren gøre mig saa og lægge saa
dertil (om) olgn., som edeligt udtr.: gid gud
maa ramme mig (om). Ruth.1.17, 2Sam.3.

35, lEg.2.23, 2Kg.6..31(Chr.VI) ofl. Blich.

(1920).XL60. jf. Feilb.ll.420a" . i videre
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(bilkdl.) anv.: tillægge, tilskrive en no-
get (visse egenskaber, fejl), en mand tager
en hustru . . Og legger hende sagers han-
deler til (1871: tillægger hende skamme-
lige Ting^, og udfører et ont rygte om
henåe.5MosJi-*14(Chr.VI). 'Hånd holder
for, at det (i -^vngængeri) er idel Fan-
dens Konst,

I
At Sygdom, Hexerie sligt

legges til omsonst (o: at man med urette

tillægger sygdom og hekseri skylden). JSolb.

Paars. 130. Genealogisteme legge ham
ingen Børn til. Langebek.Breve.123. || uegl.

som det Latiinske . . betegner mange og
uUge Meninger ved een og den samme
Casus; er det ikke altiid saa tydeligt,

som i fald man lagde de Præpositioner
tU, der pleye at udelades for en Sirlig-

hed. Æøys^'.S.aS''. især om mundtlig frem-
stilling: *Jeg legger intet \jl (o: overdriver

ikke), min Geist kand icke \jve.Holb.
Paars.54. jf.: „Du kand siige dem, at jeg
har slaaet 2000 Mænd ihiel med min egen
Haand." — „Jeg vil legge 2000 tU." sa.Tyb.

V.8. især: tilføje yderligere oplys-
ninger; opregne yderligere argumen-
ter. Høysg.S.201. jeg maa lægge til, at

Frøken Mettes Ansigt virkeUg var . .

overmaade deiligt. Bltch.(1920).X.?2. Lidt
efter lagde han til: „Der er kun én Helse-
bod for alt dette! Latter l"^a/y.jSondcn«
Søn.(1899).127. \\ i forb. m. trække fra;
især i nægtende udtr. som intet lægge
til eller trække fra, (efter Præd.3.4;

jf. ogs. fra 8.4j angivende, at noget hverken
forøges ell. formindskes, bliver, som det er,

er, som det skal være. Moth.L95. De trende
første Vidner bekræftede (deres) Udsagn
. . og det Ord for andet; der blev Intet
taget fra, og Intet lagt til.Blich.(1920).

XIV.176. Hrz.D.III.108. 44.4) (til bet.UJi)

forøge sit forraad, sin beholdning med no-
get; erhverve, skaffe sig forøgelse af sine

ejendele osv.
||

(især landbr.) forøge sin
husdyrbestand med hjemmefødte dyr;
ogs.: op føde; opdrætte. Her holdes ingen
Stutterier, dog legger enhver Bonde selv

fierne sine Heste til. Thurah.B.4. Winth.
V.IO. Saa vil din Hoppe faa to Føl, din

Hund to Hvalpe . . som du alle skal lægge
til og opføde. SvGr^mdtv.FÆ.1.82. Folk
her lagde selv Gæs til i stort Tal. JySaml.
4B.V.219. i forb. m.paa., der styrer beteg-

nelsen for avlsdyret: det føl er lag^ til på
en skøn hoppe. Moth.L94. (han) købte
(hønen) for at lægge til paa den. AndXx.
PE.(1914).IV.330. Feilb. (dial. ell. arkais.)
m.h.t. børn; egl.: lade leve (og ikke ud-
sætte); opfostre; nu især (spøg.): avle;
føde. hvor er du \?igti\l (o: født)? Junge,
(drengen) er nu Din Knæsætning. Du kan
nu slagte ham eUer lægge ham til, som
Dig tykkes. PMøll.1.160. JVJens.(IslSa-
gaer.1.116). (sj.) m. h.t. planter: avle.
•jeg vil

I
Over disse Nødder klage, som

herude (o: i skoven) lægges til. Heib.Poet.
X.376. JVJens.Intr.110. \\refl.: erhverve,

skaffe sig; faa sig. (ofte m. bibet. af, at

anskaffelsen vækker en vis forundring ell.

opsigt). En smuk Snustobaks-Daase maa
I legge jer tH. Holb.Kand8t.II1.4. alle (bøn-
der) have stor Høe Biering, men i Steden
for at legge sig Køer og Stude tU, have
ført Høet til Kiøhenh^vn. sa.Qvægs.402.
See hvilket Bukkeskieg han har lagt sig
til 1 Luxd.(Skuesp. VII.4o2). Winth.V1.200.

10 hun formaaede ikke at faa sig lagt en
fornem Ro til. Hendes Tonefald var mere
hidsigt end fornemt. Schand.IFJ.39. Hun
havde allerede lagt sig mange nye Vaner
t\\. Leop.B.99. lægge sig huld til, se

IL Huld. 44.5) (jf. bet. llj; bidrage til

noget, give noget som sin part i et fælles-

foretagende; ofte (uden tydelig følelse af
fællesskab): give, yde, ofre noget. Duerne
vare nogle af mine Kammeraters, men .

.

20 de havde givet mig Part i dem, imod jeg
lagde Dueslag til. Rahb.Fort.I.461. *Dn.
kan slaa her i Bordet saa meget Du vil

. .
I

Værten han lægger Bordplade tU.

Drachm.SH.137. Der var Legestue hos
Thøgers. De unge stod selv derfor, Thø-
ger lagde kun Storstuen til. JVJens.HF.
^^-

li (Jf- b^^' 44.1^ i (spøg.) udtr., der an-
giver, at man bruger en tégemsdel kraftigt,

at man ved (deltagelse i) et foretagende ud-
30 sætter liv og lemmer. Junge.392(se u. Laar

3.2^. de vedbleve at fordre Hr. Veto guillo-
tineret, indtil Vetos nærmeste Repræsen-
tant, Kongen, maatte lægge Hoved til.

Goldschm.III.248. (jagtlivet) er et an-
strængende Liv. Og JDen, der ikke vil

lægge Krop til, skal blive hjemme. Bo^ran.
I..5. lægge ryg til olgn., se Ryg. H Uf-
oldn. leggjast til, tage fat samt lægge sig
til tt. bet. 20.3; sj.) intr.: tage kraftigt

^ fat. (han lod) lægge til med Aareme,
som man bedst kunde, og styrede dybere
ind i YioTden.Molb.BE.11.16. 44.6) (tU
bet. 13a og 2A) J, især intr.: sejle hen til

en bro, kaj osv. og standse der; ogs. m. far-
tøjet som subj. Her er anlagt et toldstæd,
hvor aUe fahrtøge . . maa ligge til og
give told.JJuel.^o. „Læg til med jer ra-
skeste Skude . . Kun hastigt I" . . I en
Haandevending laae der en Skude klar

50 ved Skibsbroen. Ing.EM.III.82. lægge til

ved et Skib. Scheller.MarO.

45) lægge tilbage. 45.i) (til bet. 1.2 og 3.i;

atibringe (sig) i en skraa, bagover-
hældende stilling, han lagde sig tilbage
i lænestolen • lægge ørerne tilbage,
se Øre. 45.2) anbringe paa den oprin-
delige, tidligere plads, han tog en bog
op fra bordet, men lagde den straks tH-
bage

i I (nu næppe br.) aflevere, tilbage-
to betale, hvad man ved en fejl har faaet,

uretmæssigt har oppebaaret. Moth.L98. 45.3)

(jf. bet. 10.3 og 29.2; nu 1. br.) m. h. t. vej-

længde: gennemrejse, -løbe; passere; til-

bagelægge. Skuesp.IIl6.3. da jeg havde
lagt omtrent hundrede Skridt tUbage,
faldt jeg pludselig ned fra et steilt Sted.
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Bagges.NK.375. ECAnd.Breve.I.133. D&H.
11.420. jf. (sj.): *Jeg havde Østerport lagt

nogle Skridt tilbage. Wess.244. || m. h. t.

tidsrum: gennemleve. *inig, som seer kun
sorte Dage, | Og sorte haver lagt tilbage.

Wess.255. han gifter en Pige . . paa 20 Aar,
han selv har lagt 79 tilbage. HHans.PD.
163. HNClaus.Levned.(187?J.155.

46) lægge ud (jf. udlægge^. 46.1) an-
bringe noget uden for dl. borte fra et

sted (især: dets sædvanlige plads). Til hver
Pæl (i bundgamets rad) lægges to Krabber
ud, nemlig 1 i Nord og 1 i Syd. Tidsskr.f.

Fislteri.1875.363. Jeg lagde Eders Brystdug
ud for trende voksende Maaner og læste
Bryllupssalmen derover. JPJac.(1924).I.

214(jf. smst.378). jf. bet. 46.9: lægge en
Bøje, et Fyrskib vid.Scheller.MarO. uegl.:

Ved skjult Skydning (maa der) anvendes
særlige Metoder for at faa . . Ilden lagt
ud over Maalet (o: beskyde maalet). Fægt-
ningsinstr.92.

|| ^ anbringe (svinge, dreje)

udenbords. Træjollebomme . . have en
saadan Længde, at Bommen ikke kan
komme mere ud fra Skibssiden — lægges
ud — end nødvendigt for at hejse Par-
tøjet frit af SkihssiåQn. Bardenft.Søm.1.109.
Scheller.MarO. især m.h.t. aarer: anbringe
i aaregangen for at begynde at ro. man lod
Seilene falde, og lagde de pladskende
Aarer uå. Bagges.Skudd.31. Heib.Poet.VII.
400. Scheller.MarO. talem. (jf. lægge alle

aarer om bord(e) u. II. Aare; sj.): Edvard
vil jo lægge 2i\\e Kz.v er nå (o: anstrenge
sig af alle kræfter) for at komme mig i

Forkjøbet. Erz.XVII.294. || «^ i visse kort-

spil og i kabaler: anbringe et kort aabenlyst
paa bordet som begyndelse til en „stamme"

;

gøre til udlægger. Spillebog.(1900).91. D&H.
Il
(nu næppe br.) stille til skue; udstille;

fremlægge. Moth.L98. vAph.(1772).III.
lægge sine Varer ud. VSO. billedl.:

lægge al sin kram ud, se II. Kram 3.

46.2) (især dial.) udbrede; udsprede.
Moth.L98.

II
spec. m. h. t. kom: sprede ud

paa logulvet. MDL. 625. OrdbS. (fynsk,
sjæll.). 46.3) (jf. bet. l.i) overf. anv. af bet.

46.1 slutn.: give meddelelse, oplysning
om (noget hidtil ukendt); angive, hvorledes

noget forholder sig.
|| (1. br. uden for dial.)

m. h. t. noget ukendt ell. (især) noget, der er

uklart, ikke umiddelbart indlysende: for-
tolke; forklare; udtyde, legge ud til

det beste. Moth.L95. „Veedst du da, hvad
det er: Mulier taceat in Ecclesia?" — „Nej
jeg veed det icke."— „Paa Dansk legger
mand det saaledes ud, at saadan Soe, som
du est, maa tage vare paa din Rok og
Teen." HolbJean.II.3. Ville I . . begynde
at blive sparsomme, da skal ingen legge
Eder det ud til Karrighed. Suhm. 11.44.
Min tilkommende Svigerfader talte over
de Ord: „Jeg har givet min Pige i din
Barm" . . Han lagde det ret bevægeligt
ud, hvorlunde han nu vUde overdrage
mig sin kjereste Skat her paa Jorden.

Blich.(1920).XIV.162. han gav sig til ud-
førligt at lægge ud om (o: snakke løs om),
hvorledes han . . alle Dage havde holdt
sammen med Bønderne. Eørd.S.42. Feilb.

II (jf. bet. 46.4; nu sj.) m. h. t. person: er-
klære (for at være); angive (som); ud-
lægge, de Ejere paa den Mark, der Ilden
settis først udj, (skal) enten gielde Ska-
den, eller legge den ud, der Ilden først

10 derudj sette.DL.6—19—9(efterJyLov.3.68).
(bed) Folkene komme hid, saa skal jeg
legge en af dem ud (o: udpege tyven).
Holb.Hex.III.2. VSO. (sj.:) en Verdens
Skam 1 — læ^e mig ud (o : sigte mig) for
DriklJPJac.l.ll. især i forb. som lægge
(en) ud for ell. som barnefader (jf.u.
Baxnef2ideT).Moth.L95. 'Jeg for Papa skal
lægges ud. Reenb.I.50. FGuldb.II.315. MO.
D&H. lægge ud til fader, se Fader 1.

20 46.4) (til bet. 4:) om forandring af en per-
sons opholdssted, forhold ell. stilling. \\ m.
stedlig bet. Den Underofficeer om hvilken
det opdages, at han af nogen Mand (har)
modtaget nogen Gave (skal) strax lægges
ud af RekTnt-KsLsernen. MB.1829.88. især

refl. : S&B. Da Sommeren kom, lagde han
sig ud paa deres Yndlingssted, det lille

FiskeTle\e. KnudPouls.U. 50.
|| (jf. lægge

sig ind (med) u. bet. 36j2) i forb. m. med:
30 bevirke, at ens forlwld til en anden (andre)

bliver uvenligt, køligt; bringe i fjendskab
med; gøre til uvenner med. Holb.Philos.

1.5. 'den dumme Løgners plumpe List
|

Har Angelo lagt ud med eders Mand!
Oehl.V.94. PLaurids.S.1.48. nu især refl.:

blive uvenner med. Jeg vil ikke have
den til Svigersøn, der ved skrifter legger
sig ud med heele Verden. Holb.LSk.l.3.
De Gavtyve mærker, man har dem nødig,

40 og de veed, jeg tør ikke lægge mig ud
med dem. Olufs.GD.75. jeg har lagt mig
ud med alle mine gamle Kunder. Pont.
Sk.282. 46.5) til bet. 8.1, om forandring,
hvorved noget bøjes udad ell. udvides. || m.
h. t. klæder: gøre videre (ved at flytte søm-
mene yderligere). Moth.L95. 'din smukke
Brud

I
Alt meer og mere falmer

|
Naar

hendes Skiørt maa legges ud,
|
Og det

for hende qvalmer (o: naar hun er blevet

50 frugtsommelig). Graah.PT.I.170. altid havde
hun travlt med at lægge sine Kjoler ud
i Sømmene. Bang.S.74.

fl
m. h. t. sav:

bøje dens tænder vekselvis en smule ud til

begge sider (med læghagen), for at den bedre

kan skære sig fri. Wagn.Tekn.216. Haandv.
185.

II
{videre (vel egl. spøg.) anv.; jf. ty.

auslegen) refl., om person: blive sværere,
tykkere. VSO. (han)'hdi\de lagt sig bety-
delig ud; han havde brede Skuldre og

60 runde binder. Goldschm.V.361. Ægteparret
havde imidlertid lagt sig ud. Fru L. var
fra korpulent bleven kolossal; Hr. L. fra

mager korpulent. Schand.SB.251. EGad.
TT.154. 46.6) (til bet. 10; jf ogs. lægge
ind 5 (bet. 36.5^^ i udtr., der angiver, at

man forandrer nogets tilstandsform ell. for-
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Jiold
li

især i forb. m. til, om den maade,
hvorpaa et areal benyttes; spec. (jf. I. ligge
86^; landbr.): omdanne en mark til græs-
mark. Legge Jorden ud at hvile. vAph.
(1772).II1. Den Ager er lagt ud til Græs-
ning. 7S0. SvGrundtvJFÆ.II.20. Hvis og-
saa (Frederiksberg have) blev sløjfet og
lagt ud til Bygge-Parceller. Drachm.EI.18.
Det Stykke vilde han ha til at lægge ud
i GTøn\oiå. Crravl.EJl?. m. nærmere bestem-

melse, der angiver, hvorledes en mark, der
skal overgaa til græsmark (en „udlægsmark"),

behandles; dels i foi-b. m. i, der angiver den
foreløbige bevoksning (dæksæden), dels m.
med, der angiver den endelige (græs, kløver

osv.). de usædvanlig frodige Kløvermar-
ker (en Følge af, at man lægger ud i

Vintersæd, kort efter Gjødningen). Xy kri-

8teligSamler.IX.(lS63).239. man „lægger
ud" i Havre, undertiden i Byg, sjældnere
i Vintersæd, og man „lægger ud" med en
Blanding af Kløver- og Græsfrø, sjældnere
med ren Kløver ell. rent Græs. Sal.^X.279.

II
om ejendomsforhold: tillægge, tildele

en noget. Landmaaleren lagde ham der sin
Jord ud. FSO. spec. (m. overgang til bet. 46.7;

jur., nu sj.) : overdrage en kreditor (ejendoms-
ret til) noget under eksekution; i videre anv.,

om fogden : give kreditor sikkerhed i skyldne-
rens gods xmder en eksekutionsforretning med
ret til at lade det sælge ved tvangsauktion;
give udlæg i. Moth.L98. Bare han maa
komme før Panthaverne da. Stenværket er
allerede lagt ud, hår ieg hørt. AtidNxJ'D.
85. Stenværket har Panthaverne ladet sig
lægge nd.smst.96. 46.7) til bet. II.2: betale,
udrede (en pengesum), (vil nogen) ej legge
ud den Bøde, som vedtagen er. DL.3—13—39. Befindis nogen at nave giort Arve-
svig, legge ud hvis forsveget er med
Skadegield. snisf.o

—

2—89.
\\ nu kun: fore-

løbigt betale noget paa en andens vegne.
Her er de Franske Aviser, jeg lagde ud en
Styver for dem. Holb.Vgs.1.6. vi har ingen
Lys, hvis Jesper (0: regenskarlen) ikke mod
Sædvane har forbarmet sig og lagt Pen-
gene ud.Rostr.Q.69. Jeg skal købe Kyl-
ngesteg og nykogte Rejer . . Skal jeg

lægge ud eller vil Frøkenen give mig
Penge selv. Esm.II.250. 46^) (1. br.) til

bet. 12, m. h. t. slag, tugtelse olgn.: give;
lange ud. *en Karl, som holdt ham fast
i Frakkefligen,

| hun lagde ud et velment
QTGl\gen.Schand.TJD.219. billedl.: sa.VV.
299. 46j9) ^ tU bet. 13.3; især intr.: sejle

ud ell. bort fra et sted; spec: sejle ud fra
en havn for at begynde en rejse; ogs. m.
fartøjet som subj. legge et skib ud, ud
med et skib. Moth.L9o. 'neppe var Jarl
Hakon

|
Lagt ud fra Hlade, før en hurtig

Baad
|
Indhented ham. Oehl.III.73. Vi

eqviperede Fregatten og laae ud af Bom-
men. JJPaludan.Er.109. Vi (o: fregatten
„Jylland") var lagt ud af Lejet — for
Skruen. THsk.l930.I.162. 46.10) (jf bet.

46.«; dagl.) især intr.: sætte sig i bevægelse

bort fra et sted; sætte sig i gang; især:
begyndepaa en rejse; starte; ogs.: begynde
paa et (nyt) foretagende; tage fat (paa ny);
„lægge for'', der (skulde) lægges ud med
Wienervogn for at hente saadan en spat-
benet Plag (o: en dreng). Schand.F.523.
Der blev en lille Pavse. Men saa tænkte
Karl, at nu maatte der lægges ud, og han
begyndte at fortælle en Historie. Bang.

ip L.22o. for et Par Timer siden lagde (jeg)

ud for langs Aaen at vandre ned til Ha-
vet EnudPonU.BD.16o. JacPaludan.F.228.

II
spec: begynde, aabne et spil. En „lægger

ud" (0: i kltnk), d. V. s. kaster først. LegebJ.
a.38. (biUard.) gøre det første stød. S&B.
Den Del af Billardet, hvorfra de Spil-
lende lægge ud. Billardb.6.

|| {jf. (til bet.

18.f^ ænyd. og no. lægge sig ud for, an-
strenge sig for, eng. Tay out for, søge at

20 vinde; 1. br.j i forb. m. efter: prøve paa,
anstrenge sig for at faa fat paa noget;
stræbe efter. Du behøver ikke tage en
Pige, du ikke bryder dig om, du behøver
ikke at lægge ud efter en Million. Bos««-
krantz.AG.54. Skaane er tabt, og Svensken
lægger ud efter mer. JBorup.LittercereUd-
kast.(1910).112.

47) legge ved, (jf. vedlægge^ især til

bet. 1.1 : anbringe noget ved ntUn af noget
30 andet; især: lade følge med som bilag

(jf- lægge hos u. bet. M). Moth.L98. Jeg
har lagt et Frimærke ved. VS0.VIIL161.

48) I«gge væk, (dagl.) d. s. s. lægge bort
(se bet. 28). (Uereren:) „Hvad sidder Du
der og leger med, lille Du." „Ingenting."
„Saa læg det ingenting væk, eUers kom-
mer jeg og putter det i Kakkelovnen."
Dalberg & Plum. Metropolitanskolen. (1916).
195.

40 IIL lægge, V. ['læ-ga] -ede. {til V. Læg 3
ell. lægget; haandarb. ell. skræd.) m. h. t.

klædningsstykke: lægge i, ordne i læg.
(hun) skar og læggede Præstekraver.
EMich.BE.43.

IV. lægge, V. se I. ligge.
V. lægge, V. se likke.

liægge-, i ssgr. især til H. lægge (jf.
Læg- 1^. -ben, et. se Lægben. -Brod,
en. [6.2] (jf. -rør; zool.) organ, formet som

50 en brod, ved hvis hjælp visse insekter lægger
æg. VSO. Prosch.DyrerigetsNaturhist.(1851).
243. Bergs.MS?I.533. -fri, adj. se læg-
fri, -bage, en. se Læghage. -hens,
pi. [oJ2] (fagl.) høns, der er egnet til, op-
drættes til æglægning (jf. 1. Lægger 2).
LandmB. II. 341 (se u. Kødhønsj. -kar-
toffel, en. [2.2] (fagl.) kartoffel, der egner
sig til udplantning, lægning. Drewsen.Overs.
afThaer: Landoeconomie.I.(1816).216. Aakj.

60 PA.57. -kniv, en. [6.1I (nu dial.) kniv,
hvis blad(e) kan bøjes ned i en fordybning i

skaftet; foldekniv. VSO. MDL. Evæmd.
-krampe, en. se Lægkrampe. -krog,
en. spec. [2.i] (landbr.): krog- dl. hageformet
redskab, hvormed drænrør nedlægges i smalle
grøfter; læghage (1). LandmB.I.314.
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I. IfSei^gelse« en. vbs. til II. lægge.
II. liseg^selse, en. se Læggers.
liSesree-lnd, en. se Lækkelud. -leg,

et. [2.27 (gart') ^9, der er egnet til udplant-
ning. Haven.1926.106. -les, adj. se læg-
løs, -maskine, en. [2.2] (fagl.) maskine,
hvormed kartofler lægges; kartoffellæggema-
skine. D&H. -mnskel, en. se Lægmu-
skel, -ned, en. [6.2] 1) (sj.) trang til æg-
lægning hos fugle. Nattid.''hl928.M..5.sp.6.

2) (jf. -syg; fagl.) lidelse hos (stue)fugle,

bestaaende i, at hunnen ikke ell. kun med
vanskelighed kan lægge æg, Wiese.VoreStue-
fugle. (1907). 40. Stuekultur. 1925126. 50.

-plads, en. spec. [2.i] (fagl.): plads (i

tørvemose), hvor tørvene henlægges til tørring.

SaVXVn.326. Feilb.

I. lisegger, en. ((f) Læggere. OrdbS.
(Falster), jf. u. II. Forlægger. — nu næppe
br. Ligger, se ndf.). flt. -e. 1) om person (jf.
Bro-, Grundlægger^; fx. (landbr. ell. dial.)

til II. lægge 2.1: person, som lægger læs.

Skattegraveren.l884.II.171(Falster).
\\
(ba^.)

til II. lægge 8.1: bagersvend, som slaar dejen
op, former brød m. m.; især som betegnelse

for de to yngste svende i et bageri, hvoraf
den ene („ældstlæggeren") slaar dej op osv.,

medens den anden, den yngste („ovnslægge-
ren") gaar mestersvenden til haande og tager

det færdige brød væk fra ovnen. Lommebog
forBagermestre.(1902).142. OrdbS. sml. f:
Liggere kaldes hos Bagere de to yngste
Bagersvende, nemlig: Loftsligger o^
(den yngste) Badovnsligger. CoMO. jf.
Larsen.317. 2) om dyr; især (fagl.) til II.

lægge 5.2, om læggehøns. LandmB.II.3él.
Kamphøns, der er gode Rugere og Mødre,
men meget ringe Læggere. SaUXII.136.
3) om ting; i ssgr. som Bi-, Kartoffellægger.

n. lisegfg^er, en. se Læggers.
ULTtsegger^en. se I.Ligger (2.4). Tiæg-

ger-anker, et. Liggeranker,
lisegg^e-rede, en. [5.2] (jf. Liggerede

;

fagl.) rede, hvori en husfugl lægger æg.
LandmB.IL345.

l'aegff«!*«* en ell. f et (Cit.l810.(Sø-
'krigsA.^Rrrrr2v)). ['lægars] (ogs. Lægger.
VSO. Larsen, flt.-e: Regl.^^lia820(MB.1837.
239). — nu næppe br. Ligger. Larsen. Lig-

gers. Æreboe.171. flt. -er: NytArchiv f. Sø-
væsenet.IL (1843). 161. Liggert. VSO.IIL
L136. flt. -er: vAph.(1764). Læggert. vAph.
(1759).— (foræld.) i bet. 2 (ved tilknytning

til I. Læggelsej; Læggelse. Forordn.^liil805.

§47. MB.1806.286. Sal.UIL840). flt. d. s.

(SøkrigsA.(1752).§663. OeconT.VII.27) ell.

-er (SøkrigsA.(1752).§665. Efterretninger
om denDa.Søe-Etat.(1790).293). (sv. liggare,
eng. leager (f ligger), ty. leg(g)er; fraholl.

legger, ligger (til liggen, ligge); Læg-
gers er egl. flt; sml. Farken(s); foræld.)
i) ^ stort fad til ammunition, krudt, vand
m.m. (jf.VSO.III.L136); især: stor be-
holder, fad af træ til fersk vand (l,40m.
langt, 84 cm. over bugen, rummende 650 li-

itr; jf. Bauer. yægttabel.(1867).9. Sal.XIL

59). Skibmanden, som (vilde) stiele Bren-
deviin, havde øst eendeel ud af een Lig-
gers. Æreboe.171. Han skal tilsee, at La-
sten ræt strøes og garneres, samt Læg-
gerserne vel stuves, og Vandet fyldes.
SøkrigsA.(1752).§665. Forhen brugtes til

Vandbeholdning Læggers paa 680 Potter;
nu haves Jernvandkasser. Benævnelse paa
forsk.Dele af Skib.(1848).17. Scheller.MarO.

10 291. jf.Y andlæ gg er. Moth.V45. Vand-
læggers. Efterretninger om den Da. Søe-
Etat.(1790).82. 2) stort træfad med vand,
der ved ildebrand fremførtes paa en karre.

I Brand-Depotet . . skal findes . . 2 store
Fade eller Læggere. BegU^krl820. (MR.
1837.239). 36 Karrer med Læggelse r.

MR.1806.286. SaVIII.840. j/. Van dlæg-
ge Ise. MinT.1873.A.72.
liægge-rer, et. [5.2] (jf. -brod; zool.)

20 rørformet, fremskydeligt æglægningsorgan
hos insekter. VSO. Boas.Zool.*331. -syg,
adi. [5.2] (fagl.) om hunfugl: som er i

læggenød (2). Wiese.VoreStuefugle.(1907).41.
lægget, adj. Plæ-gaf] (ttlY.hæg 3; jf.

III. lægge; haandarb. ell. skræd.) om klæd-
ningsstykke (især til kvinder): som er for-
synet med, lagt i læg; plisseret, et ryn-
ket eller lægget Lag af sort Espritnet.
FoUy*1902.2.8p.5. Ulster . . lægget i Ryg-

30 gen. PolitiE.^Vii 1921.1. Foraarskjoler (i)

læggede og glatte Facons. BerlTid.^U1926.
Aft.2.sp.6.

I^ægge-tid, en. spec. [5.2] (fagl.): tid,

hvorpaa fjerkræ lægger æg. VSO. Saaby.''

-ært, en. [2.2] (jf. -kartoffel, -løg ; især i

flt.; fagl.). SvGrundtv.Retskrivnings-Ordbog.
(1870).
Liæg-hage, en. (ogs. Lægge-j. (til II.

lægge^ om forsk, hagelignende ell. med ha-
40 ge(r) forsynede redskaber; spec: t) (til IL
lægge 2.1; landbr.) d. s. s. Læggekrog.
Lægge-: SaUVL455. 2) redskab (be-

staaende af en staalplade med indhak), hvor-

med en sav lægges ud (se II. lægge 46.5j.

VSO. Wagn.Tekn.493. SaUXX.1017.
liSegind, en, et. se II. Legende.
L«æ-gir, en. J, d.s. s. læ gir (se VI. læ i).

SøLex.(1808).83. S&B.
JLæg-krampe, en. [I.l] (ogs. Lægge-).

50 (især med.) krampagtig sammentrækning af
lægmusklerne. Hag.VII.142. Lægge-: Pa-
num.453. -laending, en. se Lejlænding.
-les, adj. [I.l] (1. br.) om ben: som har
svage, uudviklede lægmuskler ; tynd; om per-

son: tyndbenet, læggeløse Puselanker.
Tode.M.51. Schand.SB.8.
I^æg-mand, en. (f Leg-. Moth.L83.

Lejg-, Laj-. LTid.1741.685.1743.576). iænyd.
leg-, lei(g)-, ligmand ofl. (Kalk. 11.779),

60 glda. æda. leg(h)-, lek-, lækman (Brandt.
RD.I.267.280. QldaKrøn.128. HellKv.W.
DGL.II.79), sen. oldn. leikmaSr, jf. mnt.

lekman; 1. led er VI. læg; jf. -folk) 1) (især

teol.) person, som ikke tilhører præstestanden,

gejstligheden; uordiner et menighedsmed-
lem (mods. Klerk 1^. hvorledes kan den.
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som staaer paa Lægmands (1907: den
uindviedes^ Plads, sige Amen til din Tak-
sigelse, efterdi han ikke veed, hvad du
sigeT? lCor.14.16. Kalken blef Læg-Mand
nægtet. Slange. ChrlV. 523 (jf. Lægmands-
kalk;. KirkeLek8.III.119. 2) (især CP; per-

son, som ikke hører til de leerdes, spec. de
sagkyndiges kreds; person, som tilhører folket,

publikum; ulærd; usagkyndig. Holh.
Paars.)(4i-. Rhetorica Laica et Pagana.
Det er Læg-Mands Tale-Kunst og Bon-
dens Vel-talenhed. Nysted, {bogtitel. 1727).
Hvad forstaar Lægmand sig derpaa.TSO.
LJac.l2Epistler.(1928J.76. liæg^mands-,
t ssgr. iscer (teol. ell. kirk.) til Lægmand 1.

-alter, et, {efter mlat. altare laicorum)
om forhold i middelalderlige kirker: alter (i

midtskibet neden for kannikekoret), der var
bestemt for menwheden (mods. Højaltery;
sognealter. SaUXV. 569. -hevægelne^
en. religiøs bevægelse, der udgaar fra læg-

mænd inden for en tnenighed. Font.LF. VIII.
123. Krak.1918.170. -daab, en. (jf Nød-
daab; daab foretaget i nødstilfælde af en
uindviet. Sal.*XVlJ225. -ferstand, en.

[2] O/. -skøn; sj.). Kaper.^ -kalk, en. om
ikke-gejstlige nadvergæsters (ret til) nydelse

af altervinen (der i den katolske kirke er for-
beholdt gejstligheden). SaUX VI.226. -kru-
cifiks, et. om forhold i middelalderlige
kirker: krucifiks, ophængt i korbuen (over
lægteren, ledoriet); korbue-, triiimfbuekrud-

fiks. SaVXY.569. -sken, et. [2] (jf. -for-

stand; især polit.) den usagkyndiges (for-
mentlig: uhildede, mere friske) opfattelse af
en sag ell. et forhold (i modsætn. til sagkund-
skabens). XatTid.^*/7l911.Aft.l.sp.6.

liæg^mos, en. se Lakmas.
Liæs-mnskel, en. [LI] (ogs.hKggt-,

se ndf. — t Lægmus. VSO.). (især anat.).
Myol.(1791).58. Sal*XVI. 226. Lægge-:
Anat.(1840).1.461. OBloch.D.U.106.
liæg^, et. se Legn.
riægn(e), en, et. se II. Legende.
I. liæg^ning, en. vbs. til II. lægge. 1)

som vbs. (jf. Breche-, Bro-, Grav-, Grund-,
Haandlægning;. Moth.LlOO. spec. i flg. an-
vendelser : (gart. ell. landbr.) til II. lægge 2.2.

Sædens Lægning. JPPrahl.AC.l. Til Læg-
ning bør . . de sundeste og kraftigste Kar-
tofler vælges. Drewsen.Overs.afThaer.Land-
oeconomieJ:V.(1819).194. LandmB.I.550.

\\

(landbr., nu næppe br.) om jordens første
behandling (pløjning). FUischer.AK.5o. SA
FjelstrupJordebrug.(1820-l).83. VSO. MO.
II (fagl.) om æglægning. BMøllJ)yL.III.49.
en Forandring i . . Foderblandingens Sam-
mensætning . . kan bevirke, at Hønsene
kan gaa ud af Lægning og i en unatur-
lig Fældaing.Hjemmet.'"'/iil980.32.sp.3. 2)
om den maade, hvorpaa noget er lagt, ell.

om hvad der er lagt paa en særlig maade
(jf. Bord-, Bro- (2), Indlægning;, g {først
anv. i nyere tid efter sv. låggning; jf. II.

lægge 8, 26.4; C3, 1. br.) om den maade,
hvorpaa nogen ell. noget er anlagt, ell. hvad

en person ell. ting er præget af; anlæg (i

aandelig henseende); præg. Rubins Arbejds-
omraade varNationaløkonomien, men hans
hele Lægning var saa historisk, at han .

.

kom til at yde en stor Indsats i dansk hi-
storisk Videnskab. AFriis.(Tilsk.l923J.25).
(en signelse) der er af Udt anden Lægg-
ning end vor gængse Besværgelse. FOkrt.
Trylleord.(1922).106.

10 IL liæsning. en. vbs. til H. læge.
Læg-praktikant, en. rVI.2] (emb.)

om forhold i de sønderjyske landsdele: person,
der, uden egl. medicinsk uddannelse, har faaet
tilladelse til at behandle visse sygdomme, uden
dog at maatte kalde sig læge. LovNr.278
"'/,1920.Sl.Nr.lb. £ek.Nr.405"hl922.§l.
-prædikant, en. [VI.l] (især kirk.) per-
son uden teologisk uddannelse og uden ind-
vielse, der optræder som prædikant, afholder

20 religiøse møder. Brandes.II1.436. 'Hyde-
park med Taler og Møder, | Resolutioner
for Irer og Jøder.

| Lægprædikanter med
Gud i Lommen. Sof?e.Z).i 8.

liægs-, i ssgr. se Lægds-,
læssom, adj. (f lægesom. Moih.L267).

{ænyd. læg(e)som i bet. 1; til II. læge; nu
diat.) 1) om lægemiddel: helbredende;
lægende. Moth.L267. En lægsom Urt.FiSa
Feilb. jf.: Samme Lægsomhed yttrer

30 (slangerod) og udvortes i gamle Saar. Ager-
bech.FAH.32. 2) om saar olgn.: som let

læges. Det første Dyr, Barnet rørte ved,
maatte være en Hund ; saa blev dets Kjød
lægsomt. Feilb.BL.II.85.
liæg-stand, en. [VI.l] (sj.) lægfolk be-

tragtet som en stand, (den) Ligegyldighed
for de kirkelige Forfatningsspørgsmaal,
der findes hos den overveiende Deel af
Lægstanden. Mart. Den da. Folkekirkes For-

40 fatn.(1867).85. -8«8ter, en. [VI.l] {ænyd.
leye suster (Kalk.V.657), /"w, leksystir, ty.

laienschwester; j/. -broder »am < Korsøster)
om forhold i den katolske kirke: kvindeligt
ordensmedlem, som har lov tU at udføre verds-
lige (profane) forretninger indenfor og uden
for klosteret; tjenende søster. Hauch.1 396.
Trap.*1.314.

I. liægte, en eU. (dial.) et (SjællBond.
21). ["lægda] (nu dial. Lette, Lætte. Moth.

spLUO. E8pJ212. OrdbS.(Lolland). Brende-
rup.§40). flt. -r. {ænyd. lægte, lætte, lette

ofl. (Kalk.II.759), sv. låkt(e); sideform til

Latte, formen Lægte mulig omdannet af et

dim. til nt.hty.\a.ttQ: nf.lettich, A<t/. låttchen

;

jjf.
IH. Lade; t dial. ofte sammenblandet m.

former af I. Lejd, I. Lejder; især bygn.
(snedk., tøm.)) langt, smækkert, spin-
kelt træstykke, i reolen med større bredde
end tykkelse og ofte kun tilhugget paa de

*> to sider, især brugt i tagværk, til rækværker,
i gærder, hegn olgn. alle huusene (er) tægt
med fladde tegelsteene paa dend maade,
som Spaanetagene ere udj Dannemarck,
dog henger tegelsteenene paa lægterne
med hager. JJuel.l2. leigter. Holb.DNB.
585. 'vi kan hugge

| De Lægter, som vi

XIII. Rentrykt "/g 1931 26
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bruge til vort Rækværk,
|
I Underskoven.

Oefu.LH.lQ. hun var krøbet ind i Skræd-
derens Hauge, hvor en Lægte i Stakittet

var gaaet løs. Winth.IX.190. HCAnd.V.
350. Suenson.B.II.164.

||
(sj.) om lansestage.

*min Landses tunge Lægte. Oehl.VI.72.
II. lægte, V. ['lægtlal -ede. vbs. -ning (se

I. Lægtningj. \ænyd. lecte (Kalk.V.652),

jf. jy. latte (Fetlb. u. 2. lægte^, ty. latten;

til 1. hægte; bygn.) beklæde noget ('især; lo kalder en emblematisk Maling. PNSkov-

oplæstes, pulpitur, der anvendtes til læsepulte
og (jf. I. Kor 5.2j sangertribune ; til lat. le-

gere, læse(jf.I.Legenåe, Lektion, Lektorj j|

uden fordial.nu l.br.) galleri, pulpitur
i en kirke ('„meest for simple Folk." FSO.
„hvor undertiden de ugifte Mandfolk og
Drenge have deres Plads." MDL.). Cit.

1731.(Thurah.B.174). Paa Kvinde-Lægte-
ren (i Nykirke) er Noget, som de Thurah

et tagværk) med lægter; slaa lægter
paa. Cit.l722.(ThøgerJensen.FrIV'sSkoler.
(1922).42). Først bliver Taget lægtet eller

beklædt med Bræder, alt eftersom der
skal bruges det ene eller det andet Dæk-
ningsmateriale. Derpaa begynder Tagtæk-
keren sin Virksomhed. OpfB.^1.272. En
Bivuakhytte til 5 Mand . . dannes af et

Skelet af Grene . . Skelettet lægtes og

gaard.B.322. VSO. MDL. OrdbS.(Loll.-Fal-
ster), jf.: 'Samson, han stander nu midt
i Sal (o: filistrenes festhal) . . \

Tusinder
klæde i Pynten trygt | Lægteret, høit
over Gulvet bygt. Grundtv.SS.II.157.

II. lisester, en. ['lægdarl (f Ligter.

VSO.III.L138. Funch.MarO.II.86. Lichter.
HandelsO.(1807).94. Likter. vAph.(1759)).

flt. -e ell. t d. s. ('Ligter. Den velinstruerede

dækkes med Halm eller Rør. Fettarb.95. 20 Skipper.(1800).Anhang.146. Lichter. Han
SjællBond.23

III. lægte, V. [ilægda] (f ligte. Harboe.
MarO.186. jf. VSO.llI.L138). -ede. vbs.

-ning (KancSkr.^yi2l825. Hage.*^222). (Jf.
«B»i/o. udligte, udlosse (varer); omdannet af
nt., hoU. lichten, løfte, hæve, egl. sa. ord som
V. lette; jf. IL Lægter, lægtre) ^ i) m.
h. t. skib: hæve op over grunden, bringe i

stand til at flyde (over en grund), især ved

dels6.(1807).94). (ænyd. lechter, lichter

(Kalk.II.789), sv. liktare, låktare; fra nt.

holl. lichter, jf. eng. lighter; sa. ord som I.

Letter 2; jf. IH. lægte, lægtre) ^ flad-
bundet fartøj (pram) uden rigning, un-
dertiden forsynet med kran olgn., der anven-
des til transport af varer, til at lette (lægte)

skibe m. m. (jf. Lette-kamel, -pram, I. Let-
ter 2). en Lægter, hvorved Fregatter

udlosning af last; lette (V.l.i). Harboe. ^ kunne kiølh^les, og som tillige kan være
MarO.186. det havde kostet en Skipper
200 Rd. at faae et Skib . . lægtet over Grun-
dene. Qoldschm. (Hjemme og ude.^/il861.8).

Trap.*V.563. 2) m. h. t. ladning: udlosse
(og føre iland) paa en lægter; ogs.: trans-
portere (videre) paa en lægter, større

Skibe . . lagde til (ved) Mellerup, hvorfra
Fragten paa Pramme lægtedes langsomt
op mod StTømvcien.HansM.ansen.St.at.Bli-

Defensions-Pram eller Dunkraft. Mall.HG.
74. Dampskibene, Lægterne og Baadene
paa (Themsen). Goldschm. NSU. VIL 197.
mere dybtgaaende Fartøier maa losse i

Lægtere, som bringe Ladningen videre
Fiorden op. Den danske Lods. (1850). 332.
Drachm.DS.32. Den søgaaende Lægter,
der slæbes fra Havn til Havn af en Bug-
serdamper. Hage.*953. _ Ltægter-, i ssgr.

cher.(1902).49. Efterat en Del af åen 40 ^ til IL hægter (jf. I. Letter 2 slutn.); fx.

endnu om Bord værende Ladning er læg-
tet i Land, undersøges Skibet af Dykkere.
PoUI&1904.2.sp.6. Det bliver . . nødvendigt
at lægte en Del af Lasten for at faa Mo-
torskibet flot. NatTid.^Viil923.M.5.sp.6.

I^ægte-, i ssgr. især (bygn.) til I. Lægte;
foruden de ndf. anførte kan nævnes en del

ssgr. (især betegnelser for bygningsværker ell.

-dele, der er opbygget af, beklædt med læg

(foruden de ndf. anførte): Lægter-fart, -far-

tøj (jf. Letterfartøj j, -fører, -leje, -skipper,
-transport, liægterase, en. [lægfZa'ra'Ja]

{jf. eng. lighterage ; tiflL Lægter) ^ los-

ning, ladning, transport v. hj. af lægter(e);

lægtning. ScJieller.MarO.82.291. Itæé-
ter-kaag, en. stor, fladbundet baad, aer
anvendes til lægtning over (flod)barrer olgn.;

kaag (Li). SaUXlII.322. Ligter-: Harboe.
ter) som Lægte-dør, -gærde, -stabel, -stakit, 50 MarO.186. -mand, en. person, der arbej

-stativ, -stump, -stykke, -tag, -tømmer,
-væg. -hammer, en. hammer med kløf-

tet næb, hvis ene spids løber længere ud end
den anden, saa der dermed kan hugges hul
i arbejdsstykket (lægten). Moth.LllO. Telegr

Telef.264. -lieg^, et. hegn dannet af stol-

per, paa hvis ene side en ell. flere lægter er

fastgjort vandret. Gnudtzm.Husb.170. Fleu-
ron.KO.66. f -penge, pi. (jf. III. lægte 2

der paa ell. fører en lægter. D&H. Scheller.

MarO. -penge, pi. (jf. Letter-, Lægte-
pengej betaling for lægtning; lægtningsud-

gift. Domme ogResponsa.(1885).116. Scheller.

MarO.82.
]Lægte-sikov, en. (nu næppe br.) skov

af lægtetræer. MO. -fiiem, et. {ænyd. lægte-,

lattesøm; nu sj.) langt, spidst søm, der bru-

ges til at slaa lægter fast med. Cit.l722.(Thø-

og Lægterpenge^ betaling for losning; losse- 60 gerJensen.FriTs Skoler. (1921). 41). VSO.
penge. Licht-Penge. Slange.ChrIV.1089.

I. liægter, en eU.(nu dial) et (Grundtv.
SS.1L157. OrdbS.(Loll.-Falster)). [ilægdar]

flt. -e. {ænyd. lechter, intk. (Kalk.II.778),
oldn. lektari, læsepult; fra rnlat. lectorium,
læsepult i kirke, hvorfra den hellige skrift

D&H. -træ, et. (nu næppe br.) om unge,

smækre (naale)træer, egnede til lægter. MO.
-værk, et. (jf. Latværk; nu 1. br.) byg-

ningsdel, indretning (espalier, rækværk olgn.),

der er slaaet sammen af lægter olgn.; trem-

meværk. vAph.(1759). lukte Spadseregange
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• • bygges af Legteverker, hvorpaa Træ-
erne tUbindes. Schytfe.IB.III.384. Have-
Tidende.1837.494. D&H. I. liægtnlns,
en. (iscer hygn.) vbs. til II. lægte ; ogs. konkr.

:

beklædning (tiltag), (under)lag af læg-
ter. VSO. Naar Lægtningen (aftaget) er
udført, lægger man Tagstenene op paa
det løse. G7mdtzm.Huah.19o. SjæUBond.24.

II. LiægtniiLgf en. ^ vbs. til UI. lægte
(8. d.).

lægtre^ v. ['læg^Zra] -ede. vbs. -Ing (Berl
Tid.yBl920.M.17.8p.l). (til II. Lægter; if.

eng. lighter) J, d. s. s. III. lægte (1-2). Ski-
bet skal afgaa til Aalborg . . eUer saa nær
dertil, som det med Sikkerhed kan naa,
idet Skibet lægtrer om fornødent. TJgeskr.

f.Retsv.l9lo.A.262. Hvis Forsøgene paa at

bringe Skibet flot ved Hjælp af Ankere,
Maskine og Slæbedampere viser sig frug-
tesløse, da er der ikke andet for end at

losse Ladningen i Lægtere . . Et Skib li-

der ikke saa meget ved at laegtres af

Grunden som ved at slæbes af. KuskJens.
Søm.316. Varer, der var blevet lægtret.
BerlTid.'/9l920.M.17.8p.l.

Jjæ-heg^ii, et. [IV.l] (jf. -hælte 1, -hæk,
-plante, -plantning, -skov; faal.) hegn til læ
mod vinden. HedeselskabetsTidssfer.lQOSJSG?.
HavebrL.UI.103.
liæhn, et. se Len.
liæ-hæk, en. [IV.l] (jf. -hegn; fagl).

i større Haver . . anbringes Læhækker til

Beskyttelse af sjældne Træarter. Xandm.6.
1.392.

lisej, en. se II. Leje.

l^Je* IJaeJS-folk, se VI. læg. Læg-
folk.

I. liæk, en ell. (sj.) et (ClitauJB.12).
[læg] flt.d. br.; „mangler." VSO.; jf.Lækage)
d. s. (HCAnd.III.266) ell. -ker (Drachm.SH.
58). {fra nt. leck (hty. leck; ell. holl. lek
(eng. leakj , der er substantivering af adj.,

se III. læk; jf. II. Lak; isa^ ^) om det for-
hold, at en utæthed fremkommer, eU. (især)
det sted, hvor en utæthed er fremkommen,
saa at en vædske (vand) kan trænge ind ell.

løbe ud; utæthed; hul. H »i. h. t. beholder
(kar). Moth.L115. VSO. MO. Den eneste
Skade, (automobilet) har lidt, er en Læk
paa Køleren. Pol."/9l929.6.8p.4. H især m.
h. t. fartøj (skibsdæk ell. i alm. skibsklædning).
Moth.Lllo. Tømmermændene (skal) paa
hvert Skib . . tilbørlig undersøge, naar
nogen Læk i Skibene forefalder. SøkrigsA.
(1752).§146. salt Vand ('er; igiennem Lek-
ken . . kommet ind paa Skibet, og staaer
nu over Baglasten. Beiser.II.459. Funch.
MarO.II.90. Ved indtrædende Tilfælde af
Læk er det selvfølgelig af største Vigtig-
hed, at man hurtigst muligt kan komme
til Kundskab om Stedet, hvor Lækken er,

og dennes Omtang. Bardenfl.Søm.II.89.
\\

i udtr. som stoppe en læk, have, faa
en læk, der sprang en læk (i skibet)
"" (jf-_lll. lækj ^_ skibet^ sprang enell

læk (Funch.MarO.II.90). Den 24de be-

kom Skibet en Lek, men den blev strax
igien stoppet. Beiser.III.434. SøLex.(1808).
87. Hauch. V.54. han vil være tilmode som
paa et Skib, hvor der springer en ny Læk,
medens man standser den forrige. Gold-
schm.IVJ252. BørdJHJJ23. H overf., m.
videre anv. (jf. II. Lak^; fejl; mangel;
lyde; svaghed; brøst. Kongens (livlæge)
visiterer dem, om de har ingen Læk eller

io Sygdom. ElevenfBJ. 134. (konflikten) er
dette sjældne Skuespils \jæk..Brande8.Goe.
1.351.

II. lisek, en. (sp. dial. låck, aftappet
vædske (lacka, saft i voksende træ), fris.

lek, draabe; til U. lække; jf. I. Lække;
nu kun dial.) destillat ved alkohol-
fabrikation. Denne gjærede Saft (o: af
gulerødder) destillerede man, og den gav
200 Qvart Læk, som efter atter gjentagen

20 Destilleren leverede 48 Qvart stærk Spi-
ritus. PAys^iRZI//J05. om fordraaber:
E8P.211.

III. læk, adj. [læg] intk.-t (TBruun.1.
418. StBille.GalJ.67. MO. StSprO.Nr.60.
23) ell. (nu alm.) d.a. (DL.4—2—17. Slange.
ChrIV.1029. VSO. AndNx.PE.I.91.jf Mik-
kels. Sprogl. 176. Wheel. 128); flt. -ke (som
præd.: Holb.DH.II.544. Slange.ChrIV.42.
Grundtv.Saxo.1.59. KuskJens.Søm.312) ell.

30 (som præd.) d.s. (CPBothe.MQ.II.55. EMik-
keU.N.175. jf.Mikkel8.Sprogl.l77). {fra nt.

leck (hty. leck, f lech; ell. holl. lek, svarende
til oeng. (h)lec, oldn. lekr; jf. I. Læk og U.
lække samt III. lak; især X) ^om har en
læk; især som præd. H om beholder (kar
olgn.). Moth.Lllo. Karret er læk. 7S0.
Folk . . stod i Rækker og langede Brand-
spande fra Haand til Haand, men da de
fleste Spande vare lække, blev Udbyttet

40 af denne velmente Forholdsregel kun
ringe. Tops.II.436. AndNxJ'E.1.91. Feilb.
attrib.: Centralvarmens Pift i de lække
Varmerør. OBun^.FS.i 65. jf. (talespr., nu
1. br.) om person: være læk, (være til-

bøjelig til at) græde. VSO. | især om far-
tøj (alm. i forb. som være, blive ell. (jf.
I. Læk; springe læk;. DL.4—2—17.
hånd (o: et skib) blev skudt gandske lek.
JMunksLevned.19. han (havde) boret (ski-

50 bene) lække. Grundtv.Saxo.1.59. med et
faar vi da Stevnen af en Baad . . ind i

vor bagbords Boug . . den fremmede
Jolle var den stærkeste, og vi sprang
Læk.Drachm.KE.80. Scheller.MarO. at-
trib.: *min lække Sknde. Bagge8.Fl.9. det
lække Sted. Bardenfl.SømJI.90. y (l.br.)
m. videre anv. (jf.JIl.lak): utæt; hullet;
itu. '(gilder) gjør Pungen tom og Lom-
men læk. Hostr.SpT.1.28. et læk Orgel-

60 værk. MylErich.NS.3. Ole (væltede) os ved
Skovhjømet . . Der var noget læk paa Ka-
nen. Vi maatte tilbage. Zahrtmann.(Til8k.
1913.1.336).

lisekage, en. [læika-Ja] (ogs. skre-
vet Lækkage (Leccage). Forordn.Vil705.§8.
Gram. Breve. 248. Harboe. MarO. Hage.*

25*
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1110. — nu næppe br. Læ(k)kase. Moth.
L115. Oversk.Com.lII.247. Læ(k)kads. FSO.
MO. Goldschm.II.237). ftt. -r. {ænyd. le-

chase ; jfra nt. leckasie, holl. lekkage (eng.

leakage^, dannet med romansk suffiks (jf.
ChrMøll.RS.U7) til U. lække; især ^ ell. T)
1) svind af ell. skade forvoldt ved fly-
dende varer, der spildes af (utætte)
beholdere. Moth.Lll5. HandelsO.(1807).93.
Hage.^1110. 2) utæthed; læk (I) || m.h.t.
beholder (fustage) olgn. Harboe.MarO. jf.:
Opkommer Tag-Lecage.. hvorved Byg-
ningerne kunde lide Skade, maa (det)

meldes til Ingenieur Cor^set. MR.1819.
119.

II
især m. h. t. fartøj (skibsdæk ell. i olm.

skibsklædning). Forordn.^hl 705.§8. (skibs-

tømmermanden skal) rapportere Chefen
skriftlig hvad Leccage, Brøstfældighed,
o. s. f., han har befundet ved Skraaget.
SøkrigsA.(1752).§492. stoppe Lækager. Sf
Bille.Gal.1.67. I varmt Klima vil et Træ-
dæk ofte tørre ind og vise Lækager. Kusk
Jens.Søm.266.
r<æ-kat, en. (nu dial. Le-. Moth.L67.

Thurah.B.9. (det dyr, som) man i Sjælland
kalder Leekat. Bomholm,sAvertissements-Ti-
dende.yBl828.3.sp.2. Feilb.). (glda. lecat

(Småstykker.(1884-91).35), ceda. lækatt (Kr
Ersl.T.6), SV. lekatt (fsv. le-, lækatterj, no.

dial. lekatt; første led kan være IV. Læ
(idet dyret opholder sig skjult i jordhuler
olgn.) ell. muligvis urnord. hlaiwa, grav (i

bet.: stenhøj olgn.; jf. I. Li^; se Hellquist.

EtymO.404; zool.) hermelin (1). Kom
Grønneg.1.76. EPont.Atlas.I.611. 'Den Læ-
kat titter fra Gjærdet Vid.Kaalund.231.
DanmFauna.V.136. || i sammenligninger,
især som udtr. for noget vævert, smidigt.

*Hun smutted som en Lækat
| Paa Sti

og paa Yei.Winth.HF.43. væver som en
liieksit. £aud.AB.18. *(han var) den første

paa Raaen,
|
en Lækat i Lejder og Vant.

LCNiels.RR.40.
||

(jarg.) overf., m. til-

knytning til IV. Læ ell. VII. læ, egl. (sport,

nu næppe br.) om den, der „pacer" en anden
i cykelvæddetøb ; især (polit., nu 1. br.) i vi-

dere anv. (først brugt af Hørup 1892), om
valgkandidat, som opstilles (uden mulighed
for selv at blive valgt) i den hensigt at give

„læ" ell. dækning for en anden kandidat
(ved at splitte stemmerne). Man sætter
Skin-Kandidater op, som udgives for
Venstremænd . . Disse Læ-Katte har in-

gen anden Opgave end at trække Stem-
mer fra Venstre, for at de gamle Højre-
stemmer kan blive nok til at sætte Højre-
manden igennem. Pol.^/4l892.1.sp.2. Kbh.
^Vb1903.2.8p.6. FoUy5l913.5.sp.2. jf. Sand-
feld.S.U16.

Ijaekkage, en. se Lækage.
L lisekke, en. {ænyd. d. s., jf. fris. lek,

draabe, tagdryp; nu næppe lir.; jf. Lud-
lække) som vbs. til II. lække; ogs. konkr.;
tagdryp. Moth.Lll5. NvHaven.Orth.103.

II. lække, v. ['læga] -ede. vbs. (1. br.)

-ning (vAph.(1764). VSO. MO.), f -else

(VSO.), jf. I. Lække. (ænyd. d. s.; fra mnf.
lecken; jf. no. dial,, oldn. leka, sive ud, være
utæt; til III. læk; besl. m,. 1. Lage; jf. Lak-
mus)

1) være utæt (læk); lade vædske
trænge ud ell. ind (ad utætheder).
1.1) (især ^, t) om beholder (der indeholder
vædske). nu lekker Karret. Tode.ST.I.214.
Vil Nogen hente Vand, kan du sige, at

10 Vandrøret lækker. Ji^orcMaww er. TreJ?o-
medier afPlautus.(1884).7. Han gurglede i

Struben og slugte Ordene som en Pumpe,
der Isékker. Aakj.PA.19. Scheller. MarO.
Fade med flydende Varer maa ikke læk-
ke. DSB.Godsregl.7. OrdbS.(Falsler).

|| (jf.
bet. 2 slutn.) GJ overf., m. h. t. ytring olgn.,

som man ikke (længer) kan holde tilbage.

Omsider lækkede Ajes af sig selv (o: be-

gyndte at fortælle). JVJens.HH.61. sa.CT.
20 246. 1 .2) (især .^) om en i en vædske (vand)

flydende genstand, især et fartøj. *Masten ra-

ver, Skroget lækker. Bagges.II.249. Bran-
des. VII.638. Bøjen lækker (trækker Vand).
Scheller.MarO. jf. (spøg.): Hans Fødder
var ømme. Galochen lækkede, det Vaade
var naaet op til Anklerne nu. ORung.(Berl
Tid.^yil922.M.14.sp.l).

|| \ gøre læk.
ogsaa i Skroget sad der Kugler hist og
her og lækkede Skuden. Tordenskjold.!.

30 (1913).13.

2) (jf. forlækket; nu især fagl. ell. dial.)

om vædske: sive (draabevis) ud (af
utæt beholder); dryppe ud; rinde ud.
det var mig, som giorde Sprækken paa
Tønden og spUdte Vand omKring, for at

bilde Dem ind, at Vinen var lækket bort.

Lodde.(Skuesp.XI.l 76). KuskJens.Søm.294.
Bødkeren besigtiger Fadet — alt imens
Brændevinen naturligvis lækker ud af

40 det. Pol.yil927.7.sp.l. Feilb. jf.: Commis-
sionstiggeri . . lækkede ud af deres Skik-
kelser. LMoltke.Dick.XVII.115.

|| (jf. bet. 1)

\ ^ass. lækkes, d.s. man (bør) see til,

at Karrene blive heele og Saften ikke
lækkes bort. Tode.ST.II.86. \\ lækkende
vare, (nu næppe br.) vare, som kan lække

ud af beholderen. Vin og andre lækkende
Yare. DL.4—2—10.

3) (nu næppe br.) destillere; filtrere;
50 si. Moth.L115. jf.Lækkelvid: lække lud,

se I. Lud 1.
Il (jf. bet. 2; sj.) refl. I Japan

drikke de fornemste Folk siet Vand; De
lade nemlig gemeent Vand løbe og lække
sig igiennem een Porøs Steen kaldet. Fil-

trum . Lincke.Kongs-Kilde- VandsBeskrivelse.
(1745).§X.
LiSBkke-liid, en. [II.(2-)3] {ænyd. d.s.;

nu næppe br.; jf. Ludlække) lud, der er til-

beredt ved filtrering af aske. Moth.LllS.
60 Levin. Feilb.IV.296. jf.Lud sp.1236''*: »Paa
Legge-Luud, Uriin, hånd havde god
Forstand,

I
Og rigtig dømte nok af

Patientens Vand. ReynikeFosz.(1747).448.
smst.507.

lækker, adj. [ilægar] intk. og adv. -t ell.

(nu næppe br. i rigsspr.) d. s. (Dumetius.IIL

å
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57. som adv. (bet. 1 og 2) : Helt.Poet.o7. Pflug.
DP.602.608. FaM.6); best.f.ogflt.-e (Bar.4.

36(Chr. VI). Lincke. Kongs - Kilde • VandsBe-
skrivelse.(1745).§Xni) ell. (nu kun) lækre;
superl-st (Holb.NF.1.148. Høysg.AG.56.
Biehl. DQ. III. 264) ell. (nu kun) lækrest.

(oenyd. d. s., sv. låcker; fra mnt. hty. lecker;
til ty. lecken, slikke, se likke)

t) t kræsen (1). 1.1) (jf. kræsen 1a)
som lever (er vant tU at leve) godt og run-
deligt (især m. h. t. mad og drikke); for-
kælet; blødagtig; forvænt; forfinet.
Han blev saa lækker og Melen, at han
ikke vidste selv hvad han vHde. JSneed.
III.147. *lidt forkiælt, | Lidt kuldskiær,
og lidt lækker. Bagges.III.lO. som stibst.

(jf. ty. lecker, »».; nu næppe br.): Mine
lekkere (1871 : Børn, vante til gode Dage^
vandrede paa skarpe \eje. Bar.4.26(Chr.
VI). H om levevis, opdragelse olgn. Du-
metius.lll.57 (se kræsen l.i^. det er ikke
dem med de bløde Hænder og den lækkre
Levemaade, som jage Fienden ud af Lan-
det. HBlom. Katechismus f.denDanskeKrigs-
mand/1829).32. som aav., i udtr. leve
lækker, leve i vellevned; leve flot. Deris
Drick er gemeenlig Vand, mens om Fæst-
Dagene leve de meere lecker og drikke
Arrack eller Brende-Viin. P/Zu^.I>P.*508.

Falst.6. VSO.
II (jf bet. 1.2 slutn.; overf.

eU. meton.) som ikke iaaler stærke, grove
(aandelige) paavirkninger ; sart. BaggesJ.
30. spec. i udtr. lækre øren, om for-

finet, sart øre, opfattelse, følemaade. LTid.
1726.705. vor Nations lækkre Ørne (kan
ikke) taale at visse Ting nævnes, uanseet
de ey giøre sig Samvittighed derom, naar
det fremføres i et fremmed Sprog. Sm^c.
FT.231. t.2) lækkersulten; slikmundet;
som vrager almindelig mad; kræsen
(1.2). den Ost, som der (o: i Parma) falder
. . kaidis Parmezan, og er af lekkre Folk
meget afholden. Pflug.DP.155. Han var .

.

bleven saa stolt og lækker, at han ey
kunde spise andet end lutter franske
B-ddtter. Argus.l771.Nr.29.2. *din Husbond,

|

Som rager lækker om i Fugles Indvold.
Oehl.S0.70. Heib.Poet.V.160.

\\ (jf bet. l.i

slutn. og kræsen 1.8^ overf. eU. meton. 'naar
Poete-Væld og Vedske | Har nogle Aar
haft Held, en lekker Tørst at ledske.
LThura.(Falst.0vid.a5>'). spec. (jf. Gane
sp.66.5", kræsen sp.609") i forb. m. Ga-
ne, Tand: *Nok er det, naar din lækre
Tand

| Nødtørftig vorder qvæget, Falst.8.
(studenterne) leve her saa vel, at den læk-
kerste Gane kan være tilfreds. FrSneed.I.
480. Oehl.BG.216. \ .3) som stiUer store for-
dringer, er vanskelig at stille tilfreds; me-
get nøjeregnende ell. kritisk; kræsen
(1.3). den heri forefundene smukke Orden,
flydende Stiil og ypperlige MoraUer, skal
kunde tUveye bringe sig end og de lek-
kerste Læseres Gont. LTid.1744.578.

2) som vækker behag. 2.1) (i rigsspr.
nu kun i tilfælde, der ogs. kan opfattes som

hørende tU bet. 2^^) i al alm.: (i høj
grad) behagelig ell. tiltalende; dejlig;
yndig. *en mægtig Søe, hvor Nympheme
omvader, | Og i det ferske Vand de lekkre
Lemmer bader. Tychon.Vers.248. 'De kom
da siden til en lekker lille Lund. Reynike
Fosz.(1747)J24. jf Feilb.IV.296. 2.2) (i

rigsspr. nu næsten kun i udtr. gøre sig læk-
ker samt i tilfælde, der ogs. kan opfattes sont

10 hørende til bet. 2.s-i) om levende væsen, i alm.
(ung, ungdommelig) person (især ung kvinde):

dejlig; indtagende; sød. *hånå (o : rceven)

var . . 1 1 Skabning og Postur saa vakker og
saa lekker,

| Saa ingen Pige ham i Kiønhed
overgik. LTidJ725J272. Du er en lækker
Knøs . . Jeg kunde have Lyst til at spise
dig oplIng.LB.11.61. Hun hører . . til dem,
aldrende Cavallierer i Kjøbenhavn pleie
at kalde en lækker lille Pige. Hrz.STJ46.

30 OrdbS.(sdiy.). g (dial.) ogs.(m.bibet.:) smal;
tynd; slank. Hun er en lecker oe
sm e ck e r Pige. Nysted.Bhetor.50. FeUb.

\\

spec. om den (person), der ved sin optræden
søger at vække en andens behag: (som gør
sig) behagelig; indsmigrende. *Her
Svanen er din Hofmand, | Saa lækker,
niyg og krum

|
Han courer for dig ivrigt.

Winth.l11.147. især som præd. i forb. være
lækker (mod) (Fædrel.^U1866.3.sp.l.

30 OBang. Byen. (1924). 219) eU. (nu næsten
kun) gøre sig lækker (for), søge at

indynde sig, indsmigre sig (ofte m. bibet.

af overdreveti, (lidt) falsk elskvcerdighed).

Graah.PT.I.163. man kan forarges ved at

see, hvor han kan gjøre sig lækker. Gylb.
(1849).X.54. *Den Rige nu, med krummet
Ryg.

I
Saa lækker gjorde sig og myg.

Winth.V.170. Sæt dig ind i Situationen
og betænk, at jeg skulde gjøre mig læk-

40 ker og behagelig for begge mine Herrer.
PalM.VIII.243. Bitte-Stine .. gjorde sig
lækker med en lille Kurv Tyttebær. JF
Jens.HF.23. 2j) om drikke- og især spise-

varer: af en fin (lidt raffineret, pi-
kant) smag; (meget) velsmagende; de-
likat. Vær ikke umættelig med nogen
lækker Spise, og vær ikke graadig paa
Mad. Sir.37.34. 'Hvis hun ey finder smag
i lecker Melke-Grød, | Da undrer mig, hun

i o er ey allerede død. HolbJ'aars.165. vores
Mad . . er ganske god, men lækker er den
just ikke. PAHeib.Sk.II.14. »Forgangen
Dag vor sluen Kat, | en ung og lekker
Muus fik fat.ThielosArierJI.36. en lækker
Ret, Kage, Buft.D&H. der var mange
lækre sager I en lUle lækker anretning

|

smage lækker ell. (nu alm.) lækkert:
Helt.Poet.57. *(nogle) meene. Mad ej sma-
ger lekker nok, | Med mindre den er

60 kaagt, hos Engelsk, Franske Kok. FrHom.
PM.134. jfbet.l: spise lækker (Pflug.
DP.602) ell. (nu kun) lækkert: I Schweitz
er den Reisende vis paa, hver Dag at spise
lækkert og sove ms^eligt. FrS7ieed.(Rahb.
LB.IIJ24). jf. Lækkerbisken: »han fik en
Kræsen opfød Lisgen:

| Hun fandt ei Smag
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i Snak, men i sin lekkre Bisgen.
|
Paa

rare Retter Mad gik hver Dags Gierning
ud. Stub.105. II overf. *Dansk og Norsk, der
ey saa just forstod Latiin,

| Nøød ey den
mindste Taar af denne lekkre Viin (o:

Ovids klagebreve). LThura.(Falst.Ovid.a?f).

jf. Lækkerbisken: min bestilling er saa
lekker en bidsken, at manges tænder
løbe i vand for at nyde dend. Eeenb.Æ.ll.
Rolb.Forv.8sc. 2.4) (især i kvincle-spr.) om lo

thig, der vækker behag ved smaa, afdæmpede
virkemidler (ringe størrelse, dæmpede farver,

blødhed, glathed olgn.): som tilfredsstiller
en fin, forfinet, raffineret smag; ny-
delig; henrivende; bedaarende; sød.

den lækkreste, lille Havestue . . Den er
rund, med Flisegulv og med Blomster-
trapper ved alle Vinduer. UngdGl.III.298.
den (o: en papirtvinger) var saa lækker
glat at tage paa. smst. I V. 359. Velours- 20

handsker ere lækre, men ikke . . holdbare.
VortBj.113.121. en rigtig lækker, lyserød
Farve. ThitJens.TS.129. Musiksalonen, et

stort, lyst Rum med tykke, bløde Tæpper,
særdeles lækkert udstyret. PoU^/e 1907.4.

II (jf. bet. 2.2^ om person (barn, ung pige).

i'

eg har stor Fornøjelse af at se" sunde,
ækre Børn i elegante Dragter. EBrand.
Bes.od. Kunigunde var en rødmosset,
frisk, buttet og lækker Pige paa 17 Aar. 30

GSaxild.C.6. || m. bibet. af sødladenhed. Fa-
cadens Farve er næsten lækker — en
graalig Chocoladefarve. OMatthies.SS.75.

Eaa det tredje (maleri) er Solnedgangs-
oloriten lidt oversødet og lidt for lækker.

EHannover.E.21 7.

3) m. mere ell. mindre nedsæt, bet. 3.1) (jf.
dejlig (4) ofl.; iron. ell. spøg.) ubehage-
lig; utiltalende; „rar"; „køn". Der har
vi den Læckre Herremand der har skaf- 40

fed os ald den Uroe paa Halsen. Kom
Grønneg.II.52. „Min Frue sidder og bier
efter Herren med Maden. For at giøre
Selskabet des lystigere, saa har hun be-
det een af hendes gode Venner til Giest
med. Det er en smuk artig levendes Jom-
frue, som logerer her i Nabolavet." —
„Saa min Trol det er et lekkert Haand-
verk, jeres Frue driver." Skuesp.V.121. Du
kan tro, det var lækkert med den elek- 50

triske . . Vi maatte staa op hele Tiden.
Bergstrøm.DT.12. (nu næppe br.) som subst.:

Vil hånd tænke paa Frieri, rider Fanden
dend gamle barkede Hud? mon hånd
vil narre Folk, det er nok en Lecker til

"vor lille kue. KomGrønneg.1.71. 3.2) f om
sag: som maa behandles med varsomhed, fin-

følelse, takl; delikat; kilden, det var en
lækker og vanskelig Sag at skikke sig i.

Pamela.III.66. JBaden.SB.124. 60

t lisekker-bager, en. [2.3] sukker-
brødsbager; konditor. Moth.L170.VSO. -bid,
en. [2.3] (< MO.; især som fordanskning af
-bisken; jf. H. Bid 1) lækker bid; lækker-
bisken. C^orsfee-^Bukser (havde) altid . . hørt
til hans bedste Lækkerbidder. ZakNiels.

Maaaen.202. VortHj. 1114.29. en udsøgt
Lækkerbid: Klatkager af Boghvedegrød.
Rørd.yi.75. -bisken, en ell. (nu næppe
br.) et (LTid.1788.604). [2.3] (ænyd. d. s.;

fra ty. leckerbischen; j/". -bid; talespr.) læk-
ker bid (bisken); godbid; lækkeri; delikatesse,

(større fisks æg) er det delicateste og stør-
ste Lekker-Bidsken, (flynderen) kand faae.
LTid.1738.604. Retterne paa hendes Bord
vare ikke kunstige tillavede Lekkerbisge-
ner, men enfoldige og velsmagende. Prahl.
AE.IV.126. Hunden laae ved mine Fød-
der, og deelte de ambrosiske Lækkerbid-
skener, Ost ogBrøå. Blich.(1920).XIV.208.
frølaar spises i visse lande som en læk-
kerbisken

i II overf., om noget (for kendere,
libhavere) attraaværdigt, fristende, noget
(sjældent), der vækker behag, saasom enhver
af dem gierne ville have denne Lecker-
bidsken (o: kongeriget Neapel) alleene, op-
vacktis der en Krig imellem åem.Bolb.
Intr.1.888. Stykket, der er 2000 Aar gam-
melt, skal være en literær Lækkerbidsken.
Cavlirig.A.1.425. om person (især kvinde):
Holb.Forv.lsc. den skiønne Lise er en Læk-
kerbidsken for min egen Munå.PAEeib.
Sk.1.5. kom kun, du Lækkerbidsken! Jm^.
LB.11.68. Adjunkten var . . Ret en Læk-
kerbidsken for en Fernanda.TFied.Z7.50i.

t -halis, en. [I.2] (sj.) d. s. s. -mund. Tode.
ST.I.193. -hed, en. (ænyd. d. s.; især G>)

1) den egenskab at være lækker, l.l) f til

lækker 1: (tilbøjelighed til) vellevned, blød-

agtighed, forvænthed; især (til lækker 1.2^:

kræsenhed. Pflug.DP.249. Har man vant
(børnene) til Lækkerhed og Fylderie, saa
har man visseligen giort meget ilde. Tode.
ST.II.34. VSO. MO. 1.2) til lækker 2, især
til bet. 2.3: Grønkaal taaler en reen skrap
Kulde overmaade vel, og faaer deraf en
større Grad af Lækkerhed. Tode.ST.II.73.
VSO. MO.

II
til lækker 2.4. en Tegning

som i sin Lækkerhed sikkert ikke stam-
mer fra Michelangelo's Haand. Brandes.
MB.362. 2) konkr.: noget, der er lækkert {2);

især (nu 1. br.) til lækker 2.3, om lækre sa-

ger; delikatesse; lækkeri; lækJ^rbisken. naar
(den rige) hviler sig, fylder han sig med
sine Lækkerheder. Str.3i.5. 'al den Læk-
kerhed paa Fad, | Der pirrer kræsne Sto-
res Gauer. Oehl.XIX.81. Snegle, især de
store, vare Spanierne en Lækkerhed, ifurn-

me. Begivenhederne i Fyen i 1808. (1848).175.
de havde lært krydret Mad at kende, sort-

nede over anden Kost end sjældne Læk-
kerheder til daglig og betalte Overdaa-
digheden med Tandpine. J7Jews.Cr.580.

II
(nu næppe br.) om noget sjældent, (højt)

skattet olgn. Gierne skiænkede jeg Drikke-
skaale (og) Gryder paa tre Fødder . . Men
(du trænger ikke) til saadanne Lækker-
heder. JBaden.Horatius.1.389. Saxo (over-

satte) hele Bjarke-Maalet paa Latin, fordi

det endnu var en Lækkerhed i Folke-
Munde. Grundtv.BrS.327.
lisekkeri, et ell. (sj.) en (Pflug.DP.
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1104). [læga'ri-T (sj. (jf. lækre; Lækreri.
Drachm.STL.160. AndNx.DM.V.225). flt.

-er. (iscBr dagl.) til liekker 2(s): noget læk-
kert; lækkerbisken; kræs; slik. (især i

flt.). I deris Gieste-Bud bmge de raadt
Kiød til den anden ræt, som holdis for

et stort læckerie. Pflug.DP.1033. PAHeib.
11.206. G. elskede Lækkerier. B^aufA.7.55o.
Drikke og Lækkerier bydes om.Wed.H.
362. Q (sj!) i videre ell. overf. anv., om (hvad
der føle$ som en) stor behagelighed, luksus,

overdaadighed, (form for) veUevned. (sttten)

var saa tæt pakket, at næppe andre Men-
nesker, end de forsamlede, vilde kunne
have holdt Heden, Røgen og Kvalmen
ud der inde. For Folk, der arbejder den
største Del af Døgnet under aaben Him-
mel, er sligt Smaating, ja næsten et Læk-
ren. Drachm.STL. 160. jf. lækker 1: da
hun ikke saa nogen anden Vis at føde
sig paa, tog hun ind til Palle Kromand
som Skænkepige og førte der et syndigt
Liv i Lækkeri og Urenhed. EmestoDalgas.
Krøniker ogÆveviyr.(lS96).45.
\ lækker-kræsen, adj. [1 ell. 2.3]

som mbst.: Icekkemmnd; gourmand, de Læk-
kerkræsne hafve her intet at bestille. Kle-
venf.RJ.148. -mnnd, en. [I.2] {ctnyd. d.s.;

jf. ty. leckermaul (-måulchen) samt Læk-
ker-hals, -tand. Kræsenmund) person, der
sætter (stor) pris paa lækker mad; gour-
mand; ogs. spec. om den, der holder meget af
lækkerier, kræs, slik; slikmund, en ligesaa
behagelig Ret, som VUdt pleier at være
for vore kræsne Lækkermunde. Reiser.IV.
138. Yiborg.S.l. PalM.ILJ.249. JVJens.C.
358. overf, : (tidsskriftet) har ved sin Sprog-
fornyelse endog vundet Ros hos fine Læk-
kermunde som Brødrene Goncourt. Fride-
ricia.(Verdenskult.VI.408). -spise, en.

[2.8] (si.) lækker mad; lækkeri. Pflug.DP.
1102. han satte ingen Friis paa Lækker-
spiser. H^DAZ;).J.ii. -snit, en. [2.3] (jf.
-sulten(hed); 1. br.). MO. Vandskræk og
Lækkersult stredes i (katten, der var paa
fiskefangst).AndNx.DM.111.12. TidensKvin-
der.yiol926.12.sp.4. -sulten, adj. [2.3]

(jf. -tørstig; som ikke er egl. sxilten, men nok
har lyst til, appetit for noget lækkert. VSO.
MO. (beboerne af en sydhavsø) bleve lige-
frem lækkersultne efter Menneskekød. Va.
Missions-Blad. 1898.340. bUkdl.: et Par . .

Germanismer . . som den lækkersultne Re-
daktør J. . . vil gnaske i med ondskabs-
fuld Graadighed. Hørup.IIlJ257. m. videre
anv.: lækkersulten Vellyst. Tode.M.179. jf.
-sult: hans homeriske Appetit var alt An-
det end Lækkersultenhed; han . . kun-
de ingen Forskel smage paa daarligt og
fint tilberedt Mad. Brandes.V.361. -syge,
en. [2.3] (sj.) om (høj grad af) lyst til læk-
kerier. Bahb.Tilsk.1796. 331. -tand, en.
[I.2] {ænyd. d. s.; jf. ty. leckerzahn; nu
næppe br.) d. s. s. -mund. Nysted.Rhetor.34.
naar min lille Lekker-Tand, engang vil
have lavet sig noget andet, som en Risen-

Grød. Ew.(1914).IL368. 'Vildbrad er sødt
for Lækkertand. Grundtv.SS.II.54. -tar-
stig, adj. [2.3] (jf. -sulten; sj.). Lækker-
tørstige Tyve (har) bortført flere Hun-
drede Flasker Vin og Spirituosa fra La-
geret. Aftenbladet?Ilt1924. 2. sp. 6. -vare,
en. [2.3] (sj.) i flt, om lækre (mad)varer.
Han læste Priserne paa de fremlagte Læk-
kervarer. Esm.I.158.

10 liække-Tin, -Tærk, se Læk-vin,
-værk.
liæk-maatte, en. [I] ^ tyk maatte,

anvendt som lækstopper. Bardenfl£øm.lL91.
lækre, v. ['lægra] -ede. vbs. -else (s.d.),

jf. Lækreri (u. Lækkeri;, (ænyd. d. s.; jf. ty.

leckern, være slikken, samt lækrere; fiJ læk-
ker (2.8)) 1) (sj.) trans., m. h. t. mad: gøre
lækker;tilberede paa en lækker maade.
nu stod hun omsorgsfuld i sit Køkken for

20 selv at lækre Msiden.DagNyh.'/tl928.4.sp.3.
2) lækre sig (med), (1. br.) gøre sig til gode
(med lækre sager), det ypperlige Smør og
Ost, man lælucrer sig med i dette afvex-
lende Paradiis. Bagges.DV.X.203. Damerne
lækrede sig i Velvære over de brændte
Sukkerskorper og de pikante Bær. Æsm.
1.133. jf.: »Hvor Kongen (o: Fr.VII) drog
sit sidste Suk,

i
der lækkrer han (o: prøj-

serne paa Lyksborg) sig Ganen. Rich.IJ.67.
30 3) (1. br.) i forb. lækre for, kræse (op)

for. Som Barn elskede hun ham høiere
end sine andre Børn, og for at bevise
ham sin Kjerlighed, bestræbte hun sig
stedse for at lækre for hasD.WerfeU^.11.
159. uegl.: jeg (o: en universitetslærer) gi-

der ikke læfaet for de unge Studenter.
PMøllJl.414. Lækrelse, en. (sj.) vbs. tU
lækre; overf, om velbehag, nydelse: Det var
hende en sand Lækreise at udtale det Ord,

40 RSchmidt.MD.115. lækrere, v. [læ'kre-'ra]

{vist dannet (af lækker; i lighed m. delika-
tere; nu næppe br.) refi.: d. ».». lækre 2.

en Oxelever . . hvormed hun vilde læ-
krere sig. Davids.EK.207. I^ækreri, et.

se Lækkeri. Lækretet (PXJørg.BH.
29) ell. (i alm.) Ijækritet, en. [læ^i-
'te'd] flt. -er. {dannet efter Raritet olgn. af
lækker 2.3; dagl., spøg.; især i flt.) læk-
keri; lækkerbisken. Wied.LO.3. paa Buf-

50 feten finder jeg som Lækriteter et Par
Osteskorper. Pot.^ln 1918. 12. sp.l. Italie-

nerne kommer i Begejstring over Blæk-
fisk. Søstjerner og lignende Lækriteter.
BT.yiil925.Sønd.3.sp.3.
Ijæk-rnlle, en. [I] ^ fordeling af et

orlogsskibs besætning i tilfælde af læk. ISal.*

XX.489. -stopper, en. [I] (jf -maatte;
^ maatte olgn. til at sætte uden paa en større

læk for at stoppe denne. KuskJens.Søm.313.
60 -Tin, en. flække-. Moih.L115. VSO. MO.).

(ænyd. lækkevin; af ty. leckwein; til TI.

Læk ell. H. lække (2); nu sj.) druesaft, der
af sig selv rinder af druerne, inden de per-
ses, ell. vin, der drypper af et vinfad. JBa-
den.Gram.47. Metzger. Medicina ruralis.*

(overs.l797).86. VSO. MO. -Tærk, et.
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('Lække-. MO.h (af (II. Læk ell.) II. lække
(2); foræld.) d. s. s. Drypværk. VSO.
Ijæl, et, en. se II. Legende.
Iiæ-land, et. [IV,1] (sj. i rigsspr.) land

(kyst), der ligger i ell. yder læ. (Kalk.II.873).
VSO. det (er) en Kjendsgjerning . . at Sil-

den regelmæssigt søger Læland, altsaa fan-
ges bedst med Fralandsvind, naar den
staaer under en Kyst. Tidsskr. f. Fiskeri.

1876.9. -linie, en. [IV.l] (fagl.) grænse-
linie for det omraade, til hvilket en genstand
er i stand til at afgive læ. Andres.Klitf.87.

I. læmme, v. ['læma] -ede. vbs. -ing

(Ahildg.&Vihorg.F.120) ell. (nu alm.) -ning
(Fædrel. 1858. 543. sp. 3. LandbO. III. 8).

(ænyd. d. s., oldn. lemba; afl. af I. Lam; jf.
I. lamme; landbr.) om faar: faa lam; føde
(lam). Abildg.&Viborg.F.70. Det var i Fjor
Foraar. Mine Faar havde netop læmmet,
og mine Bier begyndt at syærme. Kaalund.
F.77. LandbO.II.8. || om ged. Den ene af

Gederne har lige læmmet, og de smaa,
nyfødte Kid trykker sig til Yveret ved
Siden af deres MoeT.Fleuron.DTN.28.

II. læmme, v. [ilæma] v6s. -else (s.d.).

(glda. læmiæ, oWw, lemja; afl. af II. lam;
nu næppe br.) gøre lam; lamme (II.2);

spec: stække en fugls vinger (jf. Kalk.II.

735); til dels sammenfaldet tn. lemme (s. d.

sp.622^*«-): At lemme vilde Fugle. F-SO.
III.L113. liæmmelse, en. (ænyd. d. s.;

vbs. til II. læmme; nu næppe br.) lammelse;
lamhed. Olien (o: af laurbær) bruges
meest udvortes mod Læmmelse. Agerbech.
FAR.106.
liæmme-tid, en. [I] (landbr.) tid paa

aaret, da faarene læmmer ell.plejer at læmme.
Abildg.&Viborg.F.7. LandbO.II. 7.

Iiæ-mole, en. [IV.l] (fagl.) mole, der
skal give læ (for en havn, en kyst), en Læ-
mole ved Hanstholm. LovNr. 83^^Ib 1903.
Scheller.MarO. jf.: Jylland . . tjener som
Læmole for alle vore andre Farvande.
JaePaludan.F.2 7.

I. JLæn, et ell. (sj.) en (jf. ndf. samt u.

Arm-, Ryglænj. [læ'n; ogs. læn'] (f Len
(Leen). KomOrønneg.III.åO. Slange.ChrlV.
509.—ogs.Laine ['læ'na] fk.: Moth.L268 (her-
til elLtil (en) Læn best.f.liænen.Bahb.B.173.
HegermL.DFort.285. jf. Armlæn samt : Sofa-

lænen. KBirkGrønb.BS.57) ell. (nu alm.)
intk.: VSO. MO. Brandes.XI.309. S&B.
Hjortø.(IslSagaer.I.172). — s/. Lænde. ['læ-

na] jf Ryglænde. TroelsL.BS.II.57). flt.

læn ( Olahder.Retskr. jf. u. Armlæn ) ell. læne
(Slange.ChrlV.509) ell. læner (OLBang.Fre-
deriksHospital. (1857). 5. GRønberg.Bianca
Cappello.(1924).66. jf. u. Armlæn), (ænyd.
leen; i det mindste delvis fra ty. lehne; jf.
no. dial. lein, skraaning, stoleryg, oldn. hlein,
hvilen i magelig ro; til II. læne

|i
i alm. spr.

især i ssgr. som Arm-, Ryg-, Sofa-, Stole-
læn(e); jf. I. Lænine) noget, som man
kan læne (støtte, hælde) sig til; især
om side- ell. rygstykke af (arm)stol,
sofa olgn. KomQ-rønneg.III.40. (jeg lægger

den unge dames) Kappe paa Lænet af min
Sofa. Qylb.IV.12. det blankpolerede Læne
paa en ^tol. Brandes.XI.309. med rette
Rygge, der ikke støttedes mod Lænet (o

:

i en cliarabanc). KLars.MK. 75.
|i

(sj.) m.
mere abstr. bet: støtte, man (har) paa en
Bænk, der er lige saa smal som Tribu-
nens, i det mindste et Slags Læne for
Ryggen.Brande8.F.458.

|| ^/.Brystlæn saw«
10 I. Læningj om rækværk ved trappe olgn.
Hun havde Foden paa Trappen men turde
ikke gaa op . . Der stod hun saa og fam-
lede ved Lænet AndNx.PE.1.253. Feilb.

jf.: hun gik tilbage til Aaen og spejlede
sig fra Brolænet. KMich.HE.38.

IL IJæn, et, en. se II. Legende.
IIL IJæn, et. se Len.
liæn-, i ssgr. 1) ['læ-n-] af I. Læn ell.

delvis II. læne (jf. læn-løs, -værkj; sml.
20 Læne-. 2) se Len-.

£iænd, en. [læn'] Høysg.AG.6. (nu
næppe br. Lænde. JBaden.Horatius.1.321).

flt. -er [ilænar] (æda. lænd, oldn. lend, ty.

lende, oeng. lendenu (n. pi), besl. m. lat.

lumbus, æda. lynd, oldn. lund, kødet omkr.
nyrerne (se Brøndum-Nielsen. (jrQ.1.91))

1) (den venstre ell. højre side af) den
del af det menneskelige legeme (ryg-
gen, siderne, underlivet), der ligger mel-

30 lem brystkassen (ribbenene) og bækkenet
(hofterne); (den ene side af) lændepar-
tiet (Regio lumbalis); ogs. spec. (i ent. uden
nærmere bestemmelse nu næsten kun) om
dette partis bageste del (rygsiden)
(SaUXVI.227); undertiden (især 'i flt.) m.
videre bet, om (rygsiden af) hoftepar-
tiet og sædet (jf. VSO. MO. samt I. Kryds
2.5^. du skal gjøre dem linnede Under-
Klæder til at skjule deres Blusel, fra

40 Lænderne indtil Laarene skulle de naae.
2Mos.28.42. Jacob er icke kommen til

Fald i Striden (o: med gud), endskiønt
hånd hincker paa den eene Lænd.Swm-
mer.JS.1.6. *Paa hendes trinde Lænder
blev Silkebrogen ført. Oehl.HE.139. *Til

Sværdet han læned | De aldrende kraft-

fulde Lænder. Ing.D.l. 92. Anat.(1840).I.
47. han haver . . lagt sig ud over sin Lænd
med Fedme (Chr.VI: giort folder paa sin

50 s\2ig-siåe).Job.l5.27. *hendes Haar er blond,
og bølger om hendes Lænder. Holstein.D.^

27. jf.: 'Skal ey min egen Seng sidst

bære mine Lænder (o: krop).FalstOvid.56.

II
i alm. talespr. især i udtr. som: have ondt

ell. smerter i sin (ene) lænd, over læn-
den ell. lænderne olgn. Moth.L120. MO.
D&H. II (nu næppe br.) i udtr. for sendræg-
tig, uvillig bevægelse (gang): slæbe ell.

trække lænderne efter sig. Moth.
60 L120. Saa skynd dig dal gaae ikke saa

og træk Lænderne efter dig.Luxd.FS.35.
drage paa lænderne, se IH. drage 1

slutn.
II
om partiet umiddelbart over hofterne

som stedet, hvor bælte olgn. anbringes (Hi i

udtr. som have, spænde sværd ved
lænd, drage sværd fra lænd (o: af
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skeden) olgn.). Johannes havde . . et Læ-
derbelte om sin Lend. Matth.3.4. med
Sværd ved Lænd. Grundtv.Saxo.il. 245.
•Herr Magnus han spænder sit Glavind
ved Lænd. Hanch.SD.II.85. Schand.SD.
218. *jer gamle Fane frem og Sværd fra
\jænå.Drachm.DS.24. binde op om sine
lænder, have sine lænder ombund-
ne olgn., (jf. binde sp. 674^^; hibl.) gøre sig

V. laende, v. se II. læne.
liænde-, i ssgr. ['læna-] (sj. Lænd-, se

u. lændebruden^ især afhænd (1); saaledes

(foruden de ndf. anførte) Lænde-blodaare,
-byld, -muskel, -nerve, -parti, -pulsaare,
-region, -salve, -slank, -stærk oft. -ben,
et. (nu næppe br.) om hoftebenet ell. dele af
krydsbenet. Moth.Conv.L53. Saxto7-ph.F.35.
Buchhave.J.3. VSO. -blod, et.(nudial.)syg-

ell. være rede, især rejsefærdig. Eders Len- lo dom hos kvæg. ved hvilken der afgaar blod fra
der være ombundne, og Eders Lys bræn-
dende. Luc.12.35. Brors.223. (om)gjorde
sin lænd, (højtid., poet ) spænde bælte ell.

sværd om sig (bijide op om sig); gøre sig

rede til vandring olgn. ell. (især) kamp. *Saa
sagde Herren: . . I Omgjord din Lend,
tag Staven i din Haand,

| Gak ud. Bredahl.
V.86. 'gjorded han sine Lænder

i
Med

SvæTå.Winth.X.150. 'Med Fedel og med

endetarmen (miltbrand olgn.). Holb.Qvægs.
387. Abildg.BesU-ogQvæg-Læge.^(1791).131.
GCWith. Husdyravlen. (1842). 373. Feilb.

-hrnden(lænd:Høysg.lPr.24)ell.-hrndt<,
part. adj. (sj.) hoftebruden; hoftelam. Moth.
L120. MO. I om hest: brudt (jf bryde sp.

1251^) i Uenden (krydset). VS0.I1I.L115.
-fang, en. (jf. Fang 3.4; nu næppe br.)

om engelsk syge, rakitis (Moth.Conv.L53),
Bue

I
Hidkom de Spillemænd

; |
Da var 20 ell. (til Lænd 2) om krydslamhed. MO.(„hos

det just, Hr. Folmer
i
Ret gjordede sin

Lænd; |
Han dandsede i Salen. 8a^^.550.

II
CP m. forestilling om (lændepartiet som

omfattende) den særlig kønsprægede del
af mandens eU. kvindens legeme; skød.
Konger skulle udkomme af dine Co: Ja-
kobs) hænder. lMos.35.11. Holb.DR.II.4.
midaldi'ende Ægtemager med ufrugtbare
Lender. Tode.V.186. *(hun) spaaede gamle

Almuen"), -eifft, én. (jf. -værk;. MO.
CRans.S.156. -hold, et. (med.) hold i

lænden; blodskud; hekseskud (Lumbago). Sal.*

XI.634. -hvirvel, en. (anat.) om (hver

af) hvirvlerne ml. bryst- og kryds- ell. bæk-
kenhvirvleme. vAph.(17o9j. LandbO.lI.739.
Frem.ML.248. C9 -klæde, et. {glda.d.s.;

jf. -skørt) klæde ell. klædningsstykke, der
dækker Icéndepartiet, i alm. baaret (især af

Mænd
|
God Lykke udi Dobbel

| Og Børn 30 naturfolk) som eneste klædningsstykke. Kip-
af deres Lænd. Winth.HF.41. 'Kære Ven- Ung. Den nye Jungle-Bog. (overs. 1897). 147.

Haandv.60. -lam, adj. (nu sj]) hoftelam:
krydslam. vÅph.(1759). BaggesJSK.186. MO.

inde, kom an i din Bevæbning,
|
ryk ud

imod mig med din uovervindelige Mund,
|

dine farlige hænder. JVJens.Di.60. spec.

(bibl.) m. h. t. mandens kønsdele i udtr.

lægge sin haand under ens lænd og
sværge (jf. JohsPedersen.Den semitiskeEa.
(1912).143). 1M0S.24J2. HolbJH.L56.

2) (jf. Karpelænd; vet.) m. h, t. dyr, spec

.77*. Lændelams el u. Lamsel.
fl overf. det

lændelamme (ord) hvilkensomhelst.£aA6.
Stiil.78. -omsvins:, et. (gym.) øvelse,

ved hvilken man svinger kroppen rundt om
en barrestang (med lændepartiet fastholdt
ind imod denne). Gymn.1.234. -pine, en.

hest: det parti af ryggen, der gaar 40 (nu dial.) smerte(r), især hold, i lænden
fra bageste brysthvirvel og brystkas-
sens bageste rand til krydset, og som
fil begge sider gaar over i bugens
sidevæg; ogs. d. s. s. I. Kryds 2.5. Man-
nen (o: hestens manke) var med Guld- og
Sølf-Traader flettede, for paa Brøsted og
bag over Lenden vare røde Silke traade
. . nedhengende. Pflug.DP.591. Viborg.HY.
95. han skal offre . . til Herren . . de to

Mansa.QS.10. Thiele.III.99. Feilb. -pnde,
en. om pude, som i tidligere tid bares (un-
der kvindedragt) omkr. hofterne (jf. Hofte-
pude^ ell, lænderne for at give (krinoline)-

figur. MO. || ogs. (1. br.) om pude til at lægge
(i sengen) under lænden. D&H. Feilb.
•skort, et. et kort skørt, især som del af
mandsdragt, baaret af naturfolk olgn. Bahn-
son.Etnogr.IL128. Tilsk.19.30J.383. -smer-

Nyrer og Fedtet, som er paa dem, det » te, en. (jf. -pine, -værk samt -hold; iscer

som er ovenfor Lendeme (Chr.Yl: slag-
gene).3Mos.3.4. LandhO.lII.459. indstuk-
ken lænd, se indstikke sp.484'.

lisend-, i ssgr. se Lænde-.
L IJænde, en. se Lænd.
n. liænde, et.[ilæn8] (jf. no. diallende,

jordbund, marker, sv. dial. lånne, kartoffel-
mark olgn., oldn. -lendi, landstrækning; ajl.

af Land; kun (sj.) som laan fra no. ell.

i flt.). Metzger.Medicinaruralis.-(oversJ797).
71. Panum.454. -stol, en. se Lænestol.
-stykke, et. spec. (tU Lænd 2; nu sj.) om
mørbradsstykke (af slagtet dyr). MO. -vo,
en. {ænyd. d. s.; nu ikke i alm. spr.) lænde-
smerte(r). BieM.DQ.lII.156. Apoi.(1791).
452. VS0.I1.378. -værk, et. {æda. lyn-
dæ-, lændæ-wærk (Harp.Kr.20.134); nu
især foræld.eU.dial.) lændesmerte(r); (lænde)-

som led i stednavne, se JohsSteenstr.DS.98. 60 hold; lændegigt. OeconH.(1784).III.61. Ar-
StednJ.i:^ landstrækning m.h.t. beskaf-
fenhed ell. naturforhold; terræn, (man) be-
væger sig gennem et jævnt Lænde. HF
Claus.CAarbTurist.1930.13). smst.61.110.

in. liænde, subst. se I. Læn.
IV. Isende, v. se lande.

bejde er god Smørelse for Lændeværk.
AndXx.PE.11.66. SjællBond.174.
Ijænding, en. se Landing.
I. L<æne, en, et se I. Læn.
II. læne, v. ['læ'na; ogs. (jf. Lænestol^

læna] (tidligere ogs. skrevet læade. Éeiser.

im. Rentrykt«)/, 1931
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1. 184. IV. 29. — nu ikke i rigsspr. lene.

LTid.1723.26. Eøysg.S.224. TBruun.IV.
439.V.103. jf.Feilb.). præt. -ede ell (1. br.)

-te (JSneed.1.339) ; part. -et ell. (1. br.) -t

[læ-'nrf] (jf. Moth.L267. Feilb.). vbs. -ing

(s. d.). {ænyd. læne (lende), no. dial. lina,

lena, ty. lehnen, oeng. hlinian, lat. clinare,

bøje, hælde (jf. deklinere, inklinere^, gr.

klinein; besl. m. I. Li og V. lide || i dansk
delvis et hjemligt ord, dels laant fra ty.)

refl. (ell. i perf. part.) ell. m. obj., der beteg-

ner legemsdel olgn.: (for at finde støtte, hvile)

hælde ell. støtte (en del af) (over)krop-
pen (armen olgn.) ell. hovedet imod noget,

i alm. ved at (vedk. del af) kroppen
indtager en skraa (bøjet), ludende stil-

ling, (især i forb. m. præp. (op, ind) til,

ogs. (op, ind) imod, ad ell. m. h. t. un-
derstøtning paa^. *han paa sin Arm

|

Sig lænte halv OTpreist. JSneed.1.339. Hun
sætter sig ved Bordet og læner Hovedet
paa Baanden. FAHeib.Sk.1.268. det (var)
nødvendigt . . at hun ret tæt maatte læne
sig op til mig.Bagges.L.II.lSO. *Lænet til

Armen i Vinduet staaer
|
Eensom Profes-

sorens Frue. Hrz.D.1.182. *Begiærlig satte

han Flaskens Hals | Til Munden, lænet til-

bage. smst.ll.119. *I Sandgravens Læ
|
Der

sad en gammel Qvinde,
| Og over hendes

Knæe
|
Sig lænede en YngTQ.Winth.HF.

287. den forvaagede Opvarter lænede sig
opad Væggen med et undertrykt Suk.
JJrachm.F.1.35. Jeg læner Panden mod
Ruden, min lUle Sjæl krymper sig i hivs-
lede. Buchh.VH.15.

II
(1. br.) m. obj., der be-

tegner en ting, man holder i haanden. *mod
Barmen

|
Læned (hwi) Lyren, som i Ar-

men let hun bar. Winth.XI.93. *Hun læ-
ner paa sin Hofte den pene Malkespand.
sa.D.227. || CP overf. (Bredahl) læner sig

til Oehlenschlager, naar han siger: *Kær-
minder. Blomsterlivets hulde Smaa,

|
Erin-

dringens YemndeT.Brande8.I.432.
|| (1. br.)

om ting, der (ligesom) hælder sig til, faar
støtte af noget. Viinranken . . behøver (ikke)

at læne sig til Klipper og Stænger. Æs^r«^.
HistBl.23. *Der seer jeg . . en lUle Præste-
gaard

|
. . lænet til en Bsikke.PalM.IV.274.

Til dette nederste Stokværk, der var 33 Me-
ter højt, læner sig paa den ene Side en
ejendommelig, tredelt Fritrappe. ^rPoit^
sen.O0.77.

III. læne, v. se HI. linde.

JLæne-, i ssgr. (ogs.Len{e)-, Lænne- ofl.,

se u. -stolj. af II. læne, delvis ogs. I. Læn
(Læne); .//".Læn-, -bænk, en. {ænyd. d. s.;

jf. ty. lehnbank; „usædvanligt." MO.; nu
næppe br.) magelig bænk (med rygstød); løj-

bænk. vAph.(1764).VSO. -stol, en.[ilæ-n9-,

ogs. (nu især gldgs. ell. prov.) ilæna-] (tidli-

gere ogs. skrevet Lænde-, Lænne-. Reiser.II.
573. TBruun.(Skuesp.I1.28).— nu ikke i rigs-

spr. Le(h)n- (Stub.104) ell. Le(h)ne-. Holb.
Mel.IV.l. TBruun.(Skuesp.I1.19).jf. Feilb.).

{jf. SV. lånstol (t låne-, låndstol); fra ty.

lehn(e)stuhl) magelig (især lav) stol med

(polstret) arm- og ryglæn, (alm. i udtr. sætte
sig, sidde olgn. i (Holb.Mel.IV.l. Luxd.Dagb.
1.186) ell. (nu sj.) paa (Holb.UHH.II.8.
LTid.1741.42o) en lænestol;. Moth.L268.
jeg faldt i Søvn i Dag paa min Lehne-
stoel. Holb.Pem.lII. 6. PMøll.1.60. den
gamle Bedstemoder sad . . i sin store
Lænestol med Bibelen paa Skiødet. TAieZe.
Breve.42. *Det er den aarle Morgen.

|
Det

10 røde Skjær af Solen
|
Farver den gamle

Frøken,
|
Som slumrer i Lænestolen. Aare-

str.SS.II.175. bære (en) i lænestol, (nu
næppe br.) bære i guldstol (3). Levin.

||

t Sankt Povls lænestol, navn paa et

stjernebillede (maaske Perseus). Prahl.BJ.45.
-værk, et. ('Læn-. Phys Bibi. XII. 348).
{ænyd. lænværk; nu næppe br.) indretning
til at læne ell. støtte sig til; om (hvad der hører
til) læn (ryglæn)paa en baare :PhysBibl.XII.

20 348.
II
om rækværk olgn. (jf. I. Læn slutn.).

VSO. Læneværket omkring Alteret. Cit.ca.

1840.(OrdbS.).
I. Liæng^de, en. [ilæi^'da] (nu kun dial.

Lxnge. Pflug.I)P.769. Feilb.). flt.-r. {ænyd.
længde (og længe^, glda. længth (HellKv.
15. jf. dat. flt. lengdom. Mand.62; ogs. læn-
ge), oldn. lengå, mnt. leng(e)de (og lenge,
hty. långej, eng. length; jf.got. laggei, lat.

longitia; afl. af lang; j/. Langhed; der fore-

30 ligger til dels sammenblanding af forsk, af-
ledninger, jf. I. Længe, VI. længe)

1) (jf. lang i) om rumforhold. 1.1) ud-
strækning efter den længste (vand-
rette) dimension; ogs. om den hertil sva-
rende retning ell. led. (især i forb. m. gen.
ell. i best. f. styret afpræp., navnlig i). For-
gaardensLængde skal være hundrede Alen
og Breden halvtredsindstyve Alen alle-

vegne. 2Mos.27.18. han maalte Huset hun-
40 drede Alen i Længden. Ez.41.13. (kæden)
havde mist den halve Deel af sin Lengde.
Holb.Jep.II.3. Kaalund.323(se u. Bredde 2.\).

(hun) for gennem hele Staldens Længde
til den næste Dør. Drachm. UB. 263. En
Staalorm kan blive indtil 16 Tommer lang,
men Halen indtager noget over Halvdelen
af denne litengde.Frem.DN.561. jf. bet.1.2:

*et Blik, der ei seer godt i Længden.
PalM. V.160.

II
om en betydelig, (lidt) for stor

50 udstrækning. Formedelst Veiens Længde
vil han ikke komme saa snart. VSO. Kjolens
Længde generede hende. B&H.

||
(sport.)

om bolds bevægelseslinie. at give Bolden en
god Længde. Gymn.II.120.

\\ (jf. lang 1.4;

især daglT) om persons højde, et Afguds
Billede i Storhed af meere end en Mands
Længde. Holb.DH.1.233. Han voxer hver
Dag i Længden. VSO. jeg blev uagtet min
Længde aldeles betragtet som Barn. i?C

60 And.XI.52. rette sig i sin fulde Længde.
D&H.

II
i maals-udtr. som (et reb osv.) af

en vis længde, have en længde af (fem
alen) olgn. Holb. HAmb. II. 4. Friedrich-
strasse, der i Længde (alm. : i en længde^
af næsten en halv dansk Mil trak sine Bue-
lampers snorlige Rader hen over Færd-
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siens Yirv&r.PDrachm.K.88. | dele, kløve
efter (sj. paa^ længden, (1. br.) paa
langs. Høysg.S.llo. *Brat paa Længden
blev han kløvet. OehlXJ.121. D&H. 1.2)

(jf. Arms-, Baads-, Bølgelængde olgn.) som
udtr. for en vis afstand fra et nævnt ell.

underforstaaet punkt. || i ell. paa en vis
længde, (nu næppe br.) i ell. paa en vis

afstand (fra noget), een Lantze, hvormed
de kunde paa en temmelig Længde ramme lo

wist.Robinson.I.éS. alle disse Fixstierner..
maae være Sole . . thi ellers kunde de i

saadan Længde ikke sees af os. Suhm.II.
96.

II
(sport.) d. s. 8. Hestelængde. At Vin-

deren (o: i hestevæddeløb) sejrede med
1 Længde vil . . sige, at dens Halespids
var umiddelbart foran Nr. 2.s Næsespids.
Vædløb.40. „Klar" eller „aaben" Læng-
de . . er det samme som en rigelig, en
god Hestelængde. srws/.

||
(geografisk) 20

længde, (efter lat. longitudo; jf. Bredde
4; geogr., astr., J,) et steds afstand fra en
vis vedtagen meridian (nu alm. Greenwich;
se SaUXVI.227), maalt i grader paa ækva-
tor. SøLex.(1808). (vi blev) anmodede af et

Sortugisisk Barkskib . . om at meddele
am vor Længde. St£ille.GalJ.105. Bag-

ger.II.399(se n. Bredde 4>. tage en Lænede
(Observation). Scheller.MarO. om (nedskre-
ven) angivelse af (resultat af) maaling: hans 30

Længder og Breder . . fattes Rigtighed,
eller . . de ere ei lagte i Afridsningen
med behørig Agtsomhed. Reiser. 11.490.
sejle paa længden, sejle med ret nordlig
ell. sydlig kurs. Scheller.MarO. affarende,
forandret, gisset, paakommende
længde olgn., se affarende, forandre (I.3),

gisse (1.2) osv.
fl J, (i. s. s. Længdeeksamen.

I>rachm.PV. 127 (se lI.Bredde 6). D&H. \\

(astr.) en stjernes afstand fra foraarspunk- 40

tet, maalt (mod øst) i grader paa ekliptika.

VSO. Sal.'XVI.227. 1.3) (næsten kun fagl.)
konkr., om (del af) lang(agtig) genstand
(efter udstrækningen i længden); længde-
stykke; (langt) stykke, (alterets) Længde
og dets yægge vare af Træ. Ez.41.22. Q (jf.
II. Bredde 2.%) om (afskaaret) stykke stof

af en vis efter anvendelsen bestemt længde.
Lerreder . . hvide, blaa eller stribede, og
mange Slags Længder og Breder. Reiser. 50

IV.436. et Flags Længde. Scheller.MarO.
Gardinerne kan . . farves, og kan De blot
faa samme Stof igen, kan det farves med
de andre Længder. TidensKvinder.*/,1930.
30. du maa have to længder til den ne-
derdel ell. kjole

i
hvor mange længder

skal jeg have tU gulvtæppet?
i || om del

af genstand, der bestaar af ell. kan sammen-
sættes af flere, i forlængelse af hinanden sid-
dende (ensartede) dele. ved et Overdrevs 60

Deling (kan) en vis . . Længde af Gierde
(tilfalde) enheelBye.Stampe.VI.128. Jern-
pumpe, med 3-4 Længder Sugerør. PoWi
E.Kosterbl.yul925.3.sp.2. især ^ om kabel-,
kædelængde: OpfB.UI.508. Bardenfl.Søm.
11.142. jf. Bæltslængde.

2) (jf.\sjig2) om (lang) udstrækning
i tid; (lang)varighed; (langt) spand
af tid (dage, aar osv.). 2.1) (tO ell. fagl.)
i al alm. Hos de Graahærdede er Viis-
dom, og Dagenes Længde (0: en høj alder)
giver Forstand. Job.12.12. Tidens Lænede
og Philosophien have meget formindsket
hos Protestanterne den Iver og Hidsig-
hed, som fandtes hos de første. SmAwj.F.P.
Han er utilfreds med . . længden for in-

spektoratets \alg.FBrandt.SK.183.
|| (fon.,

metr.) m.h.t.lyd: kvantitet, især: lang
kvantitet. En stavelses Qvantitét eller

Længde i Vers er enten lang eller kort.
Høysg.AG.9. Jesp.Fon.506. For Konsonan-
ternes Vedkommende betegnes Længde
temmelig regelmæssigt ved Dobbeltskriv-
ning. £reij(fum-Alefeen.G G.J.59. 1.2) især-
lige præp.-forb.som udtr. for langt tidsforløb.
igiennem en Længde af Tider . . Tider,
der endnu ikke ere udregnede, uden af
Gnd. Lodde. NT. 332.

|J
med (Eolb. Fem.

II.4. Penia.1812.271). ved (OeconT.IIL
69. Biehl.DQ.IV.29) ell. (især) i tidens
lænede, (nu ikke i alm. rigsspr.) efter en
vis (lang, passende) tids forløb; i tidens løb;

efterhaanden. Med denne Dyrkelse gik i

Tildens Længde saa til, at den passerede
fra Barnet til }»loderexi.B:olb.Kh.949. 'Man
bygger Skibe nu i Frankerig i Mængde:

|

Saa Rigets Flode vist blir sterk i Tidens
Længde. Prahl.ST.I.17o. Grundtv.BrS.29.
Jeg bad ham . . betænke, om han i Tidens
Lænede troede at kunne bære et Familie-
SamSv. FruHeib.EtLiv.I.217. DF.1928.37.
OrdbS.(sjæll.).

|| paa (Kierk.IX.294. XIII.
545. jf. Feilb.) ell. (i rigsspr. nu vist kun)
i læneden, (glda. i længdene. Sjælens
Trøst.(Fot.paaKgl£ibl.)65; jf.mnt. in de
gelenge, up de lengde, hty. auf die dauer)
fortsat længe; naar længere tid er forløbet
(under de givne forhold); i det lange løb.

i lengden vil det vise sig. Moth.L47. LTid.
1731.581. der var for megen Lidenskab,
det holder ikke ud i Længden. Z^ierA:.7J.

143. det duer ikke i Længden at stikke
Hovedet i Busken og ikke ville se Guds
store Gerninger. MPont.AlS. v.

II. lisengde^ en. se I. Længe.
in. lisengde, en. se II. Længe.
Xiængde-, i ssgr. til I. Længde, især i

bet. 1.1, ofte (mods. ssgr. m. Tvær-j som udtr.

for retning efter længden ell. udstrækning i

længden (paa langs), saaledes (foruden de
ndf. anførte) bl.a. Længde-akse, -fold, -fure,
-retning, -ridse, -skillevæg, -skod, -spant,
-stribe ofl. || (astr., geogr., ^) til I. Lænede
1.2, fx. Længde-beregning, -bestemmelse,
-observation 0/7. -aa, en. ('»nods. Tværaa;
geogr.) aa, der løber jævnsides med højderne.
EdErslevJylland.(1886).195.Frem.DN.487.
-bane, en. (mods. Tværbane^ (jæm)bane,
der gaarpaa langs igennem etland(omraade).
den østjydske Længdehane. AlbDam.Mel-
lem de toSøer.(1906).23. GyrLemche.NA.97.
-betegnelse, en. især [1.2] (fon.; jf.

26*
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-tegn) om udtryk for en lyds kvantitet, især

udtryk for lang lyd. Længdebetegnelse
ved Hjælp af h efter Vokal. Brøndum-Niel-
sen.G 6:1.59. -brud, et. (fagl.) brud efter

længderetningen (paa langs), (mineral.:)

VSO. VareL.*790. (med.:) Panum.oo. -cir-
kel, en. [1.1.2] (jf. -kreds samt Bredde-
cirkel; astr., geogr.) m.h.t.et bestemt sted:

storcirkel, der gaar gennem jordkuglens (ell.

himmelkuglens) poler og vedk. sted (ell. dettes

zenit og nadir); meridian. VSO. MO.I.1363.
Sal.XVI.227. -dal, en. C »nofis. Tværdal;
geogr.) dal, der gaar i højdestrækningens
hovedretning. Trap.^II.629. Steensby. Geogr.
136. -drager, en. (fagl.) drager (2), der
ligger paa langs i bro, jærnbanevogns ramme
olgn. OpfB.U3.142. DSB.Matr.I.lO. -dræ-
mug^, en. (fagl.) dræning med hoveddræn
i længderetningen og sidedræn i det stærkeste

falds retning. Landbo.1.596. -eksamen,
en. [1.1.2] (jf. Bredde b) J, navn paa
en (skærpet) styrmandseksamen, hvortil kræ-
ves kundskab i længdeobservationer. Harboe.
MarO. -enhed, en. (fagl.) enhed (2.4)

for længdemaal. MøllH.IV.SSS. Christians.

Fys.721. -forskel, en. spec. [I.I.2] (geogr.,

^) om to steders forsk, (geografiske) længde,
bestemt ved vinklen ml. de to steders mei'idi-

aner ell. ved forskellen ml. klokkeslættet paa
de to steder i samme øjeblik.VSO. MO. Schel-

ler.MarO. -fuge, en. (mur.) d. s. s. Lager-
fuge (jf. Lejefugej. Sal.VI.825. -srad,
en. (jf. I. Grad 6.2 samt Breddegrad; især
astr., geogr., .^) om (hver af) de grader,
hvori ækvator (ell. dens parallelcirkler) er

inddelt. VSO. MO. Scheller.MarO. -kreds,
en. [1. 1.2] (1. br.) d. s. s. -cirkel. D&H.
-kyst, en. (mods. Tværkyst; geogr.) kyst,

hvis linie løber parallelt med den nærmeste
bjergkæde. Sal.XI.221. -leje, et. (med.)
fosterleje, hvor fosterets længdeakse falder
sammen med livmoderens. LeopMeyer.S.40.
-maal, et. udmaaling af ell. maal paa ud-
strækning i længden; ogs. (konkr.) om det

herved anvendte maaleredskab.Heib.Poet.III.
136. 3Mos.l9.3o(Chr.VI afvig.). Haandv.67.
-minnt, et. [I.I.2] (astr., geogr., .^) Veo

af en længdegrad. Scheller.MarO. -profil,
en, et. (fagl.) billedlig fremstilling af et

lodret længdesnit gennem en nivelleret linie

(nivellementsprofii). Sal.XI.424. LandbO.
III.459. -re^^ning, en. [LI.2] (nu næppe
br.) beregning (udregning) af (geografisk)

længde. VSO. MO. -samling, en. (fagl.)

sammenføjning paa langs; langsamling. Tekn
MarO. -sekund, et. [LI.2] (astr., geogr.,

^) ^/oo af et længdemi7iut. Scheller.MarO.
-side, en. (1. br.) langside. Ved Bordets
anden Længdeside sad Hansine. Pont.FL.
284. -slsede, en. paa drejemaskine:
niaskindel (slæde), der kan forskydes efter

drejemaskinens længderetning. Sal. V. 473.
-snit, et. (lodret) snit paa langs (igennem
en ting). Fig. 134. Længdesnit gjennem
Uieraen. Pamøn.289. TeknMarO.

ji overf.,

om kort fremstilling af (overblik over) en

(historisk) udvikling, begivenhedsrække olgn.

Et Længdesnit gennem dansk Portræt-
kunst helt fra det 16. Aarhundrede og op
til vore Dage. Pol.^Viol922.8.sp.l. Længde-
snittet i Drengenes Udviklingshistorie.
NJeppesen.ON.27. -spring, et. (mods.
Dybde-, Højdespring; især gym.) spring i

længden; spring, hvorved det gælder om at
naa en vis (ell. den størst mulige) længde af

10 springet. Gymn. (1828). 30. Gymn. 1. 163.
-stald, en. (landbr.) (ko)stald, der gaar
paa langs gennem bygningen. LandbO.IV.
348. -stjerne, en. [LI.2] f^, nu næppe
br.) stjerne, der kan bruges ved længdeobser-
vation. Harboe.MarO. -svelle, en. (Jærnb.,
foræld.) d.j. s. Langsvelle. OpfB.WIII.116.
-STomning, en. (sport.) svømning, hvor-
ved det gælder om at tilbagelægge en vis (be-

tydelig) distance. MB. 1827. 69. ACMeyer.
20 Idr.114.5. -tegn, et. især [1.2] (fon.; jf.

-betegnelse^ om tegn for en lyds kvantitet,

især tegn for lang lyd. Wim.Oldn.Læseb.^
(1877). VII. DaniaJ.74. -træ, et. (fagl.)
træstykke (træflade), hvori aarerne gaar pa-
rallelt med (over)fladen (mods. Endetræ^.
OpfB.^11.543. -nr, et. [LI.2] (nu næppe
br.) ^ skibsur, anvendt til Icengdebestemmelse

(jf. -forskelj; kronometer. GFUrsin.Uhre.
(1843).113. OpfB.^II.377. -Tæg, en.(l.br.)

:o langvæg. Eriksholm.S.23. Hovedbordet . .

strakte sig langs Salens Længdevæg. Dan-
nebrog.^^lil906J..sp.7. -vsekst, en. (især

fagl.). Rodens Længdevækst foregaar i

Spidsen og er ubegrænset. T^'arwi.Sof.^7.

NaturensV.1916.163.
1. Ijænge, en. ['læi^a] (ogs. (ved sammen-

blanding m. I. Længde 1.3 ; nu sj.) Længde.
Borrebye.TF.670. Seidelin.44. SSterm.Frede-
riksborgAmt.(1831).43. Goldschm.VIIl.276.

40 Hylling.HJ.160. JakKnu.Jy.1.289). flt. -r.

{ænyd. d. s., sv. långa, jf. no. dial. lang, side-

bygning, svalegang olgn., got. laggei, længde,
ty. lange; af lang; jf. I. Længde og VI.
længe) (længere) bygning ell. især del

af (flerfløjet) bygning (gaard, slot olgn.;

»m især bondegaard), der ligger i en ret
linie (vinkelret paa en anden ell. andre);

fløj; ogs. spec. (jf. Ko-, Lade-, Stald-, Ud-
længe olgn.) som modsætn. til hovedbygnin-

50 gen (stuelængen) om en (bonde)gaards ud-
bygninger (sidefløje). (Kronborg) be-
staaer af fire Længder, sammenbygte i

en ordentlig QysLårat. ÉPont.Atlas.II.271.
Han (o: Svend Dyring) burde ikke lade
Jer (0: datteren) sove i denne øde Længe
af den gamle Gaai'd.Srz. FJ.5o. Gaarden
er bygget i Firkant, med Vaaningshuset
af gule Mursten lidt skilt fra de røde
Længer. GoWscfem.FII.6. en smuk .. Gaard,

60 der kneisede paa Brinken med fire grund-
murede Længer. Thyreg.BB.I.280. I den
ene Længe af Hotellet er der Bazar
ved Bazar. HRasmussen.MellemSinghalesere.

(1895).30. II
(nu næppe br.) w. Hus som

tilføjet bestemmelse. JacBircherod.R.36. Rec-
toren forsynede en 40 (disciple) med Lo-
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gis og Kost . . udi en stor Længde Huus,
som nand dertil hafde ladet bygge. Seide-
lin.34.

Il
(nu næppe br.) sammenhængende

husrække (i lige linie). Oluf Bager skal .

.

have bygget hele Længden fra dette Huus
af og indtil . . Korsgaden og ifølge Sag-
net have brugt alle disse Vaaninger til

Stalde. VedelSim. OdenseByes Historie. Hil.
(1844).31. i ældre hbh. gadenavne : Sr. West
paa Skolemester-Længden ved Sølvgaden, i'o

LTid.1744.354. Brygger-, Hiorte-, Stok-
huuslængden ('o^.^.^tA. 'sFejviser.i 7 70. 78^.
Hoppens (-)længe (efter 1869: Hinde-
gade). VSO. MO. Krak. 1930. 1. 135. jf.:
I nord og syd strakte sig en gadelænge
fra Nørreport . . til LadhTo.ADJørgJVJ243.

II. l<æii^e, en. ['læi^a] (f Længde. Mil
TeknO.60. jf. u. Fadelænge), flt. -r. (ænyd.
d. 8., SV. långa; rimeligvis fra mnt. lenge
(holl. leng^; jf. dog oWn, lengja, rem, strim- 20

mel; snarest af lang (sml. I. Længe); jf.
V. læn^e) J, en løkke ell. strop (af et tov,

en sejsing, en kæde; jf.Kæåelænge), der
dannes ved, at en bugt føres igennem en
anden, og de derved fremkomne løkker læg-
ges om en ting, der skal hejses op (ved
en talje, hvis hage griber i den ene bugt).
SøLex.(1808). vi lagde nu en Længe om
Tønden, rullede den over Lugkarmen og
firede den ned.WCRussell.Min danskeBrua. 30

(overs.l892).494. KuskJens.Søm.SO. jf. An-
ker-, Fade-, Kanonlænge (Funch.MarO.
1.9) ofl.

III. L<ænge, en. se I. Længde.
IV. længe, v. ['læiis] -ede ell. (nu sj. i

rigsspr.) -te (Moth.L48. Hostr.SD.Il.5.
OrdbS.(8Jæll.)). vbs. jf. Længsel, {glda. d. s.,

oUn. lengja; a/ lang; j/. I. forlænge ; især
i pass., jf. længes)

1) (nu kun O ell. dial.) til lang 1: gøre 40

lang ell. længere; forlænge (1.1). Moth.
L48. VSO. MO. Fruens Dug, der var for
kort, og som hun havde maattet længe
med en mindTe.OlgaEggersRosenberg.Penge.
(1905).60. Feilb.

||
pass. længes, blive lang

ell. længere. Moth.L48. især (OP) om skyg-

f'eme (henimod solens nedgang): Skyggerne
ængedes, og Lyset løftede sig fra Jorden.
Schand.AE.281. Rist.FT.149. 'Nu længes
alle Skygger I og Mørket driver paa. Jørq. 50

BM.92.
i' y

2) til lang 2. 2.1) til lang 2.1, m. h. t.

tidsafsnit (især Dag): give lang ell. læn-
gere varighed; lade vare længe(re);
forlænge (1.2). *Det Bytte . .

| Der læn-
ger hans Dage, o^ glæder hans Siæl. Ty-
chon.Vers.251.

|| t alm. spr. kun i pass.
længes ('«/, re/?, længe sig. Grundtv.PS.
1.260), om tidsafsnit (%sær Dag^; blive lang
eU. længere ved aarets gang (skiftende aars- 60

tid). Moth.L48. Dagene længes fra Jule-
tiden til St. Hans Dag. 0rst.VIII.131.
•Skiøndt Dagen længes, er det mørkt i

Aften. Oehl.HJ.27. *Nu Natten længes og
Dagen er kort,

|
Og Somren er dragen til

Syden hort.Hauch.SDJ.244. paa den Aars-

tid, da man siger „Aftenen længes". ÆTC
And.V1.133. Rørd.Vi.240. (I3,sj.)pi-æs.part.

m. pass. bet: snart, snart er det for AJvor
Foraar . . med stærkt længende Dage. AC
Westergaard.EtSkumpelskud.(1926).112. ta-

lem.: (naar) dagene længes, (begynder)
vinteren (at) strenges olgn., som udtr.

for, at vinterkulden i alm. tiltager i aarets
første maaneder. Mau. 11,734. Brors. 295.
CBernh.I.130. *l Februar, naar Dagene
længes,

|
Saa pleier Vinteren slemt at

strænges. [KHWithJ. Børnebog. (1865). 97.
JakKnu.LF.150.

|| (jf. lang sp. 335''«- samt
længes (1); ikke i alm. rigsspr.) længes,
om (vente)tid: falde en lang. Blich.(1920).
XIX.70. Ventetiden længedes. jBan^.t7nJer
Aaget.(1890).70. Mikkel regnede ud, at de
vilde lande noget til Nord i Salling om
fire-fem Timer. Tiden længedes. Mikkel
saa hen til Ane Mette, hun sad endnu .

.

og græd. JVJens.FD.106. 2.2) (sj.) til

lang 2.S, m. h. t. levnedsmidler : længe paa,
drøje (II) paa. et Stykke Sulemad kunde
vare længe til ham, for han fyldte sig
mest med Kartofler og Brød, det læn-
ged e saa godt paa det andet, sagde han.
GTimm. Morten Vendelbo ogFruentimmerne.
(1913).67.

3) (nu næppe br.) føle længsel; læn-
ges (2). har du merket at min Eaæreste
har længet efter mig?Holb.Er.IL2. 'For .

.

ikke reent at længe sig til Døde,
|
(han)

skokkeviis Epistler (skrev). TBruun.I.105.
V. længe, v. ['læi^a] -ede. («/" II.Længe)

^ danne en længe (til ell. om noget); m.
adv. sammen: slynge, knytte (trosser) sam-
men til en længe, (jeg) bad den vagthavende
Officeer om at „længe" — knytte — et Par
lette Trosser s3jnmen.WCar8tensen.Ml.fr.
Kammerater. (1894).48. || m. præp. paa:
lægge, sætte længe paa. Scheller.MarO.
VL længe , adv. ['læn,a] (f lange. JR

Paulli.N.62). komp. længer ['læii'ar] ell. læn-
gere ['læixara] superl. længst [læii'sd] (ænyd.
glda. d. s. (og lange^, æda. længi (komp.
længærj, run. længi, oldn. lengi (komp.
lengr); egl. akk. af ænyd. glda. subst. længe,
længde, se 1. Længde, I. Længe; jf. ty.

lange, eng. long; sml. langen)
1) (uafbrudt, fortsat) gennem et

tidsrum af en (forholdsvis) lang ud-
strækning; i lang(e) tid(er) (dels uden
nogen angivelse af tidsgrænse, dels (især i

komp. og ved verbum i smsat. tid m. have
ell. -være) i forhold til et vist tidspunkt, der
danner begyndelsen til ell. afslutningen paa
det m. længe betegnede tidsrum). I.1) i al
alm. (han) græd længe om hans Hals.
lMos.46.29. Der er baade Graahærdede
og Bedagede iblandt os. Mænd, som have
levet længere end din Fader. Jo6.i5JO.
hans Datter, som jeg lenge har været for-
lovet med, men hemmelig. Holb.Kandat.
1.1. ingen skulde være Borgemester len-
ger end en Maaned. smst.II.3. 'længe han
vented, og længe han sad. Oehl.XXIV.80.
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*Jeg lever — og veed hvorlænge, fuld-

trøst. Jn^^.BiSÆ.Fil.^^ 7. 'længe varer det,

før Stemmen klinger
|
Fra Sverrigs Helte-

kyst til Danmarks Land. Hauch.SD. 1.91.

*Længe var Nordens
|
herlige Stamme

|

spaltet i trende | sygnende Skud. Ploug.
1.3. *Julen varer længe,

|
Koster mange

VengB.PFabtr.YY.US. Gejstlige, Lærere
og Forstmænd leve længst. Nationaløkon
Tldsskr.1.366. ikke gøre det længe, se

føre 9.4. have hængt for længe, se

ænge l.i slutn. længe leve, se III. leve
3.1 (jf. IL Levej. være længe om, se om.

II
nied en vis negativ begrænsning: (ikke)

inden for et langt tidsrum. Det er en af

de livligste Tagbrande, jeg længe har
været med tH. Dannebrog.^*/io 1907.1. sp.6.

jeg har ikke længe været med til noget
saa morsomt

j || længst, (l.br.) d. s. s. i det
længste 2 (u. lang 2.2). Den fynske Skip-
per blev overfaldet af en Flok oversta-
dige Jyder i Grenaa. Han tog det længst
(o: saa længe som muligt) med Læmpe.
Gravl.(AarbTurist.l925.ll8). ||

(sj.) knyttet

til vbs.: lang(varig). (je^) ^a^dt dig først

. . efter længe Søgen. Etlar.GH.1.181.
||

(Jf. bet. 2.2 slutn., bet. 2.3 samt ty. er ist

(schon) lange tot, han har (allerede) længe
været død olgn.; nu næppe br.) m. verbum i

præs. ell. præt., m. h. t. en i tid fjern ind-

trædelse af en endnu varende tilstand (nu
bruges smsat. tid m. have ell. værej. jeg
kiender ham temmelig længe og nøie.

Bagges.L.1.108. det Omsving i hans Livs-
anskuelse, han nu længe følte sig tilfreds

veå.Ina.LB.IV.llS. dette Optrin . . be-
kræftede, hvad jeg allerede længe vidste.

Hauch.II.106. jf. bet. 2.8: Hør Kampen ved
Loras Bredder; dens Vaabengnye er længe
forhi. Blich.(1920).1.189. Alt længe burde
jeg have forladt denne Egn. Éauch.IV.
318.

II
ordspr. og talem., fx. (se ogs. Mau.I.

657. Krist.0rdspr.201): elsk mig lidt, men
elsk mig længe, se elske sp.305". elskov
uden penge varer ikke længe, se Elskov
1.1. børn og smaa hunde husker længe, se

II. huske 1. regntø (ell. snetøj og købsted-
mø varer ikke længe, se Købstadmø 1.

det skal man ell. kan du lede længe efter,

se V. lede sp.SlV^og^^, hvor længe var
Adam i paradis? se Paradis. 1.2) (jf. bet.

2.1) i forb. saa længe. 'Han bruger Dirik,

Hovednøgel . .
| Saa længe og saa vel,

at Døren aabnet \BX.Wess.l52. krukken

faar saa længe til vands, at den kommer
ankeløs hjem olgn., se I. Krukke 1. om

udtr. saa længe (som) . ., saa længe . . se

ndf. sp. 412^^. jf. : *Mens een Student ved
Axels Havn | Ét Bogstav ved at skrive,

|

Saa længe skal Kong Christians Navn
|

Med Hurra hilset blive. PM0II.I.S6. || abs.

saå længe, i saa lang tid (som omstæn-
dighederne forudsætter); i (al) den tid; i

(mærkeligt, beklageligt) lang tid. hvor mon
hun bliver henne saa længe. Holb.Bars.
V.3. Der kommer hånd, det er bæst jeg

taler strax til ham derom, holt dig lidet
til side saa lange. JBPaulli.N.62. •Vi var
i Nød saa længe,

| Dog hørte han vor
Bøn. Grundtv. SS. 111.46. »Stork! Stork!
Langeben I |

Hvor var du saa længe ?Jn5'.

BSE.VI1I.70. Nørgaarden, hvor han ikke
havde været saa længe. PLevin.RF.82. har
det varet saa længe, kan det vare dyre-
havstiden med, se Dyrehavstid. i afskeds-

10 hilsen som udtr. for (haab om) (snarligt)

gensyn: Adieu saa lenge min Putte. Holb.
BP.I.6. Goldschm. 1. 312. far vel saa
længe, se II. fare 4.2. jf. bet. 1.8 samt aldrig
3.1: du faar ikke lov dertil, om du saa
beder aldrig saa længe

| || som konj.

saa længe (ogs. m. umMdelbart flg. som
ell. (nu dagl. ell. vulg.) at (jf. I. at 6.6 og
FalkT.Synt.228f.) ell. som at (vAph.
(1759).376)), i (lige) saa lang tid som; i al

20 den tid da (endnu); medens (endnu) (ofte

i udtr. for (en forsikring om ell. tillid til),

at en vis tilstand, et vist forhold vil vedblive

at være til stede endnu i lang tid). De
skuUe frygte dig, saalænge Solen er til,

og saalænge Maanen lyser, fra Slægt tU
Slægter. Ps.7^.5. kunne Bryllups-Folkene
sørge, saalænge Brudgommen er hos dem?
Matth.9.15. *(din hustrus navn) Gaaer aldrig

af dit Minde
|
Saa længe som dig ikke

30 gaaer | Dit (o : eget) lidet Navn af glem-
me.Wadsk.Brudev.VII.C2v. *Vort gamle
Danmark skal bestaae, | Saa længe Bøgen
speiler | Sin Top i Bølgen blaa. Oehl.L.II.

103. *Saalænge som Bøgen ved Sorøe
slaaer Rod,

|
Skal leve vor Holbergs

Minde.Wil8t.D.I.66. saa længe der er Uv,
er der haab, se Haab 2.i. man skal lære,
saa længe man lever, se lære. modsvarende
en hovedsætn. ni. (adv.) saa længe: saa

40 længe lærken hun sjunger før kyndel-
misse, saa længe tier hun efter, se Kyn-
delmisse.

II
saa længe til olgn. ft indtil

saa længe. Moth.I26, jf Kalk.IV.241), (nu
1. br.) lige indtil, vil (nogen) vide Stammen
til et ord, saa kan han ikkun kaste For-
og Båg-ågninger bort saa længe, til der
bliver bare én stavelse tilbage. B'øys^.^Gr.

28. (kyllingerne bliver) stegte saa længe
indtil de har nok. OeconH.(1784).I.217. 1.3)

50 i forb. længe nok. I have længe nok væ-
ret ved dette Bjerg. Vender om og rei-

ser. 5ilfos.l.6. »Længe nok har jeg (0: det

danske sprog i Sønderjylland) Bondepige
været. KKarstens.S.212.

||
(nu næppe br.) i

udtr. for en tilladelse, indrømmelse olgn. (især

i forb. m. en imp.), dels som udtr. for en
uvillig samtykken i noget: siden I saa me-
get elsker de Franske, saa gaaer længe
nok til Frankerige, og sulter paa fransk,

60 siden I ei vil mættes paa dansk. SM^m.!.
60. smst.II.129. Tag det længe nok! FSO.
dels som udtr. for, at man betragter en vis

ytring (af en anden), en vis tilstand, op-

træden olgn. som (i det givne tilfælde) uvæ-
sentlig, uden betydning for sagen selv ell. den

talendes egen optræden, mening olgn.: saa
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k

Icenge vedk. lyster; saa længe det skal være;

aldrig saa længe (jf. bet. 1.2^; saa meget

vedk. vil; aldrig saa meget. Gid Fanden
staae her lenger, jeg er alt træt . . Lad
de Skabhalse staae her længe nock. Holb.

UIIV.12. Ja, ja De kan giøre Dem vred
længe nok, det bryder jeg mig aldeles

ikke om. Biehl.(Skuesp.VL473). »Man læn-
ge nok maa sige, | At Kjærlighed er

blind,
i
Det blir dog Lysets Rige,

|
Hvor

ret den strømmer ind. Grundtv.PS. VI.10.
Lad Ridderen længe nok beholde sine

Borge; Kjøbmandens Skibe pløie det store

Hav, han er dets egenlige Konge. Hauch.
11.56. Han kan længe nok sige, at han
hader Søen . . men jeg paastaar, at den
Mand stadigvæk elsker Søen. ÉSchmidt.
SS.44. 1.4) komp. længer(e) i særlig anv.

[I
i farb.\o længer(e), se jo 6.2-3. H w«^

» nægtende udtr., m. bet.: ud over en vis

tidsgrænse; især: ud over det nærværende
tidspunld (øjeblik); mere. din Datter er død,
hvi umager du Mesteren længere? Marc.
5.35. Fader! jeg haver syndet mod Him-
melen og for dig, og er ikke længer værd,
at kaldes din Søn. Luc.15.19. 'Far, Verden,
far vel!

|
Jeg kjedes nu længer at være

Din Træl. Kingo.252. Gesvindl jeg har ikke
stunder at opholde mig her længer. Rolb.

TJsynl.III.6. 'Snart tænder Maanen, ei

længer bleg,
I
Sit Natlys høit over Bøg

og Eg. Heib.Poet.III.445. Det var godt
hen paa Eftermiddagen og ikke saa varmt
længer. AndNx.M. 77. han drikker ikke
længer(e), o: er holdt op dermed. DÆH.

2) som udtr. for et (langt) tidsrum ell.

et herved bestemt (fjernt) tidspunkt. 2.1)

m. fig. præp. ell. adv., der betegner et tids-

punkt, i forhold til hvilket et tuisrum ell. et

andet (fjernt) tidspunkt bestemmes. I længe
siden, (nu næppe br.) anv. som (rent) ad-
verbiel tidsbestemmelse : for lang tid (Icenge)

siden; for Icengst; ogs.: i lang tid; længe
(VI.l j). der Herodes saae Jesus, blev han
meget glad; thi han havde længe siden
(1907: i lang Tidj gierne villet see ham.
Luc.23.8. havde jeg skiøttet om Høyhed,
havde jeg, maa skee, lenge siden været
noget. Holb. Kandst. III. 2. (forseelsen) er
længe siden glemt. PAHeib.Sk.II.48. (de)

hvis Navne Glemselens Bølger længesi-
den have bortskyllet. Munst. Betr. 1. 209.
Hauch.DV.II.209. PalM.TreD.317. B i forb.
det er længe siden olgn., det ligger lang
tid tilbage, tilhører en fjern tid, er sket for
lang tid siden. Er det ellers lengesiden,
at i fik Bre-v? HolbJfean.I.l. *Det var saa
længe siden, | Han satte sine Been . .

|

I dette Frammers.T7infA.HF.563. *Wal-
ther von der Vogelweide

|
døde; det er

længe siden. DracAm.BE.66. det er længe
siden vi har set dig talem.: det er saa
længe siden, at det(næsten eK.snart)
er løgn (ell. forglemt. Moth.L48), som
(spøg.) udtr. for, at noget tilhører en saa
fjern tid, at man ikke (for sikkert) skal tro

paa beretningen derom. *det er længe si-

den,
I
Saalænge, at det er Løgn. JHelms.

NV.80. Krist. Ordspr. nr. 5438. (jf. Arlaud.
536). jf.: Det er længe siden, jeg har
slaaet Dig. Det er saa længe siden, at

jeg ikke engang kan huske det, sagde
Hiels. Buchh.UH. 6. det er ikke længere
siden end i gaar (o: er sket saa sent som
i gaar, er ikke noget fjernt ell. gammelt).

10 S&B. det er ikke længer siden end igaar,

ieg saa dig sidde derinde. Bang.L. o. if.

bet. 2.i shitn.: I gammel Tid, indtil ikKe
saa forfærdelig længe siden, endnu da
vore Bedsteforældre levede, var det an-
derledes. J"FJens..4fl. 65. (nu næppe br. i

rigsspr.:) Det er ikke længere end
siden i Gaar, da blev der levnet en
stor Gryde Suppe. PAffet6.Z7S.255. Det
var ikke længere end siden imorges, da

20 havde han . . truffet B. Gylb.X.2o6. Det er
ikke længere, end siden ifjor, at (N. N.
druknede). smst.XII.99. || til betegnelse af et

fjernt tidspunkt i forb. længe før, efter
osv. Der ere længe (1871: allerede; tilforn

blevne breve sendte til Onias. lMakk.12.7
(Chr.VI). I skal døbes med den Hellig
Aand, ikke længe efter disse dage (ikke

i 1819; 1907: om ikke mange Bage). ApG.
1.5(Chr.VI). ikke længe derefter reiste sig

30 en heftig Storm, smst.27.14. han var, endog
længe førend Aarene, Karl. Bahb. Fort. 1.

248. længe før sin eksamen havde han
faaet løfte om ansættelse

j 2jj) styret af
præp. Katinka syntes ikke, hun havde
haft saa rar, hjemUg en Jul siden længe,
ikke siden hun var h\emme. Bang^E.220.
Medens de spiste, var der saa tyst i Stuen,
at man kunde høre Lyden af deres Kæ-
ber. — Du skulde ikke have taget det,

40 bemærkede hun omlænge. SøtÆr^.^PoZ.
^/al923.Sønd.3.sp.l). for længe, »e IV. for
8.4. ikke paa længe (jf. sv. icke på
lange, no. ikke på lenge^. pludselig følte

han en Længsel . . efter Ida, saa stærk,
som ikke paa længe. Bang.L.341. Lykken
har paa længe ikke været os v. Leunba-
chere gunstig . . Konjunkturerne har i en
Aarrække været noget uheldige. Wied.SJ2.
VVed.HR.114. Grønb.BS.28. H nu kun alm.

50 (i rigsspr.) i udtr. som: inden længe (se

inden 6.2J, langt om længe (se lang 4.2;

t længe om længe. Slange.ChrIV.52.497),
forlænge(t længst. LTid.l736.31) siden
(jf. længe siden u. bet. 2j.), for lang tid si-

den; for længst, jeg burdte for lenge si-

den at have forladt (kandestøberiet). Holb.
Kandst.1.4. *Her har du endelig det Brev,

|

Du burde havt for længe siden. Bagges.
Ep.315. De Tider ere for længe siden

60 forbi. FlensbA}*U1895.1.sp.2. jeg besøgte
ham engang for længe, længe siden

| (jf.

ovf. sp. 41P''
; nu næppe br.) m. h. t. en endnu

varende tilstand: vi eie forlængesiden (o:

har Icenge ejet, ejer „siden længe") en eien-
dommeiiig folkeUg Musik i vore Kæmpe-
visetoner.Ing.LBJV.104. (jf. bet. 2.i slutn.;
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især talespr.) m. foreg. præp. fra ell. indtil:

*Disse gamle Sager — |
Dumme Sorger

fra for længe siden. Sødb.QD.22. vort Be-
kendtskab er ikke fra i Dag eller i Gaar,
men fra for længe siden. VilhAnd.AD.15.
denne skik har holdt sig indtil for ikke
saa længe siden

i
2.3) (jf. ovf. sp. 41P^ og

413*°; nu næppe hr.) m. h. t. en afsluttet

handling ell. begivenhed : for lang tid si-

den; for længst. Deres . . Søn haver og
offereret mig . . Pengene for Saurmanns
Catalogis, hvilke jeg haaber længe at have
været ankomne. Grraw.^reve.^6. *Det (o:

hjertet) har jeg længe mistet, kiært mig
Tabet var. Oehl.Aml.228. *Har du ikke hørt
det rygtes?

|
Grotten længe styrted ind,

|

For dens Indgang Edderkoppen |
Væver

nu sit tætte Spind. Sfo#eWf.55. 2.4) {Jf.
for længst u. for sp. 153^° samt ty. långst;

„Ved en Germanisme . . i nyere Tid."

MO.; især CJ) superl. længst, for lang tid

(længe) siden; for længst; sjældnere m. h. t.

en endnu varende tilstand: (allerede) længe.

*I gamle, længst forsvundne Tid
|
Der var

en deilig Pige. Oehl.SH.35. *Længst Østens
Straale (o: kristendommen) i Norden lyste.

Ing.VSt.3. *Alt længst de stolte Mure
|
Er

sjunkne hen i Gruus,
|
Og Ploven monne

fure,
I
Uranial dit Knus. Heib.Poet.IX.S.

Hans Humør var længst gaaet samme Vej
som Forretningen. Drachm.VB.227. (de)

sad endnu . . paa Bænken, skønt det længst
var blevet mørkt. Bang.S.78.
længer(e), komp. aflang o^r VI. længe.
I. lænsoS; V. J'lærias; dagl. (til dels

dial.) ogs. læns ell. tsær læi^'s] præt. -edes

(Moth.L48. Uolb.JH.1.78. sa.Herod.l45.
CEEolten.0.94. Sødb.H.45) ell. (i rigsspr.

nu kun) -tes (Moth.L48. VSO. MO. Saa-
by.''), tidligere ogs. skrevet -des (lMos.31.30
(Chr. VI)); part. -ets (Moth.L48), -test (Rom.
15.23(Chr.Vl). Feilb.) ell. (i rigsspr. nu kun)
-ts [læi^ds] (Moth.L48. SBloch.Sprogl.227.
Lefolii.SproglærensGrundbegreber.(1871).30.

jf. længt's. VSO.) ell. (nu især) -tes ['læi^das,

ogs. "læn'das] (Eolb.Plut.III.12. E:øysg.AG.
80. Prahl.AH.1.22. Bagges.V.28. Saaby.'

jf. MO.), tidligere ogs. skrevet -des (Grundtv.
8S.I.428). vbs. jf. Længsel, (ænyd. længe,
længes (jeg ell. mig længes), gida. længe,
længes (Brandt.BD.Il.56.Suso.55), oldn.

lengjask (i bet. 1); egl. sa. ord som IV.længe
(2 og 3); jf. forlænges, II. lange, længte)

1) (nu fc«n i tilfælde, der ogs. kan opfat-
tes som hørende tU bet. 2) som udtr. for, at

tiden falder en lang: kede sig. at len-
ges ved tiden. Moth.L49. *Da længes du,
og ved de lange Nætter kiedes. Falst.

Ovid.91. Da Autor laae vaagen en Nat,
og alting var stille, begyndte hånd at læn-
ges, og at giøre sine Betænkninger over,
hvor kiedsommeligt det viUe blive, i fald
der ingen Lyd var til i Verden. Luxd.
(KSel8kSkr.VI.173).

2) især m. h. t. noget fremtidigt, som man
glæder sig til, ogs. m. h. t. noget svundet, som

man mindes med vemod og gerne vilde gen-
opleve: føle savnet af noget (attraa-
værdigt ell. glædeligt) og et stærkt øn-
ske om (atter) at have det som nær-
værende; føle en med savn blandet
attraa (efter); føle længsel (efter);
især m. præp. efter ell. (nu sj.; o) til ell.

(i)mod, m. ftg. subst, at-sætn. ell. inf., O
(især poet.) ogs. m. inf. (sj. subst. ell. at-sætn.)

10 tilknyttet uden præp. 2.1) (nu arkais., poet.)

upers. mig længes. *Mig hjertelig nu
længes

|
Imod min Hvilestund. SalmEj.

637.1. *Sagen er, dig længes, og du fryg-
ter. Ew. (1914). III.151. efter mig ringe
Himmerigs Klokker. Hvor mig længes
efter de SiælelIng.VS.lI.148. *Ham læng-
tes til Jerusalem at drage.Feifc.Poe^ VIII.9.
Erz.VI.277. jf. (sj.) ni. person-subj., re/l.:

*Vi havde jo fordum . . | Os længtes saa
20 underlig. ^a^^'es.F.^S. ||tdet(skal)læn-
ges mig, m.flg.inf.: jeg længes efter; jeg
gad gerne. Det skal længes mig at vide,

hvordan dette vil løbe af. Eolb.Stu.IlAO.
2.2) i alm. personlig konstruktion: jeg læn-
ges, jeg haver hierteligen længtes efter,

at æde dette Paaskelam med Eder, førend
jeg lider. Luc.22.15. 'Af Længsel Hjertet
trænges

|
Til dig med stor Attraa, |

Fast
mer end Vægtren længes,

|
At Dagen

30 komme maa. SalmEj.46 7.3. "Hvor længes
jeg at træde,

| Og komme til Dig (o: gud)
henl Kingo. 42. *mine Øjne tunge |

Til

Natten længes. Blich.(1920).X11.177. 'Hel-
leliden gaaer og længes under Strande,

|

Og stirrer paa de dybe, salte Yånde. Erz.
VI. 39. *da kaldte hun sin Moder med
svindende Røst, | og længtes at sove igjen
ved hendes Bryst. PlougJ.234. Han læng-
tes kun hende. JPJacl.187. jeg maa jo

40 nok have Lov til at sige, hvor forfærdelig
meget jeg har længtes efter dig. ^iars.
Ei bl.S5. •vaaren længes jeg ej mod.S^«cfe.

FS.2. jf.: jeg har længtes af Begierlig-
hed til at tale med dig. Eolb.PlutJlI.12.

meton.: 'en Ørk
|
Hvor ingen sleben

Øxe længtes efter | At spalte Ledet i hans
Nakkebeen. Oehl.PSkr.11.294. »det ravgule
01 fra Fad . . hvor mine Tænder længes
efter detlJVJens.Di.53. |j længes hjem,

»tilbage, hen til et sted olgn., (især tD)

længes efter at komme hjem osv. 'Du længes
til din Jesum hen, |

Hånd længes efter

dig igien. Brors.151. I pleie at længes til-

bage til Barndommens . . Kax.Mynst.Præd.
(1815).101. At længes hiem. JlfO. »hendes
Aand . . | Den er, hvor hun i Døden læng-
tes hen.Aarestr.SS.llI.86. længes tilbage

til Ægyptens kødgryder, se Kødgryde 2.

IL Isenges, v. se IV. længe.
60 JLsense-stlk, et. [II] ^ slyngning af

et tov olgn., hvorved en længe dannes (og

lægges om en ting). Funch. MarO. 11. 90.

Scheller.MarO.
-længet, adj. [-|læii,8<] (især o; om

bygning (gaard), dels: som har længe(r) af
en vis art; i ssgr. som lang-, lav-, storlæn-
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eet olgn. SøibergXL.208. 8a^K.7. dels: som
oestaar af et vist (ved 1. Ud angivet) antal
længer; i ssgr. som en-, to-, trelænget osv.

Baud.Sp.21. VortHj.IV2.10. paa Udskift-
ningskortene (ser man) baade tre-, fire-

og femlængede Gaarde. AarhKbhAmtJ.928.
281.
længre* komp. se lang.

-lænspi, adv. se -læns.

liænspsel, en. ['læii'sCa)!] flt. læn^ler.
{glda. d. s. (Suso.50); vhs. til I. længes (og
IV. længe 3^; jf. Forlængsel; især O (jf.
doa Thorsen.63. Feilb.)) om den følelses-
tilstand, at man længes (efier noget);

især: dyb, varig følelse af en paa savn
hvilende attraa efter noget fravæ-
rende ell. tilkommende, (ofte m. præp.
efter, ^ældnere til olgn.). til hvem er al

Israels Længsel? iSam.9.50. jeg kand ikke
beskrive hvilken inderlig Hiertens Leng-
sel ieg har haft efter at see ham. Ho/o.
Arao.lSsc. (soldaternes) Længsel til deres
Hiem (jf Hjemlængselj.lf£.i74i.80^. 'giv,

at al vor Længsel maa
|
Til dig, til dig

aliene staae. ^rors.!^. jeg haver ventet ham
med \%ngse\.Høysg.AG.80. Alle brændte
af Længsel efter at pryde deres Fædre-
land. Engelst.Nat.74. dine Længsler kande
ikke stilles, dine Savn ikke slukkes. Mynst.
Præd.1.526. Længselen svulmede til Ønske.
HCAnd.VIII.143. •Rødøjet er hveranden
Høne

I
af Længsel efter mig (o : en hane) 1

Bich.1.32. 'Jeg kunde for Længsel ej sove.
Drachm.BR.8. ens længslers maal, se

Maal. n (isctr højtid., poet.) om genstanden
for denne følelse, jeg vanhelliger min Hel-
ligdom, Eders Magts Stolthed, Eders Øines
Lyst og Eders Sjæles Længsel (Chr.VI:
skaansely. Ez.24.21. *Men alles Længsel er
de brede Enge, | der rander Synet udfor
Jakobs FoTt.Aakj.RS.135. Hun var hans
Nætters Længsel. SMichJ)ø.74. liwtng-
sels-f t ssgr. (nu sj. Længsel-, tidligere alm.
i ssg. -fuld (s. d.); jf. ogs. -drøm samt:
•længselsvangert higer

|
Hjertet. Staffeldt.

D.I.61). (næsten kun ^) af Længsel, saa-
ledes (foruden de ndf. anførte) Længsels-
graad, -taare, -tanke, -varm, -ve, -væk-
kende oft. -blik, et. længselsfuldt blik.

•Med Længselsblik mod Leirelund han
skuer,

| Og tænker trofast paa sin fjerne
Møe. Boye.Brødr.40. Han sendte et mat
Længselsblik til Komtesse Alvilda. Schand.
UM.133. -drøm, en. (poet.) drøm (fan-
tasi) om noget, man længes efter (mindes med
vemod ell. glæder sig til). Længsel-: Heib.
Poet.yiII.337. Længsels-: Winth.Digtn.
42. -fold, adj. (ænyd. længselfuld) xsær
om person: som føler stærk Icengsel; ogs.

(især poet.) om blik olgn.: som udtrykker
stærk længsel, længsel-: LTid.1733.o34.
i dette (o: jordiske hus) sukke vi, længsel-
fulde (1907: længselsfulde^ efter at over-
klædes (Chr.VI: forlængendes at blive
overklædtej med vor himmelske Bolig.
2Cor.5.2. *0 kom da. Hulde! siig, hvikan

du tøve
1
At synke til mit længselfulde

Bryst. Sta/feldt.172. 'Sjællands høie Bøge-
lund,

i

Hvorfra længselfulde Blikke
| Sen-

des over ØTesvind.E.eib.Poet.VII.187. træt
og længselfuld efter Uafhængighed. Gylb.
TT.167. PalM.VIII.47. længsels-: CH-
tauJPT.64. *(ieg mindes) med længsels-
fulde (i BaM>. Tilskuerne. (1823-24). 375

:

længselfulde^ Tanker | Løvet i Charlottes
10 Bøgelund. PMøllJ.97. den længselsfuldt
ventende Borgfrøkens Ridder (holdt) Jagt
paa egen Haand i Borgens nærmeste Om-
flivelser. Schand.IF.250. overf.: smaabitte
ængselsfulde Spirer titter frem af hver
Haandfuld Jord.Pont.KS.l. »snk, et. læng-
selsfuldt suk. *fra mit Bryst tit Længsels-
Sukke stige,

I
At komme did, hvor du for

os gik hen. SalmEj.182.3. 'Jomfruer sig
alt paa Volden sole , . | Deres Længselssuk

|

20 Kendes let paa deres Silkekjole. PMøUJ.
33. -mjgf adj. syg (pint, behersket) af
(stærk) Icengsel. æggende ved sit haanlige
og dog længselssyge Smil. JPJac.Ji.567.
Han var saa længselssyg og saa bespændt
og urolig for Annas Skyld, for naar fik
han vel hende at se iglen. JakKnu.G.131.

I. længpst, adv. se Tangs.
II. laencst, adj. (og adv.) i superl. se lang.
III. laencrst, adv. i superl. se VI. længe

30 (spec. 2.4^. lænxpit-leTende, part. adj.

[Iirj (især tO) som lever længst (af to ell.

flere). Moth.L49. Harde-Knud . . forligde
sig (med Magnus den gode) paa det Vil-
kaar, at den Længst-Levende skulde være
den Andens Arving. Grundtv.SaxoJI.329.
Saaby. ^ -tjent, part. adj. (nu næppe br.)

som har været længst i tjenesten, de længst-
tiente (vil) i Fremtiden være de Folk, som
tiene paa det syvende og ottende Azx.ME.

40 1816.379.
længte, v. [^læridQ] -ede. (glda. vbs.

længten (PostilJ82), sv. långta, no. lengte,

jf. jy. lengt«, tøve, vente (sml. lente^; af
lang; Ibr., dels dial.(jf.EspJ211. GBiUing.
Åsbomålets ljudlåra.(1889)J88. Wigforss.So-
dra Hallands folkmål. (1913-18). 136), dels

efter sv. eU. no.: jf. efterlængtet) længes(^).
(han) længtede sig syg mod blot at få Lov
at klappe hendes likr.Kidde.B.126. dansk

50 Kunst . . maa (ikke) komme over Græn-
sen . . danske Kunstnere standser et Par
Mil fra en stor længtende Flok Lands-
mænd. FlensbA.**l*1920.2.sp.3. *Æventyr-
landet, jeg længted at nzz.. JVibeStrand-
Asters.(1921)J22. denne stille, vemodige
Længten efter alt det, som er forbi, og
som aldrig mere vender tilbage. jBom^o/ms
Tidende.^^Iiil925.1.sp.l. længtende efter
den Elskede. NatTid.^^U1928.Aft.7jip.2.

60 L JLænins« en. {vbs. til II. læne; jf.
II. Lønning; 7iu næppe br.) konkr.: d. s. s.

I. Læn (jf.Ryglæiung). Moth.L268. Læning
Eaa en Broe, paa en Trappe. vAph.(1764).
æning paa en StoeLFSO. | hertil f L«-

nings-træ, espaliertræ. JLMansaMave-Kate-
kismu8.(1787).65.

im. Rentrykt »/t 1».H 27
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II. Ijæning^, en. se Lenin^.
I. Ltænke, en. ['læri^a] (i bet. 2.2 ogs.

Lænk. Thorsen.159. Esp.211. OrdbS.fsjælL).

flt.: Lænke. BornholmsVenstreblad?''liil926.

4.8p.5). flt. -r. (ænyd. glda. lænk(i)e, lænkia
(obl. iærnlænkio. SjælensTrøst.(Fot.paaEgl.
Bibl.)169), fsv. lænkia, no. dial. lekkja; jf.
SV. lånk, led i kæde (lænke), no. dial. lesk,

oldn. hlekkr (flt. hlekkir i bet. : kæde, lænke),

ty. gelenk (se Gelænk; jf. lll.læxike), oeng.

hlanca, hlance (eng. link laant fra nordisk);

besl.m. ty. la.nke, hofte, lænd, egl.: sted, hvor
kroppen bøjes (se I. Lankej)

1) (i alm. groft forarbejdet, tungere)
kæde (af metal, i alm.jærn), især anv.
til at holde mennesker ell. (vilde, bidske)

dyr fangne, l.i) i egl. bet. de satte ham
i et Buur, i Lænker, og førte ham til

Kongen af Babel. Ez.19.9. Ingen kunde
binde ham, end ikke med Lænker.Marc.5.3.

Holb.Tyb.1.4. *Med Lænke binder man
Bondens Hund. Oehl.NG.147. (de) kastedes
i haardt Fængsel med tunge Lænker om
Haand og Fod. Molb.DH.lI.185. *0 løs

min (o : den fangne ravns) Lænke og bryd
min Ring, | Luk op mit Gitters Døre.
Winth.SS.34. *just som de mente, hun
var i Baand og Bast,

|
da lo hun saa

hjertelig, at alle Læiiker brast. iem&.D.
106. arbeide i Lænker (o: „i jæm").MO.
JVJens.C.385. O ligge ell. sidde (vAph.

(1764)) i lænker, (lade en) lægge (MO.
J/Llænkelægge^eW. slutte (s.d.) ilænker.
Il (jf. bet. 1.2) i sammenligninger ell. uegl.

*Vé mig, min Vantro Hjertet saa |
Som

med en Laas og Lænke
|
Tillukte, naar

Gud banked Tpaa.SalmHj.463.3. *De (o:

elverpigerne) vinked mig først og saa trued
de mig,

|
Jeg stod som med Lænker bun-

den. i?etfe.Poc<.JIJ..96 7. Hvad er Historien?
En lang, besværlig Lænke af Fortid og
fastslaaede Kendsgerninger, som Menne-
sket slæber omkring med sig paa sin Van-
dring. Ipsen.LP.36. \\ (jf. Grime-, Haand-,
Kedel-, Kobbel-lænke ofl.; især fagl.) om
grovere ell. finere metalkæde, hvormed
noget fastgøres, sammenholdes olgn.

*Hen over Vindebroen, |
Hvis Lænker

hængte ned, | Han . . traadte med lang-
somt Y\eå.Winth.HF.237. Ikke langt der-

fra laae (en) Baad under Laas og Lænke.
CBernh.III.226. Vinterfrakke . . Ophæn-
geren af 'LæVike.PolitiE.KosterbU^liol924.

1.8p.l(jf. Lænkestropj.
|| (jf. Lænkeblomstj

om kæde, hvis led (ringe) bestaar af
blomsterstilke olgn.Frem.DN.272.\\(poet.)
om række afsammenflettede blomster eU.blade;

guirlande (jf. 1. Kæde 1.4^. jf.: Hyrder
og Hyrdinder omslynge Brudeparret med
en Bio mst erlæ nk e. PaZilf. 771.55. samt
Løv-, Rosenlænke. 1.2) (især i flt.) Gi overf.,

i udtr. for fangenskab, trældom, under-
trykkelse, tvang, afhængighed olgn.

*Den gode Klocker da i beste Søfn hun
saae . . | Han endnu bunden var med Søf-
nens bløde Lænker. Holb.Paars.256. *Achl

ii

vidste du, som gaaer i Syndens Lenke,
|

Hvor haardt det er, det Satans Slaverie.
Brors. 114. Lisette undgik herved hans
Lænker (o: ægteskab). Suhm.II.128. 'Hj ær-
tet, som i Kongebo

| Ved Bondens Læn-
ker blødte. Grrttndiv.PS.FI.382. et Ansigt,
der ret udtrykte Befrielse fra al aande-
lig Lænke. Gylb.XI.266. *Man maa rejse
tilfods for at sprænge med Hast

|
alle

10 Lænker, der binde til Hjemmet os fast.

Kostr.EF.1.4. Proletarens Langmodighed
med sin Lænke er ufattelig stor. ^ndiVo;.
MD. 98. gyldne lænker, se gylden sp.
397^^. Hymens lænker, se I. Hymen.

2) (jf. II. lænke 2) i særlig (fagl.) bet. 2.1)

(jf. II. lænke 2.i; haandarb.) om (hver af)
de lange masker, der ved strikning
fremkommer, naar man vender (strikketøjet)

og tager den første maske løs af, og som
20 efterhaanden danner en sammenhæn-
gende, kædelignende kant. YortHj.IlIl.
125. 2.2) langt (sammensat, afdelt) stykke
line, fiskegarn olgn.

|| (jf. Garnlænke;
flsk.) række af sammenføjede garn,
der sættes ud (især til silde- ell. makrelfangst).
OeconJoum.1757.366. BMøll.DyL.III.126.

f. HimmerlKjær.l925.290ff'.
\\ (jf Lakse-

ænke; flsk.) langline, forsynet med
(afdelt ved) korkstykker og kortere li-

30 ner med kroge (især til lakse- ell. torske-

fangst). Forordn.^'/iil750.§3. hver Lænke
bestaaer af omtrent 30 Favne hvid Line.
Eandel8-oaIndustri-Tid.1803.366. BerlTid.
^/il886.Aft.2.sp.4.\\ (dial.) saa meget væv,
som er vævet i een vævning. Thorsen.
159. OrdbS.(sjæll.). 2.3) O/, eng. link; fagl.)
metaldel, der forbinder to bevægende
maskindele. TeknMarO. || langagtig kram-
pe, der samler kumtejærnene forneden.

40 MøllH.V.173.
II. lænke, v. ['læq^a] præt. -ede ell.

(sj.) -te (Moth.L122. ChrBorup.PM.263);
part. -et ell. (sj.) -t [læq'gd] (Moth.L122.
Stockf.(Bahb.LB.I.173)). vbs. (1. br.) -ning
(vAph.(1759). VSO. jf MDL.). {ænyd. d. s.

(ogs. i bet.2.i: AarbLollF.1931.26), no.dial.

lekkja, slynge, lægge i bugter; af I. Lænke;
jf. III. lænke)

1) (især o) til I. Lænke 1. l.i) lægge i

50 lænke(r); binde med lænke(r). Jeg blev
strax bragt ind paa Hoved-Vagten, og der
lænket paa Hænder og Fødder. CPÉothe.
JN.208. At lænke en Forbryder. At lænke
to Slaver sammen. MO. Drachm.DJ.1.288.
*Dér staar han (o: Columbus) lænket den
flyvende Skipper

|
paa Spøgelseskibet og

fører de 'Døåe.JVJens.Di.23. hunden staar

lænket, i^et'/fe. (jf.bet.Li) billedl: Haner
lænket til sine Forretninger. VSO. Man

60 havde først revet hende ud af en tarve-

lig, men lykkelig Stilling, for at lænke
hende til Forhold, hvori hun aldrig fandt

sig fuldkommen hjemme; man havde om-
sider lænket hende til en Sygeseng (o:

hendes mands). Etlar.IX.190. især i udtr. for
sygdom, der medfører langvarigt sengeleje
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olgn.: Sygdom . . lænkede ham enten til

Sengen eller StMen. Molb.EL.190. hvilken
Skæbne for en Moder med . . smaa Børn at

Ugge lænket til Sengen i otte Aar.Pont.LP.
VI.126.

II
m. h.t. ting: fæste, binde (sam-

men) med lænke (r), kæde(r). 'Af lænkte
Flaade (o: tømmerflaade) løs ved sielden
Vanheld revet,

| Var nu det stolte Træ
mod Faldets Munding dTevet.Stockf.(Bahb.
LB.I.173). en stor lænket Ballon. Da^'iVt/A.

Vit 1898. Till. 2. sp. 1 (jf. Lænkeballon;, bil-

ledl. : det er mig en Forargelse at partere
en klar Sandhed Led for Led, pille Kiø-
det af og saa lænke Beenraden sammen
med Staaltraade. Grundtv.KrG.36.

|| (jf.
indlænkej lade to dele gribe ind i hinanden
som led i en lænke; kæde, hægte sammen;
sammenføje. *De stille stod og lænked

j

Fast Hænderne, to og to. Winth^LOQ. saa
drak Damen og Generalkonsulen Dus med
lænkede Arme. TidensKvinder.^y,1929.10.
billedl.: en høiere Aand . . lænker Ringene
i Skiebnernes Kiæde. Molb.Indl.38. ogs.(m)
m. videre bet.: fastgøre; fæste; binde.
•Som en Vedbend sig lænker

| Til Muur-
stenen Tød.Winth.IIlJi04. Støvet var endnu
lænket af MorgenensDngs.NJeppe8en.R.o8.
'•2) (jf- L Lænke Is^ overf.: knytte, binde
(til ell. sammen) ligesom med lænker.
•Saa er Sorg og Glæde lænket (o: sam-
menknyttede),

I
Saa er Bægeret iskjænket

|

I mit Levnets Omgangs Skaal. Kingo.49o.
•Menneske og Qval Gud selv tilsammen
lænkte. ChrBorup.PM.263. •St. Brittas Dat-
terdatters Aand | Ei frygter dristig Flugt;

|

Kun fri Beundrings Tryllebaand
| Den læn-

ker ædelt, smukt. Jn^.Z)3f.58. •hvad jeg
digter, hvad jeg tænker, | Sig ene til dit
BiUed lænker. Winth.III.52. \\ CØ m. h. t.

ialeevne: binde; hindre. •Vor Tunge, ser
du nu i Baand

|
Af Synd og Satan lænket

(Brors.84: Af Satan selv belenket^. Saim
Hj.180.2. •Fortryllet løfted han sit Bryn,

|

Og lænket var hans Tale. Winth.X.146.
•Hvorfor saa tause? Hvi er Ordet lænket,

|

Der strømmed livligt før som Bækkens
Nsuide? CKMolb.SD.45.

2) (jf.l. Lænke 2; dial.) forme (en traad,
en snor) til en bugt (2.3) ell. løkke(ma-
ske). 2.1) Cjf/".L Lænke 2.i samt aflænkej
strikke. Penia. 1810. 199. Havde Mand-
kjønnet overalt intet Andet, at kunne fore-
tage sig, kunne de jo gjerne binde Strøm-
per eller lænke, som det hedder i Almuens
Sprog. TTrojel. Anvifning far den hæderlige
Bondestand.(1814).35. MDL. Moderen (sad)
gaa Dørtrinet og lænkede paa en lang hvid
[ose. Strange.P. 1. 11. AarbLollF.1926.8.

1931.146. 2.2) danne (slaa) løkke paa
(et tøjr olgn.) for at forkorte det; lægge
(en line) sammen i bugter; rinke (op);
især i forb. lænke op. Moth.L122. VSO.
Feilb.BL. 107. KThuborg. Det gi. Harboøre.
(1928).43. FeUb. OrdbS.(Langeland).

III. lænke, v. ['læri^a] -ede. (ænyd.d.s.,
5v. lånka; fra fy. lenken (af lanke, gelenk.

se u. 1. Lænke^; til dels sammenblandet m.
(opfattet som sa. ord som) det besl. H. lænke
(1); nu næppe br.) styre eU. lede (ens be-

vægelse i vis retning; ogs. overf.). *0 vil du
da ikke lænke

|
Sindet hen til Himmerig.

Clitau.PT.181. det var Forsynets Besty-
relse, som lænkede det saa..Basth.AaT.281.
IJænke-, i ssgr. især af I. Lænke l.i.

-aksel, en. {vist omdannet af ty. lenk-
10 achse (egl.: styreaksel; jf. HI. lænke^ m. til-

knytning til 1. Lænke l.i ell. H. lænke 1.1

(slutn.); jæmb.) aksel, der kan indstille sig

efter skinnekurvens radius (v. hj. af led ell.

ringe, der danner mellemled ml. undervognen
og bærefjedrene). DSB.MatrJ.35. Sal.^XVL
228. -ballon, en. (l.br.) lænket ballon
(ballon captif). Dagbl.-Vsl891.1.sp.5. -hind,
et. (bibliot.) middelalderligt bind, forsynet
med en jæmkæde, ved hvilken bogen lænke-

20 des til sin pult. SvDahl.Ordbog f.Bogsamlere.
(1919).69. O -binde, v. (ænyd. d. s.) binde
i ell. med lænke(r) (som fange); lænke (H.l.i).

•villig lod enhver sié^ lænkebinde. Rahb.
PoetF.II.48. •Fenris Ulv . . lænkebunden
. . hyled' lydt. Oehl.ND.138. •blodet flød i

strømme,
|

. . brødre lænkebandtes. Hostr.
SD.IJ279.

II (jf I. Lænke 1.2, H. lænke I.2;

overf. Lyset (kan) ikke mere . . slukkes,
Friheden ikke mere lænkebindes. PAHeib.

2» US.542. Som to uskyldige Børn laae de
der som lænkebundne af en fast og rolig
Barndoms - Slummer. Gylb. (1849). II. 99.
havde K. ikke handlet skiændigt ved i sit

Testamente at lænkebinde hende saaledes
(o : ved forbud). Schand.SF.102. -blomst,
en. (1. br.) 3( løvetand, Taraxacum vulgare
Schrank (af hvis hule stængler børn fletter

lænker). JTusch.124. NMøll.H.22. O -fri,
adj. som ikke (mere) bærer lænke, (især overf.,

40j7.L Lænke I.2;. MCBruun.PF.I.175. Den
danske Bonde er nu lænkefri. FSO. MO.
-gryde, en. (sj.) om gryde, der (i tidligere

tid) hang i en kæde over amen. Blaum.StS.
72. -hnnd, en. {ænyd. d. s.; jf. Binde-
hund) nolb.Kandst.IV.6. enhver Djævel
maa regjere i sin Tid. Enhver Lænke-
hund maa bide saa langt dens Lænke
naaer. Ing.EF. VIII. 70. Kaalund.120.127.
•Lænkehunden selv faar dobbelt Sul,

|

50 Den skal ogsaa vide, det er ivd.PFaber.
VV.114. AarbFrborg.1918.98. || t sammen-
ligninger. Holb.Paars.7. Nys havde hun
viist Tænder, som en knurrende Lænke-
hund. Oehl.XXVIII.7L Saadan har han i

40 Aar ligget i sit Partis Port trofast som
en Lænkehund. Hørup.I.169. -knap, en.
knap, der er fæstet til en lille metalkæde
(lænke) ell. en tilsvarende syet strop; især (i

ent. ell. flt.) om to ved en saadan Icénke for-
60 bundne knapper, nu oftest anv. som manchet-

knap. Adr.^^ltl762.sp.l6. VSO. MO. Bang.
L£SO. Jakkesæt . . med Lænkeknap .

.

Ærmerne med Lænkeknap. PolitiE.Koster-
bl."hol923.1.sp.l. -koT8, en. ^ d. s. s.

Ledkovs. Funch. MarO. II. 90. Scheller.

MarO. -kngle, en. {ænyd. d. s.; }&, for-

27*
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æld.) projektil, bestaaende af to ved en lænke

forbundne kugler ell. halvkugler. Beiser.1.291.

SøLex.(1808).80. (Nelson blev) skudt med
en Lænkekugle af en fransk eller en spansk
So\dat.BasniHans.M.44.AarbKbhAmt.l927.
200. i sammenligning: *Vi fo'r afsted

|
som

Lænkekugler nddsiQH.Bøgh.D.I.92. -led,
et. 1) led (ring) i en lænke ell. kæde. Moth.
L121. VSO. MO. Barnehalskæde (med)
Stangled og Lænkeled, PolitxE.Kosterbl.^^U

1925.1.sp.l. 2) [L2.3] Scheller. MarO.
•læsse, V. (sj.) d. s. 8. -binde; overf.:

•lænkelagt blev vilden Strøm. Meisling.B.5.

JLsenKer, en. (jærnb., men ikke som of-

ficiel betegnelse) til IL lænke l.i: person
(portør), som under rangering kobler jærn-
banevogne sammen ell. fra hinanden olgn.

NatTid.y,1929.Sønd. 7.sp.2.

Jjænke-rnm, et. [L2.2] (fisk.) vand-
omraade, som udsat(te) lænke(r) spænder
over. (sildegarnene skal) sættes efter Bund-
garns-Lænkernes Gang og Strækning
og ikke tvers over Lænkerummet. For-
ordn, "/n 1 750. § 9. LovNr. 56 »A 1888. §28.
-stikke 7 en. [n.2.i] (dial.) strikkepind.

BWichmand. Underviisning for Jordemødre.
(1755).149. StrangeJ*.!.11. -strop, en.

spec. om (nakke)strop, bestaaende af en lille

metalkæde, til at hænge overfrakker olgn. i.

D&H. II. 635. PolitiE. "/lo 1923. 1. sp. 2.

-traje, en. [n.2.i] (dial.) strikket trøje.

VSO. MO. Strange.P.1.34.

læn-les, adj. [I] (sj.) uden læn (arm-,
ryglæn). Divaner, der er ganske lænløse.
FrPoulsen.MH.II.50.
liænne-stol, en. se Lænestol.
læns, adj. se lens.

-Isens ell. -Isenes, adv. [-|læn's; sj.

-|læii's] (ænyd. -leng(e)s, -lend(e)s, sv. -lån-

ges; jf. ty. (riick)lings ; egl.gen. (jf. -deles
olgn.) til et subst., besl. m. laujpj, 1. Længe
ost?.) som udtryk for en (ved første led an-
given) retning; i ssgr. bag-, for-, ryg-,
sidelæns.

liSens-, t ssgr. se Lens-.
L Iiænse, en. se I. Lanse (2).

IL flænse, en. se Linse.
IH. lænse, v. se II. lense.

IV. lænse, v. se III. lense.

V. Isense, v. se II. lanse.

Lænse-, i ssgr. se Lense- og Lanse-
(jærn).

L Ijænser, en. ['lænssr] fit. -e. {af eng.

lancer, sideform til eng. lance (f lence),

lanse, harpun, se 1. Lanse; fagl.) d. s. s. I.

Lanse 2. 6 Stykker Hvalros - Lendsere.
CPont.HB.24. StBille.Gal.I11.90. Enhver,
som har sat sin Lændser i Sælhunden,
forinden den er død, har Part i den.
EBluhme.Fra etOpholdi(}rønland.(1865).33.
KnudBasm.D0.141.

II-III. JLænser, en. se I-II. Lenser.
Icente, v. se lente.

licen-værk, et. se Læneværk.
liæp, en. se II. Lap.
liæ-plante, en. [iV.l] (jf. -træ; fagl.)

10

30

plante, som bruges ell. egner sig til læplant-
ninger. Baud.H.124. HavebrL.*I.9. -plant-
ning, en. [IV.l] (fagl.) om (plantning af)
træer ell. buske, som skal yde værn mod vin-
den (læbælter, læhegn). MHans.H.114. de
egentlige Læplantninger: Smaalunde, der
findes omkring Boliger. LandmB.III.206.
HauchOpperm.Haanab.455.
læppe, V. se IV. lappe.
læppet, adj. se lappet.
liæp-taske, en. se Laptaske.
liær, et. se II. Læder.
I/ær-, i ssgr. 1) se Ler-. 2) se Læder-.

3) ['læ-r-j aflll. lære (jf. Lære- i); se lær-
bar, -gerrig (u. læregerrig^, -rig (u. lære-
rig), -villig(hed). -bar, adj. {efter ty. lehr-,

lernbar; jf. lærelig, lærlig 2; sj.) som er-

hverves ell. som kan bibringes en ved under-
visning olgn. (Sokrates) ser Visdom som

20 den øverste Dyd og som lærhnr.SalXIV.
792.
lærd, adj. [iTsr'd ell. læ-rd (Høysg.AG.

56)] intk. og adv. d. s. (undertiden skrevet

lærdt. vAph.(1772).III. VSO. NMøll.VLitt.
1.147. jf. MO.); best. f. og fit. -e ['hr'da,
'læ'rda, ogs. 'Isrda] {æda. lærth(ær), oldn.

lærår, jf. oerig. gelæreQ; egl. perf. part.
(mase.) af III. lære ; sml. part. lært brugt
som adj., u. III. lære 2.8)

t) om person. 1.1) (nu næppe br.J i al

alm.: som har faaet (god) faglig ud-
dannelse, er blevet kyndig, klog, dyg-
tig paa et vist omraade. dend Adrian van
Encthuysen er een af de lærdeste Stud-
hentere i Holland; thi ingen Ambassa-
deur kand bruge større Intriguer ved en
Freds-Tractat. ffo/6.iiJ.I..Z. *Skiøn af Uor-
den selv, en Skov ei bytter Kaar | Med
Lunden, der sin Skik af lærde Hænder

40 faaer. Bull.(SkVid.IX.151).*enBoaåe lærd
I

Maa være paa sin Plov, en Iman paa
|

Sin Alkoran. Hauch.DY. 1. 82. jf. bet. 1.2:

Jøderne forundrede sig, og sagde: hvor-
ledes veed denne Skrifterne, da han ikke
er lærd (1907: oplært)? Joh.7.15. \\ substan-
tivisk. Den Herre, Herre haver givet mig
de lærdes (1871 : Udlærtes^ tunge, at vide
at tale i tide et ord med en træt. Es.50.4
(Chr.VI). 1.2) (mods. læg (VI.2); i rigsspr.

50 iscer foræld, ell. m. overgang til bet. 1.8^ som
har studeret, faaet en højere, videre-
gaaende (videnskabelig) uddannelse;
især: som har gennemgaaet den højere skole

og har uddannet sig (ell. er i færd med at
uddanne sig) ved universitetet; som til-

hører den akademiske stand ell. (ofte

vanskelig at skelne fra bet. 1.3) videnskabs-
mændenes kreds; ofte i foro. lærde folk,
lærde mænd, den lærde stand (jf.

60 Lærdstand^. Professores . . Studiosi, Uni-
versitetets Betiente, saa og lærde Mænd,
som . . ere i Universitetets Matrikel ind-

skrevne. i)I«. i—^—i4. saadan en Lærd
Mand, som David Skolemester. Holb.Bars.

II.8. lærde Mænd, lærde Folk . . vil (ofte

ikke) sige andet, end Folk som ere ind-



425 lærd Ijærdom 426

skrevne i Universitetets M&triknl. Baden.
JurO. *Løb ei Morten Borup fra Plov og
Bonde -Hors? | Nu tugter han Pilte til

lærde Mænd i Xzxs. lng.RSE.VIII.290.
en saakaldt Litterator . . et sligt lærd Ud-
gzngsøg.Kierk.P.11.72. var løgn latin, da
var der mange lærde folk, se Latin 1. M

hrugt substantivisk. En Lærd og en Ulærd
tvistede med hinanden om deres Fordele.
Høysg.S.34. 'Et Lyset for de lærde blot

|

Til ret og galt at stave? Grundtv.PS. VI.

231. den berømte Scaliger (var) smaaUg og
hadefuld som de fleste Lærde dengang og
siden. Brandes.(Tilsk.l92?.I.81). de lærde
eruenige (efter lat. grammatici certant (et

adhuc sub judice lis est) (Horats)) der er

fremsat forsk, videnskabelige forklaringer om
noget (jf. Mau.6039). D&H. de Lærde (er)

uenige om, hvad der skal forstaas ved iiio-

rH eller Etik.VilhRa8m.BB.lI.62. læg og
lærd, se VL læg 2. 1^) som (iscer ved egne

studier) har erhvervet sig store kund-
skaber, stor videnskabelig indsigt; sotn

besidder stor lærdom, en gammel Mand
og Kone paa Træ . . menes at være Hol-
ger Rosenkrands og hans Frue; Men om
det er den lærde Holger eller den krig-
ske, vides ikke. LoM^eoe/c^rcveJ 7. Hun er
ligefrem lærd i vore gode Slægters Hi-
storie. Schand.IF.150. Jeg forstod Livet

ffennem en af dets Love. Jeg var ikke
ærd, næppe kundskabsrig; jeg var bare
gjort i Stand, dannet. VilhAnd.HS.142. Jak
Knu. Jy. II. 257 (se u. belæst^, talem. (nu
1. br.): han er saa lærd, at han ikke
kan prædike, han kan ikke. anvende sin

Icerdom praktisk. Mau.1.662. Holb.MTkr.60.
VilhAnd.Litt.I1.143. (nu næppe br.:) han
er saa lærd som Tyge Brahe (o: me-
get lærd). Moth.L273. VSO. || brugt substan-
tivisk. Monrad var . . mere en Lærd end
en Videnskabsmand. Han læste meget
og havde en ypperlig Hukommelse. -BiaMwi.

Sk.95. Gram , . er Urtypen for en Lærd.
VilhAnd.Litt.11.113. talem. (nu 1. br.): de
lærdeste er ikke altid de klogeste.
SdkB.

2) om ting ell. forhold. 2.1) (jf. bet. l.i;

nu næppe br.) som vidner om stor færdighed,
kunst, dygtighed; kunstfærdig; kunstig.
Paa nogle Steder er Maden saa lærd og
konstig, at man maae giette sig til dens
Natur. Tod«.Sr.J.i54. 2.2) (jf. bet. 1.2; nu
iscer foræld.) som hører til, henhører
under ell. angaar højere, især akade-
misk dannelse ell. videnskaben; ogs.:

som er af litterær, kunstig, ikke-folke-
lig art ell. oprindelse, lærde og curieuse
Sager. Holb.GW.(1724).25sc. Nye Tidender
om lærde S&ger. (tidsskrifttitel. 1720-48).
Lærd Reise (o: videnskabelig studierejse).

Leth.(1800). Et lærd Selskab. 3fO. et „lærd
Sagn", der stammer fra en skreven Be-
Tetmxig.JohsSteenstr.Jff.215. den lærde døm-
mekunst, se Dømmekunst. ||lærd skole,
(jf. Lærdskole ; især foræld.) d. s. s. Latin-

skole. Ing.EF.XIII.93. GoosJII.208. jf.:
Den lærde Skolegang (o: latinskoleunder-

visningen). Schand.TF.II.3. O lærd sprog,
om sprog, der anvendes af den akademiske
verden ell. videnskabsmænd i skrift (og tale).

Sanskrit . . bruges, som et Slags lærd og
helligt Sprog. Molb.F.225. som lærd sprog
spiller „klassisk" armenisk endnu den dag
idag en ToHe. HolgPed.SN.67. de lærde

10 sprog, spec. om latin, græsk (og hebraisk);

de klassiske sprog. Slange. ChrIV.438. poe-
tiske Skrifter, baade i de lærde og i de
levende Sprog. JSneed. (Rahb. LB. 1.496).
Ørst.11.129. Gylb.IV.62. Sal*XXII.83.

||

den lærde stand, verden, den akade-
miske stand, verden. D&H. 2.3) (jf. bet. 1.S)

som vidner om stor kundskabsrigdom,
lærdom. LæråMiixe. Leth.(1800). et meget
lærd og meget myndigt Forsvar for nær-

io værende Theatersmag. Blich. (1920). XII.
143. Han skriver klart og smagfuldt, nok
lærdt, men uden pedantiske lO-useduller.

NMøll.VLitt.I.147. et lærd Yærk.D&H.
liærd-dom, en. se Lærdom.
t lærdelig^en, adv. til lærd (især i

bet. 1.2-3, 2.2-3j. Moth.L274. hvad er deres
Navne mod dem, der ende sig lærdeligen
paa vis? Rahb.Min.l785.III.ll. JLærd-
ned, en. (sj.) det at være lærd; til lærd 1.3:

30 Antonaki har fundet saadan en Behag i

min Lærdhed. CLiith.FA.197. liserd-
llngj en. ['iBr'dleii, 'læ-rdlen] (afl. af lærd;
sj.) person, der kun er lærd i ringe
grad. 'er det et Genie, en viis og grund-
lærd Mand, | Som skriver, nag hans Roes,
og brug din skarpe Tand.

|
Hos hver en

Lærdling skal du sikkert Bifald finde.

Trojel.(Rahb.LB.I.599). f liserd-mand,
en. [1.2-3] (jf. Lærdomsmand^ en Icerd, stti-

40 deret mand; videnskabsmand. Suhms aab-
nede Bogsamling begyndte . . at tUintet-
giøre det Monopol, der indskrænkede
Kundskab og Læsning til Lærdmanden
eene. Rahb.LB. 11.100. 'Du er . .

| Saa
fiin og klog,

|
Du læser saamangen Lærd-

mands 'Bog.Aarestr.SS.IIl.28. jf.: Charac-
terer, som indtil denne Tiid synes ulæse-
lige, have brudt nogle af vore Lær de-
mænds Pander. EPont.Atlas.il.161.

50 liærdom, en. [>l^r|d(om', 'læridcnm']
(sj. (i bet. 3.2; ved tilknytning til lærd^ skrevet

Lxrddom. NMPet.III.60. sa.Myth.lO). flt.

-mc ell. t -mer (HolbJH.II.455. LTidJ.741.
301. Hersl.Præd.211). {glda-lærdom (Suso.l.

HellKv.86), oldn. Iær(i)d6mr; afl. af Hl.
lære)

t) (jf. I. Lære 1; nu især bibl. ell. dial.)

det at lære (A); forkyndelse ell. (især) be-
læring, undervisning, hånd lærde dem

60 meget ved lignelser, og sagde tU dem i

sin lærdom (1819: UnderviisningJ : „Hører
til: see, en Sædemand gik ud at saae."
Marc.4.2(Chr.VI). de, som vare forvildede
i Aanden, skulle faae Forstand, og de,
som knurrede, skulle tage mod Lærdom
(Buhl: Lære). EsJ29.24. retskafne Prædi-
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kantere, som baade ere dygtige i Lær-
dommen og ustraffelige i Liv og Levnet.
ForordnMalTO?. Holb.Ep.IIL52(se «. Lære-
mester l.ij. fri Lærdom har han . . Du
skal see, at vi faae Glæde af ham, det
sagde ogsaa Professoren lHC^nd.FJIJ.46.
Det er underligt . . at De, som Deres For-
ældre koster Lærdom (o: latinskoleunder-

visning) paa, kan spørge saa enfoldig.

Schand.F.ll. Feilb.

2) d. 8. s. I. Lære 2. 2.1) (især relig.) d. 8. s.

I. Lære 2.i. Dersom nogen vil giøre hans
VilUe, han skal kiende, om Lærdommen
(1907: Lærenj er af Gud, eller jeg taler

af mig selv. Joh.7.17. de dyrke mig for-

gieves, i det de lære saadanne Lærdomme,
som ere Menneskers Bud. Matth.15.9. jeg
seer at du tager efter mine Lærdomme.
PAHeih.Sk.II.36. Tankesproget er . . en
Lærdom, men uden poetisk Form. NMPet.
III.S13. Du maa aldrig glemme de Re-
ligionens Lærdomme, som Pastor B. . . har
indprentet Dig. Schand. TF. 1.65. 2.2) (nu
sj) d. s. s. 1. Lære 2.8. *En Lærdom dette
Syn (o: af efteraaret) mig er,

|
O Gud,

du mig den Viisdom lær,
|
At tælle mine

Dage.SalmHus.66.3. *Til Styckets For-
svar jeg vil ellers intet tale,

|
Det blandet

er med Skiemt, med Lærdom og Morale.
Holb.UHn.Prol.lsc. Her er ikke saa mange
Bogstaver og Tødler i dette Ord („d^t er

fuldbragt"), som der er Bierge af Lær-
dommer og Trøst. Hersl.Præd.211. Folket
har uddraget en Lærdom af Begiven-
hederne. Goldschm.NSM.1.287. jf. bet. 2.i:

Bibelen . . eier de dybeste Lærdomme,
den interessanteste llistoTie.HCAnd.II.71.

2.3) (nu sj.) d. s. s. 1. Lære 2.4. den Øvrig-
hedsperson . . har faaet en nyttig Lærdom,
og vil i Fremtiden handle visere. Birckner.

1.85. de strenge Lærdomme, Jomfruen
gav dig i Lysthnset.PMell.1.357. Min pin-
uge Følelse (var mig) en Lærdom, som
gjorde, at jeg aldrig oftere deltog i slige

ege. FruHeib.EtLiv.1.77. det kan tjene
dig til hæråom. D&H.

3) hvad en person har lært, især om
en persons (ved undervisning, stu-
dium osv. erhvervede) fond af kund-
skaber. 3.1) (nu især dial.) i al alm. *Du
har din Lærdom glemt? Saa gak i Skole.

Heib.Poet.IIl.312. Nu var han stor, var
fjorten Aar, havde Lærdom og Deilighed.
HCAnd.YII.45. hun følte, at det vilde
være pænest at erklære, at hun gierne
vilde have mere Lærdom. ScAawd.SAi.^S.
Det Eneste, jeg har lært om Bord . . det
er Renlighed . , Siden lærte jeg kun Svi-

neri, men nu, siden jeg har lært Dig at

kjende, saa kommer min første Lærdom
op i mig.sa.BS.371.

\\
(spøg.) om lærebøger,

skolebøger, en Skoledreng med sin Lær-
dom under Armen. CBernh. VIII.16. 3.2)

om omfattende, grundige (især ved
studeringer erhvervede) kundskaber,
stor videnskabelig indsigt olgn.; det

at være lærd (1.3). du raser, Paulusl den
megen Lærdom giør dig rasende. ApQ.26.
24(jf.Mau.6048). Magisteren, som jeg
estimerer og elsker for hans Lærdom.Holb.
Tyb.V.2. *Hver Mand, som med Kløgt
gik i Lærdom til Bund,

|
Latin paa Pa-

piret kun ma.\te.Wilst.D.I.63. Theologisk,
juridisk Lærdom.MO. nedlægge stor Lær-
dom i en Bog. D&H.

||
(sj.) om et lands

10 videnskab(elighed) og dertil hørende institu-

tioner. *Den danske Lærdoms Skaber-
haand (o: Chr.I)

\
Med Jubelsang skal

mindes. PMøll.1.36.

liSerdoms-, i ssgr. af Lærdom, især i

bet. 3. -anstalt, en. (til Lærdom 1 ell.S;

jf. -hus samt Læreanstalt; sj.) højere under-
visningsanstalt. Kristian IV's og Holbergs
Lærdomsanstalt (o: Sorø akademi). Schand.
0.1.45. -fas, et. (j/. Lærefag; nu sj.) vi-

20 denskabsgren ; disciplin. VSO. MO. -folk,
et ell. pi. (jf. -mand ; sj.) i hest. f., om per-
soner, der besidder lærdom, højere viden ell.

dannelse; den lærde stand; intelligensen.

Sibb.Aa.1.437. LCJensen. MennesketogMen-
neskelivet.(1906).81 . -historie, en. (nu
næppe br.) videnskabens og litteraturens hi-

storie; litterærhistorie. VSO. -hns, et. (jf.
-anstalt; nu næppe br.). *dette Lærdoms-
Huus (o: Odense gymnasium). Stub.^ 121.

30 -mand, en. (jf. -folk; nu næppe br.) vi-

denskabsmand; lærd. Mall.G.50. FStiftstid.
^121895.2.sp.l. O -ry, et. Larsen. Harder.
100Epigrammer.(overs.l903).14. f -sats,
en. [2.1] d. s. s. Lære-sats, -sætning. LTid.
1744.360. CP -skat, en. LTid. 1742. 87.
*A1 Lærdoms Skat ej Een kan fatte;

|
Men

mange, mange Lærdomsskatte
|
Har denne

Ene sanket sig.Krossing.D.lll. -skole,
en. (nu næppe br.) latinskole; lærd skole.

*) Mdsskr Litt. 1835. 565. HNClaus. Leil. 51.

O -sæde, et. (jf. Læresædej by ell. an-
stalt (især: universitet), der er videnskabens
og den højeste undervisnings sæde. det fre-

delige Lærdomssæde (o: Bonn's universi-

tet). Molb.Reise.L190. Ottosen. YH.T.61. CS
Pet. Litt. 628. -ven, en. (sj.) ynder af
videnskaben. VSO. MO. -værk, et. (nu
sj.) værk, der røber stor lærdom. MO.
liserd-skole, en. (sj.) latinskole; lærd

50 skole. FritOrdskifte.1902.130. -stand, en.

(sj.) lærd (akademisk) stand. Fra Borger-
standen og i mindre Grad fra Bondestan-
den udgik den ny Lærdstand. Ottosen.VH.
11.237.

\. liære, en. ['læ-ra] flt.(l.br.) -r (Ew.
(1914). V. 173. GRønberg. Giordano Bruno.
(1915).202). iglda.lære, leræ (Brandt.RD.
11.19); fra mnt. lere (hty. lehrej, jf. eng.

lore; til HL lære; jf. H. Lære, Lærdom)
60 1) om belæring ell.uddannelse. l.l) (nu

næsten kun dial.) d. s. s. Lærdom 1. Under-
hold du min Søn hos dig, og forsyn ham
med Klæder, Føde og Lære et Aar, saa vil

jeg et andet Aar giøre ligeledes ved din

Søn. Holb.NF.(1728).!.254. Nogle ledede
Folket ved Raad og Indsigt i Folkets Skrif-
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ter, de talede med Viisdom i deres Lære
(Chr.VI: nnåerviisnrng). Sir. 44. 5. Feilb.

ordspr.iveå lære kommer man til ære.
Moth.L274. VSO. jf. Mau.6025 samt Feilb.

1^) (nu ktm i faste forb.) spec: faglig ud-
dannelse, iscer i haandværk, tndustri
ell. handel; det at være (ell. stilling,

plads som) lærling ; ogs. om læreaar,-tid
(vAph.(1772).III; jf. ndf l.42ff.). Naar en
Dreng antages og indskrives til Lære, da
skal Mesteren desangaaende oprette en
skriftlig Kontrakt med Drengens Foræl-
dre. Forordn.*yal800.§14. || styret af præp.
af. 'hvorledes kand det være?

|
At jeg

i saadan stand, en Svend, som er af Lære, I

Som jeg har elsket høyt, nu skulde give
Slås. Holb.Faars.120. (nu l.br.:) komme
(ud) af lære ell. (nu ikke i rigsspr.) læren
(Ørst.Br.1.76). -Moth.L274. SdB. løbe af
lære ell. (nu ikke i rigsspr.) (ud) af læren
(ChrBorup.PM.l59. Skuesp.VIII.126. VSO.
MO.). Drengen blev sat i Urtekræmmer-
lære i Kjøbenhavn . . Han løb af Lære og
gik til Søs.Schand.BS.292. || styret af præp.
i; iscer i forb. være, staa, sætte, tage
Hære ell. (nu ikke i rigsspr.) 1 æ r e n

f'
OrdbS.

(bomh.)). Jeg vilde ei betroe ham min
kokkedreng i lære. Moth.L274. 'Jeg før i

Lære stod, min Mester var en Stud. Wess.
37. Havde jeg kun ikke just været paa
min Svendereise . . havde vi maaske havt
ham endnu . . Saalænge jeg var i hans
Lære, fulgte jeg jo ahid med (paa sejl-

turene).Ing.EF.II.140. Skomagermester J.

vUde tage mig i Ljfere . . uden Betaling.
Winth.VIlI.26o. Ludv. uegl: Modgang.,
maatte tage ham i sin strænge, men dyg-
tige Lære. Bahb.FortJI.189. gaa i Lære
hos de gamle 'M.estere.D&H. Litteraturens
største Bygmestere udgik af den Kreds,
som gik i Lære hos Lrv et. EmilEasm.En
Heltinde.(1929).8. R staa sin lære udcM.
udstaa sin lære, (især dial.) udstaa sine

Icereaar, sin læretid; blive udlært. Junge.
Kvæmd.

2) (jf. Lærdom 2) om hvad der læres.

2.t) (til IIL lære 1) om hvad der for-
kyndes, doceres, læres; dels om indbe-
grebet af de tanker, teorier, regler,
forskrifter osv., der forkyndes ell. do-
ceres om et vist emne (især af religiøs

ell. videnskabelig art); spec. (oftest som sidste

led af ssgr.) om mundtlig ell. skriftlig
fremstilling af(eU. om indbegrebet af)
alt, hvad der henhører under en vis
kundskabsgren, disciplin (2); dels om
enkelt (ofte spec: i kort, koncis form frem-
sat) tanke, teori osv.; sentens; doktrin;
læresætning, man studerer paa det, der
er som en Lectie eUer Part af en Lære.
Eøysg.S.322. Religionens hemmeUgheds-
fuldeste Lærer, og Fornuftens tydeligste
Ssmåheåer. Eic.(1914).V. 173. 'lærer man
den stygge Lære:

| At Christne kuns kan
ædle være . . | Saa lyver man.PAHeib.Sk.II.
872. Læren om Electriciteten.J.TrJ5attcA.

(1799).XI (jf. Elektricitetslære;. *kraftijg

nan udbredte Jesu Lære. Oehl. L. 1. 123.

Dogmet, eUer Læresætningen . . udtaler
en erkiendt Lære i bestemte Ord. Mynst.
BIS.1.41. den ægyptiske Religion (er)

ikke . . een ensartet Lære eller Kultus,
som raader over hele Landet. CKoch.FF.
15. Fonetik. En systematisk fremstilling

af læren om sproglyd. Jesp.(bogtitel.l897-

10 99). gylden lære, se U. gylden 2.2. den
rene, vrange lære, se ren, vrang, talem.

(nu næppe br.): Det er min Lære, det
er hvad jeg lærer; det er min Meening.
Leth.(1800). 2j) (til III. lære 2 (og b))

om hvad man tilegner sig (af kundska-
ber, færdigheder erfaringer osv.) gennem
belæring, undervisning eU. (jf.IIl.lære

6) under indflydelse af scerlige omstændig-
heder, leveforhold olgn.; dygtiggørelse ved

20 belæring, undervisning, studeringer
osv. Hans Omgang havde været mig til

Lære. HCAnd.Xl.l96. | især i forb. som
drage, tage lære af. vore fornemste
Junkere . . kunde have godt af at tage
Lære i Levemaade af en Silkevæver-
svend fra ¥loTeiits.Winth.VIIIJ88. tage
Lære af noget. DdtH. (Bossuet) tog Lære
fra mange Hold: Cicero, Chrysostomos
og Aueustinus, Balzac og Pascal. iVJtføW.

30 VLitt.III.59. tage ved lære, være mod-
tagelig for, tilegne sig belæring. Paa det
Punkt havde hun ikke taget ved Arv og
Lære. AndNx.PE.III.285. D&E. Feilb.

2^) (tU HI. lære 4^ om nyttig viden, ind-
sigt, erfaring olgn., som fremgaar af
ell. kan uddrages af noget; undertiden m.
overgang til bet. 2.1. *Man siger vel: I sam-
me SæK

I

Kan ei to Store være,
|
Men

heraf jeff udleder kjæk | En anden bedre
«)Lære: | En Stor og en Lille kan trives

åeT\.Heib.Poet.VI.262. Stykkets bitre Lære
er den, at Ingen er en tysk Aandshelt saa
gram som hans egne Landsmænd. .Bran-
de«. FJ.56o. *Hav Tak, min Fader . . for
dit Eksempel, den simple Lære

I
der ly-

ser ud af et Liv i Ære. JVJens.Di.'98.
D&H. 2a) (til HLlære 3 og 6) om hvad
der belærer en om, hvordan man bør
opføre sig i fremtidige tilfælde af

50 lignende art; (hvad der rummer) en
advarsel, paamindelse, et memento (jf.
Lære-penge 2, -strege; dels i forb. være
ell. blive (en) en lære: det skal være
mig en læTe.Moth.L274. Det var ham en
slem Lære. FjSO. Se paa dét, og lad det
være Dem en Læie.JPJac.II.148. Den
haarde Lektion fra den foregaaende Som-
mer var blevet ham en Lære. Han und-
veg pinlig enhver Tvist. Vin rørte han

60 \kke.EmilBasm.EnEeliinde.(1929).136. dels

i forb. give (en) en lære: I (Hansestæ-
dernes) Tanker laa det at give det danske
Kongedømme en kraftig Lære.KrErsl.DM.
39. Ja vent Du; jeg skal give Dig en Lære.
NatTid.^ysl903.M.Till.2.sp.4. jf. bet. 2jj:

•Har denne Pige givet
|
en Lære mig,
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saa er den vel for Livet:
|
der findes ikke

Styrke, som en Kvindes. Drachm.lOOlN.
148.

II. IJære, en. ['læ'ra] ('»/.Lærer. /?<. -e:

LandbO.IV.343. f Lere. MR.1824.97. Mil
TeknO.163). flt. -r. {fra ty. leere (leer, lehr),

egl. sa. ord som lehre fse LLære); haandv.)
hvad der bruges til at afpasse ell. rette noget
ind efter olgn.; især om maaleredskah
(ofte en slags skabelon) af meget forsk, form,
der anvendes i st. f. passer og andre maale-
redskaber i tilfælde, hvor samme maal skal

bruges ofte (jf. Grænse-, Kaliber-, Skyde-,
Traadlære;. FBFriis.KA.68. Wagn.Tekn.
32. Hannover.Tekn.5.

III. lære, v. [ilæ'ra] Høysg.AQ.7. præs.-er
['læ'rar (smst.92), læ*(r)j] ogs. (dagl.) [læ-V]

jf. skrivemaaden lær (SalmEus.66.3. ChrBo-
rup.BM.362); præt.-U ['lærda (Høysg.AG.
92), især kbh. 'iBrdal (tidligere ogs. skrevet

-de. Bs.ll9.99(Chr. VI). Holb. GW.(1724).
4sc. Grundtv.Udv.V.157) ell.f -ede (Eolb.
DH.IIL572. LTid.1738.18. JSneed.II.292);
part. -t Wæ'rd (Høysg.AG.92), især kbh. iBr'd]

ci/.t -et (Holb.Mel.II.5. CUtau.IR.46)."vbs.
(dial.) -ning ('Udenadslærning. AndNx.DM.
11.156), jf. I. Lære. (glda. læræ (Bimkr.
Mand.58), \eTæ(Lucid.3), æda. (perf. part.)

lærth (se lærd^, oidn.læra; fra »inf. leren,

jf. nht. lehren, oeng. læran, got. laisjan, afi.

af got. lais, jeg ved; i aflydsforhold til nht.

lernen, eng. learn; besl. m. I. List, I. Læst)
A. om virksomhed, der har til formaal

at bibringe en kendskab til noget, kundskaber
i noget olgn.

1) (Q) ell. relig.) i tale ell. skrift (søge
at) udbrede kendskab til noget, udvikle,
fremsætte meninger, tanker, ideer osv.

(uden anvendelse af andre ydre virkemidler
end de retoriske og stilistiske); fremsætte;
udvikle; forkynde; docere; foredrage;
spec. (relig): forkynde evangeliet, den
kristne tro. l.l) uden obj. Jesus gik om-
kring i det ganske Galilæa, lærte (Chr.VI:
lærdej i deres Synagoger, og prædikede
Rigets Evangelium. lfa<fA.4.^3. Qvinden
tilsteder jeg ikke at lære (1907: være Læ-
rer^, ikke neiler at byde over Manden,
men at være i Stiih.ed.lTim.2.12. *Sønnen
selv nedsteg til Jord, |

Fødtes, lærte, led
og døde. Grundtv.BS.V.442. 1.2) m. tings-

obj.: forkynde; docere; spec: mundtlig
ell. skriftlig fremsætte en anskuelse
ell.paastand og hævde dens gyldighed
som dogme, læresætning olgn. Paulus
og Barnabas opholdt sig i Antiochia, og
lærte (Chr.VI: lærde j og forkyndte til-

ligemed mange Andre Herrens Ord. ApG.
15.35. Perserne lærede, at der vare 2 Prin-
cipia t)l.LTid.l725.456. man . . har be-
gyndt at lære ved Akademierne adskillige
Videnskaber, som man tilforn ikke kiendte
af Navn.JSneed.III.95. Pythagoras . . lærte
Sielenes Vandring fra et Legeme til det
andet. JBaden.Horatius.I.104. Borgerne
have Ret til at forene sig i Samfund for

at dyrke Gud paa den Maade, der stem-
mer med deres Overbeviisning, dog at
Intet læres eller foretages, som strider
mod Sædeligheden eller den offentlige
Orden. Grundl.(1849).§81. Bopp . . lærte
indisk, og Wolff . . lærte klassisk Filologi.
Brandes.Vl.444. hvad Jesus har lært om
Gud. Krarup.L.228. || m. tings-subj. Chri-
stendommen lærer, at alt det Cnristelige

10 kun er til for Troen. EierhXI.210. Aaben-
baringen havde lært en Skabelse af Intet.

Høffd.DF.15. 1.3) (ofte m. overgang til bet.

2.3J m. person-obj. alene, han oplod sin

Mund, lærte (Chr.VI: lærdej dem, og
sagde: Salige ere de fattige i Aanden,
thi Himmeriges Rige er deres. Matth.5.2.
Gaaer derfor hen, og lærer alle Folk
(1907: gører alle Folkeslagene til mine
Disciple^, smst.28.19. *saa viid, saa lad

20 dig lære,
|
At med Morgenstunden sig

|

Blomsten aa.hner.Heib.Boet.IV. 121. || m.
præp. om. hvis det er Nogens Gjerning at

forkynde, at lære Andre om deres Skyld,
at lære fra sig. Kierk. V.182. 1 .4) (vanske-

lig at skelne fra bet. 2.i) m. person-obj. og
tings-obj.: udvikle, forklare noget for en.

*„Hvad skal Dette være?" — „Ja, just

derom stride vi;
| Vil Han os det lære?"

Heib.Boet.V.350.
30 2) ved forsk, (pædagogiske) midler

(fx. forklaring, vejledning, overhøring, rev-

selse osv.) søge at dygtiggøre ell. ud-
danne en i kundskaber ell. færdigheder. 2.1)

(nu næppe br.; jf. ogs. u. bet. 2.5^ uden obj.:

virke som lærer; ofte i forb. lære of-
fentlig, være lærer i en (offentlig) skole.
*Jeg kunde leve her ved offentlig at lære,

|

Og leede Flittighed paa Vey til Held og
Ære. Stub.Ul. (Hans Tausen) lærede selv

40 offentlig i Riber-Byes Skole som Lector
Theologiæ. LTid.1738.18. Bagges.NK.40.
lære i en Skole. MG. 2.2) (sj.) m. tings-obj.

alene. *Hvergang nu en jordisk Smerte
I

Ængsted deres syge Hierte
|
Kloge Raad

han venligt lærte, |
Deelte ud sin Læge-

dom. Oehl.L.I.144. 2.3) m. person-obj. alene

II
(især højtid.) vejlede; retlede; belære;

rette paa. Gudl du haver lært mig
fra min Ungdom at.Bs.71.17. *Styrk mig,

50 lær mig, lad mig blive |
Taalig, trø-

stig her i Live. Kingo.402. KierkdV.184.

For Dig var (malerkunsten) en fremmed
Interesse . . Jeg søgte at lære Dig, vække
Agtelse hos Dig for mit Kald, men Du
forstod ikke. JSsm.JJ.i55. }\ med dele (skole)-

undervisning. *Hun Børen lærdte, og en
Puuge-Skole holdte. Holb.Baars.131. Hun
er fem Aar . . Lege med hende kan man
ikke, og lære hende kan man heller ikke.

60 Gylb.(1849).VI.6. lære Ungdommen. IfO.

nu især i forb. m. adv. (jf. sp.433^^^-): det

. . overlades disse Forældre (o: som betaler

for børnene) at sende deres Børn i de an-

dre autoriserede Skoler, hvor de troe at

læres bedre. MR.1802.124. de siger ellers,

at han (o: skolelæreren) lærer Børnene godt.
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Baud. S. 8. Q (nu 1. br.) undervise, ud-
danne i en færdighed, kunst olgn. 'Jeg
Dig jo male saae,

|
Og naar Du de Andre

lærte, | Stod og hørte jeg derpaa. fiC^nd.
X.546. *Det var en Stabstrompeter. I Han
lærer Drenge der paa Horn. HolstJV.S.

||

(nu 1. hf.) m. h. t. dyr: dressere; afrette.
Vi rider baade Formiddag og Eftermid-
dag unge Remonteheste, som vi lærer.

Og naar vi har faaet dem tilreden, er de lo

bleven sendt til Armeen. Cit.l849.(Bibe
Amt.1921.384). || i forb. være lært, være
undervist, uddannet, oplært. Og alle dine
Børn skuUe være lærte af Herren. Es.oé.
13. Brors.262. 'Lært han var paa Ledre-
gaard | Længst af Odin selve. Oehl.LJI.2.
oftest (dagl., nu især gldgs. ell. dial.) i forb.

m. adv. som godt (vel), daarlig: (byens for-
nemme folk) er bedre lært og kan bedre
snakke for sig. Hostr.KG.T.ll. „man er jo 20

saa daarlig lært. Men (Danmark) er vel
langt herfra?" — „Helt nord for Tysk-
land." Gjel. W.26. fordi man er mere lært
end andre skal man ikke have fattige

Kristne tilbedste. JFJcns-Ci 96. De skot-
ske bønder var temmelig oplyste, og
Bums var vel lært. NM0II.N.163. Gravl.
BB.109. Feilb. || t talem. og ordspr. han
kan (ell. skalj ikke lære mig, (især dial.)

han er mig underlegen (i kundskaber, dyg- 30

tighed ell. legemsstyrke); iscer brugt som af-
msende udtr. (jf 1. 47/f-)- Gh-avl.AB.222.
Feilb. den gamle skal man ære, den unge
skal man lære, 8« H. gammel 1.6. ægget
(kyllingen) vil lære hønen, se Høne
8p.l248"ff-

jf. bet. 5j: man lærer (selv)
ved at lære andre olgn. {efter lat. homi-
nes dum docent discunt) Mau.602?. HB
Dhlp.1.243. ADJørgJ.136. 2.4) m. person-
obj. og tings-obj. han, som lærer et Menne- 40

ske Kundskab ! P8.9i.IO. hun lærde mig
den Kunst, at see i Folckes Hænder. Holb.
Kandst.IV.2. først hun har lært mig, hvad
det er at elske. Gylb.Sk.l83. 'knap han
vidste, hvordan ad sig bære, | For slig

en Skjønhed Geographi at lære.PalM.IV.
155. du kan ell. skal ikke lære mig
noget, (dagl.) h-ugt som afvisende svar til

en, der vil belære, vejlede ell. raade en (jf.
ovf. 1. 31f.). Feilb. Q m. person-obj. og inf. 50

Herre 1 lær os at bede, som Johannes og
lærte sine Disciple. LucJi.!. Jeg troer at

om man syede Munden til paa ham, saa
lærde han sig at tale med Næseborene.
Holb.GW.(1724).4sc. Barnet læres, naar
det skal sove, at sige visse Ord for at
falde i ^øvn.Kierk.X.II.74. 'Lær dine Børn
at hade; |

selv lærer de sig at elske. Z.C
Niel8.yiL.16. (nu kun højtid., 1. br.) m. inf.
uden at: 'Lær min bange Siel fornemme (

60

Glimt af Vaarets tibte Lysti Eu!.(1914).V.
204. 'Du (o: Jesus) lærte os til Gud vore
Øine opslaae. Ing.RSE.VII.240. 'Gaasen
sine smaa | Lærer flittig gaa. PiføZi.I..55.

(jf. u. bet. 5.1 og 6.2) i forb. lære en at
kende noget ell.(l.br.) lære en noget

at kende: De har . . lært mig at kiænde,
at elske den sande . . Velgiørenhed. Bahb.
Fort.I.o4. *Vil I nu lære mig at kiende
Qvinder? Oehl.TieckJI.99. Jeg vil . . søge
at lære mine Landsmænd Danmark at

kenåe. Pol.^^/iil912.2.sp.l. 2J) i særlige

forb. m. præp. ell. adv. H i forb. lære 'af
(med noget), (jf. aflære 2; nu sj.) ved ret-

ledning, øvelse olgn. faa en til at aflægge en
vane olgn.; vænne af med. Moth.L272. Jeg
lærte Drengen af med at stamme. VSO.
Hun lærte sig af med at gruble over .

.

Tingenes Tilstand. EmilRasm. DL. 241. l\

lære 'fra sig, meddele andre af sine kund-
skaber, indsigter, færdigheder osv. Slange.
ChrIV.207. ved selv at være lydig kan
man lære Lydighed fra sig.Kierk.XI.27.
Den nymodens Tryk med latinske Bog-
staver lærte Fris (o: en gammel skolelærer)

ikke fra sig.AndNx.PE.1.280. || lære (en)
om igen, (nu næppe br.) give en ny (og
bedre) undervisning, belæring. Moth.L272.
rSO.

JI
lære (en) op, (dagl.) uddanne ell.

kere (fra begyndelsen af), lære op i boglige
konsteT.Moih.L272. D&H. Fexlb. \\ lære
paa en, (nu sj.) (bestræbe sig for at) bi-

bringe en kundskaber, indsigter, færdigheder
ell. retlede, forbedre en, rette paa en. Mand
lærer nok på ham, vilde hånd kun tage
derefter. Afo^A-L^ 7-2. Ubesindige 1 altid

skal jeg lære paa dig, hvad du skylder
min Fader. PAHeib.Sk.III.366. Alle lærte
de paa mig, næsten Alle sagde, at jeg
blev fordærvet af Roes. HCAnd.XI. 111.

tag hende, som hun er, uden at lære vi-

dere paa hende. ClaraAndersen.Dram.Ar-
beider.(1897).186. H lære (en) til (noget)
(se ogs. bet. i.s), (nu sj.) opøve, uddanne ell.

vænne til (noget), (rytterne) vare vel lærte
til Krig.lMakk.4.7. Professores Silentii,

der kunde lære den sladdervoren Ung-
dom til at tie. Høm. Moral.II.23. Han ..

lærede sig til at spille paa Instrumenter.
Holb.Hh.II.54L Den lUle Dreng havde
ogsaa lært sig til at blæse Sækkepibe.
Ing.Levnet.I.61. lære en 'til, opdrage; ud-
danne; belære; opøve. 'Datter min! lær dig
til i Tidel Grundtv.PS. VI.362. D&H. Kar-
lene taalte Øllet, og Drengene lærte sig til.

Gravl.(Jubelbryg.(1923).6). lære sig til

paa, øve sig paa; benytte som prøveklud.
Moth.L272. (han) søgte efter Herr von
Boden, som han vilde myrdet, og da han
fik mig at see, vilde han lære sig til paa
mig; men til Lykke var jeg stærkere. TT ess.

LbF.71. y lære en ud, (nu næppe br.)

gøre en helt uddannet, udlært. Moth.L273.
Mesteren lærte Drengen ud i fem Aar.
VSO.
3) (talespr.) spec. anv. af bet. (2.s og) 2.4,

i udtr. for at tvinge eU.revse ell. (i forb.
m. vUle ell. skuUe^ true med tvang ell.

revselse. 3.1) m. person-obj. og tings-obj.

(især en inf.). H m. tings-obj., der betegner
hvad man ved tvang ell. revselse vil bibringe
en den rette forstaaelse af ell. tvinge en til

Xni. Rentrykt "/, 1931
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at gøre. kommer op til os, saa ville vi

lære Eder Noget ISam. 14.12. Jeg skal

lære hende at holde sig smuckt hiemme
en anden gang. Holb.Kandst.II.3. Du spot-

ter, men var det ei for Hialmars skyld,

da skulde min Haand snart lære dig andet.
Suhm.(SkVid.XLl53). han lod Riset lære
dem at spytte røde Grise. Orundtv.Saxo.
11.25. *Jeg skal Dig lære,

| at holde de
gamle Folk i Ære! Kaalund. 214. lære
(en) at se op, se se. || m. tings-obj., der
betegner, hvad man vil tvinge en til at op-
høre med, afskrække fra at gøre oftere. I

Straten-Røvere I ieg skal lære jer at over-
falde en gammel fornemme ærlig Mand.
Holb.Jean.IV.7. 'Ja jeg skal din Slubbert
lære

|
At grunde naar du skal slaae. Blich.

(1920).X1V.150. Du skjændige Volds-
mand! Jeg skal lære dig at forfølge værge-
løse Kvinder. Hostr.ML.56. 3.2) i forkortede
udtryk (uden tings-obj.). *I hast tilkom een
ærlig Mand, | Og bøed dem stille være;

|

Hvis ikke det, saa sagde hånd,
|
Hånd

vilde dennem lære. Cit.ca.l725.(NkS4'>820.

105). deri er . . ingen Anden Skyld, end
den fordømte Skoflikker 1 Men jeg skal
lære haml Oehl.Er.L226. „Alt, hvad jeg
har slidt og slæbt for Din Slubberts Skyld,
er spildt! Men jeg skal lære Dig!" Med
disse Ord hævede han Stokken. Qoldschm.
11.125. 3.3) (især dial.) i forb. lære (en)
til (noget), (jf. u. bet. 2.5j tvinge en til at

gøre ell. undlade noget. Jeg skal lære di

til at gøre ået.Moth.L272. VSO. Feilb.
.

ogs. (forkortet): lære (en) itil. Moth.L272
Don Juan (løfter Haanden for at give ham
et Ørefigen . .): „Ah, jeg skal lære din
Knegt m." Lodde.(SkuespJV.298). jf.: Du
skulde læres til (med Tonen paa læres)
d. e. Du har ikke giort vel deri; du burde
have Utak derfor. FSO.

4) tU videre anv. af bet. 2, om ting ell.

forhold: være kilde til kundskaber, ind-
sigter, erfaringer olgn. 4.1) i al alm.,

om hvad der virker opdragende, udvik-
lende, belærende; nu især m. person-obj.

og tings-obj. Billeder og Malning lære de
Énioldige.Mau.6005. moralske og lærende
Digte. Ørs^.FI. 7. *læs dog med Forstand
din Sage!

| Og lad dig lære af de gamle
Dage. Grundtv.PS.IV.116. »Du mit Hoved
gjør fortumlet!

|
Altid skal mig Skriften

lære,
|
Altid kommer du med Skriften.

PalM.VI.237. 'Sol i Aftensvale, |
Lær

mig den Kunst at dalel Bich.1.46. i forb.
m.præp. om: (skriftens ord) ville ikke lære,
minde eller oplyse om Dette eller Hiint,
men om det Ene, som er fornødent. Sibb.

1.158.
II

m. person-obj. og inf. *Lær mig,
o Skov! at visne glaå. Oehl.E.223. 4.2) om
kilde til en oplysning ell. meddelelse, min
Ven er kommen til Stokholm, som Hans
kiære Brev af 2. huius lærer mig. Lange-
bek.Breve.300. Skrivebordet med Skuffer
forneden . . er skabt allerede i 17de Aar-
hundredes første Halvdel, som bl. a. Kri-

stian IV's Skrivebord paa Rosenborg læ-
rer. FrPoulsen.MH.II.U. 4.3) om hvad der
naturligt (af sig selv) medfører ell.

frembringer en viden, erfaring, fær-
dighed olgn. ell. nødvendiggør, frem-
tvinger en saadan. Viisdom . . lærer Maa-
dehold og Klogskab. Fisd.8. 7. Ørkesløshed
haver lært meget Ondt. Sir.33.31. 'Han
regnede, omtrent som os Naturen lær:

|

10 At Kone, der har fem, ei fieer, ei færre
Sandser . . | Hun vil . ChrBorup.PM.
362. Uheld og Modgang har lært mig
Taalmodighed. MO. i forb. m. præp. om:
hans Endeligt . . lærer Efterkommeren om
Gudernes Vrede. ^tcr/c.FJ.504. i forb. det
skal eZZ. vil tiden lære, det vil med tiden

komme frem, blive klart; (nu:) det skal (ell

vil) tiden vise. Hvad videre deraf vil følge,

skal Tiden lære. Holb.Jean.II.3. Langebek.
20 Breve.66. *mange Ting forvolde Tørst

|

Som man knap skulde tænke,
|
Men dog

Erfaring lærer. Storm.SD.167. Erfarin-
gen lærer os, at . . D&H. || m. person-obj.

og inf. først Tiden havde lært hende at

elske hz.m.Gylb.(1849).IX.52. Alderen læ-
rer Folk at gaae sagte. YSO. Det er Tider,
som nok kan lære En at spare. sms/. ordspr.:

nød lærer nøgen kone at spinde, se Nød.
(nu næppe br.) uden at: •Længsel lærte

30 disse Kinder blegne. Oehl.SE.13. Livet
havde lært ham sande det. Kierk.I7.28.
B. om (receptiv) virksomhed, hvorved man

erhverver sig kundskaber, færdigheder osv.

5) erhverve sig kundskaber ell. fær-
digheder ved egne bestræbelser ell. ved
en andens vejledning, undervisning
olgn. 5.1) i al alm. || uden obj. I kunne
alle prophetere, den Ene efter den Anden,
at Alle kunne lære og Alle blive formane-

40 de. ICor.14.31. Raadet er saadanne Mænd
som mand skal lære og profitere sd.Holb.

Pants.II.6. en Lære-Mester, som under-
viiser mig paa sit Knæ, og belønner mig
med et Kys, naar jeg lærer got. Pamela.
III.165. Han begreb alting let, lærte med
Lyst. JSneed.IIlJ.68. Deres Søn dandser
ikke . . har han ikke lært? CBernh.NF.III.
155. Lær selv, var hans Raad, at kopiere
andre duer ikke. NaturensV. 1920. 242. i

XI talem. og ordspr.: man skal lære, saa
længe man lever, (tildelstil bet. 6) der

vil stadig være punkter, hvor man mangler
(tilstrækkelig) indsigt ell. erfaring; man bli-

ver aldrig fuldkommen m. h. t. viden ell. er-

faring; ofte brugt som en slags undskyldning
for, at man først nu har faaet kendskab til,

er blevet belært om noget olgn. Mau.5992.
Biehl.DQ.IV.141. Ing.ÉF.V.lOO. man læ-
rer (selv) ved at lære andre olgn., se

60 u. bet. 2.3.
II

m. obj., der betegner det, man
erhverver sig indsigt, viden, erfaringer i ell.

selve den vundne indsigt, viden, erfaring.

du kan lære Indsigt af (de gamle). Sir.8.

12. ieg er en god ærlig Handvercksmand,
som ingen Complimentationer har lærdt.

Holb.Kandst.1.2. Han havde fast foresat
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sig at ville lære Dansk. Bagges.L.1.64. alle

Børn vare i Skole . . de sad paa deres
Bænke og lærte Noget. B^C^nd. KJ55. Jeg
elskede og beundrede Fader lige højt,

vilde lære alt af ham, hvad han blot vilde
lære mig. KLars.AH.4o. jf. bet. 5.3: 'lær
af ham din Aftensang!

|
Fred med hver

Sjæl p&a.JoTdlIng.BSE.V1.94. m.inf.som
obj.: du maa lære at frygte Herren din
Gud alle Dage. oMo8.14.23. jeg (er) ei af

dem, der i Gang-Vognen lærde at lalle:

Axel og Oehlenschlåger. Grundtv.UdvJII.
615. man maa krybe, før (ell. til) man
lærer at gaa, se krybe 2.i. lære at køre,
se II. køre 2.3. (nu næppe br.) uden at:

•Valborg (var) sat i Kloster
|
At lære

Sømmen sye og læse lære. OehlAV.6. (jf.

u. bet. 2.4 og 6.2> i forb. lære at kende
noget eW. lære noget at kende: I Sko-
lerne lære Ungdommen at kiende og elske
BoTgeTTpligt. Engelst.Nat.136. (der) burde
. . være Leilighed til at lære Dansk at

kjende i dets ældre Skikkelse. MEamm.
Progr.(18o3).13. 5.2) faa en faglig ud-
dannelse, især som ktrling i haandvcerk,

industri ell. handel. || uden obj. Hun og de
to Piger gaae og lære i Kongens KjøkTcen.
Kierk.I.308. Claudius var et Par Aar paa
Heinrichs Fabrik for at lære. PLevin.ÉG.
13. jeg har lært hos Herr —.Ludv. jf.:
Andreas Olufsen havde været henne og
lært, som man i vag Respekt udtrykker
sig paa Landet, og stillede nu fuldt fær-
dig med noget han kaldte sin „Udvikling".
JVJen8.NH.147. spec. (soldat.): uddannes
som rekrut; ligge inde som soldat, mine
Onkler . . var begge indkaldt til Krigs-
tjeneste (i 1864). Jeppe var den ældste
og havde lært — som det hedder— i Neu-
miinster i llo\sten.Cit.l920.(EistMKbh.2B.
III.465). DSt. 1918.51. OrdbS.(Sjæll.). i

forb. lære paa et redskab, (nu kun dial.)

uddanne sig i at bruge et redskab. Lære
(se. at spille) paa Instrumenter. jETøt/s^.S.

396. Lære paa Væven &c. Junge. || n».

obj., der betegner faget (jf. faglært^. Hver
buve ved det, han haver lærtl Mau.6015.
de Frimestere, hvilke det er tilladt at er-
nære sig ved deres lærte Profession, som
Hattemagere. Pl."/al802. det Tidsrum,
hvori han (o: en jæmbaneassistent) lærte
']æTnbaneTiet.SMuus.Astasminde.(1905).32.

II
(nu 1. br.) m. obj., der betegner redskab,

instrument: uddannes i brugen af. jeg skulde
lære dette Instrument (o: guitar). Oehl.AG.
142. 5.3) tilegne sig en vis stofmængde,
saaledes at man er i stand til at (hu-
ske og) genfortælle, gengive, genfrem-
stille det, gøre rede for det olgn. Der-
som Ungdommen bliver forsømmelig at
lære Børnelærdommen, da skulle de . .

straffis. DL.2—6—2. *Et Barn ey A B C
kand lære uden han | I Sted for Moders
Maal Philosophien ^Biiå.Anti'Spectator.124.
Endnu i Dag maa jeg lære min Prædiken.
YSO. *Lidt ustyrlig, som det gaar, | Var

han (o: Tordenskjold) udi Barndomsaar,
|

Lærte Bog kun halvt med Vold. GBode.
FU.76. lære lektier, tilegne sig, hvad
man har for til skolen (saa at man forstaar
og husker det). *1 heele Sophocles maae
som en Lectie lære. nolb.Mel.1.6. I min
Skolegang lærte jeg mange Lektier, men
liden Viisdom. EFont.L.16. han skulde
passe sin Søster Gustave, som var meget

10 mindre, end han, og saa skulde han ogsaa
lære sin Lectie. HCAnd.VI.63. lære Lejse.
OrdbS.(Fyn). lære indenad, udenad,
se indenad (slutn.), udenad, lære paa
remse, se Remse. 5.4) (nu 1. br.) m. af-
bleget bet. i forb. det bedste feM. alt hvad^
jeg har lært brugt som adverbiel bestem-
melse: saa godt jeg kan; af yderste evne; af
alle kræfter. Efterdi Jomfruen vil saa have
det, saa skal jeg min troe spille Comoedien

20 det heste jeg har lærdt. Holb.HP.II.6. (de)
løb, det bedste de havde lært, hver sine
Yeie. Grundiv.Saxo.IJ50. Jeg driller hende
det Bedste jeg har læTt.Hrz.XIV.S8. D&H.
5j) i særlige forb. m. adv. ell. præp. || lære
en noget af, (jf. aflære 1^ tilegne sig en
færdighed olgn., som en anden besidder, ved
at uddannes hos ham ell. (især) ved at iagt-

tage (og efterligne), finde ud af fremgangs-
maaden, hemmelighederne, finesserne derved

30 olgn. Det Haandgreb skal jeg snart lære
dig af. YSO. Thorvaldsen havde . . lært
Antiken noget af denne særegne Virk-
ning ai.JLange.BM.II.88. mange af dine
Fif har jeg allerede lært dig af. CEtcÆ.
VIII.64. tsffr t forb. lære en kunsten
af: Moth.K288. jeg vil ikke lade mig
merke, at jeg er meget forlegen for at
lære ham (o: en guldmager) Konsten af.

Holb.Arab.4sc. Den muntre Dreng benyt-
40 tede . . Lejligheden til at lære Kjøresven-

den Kunsten af at styre Heste og Vogn.
Ing.VS.1.42. Drachm.SH.31.

JH
lære 'om

(igen), erhverve sig viden, Icerdom af en ny
(og bedre) art end den allerede lærte, en
fammel Svend, som jeg, der slet ikke
an „lære om igien", (maa) kæmpe for-

tvivlet for sin smule Tilværelse i Stats-
Kirken. (?runrZ<v.Z7di'.F7JJ.590. VSO. det
er (gud), der skal hjælpe Dig til at lære

50 om, saa Du vænnes fra det Verdslige.
Kierk.IX.139. jj lære op (igen), (sj.) op-
friske sin viden om, sit kendskab til noget.
De Jule-Psalmer Jette har lært, lader jeg
hende lære op igien i Julen. Grundtv.B.
1.543. jj lære paa noget, (nu sj.i rigsspr.)

bestræbe sig for, beskæftige sig med at lære
noget. Moth.L272. Det er uden Tvivl en
Rolle i et tragiskt Stykke, som De lærer
paa. Tode.S.50. Blich.(1920).XXI.S0. lære

60 ^n«: læsej paa sin Lectie. FSO. du har
lært paa det tyske i otte, ni Aai. PThist.
P.14.

II
lære ud, (jf. aflære 4; nu næppe

br.) fuldende sin uddannelse; især: staa sin
Iceretid ud som lærling i en profession. Moth.
L273. Han skal først lære ud, førend han
kan blive Mester. FSO. D&H.

28*
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6) under indflydelse af særlige om-
stændigheder, leveforhold, erfaringer
olgn. føres til forstaaelse af noget, til-

egne sig en vis viden ell. erfaring, læg-
ge sig efter en vis levevis, vane olgn.;

ogs.: faa en tydelig fornemmelse, et

stærkt indtryk af noget; erfare, mærke,
føle olgn. 6.1) ^ i al alm. *jeg til min
Ulycke haver læret,

|
At det ey Kierlig-

hed, men Smincke haver været. Holb.Mel.
II. 5. Tapperhed . . læres bedst . . paa
Yslp\adsen.Rahb.Tilsk.l796.430. Lær Taus-
hed; og lær Taushed fra Dig.Kierk.XII.
335. talem.: der er dem, der intet har
lært og intet (har) glemt olgn. Mau.
3125. Arlaud.473. 6.2) m. inf. som obj. ; spec.

(jf. bet. S) i opfordringer til at forbedre sig,

skikke sig, lægge sig efter noget olgn. Lær
saa en anden gang at bære Respect for
en stor Herres luBkei. Holb.Kandst.IV.2.
lærte hun først at blive fornuftig, skulde
hun nok lære at blive huuslig. Tullin.II.

242. *Søen er en Jungmand kæk, | Han
hiver al sin Hyre væk,

| Han har ej lært
at spare. Drachm.SH.S. kan du da aldrig
lære at være forsigtig!

|
|| i forb. lære

at kende en (ell. noget^ ell. lære en
(ell. noget^ at kende {den sidste konstruk-
tion (der maaske er en efterligning af tysk)

dadles afJCLange.HaandbogiModersmaalet.
(1832).78 og af MO.; den er nu den almin-
deligste udtryksform i talespr.; jf. u. bet. 2.4

0.^ 5.1; sml. Mikkels.Ordf.638f.) faa kendskab
til; blive kendt med; stifte bekendtskab med.
Jeg har lært at kiende dem, (men) jeg
har og lært at foragte dem. Mall.BH.10.
saa havde jeg ikke heller lært hendes
Fortienester saa nøie at kiende. Biehl.Æ.
92. jeg lærte den rene, den uskyldige,
den sande, den brændende Kjærlighed at

kiende. Beib.TR.nr.85.5. Man havde lært
at kiende saa meget Nyt, at Lysten til at

kiende Alt nu blev ret levende. Høyen.
(Molb.NTidsskr.I.370). For Resten havde
Fru S. rigtignok lært at kende, hvad det
vilde sige med et gammelt, anset Navn.
KLars.SA.ll. der er næppe ret mange
københavnske Kolonial-Købmænd, der
ikke . . har lært ham at kende og skatte.

DagNyh.^^U1907.2.sp.5. (sj.) uden at: det
er meget lettere . . i den lavere Stand,
at lære kjende Mennesker end i den . .

finere Verden. P^B^eifc. 175.6. *først hos
dig jeg lærte Veemod k\ende.PalM.Dryad.
12. (sj.) reciprokt: *Dog blev vi Venner
i en Haandevending.

|
Vi lærte snart at

k\endes.0ehl.HJ.128. du skal lære mig
at kende olgn., (nu sj.) brugt som trusel

(jf. bet. S). „Hvem tør sige at jeg har
stjaalet?" — „Det siger min Moder." —
„Godt! hun skal lære at kjende mig. Hvo
som angriber min Ære, over ham kræver
jeg Bævn." Heib.Poet.VI.80. 8mst.V.333.
6.3) i forb. m. præp. af || styrende en person-
betegnelse: ved paavirkning fra, efterligning

af en person lægge sig en vis levevis ell. vane

til. Af min Moder . . har jeg lært Guds-
frygt og Gavmildhed. JSneed! FJ.538. min
søn er begyndt at bande; han lærer jo af
de andre drenge

j || styrende en betegnelse

for ting ell. forhold: uddrage en erfaring
ell. indsigt af noget; ogs. (nu 1. br): uddrage
en oplysning af; erfare af. (Jesus) allige-
vel han var Søn, lærte (Chr.VI: lærde

j

dog Lydighed af det, han \eed.Hebr.5.8.
10 vil I kun lære der af en anden gang ikke

at raisonnere om Sager, som overgaar jer
Forstand. Holb.Arab.12sc. Af dette Bref .

.

lærer mand, at Cancelleren hafde sendt
Kongen tilbage nogle Brefve, som . .

skulde været sendte til Torstenson.SZan^re.
ChrIV.1240. *Af det (o: guldhornet) kan
I lære. Oehl.L.1.23. jeg vil holde mig til

den (rejse), vi var paa i Rusland, for den
ka I lære mest af, naar I vil ta efter det.

20 KLars.SF.69.
7) refl., i forb. som det lærer sig let

(efter ty. es lernt sich leicht; nu kun dial.)

det tilegnes, læres let. udyder lærer sig
seU.Moth.L271. Hans (o: en rig ynglings)
heele Midlers Brug, bestaaer for ham i

en prægtig Opførsel, og det lærer sig

snart, det kand han uden ad, det kand
han snart lære. Mossin.Term.120. Feilb.

Jjsere-y i ssgr. 1) (jf. Lær- 3) af I. Lære
30 ell. ni. lære, som regel (hvor ikke andet an-

gives) svarende til I. Lære 1 og III. lære
1-2 ell. 5, oftest saaledes at det ikke er mu-
ligt nu at skelne herimellem (jf. ty. ssgr. m.
lehr-, holl. m. \eev-). 2) (f Ler-), {efter ty.

lehr-) af II. Lære; se Lære-baand, -bræt,
-bue, -palisade, -pæl, -ring. -aar, et. (nu
især m^ især i fit., om de aar, i hvilke man
modtager sin uddannelse, spec: den tid, i

hvilken man staar i lære; læretid. Holb.Ep.
*o 1.20. han maae da i nogle Aar først være

Læredreng, og efter fuldendte Læreaar
bliver han Svend. Hallager.65. (Holbergs)
Vandreaar følger ikke paa Læreaarene;
hans Læreaar er Vandreaar. Brandes.1.19.
AndNx.PE.II.147. I| staa sine læreaar
ud, udstaa sine læreaar ('CPi2ofAe..7iV.

295. KiøbmSyst.1.283) ell. (nu næppe br.)

staa sine læreaar (VSO. MO. D&H.),
blive udlært (jf. staa sin lære ud u. I. Lære

50 1,2j. -anstalt, en. (jf. -indretning, -værk
2, Lærdom sanstaltj anstalt, der giver (vi-

deregaaende, højere) undervisning. Blich.

(1920). XX. 157. i Hovedstaden fandtes
Landets vigtigste Læreanstalter. Winth.
NDigtn.233. Læreanstalter for Gartnere i

Danmark.ffave&rL.'JI.i07. farmaceutisk
og polyteknisk læreanstalt (officielt:

Den polytekniske Læreanstalt, dagl.ogs.:

læreanstalten^, 7iavn paa to anstalter i Kbh.
60 (oprettet 1892 og 1829) til uddannelse af

farmaceuter og ingeniører. Sal.VII.751.XIX.
385. -baand, et. [II] {.efter ty. lehrreif

;

a, foræld.) ved konstruktionen af en skanse-

kurv: et slags tøndebaand, der er forsynet

med lige saa mange mærker, som der skal

være stolper i kurven. Ler-: MilTeknO.163.
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•barn, et. (jf. -svend; sj.) elev; discipel.

Kbh.^yel909.3.sp.3. -begreb, et. [I.2.i]

{efter ty. lehrbegriff; nu især teol.) indhol-

det af en lære (I.2.i) ell. indbegrebet af, hvad
der læres om noget; lærebygning, system af
læresætninger olgn. JSneed.III.277. Læ-
gerne . . vide (ikke) sammes (o: hudsyg-
dommetis) sande Grund, da de for let have
ladet sig nøye med de Lærebegreb om
fordærvede Safter. Lægen.IX.317. det Pau-
linske, det Petrinske og det Johanneiske
Lærebegreb (o: den kristne lære, saaledes

som den fremtræder hos Paulus, Peter. Jo-
hannes). SaUXVI. 230. O -besærli«:,
adj. (jf. -gerrig, videbegærlig; nu sj.) lære-

lysten. Wand.Mindesm.1.434. (man) lærer
og lærer og bliver kun mere lærebegjer-
\ig. Kierk.VI.éoé. -hog^ en. en til orug
for skoleelever ell. studerende beregnet frem-
stilling af, hvad der Jienhører under en vis

ktmdskabsgren. Lære-Bøger, hvori der er
intet Nyt uden Konst-Ord og Methoder.
JSneed.1.3. Schand.AE.122. Lærebog i Fy-
sik. Christians.(bogtitel.l892). || spec. o»» be-

arbejdelse (til skolebrug) af Luthers lUle ka-
tekismus. LTid.1747.482. Lærebog i den
Evangelisk-christelige Religion.£aU«.f&o^-
titel.1791). „De maa jo være confirmeret.
Saa kan De dog vel læse, skrive og regne."
„Jo, det kan jeg . . og saa kan jeg des-
uden Lærehogen." Hrz.JJ. 1. 287. JSostr.

SpT.II.12. Schack.109. -brev, et. (jf.
Svendebrev^ et af principalen (mesteren)
udstedt bevis for, at en kerling er blevet ud-
lært hos ham. Holb.Paars.116. jeg (har) mit
gamle Lærebrev endnu, som Skomager-
svend. J«^.£^.7JJ.i60. 6oos.III.71. jf.
Forst- og Jagtlærebrev. SaZ.7I.95i. -bro-
der, en. (nu næppe br.) om skolekamme-
rat, medstuderende olgn. VSO. -brset, et.

[ID {efter ty. lehrbrett; H, foræld.) ved frem-
stilling af skayisekurve: træskive med skanse-
kurvens diameter og lige saa mange udskæ-
ringer, som der skal være stolper i skanse-
kurven. MilConv.VII.435. Ler-: MUTeknO.
-bne, en. [ID (bygn.) bue af træ, som tje-

ner til støtte for en bue ell. hvælving under
opmuringen og fjernes, naar murværket kan
bære sig selv. Sal.^XVI.230. 0) -bygning,
en. [1.2.1] (jf. -begreb, -forfatning, -kæde)
den helhed, sammenhæng, der dannes af,
hvad der læres om et vist emne; system (af
læresætninger olgn.). LTid.1740.527. Efter
(apostlenes) Lærebygning er Gud alt, og
Mennesket intet, ^asf^.^a 7.79. jeg hylder
hvert eneste Dogme i den kristelige Lære-
bygning. Schana.UM.lO. de indiske gram-
matikeres lærebygning. HolgPed.SN.20.
liæred, et. se Lærred.
Xiære-datter, en. {oldn. læridottir,

kvindelig discipel;Jf. -moder) elevpaajorde-
moderskolen ved fødselsstiftelsen i Kbh. Re-
8kr.'yBl787.III. Goldschm.I.30o. OEung.
LykkensOmnibus.(1926).40. -difi^, et. (jf.
lærende digt u. IH. lære 4.i; æstet.) digt,

der rummer en lære af spekulativ, viden-

skabelig, moralsk ell. nyttig art; didaktisk

digt. LTid. 1736.714. Schillers Læredigt,
Die Kiinstler.^a^^es.i,J.i05. Heib.Pros.I.
421. SaUXVI.230. -digter, en. (jf.-éigt-
(ning); æstet.) didaktisk digter. Ew.(1914).
IV.94. Brandes.V1.617. Olof Dalin . . er
satirisk Læredigter i Holbergs And. i?ørrf.

SL.13. -digtning, en.^j/".-digt(er); æstet.)

didaktisk poesi. V\ed.BB.9o. -dreng, en.

10 (jf. Dreng 3.3, Haandværksdreng; t rigs-

spr. nu Imt gldgs.) lærling (2). Holb.Paars.
116. Discipelen, som bliver academisk
Borger, Læredrengen, der bliver Svend.
HCAnd.II.3. Han tilbragte 16 år hos én
og samme købmand, halvdelen som lære-
dreng og den anden halvdel som svend.
Apjørg.IV.16. Blaum.AH.9. FeUb. -dyg-
tig, adj. (nu næppe br.) d. s. s. -nem. vApii.
(1772).1II. -embede, et. embede, hvis

20 indehaver kerer (1); dels (nu sj.) om embede
ved (højere) tmder visniyigsanstalt (især: pro-
fessorat, docentur olgn.; jf. -stol^. Academi-
ske Lære-EmhedeT. Holb.Ep.II.33o. Mali.
SgH.o80. VSO. MO. dels (relig.) om virk-

somhed ell. stilling som forkynder af evange-
liet, især som præst. Hersl.TT.1.456. Apost-
lemes Efterfølgere i Lære-Embedet har
. . forandret og forvansket det rene, op-
rindelige Evangelium. Grundtv.Vart.112.

30 VSO. MO. -emne, et. {efter sv. låro-

'Åmne^f. -fag; især Jios sprogrensere) (skole)-

fag. HBrandis.JomfruTrægaardsErindrin-
ger.(1874).45. Skoletidende.1885.53. -fa-
der, en. {ænyd. d. s., oldn. lærifaåir; højtid.)

person, der leerer (1) ell. er indehaver af et

læreembede; især om person, der har frem-
sat en lære (1), har faaet stor betydning
inden for en aandelig bevægelse, en faggren,
videnskabsgren olgn. ; spec. om kirkefade, den

40 bekiendte Lære-Fader St. Irenæus. Holb.
Kh.l22. 'Pamassi gamle Søn I graaskiæg-
ged Lærefader (o: Cicero)\ Graah.PT.1.272.
en værdig Mathematikens Lærefader i

Giesen. Mall.G.24. *Leve højt vort Lær-
domshjem (o: tmiversitetet)

| og dets Lære-
fædre 1 VilhAnd. Studentersangen. (1922). 12.
Som Teolog var Niels Hemmingsen Elev
af Philip Melanchton . . som han altid pri-
ste som den store Lærefader. CSPet.LÅtt.

50 1.314. (9 -fag, et. (jf. -emne, -genstand
samt Lærdomsfagj fag, disciplin, hvori der
undervises. Lærefagene (o : ved et universi-
ttt) ere . . særdeles vel besatte. Ørst.Brl.
298. Intet er fordærveligere . . end at
ville tage Lærefag for, hvilke Lærlingeme
ikke ere \o-Kae.Mynst.Frb.7. VSO. MO.
-forfatning, en. [I.2.i] (sj) d. s. s. -byg-
ning. Eilsch. Phil Brev. 105. 165. 190. 361.
-form, en. [I.2a; in.1-2] (iscer teol.) en

60 (tros)læres form; form for (religiøs) forkyn-
delse eU. belæring, den herskende Kirkes
Læreform. BircknerJ.9. VSO. TroelsL.XII.
89. I have været Syndens Tjenere, men
bleve af Hjertet lydige imod den Lære-
form (1819: den Lærdoms Form j, til hvil-
ken I bleve overgivne. Rom. 6.17 (1907).
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•frihed, en. (især m) frihed Hl i sin for-

kyndelse ell. undervisning at fremsætte den
opfattelse, man anser for den rette. NTre-

schow.Moral.I.(1811).146. der (hør) stedse

iadrømmes en større Lærefrihed ved Høi-
skolen end i "KAxkevne.Mynst.BlS.I.iSå.
Absolut Lærefrihed er en nødvendig Be-
tingelse for Sandhedens Yæxt.Schand.O.
1.182. Ved Universitetet herskede fuld

Lærefrihed. 7erf?ens^isf.7.17'8. -gang, en. lo

{ty. lehrgang; s/.) fremgangsmaade ved be-

læring eU.undervisning.AarbM.usik.1922.113.
tj} -gave, en. (1. br.) især i flt, om evne

til at lære fra sig; pædagogisk evne. EPont.
L.17. MO. Schand.O.I.lOO. -genstand,
en. (nu næppe br.) d. s. s. -fag. Nyerup.
TJnivA.51. Blich.(1920).XX.158. I dette
Tidsrum blev i nogle faa kjøbenhavnske
Skoler indbragt en ny Læregjenstand:
Fysiken. Goldschm.111.100. -gerrig, adj. 20

(jf. -begærlig; nu næppe br.) lærelysten. Her
finder og den nys- eller rættere læregie-
rige Læser omstændelige Efterrætninger.
LTid.1737.660. følge Lærgierrigheds
Drift og sund Forstands Lys. Tode.ST.l?82.
514. -hoved, et. evne til hurtigt, let at

lære noget ell. (især) lærenem person, et

Lærehoved var han ikke, mindst et Eksa-
mensmenneske. Brandes.II.217. Han har
aabenbart haft et udmærket Lærehoved. 30

EHenrichs. MF. 1. 198. HOlr. Absalon. II.

(1909). 162. -hos, et. (højtid., 1. br.) om
(hus, der rummer en) læreanstalt. VortHj.
11.34. uegl.: de to „flotte" Teatre, Lære-
huse i alskens Ugudelighed og Usædelig-
hed. NMøllVLitt. 11.619. -indretning,
en. (sj.) d. s. s. -anstalt. Ørst.(DUgeshr.2±t.
VII. 21). -Icanimerat, en. I) person,

man staar (ell. har staaet) i lære sammen
med. 2) (haandv.-jarg.) d. s. s. Bænkknægt. 40

OrdbS. -kind, en. 1) (nu især dial.) klud,

hvorpaa man kerer at sy forsk, slags syning;
navneklud; prøveklud. Moth.L275. VSO.
MO. FortNut.VII.213. 2) (nu næppe br.)

billedl. ell. i sammenligninger. 2.1) om hvad
der er resultatet af ens første (famlende)
forsøg, omendskiønt dette (o: oversættelsen)

er saa at sige min Læreklud, saa har jeg
dog ikke begaaet saa grove Fusker-Feil.
Pamela.II.696. PAHeib.II.266. følge (dig- 50

teren) fra hans første Læreklud til hans
sidste Mesterværk. Rahb.(Trojel.II.ii). 2.2)

om hvad man bruger til at øve sig paa; (nu
alm.:) prøveklud. Moth.L275. maa de smaa
endnu tiene til Læreklude (for lægerne)?
Argus.l771.Nr.43.2. Jagten efter (sump-
snepper) er let og behagelig, og en god
Læreklud for Begyndere. Blich. (1920).
XV1I.195. VSO. MO. -kontrailt, en.

fnu 1. br.) d. s. s. Lærlingekontrakt. LovL 60

Pet.IV.543. VortHUl.64. -kraft, en.

(^.) i flt.: lærerkræfter, under hans (o: Fr.
Vll.s) Regjering have vi set vore (o:

universitetets) Lærekræfter udvidede, vore
Læremidler forøgede,forbedrede,forskiøn-
nede. Madv.E.288. -kæde, en. [L2.i] (sj.)

d. s. s. -bygning. Tager man Satan . . bort
af den christne Religions Lærekiede, saa.
er det umueligt at redde Arvesynden. 5a^-
ges.L. 1.200. -kær, adj. (sj.) d. s. s. -ly-

sten, (jeg) tilstæder enhver lærekier Jor-
demoder at komme tO mig, og underrettes
af mig. B Wichtnand. Underviisning forJor-
demødre.(l 75o).Fort.l4.
lærelig, adj. ['læ-rali] (af IH. lære 2;

sj.) d. s. s. Tærlig 2. Fremstillingen er til-

strækkelig simpel, let og, hvis jeg tør
bruge dette Ord, lærelig. Madv.Bemærk-
ninger iAnl.af lat.Sproglære.(1841).8.
L<ære-lyst, en. (i rigsspr. kun &) lyst

til at lære noget. VSO. Katek.§2o. Det er
sjeldent hos en næsten halvfj erdsindstyve-
aarig Mand at træffe en saadan alsidig
Modtagelighed og en saa livlig Lærelyst.
Schand.O.II.195. Feilb. -lysten, adj. (jf.
-begærlig, -kær, -lyst; i rigsspr. kun 03^
som har lyst til ell. er ivrig efter at lære

noget. *Tag med Ærbødighed og lære-
lysten fat

I

Philosophiens Bog. Zetlitz.

(Bahb.LB.I.607). Grundtv.PS.II.460. Aare-
str.SS.II.76. Saa opvakt, lærenem og lære-
lysten hun er— ligesaa lidt udviklet, tror

jeg, at hendes Følelsesliv ev.Drachm.F.I.
499. O -maade, en. (jf. -metodeø, den
navnkundige Philosophus Gensche, hvis
frie og levende Læremaade stod mig usige-
lig vel an. EPont.L.21. Ew.[1914).IV.222.
VilhAnd.Litt.il.145. -mening, en. [L2.i]

(sj.) mening, anskuelse, der fremsættes som
dogme, i form af en læresætning olgn. NTre-
schow.PhN.165. hin Fortabthed og Hildet-
hed i Læremeninger, som var den tyske
Romantiks svageste ^idie.Brande,s.V.341.

-mester, en. 1) i egl. bet: person, der
underviser ell. uddanner andre. 1.1) (nu
næppe br.) i al alm., om lærer; spec. om pri-

vatlærer, huslærer, opdrager for en ung (for-

nem) person. Aristobulus Kong Ptolomæus'
Læremester (Buhl: Lærer). 2Makk. 1. 10.

den store Læremester Socrate, hvis Lær-
dom gik ud paa at danne fornuftige Men-
nesker og Borgere. Eolb.Ep.III.52. Skole-
holdere og Læremestere ved de Danske
Skoler i Kiøbenhavn. Nørreg.Privatr.1.344.

VSO. MO. 1.2) næringsdrivende (især : haand-
værksmester), hos hvem en person er i lære;

en lærlings mester, principal. Goos.1.497.
Lærlingen skal vise sin Læremester Tro-
skab, Lydighed og Ærbødighed. ioyiV^r.

342^/sl921.§6. (han) fik Lyst at lære Tøm-
rer- og Hjulmandshaandværket, og han
kom i Lære hos en dygtig Læremester i

Løve. AarbSorø.1924.34. 2) (især m) uegl.

2.1) om person, der virker retledende, vejle-

dende ell. tjener til forbillede for en. min
Læremester Pernille siger at jo mere Fi-
mrer vi giør, jo mere bestyrker vi vore
Sager, og betar Verten al Suspicion. Holb.

Pants.II.4. (mange ægtefolk) leve, som om
den ene skulde være den andens hære-
mester. CPBothe.JN.23. Grækerne, som i

saa mange Maader have været Europas
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andre Folkefærds Læremestre. 0rst.IlI.34.

Han kan være din Læremester i alt.FSO.

2^) om ting ell. forhold, lidelig Øvelse .

.

er dend beste Læremester. Ærefcoe. 75. Saa
er Skriften da bestandig den ufejlbare
Læremester i alt, hvad der vedrører Tro,
Lære og Liv. Krarup.L.18. Blomsten, Fug-
len og Barnet vU stadig vedblive at være
Poesiens Læremestre. xVJe^pesen.OiV.51.

||

ordspr. (jf. u. -mester-inde 2.2 samt u. Læ- lo

rerinde2.2^. erfaring ('Afau.i 778. VortHj.
1112.23) ell. (nu næppe br.) erfarenhed
(Sporon.Breve.1.86. Olufs.NyOec.I.U9) er
den bedste læremester olgn. -me-
8ter-inde9 en. fs/. -mesterske. LTidJ.737.
387). 1) (jf. -mester l.i; nu næppe br.) i

egl. bet., om lærerinde olgn. Falst.3. Fruen-
timmer har været Lære-Mesterinder i de
aller-alvorligsteVidenskaber. £ttecA..8einM.

10. PAHeib.US.414. 2) (jf. -mester 2; nu 20

sj.) tiegl. 2.1) om person, en ung Pige er
en født Læremesterinde, af hvem man al-

tid kan lære om ikke Andet, saa at be-
drage hende. Kierk.l.3o4. 2.2) om ting ell.

forhold, (digterne) kiendte den smukke Na-
tur og havde den ene til Læremesterinde.
JSneed.1.73. Kirken er vor Moder og Lære-
mesterinde. Mart.Forsv.69. || ordspr. (jf. u.

-mester 2.2^. erfarenhed er den bed-
ste læremesterinde olgn. ThHolm.Ana- 3o

gallvi.(1761).30.vAph.(1764). VSO. O -me-
tode, en. (jf. -maade^. VSO. Goldschm.
III.IOO. -middel, et. iscer i flt., om de
(praktiske) hjælpemidler, der bruges ved un-
dervisning. Bek.Xr.l03^*/el871. Madv.E.288
(se u. -kraftj. -moder, en. (cenyd. d. s.,

oldn. lærimåflir; jf. -datter, -fader; foræld.)
lærerinde (især for smaa børn); spec. om
kvinde, der havde asyl, pogeskole olgn. (jf.
Asylmoder;, ell. (fra ca. 1730-1824) om den 40

kifinde, der havde opsyn med pigebørnene
paa vajsenhuset (Luxd.Dagb.II.360. AD
Jørg..TÉ.259. jf. ChrOttesen. Detkgl.Vajsen-
hus.(1927).274). Hver Drenge-Skole haver
sin Præceptor og Adjunctus, hver Pige-
Skole sin Præceptor og Lære - Moder.
EPont.Atlas.11.113. jeg blev sat i Skole
hos en gammel Madame eller Læremoder,
som hun 'k?i{åtQs.Hauch.MfB.16. HCAnd.
111.55. TroelsL.Vll.33. \\ ftiZZ«dZ. »Derpaa 50

toog jeg Pik og Pak,
| Og forlood min

Lære-Moder (o -.universitetet). Clitau.PT.6o.
-nem, adj. (jf. ænyd. lærlig nem (PClaus-
søn.Snorre.(1633).183) samt kende-, let-,

tungnem ; sml. lære-dygtig, -tung) som har
let ved at lære noget. Bahb.Fort.11.409. Bar-
net . . fandt (jeg) yderst lærenemt og agt-
paagivende. Gylb.KV.90. 'Han voxede til,

blev stor og lang | og passede flittig sin
Skolegang —

|
lærenem vUde han dting 60

vide. Blaum.Sib.200. H hertil: Lærenemhed
(jf. -nemmej. Rahb.(MO.). Degnen . . exa-
minerede ham længe, roste hans Lære-
nemhed. Scha7id.F.272. GJ -nemme, et.

(jf.-nem-hed; 1. br.) evne til at lære noget.

Scharling.SverrePræstJ.(1888).87. et vid-

underligt Lærenemme og en fænomenal
H.\xkommelse.VVed.RFJ213. -norm, en.

[I.2.1] (teol.) hvad der tjener som norm, rette-

snor for en religiøs lære. Mart.Den da.Folke-

kirkesForfatn.(1867).36. det BUlede, som
man har paaduttet Skriften ved at gøre
den til en ufejlbar Lærenorm, er selvop-
fundet. Krarup.L.20. -palisade, en. [II]

fii, foræld.) om de første palisader, derved
palisadering anbringes med visse tnellemrum
for at tjene som rettesnor for de øviHge, der
anbringes derimellem. Ler-: MilTeknO.203.
-penge, pi. ell. (nu sj. i rigsspr.) en (LTid.
1735.818. VSO. HFEtc.FB.4. jf. Feilb.). 1)

(nu 1. br.) i egl. bet.: penge, der betales som
vederlag for undervisning ell. uddannelse.
MothJié27o. Betale sin Mester Lærepenge.
vAph.(1772).lll. VortHj.1112.37. 2) overf.,

om tab, skade olgn., som man paadrager sig

af mangel paa erfaring, kendskab til for-
koldene osv., men hvoraf man lærer, hvor-
dan man i fremtiden skal forholde sig i lig-

nende tilfælde; iscer i forb. som betale, give
lærepenge, det koster lærepenge olgn. vi
leve efter dem, og kunde blive klogere
af det, der har kaastet dem (0: vore for-
fædre) Lære-Penge. EPont. Men. III. 556.
Da de Danske saaledes havde givet Lære-
Penge, blev de . . forsigtige. Grundtv.Saxo.
111.316. Jeg troer . . at jeg . . er udseet
til at være tvunget Vidne ved aUe hem-
melige Rendezvous. Men jeg har betalt
altfor dyre Lærepenge, tU oftere at finde
mig dexi.E:eib.Poet.X.63. Goldschm.1.370.
-plan, en. t) (sj.) om form for religiøs

forkyndelse olen. Lodde.NT.163. 2) (1. br.)

plan for undervisning ell. belæring. S&B.
D&H. -post, en. (1. br.) stilling som (uni-
versitets)lærer; lærerpost. StSprOJNr.124.56.
-prove, en. (nu næppe br.) prøve, en lær-
ling, elev, studerende osv. maa underkaste
sig (især: som afslutning paa uddannelsen).
*Ja naar mand gaar fra Skolen bort,

|

Har viist sin Lære-Prøve. Sort.Poet.31. Lad
os tænke en Styrmand og antage, at han
med Udmærkelse havde bestaaet alle
Lære-PTøver. Kierk.V.199. -pnnkt, et
ell. t en (vAph.(1764)). [L2.i] (nu iscer teol.)

punkt i en religiøs ell. vidmskabelig lære;
især: dogme. LTid.1748.779. MPont.(Kbh.
^*lsl913.3.sp.2). -pæl, en. [II] {efter ty.

lehrpfahl; foræld^ om de to pæle, der an-
bringes hver for sin ende af faskinbænken
for at bestemme faskinens længde. Ler-:
MilTeknO.68.

I. IJærer, en. ['læ*rar, læ*(r)j; vulg.eU.
dial. 'lerar, le(r)j] ((f) Lærere. Mossin.
Term.436. Etc.(1914).II.30). flt. -e. (glda.
d. s. (Suso.32.102), ty. lehrer, ^of.laisareis;

afl. af IH. lære; jf. Lære-fader, -mester)
1) (jf. Jubel-, Kirkelærer; til HI. lære 1:

person, der forkynder noget; næstenkun
(bibl., relig.) om person, der forkynder
ell. (jf. bet. 2) oplærer i en religion, spec.

kristendommen (fx. om præst), (de fandt
Jesiis) i Templet siddende midt iblandt
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Lærerne, hvor han baade hørte dem og
adspurgte dem. Luc.2.46. Mester, vi vide,

at du er en Lærer (Chr.VI: en Lærere^,
kommen fra Gud. Joh.3.2. Gud haver sat

i Menigheden først Apostler, for det An-
det Propheter, for det Tredie Lærere.i Cor.

12.28(jf. Ephes.4.11). det skulde ikke være
nyttigt, at dens ('o; teologiensJLdsTexQ kiendte
de naturlige Midler, ved hvilke Forstan-
den overbevises og Hiertet røres. JiSnecd.

11.415. *Lærere . . | Som paa Guds Vegne
tale kan

|
Til os med Ordets Lære. jSa-

mu8.Psalmer.111.(1 783).197.
2) til IIL lære 2. 2.i) CJ i al alm.: per-

son, der spreder oplysning (jf. Folke-
lærer) ell. belærer, retleder, vejleder
olgn. See, Gud er ophøiet ved sin Kraft;
hvo er en Lærer som han? Job.36.22.
Min Lærere — min Gnd.Ew.(1914).II.30.
(Georg) Brandes var alle Dage mere Læ-
rer end Forsker.Joh8Dam.(Oad8Mag.l921.
382). 2.2) mandlig person, hvis beskæf-
tigelse (især: livsbeskæftigelse) det er at
undervise privat ell. ved en undervisnings-
anstalt i et ell. flere fag ell. færdigheder; uden
for ssgr.nu især om mand, der har den
livsbeskæftigelse at undervise ved en
skole (jf. Skolelærer^' ogs. undertiden brugt
i flt. uden hensyn til kønnet om personer, der
underviser ved en skok (jf. Lærerinde^. Det
er Lærernes Pligt, at foreholde Ungdom-
men saadant (o: at bande oa sværge). Holb.
Ep.III.378. (kongen) forøgede (universitetet)

med en ny Lærere, som Ungdommen skulle
flitteligen lære og øve udi det Latiinske
Sprogs ziirlige Veltalenhed. Sian^e.CAr/F.
694. De bedste Lærere bestræbte sig for
at gjøre mig deelagtig i Kunsters og Vi-
denskabers Skatte. Gylb.KV.205. Jeg blev
klogere end alle mine Lærere (Chr.VI:
de, som lærde mig^; thi dine Vidnesbyrd
ere min Tanke. Ps.119.99. Lærer i Fransk.
S&B. af Staten Illinois' 24,000 Lærere er
dog kun Halvdelen Lærerinder. Cavling.

A.I.266. Skolelærer sae man for en men-
meskealder siden om læreren på landet,

mens han i byen blot hed lærer, o^ nu
vil alle undervisere hedde lærere. Hjortø.
08.65. være lærer for ell. (dial.) til

(Karup.MitLivsBoman.(1864).131. Feilb.)

en, give (en) skolemæssig undervisning (især:

som privatlærer). || som sidste led af ssgr.

(af hvilke mange, særlig inden for gruppe 1,

ikke er medtaget i særlige artikler). 1. i ssgr.,

hvis 1. led betegner den færdighed ell. det

fag, der undervises i, fx. Danse-, Fægte-,
Køre-, Ride-, Svømmelærer og Dansk-,
Engelsk-,. Fransk-, Fysik-, Gymnastik-,
Historie- (LTid.1737.678. Schand.AE.177),
Kemi-, Latin- (Kierk. VI.194), Matematik-,
Regne-, Sang-, Skrive-, Sløjd-, Sprog-,
Tegne-, Tysklærer. 2. i ssgr., hvis 1. Ted

betegner arten af den undervisningsanstalt,
hvorved der undervises, fx. Folkeskole-, Fri-
skole-, Gymnasie-, Højskole-, Latinskole-,
Mellemskole-, Seminarie-, Universitets-

lærer, jf. Almue-, Fri-, Kommune-, Køb-
stad-, Landbrugs-, Landsbylærer. 3. i ssgr.,

hvis 1. led angiver lærerens stilling inden for
skolen, fx. Anden-, Elementår-, Ene-, Fag-,
Første-, Hjælpe-, Interims-, Klasse-, Over-,
Timelærer.

3) (jf. III. lære 4; 1. br.) overf. anv. af
bet. 2: læremester (2). et land, der i en
henseende har været lærer for nabolande,

10 vedbliver maaske i andre stedse at være
lærlmg.PLæssøeMiiller.DetmoderneEngland.
(1905).5.

IL liserer, en. se II. Lære.
Ijserer-, i ssgr. især af 1. Lærer 2.2, fx.

(foruden de ndf. medtagne) Lærer-bolig,
-datter, -dygtighed, -eksamen, -embede,
-enke, -forening, -gage, -gerning, -kol-

legium, -kreds, -løn, -personale, -semina-
rium, -stab.

a) JLære-regél, en. (især tSJ) om læresæt-

ning, regel, der rummer en vis belæring olgn.

LTid.1737.719. Højmodighed var ikke ude-
lukket fra Ritmesterens Læreregler. „Ikke
ind i Stuen, før Du har sørget for Din Hest."
Goldschm. VI.62. Uden at kende de per-
spektiviske Læreregler, kender Japanerne
saare vel de perspektiviske Virkninger.
KMadsJM.137.

\\
(nu næppe br.) om hvad

der tjener en til advarsel i fremtiden (jf. I.

30 Lære 2.i). Det skal være mig en Lære-
regel i Tiden. FSO.

I4serer-forsamlingf, en. forsamling,
bestaaende af, ell. møde, der holdes af lærerne
ved en undervisningsanstalt (jf. -møde^; nu
vist kun om forsamlingen af samtlige uni-
versitetslærere, der er medlemmer af fakul-
teterne (den akademiske lærerforsamling).
Kundg.^y»1850. Anordn.Nr,293'^'hl921.§6.

-hflrfskole, en. i best. f. (officielt, fra 1903

:

40 Statens Lærerhøjskole) navn paa en under-
visningsanstalt i Kbh. til tridere uddannelse af
folkeskolens lærere. LovL.X.906.
lære-rig, adj. [1.2(3)] ['læ'r9|ri-'(q), un-

dertiden ilæ-rari] (f l«r-. LTid.l735.244).
superl.-est (Brandes.MB.12. Drachm.SB.33)
ell. -si (Rahb.Stiil.67. Engelst.Forsv.202. jf.
Mikkels.Sprogl.179). især om skrift, foredrag,
samtale, erfaring olgn.: som man kan lære

meget af; som er fuld af belæring, bibringer
50 en nyttige kundskaber olgn. Hånd (0: en for-

fatter i et værk) er vel noget spidtzig og
Satirisk, men ikke desmindre alle tilder

Alvorlig og hærerig.LTid.1741.76. Ernesti
lagde blot til sin Udgave et Glossarium
og en meget lærerig Fortale. FrSneed.1.34.
Det er lærerigt (Brandes.DD.174: interes-

sant^ at se, hvorledes Winther løser sin

Opgave. Brandes.II.19. De Eksperimenter,
der ikke lykkes, er ^erne baade de mor-

60 somste og de lærerigeste. VilhAnd.(Tilsk.

1930.1.187).
il

htHil(sj.):'LxTeT\g-YitA.ySO.

JLange. (Brandes. JultusLange. (1898).185).
-rigtig, adj. [I.2.i] (nu sj.) i overensstem-

melse med den rette lære; ortodoks. vAph.
(1759). VSO.
Ii£erer-inde, en. (om udtalen se HI.
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I

-inde, DOJX^éS). kvindelig lærer. 1) sva-

rende til Lærer 2, isotr 2j. VSO. den unge
Lærerinde (fik) flere Tilbud fra Honoratio-
res . . om at give deres Børn Timer. Gylb.

TT.115. Sal*XV1.234. 2) O (nu I br.) sva-

rende tU Lærer 3. 2.1) d.s.s. Læremesterinde
2.1. 'Det var dig, o søde Lærerinde (o: den
elskede)\

\
Som mig himmelsk Elskov først

lod imde.Heib.Foet.VIII.310. 2a) d. s. s.

Læremesterinde 2.2. de vrage og forkaste lo

det som Rerum Magistra natura recom-
menderer, og derimod ligesom rebellere
imod Naturen, ved at vænne sig til de
Ting, som denne store Lærerinde fra-

T&&aeT.Holb.Ep.III.373. Naturen er og
blir Kunstnerens eneste Lærerinde. Eunst-
musA.1918.33. jf. Læremesterinde 2.2 slutn.:

•Hvad Udfald denne Krig vil i vor Nor-
den vinde,

| Det os Erfarenhed, den
store Lærerinde | Allene viise vil.

»

Holb.MpS.269. Erfaringen, — denne vores
store Lærerinde. PScheel. Er Kbh. smittet?

(1810).26.
Ij«ere-riii|:, en. [II] (jf. -baand) ^

ring, der holder de staver, hvorover en skanse-

kurv flettes, i deres rette stilling, saa længe

fletningen staar paa. SaUXXl.509.
lærerisk, adj. ['læ'raris^] (/y. lehre-

risch; afl. af I. Lærer (2.2); sj.) som hører

til ell. minder om en kerer; pædagogisk. 30

Under deres Kamp for Tilværelsen kom-
mer et for et Kulturens Elementer til

Syne og fremhæves (o: i Johs. V.Jensens
„Bræen") . . med en lærerisk Tydelighed.
VUhAnd.PMu.I.189.

03 liserer-kraft, en. (jf. I. Kraft 7j
samt Lærekraft^ i flt., om en undervis-
ningsaytstalts lærere, paa en Tid, hvor An-
stalten havde tabt sine sikkert bedste Læ-
rerkræfter.JMZPe/.i^^6. -made, et. (M<er «
skol.) 1) olm. møde for lærere og lærerinder
inden for samme skoleari til drøftelse af
fælles anliggender; (nu oftest:) skolemøde.

JoakLarsJP.11.71. 2) (jf. -forsamling) møde
af en skoles leererpersonale, bl. a. til drøftelse

af elevernes forhold. MO. Schand.TF.11.13.
Nans.FB.39. O •post, en. (jf. Lærepost^
stilling som lærer (især: universitetslærer).

Ved Kjøbenhavns Universitet var Rets-
medicinen oprindelig knyttet til Lærer- »
Bosten i Fixmakologi. KPont.Betsmed.I.l.
[an havde overtaget den filosofiske Læ-

rerpost. Høfd.(Sibb. II. x). -skole, en.
(hos sprogrensere) seminarium. Modersmaa-
Ut.(Ebh.)'ya899.1.spJ2. NatTid.^lil907.M.
2TiU.2.sp.3. jf.: (ministeren) havde i For-
slaget brugt Benævnelsen Lærerskoler,
men Folketinget rettede fluksens denne
danske Betegnelse tilbage til Seminarier.
EBrand.(FoU^ltl930.1å.8p.l). -stand, en. 60

(jf. Lærestand^, 'Gid Livet i din (o:

Kristi) Lærerstand (o: blandt præsterne)
\

Ret kristelig maa føres,
|
Lad intet, som

forarge kan, I Om Sandheds Vidner hø-
res! SalmHj.429.4. Lærerstanden er en af
de hæderligste Samfundsklasser. FJHans.

PS.II.27. -stol, en. (sj.) d. s. s. Lærestol.
VilhAndJ'M.230. -såede, et. (sj.) d.s.s.

Læresæde. fra den hele Verden bliver
(der) set hen til Virksomheden paa Carls-

berg som til et Lærersæde. JonsS/e€n«/r.

CJ.91.
Q) L<ære-sal, en. auditorium; høresaL

vAph.(17o9). Hrz.D.I.204. Under de teo-

logiske Lærestridigheder t«mtes . . de hu-
manistiske Læres^e ved Universiteterne
^XXeT.VVed.HRdl2. f -sats, en. (jfLssr-
domssats^ d. s. s. -sætning. LTid.1746.58.
•skrift, et. (jf. -digt; nu 1. br.) belærende,

didaktisk skrift. KrittskJoumal. 1772.(MO.).
XMøU. VLitt.III.186. -stand, en.(nunæppe
br.) den gejstlige stand (jf. III. lære 1^ ell.

lærerstanden (jf III. lære 2). MothX27o. det
er uadskilleligt fra Christendommen, naar
den skal være Folke -Religion, at den
medfører Lærestand. Rothe. Om Hierarkiet.

I.(1778).20. Den danske Geistlighed er
som saadan udelukt fra Stændersalen,
den hele Lærestand \ige\edes.Blich.(1920).
XXI. 97. -stange, en. (sport.) bambusstang
med en bøjle i den ene ende, brugt til at

støtte eleven med ved tmdervisning i svøm-
ning. GymnJI.192. -stof, et. stof (emne),
som er genstand for undervisning , for en
lærers behandling. D&H. VilhAnd.Litt.il.
145. Q) -stol, en. (jf. Lærerstol samt
Læsestol 2) en lærers (især: universitets-

lærers) kateder ell. (overf.) embede. Moth.
L275. Sokrates . . forelæste ingen sin
Viisdom af en offentlig Lære-StoeL Eilsch.

PhUBrev.270. 'Danmarks Skole . . | Faaer
Lære-Stole

i
For hvert et Sprog. Gru7idtv.

BJOU-.XIJI. Fra Lærestolen i Berlin udbredte
den Hegelske Filosofi sig over Tyskland.
Brandes.VI.529. -»tregy en. (jf. Lær-
dom 2.8, 1. Lære 2.4, Lærepenge 2; isærprov.
ell. dial.) om ubehagelig erfaring, oplevelse

olgn., som lærer en at tage sig i agt i frem-
tidige tilfælde af lignende art. SortJ'oet.61.

det var Kongen en Lærestreg til en anden
Gang ikke at bilde sig ind, han kunde
tage Dannemark som en Svedske! Grundtv.
Saxo.1.228. Han maatte lægge sig efter
at lære Mennesker at kende. Forsøget
med P. R. var en god Lærestreg, og Op-
levelserne i Dag havde givet ham en
gavnlig J)nkkeTt.XSvendsM.44. at Resul-
tatet er blevet saa uheldigt . . maa være
en Lærestreg til dem om at redigere deres
Blade paa en lidt anden itl^^de. Silkeborg
Venstreblad."U1915.2.sp.3. FeUb. OrdbS.
(Fyn), -stne, en. (nu næppe br.) (min-
dre) læresal, auditorium. FrSneed. 1. 150.
-stykke, et I) [1.2a] (nu 1. br.) stykke

af ell. (hoved)punkt i en videnskabelig ell.

religiøs lære. Leth. (1800). Aslaksen vilde
først udvikle et Par Lærestykker, nemlig
om Syndens Straf og om Loven. HFBøra.
VnivH.III.339. 2) (nu næppe br.) lektie (3).

vAph.(1759).Plum.Haandb.fXærere.(1802).
258. 3) (nu næppe br.) om arbejde olgn.,

som man udfører for derved at uddanne sig

Xm. Bentrrkt "/g 1931
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ell. for at vise sin dygtighed i en kunst (jf.
Svendestykke;. Leth.(1800).214. Det var
hans første Lærestykke. 7/SO. -svend,
en. (oZdn. lærisveinn; jf. -barn; hos sprog-

rensere) (mandlig) discipel, elev. Orundtv.SS.
IV.156. HøjskBl 1883. 812. CD -sæde,
et. (jf. Lærersædej d. s. s. Lærdomssæde.
at tillade studenten at studere en kortere
tid ved et andet nordisk læresæde. Jo^s
Steenstr.(Norden.l900.11 7). NatTid.^/sl 902.
M.2.sp.4. -sætning, en. [I.2.i] (i -sæt-

telse. LTid. 1739. 618. 1 741. 11). (jf. -sats;

om vigtig del af (grundtanke, bærende teori

osv. i) en videnskabelig ell. religiøs lære, der
er fremsat i en kort, koncis form (jf. I. Lære
2.i); doktrin; spec. (filos.) om en sætning,
8om bevises ud fra en videnskabs grundsæt-
ninger (teorem) (Lundhoff.ForstandensBrug.
[1742?].84.tvl. VSO. JørgJørgensen. Filos.
Forelæsninger.(1926).176. jf. u. Grundsæt-
ning i;. Nærværende Catechismus, hvor-
udi den Engelske Kirkes Lære-Sætninger
indeholdes. Xrid.i7.58.568. Dogmet, eller

Læresætningen . . udtaler en erkiendt Lære
i bestemte Orå. Mynst.BlS.I.41. den py-
thagoriske Læresætning. JSier/c. F. 49. Der
er sagt og skrevet meget om Forholdet
mellem Historie og Poesi . . Man (er)

gaaet altfor meget efter Læresætninger
og Regler. Brandes.I.404.
liæret, et. se Lærred.
IJære-tid, en. (jf. -aarj tid, i hvilken

man lærer, uddanner sig; spec: den tid, i

hvilken man staar i lære. vAph.(1759). *For-
sømte Læretid ei kommer meer igien.

CFrim.AS.34. *hende Svenden kjendte alt

fra sin Læretid. JHHans.D.llO. -time,
en. (nu sj.) undervisnings-, skoletime; (nu:)
time. Moth.L276. PMøll.1.297. ECAnd.VI.
259. Talen formede sig som en Lære-
time i Fædrelandskærlighed. Brandes. F.
462. -traad, en. (sj.) d. s. s. Ledetraad 1.8.

tyske Lærebøger og Læretraade. Brandes.
XII.231. -tung, adj. (dannet som mod-
sætn. til -nem; sj.) som har vanskeligt ved
at lære noget; tungnem, han var baade
doven og læretung.JLocher.Nær salten Sø.

(1911).42. -terst, en. (sj.) lærelyst; kund-
skabstørst. Thaar.(Rahb.LB. 11.84). -vej,
en. (bibl.) form for religiøs forkyndelse.

ApG.9.2og22.4(Chr.VIogl907:Yei). -vil-
lig, adj. se lærvillig, -visdom, en. (nu
næppe or.) 1) [L2.i] den visdom, en lære

(1.2.1) rummer. MO. 2) klog form for for-
kyndelse ell. undervisning. Jesu Læreviis-
dom bør være Folkelærernes Mønster.
VSO. det var Læreviisdom af Jesus, at

han ikke indlod sig i den Strid. DLitTid.
1835.175. -værk, et. 1) (nu næppe br.)

undervisningsvæsen ; skolevæsen. Til forsvar-
ligt at indrette og bestyre Læreverket i

et Land, udfsrdres meget. Bahb.Min.1790.
1.5. 2) {jf. SV. laroverk; hos sprogfornyende
forfattere) d. s. s. -anstalt. HjælpeO. Rigs-
dagst.F. 1876/77. 353. vort berømmelige,
polytekniske Læreyærls.. Pont.LP.1.96. 3)

(1. br.) belærende, didaktisk værk. PKierke-
gaard. VitalsKirkehist. I. (1889). 263. Pari-
serkonservatoriets Læreværk Traité d'har-
moni. HPanumB.M.II.431.
lær-fferrig, adj. se læregerrig.
liærk, en. [Inr^] (nu kun dial. Lærke.

Blich.(1920).XIV".61. VSO. ArchivSøvæsen.
1.167. JTusch.l70(bornh.)). flt. (især fagl.;
i olm. spr. bruges oftere lærketræer^ lærke

10 (Hauch Opperm. Haandb. 507. SaUXVII.
570) ell. (nu kun dial.) lærker (Blich.(1920).
XV.8. OrdbS.(Sjæll.)). (fra ty. lårche, ler-

che (dial. ogs. lårch); ligesom eng. larch,

oldfr. larege af lat. larix (gen. laricisj; jf.
Lærketræ samt Guldlærk) ^ det hvert aar
løvfældende naaletræ Larix DC; især om
arten L. europæa DC. (alm. lærk), der ind-

førtes til Danmark fra Sydeuropa ca.l765;
ogs. om ved af dette træ. *mellem Birk og

20 Lærke
|
I Skjul nu Hjorten staaer (o: i

en plantage). Blich.(1920). VII.229. Lærken
stod med lysgnistrende Rubinkogler i det
lyse Løv. JPJac. II. 119. Det elastiske,

bløde, men holdbare Ved af Lærk . . bru-
ges til Master, Sveller, Telegrafpæle o.s.v.

MentzO.Pl.362.
1. liærke, en. ['iBr^'a] flt.-r. (glda.lærki

(Suso.175), æda. læfii som tilnavn (Ribe
Oldem.80), oWw. lævirki, ty. lerche (oht.le-

30 r(a)hha, mnt. lewer(i)ke;, eng. lark (oeng.

lawerce, læwerce^; af uvis oprindelse)

1) \ navn paa spurvefugle af fami-
lien Alaudidæ (i ssgr. ogs. om lignende

(spurve)fugle af andre familier); især om
den for sin sang bekendte art Alauda ar-

vensis L.: sanglærke; marklærke. Holb.
Metam.l6. *Lærken (o: hedelærken) blandt
Gravene bygger sin Rede,

| Og sine Tril-

ler i Ørkenen slaaer. Blich.(1920).IV. 124.
40 *høit i Luften hang |

Den usynlige Lærke
|

Som en Klokke, og klang. Winth.HF.115.
*Lærken svang sig fra sin skjulte Rede,

|

lystigt lød det, da mod Sky den Høi.VEsm.
FD. Aakj.RS.21.84. || i sammenligninger.
jeg syntes mig fri som den Lærke, der
sang over mit Hoved. Gwi6. 7.99. 'hun
(var) vever som en Lferke, | Og buttet
som en Aal. Winth.EF.206. 'Jeg er mun-
ter som en hserke. Rørd.GD.89. Hun kvid-

50 rede så lystigt som en lærke om morge-
nen. NMøll.H.107.

(I
i faste forb., talem.

olgn. blinke for lærker, (sj.) hidlokke

og fange lærker v. hj. af spejle ell. lign. ind-

retninger, billedl.: Naar hun i nogle Dage
havde pint ham med sin Tavshed og han
kom krybende for at indlede Fredsfor-
handlinger, plejede han altid at blinke
for Lærker med et eller andet gyldent
Fa.t&moTga.na..EmilRasm.PB.96. staa op

60 med lærken olgn. ell. førend lærken
synger (VSO.), (nu 1. br.) staa meget tid-

lig op. *De (o: unge piger) tumled sig til

Natten seen
|
Og reiste sig med Lærken.

Winth.VI.130. skyde lærker med ka-
noner, seH. Kanon 1. saa længe lærken
hun sjunger før kyndelmisse, saa længe
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tier han efter, se Kyndelmisse, (nu 1. br. :)

du har godt (ved) at synge, sagde bonden
til lærken, du giver ingen skat. MothX,
124. VSO. Krist.Ordspr.338. VilhAnd.BT.
131.

2) (fagl.) forkortet for Lærkedue. Duer
. . en Han, mørk Lærke. PolitiE.Kosterbl.

*lil922.2.sp.2.

3) som persanbetegnelse; dels (jfKviåre-
lærke slutn.; 1. br.) om person, der syn- lo

ger. jf. ORode.H.109. dels som spøg. ell.

nedsæt, betegnelse for en ung pige, et pige-
barn (jf. Spidslærke^. Den sky Butiks-
lærke som den prunkende Variétépape-
gøje, alle bukkeae de under for hans Ry
og gyldne Vaaben. Esm.1.155. Feilb.

4) om ting, som frembringer en lyd, der
kan minde om lærfcernes sang. 4.1) under
krigen 1864 betegnelse for en granat med
en vibrerende (om lærketriller mindende) lyd. 20

KLars. Under vor sidste Krig. (1897)J271. AJZ)

(j/- Lommelærke; daal.) om brændevins-
flaske, især fladtrykt lommeflaske (som, naar
der hældes af den, frembringer en lyd, der
minder om ell. sammenlignes med lærhtsang).

*(paa julebordet) den Lærke stod | Med
Aqvavit den klare. EBalling. Venskabelige
Sange.(l?8?).41. (han tog) en lille Lærke
frem, og tog sig en Slurk. Oehl.XXV.183.
Svenden . . hentede en blaa Lærke og et »
tykt, bredfodet Halvpægleglas. Goldschm.
VIII.425. Esm.III.3.5. FeHb.BL.91. Esp.
202. OrdbS.(Sjæll.,Falster). jf. Den skiem-
tendeÅvi8.(17ol).59. | t scerlige tidtr. (hvor
den billedl. anv. af bet. 1 endnu er tydelig).

lade lærken synge olgn., tage sig en
slurk bi'ændevin.VSO. Gadeordb.* jf.: Skip-
peren synger . . *„Det Bedste er en stry-
gende Medbørsvind,

| Og saa at høre Glas-
lærken klukke." Drac/i»«. £>. 67. kvæle 40

lærken, se kvæle 4. (nu næppe br.:) Det
var Skik, mere før end nu, hvor flere Jæ-
gere vare samlede til deres Dont, efter
nydt Forfriskning at skyde paa den
stumme Lærke o: den tømte Flaske —
naturligviis i Lnften.Blich.(1920).XVII.90.

IL liserke, en. se Lærk.
in. lærke, v. ['ler^a] (skrevet lirke.BcrZ

Tid.'ytl904.Aft.2.spI.Riget.^'/il912.1.8p.6).
-ede. (sa. ord som (kbh., sjæll. udtaleform 50

af) L lirke; j/. Lærkesjov 1 samt sjæll. gZA
paa lærk, vove sig ud paa tynd is ell. gyn-
gende grund (OrdbS.); kbh.'og sjæll.) staa
og stampe paa ell. løbe i række eU. flok
hen over (forholdsvis tynd) is for at faa
den til at gynge, efter næppe to Døgns
ringe Frost, saae jeg Drengene „lærke",
d. V. s. løbe trampende afsted paa Lade-
gaardsaaen. £>agbl.'/iil875.2.sp.2. skal vi
ud og lærke? OrdbS.(Kbh.). O m.obj. Seks 60

Drenge . . morede sig . . med at „lirke"
Is. Bigef^/il912.1.sp.6. billedl: Marton.EB.
110.

liSerke-, i ssgr. i) af Lærk. 2) (hvor ikke
andet angives) a/L Lærke 1. 3) a/" IH. lærke;
se Lærkesjov (1). -blomst, en. ^ (nu næp-

pe br.) melet kodriver. Primula farinosa L.
FMeyer.Blomstervennen.(183o).l01 . -dne,
en. (jf. I. Lærke 2; fagl.) varietet af den for-
adlede markdue. CGram.Husduen.(1910).118.
Sal* VI.493. -falk, en.\ (jf. -høg; falken
Falco subbuteo, der jager Icerker og andre
smaafugle (tidligere ogs. anvendt som jagt-

falk). Moth.L124. PVJac.F.366. Lærke-
falken tager Svalen i Flugten. BoganJjSO.
Frem. DN. 393. -koved, et. (efter eng.

lark's-head) J, navn paa en art stik (løkke).

KuskJens.SømJ.0. -fauOff, en. \ (nu næppe
br.) d. s. 8. -falk. VSO. M.O. -kræft, en.
^a/Lærk; forsi.) kræft, frembragt af lærke-

kræftsvamp; ogs. om selve denne »vamp.
HauchOpperm.Haandb.507. Bostr.FloraJl.
(1925).166. -kræftsvamp, en.(afLæTk)
3( snyltesvampen Peziza Willkommii, der
frembringer kræft paa lærk. SaVXVI.237.
-lin, en. (ogs. (omdannet) -Hm. JTusch.234.
VSO.I1I.L145). 2( (nu kun dial) (alm.)
spergel, Spergula (arvensis) L. JTusch.234.
VSO. -rede, en. Moth.Ll24. (en) Lyng-
bakke, hvorfra Byen kunde sés som en
Lærkerede i Lyngen. Bergs.Hvh.67. FeHb.
billedl: 'golde Hede,

| Du brune Lærke-
rede. Bicn.1.45. -sans, en. Moth.L124.
Foraaret begyndte at melde sig med Lær-
kesang. Blich.(1920).XIII.92. ^Lærkesang
og Klokkeklang, I de kan godt forliges.

Rich.HD.titelblad. »Det kan kolde Hjærner
ej forstaa:

|
Jeg (d: havren) er Lærke-

sangen paa et Str^a..Aakj.VVF.137. -sjov,
et. (i bet. 1 undertiden skrevet Lirke-. Ek-
8trabl.''yil905.3.8pJ2). 1) (til HL lærke ; kbh.,

sjæll.) drengeløjer, bestaaende i at lærke (HI)
paa isen; især i forb. gaa paa lærkesjov.
D&H.I.622. Gadeordb.^320. AndNx.DM.V.
186. „Lærkesjov" har altid været en yderst
farlig Spøg . . men det forhindrer natur-
ligvis ikke, at Drengene maa ud paa den
tynde Is for at konstatere, om den kan
hæTe.NatTid.yiil927.Aft.5.sp.3. 2) (til I.

Lærke 3 og 4.», maaske dog delvis videre
anv. af bet. 1 ; vulg. eU. dial.) om drikkeri,
svir, pigesjov olgn.; især i forb. som gaa,
være paa lærkesjov. han havde været ude
Eaa „Lærkesjov" hele Aftenen, og nu var
an træt og fortumlet og ør i Hovedet.

KSkytte. Før og mi. (1885). 1 77. AKohlMP.
11.273. 'med Lærken i Lommen er vi
stærke,

|
paa Lærkesjov gaar vi, og den

er en Klovn,
| der ikke vil kysse sin Lærke.

FønixBevyenl926. Sangheftet 10. -skOT,
en. (af Lærk; skov af lærketræer. Bagges.
DV.XI.134. CVaupell.S.92. -»iHg, et.

(poet.) lærkens trille. Grundtv. SS. I. 622.
Winth.HF.210. denne lange Banke, der
ved det første Lærkeslag skjulte sit Græs
underTusindfrydens purpurrandede Stjær-
ner. JPJac.IlJ7. -8pi«l, et. (nu sj.) spid
til at stege lærker paa. VSO. MO. H nedsæt.,
om kaarde olgn. (jf. Lysespid; : stegevender.
Winth.VlJ211. Brandes.VI.643. -spore,
en. 1) (nu næppe br.) Icerkens bagiaa. VSO.
2) 2( navn paa forsk, planter, der har en

2»»
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hul udposning („spore") paa kronbladene.

2.1) (jf. u. II. Jordrøgj CorydalisD.C. Lange.
Flora.608. Stimer af violette og hvide
Lærkesporer åuitQå.Jørg.HV.25. Frem.
DN.249. 2sl) (nu næppe br.) ridderspore,

Delphinium consolida L. VSO. 2.3) (sj.)

hjerteblomst, Diclytra (ell. Dicentra) specta-

bilis L. CTNyegaard.Havedyr]cning.(1858).
76. -»t«er, en. \ den nordamerikanske

om Jesu disciple. 'Mynt med Mynt be-
taler Gud:

I
Jesu Liv hans Lærling stie-

ler,
I
Selv som Tyv sig Judas qvæler.

CFrim.Psalmer.(l?94).57.
||
(nu næppe br.)

m. præp. i til angivehe af det fag, der stu-

deres, (et værk) hvoraf nye Lærlinger i

Mechaniquen kunde lære . . at dømme om
allehaande . . Machiners , . Værdi. LTid.
1727.228. nåar . . et barn eller lærling i

(om lærken mindende) stær Sturnus magnus. lo sproget vil vide Stammen til et ord, saa
Wiese.T.1.510. -svamp, en. (af Lærk/
1) S( poresvampen Polyporus officinalis L.,

der angriber lærkeved. Moth.L124. MentzO.
Pl.276. 2) (mineral., nu næppe br.) infu-
soriejord, bjergmel, der forekommer i form
af svampe. Pflug.DP.540. VareL.(1807).I.
94. -træ, et. ^ d. s. s. Lærk; qgs. om ved-

det. Moth.L124. Hallager.32. JTusch.170.
Fleuron.S.63. -terv, en. (nu næppe br.)

kan han ikkun kaste For- og Bag-øgnin-
ger hbTt.Eøysg.AG.28. 2) ung person (i

reglen fra ca. 14-18 aar), der faar en prak-
tisk uddannelse; især om person,, der uddan-
nes i en af handelens, industriens ell. haand-
værkets grene (indtil han bliver udlært, bliver

svend, kommis, medhjælper osv.); person,
der er i lære (jf. Læredreng^. Maleren
danner Lærlinger.ySO. Gartneren og hans

om græstørv, hvor lærken bygger rede, ell. 70 hærlingeT. HCAnd.VIII.290. LovNr.342*/6
græstørv, der lægges i bunden af lærkebure

Oehl.NG.179. VSO. MO. -unge, en. 1)

i egl. bet. Prahl.BJ.2. VSO. Feilb. 2) (jf.

I. Lærke 4.1^ under krigen 1864 betegnelse

for en slags granater. KLars.Vnder vor sid-

steKrig. (1897). 336. •vinge, en. (især

poet.). *naar Aften-Klokken ringer, | Lad
min Sang paa Lærke-Vinger

|
Stige liger-

vis 1 Grundtv.SS.I.142. hans Hænder gik

1921.§6 (se u. Læremester l.t).
|| ^ ungt

menneske, der sejler nogen tid med et skib,

inden han antages til videre uddannelse (fx.

paa søværnets skoler). Moth.L276. Harboe.
MarO. Bardenfl.Søm.II.164. || uegi, om fri-

murer af laveste grad. VSO. D&H. 3) O
overf. anv. af bet. 1-2: person, der er uddan-
net hos en kunstner ell. videnskabsmand og
tager ham til mønster, viderefører hans tan-

som Lærkevinger. FJHans. Novel. II. 209. 30 ker osv. (jf. Elev 2 slutn.); person, der er i

-aeg, et. VSO. Feilb. || talem. gaa, som om
man gik paa lærkeæg, (især dial.) gaa
meget let ell. forsigtigt. Mau.1.287. Feilb.

han har ædt lærkeæg, (nu næppe br.) han
synger godt ell. har en klar stemme. Moth.
L124. VSO.
lærlig, adj. (ænyd. d. s. (i bet. 1), ty.

lehrlich, holl. leerlijk; af III. lære 2) 1) f
om person: som egner sig til at belæres ell

høj grad paavirket af en anden (især: viden-

skabsmand, kunstner olgn., der „danner sko-

le"); discipel (2.2). Longberg (Longomon-
tanus) . . var Lærling af Thyge Brahe.
Mall.SgH.611. (Høffding) var oprindeligt

en Lærling af Rasmus Nielsen, brandes.
XV.262. Cæsar, den første store romerske
Magthaver, der kunde kalde sig Orientens
Lærling. FrPoulsen. To romerske Kejserinde-

undervises; lærenem; lærvillig (jf.lær- 40 profiler.(1915).5. liSerlinge-, i ssgr. (sj

som), jf.: *Dyd og Lærlighed omkring
hans Ungdom stode.Kingo.NJ.c2*: 2) (jf.

læreligj om ting (stof, fremstilling): d.s.s.

lærbar; vist kun i ss^'. ulærlig. Genieter
ulærligt, det er man født med. Ekstrabl.'fi

1922.M.2.SP.6.
Ijærling, en. ['iBrleii, 'lærleril flt. -er

ell. (nu oftest) -e. {efter ty. lehrling, afl. af
lehren, se III. lære) 1) (nu især hos sprog-

Lærlings-. Lærlingstid. Ing.EF.VIII.119).
næsten kun (især fagl.) af Lærling 2, fx.

Lærlinge-aar, -forening, -forhold, -hjem

(jf. 1. Hjem 3.1J, -lov, -prøve, -skib, -skole,

-tid, -væsen, -kontrakt, en. kontrakt

mellem læremesteren og lærlingen(s forældre

ell. værger) ang. læretid, løn olgn. (jf. Lære-
kontrakt;. LovNr.39'>Vsl889.§l. Hage.*1242.
mat, en. t skakspil: mat, der frembringes

rensere) i al alm. om (yngre) person, der ^ v.hj. affire træk (kun anvendelig over forgan
modtager uddannelse ell. studerer noget; især

om person, der modtager undervisning af en

lærer ell. paa en skole; elev; discipel.*Den.
største Skyld bør dem tillegges, som op-
lærer

I
De Unge, thi de ey den mindste

Omhue bærer
|
At deres Lærlinger kand

lære noget got. FrHorn.PM.156. ædle Yng-

ske ukyndige modspillere). Skak.(1916).34.
liSerred, et. ['iBraQ] (nu kun dial. Laer-

ret. ilfo<;i.Zi 77. Hoib.Berg.87. Ruge.FT.181.
Feilb. jf. Esp.202. Læred. vAph.(1772).III.
TJnivBl. 1. 362 (nordsjælL). Læret. FrHom.
PM.124. Cit.l736.(JySaml.4R.III.254). jf.

OrdbS. (Falster)), flt. (i bet. 2 samt i bet. 1

om forsk, slags, sorter) -er. (glda. lerudh,

lærret (GDLove.V.150), lærith (Mand.35),
linger (o: studenter), som jeg (o: en pro-

fessor) glad modtager som nye Lærlinger.
0rst.VII.188. *daglig sætte sig hans ('o.Mlærth (Dom.l6.12(GldaBib.)), æda. lærft,

en abbeds) Lærlinge
|
Med Pergament og sv. lårft, oldn. lérept; egl. smsat. af I. Lin

Griffel ved hans Fødder. OeU. EA. 206. og en afl. af rive, v. (jf. oldn. ript, tøjstykke,

Skolekomedier, der opførtes af Latinsko- oeng. rift, klædningsstykke); jf. I. Linned,

lernes IjddrMngQ. ADJørg.NH. 11.48. Alle IL linned) 1) et af hør-, hampe- ell.

Lærlingerne (o: højskoleelever) er samlede blaargarn olgn. vævet glat (ikke-møn-

i den største SYiolestuQ. Schrøder.F.196.
\\

stret) stof. fra den, som bærer Purpur
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og Krone, og til den, som er klædt i grovt
Lærred (Chr.VI: lerret). Sir.éO.o. Lærre-
der, Dreiler og linnede Damaster. Pi."/8

1788. jydske Lærreder. BlichJ.LV. Cecil
vævede. Hendes Lærred havde godt Lov
paa sig; Islætten var slaaet fast og tæt
LJVJens.HF.4o. VareL.*487. j væve
(MothJ.177. Funke.(1801).II.653. Sal*KVI.
241) eU. (nu kun dial.) gøre (Moth.L177.
Holb. Er. II. 2. RuushoUn.(l 799).III.106.
Fetib.1.455) lærred, talem. (nu næppe br.):

af groft garn væves groft lærred, som
man saar, høster man. Moih.L177. VSO.
lægge lærred op, se I. lægge 40.5. købe
ell. sælge lærred, (især dial.) nam paa
en slags panteleg. Krist.BBL.19o.690. Ej
Legeh.106. HaUeby.143. | dobbelt, en-
kelt, flamsk, flandersk, hollandsk
osv. lærred, se dobbelt 2.3, IL enkelt 2.2,

flamsk 1, flandersk, hollandsk 3 osv. 2)
om stykke af dette stof, især brugt til at

male noget paa ell, som baggrund for lys-

billeder(det hvide lærred,«« hvid spJ852^*^);
ogs. om lærredsstykket med hvad der er malet
atrpaa, især: maleri paa lærred. 'Han
(o: en maler) fængsle tør paa Lærredets
Grund | Et flygtigt Blik, en smilende
},lnnd. Heib.Poet. VIIJ38. et saadant Digt
skulde ikke skrives for Tilskuere . . dets
Scene ikke opføres af malede Bræder og
Lærreder. Hrz.D.IV.161. at bringe Kristus-
Skikkelsen moderniseret paa Lærredet,
Brandes.XI.509. (maleren) havde faaet et
af sine 4 Alens Lærreder . . solgt. Pont.LP.
1.76. Paa alle Yægge Lærreder af danske
Mestre fra omkring Midten af forrige Aar-
hundrede. Nathans.IM.lOl. liSerreds-,
i ssgr. (især fagl.) af Lærred 1, fx. (for-
uden de ndf. medtagne) betegnelser for, hvad
der er fremstillet af lærred, som Lærreds-
blase, -bukser, -dragt, -dækken, -foder,
-frakke, -kittel, -klæder, -krave, -lagen,
-lommetørklæde, -pose, -skjorte, -sko, -ta-

pet, -trøje, -tørklæde; ved siden af disse

ssgr. brugtes tidligere ogs. tilsvarende forb.
m. gen. lærreds brugt som adj., fx. Lærrets
Klæder. Bobinson.lJ207. En Lærrets Pose.
Adr.^^lil762.sp.l6. fine Lærrets Tørklæder.
»mst.yil762.sp.9. -bind, et. (bogb.) bog-
bind med lærred paa sider og ryg. PapirL.
348. -biadins, en. (væv.) den binding
(2ji slutn.), der anvendes ved lærredsvcevning.
VoriHjJII1.7o. -bod, en. (foræld.) bod,
butik, hvor der solgtes kérred olgn. varer; en
hosekræmmers butik; i best. f. fit. spec. om de
boder af denne art, der (ca.1730-1879) laa ved
Helliggejstes Kirke i Kbh. (i den nuværende
Niels Hemmingsensgade). Adr.^^lJ.762.sp.l6.
Oehl.Er.IV.64. Oversk.L.Wl. -brynje, en.
(arkæol.) primitiv brynje af flere lug polstret

lærred olgn. Sal.*XX.614. -halfle), en.
(foraild.) anstalt, hvor lærred skulde prøves
m. h. t. kvalitet og stemples, før det maatte gaa
i handelen. E:ofmanBang.OdenseAmt.(1843).
388. Lærredshallerne i Odense og Randers.
Skr.»hl8o2. -bandler, en. (foræld.) per-

son, der handler med lærred; Icerredskræmmer.
Pl."/sl821. NMøll.VLitt.III.241. -kone,
en. (foræld.) kvinde, der handler med Icerred;

indehaverske af en lærredsbod. vAph.(1759).
VSO. -krans, en. (farv.) kratis (over

kypen), hvorpaa lærredet hæftes under farv-
ningen. Den gl.ByJ.927.44. -kraemnaer,
en. (foræld.) d. s. s. -handler. MothX177.
OverskJ.160. -papir, et. (fagl.) navn paa

10 forsk, lærredlignende papirsorier ell. papir-
lignende lærred (fx. Icaikerlærred). Hørlyk.
GP.84. PapirL.259. -skærm, en. (»j.)

om (stykke lærred, brugt som) teaterkulisse.

Oehl.ND.xxru. -slås, et. (jf. -væv;
haandarb.) d. s. s. Linnedslag. VortHj.IIIl.
22. Sal.*XIVJ9o. -sting, et. (haandarb.)
sting i eU. syning af kniplingsgrund , hvis

traade krydses en op og en ned som traa-

dene i vævet lærred, points de toile, Lær-
ao redssting.ror/fi/.Jj/i.oo. -stobning^,

en. (fagl.) støbemaade, hvorved der i gipsen
indlægges lærred, der holder sammen paa
formen. Lundb. -trykker, en. (jf. Ka-
tuntrykker; foræld.) person, der trykker figu-
rer paa lærred. VSO. -vaeT, en, et. (væv.)
d. 8. s. -vævning eU. (haandarb.) d. s. s. -slag.

VortHj.IIIl.58. -væver, en.j>«r«on, der
væver lærred. vAph.(17o9). VSO. MO.
-vævninf^, en. (jf. -væv; væv.) vævning

30 af lærred; den simpleste vævning, hvorved
islætten afvekdende løber over og under kæde-
traaden. VareL.(180?)JlJ76. OpfB.UIIl.
268.
lær-rif^, adj. se lærerig, flærsont,

adj. {efter <y. lehrsam) lærenem; lærvil-
lig, hos mange (mennesker) er det lutter

Fortrædelighed, at de ikke vil lære (o:

at tro paa gud), da de ellers til andet
kand være lærsomme. Hersl.Ep.l44. lær*

40 villig, adj. ['læT|Vil ' i, -|Vel ' i, ogs. lævr-
'vil'i, -ivel'i] (f lære-. Sort.HS.B2r). adv.
-t eU. d. s. eU. (f) -en (Holb.EpJ.92. LTid.
1742J.31). {vel efter ty. lehrwillie) som har
lyst og vilje tU at lære noget ell. (tiMtgere ogs.)

til at tage imod raad, høre andres meninger
olgn.; ogs. undertiden d. s. s. lærenem. Moth.
L274. Holb.Philos.V.4. Vær saa lærvillig
at lære, hvad der saa nødvendig mangler
Dem. Skuesp.XII.192. En graa Papegoye

50 (som) taler tydelig Dansk . . fløyter og
er meget lærvillig. Adr.^/il762.sp.l4. Jeg
var lærvillig, det syntes mig en Leg at
lære af disse Mestre. Gylb.KV.20o. Du er
min flinkeste, min lærvilligste Discipel,
kjære Yen. Schand.AE.89. Q hertil: Lærvil-
lig-hed. man fatter aldeles ikke den be-
standige Lærvillighed i at efterabe aUe
Franske Klæde-Moder. Holb.Ep.V.*142. Til
LærvUlighed hos en Øvrigheds Person,

60 udfordres . . 1) At han hører andres Raad.
2) At han taler ikke allene med fornemme
Folk, men og med den gemeene Mand.
Mo8sin.Term.396. MO. D&H.

I. Ii»8, et. [læs] Høysg.AG.35. (dial.

Las. Moth.L124 (Jylland). VSO.III.L78.
MDL. E8P.202. Brenderup.§66.3. FeUb.).
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flt. d. s. ell. (dial) -ser (Beenb.IL224. Cit.

1792.(AarbSkive.l909.70). Feilh.). (ænyd.
glda. las(s) og læs(s), æda. las, sv. no. lass,

oldn. tilass; afl. af V. lade; formen Læs
skyldes omdannelse efter verbet læsse; jf.
IL Last, Læst; sml. II. Læs)

1) saa meget (især af varer, korn, brænde
osv.), som man kører ell. kan køre (paa
en vogn, slæde, ogs. trækvogn, trillebør olgn.)

ad gangen; vognfuld, (har) nogen . . lo

taget Læs, enten af needblæste Greene,
eller Fælder, som hannem ej ere udviste.
DL.6—17—28. »hver Dag PleUen lystig

slaaer,
| Og Læs paa Læs til Byen gaaer.

Biber.II.27. *med et Læs en Forpagter-
vogn kjører,

|
Stødende saa tungt paa

den brolagte Vei.
|
Ak, hvilket Læsl og

paa Toppen en Sæi^l Hrz.D.I.182. *Mar-
ken er mejet og Tofterne tomme,

|
og

nu er vi hjemfærdig med det sidste Læs. 20

MadsHans.(SangB.43). *Slettelandets Bøl-
ger

I
lover rige Læs. Holstem.D.^59. jeg

fik Lov at køre med på Læs, oppe i Høet.
B0rd.LB.l88. lægge læs, se II. lægge 2.i.

II
i udtr. som faa, have (fuldt, svin-

gende) læs (paa), faa, have (køre med)
saa meget, som vognen osv. passende kan
rumme. Moth.L124. MO. have et svingende
Læs paa o: Vognen fuld af Mennesker.
D&E.

il (jf. Flytte-, Fragt-, Hølæs olgn.) 30

m. flg. artsbetegnelse: et læs hø, korn, grus,
brænde, flyttegods osv. Moth.L124. VSO.
D&U.

II (jf. bet. 2; ofte spøg.) uegl., om en
stor (kolossal, overvældende) mængde
af noget. *Alt har jeg Qvæget paa sit

Uræs,
I

See hvor det graadigt æder, | Det
sluger næsten halve Læs. BornhSÉft.22.
Henved juletid 1850 fik Grundtvig . . et

læs bøger ind ad døren fra sin boghand-
ler. Egentlig hidsig på at give sig i lag 40

med læsset var han ikke. Bønning.G.IV2.
51. Paa Dynen laa et Læs af Telegram-
mer. ^er^s<ed^4.549. overf.: 'Din unge El-
skovs Digter

|

gav dig (o: sin hustru) et

højst prosaisk Læs af Fligter.Schand.SD.
168.

2) i ordspr. og talem. (en) god vilje
(ell. kærlighed (Mossin.Term .571.jf.Mau.
4655) ell. frisk mod (NMPet.Ér.U6))
drager (ell. trækker olgn.) et stort (ell. 50

tungt, godtj læs, ved en god vilje osv.

overvinder man mange vanskeligheder, naar
man langt, finder man sig i meget olgn.

Mau.11600. Etlar.X.91. stor Elskov drager
stort hæs.JPJac.I.109. jf. : *Det er saa hyg-
geligt allensteds,

| Hvor smaa og store har
eet i Sinde,

| Og det, som drager de store
Læs,

I
I Hjærte-Kamret er inderst inde.

Grundtv.SS.IV.346. den fører ell. ager
(et)godtlæsigaard(e),som(en)god6o
hustru isiar.Mau.4062. TroelsL.XlI.107.
SjællBond.187. det sidste baand binder
læsset, (nu næppe br.; jf. ndf. sp.460^*)
egl.: det sidst fastgjorte reb om læssetræet
(bagrebet) faar læsset til at ligge fast; overf.,

om noget afgørende, noget, der gør udslaget.

Mau.831. Lieb.DO.n.l38. liden tue kan
vælte et stort læs, se Tue. || trække
læsset ('det største læs (Strange.NS.35)
olgn.), have hele ell. det væsentligste af arbej-

det, møjen (som sin part); holde for. Det er
dog sandelig haardt for dette Vaaben, der
under denne besværlige Krig næsten uaf-
brudt har maattet trække hele Læsset.
Dagbl.^°hl864.2.sp.5. (biskop Worm sad) som
Medlem af en Række Kommissioner, hvori
han var den, der trak Læsset, ^io.^riea;.

XIX.178. jeg har slidt nok i min Tid, og
nu kan du og Bendte værs'god og trække
Læsset. ThEio.FD.I.90. \\ faa ell. (især)

have sit (fulde) læs (ogs. m. tilføjelse:

at trække; ofte m. fig. med), faa, have
sit besvær („mas") (med); faa, have sin hyre
(med); især i udtr. for, at man kun med yder-

ste anstrengelse kan magte noget, klare sig i

en vanskelig sag, over for en (besværlig) per-

son olgn. hånd har sit fulde \eC).Moth.L125.
Grundtv.Myth.425. Han var en fattig Stu-

denter, der nok havde sit Læs med at

komme frem i 'VeTden.Bergs.PP.655. De
kender ikke hans Lurendrej erierl . . De
véd . . ikke, hvilket Læs jeg har haft at

trække med hum. sa.PS. II. 421. Han . .

begyndte at bide i en af de kæmpe-
mæssige Æbleskiver . . men han havde
Læs med at faa den ned. ZakNiels.NT.76.
de Velhavende har deres Læs at trække
i disse strenge Tider. Leop.TK2. jf.: *Jeg
bærer med Smil min Byrde,

|
jeg drager

med Sang mit Læs. Aakj.BS.93. || binde
læsset, (jf.ovf.sp.459^^; nu vist kun dial.)

være afgørende; være det, der gør udslaget.

Moth.L125. (den af forældrene afviste frier

overrakte) Justitsraaden et Merskums Pibe-
hoved (og) Justitsraadinden et (kostbart)

Shawl . . Det bandt Læsset; forrige Hr. S.

slet og ret stod nu for Hendes Naade som
en godt characteriseret B.eTTe.Blich.(1920).

XXV.28. CBeimer.NB.410.
II. IJæs, et. [læs] {sv. lesen; af ty. lese

(låsse), visf egl.: indsamling; se I.læse; opfat-

tet som samme ord som I. Læs; ^/. læskaput)
<{k i best. f, om flest stik (mindst 7) i pi-
quet (hvilket betegner vundet spil). *Der
leegte de Picqvet men hun gik af med
Lesset, | Og Muncken blev lahet. Phøniocb.

TC.I.Nr.2.8. Den, der, efterat sidste Stik

er taget hjem, har faaet over Halvdelen
af Stikkene, siges at have faaet: Læs-
set, hvilket tæller 10. Gjør hver af de
Spillende 6 Stik, hedder det, at „Læsset
staar", og de 10 Points godskrives da
først den, der i næste Spil faaer Læsset.
Spillebog.(1900).100. D&É.

liSes-, i ssgr. især af I. Læs (jf. dog

læskaput samt læs-bar, -værdigj, navnlig

som sideform til Læsse- (se Læsse-med,
-stang, -træj. -bar, adj. ['læ-s-] (jf ty.

lesbar samt læselig, læseværdig; O, l.br.)

om bog: som kan læses, egner sig til at læses;

passende som læsning, (bøgerne) er helt igen-

nem læsbare for det Publikum, som de
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gives i Hænde. EBrix.(NatTid.'*/Bl921.
Aft.3.8p.5).

I. læse^ V. ['læsa] Høysg.AG.137. præs.
-er [ilæ'sar] r»,paa Kiøbehhavnsk". Høysg.
AG.140) ell.(nu kun dial.) læs (Holb.Skiemt.
Cor.er. Faht.0vid.81. Eort.169); præt. -te

(tidligere ogs. skrevet -de. EBelskSUr.I.214.
Mall.SgH.566) ell. (nu ikke i rigsspr.) -ede
(Holb.Bars.1.3. sa.NP.B2r); part. -t [læ?s<r|

(Høysg.AG.137) ell. (nu ikke i rigsspr ) -et

(Holb.Kandst.1.4. sa.Masc.III.é. MDL.
OrdbS.(Lolland)), vbs. -ning (s. d.), jf. Læ-
sende, Læseri samt III. Læst {ænya. glda.

d. s. (bet. 1 og 2), æda. læsæ (Cambr. AM.;
bet. 2), oldn. lesa (bet. 1 og 2), ty. lesen (bet.

1 og 2), eng. lease, samle, got. lisan, d. s.
J|

bet.2(egl.: samle bogstaverne sammen til ord)
er fra ty. (oht. osax. lesan^ overført til nor-
disk og skyldes oversættelse af lat. legere,
samle, læse (se I. Legendej; derimod eng.

read, læse, se raade)

1) (dial.) samle (ved at tage den ene ting

(af samme art) efter den anden); sanke;
ptlle (sammen, op). Moth.L277. læse aks,

bær. Feilb. H is(sr m. bet. af udvælgelse (af
det værdifulde) ell. fraskillelse (af det mindre
værdifulde ell. værdiløse): sortere; rense;
pille. MDL.(Lolland). OrdbS.(Fyn). spec.

i udtr. som: læse ærter, sortere ærter
(samle de gode). Moth.L277. Crrundtv.PS.
IV. 582. MøllH.VL 293. SjæUBond. 46.

OrdbS.(Fyn, Loll.-Falster).
|i

m. h. t. mark,
eng olgn.: rense for ukrudt (kvikrødder),
8te7i olgn. (man bør) ved den sædvanlige
Rensning, som vi kalder at læse Enge,
rive bort alt hvad der endnu af Gjødning
eller andet maatte ligge i Klumper paa
den. Fleischer.AK.133. HofmanBang.Odense
Amt.(1843).201. OrdbS.(Fyn).

2) omsætte visse (især medøjet opfattede)
(8krift)tegntilet forestillingsindhold,
idet man i sine egne tanker eU. lyde-
ligt frembringer de til disse (skrift)-
tegn svarende forestillinger (ord, sæt-
ninger); ogs. (jf.bet.2.3-i): lydeligt gengive
(fremsige) ord ell. sætninger, der svarer til

noget skrevet ell. trykt, som man tidligere har
opfattet, har lært (udenad).

2.1) t al alm., om selve omsætningen af
(skrift)tegn til forestillinger ell. (udtalte) ord.

Da kom alle Kongens Vise ind; men de
kunde hverken læse Skriften (paa væggen)
eller kundgjøre Kongen Udtydning. Dan.
5.8. jeg kand hverken læse eller skrive.
Holb.Kandst.V.8. det (er) ikke .. af Veien,
at en Dame kan læse saa meget, at hun
kan stave sig igiennem en trykt Viise.
Bahb.Tilsk.1796.197. 'Mit Syn er svækket
af den megen Læsen (Oehl.A.295: Ijdss-

ning). Oehl.(1844).VI.215. *over deres Døre
læser man (o: staar skrevet)

|
Med gylden

Skrift de Ord: King-kong-fnt-se. PaZAf.
VIII.103. Motorbaad, mrk. Else, Navnet
overmalet, men kan læses nærved.PolitiE.
KosterbV^I*1924.3.sp.l. han er dygtig til

at læse gamle haandskrifter, (gotisk) skrift

08V.
i
nu ikke i alm. rigsspr. : At læse i Bog

(o: læse indenad). MO. jf. Moth.L277. jf.
læselig 1.1 slutn.: A. a. kaldes å, og læses
(o: udtales) som den Franske Partikel å.

Høysg.AG^. m. overgang til bet. 2.2: (Jesus)

sagde tU dem: have I ikke læst, hvad
David giorde, der han hungrede? 3faWA.
12.3. Tør du laste et Brev, som du al-

drig har læset?Holb.Vgs.(1731).II.12. læse
10 Jeremiæ begrædelse, se Begrædelse slutn.

(I (jf- bet. 2.6) m. h. t. andre tegn (m. særlig

lydværdi), (den blinde) læste med de hvi-

lende Hænders famlende Fingre. j5ønne-

lycke.MM.73. læse noder, se Node. ||
(iscer

poet.) m. hensobj.: forelæse. Oehl.L.II.54.

*jeg sad i dit Kammer, | Og læste dig min
Sang. Winth.III.4. || i forb. m. maades-adv.
læse flydende, hurtigt, langsomt, stam-
mende osf. læse højt, inden, indenad,

20 indeni, se høj (II.4.2), inden (I.2) osv.

læse redt, rent, se red(t), ren. || i sær-
lige forb. m. præp. ell. adv. jf. IV. for 2.8

(^»amf forelæse^; læse (noget) for en. han
(kom) hver Aften og læste for mig. Gylb.
(1849).Y1II.206. PalM.IV.50. (han) be-
gyndte at læse højt for mig gennem et

stort Seglas. Aakj.FDD.128. jf. IV. for 2.3:

læse noget for sig self (o: stille; mods. læse
højt). Moth.L277. e. alm. læse (en noget)

30 for, se IV. for 18.4 (jf. fore sp.339^). if.

II. hen 6.5: læse hen over, læse uden
(fuld) forstaaelse (af den egl. mening), man
(blivei-) opmærksom paa et og andet med
hensyn til opbygningen af værket, som
man hidtil har læst hen over. FBrandt.
SK.163. læse op (for en), læse højt, lyde-

ligt, i andres paahør; ofte spec. om (kunst-

nerisk) Icesyiing for en (større) kreds af
tilhørere, gak du og læs op af Rullen,

40 som du haver skrevet efter min Mund,
Herrens Ord for Folkets Øren. Jer.36.6.

læse op for en.Moth.L277. Oplæsning og
Skuespilkunst er . . ret forskellige Ting.
De fleste Skuespillere læser mådelig op.
Blaum.Sk.203. læse 'sammen, (sj.) om
læsning, hvorved man uvilkaarlig, i bevidst-

heden (for sig selv) samler ordenes enkelte

elementer (bogstaver ell. stavelser); læse sam-
menhcengende (uden at stave ordene bogstav

50 for bogstav); læse indenad. Moth.L278. der
er i Henseende tU Aands-Livet Noget, der
svarer til hvad det at stave er i rorhold
til det at læse sammen. Kierk.X.58. jf. bet.

2.4: læse udenad, se udenad.
2.2) med forestilling om en vis forstaaelse,

intei'esse olgn.: (søge at) forstaa, tilegne
sig indholdet af, have (aandeligt) ud-
bytte af (det, der læses); arbejde med
(til sin belæring, tmderholdningolgn.);

60 studere, (loven) skal være hos ham, og
han skal læse i den alle sit Livs Dage.
5Mos.l7.19. Hvo der har læset den Bog
med Forstand, kand forestaae den største

Bestilhng. Holb. Kandst. 1. 4. Hun havde
læst og følt sin Lafontaine, og jeg be-
høvede blot at nævne „Lotte" og „Mari-



463 læse læse 464

ane" for at fremkalde Taarer i hendes
himmelklare Øjne. Blich.(1920).XIIL 130.
*Jeg læser om de Faldne paa Kampens
Vei,

I
Jeg læser den rædsomme Liste.

Heib.Poet.lX.71. *Har I læst den Berling-
ske Avis? ABeclce.113. Det at læse er næ-
sten en uddøende Færdighed fra den Tid
af at regne, da Alle kan det. Brandes.XII.
29. læse korrektur(en) paa en bog osv.,

se Korrektur 3. denne forfatter ell. bog lo

læses meget
i

hertil (jf. letlæstj om for-
fatter ell. bog : (være) meget, lidet læst
olgn. faa Digtere . . ere læste meer end
Baggesen. Molb. (NTidsskr. 1. 205). Kehler.

(PoUya923.7.8p.l). jf. (sj.): (Ruskin) kap-
pes med (Carlyle) i almenyndest og læst-
hed. EdvLehm. Ombibelen.(1906).8. part.

læsende (j/. avislæsende^ brugt som adj.:

som (gerne) læser (bøger, skønlitteratur, avi-

ser). Denne over den hele læsende Ver- 20

den saa berømte Roman. Blich.(1920).IX.l.
Tops.III.477 (se u. Læsehest^. K. (var ikke)

synderlig læsende. Drachm. STL. 183. jf.
Bibellæser samt Læser 2.3: Hun var jo

læsende skønt ikke mere religiøs end til

Maade, hvad det saa var hun læste. JF
Jens.My.III.139. læse (noget), (lige)-
som fanden læser bibelen, se Fanden
sp. 726^^ (jf. Lov sp.ll99*). \\ spec. m. h. t.

undervisning, (eksamens)studium olgn.; ogs. 30

abs.: søge boglig uddannelse; studere. *Han
tegner Landkort og læser Loven. Wess.
268. PMøll.1.35. *kunde De da ikke tænke
Dem

I
at slaa det Landbrug rent af Ho'e-

det,
I
og gi'e Dem til at læse, at studere.

JakKnu.Va.63. Et ungt Menneske, som
læser, ønsker Kost og Logi hos en pæn
Familie. NatTid.^l9l909.M..Till.4.sp.6. læse
sprog, latin (NBang.0TJ.92), matematik
osv.

i

m. præp. til om maalet for studierne: 40

•man læser til Examen. Hrz.AN.232. John
. . havde forladt Handelen og var begyndt
at læse til Polyteknikum. TFied.Z7S.1. 95. jf
ndf. 1. 60 : læse tU konfirmation, se Kon-
firmation 3. især m. flg. personbetegnelse

(udtr. for stand ell. stilling) i forb. som læse
til (nu 1. br.: at blive/ præst osv. en
Student, der læste til at blive Præst. B^C
And.V.150. Bodil . . læste til Lærerinde.
JacPaludan.F.165. || læse lektier, ved ^
læsning (søge at) tilegne sig og lære, hvad
man har for til skoten; forberede sig paa
sit pensum, ieg gaaer ikke mere i Skole
og behøver ikke Ord for Ord at læse min
Lectie.Langebek. Breve. 153. han har læst
lektier hele aftenen

i jf: „Jeg fik ham
til med foldede Hænder at læse Abra Ca-
dabra.** — „Og jeg skal faae dig til at

læse en anden Lectie." Holb.Abrac.III.7.

II gaa op at læse, (jf. ovf. 1.44 samt bet. oO

2.8 og 1. Læsning 2.2; dial.) gaa til konfir-

mationsforberedelse; gaa til præsten. *Da
hun gik op at læse, var jeg alt blevet
Svenå.Winth.VI.254. PMøll.1.352. Schand.
IF. 332. Gravl.AB.8. OrdbS.(Sjæll., Loll-
Falster). jf. Esp.212. \\ i særlige forb. m.

præp. ell. adv. (jf. ogs. ovf. sp.463*°).jf. efter-
læse: Naar det saa er bestemt, hvad vi
skal have for sønderslagne Hofter . . saa
behøve vi blot at læse vores Taxt efter,
og saa har vi intet at blive ueens om.
Olufs.GD.74. Jeg har igjen idag læst efter,

hvad der staaer fortalt derom i Bibelen.
Scharling.N.277. jf. gennemlæse: Jeg haa-
ber, naar jeg har læset den Europæiske
Herold igienem, at mand skal nøde mig
til at tage en Plads an i Eadidet. Holb.
Kandst.1.4. HCAnd.Breve.1.4. læse op (jf.
u. bet. 2.1J, (sj.) ved gentagen læsning (søge

at) tilegne sig ell. bevare noget tidligere lært.

det voldte ham stort Besvær at holde sam-
men paa endog sine gamle Roller, som han
stadig maatte læse op, selv om han havde
spillet dem hundrede Gange. Mantzius.SH.
V.88. læse sig noget til, opnaa en vis

viden gennem læsning. Jeg haver intet læst
mig til. Det Pund, som findes hos mig,
maa jeg alleene tilskrive Naturen. H^o/o.

Tyb.V.f. hun har kun visse pyntede Tale-
maader, som hun læser sig til. Hauch.IV.
156. Baud.KK.5. læse (over) paa noget,
ved (gentagen) læsning søge at lære noget (saa
at man kan det); forberede sig paa. Jeg
vil . . læse over paa min Rulle. Holb.Hex.
II.4. Læse paa (eller læse over paa) sin

Lectie. Høysg.S.57. HCAnd.lV.52. han læ-
ste over paa sin Bibelhistorie. Gjel.R.115.

ogs. (nu l.br.) abs.: læse over, forberede

sig (paa en rolle, lektie olgn.). „3 af hans
Sønner blef en efter anden rejicered til

Attestatz." — „Havde de læset bedre over
de Slyngele, saa havde de nok gaaet fri."

Holb.Jul.7sc. sa.Er.III.5. Hrz.XIV.15. Han
siger jo. Degnen, at Du er saa skrap til

at læse i Skolen, saa Du ikke behøver at

læse over hjemme. Schand.F.272.
2.3) bibringe (en) belæring ved an-

vendelse af, i overensstemmelse med
ell. i tilslutning til noget trykt ell.

skrevet. \\ m. h. t. (skole)undervisning : søge

at faa (en elev, en klasse) til at forstaa ell.

tilegne sig et vist lærestof; give undervis-
ning (i noget); give skole- ell. privat-
timer; være lærer (privat ell. i skole) (for

en), øverste Klasse, hvori Rektor skulde
\æse. Schand.AE. 163. Gjel.GD.182. især

i præp.-forb., m. præp. for ell. (nu vist kun)
med (jf. : i det 18. Aarh. (hed det) at læse
for en Klasse Børn; i en Indberetning af

1790 om de kbh.'ske Skoler begynder
man at vakle mellem med og for. OrdbS.
Endnu for en Generation siden hed det
temmelig alm. læse for et Barn. I^evin.).

3eTonimus (til Arv): „Fy dig an du lange
Slyngel! de (o: børnene) kand læse for dig
(o : er dygtigere end du).*^ Holb.Jul.12sc. in-

tet er mere fortrædeligt for et cholerisk

Temperament, end at læse for Børn. Overs.

afHolbLevned.l3. Hver Skole gives to Læ-
rere, af hvilke den ene læser i Skolen for

Børnene, der ere fra 13 til 15 Aar gamle,

(om Formiddagen læses med Drengene i
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tre Time og om Eftermiddagen ligesaa-

længe med Pigerne). PNSkovgaard.B.lOo.
han passede nogle Børn og læste med
dem. Gold8chm.SF.234. Har her . . været
en ung Dame, som jeg skulde læse en
Rolle med?GoUschtn.VI1.419. m. ohj.: læse
dansk, matematik fosv.^ med (en klasse,

en (privat)elev), læse lektier med (en
skoleelev). Der kom en Student i Huset;
han læste Lectier med Brødrene. HCAnd.
VIII.223. jeg har jo to næsten voxne Dø-
tre, Frue, og dem læser han Dansk med.
Schand.SF.116.

||
(især univ.) om univer-

sitetslærer: holde forelæsning (over et vist

emne; efter sit manuskript olgn.); forelæse
(2); give universitetsundervisning,
(ofte m. præp. over). Professores Theolo-
giæ skulle om Onsdagen og Løverdagen,
naar ikke læsis, eUer Consistorium holdis,

overhøre dem.DLJ2—20—5. (kongen) hørte
. . Doet. Hans Slangerup og Doet. Anders
Christensen læse, den eene i Theologien
og den anden udi Medicinen. Holb.DÉ.II.
539. Den berømte Engellænder Sounder-
son, som uden Synet og ved Indbildnings-
Kraften alene havde bragt det saa vidt,

at han læste offentlig over Mathematiken.
JSneed.II.124. Han førte mig til Profes-
sor Reinhold Klokken 2; men han skulde
læse Klokken 3. FrSneed.I.146. Ogsaa mine
Forelæsninger havde han besøgt, jeg læ-
ste dengang over Hamlet. Rauch.MfB.353.
(N.N.) læser over mekanisk Teknologi.
Lektionskatalog.1922.1.35. (jf. bet. 2.4; m. h.t.

oplæsning af et bibelsfykke og fortolkning
heraf: (Jesus) kom til Nazareth . . og gik
i synagogen . . paa sabbats-dagen, og stod
op at læse (1819: forelæse^. Luc.4.16(Chr.

2^\)(paa en vis vedtægtsmæssig maa-
de) fremsige noget, som man har for
sig i skreven ell. trykt form ell. har
lært udenad; oplæse (offentligt); for-
kynde. H (emb., jur.) læse noget til (paa,
ved) kirkestævne, se Kirkestævne 1. spec.

m.h.t. tinglæsning: læse eU. læse til

tinge. Moth.L277. da Creditors hele Sik-
kerhed beroer paa et saadant Document,
saa udleverer han det ikke letteUg igien
til Debitor eller hans Commissionair, for
at lade det læse og protocollere, men be-
sørger det selv, imod at Debitor betaler
Læsnings-Pengene. Stampe. 11.48. *(han)
Fik et Proclama udstedt (efter Adam Ho-
mos død) . .

I

Fik læst og confirmeert hans
Testament. PalM. V.349. jeg har aldrig lagt
Skjul paa, at jeg holder af Pigen, men
ieg har rigtignok ikke isinde at lade det
læse til Thinge. ARecke.EnOldgesell.(1860).
28. Dokumenter vedkommende Køben-
havns Jurisdiktion læses i Landsover- samt
Hof- og Stadsretten om Mandagen. Jur
Formularbog.^196. læse og paaskrive,
(overf.) faa læst og paaskrevet, se

faaskrive. || oplæse ell. fremsige en bi-
eltekst, en kirkelig formular, et (sal-

meyvers olgn. jeg har knndet . . staa paa
en Fod, og læse det heele Litanie paa
Grædsk. Holb.Er.1.4. Læser hun (o: den, der

holder et barn over daaben) Ordene smukt
efter Præsten, bliver Barnet „letnemmet".
Thiele.111.89. Derpaa læste jeg nogle Smaa-
vers, som jeg mindes at have lært efter-

haanden. Feilb. BL. 311. AarbPræstø.1923.
38. gudstjenesten begynder med, at (kor)-

10 degnen (kirkesangeren) læser i kordø-
ren

i
NatTid.Val931.M.3.sp.4. overf: læse

for (en), moralisere (strengt), holde tordentale

for; sætte (alvorligt) i rette; skælde ud. I var
lyckelig, at I icke gick med, og fick at

høre hvad hun læste for os til Afskeed.
Kom Grønneg.II.207. Luxd.FS.3. Nu vil

jeg . . gaae hen og læse for dem, saa det
skal dundre i deres Øren. Biehl. Æ. 98.

Feilb. nu i alm. spr. kun i udtr. læse (en)
20 teksten, se Tekst (jf. lign. udtr. u. Epi-

stel 2.2, (syndernes) Forladelse 2.1, Lig-
tekst^,

fl
komme frem at læse, ^nu næppe

br.) komme frem for at blive hørt i en lek-

tie, blive eksamineret; f overf.: blive skarpt
udspurgt, forhørt, „taget i skole". Bleve
vore Kokke ikke tagne i des høyere For-
svar, saa kom de vel ogsaa frem at læse
for den ubarmhiertige Kunst, de har op-
funden . . at forøge Dyrenes Smerte i en

30 langsom Død. Eihch.PhilBrev.99. 'Man .

.

strax fik Bud | Til Skarpretteren, som
nu

I
Maatte frem at læse,

| Man exami-
nerte da |

Hvor at Støvlerne (o: paa den
hængte tyv) kom fra. Cit.ca.l785.(Dania.V.
172). II (nu iscer gldgs., dial.) fremsige en
bøn; bede (til gud); m. Bøn olgn. som obj.

ell. abs. Har du læset din Morgenbøn i

Bsig? Holb.UHn.1.3. »Saa faldt vi . . paa
Knæe, og læste. Eic.(1914).III.151. *Læs

40 før du døer Misdæder. Wess.23. Oehl.A.75.
Det var første Gang jeg læste vor latin-

ske Bordbøn; idag et Aar læste Jens.
Blich.(1920).VII.l. lad mig først læse mit
Fadervor. smst.X.57(jf. Fadervor 1 slutn.).

hos Præsten . . læstes Velsignelsen over
Bordet før man satte sig. HCAnd.lV.163.
Etlar.SB.398. læse til ell. fra bords ell.

(1. br. i rigsspr.) bordet (Kierk.XIIl.425.
Feilb.) eU. (nu næppe br. i rigsspr.) bord

50 (Pflug.DP.582. Feilb.), se I. Bord 3.2. jf.
læse hundebønner u. Hundebøn.

||
(iscer

gldgs., dial.) fremsige trylleformler
olgn. for at faa magt over en ell. noget,

volde noget til fordel ell. skade for en.

Man troede at kunne ved visse Formu-
larer læse Folk Eaærester paa og skille

dem derved igien. JBaden.Horatius.1. 99.

han (forstod) godt at læse over Sværd,
saa de blev Dødbidere. Grxindtv.Saxo.Il.

60 132. Læser over En (betyder) I Almue-
sproget . . læse under Hatten ved Begra-
velsen, og derved forhindre, at den Døde
gaaer igien. 750. Gigten . . kan man . .

læse bort fra den Syge. ThieleJIl.99. Paa
Enden af Stangen satte (Egil) et Heste-
hoved, læste over det, og sagde: „Her

Xni. Rentrykt »/g 1931 30
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sætter jeg op Nidstang."JFJens/JsZ-Sa^aer-
1.103). Hans Fader mente, det var en Syg-
dom, han var falden i, og kørte hen med
ham til „en klog Mand", for at han skulde
læse over ham. HBegtr.DF.Il.47.

2.5) (især G)) uegl.: naa til en (mere ell.

mindre sikker) viden, en formodning olgn.

ved at drage slutninger af særlige
forhold, der (som tegn) tydes paa en
vis maade. *I Asken læste de Lokes ib

Kunst (o: at lave et fiskenet). Hauch.SD.Il.
147. (bjørnens) vældige Labber havde tryk-
ket tydelige Mærker i Sneen, Kløerne,
Haarene stod at læse. Bogan. 1.163. *jeg
læser i Skyer og Blomstertegn

|
det bed-

ste Budskab, som Vaaren kan bringe I

AMaithison-Hansen. Stjærnerne. (1896). 15.

læse i (o: spaa af) ens Haand, Stjærnerne.
D&H. En Assistent maaler Højden (o:

paa hestene), og nu læses Alderen paa 20

Tænderne. Fleuron.STH.198. jf. bet. 2.2:

læse mellem linierne, se L Linie 3.1

slutn.
ji

især: slutte sig til, gætte, ane
enpersons uudtalte tanker, følelser olgn.

ud fra hans blik, miner osv. (m.præp.
af ell. (nu alm.) i ell. paa^. jeg (har) syn-
tes at kunde læse Redeligheden af deres
ærbare Ansigt og Opførsel. Prahl.AH.1.26.
Jeg læste . . det meest uskrømtede Bi-
fald i Alles Ansigter. Bagges.D V.X.91. *„Ei 30

sandt, Aladdin?" Aladdin: „Herr Fætter!
1 kan læse i mit Hierte." Oehl.A.94. »Til-

givelse han læste
|
Paa hendes Pande

iiom.Winth.HF.312. Hun hjalp mig, mens
jeg var syg, læste mine Ønsker ud af mit
Blik. Schand. O. II. 369. Anstrængelserne
stod endnu at læse paa alle de vejrslagne,
stærkt rodmussede Ansigter. jDrac^m. FT.
444.

IL læse, V. se laase. 40

læse-, i ssgr. (jf. læsværdig ('m. læse-
værdigj samt læsbar^, af 1. læse; saaledes

(foruden de ndf. anførte) ssgr. (til 1. læse
2.2j som Læse-graadighed, -hunger, -inter-

esse, -klub, -mani, -ro; til I. læse 2.1

:

Læse-undervisning, -øvelse ofl. -barn,
et. spec. [1.2.2] (dial.) om barn, der gaar til

konfirmationsforberedelse hos præsten; kon-

firmand. Junge. VSO. MDL. Dania.IV.
163. Feilb. -bibliotek, et. [L2.2] (nw so

næppe br.) om (privat ell. offentlig) institu-

tion med bogudlaan: bibliotek ell. læsekreds

(læseselskab). Bagges.L.II.215. alt det Me-
get, som nu fra Læsebibliothekerne strøm-
mer ind i Husene, og mangen Gang for-

rykker Hovederne. Sibb.II.185. Fruen læ-
ste gjerne, hun var derfor i et Læsebi-
bliothek, hvorfra hun fik to Bøger ad
Gangen. HCAnd.IIL315. -boff, en. [L2.1-2]

en (især for skolen indrettet) bog med ud- 60

valgte tekststykker til undervisningsbrug, i

alm. til højtlæsning (især i modersmaalet,
fremmede sprog, historie). Har man ikke alt

meer end Læsebøger nok for BøTn?Bagges.
i.I7.i94.LatinskLæsebogmed forklarende
Anmerkninger. OdinWolff. (bogtitel. 1792).

Gammeldansk Læsebog. En Håndbog i

vor ældre Literatur på Modersmålet.^ranrf^
(bogtitel.1857). Verdenshistorie, en Læse-
og Lærebog for Folkeskolen. NNielsen.
(bogtitel.1903). -bord, et. [1.2.2] bord, hvor-
ved der læses. Ing.KE.II.209. Jeg vil sætte
(blomsterne) her paa Faders Læsebord. Le-
vetzow.AD.3. Tandr.K.27. -brille, en.
[L2.1-2] især som pi., om briller (i alm. for
langsynede), der anvendes ved læsning. Heib.
Pros.IX.435. NicHolm.LA.21. -bræt, et.

[1.2.1] (foræld.,l.br.)fibelbræt. VSO. -bæst,
et. [1.2.2] (nu næppe br.) d. s. s. -hest. Rahb.
Tilsk.1795.428. -drama, et. [1.2.2] (æstet.)

litterært arbejde i dramatisk form, der sær-
lig egner sig til (er skrevet for) at læses

(ikke til at opføres). Brandes.VIII.126. Ny-
strøm.KO.29. -fag, et. [1.2.2] (skole)fag,

der væsentligt bestaar af læsning. VortHj.
111.197. -fejl, en. fejl i (op)læsning af
noget skrevet ell. trykt; fejllæsning. Læse-
feil, Skrivfeil og Trykfeil. IfO. -ferie,
en, [1.2.2] (skol.) ferie bestemt til (eksamens)-
læsning, repetition; i videre (polit.) anv. om
den ferie (afbrydelse af rigsdagens møder),
som rigsdagsmændene tager (straks efter rigs-

dagens sammentræden) for at faa tid til at

læse lovforslag olgn. Pol.^/iol921.4.sp.6. Rigs-
dagen sammentraadte den femte Oktober
og tog straksLæseferie paa enVge.EBrand.
(smst.''^/iol927.11.sp.l). -forening, en.

[1.2.2] forening, der byder sine medlemmer
adgang til læsning af bøger, tidsskrifter,

dagblade. MinSkr. Nr.413'>/i2 1871. Fyens
Stifts Læseforening 1838-1908. (bogtitel.

1908). -frngt, en. 1) {efter ty. lesefriichte,

opsamlede frugter, antologi; jf. I. læse 1;

m. tilknytning til I. læse 2(2); nu ikke br.)

i flt., om (tidsskrift, der bringer) en samling

af litterære bidrag (til almenlæsning). Læse-
frugter, samlede paa Litteraturens Mark
af A. F. Elmquist, (bogtitel.1818-33). Poeti-

ske Læsefrugter, samlede og udgivne af

Jens Roeå. (bogtitel.1833). 2) [1.2.2] CP om
frugt (4) af læsning (viden, indtryk, citater

olgn.). FrNiels.KH.II.241. hvad Johannes
V.Jensen har at berette om verden, er
ikke læsefrugter alene. EdvLehm. ( Oads
Mag.1929.48). jf.: Der var et Blad der hed
„Nordstjernen" i de Aar; efter at have
studeret det med Fedtemad i Haand vi-

ste Læsefrugten sig siden i Form af mit
første Par ^'k\\JVJens.(Aarbogf.Bogven-
ner.1920.19). -færdighed, en. [I.2.1-2]

Læse- og Skrivefærdighed. Sal.XII.75. en
Elementærskole, der giver hele denne
brede Befolkning saa megen Læsefærdig-
hed, at den selv kan tilegne sig Bibelens
Oxå.VortHj.l2.53. -gal, adj. [I.2.2] (l.br.)

i høj (overdreven) grad læselysten. Rist.J.

115. -glas, et. [I.2.i(-2)] forstørrelsesglas

(med haandtag) til brug ved læsning. LTid.
1724.728. Onkel . . var kommen saavidt

(efter en øjensygdom), at han med et Læse-
glas kunde begynde at stave sig igjennem
Berlingeren. Bergs.GF.II.249. PolitiE.Ko-
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gUrU.^lil92é.2.sp.2. -gæld, en. [1.2.2]

(studie)gæld fra uddannelsestid (seminarieov-

hold olgn.). Folkeskolen.1927. 743.sp^. -h«j,
en. [1.2.2] (,jf. Haj 2.2; jarg. i marinen) d.

8. 8. -hest. Dania.III.107. -hest, en. [1.2.2]

(jf. Hest 2.2 sartit -bæst, -haj, -jærn, -orm;
aagl.) mere til. mindre nedsæt, betegnelse for

en person, der er meget (alt for) ivrig efter

at læse (altid hænger over bøgerne), især om
den (i alm.: skoleelev), der af iver efter at

læse (bøger, lektier) mister sansen for andet

(leg, mennesker osv.); bogorm (2.i). PMøll.
1.228. det er de saakaldte Læsehestes
aandløse Virken i Livet, der føder og
nærer Pedanteriet. NMPet.(Annal.l840-41.
188). Allerede fra Dreng havde han i

Skolen havt Ord for at være saa klog og
læsende; hun havde som halvvoxen Tøs
altid drillet ham og gjort Nar af „Læse-
hesten". Tops.IlI.477. Efterhaanden som
Skolekundskaberne øgedes, blev jeg en
rigtig Læsehest; det vil sige ikke overfor
Lektierne. Tilsk. 1910. 1. 334. jf.: utidigt

Læsehesteri. Brøchner.Br.17. -hOTed,
et. [L2.2] (jf. Hoved 6.i^ om person, der er

skUcket til (og har lyst til) læsning, de gode
„hæsehoveder''. Folkeskolen. 1928. 164. sp. 2.

Lise-sejlf et. {fra nt. leseil (hty. lee-

segel^, holl. lijzeil; 1. led af uvis oprindelse)

A, et (især i tidligere tid anvendt) løst sejl,

der i fint vejr udspændes paa (luv)siden af et

alm. sejl (raasejl, bredfok), fastgjort foroven
til en let raa, forneden til læsejlsspiret. Moth.
S96. SøkrigsA.(1752).§173. Drachm.STL.67.
KuskJens.Søm.216. || hertil (om forsk, til læ-

sejlene hørende dele) Læsejls-bom, -bøjle,

•fald, -gods, -raa, -skøde, -spir (rundholt, der

anbrijiges som forlængelse af en raa til fæ-
ste for læsejls underkant. SøLex.(1808).144.
KuskJens.Søm.109), -stik ofl. (se Harboe.
MarO. Funch.MarO.IL90f. Scheller.MarO.).

liæse-jæm, et. [1.2.2] se u. Jærn 4.3.

-kabinet, et. (mindre) læseværelse paa et

hotel, i en læseforening ell. et (større) privat-

hus (især om udenl. forhold). FAEeib.E.390.
HCAnd.III.320. JPJac.II.402. -kam-
mer, et. [L2.2] (asnyd. d. s.; nu næppe br.)

om studereværelse. Moth.L278. Grundtv.PS.
VII.22. om Det kgl. Bibliotek: smst.III.265.

-kort, et. [L2.2] {efter holl. leeskaart; for-

æld^ farvandsbeskrivelse (som hjælpemiddel
for søfarende); lods (i slutn.). tidsskr.f.Sø-
væsen. 1 913. 97. Hist Tidsskr. 9R. VI. 436.
-kreds, en. [1.2.2] 1) (jf. -publikum^ den
kreds af læsere, som en forfatter henvender
sig til; læserkreds. Frembringelser, der .

.

ved deres Følelsesfylde har skaffet (forf.)
den videste Læsekres, Brandes. VI. 140.
Deraf meddeler jeg . . hvad der fore-
kommer mig at have Interesse for en
større Læsekreds. JLangeJI.226. 2) (jf.
-bibliotek, -selskab samt -taske^ en af en
kreds af privatpersoner (ell. af en boghand-
ler) indrettet institution, hvorved bøger, tids-

skrifter olgn. (indkøbes til og) cirkulerer blandt
kredsens medlemmer. KLars.GV.116. Krak.

1930.11.1076. -knnst, en. [L2.i] (1. br.)

den evne (kunst) at kunne læse. MO. en
livegen Russerinde .. hvem det viste sig

umuligt at bibringe Læsekunstens Hem-
meligheder. .Brondes.XSOS. jf. VSO. CP

•kyndig, adj. [L2a] som kan læse. D&H.
11.635. et Barbérbækken, en Hat (osv.)

kunde (som skilt) fortælle alle, selv de
ikke læsekyndige, hvilken Forretning der

10 dreves i Huset. Sal.^XXI. 570. -lampe,
en. [L2.2] lampe, hvorved man læser (ofte af
særlig konstruktion). Schand.AE.368. Han
har leget de Fattiges Ven ved Læselam-
pen (o: i teorien). Jørg.VF.225. i jæmbane-
vogn: PoU'>liA906.3.
læselig, adj. ['læ'sali] adv. -t ell. d. s.

(Schack.185) ell. (f) -en (LTid.1742.189.
Sibb.ll.87). {ænyd. d. s. (bet. i); af I. læse)
1) om (skrift)tegn: 8om (især: nogenlunde

20 let, sikkert) kan læses; tydelig, l.l) (jf.

I. læse 2.1 samt letlæselige t egl. bet. (især

om haandskrift). Hvilken deilig Haand
jeres Søn ikke skriver, saa reen og læse-
lig. Skuesp.ll5.12. længere var intet læse-
ligt, da det var overslaaet med Blæk.
Blich.(1920).XXIV.65. hemmelig Skrift,

som kun er læselig for Helten. Kierk.Ill.

140. jeg (fik) et Par Ord med hendes store

Haand, der var uden Krøller og Sving,
30 let læselig som Tryk. ELars.AH.llO.

\\

(jf. ovf. sp. 462'; nu næppe br.) om skrifttegn

(bogstav): som (kan) høres ved oplæsning;
som (kan) udtales. Høysg.AG.121. 1^) (jf.
L læse 2.5; nu næppe br.) overf. de to .

.

Ansigter . . viste en læselig Uro og Be-
kymring. ^ttcA.CiP^0;.ZZJF.35. (et) mildt
Aasyn; i hvilket Sjælefred stod læseligt

Exddget.smst.140. stille Alvor er læselig i

ver hendes 'iAme.KierkJl.48. Schack.185.
40 2) (jf. l.læse 2.2; sml.læsbai; endnu ikke

i MO.) om fremstilling, især skønlitterært

arbejde: som kan læses; som egner sig
til ell. (i nogen grad) fortjener at læ-
ses; (nogenlunde) læseværdig. Af- Plu-
tarch have vi en meget læselig Oversæt-
telse.Da. TidsskriftforKirke-ogFolkeliv.1869.
11.180. (Holberg) har skrevet Landets før-

ste læselige 'Digt.Brandes.1.152. Stifts-

tidendens Roman . . viste sig at være læ-
50 selig, om ikke just læseværdig. G/eZ.FGr.

225. hans Roman „Kristian Københavner"
(1882) er . . ikke længere læselig. CSPet.
(Biogr.Haandleks.I.(1920).688). KJ -hed,
en. iden egenskab, det forhold at være læselig.

II
til læseUg la: VSO. MO. S&B. H (nu

næppe br ) til læselig I.2: Forestillingerne
om (min uvisse fremtid) maatte vaagne i

min Faders Siæl, og tegne dem i hans
Aasyn med den Læselighed, der hos ham

60 var saa earacteristisk. Rahb.E.11.353. || til

læselig 2: Vore Romantikere . . taber
i betagende og overvældende Liv og
Energi, hvad de vinder i Læselighed og
Klarhed. Brandes.IV.205.
liCese-lyst, en. [L2.2] en almindelig

Læse-Lyst hos Folk af alle Stænder og

30*
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Kløn.JSneed.IIL92. HCAnd.XI.28. VortEj.
13.44. -lysten, adj. [1.2.2] (jf. -gal) som
har læselyst; som gerne vil læse. han (uåb-

nede) samtlige sine læselystne Medbor-

fere . . sin Bogs&mling. Bahb.LB.II.lOO.
'ortHj.13.41. -maade, en. 1) [I.2.i] (jf.

Lektion 1 ; fagl.) en ved læsning og afskriv-

ning ell. trykning fremkommen (særlig) tekst-

form i et haandskrift ell. et tryk; især om
afvigende tekstform (ordform), som konsta-

teres ved sammenligning ml. forsk, haand-
skrifter ell. tryk af samme tekst; variant,

(en lærd har) stadfæstet dets (o: et sted i

Æneiden) rette Læsemaade, ved at vise
dens Overeensstemmelse med de beste
Haandskrifter. Carst.(SkVid.V.169). Denne
latinske Text bliver . . ikkun forsynet
med foranderlige (o: afvigende) Læsemaa-
der af tvende Pergamenthaandskrifter.
JBaden.Horatius.l.*7 «. iblandt Trykfeilene
fandtes en Læsemaade, der i Betydnings-
fuldhed overgik hvad der stod paa sam-
me Sted i TeiLtQn.Kierk.Y1.370. KFahri-
cius.G.42. 2) [L2.(i-)2] (1. br.) maade at læse

(et tekststykke, et litterært værk) paa. jeg .

.

vil bede Dem om . . at De lægger Vind
paa at læse det (o: et teaterstykke) godt ..

for De veed at det kommer meget an
paa Læsemaaden, Falsen. Konstdommeren.
(1802 ). 88. VilhAnd. DL. 4. -mappe,
en. [L2.2] (jf -taske;. CMøll.M.III.21.
-melodi, en. [L2.i] (jf. -tonej om en sær-
lig (tilvant, ensformig) stemmeføring ved
(daarlig) oplæsning, den almindelige, til-

vante Læsemelodi, som vi næsten alle

h2Lr.VortHj.I3.26. -menneske, et. [L2.2]

(1. br.) menneske, der giver sig meget af med,
er meget optaget af læsning og præget heraf.
flittige læsemennesker. FFed.Fi^.iO. -me-
ster, en. [1.2.3] {ænyd. d.s.; foræld.) lærer
ved en højere undervisningsanstalt (der hol-

der forelæsninger); lektor (se spec. Lektor sp.

616^^/f.); professor. Iblant Læsemesterne
eller Professorerne paa Kiøbenhafns høye
Skole, var en meget lærd Mand ved Nafn
Doet. Niels Dybvad. Slange.ChrIV.235. Me-
ster N. N. Læse-Mester udi dend Heil.
Skrift udi Ribe. smst.370. den gamle Læse-
Mester i Franciscaner Ordenen i Lybek.
Carst.(KSelskSkr. VI.218). Grundtv.Udv.il.
631. BJahnNielsen.LandetiVaade.(1903).40.
-metode, en. [I.2.i] (fagl.) metode, ved
hvilken man lærer børn at læse. Sal.XII.73.

1. IJsesende, et. (nu hm dial.} vbs. til

I. læse (2.1-2). (over badet er der) et Skrift .

.

som forregives af de Syge at være giort,

meenende, at de ved detz Læsende skulle
blive helbrede. Pfltig.DP.228. Disciplene
(sidder) omkring ved Veggene, læsende
alle tillige een Text, og i Læsendet vende
Hovederne fra een Side til en anden. smsf.

870. OrdbS.(Fyn). II. læsende, jaarf. adj.
se I. læse, spec. u. bet. 2.2.

Isesens-Tserdig, adj. se læseværdig.
lisese-orm, en. [L2.2] (mt næppe br.)

Icesehest; bogorm (2.i). Læse-Ormene ere

de beste (ægte-)Mænd. Kom Grønneg. V.163.
-pakke, en. [L2.2] samling (pakke) af
bøger, der cirkulerer i en læsekreds; læsetaske,
-mappe. P Worm. De Fornuftige. II. (1857).
130. -præst, en. [L2.4] {ænyd. d. s.; for-
æld.) underordnet gejstlig, der som vikar ell.

hjælpepræst i den egentlige sognepræsts sted
læste messen og opretholdt den regelmæssige
gudstjeneste, (biskopperne) lade . . endog

10 Tjenesten besørge af uvidende Læsepræ-
ster. CBernh.III.286. -preve, en. [I.2.i]

(teat.) prøve, ved hvilken rollerne i et skue-
spil oplæses af de skuespillere, hvem de er

tildelte. HCAnd.XI.256. Bang.(Teater-Bo-
gen. (1901). 98). -publikum, et. [1.2.2]

(nu næppe br.) en forfatters læsekreds (1).

Tysklands Filosoffer, der have saa stort
Læsepvihlikviin. PMøll.II.378. -pult, en.
[L2.i] (skraat) underlag (pult), hvorpaa en

20 bog kan lægges, mens man læser; bogpult;
bogstol. VSO. MO. Bergs.PP.350. paa præ-
dikestol: Wied.S.271.
Liæser, en. [ilæ-s8r] Høysg.AG.MO.

((f) Læsere. PNSkovgaard.B.160). flt. -e.

(ænyd. glda.læser^e) ( GldaBib.462); jf.Lek-
tor; af I. læse 2) person, der læser. 1) (sj.)

til I. læse 2.1: oplæser; forelæser (1). de
Læsere, Romerne havde i deres Gieste-
huder. JSneed.VIII.179. 2) til 1. læse 2.2.

30 2.1) i forhold til en bestemt bog, avis osv. ell.

en bestemt forfatter. Fortale Til Læseren.
Holb.Intr.1.4'-, *jeg selv i Kroe vil drikke;

|

For andet kommer jeg der ikke. | Anmærk
dog, Læserl dette:

| Jeg immer gaaer paa
de honnette. Wess.136. Dersom Du, min
Læserl nogensinde har været paa „Sna-
beshøy" . . da har Du derfra . . kunnet see
en liden, adspredt Torp, som hedder Uan-
net. Blich.(1920).XXVI.l. Enhver tæn-

40 kende Læser vil . . let gjennemskue den
Hovedidee, der ligger til Grund for dette
mie Eventyr. Hauch. SK.I. Kierk.III.il.
Denne Bog har fundet mange Læsere. MO.
det vil glæde N. N.s læsere at erfare, at en
ny bog kan ventes fra hans haand \ m. h. t.

dagblad (jf. Avislæser^; en (interesseret)

læser ell. en af vore læsere skriver til os
osv., bladets læsere, vore læsere olgn. Nat
Tid.Vsl931.M.4.sp.3f. (gldgs.:) den gode

50 læser, den gunstige læser, se god 6.3,

gunstig 1.
II
om kvtnde (jf. Læserindej.

Mere kunne vel mine smukke Læsere
ikke taale at høre. JSneed.I.207. En af

vore Læsere meddelte os i Gaar, at hun
Søndag Nat . . saa et større Meteor paa
Nordvesthimlen. NatTid.^y61931. M.9.sp. 3.

2.2) om den, der gerne vil læse, læser meget
(mods. Læsehest uden egl. nedsæt, bet). *3eg
var en Læser. Jeg drukned i Bøger.J5iauw.

60 Sk.21. (Grundtvig) den boglærde mand og
utrættelige læser, han mødes med land-

strygeren Rousseau i sin foragt for bogen.
EdvLehm.Romantik og kristendom.(1910).44.

Feilb. 2.3) (jf. Bibellæser; 1. br.) især i flt,

om (pietistiske) kristne, der lægger stor vægt

paa (opbyggelse ved) bibellæsning, jeg vil
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føre Dig til de stille Læsere i Tornebuske-
gaden, hvor Du skal døbes med Fornyel-
sens Vand af Apostelen. £ergs.GF.Ll82.
spec. om en svensk sekt: Sal.XIl.76. 3) (nu
ikke i alm. spr.) til I. læse 2.3-4. hvis her
udi vores Kirker holdtes tvende gange
Bønner om Ugen i steden for hver Dag,
vilde der lade sig indfinde fleere Bedere
end nu omstunder, da man aldrig seer
uden Læseren (o: præsten, der forretter an-
dagten) og nogle faa Skoele-Disciple. Holb.
Ep. V.67. De uuddannede kateketer (i Chrøn-

land) eller „læsere", som de ogsaa under-
tiden kaldes (paatager sig) den mest nød-
vendige undervisning samt oplæsning af

en prædiken om søndagen. VorUngaom.
1926.295.
litese-ret, en. [1.2.3] (1. hr.) ret til at

holde (un iversitets)forelæ8ninger(jus docendi).
Rahb.E.III.349.
liæser-folk, et. [2.i] (nu sj.) især i hest.

anv., om læseverdenen. 0rst.VI.35. (rrundtv.
Dansk.II.19. 'Læserfolket tog han med
Storm. Blaum.Sk.l83.
liseseri, et. (iscer nedsæt.) vbs. til I.

læse 2(2). min Fader . . skjændte paa mig .

.

for „det Læseri, som saadan en Knægt
dog ingen Vei kunde komme meå'^.Oversk.
L.223. EdvLehm.BY.lll. jf. l.læse 2.8: Jo
fiske, det kan han (o: en skolelærer); men
Læseriet, det er kuns maadeligt. lf£orcA.
Godtfolk.II.(1924).82.

liseser-inde, en. kvindelig læser; især
(O) svarende til Læser 2.1. LTidJ737.317.
•Dig, mellem mine danske Læserinder

|

Den huldeste, mit Hierte drømte sig. Bag-
ges.Ep.62. Kjere Læserinde! denne lille

Bog er ikke for dig. Mynst.(Sibb.I.i).
Grundtv.PS.VI1.531. VSO. MO.

||
(sj.)

svarende til Læser 3. Ved Udstederne er
gjerne en Læserinde, en Kone, der mod
en lille Godtgjørelse af Missionen paa-
tager sig at lære Børnene at læse, skrive
og regne, en Forretning der da ogsaa
udøves af indfødte Catecheter. J^'Jacoosen.

EtAariGrønland.(1862).40. -kreds, en.

[2.1] (1. br.) kreds af læsere; læsekreds (1);
læseverden. Digtet (skulde) først og frem-
mest . . komme den danske Læserkreds
til Gode. Grundtv.Bjow.-(1865).yiii. Når
jeg ikke hidtil har villet svare på (angreb)
i forskellige blade, har det (bl. a.) været,
fordi jeg ikke kunde anse en hvilken som
helst læserkreds for egnet til at sidde til

doms i et spørgsmål af denne natur. AD
Jørg.III.277. JLHeib.AfLægemidlemesBist.
(1917).49.
lisese-sal, en, (jf. -stue, -værelse;. 1)

[1.2.2] større (privat ell. offentlig) lokale (især
i bibliotek), hvor man kan sidde og læse (med
adgang til haandbibliotek, tidsskrifter olgn).
Læsesalen ved det kongelige Bibliothek.
VSO. MR.1837.111. SaUXVI.245. 2) [1.2.3]

t auditorium (1); høresal. LTid.1747.40.
VSO. MO. -selskab, et. [I.2.i] læsefor-
ening eU. (især) (større) læsekreds. Den nye

kritiske Tilskuer. 1777. n. CBemh. X. 122.
Tops.III.188. Krak.l930.II.1076. -skole,
en. [1.2.1-2] de saa kaldede Regne- Skrive-
og Læse-Skoler. I/rMi.i754.84. Ø nu spec.

(skol.) m. h. t. aandssvageundervianingen, om
den del heraf, der svarer til alm. skoleunder-

visning. Sal.IX.326. -skærm, en. [I.2.iJ

(1. br.) skærm (af pap olgn.) til at sætte fast
oven over en læsendes øjne til beskyttelse mod

10 for stcerkt(lampe)ly8.JakKnu.F.6ii.'»T^rogf
et. [I.2.i] (1. br.) om særligt oplæsningssprog
(med en afskriftsproget præget udtale). Jesp.
Fon.133. VortHj.13.22. -sted, et. 1) [1.2.2]

(sj.) sted, hvor man kan sidde og læse. Oehl.

XI1.351. 2) [L2.4] (foræld.) pulpitur paa
grænsen ml. kirkes kor og skib med læsepulte^

hvorfra den hellige skrift foredroges (lecto-

rium). Rhode.HA.201. -stof, et. [II.2.2]

stof til læsning; (underholdende) læsning.
20 bladet indeholder meget (godt) læsestof

|

-stol, en. 1) [L2j] (særlij) stol, som brw
ges, naar man læser. MO. 2) [1.2.4] (nu
næppe br.) dels om kateder (i auditorium),
hvorfra der forelæses (jf. Lærestol; : Moth.
L278. OeconJoum.l758J279. VSO. dels om
læsepult paa prædiktstol: Lov^*/tl861.§6.
-stue, en. 1) [I.2.2] (mindre) læsesal (1)
(især i bibliotek, forening olgn.). Skilderiet
forestiller . . Friherre N. N. staaende udi

» sin Læse-Stue. CFRothe.MQ.II.558. Bibli-
otheker med mange fortrinlige Bøger og
Haandskrifter og gammeldags hvælvede
Læsestuer til at studere i. Schack.158. Lov
Nr.41*V»1887.§l. Sal.*XV1.245. 2) [I.2jj]

(nu ikke i alm. spr.) dels (jf. -sal 2) om
(univer8itets)auditorium : Grundtv. Udv. II.
677. dels om stue, hvor (skolelærer ell.) præst
læser med børnene (konfirmandstue): VSO.
SjællBond.184. -stykke, et. 1) [L2.2]

40 (skol.) tekststykke i læsebog olgn. MO. Tyske
Læsestykker. Ipsen é:Bovien.(bogtitel.l894).

2) [I.2.4] (sj.) tekststykke af bibelen, hvor-
over der prædikes. VVRothe. Det da. Kirke-
aar.(1836)J26. JakKnu.Va.l65. -tabel,
en. [I.2.1] (jf. -tavle; skol., foræld.) tavle

(opklæbet skema) med bogstaver, ord ell.

sætninger til brug ved keseundervisning.
Schand.TF.1.24. -taske, en. [1.2.2] (jf.
-mappe, -pakkej taske med bøger for med-

50 lemmer af en læsekreds (2); ogs. som (fæU
les)betegnelse for de saaledes cirkulerende
bøger, (han) holdt for hendes Skyld Læse-
tasken (o: var medlem af en læsekreds), ja
kjøbte af og til Morskabsbøger til hende.
Schand.BS.41. Størsteparten af vor egen
Literatur . . frister Livet ved Læsetasker-
nes Naade. Ponf.£F..55. jf.: Han var Med-
lem af en „Læsetaske" (o: læsekreds) og
vilde selv afhente den sidstePakke.jDracAt«.

60 UB. 334. -taWe, en. [L2.i] (jf -tabel;

fagl.) tavle (opklæbet skema) med bogstaver
i forsk, størrelsesgrader, anv. ved synsprøve.
DagXyh."/nl928.11.sp.l. -teen, et. [I.2j}

interpunktionstegn ; spec. (nu vist kun bogtr.)

om de tegn, der (som tankestreg, spørgsmaals-
tegn osv.) skal (lette læsningen ved at) være
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udtryk for tekstens meningsnuancer; menings-
tegn (materielle tegn). SvGrundtv.(Palladius.
Yisiiatshog.(udg.l872).xni). Selmar.H3f.69.
-tid, en. [1.2.^ tid, der anvendes til læs-

ning. Brandes. VII.307. || om uddannelsestid
(studietid), mange unge Lærere (maa) be-
tale af paa . . Gæld fra Læsetiden. Folke-
skolen.l928.103.sp.3. || om visse timer af da-
gen, i hvilke lektielæsning er foreskreven

(for en kostskoles elever). Schand.0.1.63.
-time, en. 1) [1.2.1-2] (skol.) om undervis-
ningstime med læseøvelser (indenadslæsning)
ell. (m. overgang til bet. 2) i et læsefag. MO.
Naar Skoledrengen efter endt Læsetime
møder i Gymnastiksalen, har han . . rige-
ligt Blod i Hjernen. Gymn.1.3. 2) [L2.8]

(nusj.; jf. bet. 1) om (professors, læsemesters)
forelæsning(s-), tmdervisningstime. LTid.
1735.89. Molb.BfS.I.118. -tone, en. [I.2.i]

(jf. -melodij. (han) reciterede . . i en syn-
gende Læsetone. (Sc/wni.i^.i 75. VortHi.I3.
27. -træt, adj. [L2.2] (1. br.). *Gaar jeg
til Sengs og læse-træt,

|
Min Hofved-Pude

iz.inGT.Sort.Poet.19. VSO. MO. -verden,
en. [L2.2] (jf. Læserfolk^ indbegreb af per-
soner (inden for et større ell. mindre stedligt

omraade), der læser (bøger, aviser olgn.);

læsende publikum (i alm.: inden for et lands,

et rigssprogs omraade). I Aaret 1817, da de
Hoffmannske Fantasier vare nye i Læse-
verdenen. Jn^'.jB^.F. 65. (digtene er) ikke
skrevne med Læseverdenen (Brandes.DD.
193: Publicum^ ior Ø'ie. Brandes.ll.31. den
nordiske Læseverden. Samfundef^/tWOO.
2.sp.8.

II (1. br.) om en bestemt forfatters
læsekreds (1). Bagges.(MO.). de Forfattere,
hvis Læseverden er meget talrig. Kierk.
III.259. t -Tærd, adj. [L2.2] d. s. s. -vær-
dig, de meget faae læseværde (og) gode
Bøger. Eiv.(1914).V.182. -Tærdig, adj.

[1.2.2] (tidligere ogs. læs-. LTid.l720.Nr.l.6.
1736.352. t læsens-. LTid.1742. 365.439).

{jf. ty. lesenswert samt læsbar, læselig,
læseværd og læsningsværdig (u. 1. Læs-
ning 2.2j; især O) som er væt-d at læse; som
fortjener at læses, at regalere Publicum
med smukke og læseværdige Skrifter.

BeynikeFosz. (1747). Dedic.)(3r. HCAnd.
VIII.173. Brandes.X.484. -værelse, et.

1) [L2.2] især ('mo^s. Konversationsværelse}
om læsestue i foreningslokaler, paa Iwtel olgn.

Goldschm.VL249. Schand.SB.187. 2) [L2.s]

(nu næppe br.) om undervisningslokale (t

en skole); klasseværelse. HCAnd.Breve.I.ll.
liæ-side, en. [IV] den side (kant), der

vender bort fra vinden (ligger i læ), paa
Skovens Læside. HCAnd. ¥1.146. Veiret er
. . ikke for koldt til et Øieblik at strække
sig i Læsiden af en lille tør, sandet Høi.
Bogan.II.14.

|| ^ d. s. s. IV. Læ 2.i (jf (den)
læ side u. VL læ 1). VS0.III.L14. han
(var) sprunget op ad Vantet og hang nu
paa Læsiden. Oolaschm.VIII.379. KuslSfens.
Søm.324.
Iiæ«ion, en. [læijo-'n] flt.-er. (vbs. til

lædere (i slutn.); især med.) 1) som vbs.

Oarboe.TA.33. Han døde sex Dage efter
Læsionen. JPBlich.Chir.II.162. OBloch.D.^
1.112. 2) om den tilføjede legemsbeskadigelse

;

(lettere) saar ell. kvæstelse. KPont.Retsmed.
11.15. der tilføjedes Sagsøgeren forskel-
lige Læsioner. JurFormularbog.^752.
læs-kapnt, adj. [II] ^ i piquet : d. s. s.

kaput 1. JBaden.FrO.46. Meyer.^545.
1. 1 liæske, en. {ænyd. d.s., sv. f laska;

10 fini. læske (2))noget læskende;læskelse;
vederkvægelse. *At jeg udi al min Vee

|

Skulde finde overmaade
|
Megen Lædske,

Trøst og Naade. ^rors.5S. smst.102. VSO.
II. læske, V. ['læsga] (nu kun dial. lø-

skc. Feilb.I.517. jf. u. Læskepapir^, -ede.

vbs. -else, -ning (s. d.), jf. I. Læske. {ænyd.
d.s.; fra mnt. leschen (hty. loschen, mht.
leschenj)

1) behandle et stof (med vand) paa en
20 vis (dæmpende) maade. 1.1) (nu næppe br.

i rigsspr.) m.h.t. brændende stof, ild:

gyde, hælde, stænke vand paa for at slukke
ell. dæmpe ilden; slukke; dæmpe, alle

Kirke-Sogner skal forsyne sig hver med
en Sprøgte . . til at leske en Ildebrand.
EcctrReUy9l722.3. For at giøre Vandet til

dette Brug (o: som lægemiddel) end sun-
dere, gløder man forud et Stykke Staal
og lædsker derudi. Oarboe.TA.10. At læd-

30 ske Kul (er at) stænke Vand paa dem for
at dæmpe deres Brand. MO.{„hos Smede").

Il (jf bet. 2) billedl Holb.Paars.201. *hans
Datters skiønne Øye | Udi mit Hierte-
Rood har tendt dend Elskovs Brand,

|

Der hendes yndig Ja alleene ledske kand,
KomGrønneg.III.282. i videre anv.: ud-
slette; tilintetgøre. *ak at min Graad
maae ledske (Ew.(1914).1.187: slette; Rev-
nens Gud,

I
Og slette Helvede, og mig og

40 Verden nålEw.Skr.IJll. jf. udlæske: jeg
(drog) til Kjøbenhavn for at . . faae Lei-
lighed til en Bedrift, der kunde læske
den forrige (o: et forræderi) ud. Etlar.OH.
11.246. Feilb.II.517. \a) (fagl.) m.h.t.
brændt kalk: overhælde med, opløse,
udrøre i vand, saa at kalken (kalcium-
oksyd) omdannes til en dejg (kalciumhy-
droksyd) (læsket kalk), der kan anvendes
til mørtel (jf I. Kalk i). Moth.L78. »Det

50 var om Middag, de læskede Kalk. Grundtv.
PS. VIII. 11. Monrad. BV. 15. Gnudtzm.
Husb.l8. jf. bet. 2: Hans Begierlighed er

stedse som en tør Jord, fuld af Sprekker,
der ikke kand blive lædsket. Spectator.222.

|l m. Kalk som subj.: læske sig, indgaa
forbindelse med vand (omdannes til kalcium-
hydroksyd). Med Vand forener (kalken) sig

'

(læsker sig) under betydelig Varmeudvik-
Img. SaUXIII.410. ogs. (jf luftlæsketj m.

60 h. t. lign. omdannelse ved optagelse af kulsyre

og fugtighed fra luften : Kalkstenen (maa)
være haard . . for at den brændte Kalk
ikke skal læske sig for let i Luften. Suen-
son.B.III.460. 1.3) (jf. sylte; især dial.)

m. h. t. saakorn (hvede): behandle med
(lægge ned i) varmt vand med blaasien, kalk
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olgn. for at hindre svampdannelse; bejdse.
ChMourier.Brød.(1821).49. MHans.H. 62.

OrdbS.(Sjæll., Falster).

2) som ndtr. for at stille ell. dæmpe (lindre)

en følt trang. 2.1) dels m. h. t. tørst olgn.:

slukke, stille ell. dæmpe, lindre med en
drik, noget frisk, kvægende; dels m. h. t. den
tørstige: kvæge (VI.2); shtkke tørsten;
m. subj., der betegner person (dyr) ell. drik,

i udtr. som læske sig (med (Pflug.DP.416)
ell. især paa), ell. (obs.) det ^vandet olgn.)

læsker ^godt osv.), især O: læske en, ens
tørst, ens tunge olgn. send Lazarus, at

han dypper det Yderste af sin Finger i

Vand, og lædsker min Tunge; thi jeg
pines svarligen i denne Lue. LucJ.6.24.
øllet ledsker vel. Moth.LTS. jeg maa have
noget at ledske mig paa. Eolb.Jep.1.3.
(køerne) mætte efter Døden Bierne med
deres Kiød, ligesom de levende havde
lædsket dem med deres Mælk. Schytte.IR.
11.63. '„Giv mig en Drik at lædske min
Tørsti"

I
Saa vaandede sig den Arme.-Hrz.

D.I1.119. I drikke og blive ikke lædskede
(Chr.VI: drukne^. Hagg.1.6. „Moder har
nok en Kande Mælk, men den er bleven
sur." — „Saa lædsker den endnu bedre."
Gjel.W.122. Pærer og Vindruer til at læske
sig paa om Morgenen. TidensKvinder.*hi
1930.16. jeg trænger til noget læskende

|

I] (tD, især poet.) m. h. t. plante: virke
forfriskende (paa); kvæge. *Se Draa-
ben, som triller

| Paa lædskede Bladl
Grundtv.Udv.I.360. smst.358. *Forbi mig
derude bag Ruden den jager | den ren-
sende læskende Regn. JKtfce.ES.85.

|| (jf.
bet. 2.2; O, især højtid., poet.) billedl. (de)
lesker . . deris hævn paa en u-skyldig Slave.
Pflug.DP.1076. Skiiesp.X.15. »Min blanke
Løvetunge (d: sværdet) blinker tørstig;

|

Vel, lad den læske sig i Nidingsblod. Oehl.
AV.104. 'Hovedet hviler jeg i hans (a;

frelserens) Skjød;
| Jeg lædskes af Livets

\3inåe.lng.RSE.VII.162. Han imødekom ..

hendes Nysgjærrighed, men læskede den
dog kun dTaabeYis.Aakj.VFJ232. Bøger,
der havde glædet ham eller læsket hans
uudslukkelige Kundskabstørst. KMads.
(Bogvennen.1925.6). 2.2) O m. videre anv.:
virke forfriskende; kvæge; iscer part.
læskende brugt som adj. *et ledskend
Kys.IIolb.Metam.8. Fra de mange Vande .

.

strømmede en læskende Køling os i Møde.
Schand.O.II.281. (søen) åndede så læskende
over hendes Øjne, over hendes Hjærte,
over hendes Blod. Kidde.B.420.
liæske-bæger, et. [n.2.i] (poet.) bæ-

ger med læskedrik. Oehl.VI.77. -drik, en.
[IL2.1] (ænyd. d. s., sv. låskdryck; jf. Læsk-
ningsdrik u. Læskning I.2) læskende drik;
nu spec. om alkoholfrie (sommer)drikke til-

beredt af frugter olgn. 'for ham (o: Bal-
dur)

I
Skal altid kiølig Lædskedrikken

færdig staae. Oehl.ND.144. 'op ad Høj
(0: Tyras gravhøj) den Skare gik, | At
hente sig en Læskedrik

| Af Tyras klare

KMåQ.Grundtv.PS.IV.2. *&. Ridder! En
Lædskedrikl

|
Jeg drikker Eder til efter

gammel Skik.
|
Lyster Eder Viin ? Hrz.

VI. 33. Rode. Dg. 123. TidensKvinder. Ve
1931.38. H O billedl., om noget kvægende, op-

livende. 'Hjærtets Mad og Læske-Drik
|

Det er Lyst og Glæde. Grundtv.SS.III.173.
En Lædskedrik for den ængstede Clau-
dine var imidlertid meget nær, thi allerede

10 næste Aften(kom) lykkelige Efterretninger
om (den republikanske) Armees seierrige

Fremgang. (Tylb.XII.68. Over den for os
Nordboere i Længden saa triste Himmel,
naar den staar evig klar, var nu spredt
Skyer, denne Læskedrik for vort Øje i

den blaa Ørk. Sehand.O.II. 303. -fald,
adj. [n.2.1] (jf. -rig; poet, ^.) fuld af læ-

skelse. *fra Munden . . | Hormusan med
Kjækhed flytter

|
Skaalens lædskefulde

20 B.2inå.Aarestr.SS.V.278. -kar, et. 1) [n.l.i]

(jf. -trug; nu næppe br.) kar til at afkøle
noget i (hos smede olgn.). VSO. 2) [n.lj]

(jf. -kasse; fagl.) kar til læskning af kalk.

VSO. MO. JakKnu.F.291. -kasse, en.

[n.1.2] (jf.-kar 2; fagl.) kasse til læskning

af kalk. Gnudtzm.Éusb.l8. JakKnu.F.277.
•Kind, en. [H.l.i] (smed.; nu næppe br.)

klud, der bruges til læskekosten. VSO. -kest,
en. [H.l.i] (jf. -klud samt Kølekost; smed.,

30 Mtt næppe br.) kost, der bruges i essetruget

(læsketruget). VSO.
læskeliff, adj. [>læsgdli] (af H. læske)

I) som kan læskes, lader sig læske.
Moth.L78. VSO. uden for ssg. ulæskelig
nu vist kun (fagl.) til H. læske I.2: Kalken
bliver da læskelig, d. v. s. kan kemisk
forene sig med vand til en Kalkdeig
tjenlig til Mørtel. LandmB.lII.346. 2) (si.)

til IL læske 2.i: som læsker; læskende.
40 En lædskelig Drik. VSO. OrdbS.(sjæll.).

IJæskelse, en. {ær^yd. d. s.; vbs. til

n. læske; jf. L Læske, Læskning; især O)
I) som vbs., især til H. læske 2: kvægelse;
forfriskelse; tørstens slukning. Vandet
tiener til Menneskets Lædskeise. Basth.
AaTj223. 'Mig tørster! sagde han, og
fik

I
Til Læskelse en MaluTt-Drik.Grundtv.

SS.III.212. Tørsten taaler ei, uden grun-
dig Lædskeise, at gaae hen i lang Tid.

50 Sibb.1.58. MO. \\ (ff. H. læske 2.2) bilUdl.

Læskelse af vor Kundskabstørst. Brandes.
XI.198. den kærlighed til stene, til planter
og dyr, som forblev en indre kUde, han
atter og atter søgte læskelse ved. VVed.
FF.164. 2) (1. br.) noget, der læsker.
Moth.L78. (pigen gik) med en stor Stabel
af tømte Kruus . . for atter at forsyne
disse tørstende Ynglinge med yderligere
Lædskeise. Winth.IX.197. MO.

60 t liseske-papir, et.pLla] (ogs.Løsk-.
Eallager.292). (efter tv. loschpapier) klat-

papir; trækpapir. JCLange.NV.20. Tode.
ST.I.50. -rig, en. [I ell. n.2] (jf. -fuld;

poet., sj.) rig paa læskelse; meget læskende.
•Søde Jesu Hierte, siig: | Hvorfor flød
dit Hiertes Kilde | Dog saa meget Lædske-
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riig. Brors.38. -taar, en. [II.2.i] (jf. -drik^.

£eynikeFosz.(1747). 140. e.br. -trng:, et.

[II.1.1] (jf. -kar 1 samt Køletrug; smed.,

nu næppe hr.) essetrug. VSO. MO.
fiSesKiiing;, en. {cenyd. d. s.; vbs. til

II. læske; j/. I. Læske, Læskelse) t) som
vbs. t.i) til II. læske 1; jf. II. læske l.i:

Ildleskning. LTid.1723.50. || nu især

(fagl.) til II. læske l.r. YSO. MO. Gnudtzm.
Eusb.91. 1.2) (Gi, 1. br.) til II. læske 2.

*hvor mon vi Vand til Læskning faae?
FGuldb.SS.III.275. VSO.jf. Læskedrik:
Lædskningsdrik. Tode. VIII.311. 2) (til

II. læske 2(i) ; O, l.br.) noget, der læsker;

læskelse; læskedrik, 'ol milde Gud. | Du
gyder Vand

|
Og Lædskning paa vort

Land. Storm. SD. 201. *Sidste Lædskning
i et Bæger

| Denne Fange række du!
Aarestr.SS.V.277.
liSe-skoT, en. [IV.l] (jf. -hegn, -plant-

ning; forst.) skov plantet som læ mod vinden.

Landbo.IV.246. ForstO. -skur, et, [IV.l]

skur, hvor mennesker (børn) ell. dyr kan
søge læ. LandbO.III.463. Trap.*1.703.
-skserni, en. [IV.l] (fagl.) en af grene,

kvas olgn. dannet dækning mod vinden.
Bogan.II.55. EavebrL.UI.99.
JLses-med, en. se Læssemed.
I. Jjeesnin^, en. ['læ snei[]Høysg.AG.2.

flt. -er. {ænyd. glda. d. s. (HellKv.4); vbs. til

I. læse)

1) (dial.) som vbs. til 1. læse 1. Alt . .

der er til Hinder for Græssets Væxt . .

bør ved Afrensning og Læsning (efter

Almuens Talebrug) tidlig i Foraaret bort-
bringes. Landhuushold. Y1.223.

2) til I. læse 2. 2.1) til I. læse 2.1. Stave
til et Ords ljæsnmg.Høysg.S.124. Lov^^li

1814.§30. drengen er flinkere i læsning
end i skrivning

j || (jf. læse sp. 462^, læse-
lig 1.1 slutn.; nu sj.) om bogstavers, ords

udtale (ved højtlæsning), (bogstavernes) Fi-

gurer, Navne og almindeligste Læsning
i Dansken. Høysg.AG.2. jf.: uden Hielp
af (accenttegn) er (det) plat umueligt at

give Ukyndige nogen fuldkommen Læs-
nings-régel. sa.Anh.3. || m. forestilling om
utydelighed i (skrift)tegnenes form, tvety-

dighed olgn.: tydning; ogs.: (særlig) læse-
maade (1). (han) meddeelte mig alle de
forskielligeLæsninger. (Trttnd/v./)r.IJ.2i5.

En paalidelig Læsning af Monogrammet
er . . endnu ikke fundet. Høyen.Moltke.76.
for (de fleste runestenes vedk.) maatte (Ole
Worm) arbejde paa Grundlag af Teg-
ninger og Læsninger, der indsendtes til

h3Lm.CSPet.Litt.589.
||

(især dial.) noget
skrevet ell. trykt; især: indskrift (paa
en ting), vil du engang unde mig en Grav-
sten . . saa skal der ikke staae anden Læs-
ning paa hende, end hvad jeg (har) sagt
idag.Ing.LB.IV.207. Fru Lassen havde
givet hende „Læsning" (o: et skriftligt

Bevis) for, at hun skulde have 2000 Kroner
efter hende. Schand.SF.283. I Nykøbing
(paa Falster) var der . . en Pottemager,

som brugte at sætte Læsning paa sit

„Pottetøj ". FrGrundtv. LK. 278. OrdbS.
(sjæll.). jf.: En Smed . . sagde, at en
Dievel paa udenlands Læsning havde
skrevet, at Christi Korsfæstelse giorde
intet til Salighed. HEans.PD.148. 2.2) til

1. læse 2.2. megen Læsning trætter Le-
gemet. Prced.i^.J^. Min Mand er meget
for Læsning, og kiøber Daglig Bøgger.
Eolb.Bars.lI.6. naar jeg skS slaae mig
til Læsning, forsømmer jeg mit Hand-
værck dermed. sa.Kandst.1.4. til at danne
det mundtlige Foredrag udkræves tænk-
som og forstandig Læsning. Rahb.0S.24.
(Schillers og Goethes) Værker tage sig . .

langt bedre ud ved Læsningen end ved
Opførelsen. Eeib.Intel.III.149. leg (skal)

kun gøre opmærksom paa de finere Ejen-
dommeligheder, som en ukritisk Læsning

M kan overse. Brandes.Il.297. Atter duk-
kede hun ned i sin Læsning; men hun
tvang sig øjensynlig dertil. Drachm.YT.
168. jf.: et Skrift, hvis . . læsnings-
værdige (nu: læseværdigej Indhold er
i Stand til at fornøye enhver fornuftig
Læseres Gout.LTid.1744. 543. || m. præp.
af ell. (iD) objektiv gen. en Elsker af Phi-
losophiske Bøgers Læsning. Eolb.Philos.
1.4. de store Digtere, hvis Læsning var

30 hans bedste Moerskab og Sjeleføde. Ja-
cobi.Skr.124. PalM.IV.143. Heller ikke
Læsningen af disse Bøger formaaede da
at sprænge hans meget elegiske Stem-
ning. JakKnu.A.21.

||
(nu 1. br.) m. forestil-

ling om gentagelse: gennemlæsning. Hvad
jeg . . hafver først vildet rette . . er skeet
i den første Læsning, da jeg endnu ei

hafde consuleret monumenta. Gram.Breve.
83. ved hver ny Læsning faaer (man) ny

40 Interesse for (bogen). Rahb.Tilsk.1797.570.
Qylb.Novel.II.133. spec. (som overs, af eng.
reading; polit.) om behandling af lov-
forslag (især i England ell. Nordamerika).
Ingen Lov maatte vedtages før efter tre

Læsninger (o: i det franske konvent 1791).
Cantu.VIL 79. SaVXV.1079f \\ (jf. I. læse
sp. 463**; især dial.) om konfirmations-
forberedelse (konfirmationslæsning); i udtr.

gaa til læsning, gaa til præsten. Jeg
50 var den Øverste blant de Drenge, der

gik til Læsning. Ew.(1914).IV.298. Ing.
LB.I.5. Schand.F.254. MDL.344. Feilb.

OrdbS.(Sjæll.,Fynm.m.).
\\ (jf. Lekture 2;

nu 1. br.) om viden, dannelse olgn., er-
hvervet ved læsning; belæsthed; lit-

terær dannelse; især i udtr. have læs-
ning, samme Verk (siges) at være skre-
ven med stor Flid, Jugement og at viise

stor Læfining og Lærdom. LTid.l720.Nr.
60 38.3. en mægtig Læsning eller, som man

kalder det, en stor Erudition. KbhSaml.
II.b6r. JSneed.III.179. ECAnd.VIII.25.
300. (de) Officerer, som havde Læsning
og Kundskaber. Bist.S.132. jf.: Han havde
Læsning i og Kendskab til dramatisk Li-

teratur. Schand. O. II. 187.
\\ (jf. Almen-,
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Bårne-, Folkelæsning of..; især dagl.) noget,

som man kan læse (især til underholdyiing);

læsestof; lekture (3). slig Læsning, som
aldrig bliver \?est.Rahb.(MO.). Goethes
italienske Sonetter vare nu VUhelms kjæ-
reste Læsning. HCAnd.II.200. Jeg laante

ham tidt Læsning, gode Bøger.srwst. V11.34.
underholdende Læsning. i@0. Det er in-

gen Læsning for Børn. swsi. Hans tid-

gste Læsning var . . Sverigs gustavi-
anske 'KldiSSxkere.Brandes.II1.512. Alma-
nakker med Læsning eller Historier i. CRei-
mer.NB.397. Feilb. 2J) (nu næppe hr.) til

1. læse 2.3: (universitetsjforelæsning;
undervisning (s- time).(Paracelsuskunde)
ofte, i sine Læsninger for Studenterne, ikke
, . komme paa og hugse mange Urters
Nafne, som hånd dog tilforne hafde vidst.

Gram.(KSelskSkr.IV.248). »Til Læsning
mangled den Dag Grevens Sønner. Pa/Af.
IV.166. 2.4) til I. læse 2.4,

||
(især emb.,

jur.) (jeg skulde) selv forrette Justits- Se-
cretair-Embedet med Læsning i høyeste
Rettved dens Aabning den 4. Martii.&T«-

venf. RJ. 214. Læsning tU Sognestævne
(o: tillysning ved kirkestævne). OrdbS.(Fyn).

jf. Læsnings-paategning (Hylling.HJ.
37), -penge (Stampe.II.48; se u. L læse 2.4/

II
(sj. i alm. spr.) oplæsning ell. frem-

sigelse af kirkelig formular olgn. Præ-
sterne skuUe forrette Guds Tieniste i Kir-
ken med Læsning, Sang, Bøn, Prædiken
og Sacramenternis \5ååee\e\se.DL.2—4—4.
paa det der ikke paa Alteret skulle fattis

Brød og Vin, og (præsterne) saa nødis til

anden gang at igientage Læsningen, smst.
2—5—24. (dial.) om gudelig forsam-
ling (med bibellæsning, prædiken olgn.).

^eiifc.
II CjT". Bordlæsning; især dial.) (frem-

sigelse af) (bord)bøn. de spiser fort,

efter Læsningen og Bordskicken. Phønixb.
TC.II.Nr.5.6. Feilb.

\\
(især dial.) frem-

sigelse af trylleformel. VSO. I Stav-
anger maatte Aar 1584 N.N. staa aabenbar
Skrifte for hans Læsning mod Gigt.TroelsL.
VI.23. Endnu ved Aar 1920 bruger (et

par) gamle kloge Mænd „Læsning" ved
deres Kure. FOhrt. Trylleord. (1922). 48.
Feilb.

IL liæsning^, en. ['læsneii] vbs. til læsse
(s. d.).

Isesp, adj. [læsfe] {ænyd. d. s., sv. låsp,
no. lesp, oht. lisp, oeng. wlisp og wlips; til

læspe; „høres sielden." MO.; nu kun dial.)

om person: som læsper. Moth.Ll27. Erik
Eriksøn . . var baade læsp og halt. AD
Jørg.NH.1.205. Feilb. læspe, v. ['læsba]
-ede. {ænyd. d. s., sv. låspa, tio. lespe, eng.
lisp (oeng. wlispian/ oht. lispen (ty. li-

speln^; jf. lispe; lydord) \) tale (artiku-
lere) urigtigt, med talefejl, (især)saa-
ledes at tungespidsen føres for langt
frem (mod ell. mellem tænderne), hvorved
artikulationen (især af s-lyd) bliver
hvislende. FrEom.PM.116. *\eg (o: Mo-
ses) paa Mælet har Meen og Brøst,

| Saa

læspe jeg maa og stamme. Grundtv.SS.
11.83. „Hvorfor Hr. Jespersen?" Han
sagde til sig selv: Hvorfor har jeg faaet
det dumme, plebejiske Navn? Og saa
læsper hun endda paa s'et. Schand.SB.126.
Han havde den skjønneste Stemme, en
dyb fuldtonende Røst, hvori der ikke
var Læspen eller Slæben. EBrand.(JPJac.
Br.xiv). Fejlartikulationer af Tungespid-

10 sen sammenfatter man under Fællesbe-
tegnelsen Læspen. VorUngdom. 1906. 394.

apart. læspende brugt som adj. ell. s^ibst.

e lesbendes (1871: Stammendes^ tunge
skal haste til at tale heel forstaaelige ord.
Es.32.4(Chr.VI). en lespende Stemme.
Skuesp.I V.489. Kuglen, han holdt i Mun-
den, gav hans Stemme den samme læ-

Kende Betoning. Etlar.GH.I.141. JPJac.
il.

II
(sj.) om slange: hvisle. 'Slange,

20 Slange ! skal du stedse | Læspe fristende
fra Løvet. Oehl.F. 77. 2) (især o) (med
forsæt) tale (artikulere) unaturligt, af-
fekteret, (sødladent) indsmigrende
olgn.; smiske. *(hun) Ey læsper . . Som
vi høre dem,

| Der Pænhed eftertragter.
Reenb.1.74. 'Han læsper sødt om Følelser.
Jacobi.Skr.217. 'Jeg lister mig paa Taaen
rundt, og læsper: | Kom, Phyliis! Hulde
Phyllisl Pa/iM./II.55. »Nu kan hverLieut'-

30 nant læspe
i
Det franske Ord „l'amour".

Rantzau.I).NrJ28. han var . . kær i Kvin-
der og Børn, (men) jo mere han læspede
for dem, jo mere bange blev de. Rist.

LM.15.
Jæsse, V. ['læsa] -ede. vbs. -ning (Moth.

L125. JPPrahl.AC.71. LandbO. 11.837).
{ænyd. læsse og lasse, glda. læsse (IMos.
45.27(GldaBib.)), æda. lassæ, sv. lassa, no.
lesse, oldn. hlessa; af \. Læs)

40 1) (især: lidt efter lidt) anbringe (lægge,
stable) en byrde paa en vogn olgn. (jf.
L Læs^ ell. paa (ryggen af) et lastdyr
ell. (sj.) en person for at transportere
den fra et sted til et andet, l.l) abs. *I

læsser, saa man burde jer ophænge I | Er
det et Læs at sælge for saa mange Penge?
ChrBorup.PM.54. S&B. 1.2) m. h. t. byrden,
(hun) lod spænde for sine Vogne og læs-
sede (krigsbyttet) paa dem. Jud.15.15. Jeg

50 skal . . ud paa Engen og læsse Hø. Eeib.
Poet.VII.lll. jeg havde netop læsset et
stort Læs Riisbrænde. Winth. V1II.242. 'De
greeb ham (o: et æsel) og de læssed ham,

|

Hvad ei de bære gad, | Paa Ryggen, sa.

EF.185. Pelle stod . . og læssede Ross
i Tipvognene. AndNx.PE.II. 249.

\\
(sj. i

alm. spr.) m. h. t. personer, i pass.: komme
op (og tage plads) paa en vogn olgn. (saa
mange, som der skal være). Da de var

60 læssede og skulde kjøre til Kirken, gik
Vognsædet i Stykker. KlBemtsen.Æ.1.205.

II
m. h. t. noget, der lægges (fyldes) i en be-

holder olgn. Christense blev ved at spise
Risengrød; men de, der saa efter hendes
Ske, mente dog at opdage, at det var
lidt hun læssede paa den. Bregend.TGE.43.

Xni. Rentrykt »/,o 1931 81
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II
overf., m. h. t. noget besværligt, ubehage-

ligt. I læsse paa Menneskene svære Byr-
der. Luc.ll.46(OGuldb.). „Jeg fralægger
mig deri alt Ansvar . . De forstaar jo

nok, at jeg i min Stilling og mit Em-
bede er nødt til at tage Afstand fra sligt."

— „Ja vel — for at læsse over paa migl"
Skjoldb.ML.86. hun var saa ængstelig for,

at han ikke kunde holde til alt det Ar-
bejde, han læssede paa sig. DagNyh.^^li
1931.Sønd.9.sp.3. (nu næppe br.) m.h.t.
prygl: "Han læssed' Prygl paa ham, saa
stærkt, som Skielmen skreg. ChrBorup.
PM.324. 1.3) m. h. t. vogn, lastdyr olgn.:

belæsse, min Søn nedsteeg fra Bjerget,
læsset med Jagtens Bytte. Blich.(1920).
11.104. Han læsser Vognen stærkt. F50.
Æsler, læssede med Vanddunke. CKMolb.
Span.180. nogle Mulæselsdrivere . . læs-
sede deres Dyr og gav sig paa Vej. Jør^'.

A.41. jf.: hans (sjæl) opvaagnede i et

Asen, som tilhørte en af hans forrige
Slaver, der nu opvakte ham med en Prygl,
for at læsse hans Ryg med en tung Byrde.
JSneed.III.144.

2) (jf. aflæssej i forb. læsse af, bringe

noget (der er læsset paa) af en vogn olgn.;

tage læsset af. Moth. L125. selv var
han . . snart ude paa Marken, snart henne
hos dem, der læssede af. Grundtv.Snorre.
11.31.

II
m. h. t. personer, især m. befordrings-

midlet som subj. Bogan.II.58. Kane efter

Kane svingede op og læssede sit Indhold
af paa den fejede Trappesten. ThBarfod.
Jul iPræstegaarden.(1920).49. || overf. Wess.
119. *for reent at læsse af mit Læs

| Af
skyldig Roes. Bagges.Ep.257.

lisesse-, i ssgr. af læsse (især bet. i)

ell. til dels (jf. Læs-^ af I. Læs (som i

Læsse-med, -mængde, -reb, -stang, -træ,

-visj. -bro, en. (jf. -spor; jæmb.) en
mellem to spor anbragt bro, hvorpaa vogne
hensættes under omlæsningen. DSB.Bane-
bygn.82. -greb, en. (fagl.) en (med buede
grene forsynet) greb, egnet til læsning af
gødning olgn. MøllH.IV.445. HavebrL.'
1.408. -med, en. (ogs. alm. Læs-^. (især
dial.) d. s. s. -træ. Moth.L125. Junge, en
lang Rekkel (o: en jætte) med en Prygl,
som en Læsmed, i Haanden. Grundtv.Saxo.
11.225. Høstvognen var prydet med den
hellige Jomfrues Billede paa Læsmeden.
Ing.PO.1.5. MøllH.IV.240. MDL. Feilb.

OrdbS.(Sjæll. ofl.). -mængde, en. (nu
næppe br.) i forb. i læssemængde, i

læssetal, læssevis, i Læsse Mængde trædes
(rølliken) under Fødder af Mennesker og
Fæe. Agerbech.FAH.118. -penge, en. Y
afgift for læsning. VSO. MO. Hage.*
224. -plads, en. spec. (jf. læsse 2;
nu næppe br.) om aflæsningsplads for af-
fald; losseplads. Hiibertz.Cholera-Epidemien.
(1855).69.
lisesser, en. person, der læsser (paa

vogne); spec. (foræld.) om offentligt beskik-
ket person, der læssede de med skib ankom-

mende varer (især brænde) over paa vogne.
Pl.^^f6l766. mstMKbh.2B.IV.137.
JLæsse-reb, et. (jf. -stang; landbr.)

høstreb; for-, bagreb. MO. LandbO.III.463.
JakEnu.G.139. -spor, et. (jæmb.) d. s. s.

Godsspor. DSB.Banebygn.84. -stang. en.
(Læs-. Moth.L125. jf Esp.202). (landbr.)
d. s. s. -træ. JPPrahl.AC.70. Feilb.

||
(sj.)

stang, som bruges (af dragere) til at bære
10 en byrde paa. VSO. -tal, et. (ænyd. d. s.;

nu sj.) i forb. i læssetal, i læssevis. Bro-
steenene skal (sælges) i Læsse-tal. Cit.1722.
(De kgl.Laugs-Artikler till 730.1.389). Bøn-
derne omfare hele Landet med Brænde-
vin i Læssetal. Cit.l763.(AarbVends. 1926.
311). -træ, et. fLæs-. Moth.L125. Fleischer.

AE.122. Tolderl.F.L153. jf. Feilb.). (jf.
-med, -stang samt Bindestang 1; landbr.,

jæmb.) svær stang, der lægges paa langs
20 hen over læsset og bindes (med læssereb) for

og bag. Thiele.III.195. (han) havde strakt
sin lange Krop henad Chaise-longuen, ud
over hvis Endestykke hans Ben ragede
ligesom et Par Læssetræer paa en Høst-
vogn. CMøll.PF.121. Landbo. 111.463.
DSB.Matr.lI.37. -Tej, en. (jæmb.) den
vej, ad hinlken gods føres (til godsvogn).
Sal.XlV.893. -vis, subst. ell. adv. (1. br.

(adv.) læs-. BornhSEft.126. Saaby.''), (jf
30 -mængde, -tal^ (i) \?esse\is , i (siore, fuUe)

læs; læs for læs; ogs. uegl.: i store mængder.
VSO. Voddet kom jo neppe i Vandet,
før Silden i læsseviis blev trukken i Land.
HCAnd.Vll.119. MO. jeg kørte (agurker)
i Læssevis til Slagelse Torv. AarbSorø.
1925.50.

1. Liæst, en. [læsd] (nu ikke i rigsspr.

List. Skomageren. (1832). 14. OleNygaard.
Min Livsførelse. (1886). 48. jf Thorsen. 21.

40 Brenderup.§26. Liste, se bet. 4). flt. -er ell.

(sjældnere) -e (HCAnd.IV.244. LandmB.
111.212). (ænyd. d. s., sv. låst, oldn. leistr,

fod, eng. last (oeng. last, læst, fodsaal, fod-
spor), oht. leist, skomagerlæst (ty. leisten^,

nmf. lest(e), ^o<. laists, spor; grundbet. er:

fodspor, mærke, fremkommet ved gang (besl.

m. III. lide, jf. III. lære samt IV. liste); jf.
Fyldest)

t) træform (som en fod), hvorover
50 læderfodtøj skæres og sys; skomager-

læst, sette, slåe skoe på \esten. Moth.LI27

.

(skomageren) maa og vide, hvilket Lær
meest krymper og udvider sig, og der-
efter indrette sin Læst, og giøre Skoe
meer og mindre snevre. Holb.Ep.111.457.
*Kommer Landsmænd, kommer Kunder I

|

Her er Skoe til al Slags Læst (o: af en-

hver størrelse). Falsen.D. 121. Winth.Vlll.
261. *at skære de Sko over Læster. Drachm.

60 BK.117. JPJac.1.348. (han) satte sig til

at pudse paa sine Brudestøvler, der end-
nu stod med Læsterne i for at holde deres
smukke Form. AndNx.PE.111.152.

2) overf., som udtr. for skomagers virk-
somhed (skomagergerning). Forstaaer den
Skoemager noget uden for hans Læst, saa
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lad ham vise sit Mesterstykke i at hielpe
sig selv. Overs, afHolb Levned. 101. næsten
kun i udtr. blive ved sin læst ell. læ-
sten, holde sig til sit eget (faglige, beskedne)

omraade (som man forstaar sig paa); passe
sit eget, sit (eget) arbejde. •Skomager var

t'eg,
og jeg blev |

Ved Læsten al min
jevetid.PalM.VII.283. Ploug.11.112. Om
det nu kunde ske, at (forf.) efter disse

to misfostre af romaner holdt sig til sin

lyriske læst! OGeismar.ND.127. især i

talem.: skomager, bliv ved din læst.
Mau.8979. Bagges.DV.IX.144. Schand.F.
488. Arlaud.366.

3) (til bet. 1) i særlige talem. || om en be-

stemt (som mønster gældende) form. 'Ei
fieer Exempler jeg til dette føier,

|
Der

kan betragtes som Model og Læst | For
den Slags tamme Eventyr. PalM.IV.138.
især i udtr. som skære, slaa, sy over
ell. efter ell. (sj.) paa en vis læst olgn.,

spec. over ell. efter samme (ell. een.
Heib.Pros.VII.25o) læst, om hvad der er

formet efter et bestemt mønster ell. forbillede,

er af en vis type, en vis støbning, 'eders
første Mester

|
Har eders Ungdoms Børne-

sko
I
Jo sy't paa franske Læster. Falst.25.

*Slagne vi er over hver sin Læst, I Fri-

hed er, hvad os tjener bedst. Grundtv.PS.
V.519. saa tilskaarne . . vi i det attende
Aarhundrede end ere blevne efter frem-
mede Læster, saa er der dog Noget . . som
vi ., maae kalde ægte Dansk. sa.DV.I.18.
Han var skaaren over en større Læst end
de samtidige Politikere her i Landet.
Schand. 0.1.221. Romanen er her lagt over
en gammel læst, nemlig de så kaldte kle-
mentinske skrifter. Nord. månedsskr. 1875.
11.70. Alle rigtige Studenterforenings-
mænd var dengang socialt og politisk

skaarne over samme Læst. GyrLemcJie.NB.
124. slaa over een læst, (nu næppe br.)

sætte (vurdere) lige højt; skære over een kam.
Leth.(1800).

II
slaa sin mave (sj. lomme.

se I. Lomme 3) paa læst olgn., (ænyd.
sætte sin mave paa læst, fris. he settd de
buk up de lest; nu vist kun dial.) fylde sig,

saa at maven spændes (som sko, der sættes

paa læst for at blokkes). Moth.L127. *Hvo
er denne Giæst,

|
Som med et Fleske-Bør-

ste Sin Mave slaget har paa Læst,
|
Og

lædsket har sin Tørste? Cit.ca.l725.(NkS
4'>820.101). jf.Feilb. || trække paa læ-
st(en), (nu ikke i rigsspr.) narre; tage ved
næsen; trække til vands. KomGrønneg.tV.29

.

Seidelin.136. Grundtv.Saxo.IlI.406. Blich.
(1920).KII.208. Krisf.0rdspr.202. m. tings-

obj.: gøre nar af. 'til Kunstens Gavn
|

Saa mesterlig du (o: en kritiker) trak
|
Paa

Læst i København | Det vederstyggelige
Kæmpe-Ord

|
Fra Klosteret i Sor. Grundtv.

PS.V.299. sa.DV.111.190.
*) Uf- bet. 3 beg. samt ty. leist(e), hoU.

leest; nu næppe br.) (en hests) ydre form,
skikkelse ell. hele (legems)bygning. (en
hingst) af grov og almindelig Liste, men

med meget stærke og føre Been.Phys
Bibl.V.323. smst.327.

IL liæst, en. [læstf] flt. -er. {æda. læst,

oldn. \est, byrde, ladning, læst; fra oldfris.

hlest eU. oeng. hlæst (n.), byrde, ladning; se

StudierKock.406f.; egl. sa. ord som II. Last;

jf. I. Læs) 1) (jf. II. Last 5.i; ^, foræld.)

maal for skibes drægtighed (4000 "ftT

eU. af trælast 5200 'B); kommercelæst.
10 hans og Styremandens Føring (maa) ej

være over een Læst. DL.4—1—27. Slange.

ChrIV.67. BesoU*M813.§7. Funch.MarO.
II.7. 2) (jf. Korn-, Kullæst samt II. Last
5.2; ^ og T; foræld.) rummaal for tønde-
vis udmaalte varer (som kom, kul olgn.)

af noget forsk, størrelse (se SaVXVI.247).
en lest fisk, kalk, kul, kød, salt, sUd, smør,
tran, telle. Er 12 tønder. Moth.Ll26. Adr.
'yil762.8p.12. Handel80.(1807).92. en halv

20 Læst 01 er den største (bøde). CBemh.III.
38. (Erik Ejegod fik) 14 Skibe med en halv
Læst Guld. AI)Jørg.NH.I.130. Læst (er)

22 Tdr. Hage.*1284.
|| (jf.l.Læsl; sj.) m.

ubest. bet., om stor mængde (af varer olgn.).

Vi bygger Havn og Læst paa Læst (o: af
sten) styrtes i de stærke Bølger. CExc.F.
157. Store Læster paa et halvt hundrede
Heste, belæsset med Yisk. Fleuron.STH.
192.

30 III. lisest, en. [læsd] (ænyd. glda. d. «.,

oldn. lest (og lestr^; vbs. til I. læse (2.4);

nu CP, især m. h. t. tidlic/ere tiders forhold)
bibelstykke (afevangelierne ell. epistlerne),

der forelæses ved gudstjenesten (jf.
Lektie 2). Moth.L279. *Læstens Ord | Om
Krist. (h-undtv.PS.Il.461.*„Han hører Mes-
sen." —

I
„Og Bispen læser nok den lange

hæst." Recke.KM.58. || især i forb. den hel-
lige læst. Moth.L279. Recke.BB.?l. Jørg.

40 HI.120. om bog (det nye testamente): tag
den hellige Læst og læs min Sjæl til Rol
Ing. VS.II.144. Jørg.LivJV.88.

Iseste, V. beskadige; lemlæste. Moth.
L60. VS0.III.L46.228. nu kun i ssg. lem-
læste (s. d.).

liseste-, i ssgr. (1. br. Læst- (se u. Læ-
ste-penge, -rem, -told^, sj. Læster- (se u.

Læstevisj). især til I. Læst (1), II. Læst (1),

-afgift, en. [II.l] (jf. -penge, -told
; for-

so æld.) afgift beregnet efter et fartøjs dræg-
tighed. Lov'''/a855.§5. LovL.III.ld95f.
L<æ-sted, et. [IV.1] sted, hvor man kan

finde læ. de (stødte) mod en Gravhøj og
fandt et Læsted paa østre Side. Aakj.FB.
132. Buchh.S.146.
Liæ8te-<lræ8:tig:hed, en. [II.l] (jf.

Lastedrægtighed; foræld.) et skibs drægtig-
hed (3) (udmaalt i læster). Forordn.'Vul802.
§1. Lov'yBl867.§27. Hørup.II.195. -krog,

60 en. [I.l] (sko.) metalkrog, hvormed skomage-
ren trækker læsten ud af fodtøjet. Skomagb.l9.
læstelig, adj. se læsterlig.

liæste-mager, en. [I.l] (1. br.) d. s. s.

-skærer. F/SO. -penge, pi. [II.l] (jf. Laste-
penge; foræld.) d. s. s. -afgift, hæst-: Slange.
ChrIV.1406. -rem, en. [I.l] (sko.; I br.)

81«
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rem, hvormed skomageren under arbejdet

fasfholder læsten (med skotøjet) til knæet;
spandrem. Læst-: MO.
læsterlig, adj. [ilæsdarli] (1. br. i rigs-

spr. læstelig. Ing.EF.VII.127. MDL. jf.
Feilb.). som adv. d. s. ell. (1. br.) -i ell. (f) -en.

{fra ty. låsterlich, forargelig, skammelig,
skændig, af ty. laster, last, lyde (se I. Last);

jf. lastelig samt lemlaste(r)lig; dagl.) om
uskaansom behandling (især prygl): som er

af ualmindelig kraftig, voldsom art; som
forslaar noget; grundig; dygtig (S.3); for-
svarlig (2); „ordentlig". *Jeg haver
hannem skiendt og læsterligen plaget.
BeynikeFosz.(1747).128. At banke En læ-
sterlig af. VSO. syntactiske Bommerter,
for hvilke du har faaet de læsterligste
Prygl. Heib.Pros.X.16. (han) fik, hvad man
efter jævn Sprogbrug kalder „læsterlige
Tæsk''.DagsTelegr.^yiiil864.1.sp.5. jeg (gjor-

de) saa læsterlig, som jeg . . kunde bære
det over mit Hjærte, Nar ad hver en
Fritz, jeg kiendte. Franzos.UngKjærlighed.
(overs.l8?9).24. Hvem garanterer Jer for,

at I ikke er bleven læsterlig snydt? SvLa.
M.76.

II
(især dial.) m. videre anv. som for-

stærkende adv. han græd . . saa læstelig.

MDL. Hen over Midnat kom saa Sko-
mageren, læsterlig fuld. Aakj.VB.28. Jeg
er læsterligt ked af Skyttegravene. Æøm.
SB'.193. Esp.451. Feilb.

liflester-vis, subst. se Læstevis.
Liæste-skserer, en. [LI] (jf. -mager

samt Formskærer; fagl.) person, hvis virk-

somhed er at forarbejde (skære) (skomager)-
læster. Funke.(1801).II.62å. Krak.1865.473.
DagNyh.^ohl909.4.sp.4. -tal, et. [H.l]

(cenyd. læstertal, oldnorsk lestatal; nu næppe
hr.) i forb. i læstetal, (i) læstevis. VSO.
11.178 (u. Forgrebs;. Baden.JurO.I.loG.
-told, en. [III] (jf. Lasttold; foræld ) d.

s. s. -afgift. Læst-: Slange. ChrIV. 1407.
-vis, subst. og adv. [II.l] (i) læstevis,
(jf. -tal; nu sj.) (udmaalt) i læster, kiøbe
Korn læsteviis.FSO. MO. \\ m. mere ube-
stemt bet. (jf. Læssevis^. Enebær . . som i

flere af Amtets Skove . . bære og tabe
deres Frugter aarligen i Læsterviis.
Blich.(1920).XXII.52.
lisest-penge, -rem, se Læste-penge,

-rem.
l<æ-stribe, en. [IV.l] (forst.) d. s. s.

-bælte 1. ForstO.
liæs-træ, et. se Læssetræ.
L<iest-told, en. se Læstetold.
l«es-vis, (subst. og) adv. se Læssevis.

-værdig, adj. se læseværdig.
liæ-træ, et. [IV.l] (jf. -plante; især

fagl.) træ, som bruges ell. egner sig til læ-

plantninger. JVJens.NG.22. Den nordame-
rikanske Hvidgran (viste sig) som et sær-
deles haardført og nøjsomt Lætræ. ^rem.
DN.302.

I. liSette, en. se I. Lægte.
II. lisette, Liaitter, en. se I. Lejder.
L<æ-val, en. [IV.2] (sj.) ^ kyst, som

et fartøj har i læ, paa læsiden; læqerval.
VS0.III.L14.
liævang, en. se Levang.
lævartst, adj. [ilæ?vBr(d)sd] (efter holl.

lijwaartsch(t), adj. til (te) lijwaart(s), i ell.

hen imod læ(siden), nt. leewards, hty. lee-
wårts, ew^'.leeward, j/". I. Luvart; i) næ-
sten kun i best. anv.: (den) lævartste
('lævarste. SøLex.(1808).83. VS0.III.L14),

io som befinder sig (længst) ovre mod
læsiden; som er (længst) i læ (IV.2.i).

den lævartste Division (o: af en flaade).
ArchivSøvæsen. I. 394. smst. 431. Harboe.
MarO.254. KuskJens.Søm.374(se u. II. lu-

vart^.

LiSever, en. se I, Lever.
lævret, adj. se levret.

I. liOb, en ell. et (vAph.(1759). Søiberg.

LL.113. jf u. Halmløb;. (Løv. MDL.347.
20 EMich.LL.263. jf Esp.§62,2. Feilb. løf.

Moth.L280). flt. -e ell. (sj.) -er (Aarb.1919.
288. i bet. 2: Slange.ChrlV.179). {glda.d.s.,

oldn. laupr, m., oeng. leap, mnt. lop ; maaske
egl.: „kurv af bark" og besl. m. IV. Løv) 1)

beholder (kurv, kasse, balje); især (landbr.

ell.dial.): kurv med to hanke, flettet af
halm, vidjer olgn., beregnet til tørv, mel
m. m. ell. (spec.) sædekorn (saa-, sædeløb).

Moth.L280. (han) bandt Koste af Birke-
30 qviste, Løbe og Vognkurve af Vidiegrene.

Blich.(1920).XXVIII.83. der stod en Løv
med Tørv og Pindebrænde . . Gøre Ild

kunde hun vel. KMich.LL.263. MDL. Feilb.

II (jf' fcerøisk leypur, isl. laupur^ om fær-
øiske, islandske (og norske) forhold: stor, høj,

smal kasse af sammenslaaede fjæle olgn. til

opbevaring ell. (især) transport; tremme-
kasse. Pløyen.E.258. til en Kløvsaddel
fastgjordes (paa Færøerne) paa hver Side

40 af Hesten en Tremmekasse, „Løb". Trap.*
IX. 646. jf: i ejendommeligt formede
Træløber pakkede (de) de store Mæng-
der af Smør. Aarb.1919.288. ogs. (no.) om
en slags oste form. vAph.(1759). jf.VSO. 2)
(dial. ell. foræld.) som maalsbetegnelse.
Dejen lægges uden Surdej; hver Løb Mel,
der kommes i, tegnes med et Kors. Feilb.

BL.72.
II
om anvendelsen i ældre tider samt

om no. forhold se Kalk.II.880. VSO. SaU
50 XVI.274(u. Løp).

II. liob, et ell. (sj., jf. dog Feilb.) en (Jak
Knu.CD.lO. i bet. 7.2: seile, komme ud af

en snever Løh. SøLex.(1808)). [lø'fc, dagl.

løu'] løb. IIøysg.AG.34. løbet, smst.125. (nu
næppe br. (jf. dog dial.-former som låv, låf,

lov. Feilb. OrdbS.(Fyn, Ærø), lof. Aakj.
FJ.145. sa.PA.lO): Laab. Eolb.Paars.261.
sa.EpJI1.360. LTid.1726.466. Borrebye.TF.
164.178. Thaar.ES.421.536. Lob. Reenb.I.

bOl24{co op). Holh.DH.I.17. sa.jn.Il.443.
Brors.51. Storm.SD.36(o^ Haab). Lieb.DQ.
11.138 (oc op)j. flt. d. s.; gen. best. f. ent.

løbets ell. (arkais., sj.) løbsens (Oehl.NG.
61). (ænyd. løb, løff, laab, lob, glda. laap,

lop, lup (Brøndum-Nielsen. GG.I.318), æda.
lop (i burtlop. ValdLov.3.12. jf. u. Bryllup^,
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SV. lopp (fsv. lop, -lop^, oldn. hlanp, jf. eng.

leap, mnt. lop, ty. lauf ; v&s. <ti II. løbe)

A. som vbs.

1) til IL løbe A. 1.1) til n.løbe 1: Aand-
Itn^'cn at løbe; ogs.: maade, hvorpaa
man løber (jf. Baglæns-, Hurtigløb samt
Knnst-, Ski-, Skøjteløb^; ofte i forb. m. i,

undertiden m. overgang til bet. 2.1. (hun
kunde) fælde en Hare udi Laabet (o: mens
den løb). Holb.DE.II.875. Vi ønskede ham
Lykke paa Reisen; og nu begyndte han
at springe afsted som en Hiort, og det
Løb holdt han saa længe vi kunde Øyne
h2im.Prahl.AH.lV.25. *\ hendes Løb paa
Trappen I

Guldkammen fløi af Haaret.
Aarestr.SS.II.174. *Sin Nordbags Løb han
kunde kjende: | Trap, Trap, det var dens
lette Fod. KaalundJ.25. Sporene viser alm.
Gang i Retning mod Gaarden, medens
Sporene i modsat Retning er afsat i Løb.
FolitiE.yiil923.4. | sætte i løb, begynde
at løbe. Schand.TFJI.37. Feilb. stikke i

løb, se stikke, give sig paa løb, (nu
næppe br.) d. s. 'en hoben unge Drenge

|

Sig give strax paa Løb, og leede . . længe.
Helt. Poet. 131. (nu dial.:) tage i løb
(Schand.BSJ.61) eW. til løb (FeUb.). tage
løb til, tage tilløb. AntNiels. FL. 11.70.
Karlene . . tager løb til og prøver at

springe højdespring over (stakkene)JSvendb
Ami.1920.22. | i forb. som i fuldt løb,
idet man løber saa stcerkt, som man kan; i

fuld fart. atter andre med flammende
Lyngtoppe i Hænderne, stak i fulde Løb
selv Ild i Heden. Blich.(1920). VII.59. H.
(tilhest i fuld Løb.) »„Af Veien, Knegt!"
Bredahl.T.77. Den gamle Banevogter kom
i fuldt Løb hen ad Sporet. I>racÅ»j.SS.55.

II (^.) m. overgang til bet. 7, om (sted, hvor
aer er) mulighed for at kunne løbe. paa en
tilstrækkelig stor og fri Mark, hvor der
er godt Løb, det vil sige: hvor Jorden
hverken er for haard eller for blød (for
jagthundene). Blich.(1920).XV11.200. 1.2)

(jf. II. løbe 1.1 slutn.; ofte m. overgang tU
bet. 2.2; især sport.) om kap-, dystløb olgn.

Præd.9.11. ingen Mand kunde kappes med
ham i Løb eller i at klattre paa Bjergene.
Hauch.U.311. Men Tid . . | Da i Løb jeg
vandt fra Hinden. PaZlf.7F.ii6. løb med
forhindringer /j/. Forhindringsløb^ j dødt
løb, se n. døds. føre løbet, se II. føre3.i.

1.3) (1. br.) m. særlig forestilling om ende- ell.

udgangspunkt. Hvis Vejret holder, hvad
det lover, vil der blive Løb til (alm.: til-

løb til. .,run" paa) Dyrehaven i Juli (o: til

friluftsteateret).PoU/7l911.4.sp.7.
|| (jf.bet.B;

nu næppe br.) til II. løbe 3: Usom flugt.
vAph.(1759). 1.4) til II. løbe 4, om urolig
bevægelse, omflakken, sammenstimlen
olgn.; jf. Gadeløb samt Opløb. | f »i. over-

gang til bet. 5.5. om levevis, handlemaade olgn.

Hånd er alt på løbet igen (o : har genopta-
get sine gamle vaner). Moth.L291. 1.5) (nu
dial.) til II. løbe 6, om (hus)dyrs parring.
der al den tilige faarenes lob var (1871:

naar de stærkere Faar løb^. IMos. 30.41
(Chr.VI). koen holder løbet (o: bliver

med kalv). Maanedsskr.f.Dyrlæger.XXXIX.
(1927-28).370. OrdbS.(sjæll.,fynsk). jf.FeUb.
1.6) J, tiJ II. løbe 8, om et skibs fart gen-
nem vandet; sejlads; i videre anv. (jf.
bet. 6.1; nu sj.) m. særligt henblik paa kur-
sen. 'Søvnen sætter sig paa Anders Styr-

mands Næse,
I
Det og paa samme Tiid

10 begynte sterck at blæse, | Saa Skibet i

en hast kom udaf rette Laab. Holb.Paars.
261. De to Skibe fortsatte nogen Tid deres
høb.CBemLV1.289. TeknMarO.

2) til bet. 1, m. særlig forestilling om hand-
lingens afgrænseihed i tid ell. udstrækning.

2.1) til bet. l.L »Et Taarn der fandtes der , .
|

Og derfra ned han (o: den dødsdømte) vilde
springe . . I Han tog et Løb (o: gjorde
tilløb), tog to, og tog det tredde. TFess.i07.

20 Partiet faar 1 Point (i kricket) hver Gang
Spillerne for Gærdet, medens Bolden er i

Spil, have gennemløbet Afstanden mellem
Gærderne . . o: hver Gang de have gjort
„et Løb". Gymn. 11.52. g (jf. bet. 2j; sj.)

rejse; færd. 'hvis man saa Farten (o: tU
Amerika) oyeTst&aeT, | Fortryder man aldrig
Løbet Winth.IV.43. \\ nu især(dagl.) i videre

anv., om et ærinde, der udføres i en fart,
et kort besøg, en lille tur. NvHaven.Orth.

30 109. Han har løbet saa mangen et Løb for
dem. Høysg.S.51. han kom i Aftes hjem til

sine Forældre . . og saa gjorde han strax et

Løb herop til os.Winth.lX.20. (han) havde
været et lUle Løb inde i Staden. CBemh.
V.181. det var blot et lille Løb, han vilde
ikke andet end lige hilse paa dem.Pierin.
HL.153. jf.(spøg.): Aalemoder sagde til

sine Døttre, da de bade om at maatte
gaae alene et lille Løb op ad Aaen: „Gaae

40 ikke for langtl" .HCJnd.FIJ.99. 2.2) (til

bet. l.j; især sport.) om den enkelte konkur-
rence ved kap-, væddeløb olgn. den Ene
opfordrede den Anden tU strax at prøve
et Løb med skarpe Lanser. Becke.ST.77.
ved stævnet er der løb baade for inden-
og udenlandske heste

j jf.: *Da dreied
ved Løbsens (o: løbebanens) Ende

| Den
Dverg, og mødte Thialf. OehlNG.61. 2.3)

(især ^^ tU bet. 1.6; især om de enkelte kon-
50 kurrencer ved kapsejlads, gøre 3 Løb paa
den maalte MU med 16 Knob. Scheuer.
MarO. Kapsejladsen skal sejles i 3 Løb
(for hver Klasse Fartøjer). s»js<.

3) t forb. g a Si i løbet ell. (nu isctr) ga.a.

med i løbet {ænyd. gaa, blive i løbet,

lade, sætte i løbet, jf. f : det er alt på løb,

alt gåen på løb. Moth.L290; vist efter ty.

auf den lauf gehen, nt. up'n loop gahn;
vist egl. til bet. 1j slutn., om person, der ikke

60 vender tilbage, bliver borte fra arbejdet; i

da. opfattet i tilknytning til H. løbe 13;
dagl.) især om ting (ejendele, gods, penge):
gaa tabt; gaa til spilde; blive ødelagt
(ved en almindelig katastrofe). Sori.(Saml
DanskeVers.HI.113). en Spring om, hvor
Fruentimmer-Huerne gaaer i Løbet. LTid.
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1737.392. 'Havet . . vist min Jolle knuser,
|

Og Garnet med i Løbet gaaer.Jacobi.Skr.

220. 'det fromme Øie . .
|
Det kunde øn-

ske vel endnu en Ting (o: ønske et symbol
ophængt i kuppelen) . . | Om ogsaa Lidt ved
denne Leilighed

|
Der gik i Løbet for den

lave Sands. Oehl.1.334. Naar (hæren) be-
sejrer Eders Fjender, burde det vel ikke
tages saa nøje, om et Par gammel Kjel-
linger gik med i Løhet.Blich!(1920).XV.53.
der gik . . mange Ark smukt rent Papir
i Løbet ved disse Omsvøb. Bøgh.JT.251.
Aldrig før er der som nu blevet ruttet
med Menneskeliv. Om nogle Titusinder
flere Soldater gaar i Løbet, kommer ikke
i Betragtning. FoU^lnl9U.3.

4) til II. løbe B. 4.1) til II. løbe 9, som
udtr. for, at en ting bevæger sig (bevæges),

løber i en vis bane; jf.fx.Yri- (2), Kreds-
løb (2); spec. (isærjæmb.) om et befordrings-

middels bevægelse; ogs.: rute, som et befor-

dringsmiddel følger, de korte 2 -akslede
(jæmbane-) Vognes Løb er meget uroligt

ved større Hastigheder.SaUXI11.16. Reg-
ler for . . Kursvognenes (Stykgods- og
Postvognes) høh. smst.XII.925. j/. So ve-
vogn si øb (smst.XXI.983) samt Færge-
løb (2). II

(nu 1. br.) om himmellegemers
(planeters og stjerners) bevægelse. Sir.43.6.

'Planeternes og Maanens Lob. Reenb.I.124.
(en) Globus med Stiernernes Gang og Løb
paa Himmelen. 8lange.ChrlV.Fort.9. •So-
lens Løb. Grundtv.SS.I.430. jf. bet. 5.3:

Natten var midt i sit Løb (Chr.VI: det
var knap ret lige miåna.t).Visd.l8.14. him-
melens løb, se Himmel l.i (og klog 3).

4.2) cT cgl. om fingrenes gliden hen over et

instrument (fx. et klavers tangenter); række
af paa hinanden følgende toner; spec. om
forsiringer (for-, efterslag, triller) ell. (nu
især) om hurtigt løbende tonefigurer,
der gennemfører et motiv, passager (ak-

kord- ell. skalapassager), operistiske Lob og
Tremnlanter. Holb.MTkr.395. hendes kun-
stige Løb, hendes . . Triller og alle de
øvrige Zirater, hvormed hun udsmykkede
sin Sang. Hauch. VI.313. hun gjorde nogle
hurtige Løb (paa klaveret) højt oppe i Dis-

kanten. JPJac.II.334. (han) blæser et Løb
paa Fløjten. Drac^m.M.i^. jf.: *Nu ender
nun den tonefulde Krig (o: sit klaverspil)

\

Med svære Dobbeltløb og mægtig Lar-
men. PaZM.('i509j.I.55. 4.3) om vædskers
bevægelse, strøm (jf. Blod-, Kredsløb (2)

samt Bug-, Durkløbj; især om vandløbs
(bækkes, aaers) strøm; ogs. (jf. bet. 6.1 og 7.i)
om strømmens retning elLdet leje, hvori
vandet løber. Hvo som fælder Vand af sit

sædvanlige Løb, og Rende . . hånd skrJ
stævne det til igien. DL.5—11—7. *Fra
Bryggerset man seer den anden (o: kilde)

at fremkomme,
| Hvis Laab mod Østen er.

Holb.Paars.197. En udviklet Flod fører .

.

i det øvre Løb kun en ringe Vandmængde.
Frem.DN.487. Mølleaaen . . udspringer ved
Uggeløse . og efter et Løb af henved

40 km falder den ud ved Strandmøllen.
Trap.*II.2. Vandet har sit frie Løb.FSO.
11.280.

II (jf. u. bet. 5.i; poet.) om taare-
strøm. Bera tvang en Taar af sit Øie;
Sigar lod Taarene fulde Løb.Suhm.(Sk Vid.
Xll.174). *Hun Øjenlaaget sammen kneb,

|

hun Taarens Løb vilde hemme. Schand.SI).
181. 4.4) (nu næppe br.) som udtr. for, at
noget er i omløb, har gyldighed, værdi;

10 især om veksler: Ingen Arrest kand leggis
paa Vexelbrev, men det beholder sit rig-

tig Løb.DL.5

—

14—24. Vexler, som endnu
ere i deres fulde Kraft og Løb. Stampe.VI.
164. Penge og Vahre have deres fri
Løb. Schytte.IR.II.246.

5) billedl. anv. af bet. 4, uden tydelig fore-
stilling om bevægelse. 5.1) i al alm., som
udtr. for udvikling, rask fremadskriden

:

gang; fremgang. Brødre, beder for os,

20 at Herrens Ord maa have Løb og prises.

2Thes.3.1. vAph.(1772).IlI. jf: Hun turde
ikke give sin Anelse længere Itøb.Schand.
VV.333. t være paa løbet, være i gang
(jf. være paa gang u. Gang 3.ij. inden der
skee flere og større Forandringer i Ver-
den (helst den synes nu, at være ret paa
Løbet). Gram.Breve.215. || især i forb. som
faa, give frit løb, m. overgang til bet. 4:

tillade, at noget faar fremgang, udbredes,
30 udfolder sig frit; spec. m. h. t. (udslag af)

følelser, som man ikke lægger baand paa.
Gram.Breve.94. band (vilde) imidlertid op-
hæfve ald Fiendtlighed, aabne Farten paa
Elben, og gifve Handel og Vandel sit frie

Lob. Slange.ChrlV. 705. lad Glæden kuns
have sit frie Løb. PAHeib.SkJ.359. *Jeg
gik til hendes Grav, | Frit Løb mine Taa-
rer i Eensomheden gav. Oehl.HK.79. dette
Rygte tog frit Løb. Dampe.Fortælling om

40 mitFængsel.(1858).148. lad dit Ord have
frit Løb iblandt os. Alterbog.423. 5.2) om
aandelig virksomhed og dennes udslag.

II
(nu næppe br.) om (evne til) livlig tanke-

virksomhed („omløb i hovedet"), (man maa
bibringe) ham .. saa meget Løb i Hovedet,
at han ikke, fordi eet Ord røves ham, vor-
der aldeles masMøs.FGuldb.Dannersprogets
Retskrivning.^(1819).122.

\\
(nu sj.) fær-

dighed, hurtighed i udførelse af noget;
so øvelse, (han) erhvervede sig . . meget

godt Løb i juridiske Forretninger og i

Regnskabsvæsen. PNSkovgaard.BS.89. Ki-
neserne . . holder meget paa (høfligheds-

former). Den, som ikke har Løb deri, an-
ses for meget udannet. NordslSønd.Folk.
1918.362.

II
(nu 1. br.) om livlig, hurtig

tale, levende fremstilling; ogs. om ryt-
men i stil ell. sprog. Jeg bruger hellere

de hele ord, såasom lidet, end de sam-
60 mendragede, saasom lit, nåar begge ere

lige brugelige; uden i Vers . . og nåar
løbet i talen derved befordres. Høysg.AG.
125. Vellyd og behageligt Løb i Stiilen. Æ
sa.S.146. han (lod) Talen . . strømme i et ^
ustandseligt Løb fra de begeistrede Læ-
ber. Thiele.Breve.189. jf. u. bet.5.i: Hun lod
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(hans) slemme Tunge have frit Løb i

nogen Tid. ScJiand.IF.232. 5j) om tidens

forløb, fremadskriden; ogs. (jf. bet. 5.i)

om den maade, hvorpaa tiden forløber, om
udvikling, der foregaar, begivenheder, der

indtræffer under forløbet af en vis tid. *ieg
stlrred paa Tidernes Løb. Hauch.SD.1.106.
•Aarets Løb har sin Lov. Ottosen.S.34. Aa-
rets Løb i Haven er en lang og dejUg
Historie med uendelige Overraskelser.

HeeAnd.AH.13. jf.: Historiens Løh. B&H.
II
(nu næppe br.j m. henblik paa et tidsrums

afslutning. Ni Gange havde jeg lagt Aarets
Løb mbsige. Biehl. (MO.). *Vil ei Him-
lens Magter om os værne, |

Kommer
før en Times Løb vor Bød. 0r8t.IV.lO4.

II
især i forb. m. i, dels som betegnelse for,

at en begivenhed indtræffer, et forhold kom-
mer til udvikling inden for et vist tidsrum,

ell. (i forb. m. tidsangivelse) inden et vist

tidsrum er afsluttet, dels (nu sj.) for, at en

udvikling, et forhold bestaar gennem hele

tidsrummet. Alt hvad der skeer i . . Aar-
tusindernes lange Løh. Mynst.Betr. 1. 351.

•Jeg i Talens Løb erfarte,
|
At hun Jom-

fru var, men ei Madamme. Heib.Poet.VII.

352. Vinteren 1851-52 . . bragte mig i Be-
røring med En fra Theatret, og det i Lø-
bet af en hel Vinter (o: en hel vinter igen-

nem). PJei-nd.Minder.(1918).15. I Tidernes
Løb vil et Land, der staar i kulturel For-
bindelse med andre Lande, nødvendigvis
enten modtage eller afgive Ord. KNyrop.
OL.1II.139. Inde i Dagligstuen blev der
i Aftenens Løb nu og da musiceret lidt

af Værtinden. Ponf-LP. n/J.iSo. Tredje
Gang Indbrud i Løbet af en Vge. Folkets

Avis.^''ltl921.2.sp.5. i løbet af nul kom-
ma fem, nul komma nul, se II. fem 2,

Nul. i det lange løb {endnu ikke i S&B.;
fra eng. in the long run) som udtr. for et

forholds udvikling gennem tiderne og ende-

lige afslutning: naar alt kommer til alt; i

længden; i sidste, instans; til sidst, det er
ikke Hofferne; det er Folket, der afgør
sligt i det lange høh. Drachm.BI.228. en
saadan Fremgangsmaade betaler sig al-

drig i det lange høh.VortLand.^IxiyOé.l.
sp.4. selv den tilsyneladende mest haab-
løse Kamp mod Overmagten kan vinde
Sejren i det lange Løb. Sprogforeningens
Almanak.1904.1. jf. (sj.): Vi maa . . ind-
rette vor Politik paa det lange Løb (o:

paa lang sigt). MOttosen.RuthsFar. (1907).
71. H (nu 1. br.; ofte m. overgang til bet. 5.4^

i forb. m. under, under Tidernes Løb,
ved Folkets stigende Cultur, (vil der) be-
høves . . mangfoldige Forandringer i det
Bestaaende.Bei6.Pros.X3ii. Under hele
Løbet af denne Vinter. Gylb.XII.118. (læ-

gen) døde under Løbet af Pesten i sine
Kaldspligter. Mansa. (EistTidsskr.III.492).
BMunter.E.II.135. 5.4) (nu 1. br.) om maade,
hvorpaa noget finder sted, forløber, udvikler

sig; forløb; gænge. Sagernes Løb, Gang.
vAph.(1759). den Tilfredsstillelse, vor Sam-

tale i sit Løb har givet mig. Ørst.I.Sé.

i sit forfærdelige Løb kom (koleraen) og-
saa til Nyhavn. HSchicanenfl.Be.l31. jf. bet.

5.2: (den store piges) Dukker „oplever" langt

mere end den lilles, følgelig er den store

Piges Forestillingsløb ogsaa det rige-

ste. FiiABaswi.Jtf^. 59. H naturens, ver-
dens løb, (nu næppe br.) naturens, ver-

dens gang. *Den som i Verdens Løb kun
10 lidet dreven er. HolbJPaars.149. Efter Na-

turens sædvanlige Løb fødes der flere

Mennesker end der daeT.Hallager.21. PalM.
IV.268. ordspr. (nu næppe br.): op og ned,
verdens sæd; ned og op, verdens lob.

Mau.11427. Lieb.DQJl.138. || (efter ty. lauf)

t art; indretning; natur, imod Rettens
og andre foreskrevne Reglers Løb og
Medfør. MB.1706.130. 5^) (tU bet. 5.4; t en-

kelte udtr. m. tilknytning til bet. 1.2; især

70 relig.) om det menneskelige livs forløb
(et menneskes virken, udvikling) gennem et

kortere ell. Icengere tidsrum, især i hele dets

{'orløb fra fødsel til død; løbebane (jf.

ievneds-. Livsløbj. '(mennesket) Hvis Laab
og Levneds tid saa kort og stakket er,

|

Som dets dessein er stort. IIolb.SatJ.B7':

Grundtv.SS. 1.645. ofte i forb. som fuld-
komme, ende sit løb, afslutte sin ger-

ning ell. sit liv; ende sin bane; dø. Jeg ha-
30 ver stridt den gode Striid, fuldkommet

Løbet, bevaret Troen. ^Tm.^.?. 'O hjælp
os, Gud Fader! o hjælp os, Guds Søn!

|

Saa glade vort Løb vi fuldende ISaitwflj'.

424Ji. *Vi løfte Haand og Hierte |
Mod

Himlen glade op, | Og længes nu med
Smerte

|
At ende vores Lob. Brors.51.

Jj
m. h. t. livsstilling, karriere. (Ulfeldt) var udi
sit Laab til Embede, og udi sine Prøve-
Aar ligesom ved Haanden fremledet. Holb.

40 Ep.III.360. Sønnen . . havde studeret Rets-
videnskaben og allerede i en Alder af eet
og tyve Aar tilbagelagt det academiske
Løb. Winth. VIII.139. Der var en mærkelig
Grøde i dansk Aandsliv, da Anders Sandøe
Ørsted begyndte høhet. FDahl.(BerlTid.
^yiol922.Aft.3.sp.2). jf: »Den travle Tid
var Dig (s: København) ilet forbi —

| Du
maa med i Løbet,

|
om ogsaa lidt gam-

meldags Poesi
I
gaar med i Kjøbetl Kaa-

so lund.320. om sejrsbane, -løb: udi (de danske
kongers) seyers lob, da de havde Sverrig
paa knæe. Holb.DNB.3?7. (Alarik døde)

midt udi sine Seyervindingers Lob. sa.

DH.I.17. sa.Herod.58. jj (nu sj.) i forb. som
levneds løb (Moth.L290) ell. livs løb,
levneds-, livsløb. *Thi blev hans (o: Ovids)
Lives Lob og Grav-skrift føørt i Pen.
LThura.Poet.122. har du i dit Livs Løb
aldrig seet Guds Vinder? M.ynst.Præd.1.204.

60 6) (jf.ll.iøhe \4:) om retning ell. ud-
strækning. 6.1) (nu sj.) om retning for
bevægelse, kurs.FosiensLøh.vAph.( 1759).
II
om et skibs kurs, et vandløbs retning, se

bet. 1.6, 4.3. 6.2) uden forestilling om be-

vægelse, om udstrækning i længden, ell.

om den retning, hvori noget strækker »ig.
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trende hvide Strimer i lige Løb med Ky-
sten, viiste hvorledes (bølgerne) brøde sig

paa Rifterne. Blich. (1920).XX. 1 (jf. Lige-
løb 2). efter ell. langs løbet af, (nu
næppe br.) langs med (noget i hele dets ud-
strækning). BiblLæg.XXIII. 597. af og
til (farer) en . . jagende . . Smerte gjen-
nem Svulsten og til Skulderen efter Lø-
bet af Brystets Nerver. JPBlich. Chir.I.

329. I| (nu næppe br.) i forb. i eet løb, i

lige fortsættelse; i eet. (sætninger, der) læ-
ses i ét løb tilsåmen uden sønderlig op-
hold med åanden at trække. Eøysg.AQ.
182. 6.3) (m. overgang til bet. 9) om den
maade, hvorpaa noget er formet ell.

tildannet
|| (jf. eng. rnn) ^ om et far-

tøjs form under vandet. Harboe.MarO.
IdrætsB.I.870. || om de enkelte, i eet skaarne,
vindinger, der danner gængerne paa en
skrue; næsten kun i afl. som enkelt-, fler-

løbet osv., se III. -løbet 2.i.

B. konkr.

7) sted, hvor noget bevæger sig ell. kan
bevæge sig; uden for ssgr. som Fæ-, Gen-
nem-, Indløb især: rende ell. hulhed,
hvori noget kan bevæge sig. 7.i) (især

iii) hulhed, (boret) hulrum i et skyde-
vaaben fra kammeret til mundingen, hvori-
gennem projektilet passerer; ogs. (uden
for fagspr.) om den hulheden omsluttende
del af et gevær: pibe (og overrør). JJuel.22.
man (kan) med Sætteren . . samle og
bringe det Krudt til Bunds, som maatte
være blevet liggende i Løhet. ExercArtil.

(1804).164. Der sad jeg med en dobbelt-
løbet Bøsse, det ene Løb ladet med Kugle,
det andet med Hagl. Ooldschm.II.47. 'hans
slidte Bøsse ruster

|
paa Løb og Sølv-

beslag. Aakj.UA.24. Magasinet (skal) tøm-
mes, og der skal ses gennem Løbet.
Skyderegl.9. || rette, v-ende løbet mod,
(nu sj.) sigte paa. jeg greb den . . hen-
lagte Riffel . . og rettede Løbet mod Hans
Bryst. Winth.Nov.77. (grænseboen) er vældig
Jæger og en farlig Skytte i en Bjergkrig;
men han vender ikke Løbet mod Venner
eller Neutrale. Estrup.HistBl.80. 7.2) (jf
bet. 4:.i; især .^) rende, kanal, leje, hvori en
strøm løber, et vand flyder (jf. Bagløb i);

især: sejlbar rende (mellem grunde) i et

farvand; sejlløb. SøLex.(1808). Konge-
dybet er et bekiendt Lob udenfor Kiø-
benhavn. VSO. Ploug.1.339. "Saa sætter
Escadren mod Kysten ind . . | Ad Løbets
farlige Rende. Recke.T.13. Bardenfl.Søm.
1.258. 7.3) t understøttelse af tømmer, hvor-
paa et skibs køl og puder glider ved stabel-

afløbning; slæb. VSO.
8) om' hvad der betinger evne til at løbe,

sætter noget i bevægelse. 8.1) om (del af)
ganglemmerne hos visse dyr\\(jæg.) om be-
nene hos pattedyr, især hos haarvildtet. *Da
piled den hvide Hind forbi . . | Den
dandsede let paa de slanke Løb. Winth.
IV.194. Bøgh.DD.1866.184. Frem.'V3l927.
omslag.3. jf. Bag- (2), Forløb (I) samt (nu

næppe br.) Frem løb (VSO.). fKzool.) om
de sammenvoksede mellemfodsben,
mellem foden (tarsen) hos fuglene. Liit-

ken.Dyr.U32. BøvP.II.152. 8.2) (landbr.)
plade (af jærn) paa nederste del af land-
siden paa en plov, hvorpaa denne kan glide

;

saal; spee. paa ældre plove om den med
jærnbaand olgn. forstærkede (træ)plade, hvor-
paa ploven gled. Moth.L290. CG Rafn.

iO(Phy8Bibl.X.283). LandbO.III.820. Feilb.

jf Jærn- (VSO.), Træløb (ZakNiels.
K.21). 8.3) (nu næppe br.) bevægelig le-
deskruepaa drejebænk. GutsMuths.(18d2).9.

9) (jf. bet. 6) om hvad der har udstræk-
ning i en vis retning. 9.1) (jf. u. Flugt 4:

;

bygn.) om lige flade ell. linie mellem
to vinkler (afsatser, fremspring olgn.).

Gavllinierne paa det længste Løb følger
Tagflad en. P VJensenKlint.Bygmesterskolen.

20 (1911).54.
II
især: enkelt, uafbrudt række af

trappetrin; uafbrudt stykke trappe mellem
to etager ell. afsatser; trappeløb. Forkl
Murere.96. (trapper) kunne have enkelt
eller dobbelt Løb for hvert Stokværk,
kunne vende i ret Yinkel. LandmB.III.
355. en Trappe, der i flere Løb forbandt
Etagerne. FrPoulsen.KM. 99. 9.2) Uf- nt.

loop garn, fed garn, nordfris. lep, part af
tov, samt eng. run i lign. bet; sml. III. -lø-

30 bet 2.2; dial.) en vis mængde ell. længde
af garn; især: en vis længde garn, der kan
skaffe en vis tvunden traad til veje; se

Feilb.

in. liøb, et. se I. Løbe.
IV. leb, præt. af II. løbe.

liOb-, i ssgr. 1) (især landbr. ell. dial.)

til I. Løb 1; se Løbkiste; jf. endvidere:

Løbbinding. Aakj.PA.27. en Løbfuld
store Skovtørv. sa.^T. 54. 2) (sj. Løbs-.

40 Løbskørere (o : personer, der deltager i cykel-

løb). BT.^yil930.5.sp.l. Løbe-, se Løbcir-
kel X til IL Løb (jf. Løhe-) || især (^) til

II. Løb 7.1, se Løb-cirkel, -passer; endvidere
kan anføres en del foræld, betegnelser for
arbejdere, der er beskæftigede ved, ting, der

bruges ved geværfabrikation , som: Løb-be-
reder, -chablon, -dorn, -plade, -polerer,

-smed, se MilTeknO. f -cirkel, en. [II.T.i]

løbpasser. MilTeknO. Løbe-: MR.1834.52.
50 1. liøbe, en ell. (dial.) et (Thorsen.39.

OrdbS.(bomh.)). [^lø-hd] Høysg.AG.14. (dial.

Løve. Kogeb.(1710).28. CÉMangor.RS.102.
Bibi Læg. X VIII. 77. Rietz. 395 (skaansk).
OrdbS.(sjæll., bornh.). jf. Feilb. — (sj.) i

bet. 3: Løb, et. JohsPetersen.Denlsl.Skiør-
bug.(1769).20. Løv. Tode.KD.244). flt. (vist

kun i bet. 2) -r ^Kalveløber. LandmB.II.
406. TelefB.1931.sp.4941). (æda. løbæ i

bet. 1, SV. lope, no. lø(i)pe, dial. ogs. løyper,
60 isl. hleypir, osteløbe; sa. ord som oldn. hley-

pir, den, som sætter noget i fart (LexPoet.);

afl. af lll. løbe) 1) (især landbr.) stof, der

findes i drøvtyggernes fjerde mave, og som
kan faa mælk til at oste sig, løbe sammen;
egl. vist om den ostede masse, som findes

i maven hos kalve, der lige har drukket
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mælk; nu om stof, der uddrages af mavens
slimhinde; løbestof; osteløbe; ofte m.
overgang til bet. 2, om den præparerede,
sønderskaarne kalvemave, der i ældre tid

brugtes som osteløbe. Løfve-Melck at giøre.
Luncke Melcken, kom saa Løfve der i,

lad det staa til det bliver løfvet. Kogeb.
(1710).28. Allevegne, hvor Ost forfær-
diges i det Store, betjener man sig til

Melkens Skilning af Løbe, som faaes af

unge Kalves Maver. Olufs. NyOec. 1.232.
LandmB.II.406. Christ.Kemi.192. 2) (vet.

ell. landbr.) drøvtyggernes fjerde mave
('^6omasu8;j/".KalIunl,Kalveløbe,Kæsel^.
OecGnJourn.1757.659. Boas.Zool.*643. 3) t
om sammenløbne, koagulerede stoffer.
deres Blod . . gaaer ikke over, som hos
andre, efterat det hår staaet og bleven
koldt, til noget retskaffen Løb (Coagulum).
JohsPetersen. Den Isl. Skiørbug.(1769).20.

||

barnebeg (Mecconium). Agerbech.FAH.24.
Tode.KD.244.

II. lebe, V. [ilø-ba] ell. (dagl. ell. dial.)

['lø'va ell. (især) iløua] præs. -er ['lø'bar

ell. (dagl.) 'løu'ar] fman siger, endog paa
Kjøbenhåvnsk, jeg løher. Høysg.AG. 140.
løber (eller, som ndgle snakker . . løber).
smsi.148); præt. løb [lø.'fe ell. (dagl.) løu']

Clåb. Høysg.AG.92) ell. f -ede (Holb.Anh.49.
sa.Ep.III.293. jf. u. beløbe;,• part. løbet

['lø'baf ell. (dagl.) Uøusf] (jf. løben. Høysg.
AG.92) ell. (isærlQ ell. jy.) løben (somfk.:
Moth.L283. Skuesp.Vni.61. VSO. Kierk.
V.89. Bergs. GF. II. 322. VVed.BB.180.
JVJens.C.29. jf. Feilb. samt Mikkels.Ordf.

209f.; ogs. (nu især jy.) efter være m. subj.

i intk. og flt. samt efter have: Moth.L282.
Holb. Usynl.III.2. Høysg.A G.92. BieU.(Skue-
sp.IIl3.36). JPJac.(i924).II.247. Feilb.),

hvortil best. f og flt. løbne (Robinson.1.16.
VSO. Schand.F.372. sa.0.1.57. EBrand.
UnderL.171. Buchh.SP.113). vbs. (sj. i

alm. spr.) -ning ("ked af Trappe-Løbning
(o: det at slide trapper forgæves). Drachm.
DJJI.369.jf.ki-, An-, Forløbning; (landbr.
ell. dial.) i bet. 6: Bornholmsiidende.^^ls
1916.2.sp.o) ell. t -ing (OecMag.II.323), jf
IL Løb, Løberi.

||
pass. (inf. og præs.) løbes

;

præt. undgaas (p. gr. af lydligt sammenfald
m.præs.) ved omskrivning (jf. Mikkels.Sprogl.

212); jf. \: I hvert Fald løbtes derved
den Fare, at (osv.).EBrand.( PoU*U1931.
16.sp.5).

II
som hjælpeverbum (i intr. anv.)

bruges være, naar ordet betegner en foran-
dring m. h. t. sted, tid, tilstand, men have,
naar der udtrykkes en (især: vedvarende)
virksomhed ell. tilstand (jf. IV. have 13.2J;
i mange tilfælde er der vaklen i sprogbrugen

(jf Mikkels.0rdf.422ff.); i ftg. tilfælde bruges
nu (helst) være: Hvad har jeg gjort? Jeg
har løbet lukt ind i Løvens Strube. Hostr.
G.63. jf. Feilb. i tilfælde, hvor der betegnes
noget blot tænkt, forudsat ell. ønsket : Dersom
Herren havde ikke været hos os . .Da havde
vandet løbet over (1871: overskylletj os. Ps.
124.4(Chr.VI). (hestene) var., saa forhivede.

som havde de løbet løbsk. JFibiger.Liv.48.
omvendt bruges (helst) have for være i til-

fælde som: man er løbet om Dørene med
h&m. Pol.^Vil929.7.spJ. (æda. løbæ (AM.),
løpæ (JyLov.2.76. ValdLov.3.13), præt.
løp (ErLov.2.32), part. lubæt (AM.), oldn.

hlaupa, eng. leap, springe, ty. laufen (jf.
Luffen), sml. got. us-hlaupan; jf. I. Løbe,
III. løbe, I. løben, løbsk)

10 A. intr.; om levende væsners bevægelse.

1) om levende væsen (menneske ell. dyr):
bevæge sig fremad ved at flytte sine lemmer
i et rask tempo (for menneskets vedk. saa-
ledes, at hvert skridt bliver et spring, idet

den ene fod løftes, før den anden sættes til

jorden); ofte: fremskynde sin bevægelse af
al magt for at naa saa hurtigt til et maal,
komme af sted saa hurtigt som muligt;
rende. I.l) t egl. bet.; m. h. t. person (og

20 større dyr) ofte om pludselig, voldsom, men
kortvarig bevægelse („sætte i løb", „løbe
løbsk", „fare af sted"), m. h. t. mindre dyr
om stadig, travl, urolig bevægelse („vimsen").
Hvem siger du skaJ gaae? du Hanrej I

du skal løbe. Holb.JepJ.2. *En Tiger er
af Katte-Art.

| Er glubsk, og løber med
en Fart. Abc.l4. Skoledrengene løbe over
Borde og Bænke. 7S0. han løb saa stærkt
. . at han kunde rende en Hare op.Winth.

30 VIII.23. Drengen løb mig i Møde. MO.
•bittesmaa Mariehøns løb over Annas Sko.
Aakj.RS.23. løbe og lege (jf. bet. 4).
FrHom.PM.137(se u. III. lege l.ij. Paa en
Slætting ved et af Husene . , løb der
nogle Børn og legede. Søiberg.L.44. stikke
i at løbe, se stikke, m. overgang til bet.

1.2: løbe i krog(e), i skjul, se I. Krog
4.2, Skjul. H (jf. bet. 5.ij om dyr uden gang-
lemmer. *igen bugserer Hvalen mig langt

«) ud til Havs, dukket under, løbende imod
Vinden. JVJens.Di.91. || m. nærmere bestem-
melse af bevægelsesmaaden. løbe i galop
(Holb.Sgan.15sc. VSO.), i s\i ring (Moth.
L2S3. MO.). løbe durk, løbsk, se durk,
løbsk (1). II

i sammenligninger. 'Saa løber
hun saa let som Vaarens Vinde. PaiM, Z7.

190. løbe, som fanden var i hælene paa
en (se Fanden sp. 726*', I. Hæl 3.2^, som
der var ild i (rumpen paa) en (se Ild 3)

50 ofl. jf.VSO. Krist.0rdspr.203. Feilb. løbe,
som man var gal olgn. Moth.L281.
VSO. jf.: •Publicum løber fast som gal,

|

Hvergang det dumme Tøi man spiller.

Heib.Poet.V.303. || løbe efter, (jf. u. bet.

1.2 og 4 samt efter 1) søge at indhente i

løb; følge efter i løb. 2Sam.l8.22. Moth.
L288. man skal aldrig løbe efter en Spor-
vogn eller en Kvinde; der kommer straks
en anden. KLars.GHF. 1.168. løbe med,

60 vel egl. om hest : løbe løbsk med vogn ell.

rytter, hestene løb med vognen. Moth.
L284. Feilb. i videre anv. : faa, lokke til

noget (ved overrumpling, list olgn.); især:
føre bag lyset; holde for nar. Blich.(1920).
XIX.129. Det er ingen Kunst at løbe
med Folk, naar de er saa lettroende, som

XIII. Rentrykt '»lu, 1931 82
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han. Bøgh. IL 61. EllenReumert. To Fruer.
(1925).104. jf. (sj.) : Meget muligt, at man
er løbet om Dørene med ham, og at man
har haft ham godt til bedste. FoL'ViWSO.
T.sp.l. løbe om hjørnet med, se Hjørne
1.2. (jf. u. bet. 3.2; nu næppe br.) m. h. t.

ting: Det er ikke til at løbe med (o: ko-

ster besvær, udgifter). VSO.
|| (jf. oldn.

hleypa (hesti), ride i fuld fart, sprænge af
sted (sml. III. løbej; sj.) om hurtigt ridt.
Begge til Hest, Alt hvad der løbes kanl
maaske Røverne endnu kunde paagribes.
Blich.IV.607 .

i|
spec. om løb som gymnastisk

øvelse, konkurrence, væddeløb (sml. ogs. Dyst-
løben^, de, som løbe paa Banen, løbe
vel alle, men ikkun Een faaer Klenodiet.
lCor.9.24. Riden, Fegten, Løben, Bryden
og alle slige gymnastiske Øvelser.Dandsefe.
(1801).6. Oehl.XXIX.65. Et langt Spyd
til at løbe efter Ringen med i Tourneer-
spil. VSO.III.L173. en Hesteejer lader 2
eller flere Heste løbe i samme høh.SaU
XVI.253. løbe om kap (med) olgn., til

maals, se I. Kap, Maal. 1.2) uden udtryk-
kelig forestilling om løb: bevæge sig rask
(gaa hurtig), især: for at komme et sted

hen; skynde sig; ile; rende. *Hand til

Caminen løb, en mægtig Brand der tog.
Eolb.Paars.298. der seer jeg, hånd kom-
mer, løber strax til Sidel sa.Jean.IV.l.
Strax løb Pøblen i Gevær (o: greb til vaa-
ben) og arresterte alle de Franske, som
de kunde overkomme.LTi(i.i7.28.57^. løbe
under Træerne for Regnen. VSO. Karlen
er løbet paa Posthuset. MO. løbe efter
lægen

i
m. sideordnet verbum: Pigen løb

og kundgjorde i sin Moders Huus disse
Tins.lMos.24.28. En løb (1907: løb hen;,
og fyldte en Svamp med Æddike. Marc.
15.36. lSam.l7.51(Chr.VI). || i modsætn.
til krybe (2); især i talem. som: man kan
lige saa godt (gerne) løbe som krybe i

det, man skal løbe og saa boghvede, men
krybe og saa hørfrø, se krybe 2.3. || spec.

(dagl. (gldgs.)^ om person, der føler stærk
trang til afførtng ell. vandladning, han gjør
ej andet end løbe den gandske J)dig.vAph.

(1759). jf.: denne Lægedom kommer at

løbe. smsit. løbe i gaarden, se Gaard 2.4.

sml. ogs. Faar sp. 598^^.
|| m. afsvækket bet.

Murmesteren løber (o: skynder sig) med
skorstenen. Moth.L284. især (jf. bet. 2.i) i

forb. m. til: skynde sig med noget; ilsomt,

uforberedt, ubetænksomt give sig til noget.

Moth.L287. løbe til en Gierning. MO. .;/. ;

naar syndere lokke dig, da samtyk ikke
. . Thi deres fødder løbe (1871: hastej
til det onde. Ords.l.l6(Chr.VI). ogs. (jf
fare til u. II. fare 5, jage til w. jage 5.2):

gøre noget pludseligt, lige med det samme,
uden forberedelse. Skulde man lade ham
løbe saa lige til at blive Medlem, uden
at betale noget? Skuesp.13.101. Feilb. især
i udtr. som det er ikke (saa let, saa
lige, saadan) at løbe til, det er ikke
let (at udføre); det volder besvær. *Du be-

der der . .
I
Om noget, som er ei saa let

at løbe til. Bagges.lV. 237. det var ikke
saaledes at løbe til, der maatte først er-
holdes Tilladelse hos Politiet. H.CAnd.IV.
215. (historiens) Lærdomme . . er (ikke)
saadanne lige at \øhet\\..HPloug.CP.92.

2) m.præp. (især paa^, der styrer en be-

tegnelse for genstand (maal), hvorimod en
bevægelse rettes, og hvorved den midlertidig

10 standser. 2.1) bevæge sig, fare med kraft,
hurtighed imod noget, saa at ens bane af-
brydes; især: gaa, fare løs paa noget
uden at se sig for, saa sammenstødet bliver

farligt for en. løbe i en andens kårde.
Moth.L283. løbe imod Bordet. VSO. løbe
med hovedet mod muren olgn., se

Hoved 2.5.
II
(m. overgang til bet. 5) m. h. t.

fare, fælde olgn., som man ikke vogter sig

for. vAph.(1759). ligeledes lægges der
20 ogsaa Mærke til, fra hvilken Side Silden

er løbet i Garnene. Tidsskr.f.Fiskeri.l874.

302. især i udtr. m. (mere ell. mindre) bil-

ledl. anv. som løbe i en fælde, i gabet
paa en, i løvens gab, paa limpinden,
se I. Fælde 2.2, Gab l.i. Løve, Limpind,
løbe i fare (for), (jf. løbe fare (for)

u. bet. 17.2; nu næppe br.) være i, staa i

fare (for), den Fare, min Søster løber i,

bedrøver og foruroeliger inig.Skuesp.II3.
30 117. naar man vil sætte sig ind i Andres

Galskab, løber man i Fare for at faae en
Rem af Huden. Ing.EF.III.122.

|| (jf. bet.

1.2; nu næppe br.) i forb. m. til: Unge
Jomfruer seer kun efter det Udvortes,
og derfor løber til deres egen Forder-
velse. Holb.Stu.II.3. vAph.(1759). \\ i forb.

m. paa (sj. over, se ndf). Moth.L289. Jeg
løb paa ham i Mørke. MO. Schand.IF.
196. i videre anv.: møde, træffe tilfældigt,

40 mod forventning. I Porten løb han paa
den kommercielle Medarbejder. Bang. S.

109. naar man i et fremmed Land plud-
selig løber paa en gammel Skolekam-
merat. VilhAnd.AD.115. (sj.:) Alt Liv var
veget fra Pelles Ansigt, han stirrede for-

færdet paa Faderen . . „Her skal jeg løbe
tilfældigt over min egen Søn, midt paa
den vilde Mark." AndNx.PE.lI.265. || m.
hensobj. der er intet, hvorved Hestene kan

50 holde Ruiden tilbage, at den ey løber
dem paa B3ighenene.JPPrahl.AC.23. løbe
en paa armen(e), dørene, ærmet, se

I. Arm 1.1, I. Dør 3.2, Ærme. løbe en
(lige) i hænderne olgn., (nu sj.) tilfæl-

digt komme i ens magt, komme til en. Grundtv.
DV.I.284. overf, om gunstig lejlighed olgn.,

se Haand sp. 583^^. 2.2) f rette et angreb
paa; fare løs paa. løbe tiendes på én,

som en gal hund. Moth.L287. talem.: jeg
60 løber jo ikke paa dig (o: generer dig

ikke, er dig ikke til besvær). Moth.L286.
VSO. II (efter ty. auf etwas laufen, beskæf-

tige sig med, egl.: angribe, tage fat paa
noget; sm/. løbe an paa u.bet.22.z) løbe
paa, i videre anv.: sigte til; regne med.

Jeg seer nok hvad j løber paa, nemlig at
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alt det en beqvem Doctor kand sige . .

er dog ikke meere bevendt med, end et

Lægedoms Middel foreskreven efter Tær-
ning-kast. Bøeg.S.74.

3) ilsomt bevæge sig bort fra et sted;

skynde sig bort; ogs.: bortfjerne sig hem-
meligt, hovedkulds; flygte; stikke af;
rømme. 3.1) i forb. m. af ell. (nu) fra,
der angiver den ell. det, man bortfjerner sig

fra; ofte m. ret afsvækket bet.: midlertidig

forlade et arbejde, for bestandig opgive
en beskæftigelse, unddrage sig en forplig-

telse olgn. løbe af Spill uden at betale.

Holb.Jean.V.3. 'Jeg fik Forfald,
|
Jeg

maatte løbe lige fra mit Arbeid. Oehl.

EJ.32. "Løb ei Morten Borup fra Plov
og Bonde-HoTS? Ing.ESE. VIII J290. hun
skal opdrages som et faderløst Barn, som
den hvis Forældre er løbne fra hinanden.
EBrand.VnderL.171. y i (mer ell. mindre)
faste forb. løbe af gaarde: D&H.(jf.
Gaard4j. løbe af kloster: r^^A/i 759j.

VVed.BB.180. løbe af landet: Moth.
L282. Grundtv.PS.VII.51. løbe af lære,
se I. Lære 1.2. løbe af skole, se Skole,
løbe af sin tjeneste (o: forlade den
hemmelig og i utide). MO. D&H. || uegl.,

især m. h. t. forpligtelse, løfte, udsagn '.und-
drage sig; søge at komme fra. Zetlitz.

Poes.94. saadan er detl Det nytter ikke
at løbe fra det. Vi Mennesker vil he-
drages. Pont.GA.131. Forskellige Bemærk-
ninger, de (tre sporvognskonduktører) un-
der Tjenesten er fremkommet med, var
ikke til at løbe fra. DagNyh.^^l6t921.4.sp.l.

{j i talem. som færdig at løbe af sit
(gode) skind, se Skind. 3jz) uden steds-

bestemmelse. Moth. L281. En Dag løber
hun for Mandfolk, en anden løber hun
efter dem. Eolb.Vgs.1.2. MO. \\ i forb. m.
maatte, som afskedshilsen, undskyldning
for bortgang, der kommer Vatter, jeg maa
løbe. Holb.Kandst.1.3. sa.Jean.II.4. || talem.
det er bedre at sige: „der løber han" end
„der ligger han" (o: brugt som valgsprog

af en kryster). Mau.6080a. Krist.Ordspr.
203. jf.: Det er bedre at løbe, end ædes.
Prahl.AE.lV.95.}li\&de løbe, især m. h.t.

fange, forbryder: lade (und)slippe. Holb.
URH.tV.lO. Havde man valgt den . .

Politik at sætte Carson fast og lade Case-
ment løbe, vilde det irske Spørgsmaal
(være løst). DagNyh.^V* 1920. 8. sp.4. (nu
næppe br.) m. h. t. tyende, undergivne: give
afsked, løbepas. Eolb.EP.1.2.

|| 1 ø b e med
noget, (jf. u. bet. l.i og 4 samt løbe af med
u. bet. 21.2J bortfjerne sig, flygte med noget,
som ma7i derved uregelmæssig tilegner sig;

stikke af med. Hunden løb med Kiødet.
VSO. den anden (tøffel) løb en Dreng
med. ECAnd.VI.,S6. Ved Efterretningen
om gamle Marens Død mødte fire af
hendes Børn for at varetage deres Inter-
esser og paase, at de andre ikke løb med
noget. AndNx.DM.189. jf. bet. 5: saa kunde
det jo hænde sig, at der ogsaa kom saa-

dan en Døgenigt og løb med Deres Datter.
Schand.F.41.

4) (jf. bet. 6) bevæge sig uroligt ell. plan-
løst om; skynde sig fra det ene sted til det

andet, ustandselig besøge et sted (uden egent-

ligt ærinde ell. resultat) ; farte, flakke om;
ofte m. nedsæt, bibet., om uheldig, upassende
opførsel: føjte om. Eolb.Bars.1.1. Løber
ikke i Forgemakker efter værdløs Rang

10 og tomme Titler. Bagges.L.I.20.5. Jeg har
løbet om det i alle Boder. VSO. Han løber
paa alle Kroer. JtfO. Pigen maatte løbe i

Byen hele Formiddagen, smst. JPJac.I.152.
løbe fra Herodes til Pilatus, se He-
rodes.

II
i sideordnet forb. m. rende. Hånd

løber og render nok. Moth.L281. vAph.
(1759). VSO. Feilb. H (jf. bet. 5) i videre
anv.: opføre sig, handle planløst ell. forvir-
ret. 'Væk Sielen . . | At hxin igien kan

30 Viisdom finde,
| Og ikke løbe (SalmEus.

422.6: gaae^ meer i \Amde. Brors.89. om
forb. som løbe mellem elleve og fem, med
limstangen, med en halv vind, i taaget,
se fem (sp. 895^), Limstang osv. løbe efter

ell. paa næsen, paa øret, se Næse, Øre.
||

(ofte m. overgang til bet, 5.i) i forb. som
løbe bimmergal, gadegal, gal, gras-
sat, sur (i), vild, se bimmergal osv. \\

i særlige forb. m. præp. løbe efter, (jf.
30 u. bet. 1) ivrigt, hensynsløst efterstræbe, søge

at bemægtige sig (noget, især: som forekom-
mer andre ret værdiløst), løbe efter skøger.
Moth.L282. det er kun efter Pengene
hånd løber. Eolb.LSk.llIJl. 'Det er Fan-
den til Knøs;

| Han løber efter hver dei-
lig Tøs. Oehl.SE.18. Rich.I.197. løbe efter
hvert skørt olgn., se Skørt, løbe med,
især m. h. t. rygte, sladder: udsprede, de
løber om by med ham (o: alle snakker om

40 ham). Moth.L28o. ingen Ting er saa urime-
lig, som man jo kan faa næsten en hel
By til at tro og til at løbe med. PAEeib.
IJS.493. Noget maa der være derved, en
Mand fra Udenrigsministeriet løber ikke
med Snak. Goldschm.VIII.13. Drachm.UB.
13. ofte i forb. som give en noget at løbe
med. Nei, Herre 1 det er ikke saa, sagde
Sancho; man har givet Deres Velbyrdig-
hed noget at løbe med. Biehl.DQ.IV. 266.

50 Grundtv.SaxoJI.20. da han vilde have fat

i Hermans . . private Brewexling, saa
gav jeg ham rent ud sagt en Løgn at
løbe med. GyrLemche.NB.5l. jf.: jeg vil,

at Herren skal lukke Munden paa din
Sladderhank og flye Dig en lang Næse
at løbe med. Lodde.(Skuesp.IV.303).

5) (til bet. 1.1 og 4:) uden udpræget fore-
stilling om hastighed, som udtr. for bevægelse,

virksomhed olgn. 5.1) om bevægelse ialm.:
60 røre sig, bevæge sig af sted (gaa, komme

osv.). et meget forfaren menniske skal
skamme sig, at løbe nogen under øyne
(1871: undsee sig for at træde ind). Sir.

21.24(Chr.VI). Han løb uden om Byen,
for ikke at sees. FSO. (fisken) løb altid

oppe i Vandfladen. M Winther. Da. Folke-

32*
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eventyr.(1823).74. løbe vild (o: fare, gaa
vild), se vild. m. nærmere bestemmelse af
bevægelsesmaaden , i udtr. som løbe paa
ski, skøjter, se Ski, Skøjte, jf.: Løber
De hele Tiden her inde ved Bredden? ..

Vover De Dem aldrig lidt længere ud?
Buchh.UH.108. || i forb. tw. med, om følge-

skab; især (jf. bet. 6.2) i udtr., der angiver,

at man ubetænksomt, slavisk følger en ell.

slutter sig til ham. Dersom du seer en
tyv, da løber du med ham (1871: da er
du Ven med ham^; og din deel er med
hoerkarle. Ps.50.i8CC;ir.F/;. JD&H. løbe
i hælene, skørterne paa en, se I. Hæl
3.2, Skørt. 5.2) uden egl. forestilling om be-

vægelse, som udtr. for en persons virksom-
hed og dennes forløb. Chur- Fyrsterne
løbede for vidt udi Rigets Sager, og til-

toge sig det som tilhørdte samtlige Sten-
derne udi TjAsklKnå. Holb.Anh.49. *Den
løber mægtig Feyl . .

|
Som tænker siden

til at bryde det (o : et stykke jærn) saa læt.

Clitau.IB.lO. med hvad jeg endnu har lært
skal jeg ikke løbe langt. Grundtv.DV.IV.
18. (sj.) i sideordnet forb. m. et andet ver-

bum: gaa og (osv.). Jeg skulde løbe og
bringe mig i Harnisk over en Mistancke
hen i Vind og Yeyr? KomGrønneg.II.7.
løbe imellem, (nu næppe br.) gaa imel-

lem, søge at bilægge strid mellem stridende

parter; lægge sig imellem, løbe imellem
Mand og Kone. VSO. || især m. nærmere be-

stemmelse af virksomhed, man udøver, for-

hold, man lever under i et vist (forholdsvis

kort) tidsrum, lader os . . ved taalmodig-
hed løbe i den os foresatte kamp (1819:
giennemløbe den os anviste Banej. Hebr.
12.1(Chr.VI). Af dine latinske Stumper
mærker jeg, at Du engang er løbet igien-
nem Skolen. Skuesp.VlI.137. nu især i udtr.

som løbe noget igennem, se bet.29.
\\

m. præd., som betegner resultatet af en virk-

somhed, løbe kort af noget, se HI. kort
3.2. løbe kvit paa, se HI. kvit 2. især i

forb. løbe træt: Det hændte, han løb
træt og at hans Fantasi slet ingen Farver
mer havde. JPJac. II. 16. den der slaas

med det uoverkommelige skal nok løbe
træt. AndNx.PE.III. 97. 5.3) i forb. som
have noget at løbe paa {vistegl.: have
plads at røre sig paa, have en vis bevægel-

sesfrihed; jf. løbe an paa u. bet. 22.3) have
et vist spillerum; have noget i baghaanden;
især m. h. t. tid, penge: ikke have det for
knapt med; have noget til overs. Man havde
derforuden ikke lang Tid at løbe paa, og
hvad man skulde giøre, maatte giøres i

Kast. Holb.DH.III.259. efter den Bereg-
ning har jeg endnu et Qvarteer at løbe
paa, inden De tager hoTt.Hrz.XVni.356.
Jeg spurgte V. hvad hun tænkte vi skulde
faae til Middag . . Det havde hun ingen
Idee om, men der var jo endnu et Par
Timer at løbe paa. UngdGl.ni.243. lad
mig nu have en Uges Tid at løbe paa. Jak
Knu.S.196. (nu næppe br.:) tymmermanden

giver noget at løbe på, når hånd tager
mål. Moih.L286.

6) {til bet. 4; egl. om dyrs omflakken i par-
ringstiden; sml. løbe gal (efter) u. II. gal
2.4; landbr. ell. dial.) om husdyr, dels (især
om hunde): være brunstig, parrelysten;
dels: parre sig (om hundyr: blive be-
dækket). Tiden kom, at Kvæget skulde
løbe. iMos.3i.iO. Ornen har løbet med

10 Soen. Viborg.S.48. En Hanhund kan løbe,
naar den er to Aar, men da vælge man
en Tæve paa fire eller fem Aar for den.
Til en Tæve, der vil løbe første Gang,
bør man udsøge den bedste Hanhund i

Bacen.Werfel.Jagtb.42. LandbO.III. 772.
Feilb. OrdbS. (sjæll., fynsk, loll.- falstersk).

løbe i rid, se Rid. || i videre anv.; dels

(sj.) om fugle, i udtr. løbe i hæk (se III.

Hækj. dels (1. br.) om mennesker: Kvier og
20 piger skal holdes godt, så løber de tidlig.

Krist.0rdspr.588.
|| (jf. forb. som en løben

ko u. I. løben 1) trans.; om handyr: be-
dække. Hvor mange Gange en kaaretKo
maa løbes aarlig (t. Eks. 3 Gange).LandmP.
III.428. Feilb.

7) (til bet. 1) om planters vækst og udvik-
ling; især om vækst i højden: vokse rask op;
skyde op. Georginen løber tre Alen
i V e

i
r e t. FritzJiirg. (NBøgh. FJ. 87). VSO.

30 VIII.203.
II

(dial.) om malt: spire. Feilb.

II
billedl., om person: vokse stærkt. S&B.

Tidligt løb han i vejret og blev lang o
ranglet. HHelweg.HCAndersen . (192 7).4 7.

løbe i frø, se ti. Frø 1.

8) (især ^) i forsk, udtr., der angaar
sejlads; om personer om bord paa et fartøj
ell. (jf. bet. Q.i)om selve fartøjets bevægelse gen-
nem vandet: sejle, de som løbe igiennem
Sundet. Slange.ChrIV.59. *Den velforgyldte

40 Drage løb i de Bølger blaae. Oehl.BE.119.
løbe fart, løbe 10 knob osy., se feef. 17.i.

II
om gentagne rejser: fare (II.I.2). store

Skuder som løb paa Varmen (o : troperne).

AndNx.PE.II.196. \\ om manøvrer med skib,

skibets forhold under sejladsen m. m. vi løb
under (1907: løb ind underj en liden Øe
. . og kunde neppe faae Magt over Baa-
den. ApG.27.16. jeg (var) færdig at løbe
i Søen. CPRothe.JN.94. Løbe i en Havn.

50 SøLex.(1808). Scheller.MarO. Vil Skibet
løbe i Vinden (0: luve op), saa let i

Storbraserne og fir Mesanskødet af eller

hal Mesanen ind. KuskJens.Søm.257 .
|| (jf.

bet. 2; især i forb. w. paa^ i udtr. for kolli-

sion, grundstødning, landsætning m.
m. (sml. landløbe 1.2^. hans Fartøi . . var
løbet paa et andet. Hrz.JJ.11.136. Skibet
løb mod et Ishierg. Scheller.MarO. løbe
paa grund (se I. Grund 3.2J, i ell. paa

60 land (Scheller.MarO.47.292), paa strand
(SøLex.(1808).93) mfl.
B. intr.; om mekanisk bevægelse (jf. ogs.

bet. S).

9) (til bet. 1, 4 og 6) om ting: bevæge
sig rask, hurtig. 9.1) bevæge sig i en vis

retning; spec: bevæge sig (glide, rulle) ad
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en vis bane. løbe af stabelen, se Stabel,

løbe paa, bevæge sig langs, sette en Hund
ved (bierne) i en Lænke, løbende paa en
lang Stang. Fleischer.B.261. VortHj.l V2.80.

K^ om bevægeligt gods, redskaber; se le-

ende gods (u. bet. 20.2 j, løbe ud (u. bet.

41.1^. lade et sejl løbe olgn., fire et sejl

ned. Lad løbe Bram-Seilenel SøLex.(1808).
Lader man Mærssejlene løbe for en Byge,
haler man Rebtaljerne for, naar Raaen er
nede. Bardenfl.Søm.I.179. || om skib: sejle;

se bet.8. || om befordringsmiddel, der

følger en vis rute; især om jæmbanetog

:

køre (til bestemte tider, ifølge en plan).
D&H. Idag løber Særtog Nr. 7264. Buchh.
UH.54. Tog, der ikke løber daglig. Rejse-
liste^/iol930.4.sp.l. || (jf. bet. 9.3) om legems-
dele; i videre anv. om synet. Hun lod
Fingrene løbe frem og tilbage gennem
Sølvpengene, som man lader Fingrene
løbe i Vandet efter en Baad. Buchh.UH.
81.

II
ogs. om redskab, der holdes af fingrene;

især om pen: pennen løber over papiret
;

(jf. lade munden løbe u. bet. 9.3) i videre

anv., som udtr. for flydende stil, hurtig skrive-

maade olgn. Jeg beder om Forladelse,
hvis jeg sidste Gang lod Pennen løbe,
og skrev noget resolut om de Norske
Lærde. Gram.Breve.54. 'Pennen løber. Ti-
den render,

|
Brevet bliver til en Bog.

Bagges.SkR!279. Hans pen løber let og be-
hændigt. OGmmar.iV£).5o.

II
om terninger:

rulle; se Terning. || uegl. Vinden . . løb
til Nord-Vest. JJ^Mn/csLevned.Z. Græsset
løber lunefuldt for Vinden. HSeedorf.(Nat
Tid.'*/iol926.Aft.l.sp.2). (jf. Løbeild; l.br.)

om ild: brede sig hurtigt. Leth.(1800). en
kæmpemæssig JHedebrand, der med en
Nordenstorm var løbet flere Mil sydpaa.
Aarb.1922.68. sml.: Men Brand . .

| Der i

hans Aarer løb fra Green til Green. PalM.
IV. 222. H (nu sj.) overf., om rask, letløbende

tale, fremstilling olgn. de . . vil lyde
og løbe som Vers af det foretagne slags.
Høysg.AG.187. Leth.(1800). || om fornem-
melse, paavirkning, der opfattes som en hurtig,

stærk bevægelse i legemet, der løb en gysen
over min gandske krop. Moth.L286. De føl-

gende Dage pleyer Kløen tage til med en
egen Følelse og Løben i Armen. [Biichner],
Bømekopperneslndpodning.(1778).38. Alt
det (o: disse tanker) løb i rivende Fart
igjennem haLm.Schand.BS.268. løbe i ell.

til hovedet, se Hoved 2.4 o^ 2.9. 9^) be-
væge sig i en kreds, rundt om et vist
punkt; ogs. om ting, der føres, gaar fra
person til person (og derved foretager et

kredsløb); ofte i uegl. anv. Jeg har min
Troe hørt dem, der siger, at Jorden løber,
og Solen staar stille. Holb.Er.III.2. *Smaa-
myndt, som blant Folk kan løbe efterdags.
Prahl.ST.I.17o. *Baunen lyste og Budstik-
ken løb

I
Fra Grande til nærmeste Grande.

Storm.SD.144. om meddelelse, rygte olgn.:
Det Rygte løb i Gaar F50. Feilb. || om
indtryk, der forvirrer en, om urolige, for-

virrede tanker. 'Hans Tanker løbe saa vide.
Oehl.L.I.29o. især i forb. som det løber
rundt (sur) for mig, se rund (sur), løbe
i eet, se H. en 5. 9.3) om hvad der sættes
i bevægelse om en akse, en tap olgn.,

paa særligvis bevæges frem og tilbage;
især om maskine, maskindel, redskab (navn-
lig : hjul). JPPrahl.AC.16. Den Vogn, som
Hiulene løbe under, er let at vende.FSO.

10 en Staalaksel kan løbe let og med meget
ringe Slid paa Støbejern. Sal.'' XV. 631.
Kværnen løber (alm.: ga^T).OrdbS.(Fal-
ster), løbe rundt, faa det til at løbe
rundt, se rund. || (nu sj., jf. dog Fritløben^
om urværk, klokken løber for fast (nu:
uret gaar for stærkt). Moth.L281. VSO.

||

m. præd. maskinen løber løbsk, se

løbsk 3.8. løbe varm, om maskindel ell.

leje (pande), hvori en maskindel bevæger sig:
20 blive stærkt ophedet under bevægehxn.

hendes Vogns Hjulnav . . begynder at
„løbe varme". £nurfPowfe.Z7.i03. Vognene
(undersøges) af Vognpassere, særlig m.H.t.,
om de er „løbet yaime'*.DSB.Tjen.I.56.
herefter (jf. løbe træt u. bet. 5.2; sj.): (han)
var i Færd med at løbe kold (o: blive

kølig i sine følelser, afsvalet). AndNxJ'E.
III.172. H billedl., i udtr., der angiver, at
munden gaar stærkt paa en, at man snak-

30 ker løs. saa snart de har faaet (kaffen) i

Livet, begynder Mundene at løbe paa
dem som Peberqverne. fl^oi6.J5ar8./.6. Et
godt Hierte lader ei Munden løbe i eet
(o: ustandselig), thi da kan man lettelig

forsee sig.Suhm.I.303. AKohl.MP.III.81.
munden løber paa en som et hjul (som
hjulene paa en postvogn), se Hjul l.i.

(sjældnere:) Tænk eengang, hvor Tungen
icke kand løbe paa hende, og hvor be-

«) svatzig hun icke sladrede med ham. Kom
Grønneg. II.17 7. *Tungen løb af al For-
mue. Bødt.SD.41. lade Tungen løbe. D&H.
11.460. lade knebberen løbe, se L
Knebber 2. (jf. bet. 12; nu næppe br.) om
taleorganernes svigten: munden løber i

baglaas, se Baglaas sp.l037*\
10) (ofte m. overgang til bet.9) om vædsker

(vand): være i bevægelse; strømme; flyde;
rinde; især: strømme rask (bort), blodet

50 løb ham, som af en post (1871: styrtede
frem som en Strøm^, og band var svarlig
ssLiiret.2Makk.l4.45(Chr.VI). Vandet løber
over (o: oversvømmer) \a.adet. Moth.L286.
Blodet løber rask i Ungdommens Aarer.
VSO. der løber Vand eller Lage af Smør-
ret. ia«dm.B.7J.457. der er løbet meget
vand til stranden siden da olgn., se

Strand. || om bevægelse, strøm i vandmasser.
VSO. Omkring Pynterne løber Floden (o:

60 tidevandet) meget haard og frembringer en
Mængde Koblinger og Strømraser. StBille.

Gal.1.386. der løber stærk Strøm.. Bardenfi.
Søm.1.130.

JH
om vandløb (aa, flod); ister

(jf. bet. 14j m. henblik paa udstrækning, ret-

ning, (floden) Pison, hvilken løber om det
ganske Land Ksivila.. lMos.2.11. ved Kar-
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beks Minde løber (Susaa) i Havet. EPont.
Atlas.I.SSl. Halleby Aa . . løber mod Nord-
vest gennem Aamosen . . og gennem Tissø.

Trap.*11.2. jf.: Den Donaustrømmen løb

noget for sterck. Holb.JKandst.II.l.
\\ om

afsondringer fra det menneskelige legeme;

om taarer: flyde; rinde, hendes Taarer
løbe over hendes Kinder.-Be^-r.i.^. HCAnd.
VI.103. Sit Lommetørklæde kunde hun
ikke finde og Taarerne løh. Bang.SG.104.
spec. om de naturlige udtømmelser (af-
føring ell. navnlig: vandladning), (hun)
var saa hierteglad, at Vandet af lutter

Glæde løb fra hende, uden at hun vidste
ået.Biehl.DQ.IV.179. Det løber fra Barnet.
VSO. lade (det) løbe: et Barn, der la-

der løbe i Sengen. Meisling.MK.19. Lemb.
Shah.XI.166. talem.: lade lagen løbe fra

kødet olgn. (o: lade vandet), se I. Lage. sml.

6e<. 13: det løber fra ham som skidt
fra en spædekalv olgn. (o: han snakker
meget og hurtigt; jf. flyde sp.l256^^). Mau.
1.229. D&H.II.236.

|| (jf bet. 11.2; 1. br.)

om andre stoffer, det er svært at grave i

løst sand; det løber straks i hullet igen
j

II (jf. bet. 32.8; dagl., spøg.) om drikke- og
spisevarer, som smager en. en af de „dej-

lige Peblinge", som Palladius taler om,
som Lærdommen løb i som brædet (o:

smeltet) Smør. VilhAnd.Erasm.I.136. det
løber lige i ham som guds ord i en stu-

dent (jf. Gud sp.297^V
i

11) (til bet. 10j m. subj.-skifte. 11.i) om
beholder (kar, tønde olgn.). || m. nærmere
bestemmelse (især præd.), der angiver, at en
beholder fyldes ell. tømmes, løbe fuld (af),

blive fyldt (med). De 6 Orlogs-Skibe hafde
de ladet løbe fulde med Vand. Slange.Chr
IV. 310. om Vinteren løber Fyrgravene .

.

fulde af Vand.jDanmflare6r.5iO. f'tonj for-

søger paa at tørre sine Øjne, men de lø-

ber straks fulde igen. PLevin.DG.260.
billedl.: Skoven var løben fuld af Skum-
ring. J'FJen8.C^.9. løbe tom, blive tom.

løber Tragten (ved støbning) et Øjeblik
tora, suges der Luft ind i Formen. Soi.'

XXII.518. jf.: (drengen) sprang omkring,
spilvaagen . . tU han med et Slag var lø-

bet tom og faldt i Søvn hvor han gik og
stoå.AndNx.DM.II.155. løbe tør: den
gravede Brønd løb tør. Østrup.J.35. Mens
Dybet (o: et dyb i vadehavet) aldrig løber
tørt, gør denne Forbindelsesrende (o:

laaen) det ved stærkt Lavvande. Trap.*IX.
216. jf.: det var da endelig et Arbejde
der ikke løb tørt (o: slap op, holdt op);
Ildtændere var der god Brug for i denne
'Kn\åe.AndNx.DM.y.233. Levy.(Tilsk.l921.
11.280).

II
abs.: afgive (den paafyldte)

vædske. tønden vil ikke løbe mere (o:

der er ikke mere i den). Moth.L281. VSO.
især: have en revne, utæthed, saa vædsken
(langsomt) siver ud; lække; rinde. Tønden
løber. VSO. Vandhanen løber. Kakkelov-
nene er ikke udrensede. EOad.(PoU^U
1910.6).

II (videre anv. af foreg, gruppe) om

legemsdel: afsondre vædske; især om næ-
sen :Bahb.E.II.114. *Næsen løber, Øjnene
bli'r røde. Drachm.DJ. 1.118. Næsen løb
paa ham. JVJens. GT. 112. om øjnene:
rinde; i forb. som løbe i (VSO. MO.
Schand.SD.15. KLar8.GV.48. VortHj.IIl.
120) ell. (nu dial.) med vand: Kanarie-
fuglen er bedre, men hans ene Øje løber
dog med Vand enånu.Gylb.(Heib.Vvgd.42).

io Feilb. om munden: fyldes med spyt, der
afsondres uvilkaarligt ved synet af noget
lækkert, attraavækkende ; især i forb. hans
tænder løber i vand (efter) {ænyd.
vandet løber til tænderne (PJColding.Ety-
mologicum.(1622).671)) han bliver lækker-

sulten, faar stærk lyst (til). *(han) lugtede
og saae hver lækker Ræt,

| Saa ham der-
ved i Vand løb ofte Tænderne,

| Og sulten
Mave knurrede. ChrBorup.PM.34. Kaviar

20 og en Flaske gammel Rhinskvin til, kunde
nok faa Tænderne til at løbe i Vand. Bo-
gan.II.92. AKrogh.FysioLlS. (især spøg.)

m. h. t. andet end spise- og drikkevarer: See
hvilke nette Been den anden (unge mand)
haver. Mine (o: en kvindes) Tænder løber
alt i Yand.Holb.Sgan.9sc. Tænderne løbe
mig . . iVand efter nogle Ordensbaand.Oe^Z.
Øen.(1824).208. munden løber i vand,
(1. br.) d. 8. Moth.Ml76. efter Steg løb ham

30 Munden i yanå.Winth.(VSO.VIII.lOl).
BerlTid.^yd981.Aft.2.8p.3. 11.2) om stof i

tungtflydende ell. fast tilstand: forandre sin

form; antage, optræde i vædskeform; flyde;
rinde; smelte; i alm.spr.især om lys (af
stearin, tælle): rinde stærkt. Malmen be-
gynder at løbe. Moth.L281. de finere Suk-
kere (giver sig) allerede ved en stærk Som-
mervarme . . til at „løbe", det er henflyde
til „Dryppelse". Wilkens. Bunkelroer. Nr. 1.

40 (1836).168. man maa ikke have for megen
Farve i Penslen og vogte sig for, at den
paastrøgne Farve ikke „løber". flaan%ern.
561. en lille Æske sløje Parafin-Lys, der
løber uden at brænde. Po/."/i2/.97 7.3. En
god Larvelim bør holde sig klæbrig i

mindst en Maaned og maa ikke løbe.fla-

ven.1926.41. \\ løbe i vand, (nu dial.) om
sne: tø. Moth.L284. VSO. OrdbS.(Falster).

II
(sj.) uegl., fx. om lyd, som let qaar over i,

50 smelter sammen med en anden. Udi det ro-

merske Tungemaal løb deslige Vocaler
virkelig i (alm. over i^ hinanden, og
giorde kun een Stavelse. Carst.(SkVid.V.
185).

12) (jf. bet. 2; især i billedl. anv.) som udtr.

for, at noget kommer til, kommer i be-
røring med noget andet. Kappen, Pidsken,
Tømmen løber i (o: kommer ind i) Hiulet.

VSO. især i forb. w. paa (ell. til), se bet.E.

60
II
om ord, man indskyder i en fremstilling,

ytringer, som undslipper en. Han selv ta-

lede knap tre Ord uden at lade en Eed
løbe der \me\\em.EPont.Men.ni.380. util-

børlige Ord løbe mig bestandig i Pennen
og i Mvinåen.CBernh.NF.I.80. denne mand
kan ikke skrive en side, uden at der lø-
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ber skriftsteder i den.EdvLehm.Om bibelen.

(1906).o. løbe en i pennen, se Pen.
||

løbe imod noget, (jf.bet.2.s; nu næppe
hr.) især om skik, bestemmelse olgn.: stride
imod noget (vedtaget ell. fastsat), jeg for-

langer (ikke) noget af Eder, som lunde
løbe imod dend Pligt, hvilken I er eders
Mand s^y\å\g.JRPaulli.N.73. det løber
imod ald sædvanlig 'Rmg.Slange.ChrlV.
1005. Montesquieu har , . foredraget ad-
skilligt som løber imod Baron Holbergs
Sazer i hans Moralske Skrifter, iTidJ 755.

146.

13) (til bet. S) i udtr., der angiver, at no-
get fjerner sig (fjernes) fra sin sædvanlige
plads, svinder, fortsætter uhindret i sin bane.

13.1) om bortfjernelse, adskillelse. Jfiom

genstand, der river sig (rives) løs fra
noget andet (hvorved noget sammenhængende
brister), der er løbet en maske paa min
ene strømpe I løbe fra, ned, op, se

bet. E.
II
som udtr. for, at man mister, gaar

glip af, forsømmer noget; i forb. løbe fra
en. Bøgerne løbe ikke fra os. Grundtv.
DV.IV.92. Reisen behøver . . ikke at op-
gives, fordi den opsættes . . Nordsjælland
løber ikke fra os. PalM.IL.II.548. jeg kom
for sent, tiden løb rent fra mig

i jf.
Holb.m.IV.2. 13.2) (jf. bet. Us) som udtr.

for, at noget forløber, faar lov at pas-
sere uden afbrydelse, stadig fortsætter sit

løb. *Man tænekte, bedre er, den (o: ko-

medien) uden Hoved løber, | End Folck
skal slige, man i Tydske Forme støber.
Holb.UHÉ.Prol.lsc. talem.: giv det et navn
og lad det løbe, se Navn. H tscer om penge:
forbruges; svinde. Pengesorger har jeg
vel ogsaa, — det er utroligt, saa gesvindt
Pengene løber herinde. Nans.FR.64. H om
tiden: svinde hen; gaa. om jeg stood
paa mit Hoved, saa kand jeg icke be-
griibe, hvor de 10 Aar kunde løbe saa
hastig. Eolb.UlJIJ.7. Hvad Tiden dog lø-

ber hastig. Biehl. (Skuesp.IV.393). VSO.
Feilb. jf. bet. 14.2: Løber nu Tiden ikke
efter Ønske: falder den os enten lang,
eller fortrædelig. Eilsch.PhilBrev.3?4. Man
skal i Tiderne, som løber, behandle sin
Læge med Varsomhed. Der er Ting, man
hellere bør beholde for sig selv. Bang.
SF.39.

I*) ijf- ^^t- 5; vist egl. om noget (fx. en
vej), der opfattes, som om det bevægede sig

hen mod ell. bort fra betragteren) om ud-
strækning. 14.1) om linie, vej olgn.: have
en vis (ncermere bestemt) beliggenhed, ret-

ning, et vist forløb; gaa; ogs.(om vej, land-
strækning olgn.): have en vis (ved angivelse

af udgangs-, endepunkt bestemt) udstræknivg,
beliggenhed; gaa (fra. til); strække sig
(fra, til). Slange.ChrIV.139. Græsvænget,
som løber paa højre Haand af Østerports-
Vejen fra store Kongensgade af, lige
ned til Østerports Vagt.JtfS.i 785.858. *den
snevre Gang | I Bugter mellem tætte
Træer løber. Lund.ED.185. de utallige

Kakkelovnsrør, der løbe igiennem den
uhyre Bygning paa kryds og paa qvær.
Oehl.Er.1.79. *Hylder, der | Løb langs
Væggen. Drachm.D.114. Kystlinien . . lø-

ber i Qst-Yest.NaturensV.1912.253. i Ran-
den (af en medalje) løber følgende Ind-
skrift. Aarbog f. Bogvenner. 1 922. 102. jf.

:

•Lyngen løber langs ad Land
|
Med Or-

meflok og Flyvesand,
| Og Bøgen staar i

io Stamme. GrundtvJPS.IV.4. || løbe i eet,
se n. en 5.

|| (jf. H. Løb 9.2, -løbet 2.2; dial.)

i forb. m. maalsbestemmelse, ved angivelse af,
hvor mange alen tøj, lærred, der kan væves
af 1 'ff garn. hvormeget ell. hvormange
alen løber det? Feilb. OrdbS.(bomh.). jf.:
Blaargarn, der løber i det mindste 3 Alen
af Pundet. Huusholdn.(1799).III.106. 14.2)

(jf. bet. 18.2 slutn.) om tidsforhold; som
udtr. for et forholds, en virksomheds bestaaen,

30 forløb gennem et vist (nærmere bestemt) tids-

rum: strække sig, gaa (fra, til). „Løn?
jeg har aldrig seet nogen Løn." — »Des
bedre er det for dig, saa kand du faae
alt paa eengang; Din Gage løber altid lige
fuld (o: ligefuldt)." Holb.Tyb.V.8. Renten
løber, begynder fra den Dag af. vAph.
(1759).361. saa længe en Vexel kan siges
at løbe, det er: saa længe den endnu er
ubetalt, kan den endosseres.A^ørrc^.Prt»a<r.

30 111.139. (avisen) i hvis Føljeton der løb
en Roman af en ny Digter. Kidde.J.259.
(N.N.S) Udnævnelse til Direktør for Hy-
potekbanken løber fra l.Septbr.Po/."/8^921.
6.sp.4. i4j)(nusj.)om størrelsesforhold:
bevæge sig op mod ell. (især) forbi en vis

grænse. Gielden løber langt over For-
muen. VSO. Det løber over min Evne.
MO. løbe op imod, se bet.35.3 slutn.

15) (jf. bet. 7; nu sj. uden for dial.) især
40 i forb. m. i: udvikle sig paa en vis maade;
forandre sig paa en vis maade. 15.1) t

egl. bet.; især i udtr., der angiver, at noget
kommer i uorden, forvirring, ødelægges olgn.

løbe i filt (o: om garn, der bliver filtret).

Feilb. løbe i kurre, se L Kurre 2.i.

løbe i lyng, se L Lyng 1. 15.2) biUedl.;

om handlings, virksomheds forløb, resultat.

løbe galt, forløbe, forandre sig paa uhel-
dig vis; gaa galt. Feilb. jf.: Véirligt løber

50 meget galt sær udi April-Maaned. Holb.
Vgs.1.2. løbe (vel) i traad, se Traad.

II (jf. bet. 14.3j om bevægelse m. h. t. pris:
gaa op (i et vist beløb), doubletter, som .

.

var udsøgt Snavs, der ikke (ved auktion)
løb i 50 daler. Langebek.Breve.l6. Det Gods
løb i Penge (o: blev dyrt, godt betalt). VSO.
MO. løbe højt, se II. høj 5.i.

C. m. obj. (obj.-lignende bestemmelse).
16) t forb. m. nærmere bestemmelse, iscer

60 adv., præp.-led. 16.1) under ell. ved løb
bringe i en vis stilling ell. tilstand.
med al sin Magt kan (hesten ikke) standse
Vognen, der løber den i Afgrunden. Kierk.
XI1.14. nu er det det gælder at bevare
Vognens Fart, holde den i Sving for at
løbe den over Stigningen. JFJens.-ffJ.

||
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især (^) til bet. 8: Vi løber Skuden i Læ
under Øens vestligste Fremspring. Achton
Friis.DØ.I.216. jf. bet. 16.2: En Sø havde
taget Magten fra Baaden og løbet den til

Bunds. Søiberg.FLP.130. løbe et skib paa
(ell. i) grund (Slange.ChrIV.1262. jf. ogs.

M. I. Grund 3.ij, af stabelen (se Stabel^.

II
(til bet. 2) m. h. t. legemsdele, i udtr.

som løbe hovedet (Holb.Paars.lOl. VSO.
jf.u.Hoved 1.2^, panden mod muren,
væggen (VSO. Kaalund.126).

\\ (jf. bet.

18) m.refl.hensobj. løbe sig en staver
i livet, se Staver. 16.2) m. angivelse af
løbets virkninger, løbe sine Fødder til Blods.
S&B. løbe ihjel: Her drejede det sig

om at løbe Vildtet ind eller løbe det ihjel.

JVJens.Br.95. (nu dial.) om blodtab: blo-
det léb ham ihiel. Moth.L284. VSO. Feilb.

løbe i stykker, itu: hånd løber sin

halfi itu (o: løber, saa han er ved at styrte).

Moth.L283. VSO. Benyt Vinden, mens De
har den, og løb os blot ikke Falsterborev
istykker I Dick.Selvtægt i Østersøen. (1845 ).?.

løbe en træt. D&H.
|| (jf bet. 2) i udtr.,

der angiver, at man vælter, kaster en til

jorden, efter et Smæk med Tungen løb
(hunden) Benene fra Den, Lieutenanten
pegede paa. CBemh.Xl.897. løbe en over
ende (se I. Ende l.s^, omkuld (HCAnd.
XI.13. PalM.IV.169).

\\
(sml. bet. 8) i forb.

løbe noget af sig, (jf. af A.3.i) om be-

frielse, løsgørelse, tab. Hånd har løben
veiret, ånden af sig. Moth.L282. Du skal

ikke løbe livet af dig. Mikkels.Ordf.338.
Mod Feber brugte man at løbe den af sig.

NordsjællF.IlI.27. løbe hornene, kalve-
hornene af sig, se Horn 5.i, Kalvehorn.
m. h. t. klædedragt: slide hurtigt. Jeg maa
snart have ny Rendetrøjer til Drengene
— farligt saa de løber af sig i den Alder!
AndNx.PE.IlI.121. 16.3) (l.br.) til bet.^.i,

i forb. løbe (i)gennem, føre, bevæge
hurtigt gennem noget, den smægtige Au-
rora (o: morgenrøden) løber sine rosige
Fingre gennem mine Lokker. JPJacL-^P.
(hun) løb en Kam igennem sit Haar. Ti-

densKvinder."/il931.1 7.

17) uden tilføjet adv. ell. præp.-led. 17.1)

m. indholds-obj,, begrebsbeslægtet obj. olgn.;

m. h. t. kapløb olgn.: løbe veddeløb. Mo<^.
L281. det Revancheløb, der i Dag skal

løbes under Navnet Efteraarsløb. i^o/A;e<.

'/iol920.4.sp.4.
II (jf. bet. 17.2; m. h. t. hand-

ling, der foregaar i løb, udføres rask. skyde
Buk eller Kobolt, at løbe Møllen . . ere
fordømte Øvelser. JCLange.B. 55. løbe
spidsrod, storm, se Spidsrod, Storm.

II
m. obj., som betegner vejen, vejens retning,

maal olgn.; spec. (jf. bet. 3) i udtr., der an-
giver, at man bortfjerner sig. løbe sin
gang, sin kaas, sin vej, se Gang 2.2

osv. billedl, m. h. t. virksomhed, livsførelse

olgn.: Herre! . . Jeg vil løbe dine Buds
YeilPs. 119.32. Gud give mig ikkun . .

Rætsindighed til at løbe dend øvrige Deel
af mit Livs Løh.Æreboe.252. Grønb.BN.18.

II
m. maalsbestemmelse, angivelse af vejlængde.

jeg maatte løbe et langt stykke efter
sporvognen

j

jeg løb den sidste kilometer
til stationen

j ||
(især ^) m. bestemmelse af

hurtigheden, løbe 6, 7 Mile. SøLea:(1808).
Krydseren løber med Lethed 20 Knob.
Scheller.MarO. løbe (god) fart, se Fart 2.

17.2) (nu især i faste forb.) udføre, ud-
øve en virksomhed (ved at løbe); være i

{q (ivrig, rask) bevægelse i et ell. andet
øjemed. Udi adskillige Capitler forklares
Posternes Indretning (i romerriget) og hvo
der havde Ret til at løbe Post eller ej.

LTid.1730.94. *Som en lydig Terne
|

maa det (o: lynet) liøbe Bud. Ploug.II.158.

Il
optræde paa en vis maade; agere, er

(de dødes) Siæl i Pinen, den faaer andet
at bestille end spadsere om paa Jorden,
og løbe Spøgelser, som Folk bilder sig

Ta ind. Hersl.Præd. 267. især (jf. u. bet. é) i

forb. som løbe april, fandango, faste-
lavn, gabenar, se April osv.\\ (landbr.)

bedække; se bet. 6.
\\ (efter fr. courir) m.

afsvækket bet., som udtr. for, at man be-

finder sig i en vis farlig situation; især i

udtr. løbe fare {ty. gefahr laufen; efter

fr. courir risque; jf. løbe i fare u. bet. 2.i)

være i, udsætte sig for fare; især m.
nærmere bestemmelse (nu : inf. tilknyttet ved

30 for; af den fare, man er i ell. udsætter sig

for: risikere (at), hånd løb Fare for at
blive sønderknuset. Xrtd.i756.773. Havde
Jorden siden alt meere og meere taget
til, og Vandet af, saa løb vi Fare for alt

for stor Tørke og Heede. smst.1750.371.
Jeg veed sagtens et Middel, men derved
løber jeg Fare, selv at blive ihielslaaet.

Lodde.(Skuesp.XI.213). Da (bøssepiben var
løs), løb Fjenden . . Fare for ej alene at

40 faa Kuglen, men og den hele Bøssepibe
i Ansigtet.PMøll.II.34. TroelsL.XII.8. (nu
sj.) m. bestemmelse (især tilknyttet m. ved;,
der angiver handling, hvorved man udsætter
sig for fare: løbe risiko, saa faar jeg da
tage mig jeres Sager an igien, endskiønt
jeg løber nogen Fare derved.KomGrønneg.
1.263. Tullin.II.198. vilde ingen løbe
den Fare at forøge (historiebøgernes) Tal,
kom det første heldige Forsøg aldrig til

50 Verden. Grundtv.Udv.VI.8. løbe hasard,
risiko, se Hasard 3, Risiko. 17.3) i forb.

løbe reb, (jf. bet. 16.2 samt løbe garn
ind, ud u. bet. 80.4, 41.2; nu sj.) strække nye
reb, for at de ikke skal komme i urede.

CollO.

18) refl. 18.1) (især til bet. i) bringe
sig i en vis tilstand ved ell. under løb;

især (jf. bet. IQ.2) m. præd. jeg har snart

løbet mig fordervedt. Moth.L281. løbe sig
io død. vAph. (1759). Han løber sig ihiel.

VSO. nu især i udtr. løbe sig træt.
S&B. billedl: Steno . . var da ved at

blive ked af Anatomien: hans fyrige Gran-
skerlyst kunde aabenbart løbe sig træt,

og nu var hans Tanker andetsteds henne.
NM0ll.VLitt.III.454. 18.2) (til bet. lé.s; f
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beløbe sig til. Hvor meget kand det
løbe sig. Moth.L281. Om jeg nu ikkun
vil regne 2 Styk von Acnten for hver
Ahne, saa løber det sig dog til en for-

bandet SvLmrDK.EolbJ)BJj2.
D. part. løbende i særlige anv. (nu vulg.

eU. dial. løbendes. KomGrønneg. 1.303.

CPRothe.JN.122. PAHeib.SkJJ237. Esp.
§199. UnivBl.1.396. jf. Kort.170).

19) knyttet til verbum Q t forb. komme
løbende, især til bet. 1. Kom Grønneg.I.
303. Alle . . kom løbende (Chr.VI: der
sammenløb alle;. Jud.13.14. jf. bet. 9.1 : 'En
Vind kommer løbende let og forpustet
forbi. ThBarfod-Spot oqSpe.(1919).86. H som
præd. til obj. i forb. have løbende, til

bet. 14.2: have i omløb; have uafgjort (ube-

talt). Mærkværdigt, at den unge Mand
kan være i saa godt Humeur. Naar man
har Vexler løbende hos Gud og Hver-
mand. EChristians.MM.31. jeg har en reg-
ning løbende hos urtekræmmeren

i

20) attrib. (ell. substantivisk). 20.1) til

bet. A, om levende væsen. H om person. By-
fogdens løbende Betjent (o: den betjent,

der brugtes som bud, til at gaa ærinder
olgn.; jf. Løber Lj^. Ing.LB.1.85. | om dyr,

iscer (zool.) om saadanne, der i reglen be-

væger sig i løb. Af de løbende (fjender)
maa Haren . . vogte sig for Maaren . .

Bderen og Væselen. Blich.(1920).XVII.
24. løbende Planteædere (fx. hjorte). Sal.*

XVIJ251. (løbebillerne) er overvejende lø-

bende Insekter, smst. løbende hund,
se Hund 5.4. løbende vildt, (jæg.)haar-
vildt. Frem.^*/»192?.oni8lag.3. H til bet. 3. lø-

bende soldater kand figte igen. Moth.S599.

jf. Feilb. 20.2) til bet. 9-15, om ting ell. for-
hold. J, til bet. 9j, om den del af et skibs

takkelage, der bruges til sejlenes haandtering,
og som derfor er i stadig bevægelse (mods.
staaende^. Løbende Blok. Funch.MarO.II.
91. Løbende Takkelage, smst. (han) under-
søgte saavel den staaende som den lø-

bende Rigning. KnudAnd.H.145. løbende
ender, gods, part, redskab, se 1. Ende
3.5 osv.

II (jf. landløbende; nu sj.) til bet. 9.2:

som er i omløb, man (vil) dog vide, at

intet var mindre fornødent, end at de
løbende Flyveblade skulde igiendrives,
fordi ingen læser dem. Balle.Bib.I.x. spec.

(som gengivelse af kurant, fr. courant^ om
mønt ell. vare: gangbar; god. LTid.1757.52.
saa er Egtestand i heele Frankrig blevet
nedværdiget tU Concubinat, og Ombyt-
ning organiseret, og Fruentimmeret sat
i lOasse med løbende Vare. Balle. Bib.I.
143. overf.: almindelig (fastslaaet);
herskende. Hvor langsomt og modstræ-
bende opnaaes der ikke Balance mellem
en Tidsalders virkelige Værdier og den
løbende Anskuelse deraf, det man kalder
k.Kndi\JVJens.EK.129.

|| (jf. letløbende; nu
1. br.) til bet. 9.i og 9.3, om fremstilling, ud-
tryksmaade: livlig; flydende, den gamle
Ane (fortalte) med løbende Tunge . .

disse Historier. Winth.VIII.270. med lø-

bende Pen. Meyer.'219. B (nu næppe br.)

til bet. 10, om vandløb: rindende, den
store Skiem-Aae og andre løbende Vande.
EPont.Atlas.I.407. løbende og stillestaa-

ende Yande. Schytte.IB.II.75. løbende
sand, (nu næppe br.) flydesand. Viborg.
(PhysBiblJII.382 hJU (poet.) til bet. 13.1, om
tiden; iscer i forb. i den løbende tid,

10 i tidernes løb; baade nu og i fremtiden.
•Danske (de var) af Tunge af Æt og af

Id
I
Thi skal de nævnes i løbende Tid

|

Fædrenes værdige Sønner. Grundtv.Udv.
1.756. 'Du var en Due saa mælkehvid;

|

Jeg var en Øm. | Vor Alvor tog den lø-

bende Tidl
I
Nu er vi Børn. PMølLl.62.

Drachm.VS. 200. if.: »Alt hvad sig for-

andrer
I

I løbende Aar. GrundtvP'S.VII.
419. Draehm.VS.26. | tU bet. 14.i, om ud-

20 strækning i rummet: som (paa et længere
stykke) ikke afbrydes; fortløbende; ogs.

om enkelte, ensartede ting, der danner en
uafbrudt række. Verslinierne er skrevet
i løbende Rækker i Manuskriptet, og Ud-
giveren har ikke overalt udskilt Vers-
Rnierne paa rette 'iilaade.EBrix.VGDJ52.
Fremhævninger i løbende tekst. Selmar.*
101. løbende nummer, (nu 1. br.) løbe-

nummer. Abildg&Viborg.F.78. | (fagl.) i

30 udtr., der angiver, at flere i en række liggende
dele, stykker opmaales under eet, i hele ræk-
kens (strækningens) længde; især ved maals-
bestemmelser : maalt i længden; i længde-
maal. 500 løbende Alen Tømmer, Qva-
dersteen. ietnn. den . . Befordringsgodt-
gjørelse, der er fastsat pr. løbende Mil
•em og tilbage. Jtfi«SJtr.AV.i96'8/ioJ884.

Sokkel- og Trappesten m. m. udmaales i

løbende Længde. Gnudtzm.Eusb.277. Alt
<o Træværk under 40 em (bredde) beregnes

i løbende Maal. MalPrisl.22. | {jf. fr. cou-
rant, lat. currens; især O) til bet. 14.2: som
er paabegyndt og endnu fortsættes; dels om
tidsrum, forhold med begramset varighed:
som paa nærværende tidspunkt er paabe-
gyndt og forisættes; øjeblikkelig ; indeværende.
Disse Memoires gaae for denne Tiid endnu
vel ikke længere end til Begyndelsen af
det nu løbende Seeulo, men hånd lover

50 snart dem at fortsætte. LTid.1734.748. en
afskriver måtte . . næsten med nødven-
dighed komme til at sætte det løbende
års tal ind, hvilket ældre der så end stod
i originalen. ADJørg. II. 87 (jf. Løbeaar^.
den, der i en Menneskealder . . fra sin
Skoletid og til den løbende Dag har været
stadig Gæst (her). KLars.(Pol.*°/iol920.7.
sp.l). det løbende Kursus i dansk Litte-
ratur. VilhAndJFM.23. løbende rente, T

60 renten for indeværende termin. Levin. Begneb
Købm.1115. dels (uden udpræget forestil-

ling om afbrydelse): som stadig forekommer,
stadig fortsættes; som foreløbig ikke af-
brydes, ordnes endeligt; fortløbende (2); ofte
om beskæftigelse olgn.: sædvanlig; daglig-
dags; almindelig, løbende Forretninger.

ira. Rentrykt »/lo 1931 83
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Stampe.I.a3r. (hun) afholdt alle løbende
Udgifter til Konditorer, Droschker o; s. v.

CMøll.PF.184. den løbende Gæld, der til

forbigaaende Brug stiftes ganske fore-

løbig. VortHj.III3.148. Raadet klarede de
løbende Sager, men havde intet Initiativ,

kunde intet bevilge, ikke forhøje nogen
Lejeafgift uden Amfiktyonernes Minde.^r
Poulsen.DG.67. Lasten . , skal losses i et

vist Antal . . løbende Timer (ell.) lø-
bende Dage . . Ved løbende Timer for-

staar man saavel Dag- som Nattetimer,
løbende Dage: Hellig- og Søgnedage.
Lærebog i Kandels - Teknik. (1 925). 288. 1 ø -

bende regning, Y form for regnskab,

hvor de enkelte poster ikke udlignes for sig,

men føres paa konto, der af og til opgøres;

ogs.: kontokurant. Sal.X.889. Hage.*230.
21.3) som subst., i forb. holde en paa det
løbende (efter ty. auf dem laufenden
halten; fra fr. au courant; til bet. 14.2,

21.2 slutn.; sj.) holde stadig underrettet om
noget; holde å jour. Selv Halenegrene
læser . . deres Aviser eller holdes paa
det Løbende af andre, der læser dem.
Gjel.(PoUViol906.6.sp.2).Fle7isbA.'Viol903.
Till.l.sp.l. jf. (sj.): Jeg benyttede Lej-
ligheden til at knytte faste Forbindelser,
som holder mig løbende underrettet om
Forholdenes videre Udvikling. JffPifonss.

FK.I.128.
E. i særlige forb. m. adv. og trykstærk

præp. (om løbe rundt, se rund).
21) løbe af (jf afløbe;. 21.i) bevæge

sig (hurtigt, i løb) bort fra et sted.
||

til bet. 1 og 3. Moth.L288. Tænk I hvilke
Tosser vi maatte ansees for, om vi slog
Øynene ned . , løb af til Siden . . naar
en Cavallier giør os den artigste Compli-
ment. Argus. 1771. Nr.40. 2. lade et Bud
løbe af i en Hast. F/SO.J.85. Han var kun
en kort Tid i min Tieneste, saa løb han
af (o: stak af), smst. nu vist kun i forb.

løbe af med, se bet. 21.2.
|| J^ til bet. 9.i, om

skib: blive sat i vandet; løbe af stabelen.
Moth.L282. PoUliil906.1.sp.2. (spøg.:)

„Hvormange Børn har De, Peer Matros?"— „Nu har vi den sjette paa Stabelen.
Fem er løbet af." Drachm.E0.138. ||

(nu
1. br.) til bet. 14.1, om vej: dreje af. der
løber en Sidevei td. Kierk.Vlil.199. MO.
II (Jf- ^^i- 16; m. obj.; dels (nu næppe br.)

til bet. 1, i forb. som løbe en af, løbe hur-
tigere end; vinde forspring for. Moth.L282.
Levin.(„Høres undertiden i Talespr.";. jf.

:

løbe En Rangen af (o: vinde fortrinnet

for ham).MO. dels ^ til bet. 8: komme
(meget) nær til en kyst under sejlads; pas-
sere (meget tæt), løbe en Pynt tæt af.

Scheller.MarO. 21.2) (jf. bet. 21.5 slutn.;

dagl.) i forb. løbe af med|| (jf. løbe med
w. bet.i.i) tage magten fra; overmande; narre;
regere med. Skuesp.V.123. min Niece vilde
have været Mand for at løbe af med hvil-
ken som helst Komité. Bøgh.JT.199. især
om stærk følelse, lidenskab olgn.: overvælde;

henrive. *Følelsen ei løber af med dig,
|

Du med Forstanden alt behersker den.
Oehl.XII.55. saa løb Erindringen og Fan-
tasien af med ham, saa spillede han hele
Scener af Holberg eller Oehlenschlåger
for Drengene. Schand.F. 271. Brandes.X.
355.

Ij (jf. løbe med u. bet. 3.2; sætte sig
i besiddelse af og flygte med; ogs. m. af-
svækket bet.: faa tildelt, komme i besid-

10 del se af uden egen fortjeneste, ved et til-

fælde. Moth.L282. Han vilde ansees for,

at arbeyde for det Almindelige Beste;
men seel hvilke feede Stumper, han løb
af med. Argus.l771.Nr.47.3. tJeg har tient

i 30 Aar, i 4 Krige, og er løben af med 9
dygtige Blessurer. Skuesp. VIII. 61. den
anden Hund listede sig saa sagte til, og
løb af med Kiødet. PAHeib.Sk.II.108. ofte

i forb. som løbe af med fortjenesten
20 (Ludv.), profitten (Biehl.DQ.1.65. Hrz.

IV. 143. KLars.MH.41). \\ spec: indgaa
ægteskab med; faa til ægtefælle (ell. for-
lovet). JBPaulli. SB. 21. Der er En til,

der frier til Lise, og han er just ikke saa
langt fra at løbe af med hende. Hrz.IV.
226. GyrLemche.NB.151. 21.3) (jf af B. I.2;

løsrive, fjerne sig, adskille sig fra
noget; til bet. 9.8: gaa af under kørsel.
Under Veis tabde vi en Lundstikke, og

30 Hiulet løb af. 7S0.J.85. talem. der løber
et hjul af for en, se Hjul l.i.

||
(især kog.)

til bet. 10; om vædske: strømme bort; flyde,

sive ud af noget. VS0.1.85. (biernes) Voks-
tavler skæres i smaa Stykker, for at en
Del af Honningen kan løbe af gennem en
Si. Sal.II.1030. (jf bet. ll.ij m. subj.-skifte:

blive befriet, tom for vædske; blive
tør. Karret er løbet af. CollO. Tøjet er
løbet dil.D&II.

II
(nu næppe br.) m. obj.:

40 d. s. s. løbe af sig (se bet. I6.2;. VS0.I.85.
sp.l. jf.u. Horn 5.1: (man ventede, at) den
Allierte Armee skulle løbe sine Horn
af for denne mægtige Stad. Holb.Intr.I.

503. 21.4) (jf. af B. 1.5; som udtr. for, at

noget ophører, tilendebringes: gaa til ende;
ophøre.

II
(ur., nu næppe br.) til bet. 9.8,

om urværk (der trænger til at trækkes op)

:

holde op at gaa; „løbe ud". Moth.L282.
Tode.KD.4. MO. jf.: naar den Ungdom,

50 De bebreider mig, er løbet af som et

ædelt Uhrværk, man har nægtet Omhu
og V\eie.E[rz.X.227. i videre anv.: Uhret
siges at løbe af, naar det melder sig til

Fuldslag. 7/SO. (jf. bet. lO-U ) om time-
glas: rinde ud; billedl. : *sna.rt (livet) saaer
til Ende,

|
Snart Glasset løber af.i^r^wtw.

TB.65.
II (fagl.) til bet. 14.i: strække sig

over i; ende i. Ribben (i kirkehvælvinger)

kan løbe af paa Smaahoveder, formede
60 af Tegl. MMackeprang. Vore Landsbykirker.

(1920).97. 21.5) (til bet. 2U; sml.bet.U.i

samt afløbe B.s; dagl, lidt gldgs.) om hand-
lings, virksomheds tilendebringelse og resul-

tat: faa et vist forløb ell. udfald; falde
ud; „spænde af", (de) er derover kom-
men i Ord sammen og har trued hin-
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anden paa Lived, saa at det icke vil løbe
af uden Bloå. Eolb.MelIV.6. til den Ende
skikkede han en Gesandt til Spanien . .

Men dette løb ilde a.t 8a.nh.I.422. Det
hele saxiske Tog . . løb i øvrigt af uden
afgiørende Kamp, og førte til intet. Molb.
DH.II.280. Nu, hvordan løb Sagen af?

PalM.1.272. Festen løb imidlertid til-

fredsstillende zi.Tops.II^ll. løbe galt
af, se II. gal 6. Il (jf. bet. 2U) i forb. m.
med (der styrer betegnelsen forhandlingen,
virksomheden), det vil løbe galt af med
det I har taget Jer for. KomGrønneg.II.
101. Høysg.S.39. (sj.) m. h. t. person: det
løb slet af med dem alle (o: nogle bedra-

gere). Borrebye.TF.245.
22) løbe an (jf. anløbe^. 22.1) nærme

sig, komme til med fart, i løb; til bet.

1.1 : det menige folk løb an (1871: rejste

sig for; at verge sig.2Makk.9.2(Chr.Vl).
Moth.L288.

II
nu kun til bet. 8, om skib:

sejle hen, ind til (en havn); anløbe (I.2).

SKibet løb Horsens an paa hjemvejen
j

jf. bet. 22.2: Caperen løb os an om Styr-
bord. FSO. I. i 75. 22.2) (nu kun bibl.) til

bet. 2: bevæge sig imod med voldsom-
hed; støde, tørne imod. Høysg.AG.148.
løbe an mod en Dør i Mørket. FSO.J.i 75.

jf.: om Dagen løbe de an i Mørket og
føle sig for om Middagen, som var det
Nat. Jo0.5.Jf4.

Jl f an falde; angribe. Moth.
L288.

II
billedl.: støde an. at den driftige

Mand . . ikke med Hidsighed løber an
mod de Hindringer, som han med Kold-
sindighed kunde have ryddet af Veien.
MallBgH.479. VSO. jf. bet. 12: Tvety-
dighed kan forekommes paa andre Maa-
der, som ikke løbe an imod Bruggen.
Høysg.S.236. abs.: komme galt af sted
(ved uforsigtig, hensynsløs adfærd). Kom
Grønneg.1.303. Hun besad . . Forstand til

at regiere, men hendes høye Ambition
kom hende til at løbe storligen an.L Tid.

1727.362. VSO.I.172. 22.3) i forb. løbe
an paa, (vel til bet. 22.2; sml. løbe paa u.

bet. 2.2 slutn.) regne med, haabe paa, at

noget vil ske, faa et vist tidfald; tage en vis

risiko; lade det komme an paa. S&B. Med
Hensyn til Ole Sørensen maatte han løbe
an paa det Uvisse.ScAand.rF.J.554. Bogan.
11.2. 22^) (jf. løbe efter u. bet. 24; om
overflade, især af metaller: miste sin oprin-
delige farve og glans; anløbe (2). Moth.
L282. Legger man Sølv i Svovel-Vand,
saa løber Sølvet an, og bliver sortJCLange.
NV.31. Speilet løber an af Fugtighed.
VSO.I.172. HinnerupJuv.l4.

|| lade løbe
an, ^ (olm.:) anløbe (2.2). JJrmageri.6. m.
præd.: lade et Par Staalspænder løbe
blaae an. VSO.I.172.

23) labe bort (jf. bortløbe samt løbe hen,
væk;. 23.1) i egl. bet: bortfjerne sig (i

løb, hastigt); gaa bort fra et sted; spec:
undfly; rømme. Folket løb bort (o: fjer-
nede sig) om Middagen. Sms. 7. der kom-
mer min Far, løb bort, saa snart som I

k&nd. HolbJean.II.o. Kort efter løb S. J.

bort baade fra Kone og Børn, og ingen
vidste, hvor han var. BibeAmt. 1931. 762.
om forelskede, der flygter sammen : han (er)

i dette Øieblik løbet bort med hise. Heib.
Poet.VII.116. GyrLemche.T.11.229.

|| ^ til

bet. 8. løbe bort fra Søerne. Bardenfl.Søm.
II.8. 23^) billedl; især (poet.) til bet. 13.2,

om tiden: svinde bort. Moth.L282. Tænk
10 engang, hvor Tiden løber bort, endnu

er ieg ikke kommen længere end her til

Staden. Langebek.Breve.185. Mau.1.666.
24) løbe efter O/- efterløbe;.

J|
tU bet. 1:

(for)følqe i løb. tyven stak af; men be-
tjenten løb efter

j || (jf. efter 18; 1. br.)

fyldes igen. undertiden kan man ikke

E
lånte saa tidligt som man ønsker, fordi
andene ere for tørre, saa at Hullerne til

Buskene . . løbe efter af det tørre Sand.
70 Andres.Klitf.3.30.

\\ (jf. løbe an u. bet. 22.4;

0, nu sj.) om staal: antage en stærkere an-
løbsfarve efter at være taget ud af ilden.

Wxlkens. Overs, af Karmasch: Technologie. I.

(1852).14. jf. Efterløbning.8»w<.
25) lebe forbi, (jf. forbiløbe u. forbi-^

især til bet. l.i dutn.: passere i kapløb.
Moth.L288. »At nu min Hu (0: tanke)
vel mægter | At løbe dig forbi, | Det vist

du aXång negter. Oehl.XXlX.88. H billedl.:

'30 overgaa; komme videre end. Han er
løbet ham langt forbi . . paa Embeds-
banen. MO.

26) lebe fra (jf. fraløbe; | især tU bet.

13.1, om (syning i) tøj: løsne sig. D&H.
Lastingsfor, der . . er løbet fra i Sømmen.
PoUtiE.Kosterbl.*/sl923.1.sp.l.

27) lebe frem (jf. fremløbe; | t egl. bet.

lSam.8.11. VSO. til bet. 4: Da Navnene
bleve opraabte, løbe de Alle frem uden

40 Orden. FSO. løbe frem og tilbage. Moth.
L283. „siges om de Stundesløse." VSO.

||

i sammenligning; om tiden: 'Vore Dage
|

Løbe fage | Som en Piil i Luften frem.
Stuh.44.

28) løbe hea (jf. henløbe;. 28.1) skynde
sig (egl.: i løb), ile hen (til et sted); tU
bet. 1: Holb.Bars.V.7. »Haster! løber til

ham henl |
Jesus hånd er Syndres Ven.

Brors.lll. løb hen til lægen!
1 || til bet. 8.

50 Baaden krænger stærkt og suser skarpt
af Sted. Vi løber hen forbi Magdala.
JørgJF.II.91. | tU bet. 9.1. hans øjne løb
hen over linierne > 28.2) om hortfjernelse
fra et sted. Moth.L288.

fl
nu især (til bet.

13.2, 14:.2) om tiden: svinde hen, hengaa
(paa en vis maade). *Vel løber Tiden
hastig hen. BrorsJ.8. Tiden løb hen med
Samtaler. MO.

29) lebe igennem (jf. gennemløbe; || især
60 til bet.5.i: beskæftige sig flygtigt, ha-

stigt med noget; navnlig m. h. t. noget skrift-

ligt ell.trykt: gennemblade; gennemlæse.
nøysg.lPr.5. disse smaa Siæle, som med
halv Vind løbe lærde Mænds Skrifter
igiennem. Sporon.Breve.I.169. »Til Docu-
mentationen jeg mig skyndte,

|
Løb Ac-

33«
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terne igjennem, Blad for Blsid. PalM.VII.
327. L. løb Gæsterne igennem . . men
ikke et eneste Ansigt gjorde særligt Ind-

tryk paa h^m.J'VJtns.B..25.

30) lebe ind (jf. indløbe;. 30.i) Hl bet.

1-4; om bevægelse i løb. \\ til bet. l.i. S&B.
m.obj.; dels: føre, bringe et sted hen, i, under
løb. ^ løbe et Tov ind (o: hale ind i løb).

VSO. løbe en høvævel ind, se Høvæ-
vel. dels: indhente, fange i løb. Moih.L284.
Fodrappe og smidige var de, de kunde
løbe den hurtigste Kalv ind. .4ndA'ir.P£.J.

85.
II

til bet. 2. Somme er saa u-forskammed,
at de løbe lige må.Eolb.Stu.11.6. Hvad
har jeg gjort? Jeg har løbet lukt ind i

Løvens Strube. Bos<r.G.65. i udtr.for an-
greb: løbe én ind under kården. Jl/o/^.

L284. løbe een ind paa Livet. F-SO.JJJ.

100. S&B. m. obj.: sprænge, brække ved
at støde til. Brædderne ere tynde og
halvraadne, vi løbe dem ind. Blich.(1920).

XII.96. e.br. jf. bet. S0.2: ieg (kom) med
en saadan Heftighed mod en Steen, at

ieg løb 3 Planker ind i Baaden. Cit.ca.

1860.(AarbThisted.l923.420). 30.2) ^ til

bet. 8: sejle ind (i en havn). *I denne
Stund

I

Er Erling Skakke løbet ind i

Fiorden |
. . med en talrig Flaade, for

|

At overrumple Hakon. Oehl.A V.92. Schel-

ler.MarO. jf.: Skipperen lagde til: „ . . nu
kan vi snart løbe Fjorden ind (o: løbe ind i

Kalundborg fjord)." Blich.(1920).X VII1.96.

II
m. betegnelse for fartøjet som obj. Moth.

L284. Han skal . . for at løbe et Skib ind,

eller ud, af nogen Havn . . erkyndige sig

om Skibets onde, eller gode, Qvaliteter.

SøkrigsA.(l?52).§366. VSO. 30.3) (især til

bet. 9-10; om ting: bevæge sig (hurtigt)
hen til, ind i noget, vandet løber ind i

skibet. Moth.L284. Flodbølgen (begynder)
at løbe ind ad Fartrapdyb. Trap.*lX.219.

II
uegl., om forsendelse, meddelelse olgn.:

indgaa; indløbe (l.s). den største Deel
af Indtægterne løbe ind i Betienternes
Kasser, uden at komme Staten til Gode.
Schytte.IB.IJ.4. 'Fra Egnen rundt omkring
løb daglig Klager ind. ChrBorup.FM.334.
Nu løb Telegrammerne ind, han viste

dem til os. ORung.Y.70.
\\ (jf. bet. 14.i samt

indløbe I.2; nu næppe br.) udmunde, ende
(i en beholder olgn.). Uringangene vare af

naturlig Beskaffenhed, og løb ind i Blæ-
ren paa de sædvanlige Steder. PhysBibl.
VII.2.

II (jf. bet. 14.2; om ændring af et

forholds natur: indtræde (i), det russiske
Handelsspørgsmaal er løbet ind i sin af-

gørende Fase. PoUyiil920.?.sp.2. 30.4) (vel

dannet til løbe ud (se bet. 4I.2); jf. bet. II.2;

nu sj. uden for dial.) om stof: trække sig
sammen (efter vask); krybe ind. Dette
Tøi er løbet stærkt ind ved Krympnin-
gen. VSO. MO. Feilb. \\ (jf. bet. 17.8, 41.2

samt ind sp.l92" ; dial.) m. obj.: rulle,
folde, lægge sammen osv. løbe et garn
ind. OrdbS. (Skovshoved). 30.5) (nu sjT) til

bet. 12, som udtr. for, at noget kommer til,

er ell.kommer i forbindelse, berøring:
med noget.

\\ (jf. indløbe 2.z) f pø^e ind-
tryk (paa). legemlige Ting, som løbe
ind udi Sandserne. .HoZb.£j:j.J.96".

|| (jf,
indløbe 2.2; nu næppe br.) have berøring
(med); staa i sammenhæng (med); gri-
be (forstyrrende) ind (i). Skriftet hand-
ler om Sager, der løber ind i Religionen.
LTid.1738.665. Forældrenes og Formyn-

IJD dernes Egennytte løber form eget ind i

deres Børns og Myndlingers Giltermaale.
Ew.(1914).I1.91. Stampe.IV.163. VSO,
MO.

II
som udtr. for, at noget indtræf-

fer, sker uforvarende, uden at man kan
afværge det. hans Opførsel har altid sva-
ret til den Anviisning, jeg har givet
ham . . Dog kan der mangen Gang løbe
adskilligt ind imeWem. Skuesp. 12J2. 42.

Hvor Frugtbarheden og Rigdommen er
20 saa stor, løber nu og da Noget ind med,

i hvilket det er lidt tanketomt bag Orde-
nes Pragt og Klang. Brandes.X1.2l2.

31) løbe med, spec.til bet. 5: slutte sig
til og følges med andre; især: faa lov
til at være med; blive taget med. Hånd
løber med for en gest (0: er uindbudt med),
Moth.L285. hunden løb med '< jf.: hvad en-
ten Dit Navn skal mindes saa længeVerden
staaer . . eller Du, uden Navn, som Navn-

30 løs løb med i den taWøseMængde. Kierk.XI,
141.

II (jf. bet. 12; om ting: medfølge; gaa
med i købet (jf.Meåløhev); spec.om for-
hold, man til nød kan godkende: gaa an;
passere, det løber nok med. Moth.L285,
nogle smaa Annotata, som vel ikke ere
af megen Vigtighed, men kan dog løbe
med til at nølere eftertænkes. Langebek,
Breve.442. Jeg var i et lystigt Lune iaftes^

og saa løber der let et uforsigtigt Ord
40 med. Gylb.(1849).VIII.51. Schand.SB.4.

32) løbe ned. 32.1) om person || til bet. i.

Den giør en Fandens Gierning, der giver
sig i Tieneste hos Forliebte. Nu skal man
løbe ned, nu op, nu op igien, nu ned.
Bolb.Tyb.IIl.7. Hun hørte Tjeneren løbe
ned ad Trappen og ud af Gadedøren,
Gylb.NoveUI.191. \\

(sj.) til bet. 2; m. obj.:

styrte omkuld; vælte. Det er aldrig forgæ-
ves i et Samfund at have hørt til den

50 Forpost-Kolonne, der søgte at løbe Vol-
den ned og Porten op. Drachm.D.^x. 32.2)

om ting \\ til bet. 9.1. PEMulU276. spec. om
nervøs fornemmelse, der minder om hur-

tig bevægelse; i forb. som: det løber mig
som is (iskoldt, koldt) ned ad ryg-
gen, se Is 2.1 osv.

II
til bet. 10: rinde,

flyde ned. Naar jeg tænker derpaa, løbe
Taarene mig i Hobetal ned paa Kinderne.
Bobinson.1.99. emmen blev til vand, der

60 løb ned ad væggen
i

(dagl.) om spise-
ell.(især) drikkevarer, som nydes hurtigt

(p.gr. af deres velsmag): gaa glat ned. Vi-

nen løber glat ned. Moih.L285. e. alm. \\,

(især haandarb.) til bet. 13.i; om maskei
gaa op; tabes, (det) hænder, at en Mask&
kan løbe Tieå.EWest.Vejledn.iE.aandar~
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he)de.(1889).36. j|
til bet 14.1, om udstræk-

ning, (sløret) løb fra Issen paa beg^e Si-

Kier ned til hendes Fødder. Schand.IF.76.

33) løbe om (jf. omløbe^. 33.1) bevæge
sig rask om, omkring, i en kreds

\\
(især

iil bet. 4:} om person: være i rask bevægelse;

fare om; snart gaa her, snart der; rejse

rundt (især: for at sælge noget). Holb.Vgs.
{1731).II.3. Jøder, der løbe om og vare
paagrebne med smaae Kramposer. Stampe, lo

Vl.86. Du skulde ellers ikke løbe om og
føre Sladder om Din Frue. FritzJurg.nr.17.

en Mængde Hunde, der løb om paa Ga-
derne. BMøll.Dg L.I.90. uegl., om forvildet,

forvirret adfærd ell. tænkemaade: „i det
værste Tilfælde skulde jeg troe, her var
Lov og Ret i Landet." — „Jo, nu løbe vi

om! Hvad Ret troer du man har mod
fremmede Diplomater?" flrz.J.io.?. han
(havde) skrevet et Digt til mig, hvori ao

han sammenligner mig med Ninon. Jo
pyt! Nu løber vi om. FruHeib.B.11.274.
tsær m. nærmere bestemmelse: Hånd løber
om, som et galt kompafi. Moth.L285 (jf.

Kompas 3^. løbe avet om, se avet 2.

løbe om mellem elleve og fem, se

fem sp.S.^.T^'ff-
II

om ting; især til bet. 9.

Dersom Hiertet ikke var, saa kunde Blo-
det ei løbe om. Suhin.II.99. hjulet vil ikke
løbe om; det maa smøres

j
cirkulere, være X

i omløb, det er bUligt, at Pengene løbe
om, og ey forruste i en Kiiste. OeconJourn.
1758.182. jeg giorde Bindevers til Cloris
(og) mine Madrigaler løb om i Byen.
Skuesp.ini.il. VSO. 310. (jfbet.9.islutn.)

i udtr., der angiver, at man ikke opfatter no-
get klart, er forvirret. Jorden løber om for
mig eller med mig. Høysg.S.84. VSO. løbe
om i ens hoved olgn.: Denne Tanke løb
saa stærkt om i hans Hoved, at den kom 40

ham til at forkorte hans tarvelige Kroe
Ua^Xtid. Biehl.DQ.1.18. Det løb mig .. om
i Hovedet, at Halsbaandet var borte. Winth.
VIII. 304. Svarundtv.FÆ.n.216. jf:
•Hans Hoved løber om, hans Hierte hef-
tig sla.Sier. Helt. Poet.41. \\ m. subst. styret

af om som efterstillet præp. løbe Landet
om (o: strejfe om, rejse rundt i landet). VSO.
Der er altid stor Forskel paa den Te, Ki-
neserne drikker, o» den, som løber Lan- so

dene om. Brandes.X.356. 33.2) om foran-
dring af stilling, retning olgn.

\\
(nu

næppe br.) til bet. i.i, t forb. løbe en om,
løbe forbi en. VSO. || tilbet.2: vælte; støde
omkuld. Moth.L285. løbe En om midt
paa Gaden. FiSO. MO.

||
om forandring af

retning: dreje om (i løb). VSO. tyven løb
om i en anden gade og forsvandt

\ til

bet. 9.1, om vinden: springe om. Moth.L285.
vinden løb om i nordvest I (bogtr.) til 60

bet.i4c.i: Formatet i „Dæmpede Melodier"
var . . bredere end sædvanligt, saa Lini-
erne ikke behøvede at løbe om (o: brydes
og sættes med indrykning i næste linie) —
hvad der altid ser hæsligt ud i Poesi.
Aarbog fBogvenner.l923.7(jf Selmar.U66).

33.3) om gentagelse af løb. der blev
startet for tidligt, saa der maatte løbes
om

I II
(landbr. ell. dial.) til bet. 6, om ko,

som ikke er blevet drægtig og maa „løbe" igen.

Maanedsskr.f Dyrlæger. XXXIX.(1 927-28).
402. Feilb. OrdbS.(Falster, Fyn). 33.4) {tU

bet. 33.1 slutn. og egl. m. henblik paa solens

ell. maanens omløb; nu næppe br.) om tids-

rum: gaa til ende; udløbe. ChrBorup.
FM. 315. »Det Tog var ei tilende før

trende Aar løb om. Ing.RSE.VI.263.
34) løbe omkring', m. omtrent sa. bet. som

løbe om 1 (33.1); især om person: Løber
omkring paa Gaderne i Jerusalem, og
seer . . om I kunde finde nogen . . som
gjør Ret. Jer.5.1. 'Jeg er dog bleven træt
af denne Løben | Omkring i Krattet.
Oehl.XII.109. Heibæoet.VI.245. MO. \\ om
ting. et trindt instrument, som løber om-
kring ("^87^; løber rVindt).2Makk.l3.o(Chr.
VI). Jorden løber omkring. Holb.Er.III.2.
uegl.: Stuen løber omkring med, for ham.
Moth.L285. jf. bet. 9.i: (han) lod sine Øjne
løbe omkring i Værelset. Blich.(1920).
XIV.38. jf. bet. 9.2: 'Knøsen havde ingen
Roe;

I
Bestandig den fordømte Broe

|

Omkring i Hovedet ham løb (o: han
tænkte stadig paa den).Wilst.D.III.12.

35) løbe op. 35.1) om (hurtig) bevæ-
gelse opad, til et sted, der (tilsyneladende)

ligger højere; ogs. (m. afsvækket bet.) om be-

vægelse i en vis (nærmere angivet) retning.

[I
til bet. 1. Holb.Tyb.III.7(se u. bet. 32.i;.

Løbe op ad Stigen. VSO. han løb op paa
loftet og gemte sig

i
jeg løb op ad gaden,

alt hvad jeg kunde
i

m. obj.; dels (^):
hale op, hejse i ell. under løb. en lang
Række Mennesker, der løb Klyveren op.
A Wilde. Erindringer om-Ierichau ogThorvald-
sen.(1884).3. ScheUer.MarO. dels: indhente,
fange i løb. Moth.L286. Anmælderen
vilde løbe Niddingen op, men forgiæves.
Bahb.Til8k.1796.583. »Gunnar løb en Kron-
hjort op

I
og fanged den. Ojel.Br.22. \\ til

bet. 2', m.obj.: sprænge, vælte noget ved
at bevæge sig kraftigt mod det. løbe et
Led op. VSO. Drachm.D.^x(se u. bet. 32.1

slutn.).
II

til bet. 8, om sejlads. Baaden
løber op i Vinden. Tidsskr.f.Fiskeri.l875.
22. (de) sejlede til Købstaden . . Vinden
var god, de løb derop paa en Eftermid-
dagstid. Gravl.0en.33. Damperen løb op
paa et Rev med 15 Knobs Fart. Scheller.

MarO. m. obj.: man kan faa sin Kæde
uklar af (ankerfligen) eller endog paa
lægt Vand løbe den op i Bunden af Ski-
bet, hvis man passerer over den. -6ar<Zen/?.

Søm.1.115. Saairemt det kan lade sig gøre,
bør Skibet altid løbes op i Vinden eller

op mod Strømmen . .inden Ankeret falder.

Kusk.Tens.Søm.258. refl.: I tilpas Stran-
dingsvejr løb (skonnerten) sig helt op paa
Stranden. MylErich.NS.57. tt til bet. 9-10.

ind mod Fastlandet løber (flodbølgen) ret
højt op. Trap.*IX. 219. — (dial.) om solen

(maanen): staa op. Sv(jh-undtv.QlM.173.
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FeilbJI.658.— (nu næppe Ir.) om fornemmel-
ser: det løber op i halsen paa ham (o:

han har kvalmefornemmelser, skal kaste op).

Moth.L285. VSO. om tanker, følelser: det
løber op i ham (o: han erindrer det). Moth.
L286. VSO.\\ til bet. 14.i, om udstrækning,
retning. Lunden . . løber lige op til

Landeveien, Hrz.II.189. 'et Tag,
I
Der i en

Spids løb op fra hver en Side. PalM.VII.
66. om størrelsesforhold, se bet. 35.2 slutn. 35.2)

som udtr. for vækst, udvikling, tiltagen.

II
om planter; især: skyde, vokse rask i vej-

ret. Moih.L286. de Vedbender . . som løber
op for Vinduerne.Pa»weia,7JJ.3. det nye
uræs (gav) sig straks til at løbe op og
tittede muntert frem mellem de gamle,
gule Straa. CEw.Æ.P.7. Feilb. i forb. m. i

(der angiver vækstens, udviklingens resultat):

den Sæd I udsaaer, løber snarere op i

Straa end i Åx. Eolb.Samt.l2. jf.: (hans)
Vingaard . . var aldeles løbet op i Tidsler
(Chr.VI: der vare opkomne idel tidsler

paa den). Ords.24.31. en Plante, der løber
op i Ftø. Eierk.VIII.375.

\\ om person:
vokse rask; især: blive opløben. Hun lø-

ber op som en pil. Moth.L288. VSO. saa
løber Thora mig for meget op. KLars.
AE.67.

II
(nu næppe br.) til bet. 10, om

vand(løb): svulme op; stige, (de) ere i

Stand tU efter Behag at tappe (søen) af

eller lade den løbe op. Thaar.KS.532. jf.
VSO.

II
(nu kun dial, jf. Feilb.) til bet. 16.i,

om legemet (huden) under sygdom : forandre
sig; hovne op; svulme op. Moth.L289.
Haanden løber op af Slaget. FSO. i forb.

m. i: (de forbrændte) Steder . . løbe op i

Blærer. NyeHygæa.VL(1825).228. \\ til bet.

16.2, om talstørrelser (især betaling, pris):

vokse stærkt; svulme op; naa til et stort
beløb, renten løber op.Moth.L286. Det
løber efterhaanden op med den Fabrik;
vi maa dog se, hvor Meget vi har staa-

ende i den. Goldschm.VII.502. tre ny Reg-
ninger . . Tilsammen 1209 Kr. 33 Øre. Fan-
den måtte vide, hvordan det kunde løbe
så højt op.Rørd.LB.Qé. i spøg. talem. (i

ordspil m. bet. 35.3j; Jeg syer, og min kone
syer, og min datter syer, og det løber sgu
op (o: bliver til penge), sagde skrædderen.
Erist.Ordspr.e49. (m. overgang til bet. 35.1,

slutn.) i forb. m. præp.-led (der angiver be-

løbets (omtrentlige) størrelse): det løber op
til en stor snm. Moth.L286. Renten løber
op imod (o: nærmer sig til, er næsten lige

saa stor som) Hovedstolen.FSO. Udgifterne
(o: ved et havneanlæg) blev kalkuleret, og
de løb op i Snese Millioner. J"acPaZ«dan.
F.28. 35.3) til bet. 13.i, om hvad der er syet,

limet olgn.: skilles (ad); gaa fra (hin-
anden); løses op; ogs. om strikkede, snoede
ting olgn.: blive trævlet, tjavset, søm-
men løber o-p.Moth.L286. Limningen paa
Bordet er løben op.VSO.(jf. Limning^. Re-
bet løber op. VSO. Maskerne løbe op. smst.
en god, heel Handske, som ikke engang
er løbet op i ^Yeumgen.CBernh.XII.172.

Deres Strømpe er løbet oxi\PoU^ld.929.
18.sp.l.

36) lebe over. 36.1) om løb ell. (hurtig)
bevægelse, hvorved man kommer over
paa den anden side af noget (fx. en
gade). Moth.L289. løb over og sig det I

DiScH.11.106.
II
om soldater: slutte sig til et

andet parti; gaa over (til); blive overløber.

Moth.L286. da (indbyggerne) tvang (leje-

10 tropperne) til at blive paa den anbetroede
Post, løbe de ved første Kanonskud over
til Fjenden. Blich.(1920).XV.49. Scheller.

MarO.
II

overf., om forandring, hvorved skel

ell. forskelle ophæves ell. udviskes, hans Røst
var usædvanlig hæs og utydelig, og Or-
dene løb over i hverandre. HaitcA.F.i04.
Enjambement . . Overgang, naar Menin-
gen løber fra et Vers over i det næste.
Meyer.^316. 36.2) som udtr. for, at man

20 passerer et omraade, gennemstrejfer det

i dets fulde udstrækning, bevæger sig frem
og tilbage inden for det. Verset .. har min
Troe paa nogle Dage løbet heele Landet
over. Holb.Er. IV. 4. || til bet. 6.2: under-
kaste noget en foreløbig, let ell. (især)
skødesløs behandling; gaa let hen over.
Særegen Brug af Filen er til at løbe
Drejearbejdet over med, mens det endnu
er paa Bænken. Wagn. Tekn. 220. D&H.

30 talem.: løbe noget over med en hare-
fod (0: behandle, gøre færdigt paa en hur-
tig, skødesløs maade). MO. se ogs. u. Hare-
fod 2.2. 36.3) (nu 1. br.) til bet. 2, i forb.
som løbe en over, stadig besøge for at

opnaa noget; stadig rende hos; overhænge;
plage. Moih.L286. Han løber mig over
hver Bag.MO. 36.4) (jf.bet.6; landbr.ell.

dial.) om hundyr (især ko): gaa et (ell.

flere) aar uden at blive drægtig, nogle
*3 Køer . . løbe over, eller kaste Kalvene

formedelst slet Foder. Olufs.NyOec. 1.78.

Sal.VlII.1139. SjællBond.81. OrdbS.(Fal-
ster). 36.5) til bet. 10, om vædske: flyde,
strømme over sine bredder; ogs. (jf. bet.

11.1^ om beholder: være overfyldt, saa væd-
sken strømmer bort. en bæk, som løber
over (1871: en overskyllende Strøm^. Jer.

47.2(Chr.VI). Karret . . løber over. Nysted,
Rhetor.31. VSO. MO. spec: koge over.

50 OeconH.(1784)JLl9. Mælken løber over.
S&B.

II
billedl., især om overstrømmende

følelser. Es.10.22 (Chr.VI). *Hans Hjerte
løber over af Falskhed og Svig. JBrz.FJ.

70. Literaturen løb over af råhed og mis-
forståelser. ^DJør^-.JjB.ii 9. alle Struber
løb over af Sang og Brøl. ThøgLars.Kvær-
nen.(1915).9. galden løber over, se L
Galde 1.2. munden løber over paa ham
olgn., især om udtalelser, der fremsættes ufor-

60 varende ell. ubetænksomt og røber følelser,

tanker osv., som man havde gjort klogest i

at beholde for sig selv. Moth.L286. *hans
Mund løb over,

|
Og Sandingen sig fra

hans Læbe stjal. Grundtv.PS.I1.407. talem.:

hvad hjertet er fuldt af, løber munden
over med, se fuld 1.3. øjnene løber
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{

over paa ham olgn., hans øjne fyldes med
taarer; han brister i graad. Moth.L286.
Undertiden løbe Øynene over paa mig —
Man skulde snart tænke, at jeg græd.
Ew.(1914)JV.348. Pont.F.1^3.

37) løbe paa; især: 37.1) til bet.2. løbe
blindt paa (jf. u. blind II.2;. Moth.L2S6.
VSO. S&B. løbe bus paa, se lU. bus 2.

i) (y-) t videre anv.: støde sammen ell.

(overf.) støde an, komme i konflikt,
uoverensstemmelse olgn. Jernbaner . .

staae i Forbindelse med alle andre Lan-
des, man maa derfor vide Tiden nøiagtig,
ellers løber man paa. ECAnd.VIII.208.
37.2) til bet. 12: komme til af sig selv;
støde til. krankhed, sygdom løber paa,
se Krankhed, krybe 3.2. Q især om hvad
der forøger en udgift, en gæld olgn.: Vi
gik fra det med Gæld, som vi maa . . be-
tale af paa . . Og det kan vi blive ved
med . . for der løber jo stadig Renter
psLSi. AndNx.PE.II.245. Ludv. der løber
stadig flere udgifter paa

j

38) løbe sammen. 38.1) om to ell. flere

personer ell. ting, der (hurtigt) bevæger
sig mod hinanden (og mødes i samme
punkt). Q (1. br. i alm. spr.) til bet. 1 0^ 4:

stimle sammen; samles (ved opløb olgn.).

de løb sammen (1871 : der skete en Sam-
menstimlen> i al leyren. Jud.10.20 (Chr.
VI). hvorfor løber man vel sammen i

Mængde uden fordi man er bange 1 Kierk.
VIlf.227. Feilb. || støde imod (hin-
anden); støde sammen; til bet.2: løbe
sammen med Hovederne. S&B. ^ til

bet. 8: Scheller. MarO.
|j

(vistnok m. hen-
tydning til bet. 6; nu l.or., jf: „I daglig
Tale." VSO.) nedsæt., om seksuel eU. ægteska-
belig forbindelse; især: gifte sig ubetænk-
somt. Nuomstunder løbe mange Menne-
sker sammen, uden at vide deres Ud-
komme. TSO. VBeckXK.1.26.

|| om ting;
især til bet. 14.1, om linier, veje, land-
strækninger olgn.: mødes; støde sam-
men. Vore agre løber sammen. Moih.L287.
Ved Lyon løber Floden Saone sammen
med Rhone.750. S&B. Feilb. billedl.: »Nu
maa de skilte Veje løbe sammen. PZo«^.
11.220. om synsindtryk (farver olgn.):

falde sammen; gaa ud i eet. S&B. Him-
mel og Jord løb sammen i Synsranden.
D&R. 38.2) om enkelt (af f.ere dele bestaa-
ende) ting: trække sig sammen; snævre
sig ind, spidse sig til (i en vis retning).
*See ned ad en Allee, op ad en Gade,

|

Og i en Spids jo løber Veien sammen.
FalM.(1909).lII.77. jf: Desværre løb
(skuespillerens) Stemme til Slut sammen i

K\digGTøåQt)xeå.Bimest.(PoU^U1921.6.sp.l).

II
(nu ikke i rigsspr.) om saar: lukke sig.

MothX287. VSO. jf Krist. Gamle Baad.
(1922).281. D (jf HI. løbe; især kog.) om
mælk: forandre sig, ved at ostestoffet
samler sig (koagulerer) og skiller sig
ud fra vallen; „skilles ad"; „oste"; ogs.
om andre vædsker, hvis enkelte dele skiltes.

MothX289. „Har De ikke lidt mere Flø-
de?" „Nei, den er løben sammen," sagde
Jomfruen hestyrtet Bergs.GFJI.322. Af
og til maa man røre i (saucen). (Sætter
man den i Hø, løber den sammen). Const.

Kogeb.loO. jf.: Haver du ei udgydt mig
som Mælk, og ladet mig løbe sammen
som Ost (Chr.Vl: løbet mig tilhobe som
ost). Job.10.10.

10 39) løbe til (jf. ogs. u. bet. I.2 slutn.). 39.1)

intr.^tilbet.l; dels: fremskynde sit løb.

MO. jeg løb til af alle kræfter og naaede
ogsaa toget > dels: ile, skynde sig hen
tU et sted; ogs.: stimle til ell. sammen.
Jesus saae, at Folket løb til (1907: stim-
lede sammen/ ifarc.9.^5. Endnu en sid-
ste Gang løb Tine tU og greb efter hen-
des fremstrakte Haand. Saw^.T.i. || til bet.

12; talem.: sygen, sygdom(men) (krank-
20 heden) løber til og kryber fra (af) , se

krybe 3.1. || til bet. 14.i, i forb. som løbe
spidst til, blive spidsere (paa et sted);

spidse til. paa Hovedet have de en Hue,
som løber spits til opad. Kyhn. PE. 36.
Klipper, som ere høye og løber skarp tO.
LTtd.1757.312. dersom (filene) løber spidst
til, kaldes de sædvanlig spidsflade File
eller Spiåsme.VareL.*239. 39.2) m. obj., til

bet. 16.1 slutn. De løber, og De skynder
30 Dem, Hr. L, og kan løbe Dem en Bryst-

syge til. Goldschm.VIlL81.
40) løbe tilbage, især til bet. i og 9: be-

væge sig (i løb) tilbage til udgangspunktet

;

ogs.: bevæge sig bagtid. Moth.L289. VSO.
D&HJI.420. Kanonrøret (paa „den rekyl-

fri kanon") rekylerede (løb tilbage) inden
for den stillestaaendeLavet.Sa/.'ZiZ.iO?.?.

II
løbe frem og tilbage, se u. bet. 27.

41) løbe od. 41.1) bevæge sig (i løb)
40 ud ell. bort fra et sted l| til bet. 1. Laban

løb ud (o: af huset) til Manden, til Brøn-
den. lMo8.24.29. barnet saa sig ikke for,

men løb lige ud i vandet
j || ^ til bet. 8.

(skibene var) løbne ud af Rheden i den
aabne S0e.Bobinson.lJ6. *(vi) hejser Sejlet
højt i Top,

I
og løber saa— Godmorgen I

—
ud paa Havet. Drachm.SII.8. m. betegnelse

for fartøjet som obj., se u. bet. 8O.2. || til

bet. 9. Til at stoppe Kæden, naar Ankeret
50 er faldet, og der er løbet tilstrækkelig
Kæde ud, bruges en Brøndstopper. Bar-
denfl.Søm.1.118. billedl.: Det er ligesom I
hører Erter kaage i en Gryde, saa hastig
løbe Ordene ham ud af Munden. Æ^oife.

Kandst.V.2. || tU bet. 10, om vædske: rinde
ud; strømme bort. Moth.L289. Der løber
Blod ud af Munden. VSO. han tog Prop-
pen af (flasken) og lod Brændevinen løbe
langsomt ud. AndNx.PE.1.286. jf. bet. 14.i:

60 floden løber ud i havet. MothX287. VSO.
II

til bet. 14.1, om linies, vejs forløb, retning.
Deres veyes stier løbe afsides ud (1871:
bøje af fra deres Ne\).Job.6.18( Chr.Vl).
et Rev løber ud fra Pynten. Scheller.MarO.
(if. bet. 41.2^ t forb. m. nærmere bestemmelse,
der angiver, hvorledes noget former sig i en
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af nnt ender, hvorledes det ender, udmunder.
bierget løber ud i stranden. ilfo<A.L58 7.

Dørhængslerne løb ud i brede Beslag.
Becke.ST.6l. Spisegafler . . Skaftet ender
spidst, Grenene løber smalt ud. PolitiE.

ÉosterbVIil92i.l.sp.l. 41.2) om vækst udad
ell. til siderne, udvidelse, udfoldelse olgn.

\\

(8j.)løbe saa hurtigt som muligt, under
anspændelse af alle evner (vel egl. om forø-
gelse af skridtlængden til det yderste);8trække
ud. Jeg paalagde Mandskabet . . at lade
Hestene løbe ud alt hvad de kunde, for
derved at give vort Angreb den størst

mulige Kraft. CAHo/fmann.Erindringerfra
Krigenl864.(1892).2?2.\\tilbet.7,om planter
vokse stærkt ud til siderne; brede sig. VSO.
II

til bet. 10, om vædske: flyde ud (saa
noget oversvømmes). Moth.L289. Vandet
løber ud over Engen. VSO. i videre anv.

(jf. bet. 11.2J om ting i størknet ell. fast form:
brede sig ud i klatter; flyde ud. deien
løber ud (o: er for tynd). Moth.L287. blek-
ket løber uå.smst. Sæt ikke Æblekagen
saa nær ved Ovnen, saa løber Flødeskum-
men nd.\ Buchh.UH.87. Dannebrogsflag.,
den røde Farve løbet ud i den hvide.
PolitiE.Kosterbl.^^U1925.1.sp.2.

|| (jf. bet. 17.8,

30.4; dial.) folde, brede ud. løbe et garn
ud. OrdbS.(Skovshoved).

\\ (jf. bet. 15.1 ; nu
næppe br.) i forb. m. i, om resultatet af
en udvikling; spee. om frembrud af udslæt
olgn.: det skal blive til bulde, som skal
løbe (1871: bryde j ud med blegner, paa
folket, og paa bæster. 2Mos.9.9(Chr.Vl).
huden løber ud i vobler. Moth.L288. VSO.
41.3) overf. anv. af bet. 41.1 (og 41.2^, om
forløb, resultat af en vis handling ell.

virksomhed. \\ i forb. m. i: Henne i Grup-
pen løb Diskussionen ud i en almindelig
Enighed om, at Skolen skulde være kon-
servativ. Schand.AE.162. Solformørkelsen
kom . . det blev . . Nat som ved Domme-
dag . . Men saa blev det lyst igen som
ellers, og det hele løb ud i ingenting.
AndNx.PE.1.75. løbe ud i eet, (jfll.
en 5) gaa i eet for synet ell. tanken; synes
ens(artet). VSO. Kierk.XIl.186. Han strsébte

at forstaa eller slutte sig til Noget, men
Alt løb ud i Et inden i ham som uden
om \i2im.Schand.AE.296.^ i forb. m. paa,
om udfaldet af ell. (især) hensigten med
noget: munde ud i; gaa ud paa. Mono-
motapa Kaidis ellers Benemotapa, hvilke
Navne løbe ud paa en Mening, nemlig
Kejser eller Kejsers Land. P^t*^.DP.i049.
Denne Ordstrid løb tilsidst ud paa Skiælds-
ord. Suhm.nist.I.219. vor Plan . . løb ud
{)aa at bebrejde ham hans Utaknemme-
ighed. Blich.(1920).IX.90. begge stykker
løber ud på kongehusets og de regeren-
des ioT\iQv\\gQ\sB.ADJørg.JE.121. Brandes.
1.16. det løber ud paa eet, paa det
samme ell. (især) jpa.a. eet og det sam-
me, (jf. II. en 5) det (resultatet) bliver det

samme, alle (skrivelserne) løbe ud paa eet
og det samme, og var neppe andet end

Igientagelser. Slange.ChrIV.865. Den 3de
Maade at spille Tourné . . løber ud paa
et med den anden. Spillebog. (1786). 35.
Enten har (Saxos krønike) oprindelig været
skrevet paa Vers . . eller, hvad omtrent
løber ud paa det Samme, den er skrevet
efter Riim. Grundtv.HV.II.221. himmelsk
Herlighed og jordisk Herlighed løbe ud
paa Eet. Kierk.XII.436. D&H.

\\ (nu sj.) i

10 forb. m. til: falde ud paa en vis maade;
ende med. den anførte Tvistighed . .

Løber ud til OTdi-Stviå.Eilsch.PhilBrev.251.
Leth.(1800). 41.4) som udtr. for tilende-
bringelse af en handling, ophør af et vist

forhold
II

til bet. 3.2: løbe ud af læren,
se I. Lære 1.8.

||
(især J,, til bet. 8) gen-

nemløbe (-sejle) en distance i dens fulde
længde, løbe 20 Sømil nå. Scheller.MarO.
i alm. spr. især i forb. løbe linen ud, se

20 I. Line 2. ||/i/". u. bet. 21.4^ til bet. 9, om me-
kanisme (isærurværk): holde op at virke;
gaa i staa (p. gr. af manglende optræk-
ning). VSO. Uhret er løbet ud. Urmageri.
187. Fjederen forhindres (ved lommeurets
stoppeværk) i ganske at løbe nå. smst.127.
CarlSør.S.II.172. lodderne løber ud
olgn., se I. Lod 2.2. om (sandet i) time-
glas: rinde ud. VSO. D&H. billedl., om li-

vets ophør: Graah.PT.1.85. *Det i Nat siff

30 kunde føje,
| At jert Timeglas løb ud.

Grundtv.PS.III.53. \\ til bet. 10; i forb. som
løbe ud i sandet, se Sand.

||
(nu næppe

br.) til bet. 13: forbruges helt; især:
brænde ud. lyset løber hastig nå. Moth.
L248. VSO.

II
til bet. 14.2, om tidsrum:

gaa til ende; være forbi; ogs. om ting,

der har begrænset varighed. Terminen løber
ud paa Løverdag. VSO. Vexelen er nu
snart løben ud (dog hellere udløben). s»n«f.

40 1 Tirsdags løb Børnenes Ferie ud. Fru
Heib.B.IL26. billedl: Kristine holdt be-
standig sin Bedstemoders Haand . . den
blev koldere og koldere. Hun havde
ingen Anelse om, at Livet sagtelig var
løbet ud. Schand.F.315.

\\
(sport.) til bet. 16,

i forb. som blive løbet ud, om gærde-
spiller i kricket: gaa ud afspillet, fordi ens
gærde falder under løb mellem gærderne.
HjLegeb.30. refl.: RiLmmes (gærdet), inden

50 Slaaeren er paa Plads, har denne løbet
sig ud. Gymn.II.46.

42) løbe udenom, spec. (nu 1. br.): være
utro i ægteskabelig henseende; gaa ekstra,

(if. MO. især om ægtemanden). Skuesp.V.
191. VSO. D&H.

43) løbe væk, (dagl.) m. omtrent sa. bet.

som løbe bort 1 (se bet. 23.i^. S&B. Kaper.
in. lobe, v. [ilø-ba] Høysg.AG.14. (dial.

løve. Moth.L307. Kogeb.(17i0).28. OrdbS.
60 (bornh.). jf.Feilb.). -ede. vbs.-nmg (LandmB.

11.490). (ænyd.d.s. (Kalk.Il.825), æda. løpæ
(pass. løpæs. Harp.Kr.215. part. løpt. smsi.

41.131.215), no. lø(i)pe; egl. sa. ord som oldn.

hleypa, faa til at løbe, afl. af (kausativ til)

hlaupa, II. løbe; sml. sv. dial. lopa, afbarke,

no. løpe aøbe. vAph.Nath.lV.252. VSO.),
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ty. dial. låafen, afbarke, afhase; til II. løbe

13, jf. I. Løbe; fagl., især landbr.) bringe
mælk til at oste sig („løbe sammen") ved

tilsætiiing &f løbe (I.i), løbestof. Moth.L307.
Høysg.S.231. 'Derpaa han løbede Hælv-
ten til Ost af Melken den hvide. Wilst.Od.

IX.V.246. LandmB.11.490. Ftilb. || m. adv.

eli. præp.-led. (J/".
sammenløbe^, løbe Mel-

ken sammen ved Ostegiøren. FSO. jf.:

lien Carabidæ. Cuvier.Dyrhid.II.225. Spårck.

ND.310. -bjælke, en. [9.i] bjælke,

langs ad hvilken noget kan bevæge sig (glide,

rulle); fx. (m, foræld.) om bjælke i ældre

tiders slædeaffutager; slædebjælke. MilTeknO.
91. MilConv.III.146. -bly, et. [II.2] (ar-

kais., sj.) smeltet, flydende bly. det brænder
i min Hjerne som l,øhehly.JPJac.I.160.
blære, en. [1.1] (nu næppe br.) løbemave;

Haver da ey udgydet mig som melk; og 10 løbe (1.2). vAph.(1759). VSO. -bom, en,

løbet mig tilhobe som ost (1871: ladet

mig løbe sammen som Ost)? Job. 10. 10
(Chr.VI). n part. løbet som adj., (jf. I. lø-

ben 2; nu næppe br.) sammenløbet; koagu-
leret. Kogeb.(1710).28 (se u. I. Løbe 1). En
flydende Materie, som er bleven tyk og
løbet, kand ikke giøres tynd og flydende
igien. Agerbech.FL.69.
liObe-, t ssgr. (tidligere undertiden skre-

[9.1] spec. ^: rund jæmstang tværs over

dækket til et skøde. teknMarO. KtiskJens.

Søm. 187. t -bord, et. (jf. -bro; smal
gang, bro, fra en del af et skibs overdæk
til en and^ del (fx. mellem skanse- og baks-

dæk); gangbro; ogs.: smalt dæk paa hver
side af kulen i ældre tiders skibe; kobrygs-

dcek. (Kalk.II.825). Gram.Nucleus.462. Leth.

(1800). VSO. -brev, et. [9.2] {jf ty. lauf-

vet Løve-, se u. Løbe-ild, -mælk. f Løb-, se 20 brief; sml. -seddel; sj.) skrivelse, der rettes

u. Løbe-fod, -grav, -kugle. — sj. Løber-,

se Løbedukke. .;/. ogs. Løberklæder^. til I.

Løbe ('seLøbe-blære, -kvark, -mave, -mælk,
-stof; ell. navnlig til II. løbe (jf. Løb-^.

•aar, et. (nu sj.) i best. anv.: det løbende

aar (se II. løbe 20 2). ME.1814.575. D&H.
-and, en. [l.i] i forb. indisk løbeand,
(landbr.) lille and af tam anderace med liv-

lige bevægelser. LandbO.I.llS. -baand.

og sendes til flere; rundskrivelse; cirkulære.

Meyer.^96. S&B. D&H. -bro, en. (jf ty.

laufbriicke; sml. -bord, -bræt 1, -gang 1;

til IL løbe 1 0^ 5 (egl.: bro, ad hviXktn man
(rask) kan bevæge sig) ell. 9 (egl.: bro, som
let kan bevæges, flyttes, anlægges)) smal,
midlertidig bro ell. passage; spec: ^ let bro
(nødbro) tU passage for fodfolk, enkelte ryt-

tere osv. MB.1845.90. Feltarb.65. (foræld.)

et. 1) [4, 5] (jf. -tømme samt Gangbaand) 30 bro, der anvendes ved stormangreb; storm-

f en slags ledebaand til smaabørn. DiætLex.
II.3. 2) [9.1] (jf. -snor; især haandarb.)
baand, ført gennem en løbegang, hvormed
tøj (dele af klædedragt, gardiner olgn.) kan
sammentrækkes ell. sammenrynkes.VSO. Hrz.
ST.194. et lille grønt Gardin med Løbe-
baand. Schand.TF.1.76. AarbLoUF.1926.2.
-bane, en. 1) [l.i] (sport.) bane (ILI.2) til

løb (væddeløb, kapkørsel, vædderidt olgn.; jf.

bro. Moth.L290. MilTeknO.
|| ^ gangbro,

-bræt; især: landgangsbro ell. -bræt. Moth.
L290.Spielhagen.HammerogAmbolt.I.(over8.
1871).9. Scheiler.MarO.

||
(især bygn.) mer

ell. mindre skraa gangbro, ad hvilken man
kan bevæge sig under arbejde. Stilladser og
Løbebroer (skal) paa den udvendige Side
være forsynede med Lægter som Bryst-
værn. Vedt. "/i 1869.§23. Baud. OL 214.

Rendebane; ; i ældre tid især m. henblik paa 40 (hiudtzm.Husb.268. spec: stige, der danner
græske og romerske forhold (jf.: „hofi de
gamle." AfotA.L289. VSO.); i nyere tid (især

^fterl900): (del af) atletikbane, der er beregnet

til løb. Pflug.DP.5oo. Efter anstrængende
Løb lader man Drengene gaae flere Gange
omkring Løbebanen eller Øvelsesstedet.
Gymn.(1828).29. den, der skal kæmpe paa
Løbebanen. Kierk.XII.433. Løbe-, . . Fod-
bold- og Cricketbane. Trap.*L452. 2) [9.i]

forbindelse i stilladser olgn. Chnudtzm.Husb.
268. -bræt, et. flt. -ter ell. -braed(d)er

(MR.1833.259. Suenson.B.II.153). 1) [5.i]

bræt, planke, hvorpaa man kan bevæge sig;

gangbræt. Til at transportere . . Jord .

.

over fast Grund eller paa Løbebræder.
MR.1833.259. MUTeknO. || især (jærnb.):
gangbræt, anbragt langs underkanten af en
vogn, hvorpaa personalet kan bevæge sig (ved

Cj/". -kreds 1, -linie, -ring 2; nu sj.) vej Vi billettering) under kørslen; ogs. om iilsva-

{retning), ad hvilken et himmellegemes be
vægelse foregaar; (nu:) bane. LTid.1757.147.
VSO. 3) overf. anv. af bet. 1 (og 2); især
om menneskers levnedsløb ell. livsvej, navn-
lig m. h. t. livsstilling, karriere, (de) søge at

. . aabne Videnskabernes Elskere en frie

Løbebane. JSneed.1.242. Sin ældste Søn
bestemte han til den militaire Løbebane.
Hauch.1.16. nu er han . . bleven Vice-

rende bræt paa vogntaget (SaUXVI.252).
FlensbA.^lil906.1.sp.6. Buchh.Fodspor i Stø-

vet.(1928).8. ||
(sj.) gangbro paa skib. Pont.

LP.VI.162. 2) [9.1] om del af redskab. 2.1)

(bogtr.) bevægeligt bræt i ældre tiders haand-
presser, der tjente til fundament for trykfor-
men; nu kun om tilsvarende del af en kobber-

ell. staalstikspresse. Moth.L289. VSO. OpfB.*
11.555. 2.2) (foræld.) t silkefabrikker:

konge i Indien, i Sandhed en smuk Løbe- 60 gennemhullet bræt, gennem hvilket silken fø-
bane for en Mand, der begyndte som
Matros. Aftenbladet.^^lil921.1.sp.4. -ben,
€t. [l.i] (jf. Gangben 1 samt -fod 1; zool.)

ben, indrettet til løb. Liitken.Dyr.K86t. Sal.*

XVI.251. -bille, en. [l.i] (jf Løber 2.2;

zool.) bille med løbeben; især om billefami-

res til spolerne. VSO. -bnd, et. [4] (nu
1. br.) person, der bruges til budtjeneste, be-

sørgelse af byærinder m. m. Bergs. PS. II.

17.
II

(nedsæt.) løbedreng. Pont.bR.^L372.
t -bænk, en. [4, 5.i] {efter ty. laufbank; jf.
-kurv, -stol) en art gangkurv til smaabørn.

Xm, Rentrykt »/m 19S1 Sé
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DiætLex.II.3. -cirkel, en. se Løbcirkel.

-daff, en. 1) [l.i] (sport.) dag, paa hvilken

der afholdes kap- ell. væddeløb, især: heste-

væddeløb. DagNyh.''U1930.8.sp.4. 2) [14.2] (jf.

-maaned 1 ;
jur. ell. f) især i flt., om frist

(af 8 dage), der tilstaas en skyldner ud over

den aftalte betalingsdag ; respitdage; i videre

anv.: henstand med en vis ydelse, med op-

fyldelse af et løfte olgn. vAph.(1759). Eiv.

(1914).IV.46. Lassen.AO.^385. OBung.Nov. lo

11.122. -degn, en. [4] (ænyd. d.s.; jf.
Degn slutn.; sml. -skolemester, -skrædder;
foræld.) betegnelse (i 16.-17. aarh.) for de

ældste (og fattigste) disciple ved købstæder-

nes latinskoler, som det blev overdraget at

besørge degnetjenesten ved kirker i 2 miles

omkreds (mods. Sædedegnj. Moth. L290.
TroelsL.^XII.62. -dok(ke), en. se -duk-
ke, -done, en. [2.i] (jæg.) done (I), der

sættes paa jorden for løbende fugle; jord- 20

done. YigM.øll.HJ.196. -dreng:, en. [4]

(jf. -bud, -svend Ij dreng, der løber ærin-

der; bydreng; nu næsten kun (jf. dog Feilb.;

nedsæt.) om person, der anvendes txl alt mu-
ligt arbejde, og som man jager med olgn. Kon-
gen havde ingen anden Tjeneste til ham,
end om han vilde være Løbedreng og
udrette alle Haande Ærender, hvor man
saa vilde sende ham \i.Gn.SvGrundtv.FÆ.
1.37. C. Sørensen, Hiort Lorenzens Løbe- 30

dreng, var Agent for Trykkefriheds-Sel-
skabet. PiaMHds.5.J.65. -dne, en. [l.i]

V (nu sj.) jorddue. Wiese.T.1.527. -dnk-
ke, en. [9.i] (ogs. Løber-j. bevægelig op-

stander paa en drejebænk; pinoldukke. Lø-
bedokken, la Cour&HHolst. Menneskeaan-
densSejre.(l904).84.høheTdokke n.OpfB.^
VII.22. -fod, en. (f i bet. 1 Løb-. Horne-
mann.HF.22). 1) [l.i] (jf.-hen; zool.) fugle-

fod, med lille (ell. uden) bagtaa og med stærkt iO

løb, der er særlig egnet til hurtig bevægelse

paa jorden. Lutken.nyr.H34. Sal.^XV1.252.

2) [9.1] (jf. Gangfod 2; metr.; 1. br.) tresta-

velses versefod med stigende rytme; anapæst.
Mikkels.SproglS.135. -frakke, en. [4]

(jf. Løberklaeder^ ii uniformsfrakke med
snorebesætning, som det er tilladt officerer

at bære uden for tjenesten; snorefrakke. MR.
1850. 79. CReiserer. Fra Kaserne og Geled.

(1892).3. -fngl, en. [l.i] (jf. Løber 2.2; 50

zool.) foræld, betegnelse for forsk, grupper af
løbende fugle (fugle med løbefødder) som
strudsfugle, vadere; Cursores. S&B. SaUY.
352. t -fyr, et. [9.i] løbeild (1). vAph.
(1764). SøLex.(1808). 7S0.(„bedre Løbe-
ild."), -gaard, en. [4] ('.//".-plads 3; landbr.)

indhegnet plads (uden for en stald), hvor
husdyr (især: svin og høns) kan slippes ud
og røre sig frit. Landmands-Blade.1888.563.
Grunth.Besl.103. -gal, adj. [6] (jf. -lysten; 60

især landbr. ell. vet.) om dyr: parrelysten;

brunstig. VSO. Gammeltoft.Kvælstofomsæt-
ningenunderGraviditeten.(1912).97.

||
(vulg.)

om mennesker (især kvinder): gejl. VSO.
-gang, en. 1) [5] gang, forbindelse, pas-
sage, ad hvilken man kan bevæge sig. |j

(1. br.) gangbro paa skib. AEohl.MP.III.117.
Il

(zool.) hovedgang i en muldvarps anlæg,
der fører fra boet ud til dens jagtfelt. BMølL
DyL.1.48. Brehm. DL.UlIl. 53. 2) [9.iJ
(haandarb.) søm, ombukning paa klæder,
gardiner, der danner et rum., i hvilket et

løbebaand kan bevæge sig. EermLange.De
Eolmer.(1838).ll. VortHj.Il3.52. Sæk, med
Løbegang foroven, hvorigennem var truk-
ket en grøn Snor. PolitiE.KosterbWl6l92S.
2.sp.2. -grav, en. [5] (f i bet. i: Løb-^
LTid.l724.491. Slange.ChrIY.282.283). 1)

^ gravet gang, forbindelseslinie, gennem
hvilken man kan bevæge sig (især: rykke
frem mod en belejret plads) uden at være
udsat for ild (jf. Skyttegrav^. Holb.DE.lL
712. *Soldaten . . der kjæk og hærdet

|

1 Løbegraven Tjeneste forretter,
|
Arbei-

dende sig fremad uforfærdet. PaZii/.F.57'8»

Han var bleven udtaget til Ingeniørrekrut,
og (maatte) grave Løbegrave og flette

Skansekurve. Pont.LP. YIII. 113. Feltarb.

49. aabne løbegrave, se aabne 4. || i

billedl. udtr. KomGrønneg.III.152. Vantroen
graver Løbegrave om Kirken. ZafeA^teis.

GY.122. 2) ^ smal gang, som paa ældre
tiders større krigsskibe (linieskibe, fregatter)

løb langs med skibssiden paa banjerne. Sø-
krigsA. (1752). §454. Ftmch. MarO. IL 91.

Scheller.MarO. || hertilLøbegravs-skod (lang-
skibs skod nærmest ved skibssiden i et slag-

skib. SkibsbygnK.179). -hjnl, et. 1) [9.1-2}

om del af maskine; fx. om hjul ell. val-

ser, hvormed en kranarm bevæges: LTid.
1725.292. især: l.i) roterende legeme i en
turbine, hvorpaa løbeskovlene er fastgjort, og
hvorfra energien overføres til turbinens aksel.

0pfB.*I.42. t.2) (jf. Løber 4.4; jærnb.) om
(hvert af) de hjul % et lokomotiv, hvis opgave
det er at bære lokomotivets vægt (mods. Driv-,
Kobbelhjul;. OpfB.U.16. DSB.Matr.L8.
2) [9.1] {efter oldn. hleypihvél; foræld.) krigs-

maskine til forsvarsbrug, bestaaende af to

med en aksel forbundne møllesten, som man
fra fæstningen lod rulle ud blandt angriberne.

*Løbehjul paa deBræder skraae | Lad gjen-
nem Stormhullet iaTelIng.YSt.99. FJahn.
Nordens Krigsvæsen i Middelalderen. (1825).
341.358. Aarb.1867.105. 3) [l.i] løbemaskine;

draisine. OpfB.^II.303. || nu især om børne-

legetøj , bestaaende af to ved et bræt for-

bundne hjul, der kan løbes i gang, og hvor-

paa der kan køres et stykke. PolitiE.Kosterbl.

yel923.2.sp.2. -honé, en. [l.i] (jf. -vag-
tel; især i flt. -høns , \ betegnelse for en
gruppe vagtellignende fugle, der mest lever

paa jorden og kan løbe overordentlig hurtigt;

dværgvagtler; Turnicidæ. Wiese. T. 1. 537.

Brehm.t)L.U13.100. -ild, en. [9.i] (i Løve-.

CCRothe. Waldemar Løicendahl. (1750). 67).

1) (jf. -fyr; ^, foræld.) ild (hvormed en mine
olgn. antændes), som forplanter sig langs ud-

strøet fængkrudt ell. gennem en tændsnor.

VSO. MO. II (jf. bet. 4; billedl. Aldrig saa-

snart havde den jydske Adel antændtLøbe-
ilden (o: givet signal til oprøret), da strax
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sprang Minen, Riegels.ES.I.lll. 2) (ii, for-

æld.) affyring af geværer, der stadig fort-

sættes, idet hver mand i rækkefølge afgiver
sit skud; spec. om form for salutering (rode-

ild), hvorved affyringen i rækkefølge fort-

sættes fra højre til venstre fløj. CCBothe.
WaldemarLøivendahl.(l 750).67. MilTeknO.

jf.: han og Tyroleren alene skjød — de
øvrige ladede . . med frisk ladte Geværer
kunde de Belejrede vedligeholde en Løbe-
ild (o: stadig ild) og afslaae Stormen. Blich.

(1920).yiII.U8. 3) (1. br. i alm. spr.) om
ildløs, brand, der hastigt udbreder sig. nu
udbredte den knittrende Løbeild sig i et

Øieblik til alle Sider. Alle Graner, Fyr-
rer, Lærketræer og Cedere stode i lys
Lue. Oehl.AG.188. Ejemmet.l906.533.sp.l.

II
spec. (forst.): brand i skov, der holder sig

til det tørre plantedække paa jorden uden
at antænde træerne. ForstO. 4) (til bet. 1

og 3) i sammenligninger; især om meddelel-
ser, rygter, der forplanter sig lynsnart.
Grundtv.SS.III.303. Efterretningen om
Nederlaget i Ditmarsken . . foer som en
Løbeild fra det ene Landskab til det an-
det. Allen. 1. 170. en indre Uro, der foer
som Løbeild gjennem Aarerne. Gjel.M.314.
-kat, en. [9.i] løbevogn (4) paa en løbe-

kran. Hag. VI. 376. PDrachm. KM. 107.
-kjole, en. [4] (jf. -frakke samt Løber-
klæder; ^, foræld.) uniformskjole til brug
uden for tjenesten. MB. 1810.418. en saa-
kaldet Løbekjole til dagligt Brug (til en
kommandersergent). MB.1816.275. -knob,
en. [13.1] (jf. -knude^ J, knob, der er knyt-
tet saaledes paa et tov, at der dannes en
løkke. Larsen. KuskJens.Søm.l3. -knude,
en. [13.i] (jf. -knob, -stik^ egl.: knude, som
let løses (løber op) ved, at man trækker i den
ene ende; især: knude, der er bundet saa-
ledes paa en snor, at der fremkommer en
løkke, som kan sammensnøres ved, at man
trækker i snorens frie ende; løkkeknude.
vAph. (1759). (arkivpakkerne) omsnøres
med sejlgarn, der bindes i løbeknude.
GSaxild.Om arkivvæsen.(1923).26. -kran,
en. [9.i] kran, bestaaende af dragere, der
kan bevæges paa spor i en retning vinkelret
paa den, hvori byrden kan bevæges af kra-
nens løbevogn. Wagn.Tekn.39. ORung.Y.41.
-kreds, en. (nu næppe br.) 1) [9.i]d.s.8.
-bane 2. vAph.(1772).IIl. Planeternes Lø-
bekreds (hellere Bane).rSO. 2) [5, 14.i]

gang, passage, der gaar rundt om noget;
omgang, en Løbekreds (o: vægtergang) om-
kring Overdelen af Kirken (o: Viborg dom-
kirke), hvor man kunde gaae Kirken rundt.
MFUrsin.Viborg.(1849).127. -krndt, et.

[9.1] (^, foræld.) krudt, der anvendes ved
antcendelse af løbeild (1). der var lagt Lunte
og Løbekrudt til Krudtkammeret. jB//flr.

SB.4o9. -krud: Holb.DH.III.333. Sø-
krigsA.(1752).§71. VSO. -kngle, en. [9.i]

(t Leb-). (ii eU. jæg., foræld.) lille kugle,
som kan løbe ned i geværløbet af sig selv og
ikke skal føres ned med ladestokken; rende-

kugle. Werfel.Fiskerb.3. VSO. MO. hånd
(gav) Ild paa Greven med II Renne-Kug-
ler og en stor Løb-Kugel. Z,Tt<Z.i7^7.

569. t -kurv, en. [4, 5.i] (jf. -bænk;
gangkurv. JCLange.B.53. -kvark, en.

[I] se Kvark 1. -kæUing^, en. [4] (jf.
RendekæUing; sj. i rigsspr.) kone, der løber

om med varer; sælgekone. Bomh.Samlinger.
X1II.(1920).33. -lampe, en. [4, 5.i] (jf.

10 -lanterne, -praas; l.br.) lille lampe, som
man let kan flytte, gaa med i haanden.
Bang.S.167. -lanterne, en. [4, 5.i] (jf.

-lampej ^ mindre lanterne, der benyttes

ved tænding af lamper m. m. Harboe.MarO.
246. SaVXV.436. -lilje, en. (vel tH IL
løbe 7 og navnet p. gr. af plantens evne tU
at slynge sig; jf. navne som E^ravl-op og
Klavre (VSO.); 8»ni. -rose; nu næppe br.)

3» om forsk, arter af gedeblad, Lonicera;
20 især: alm. gedeblad, L. periclymenum L.

Moth.L290. OecMag.VI.334. JTusch.134.
VSO. -linie, en. [9.i] (nu næppe br.) d.

8. s. -bane 2, -kreds 1. Planeternes Løbe-Li-
nier. Eraft.(KSelskSkrJII.229). -Ii8t(e),
en. [9.i] (fagl.) trælist(e), hvorpaa noget kan
glide frem og tilbage. Løbelister under Sknt-
ier. Arbejdsløn.40. -lyst, en. [6] (nu sj.)

parringslyst hos dyr; irunst. Høegh.AJ.219.
-lysten, adj. [6] (nu sj.) d. s. s. -gal.VSO.

30 -maaned, en. [13.2, 14.2] (nu næppe br.).

O (jf -dag 2) frist af en maaned; respit-

maaned. Nørreg.Privatr.III.131. Løbe-Maa-
neden er næsten tU Ende. Men Obliga-
tionen maa først præsenteres Debitor, for
om han kunde betale den. PAHeib.US.459.
2) løbetid (2) af en maatied. Vexlen bør i

det mindste nyde 12 Løbemaaneder, inden
den taber sin Vexelret. Stampe.VI.163.
-maatte, en. [14.i] (1. br.) løber (4.7) af

40 maattestof. Pont.LP.VI.165. -maskine,
en. [l.i] (jf. -hjul 3, -vogn 2; sj.) draisine

(1) ell. lign. redskab. VSO.(u. Løbevogn^.
Drais' Tvehjul, der kaldtes Løbemaskinen
eller Løbehivilet.OpfB.*I1.139. -mave,
en. [1] (vet.) drøvtyggernes fjerde mave; løbe

(1.2). BMøll.DyL.1.204. SdUI.97. -mns,
en. [l.i] (zool.) hoppemus. Brehm.Patted.414.
SaVXVII.447. -mælk, en. [I.l] (nu
næppe br.) mælk, som er skilt med løbe;

so ostet mælk. VSO. som ret: Løfve-Melck
at giøre. Kogeb.(1710).28.

1. leben, part. adj. (ogs. løbet Thiele.

111.59. OrdbS.(sjæll.). jf. forløbet;, (ænyd.
d. s. i bet. 2) til II. løbe (jf. aare-, bly-,
ister-, land-, langløben;; især: 1) (landbr.
eU. dial.) til II. løbe 6, om hundyr: be-
dækket; drægtig. Moth.L292. En løben
Ko, So, Tæve. VSO. Feilb. Brenderup.
§64.6. OrdbS.(Loll.-Falster,Møn). 2) (jf.

60 III. løbe slutn.; dial.) til II. løbe 11.2: som
er bragt, kommet i flydende tilstand;
spec: smeltet. vAph.(1772). III. løben
Sod. Blich.(1920).XVI.105. Feilb.
IL -leben, adj. se III. -løbet.

lebende, part. se II. løbe D.
liobe-node, en. (til II. løbe 9.1, jf.

U*
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II. Løb 4.2; cT, foræld.) (node)tegn, der an-
giver en forsiring (coulé, chute). vAph.
(1772). III. VSO. -nummer, et. (jf.
løbende nummer u. II. løbe 20.2; især emb.)
tal, der angiver en persons ell. en tings plads
i en fortegnelse, række olgn. VSO. MR.
1839.195. Uret . . har Kassenummer 18585
og Løbenummer 1052. PolitiE.Kosterbl.^Vio
1925.1.sp.l. -ost, en. [I.l] (fagl, 1. br.)

ost, der er fremstillet v. hj. af osteløbe (mods.
Snrmælksostj. MøllH.iV.519. -pas, et.

[8.2] (jf. -seddel i) egl.: skrevet rejsepas,
der gives en tjener ved afsked; især (dagl.)

m. nedsæt, bet, om pludselig afsked, afsked
i unaade; navnlig i forb. give (faa) løbe-
pas, om afskedigelse, bortvisning af tjene-

sten; i videre anv. som udtr. for, at man
afviser en, skiller sig af med noget, hvad
der ikke duer, laer os give det Løbe-
FsiSz.OeconJourn.17o8.506. Hun var os et
naadigt Herskab. Nu have vi faaet Løbe-
pas. CBernh.II.285. Du (havde forlængst)
givet Theologien Løbepas. Schand. F. 76.

jeg ved meget godt, at du meget hurtigt
gav ham Løbepas og forlovede dig med
Erikl ERode. S. 13.

\\ (1. br.) i andre forb.
tage løbepas, tage sin afsked; løbe sin

vej; forsvinde; stikke af; ogs. som udtr. for,

at man mister, gaar glip af noget. *vore
Heste, Køer og Gud veed hvad

|
Ta'er

Løbepas. Hrz.YlII.131. Baud.Novelletter.
(1837).44. skrive paa ens løbepas olgn.

(jf. ty. einem den laufpass schreiben sam<
laa læst og paaskrevet u. paaskrive) give
et daarligt skudsmaal, en ordentlig revselse.

Han skulde faa skrevet paa sit Løbepas.
Font.F.IL213.

j|
spec. (især ^; foræld.) i

udtr. for udstødelse af en hær, afsked fra
krigstjeneste som uværdig, navnlig med paa-
følgende landsforvisning, han (skal) med
Løbe-Pass føres ud af Landet. ^/-FsS^ri^s
Art.§639. smst.§ 351.615. Formular til et

Løbe- Pas. smstXSr. Skr.(MR.)"/i2l774.
Oehl.Yn.247. MilTeknO. -peni^e, pi.

spec. (efter ty. laufgeld; ^, foræld.): haand-
penge, der udbetaltes nyhvervede soldater (egl.:

som rejsegodtgørelse). Naar Vi have no-
gen Værving fornøden og til dens Behov
skulde lade udtælle Ride- og Løbe-Penge.
ChrYsKrigsArt.§l53. -plads, en. 1) [l.i]

(foræld.) plads, hvor der holdes kap-, vædde-
løb. Moth.L290. 2) (foræld.) samlings-, alarm-
plads for tropper. Slange.ChrIY.545. Løbe-
og Munster-Pladser. smsf. 797. Rockstroh.
Hær.1.262. 3) [4] (jf -gaard; især landbr.)
plads, hvor husdyr (især: høns) kan løbe

frit omkring, en indhegnet Løbeplads (Pad-
dock). Wrangel. Haandb. f. Hestevenner. II.
(overs.l888).769. YQrtHj.III4.37. -praas,
en, [4, 5.1] (jf. -lampe; nu dial.) lille, tyndt
lys til at qaa omkring i huset med. Museum.
1892.1.133. Feilb.BL.122. -punsel, en.

[9.1] fø, især guldsm.) punsel, hvormed der
trækkes lige og krumme linier m. m. Larsen.
Træk- elier Løb ep unts er. Binnentp./MW.
509.

Iiøber, en. ['løbar; som 2. led i ssgr.

-|lø-t')b8r] laber, (rættere løber). Høygs.
AQ.140. (if) Løbere. Høm. Moral. 11. 13.
Graah.PT.1.226. OrdbS.(Falster)), flt. -e.

(ænyd. løber(e) i bet. 1 og 4.6, oldn. hlau-
pari, jf. ty. låufer; til II. løbe, egl: en ell.

noget, som løber)

1) om person. 1.1) i al alm.; oftest m.
bibet. af, at vedk. løber hurtigt. Moth.L293.

10 De svenske Skydskarle ere gode Løbere.
YSO. (han) var ikke nogen særlig øvet
Løber (0: skøjteløber). Drachm.EO. 263.

||

(sport.) person, der deltager i kapløb, driver
løb som idræt. Hørn.Moral.II.13. YortHj.
12.103. 1.2) person, som bringer (il)bud;
især: person, som sendes af sted med et bud,
der skal besørges hurtigt; kurer (1). Lø-
berne gik med Breve fra Kongens . .

Haand igjennem al Isra.el. 2 Krøn. 30. 6.

20 Oraah.PT.1.226. MO. Sal.^XYI.253. jf.
Feilb.

II
især (næsten foræld.) om tjenere,

lakajer, som brugtes til at gaa ærinder
m. m., ell. som ved festlige lejligJieder, i høj-

tidelige optog, skulde løbe foran og ved siden

af herskabets vogn (sml. Biløber i), (man)
raaber og fløjter . . efter Laqvejer og
Løbere; at de skal springe hen til dend,
og dend, at hente Penge.Holb.llJ.I.l. Ew.
(1914).lY.56. en gylden Glaskaret, led-

30 saget af Hertugens Løbere og Heidukker.
Ing.EF. XIII. 174. Thors0e.EM.l6.

\\
(nu

næppe br., jf. dog Skovløber^ om andre
underordnede betjente, funktionærer. FrYs
KrigsArt.§l61. „ved Øresunds Told (kaldes)

denBetient, som gaaer iKammeretsÆrin-
der, Løber." YSO. ,//". Malmløber (o

:
per-

son, som transporterer malm). Regulativ
(Kvartudg.)^^lil801.§9.

2) om dyr. 2.1) i al alm.; især om heste

40 (jf. Bi- (2j, Durk-, Dyst- 2, I. Forløber i;.

den hest er en god løber. Jfo/A. L293. 'I

Spring og Løb henad sumpige Jord,
| Dog

Løberen (o: en hjort) trættes tilsidst. PalM.
1.159. disse Kralliker, som Brændehand-
lerens Kuske kalder for „Løbere".DracAm.
STL.288. 2.2) (zool., nu sj. uden for ssgr.)

som betegnelse for ell. navn paa forsk, dyr,

jf. fx. Bund-, II. Dobbelt-, Hejre-, Kær-,
Land- (2), Træløber. || løbe fugl. Brehm.

50 FL.485. Larsen. D&H. \\l0bebille. CollO.

Larsen, jf. Aks-, Bombarder-, Guld-,Have-,
Læderløber.

3) til II. løbe 7, om (dele af) planter;

jf Dag- (1.2), Frø-, Land- (8), Stok-, Ud-
løber.

II ^jf. Løbeskud; nu næppe br.) ud-
løber; vildskud. Green.UR.lO.

4) om ting. det (0: en automobil) var
en Løber. Oiese7iLøkk.NH.1.210. isæriflg.
anv. (jf. ogs. Feilb.): 4.1) (jærnb.) beskyt-

60 telsesvogn, der indkobles foran (ell. efter) en

godsvogn, som er læsset med gods, der rager

ud over dens ender. DSB.Matr.II.35. 4.2)

bevægelig (roterende) del af et redskab,
en maskine

\\
(møl.) øverste sten i en

kværn (mods. I. Ligger 2.1^. Moth.L293.

OpfB.*I.625. om tilsvarende del i en krudt-



637 lieber lioberstolpe 638

valsenwlle: MilTeknO. \\ sten (af kegleform),
der gnides mod et underlag for at po-
lere det, rive et paa underlaget anbragt stof
m. m. vAph.(1772).llI. en Farvesteen
med 2de høheTe.Bogtr.(1781).26. Siden
afslibes Flisegulvet med en stor Løber
af glat Sandsteen, men nden Yand.Phys
BibLY11.230. HinnerupJuv.262. Haand-
gem.550.

||
(vistnok til foreg, gruppe; geol.)

sien, der har udslebet en jættegryde. Sal?
XI1I.301.

II (jf. I. Ligger 2.?; den bevæge-
lige del af en til overskæring af klæde an-
vendt saks (nu erstattet af roterende cylindre
olgn.). VSO.

\\
(reb.) dels (foræld.): „Et

faststaaende Hinl med fire Hager, at spinde
fiirløbet Tovværk paa." YSO. dels: en med
krog forsynet, til en stolpe (løberstolpen) be-

fæ^et, roterende maskindel, der anvendes ved
sanimenslaaning (snøring) af snore ell. liner.

Fisker.SøO.80. Hannover.TekstU.II.524.
||

(1. br.) del af redskab, som kan glide op og
ned, skydes frem og tilbage; (alm.:) skyder;
fx. om del af lineal, passer (S&B.), af et

fodmaal (D&H.), om jærnklods i en krafi-
prøve(r), der faar klokken tilatringe( VBruun.
Med stækkedeVinger.(1923).76. se u. Her-
kules 3^, a om bevægelig del i et brand-
rør (Scheller.MarO.). 4j) ^ løbende part
af en talje; ogs.: tov, trosse, der skæ-
rer igennem en blokell.mellem to blokke.
SøLex.flSOS). KuskJens.Søm.2. 4.4) del
afredskab, maskine, hvorpaa ell. langs
med hvilken noget kan løbe ell. glide

\\

(jærnb.) især i ftt, om sæt af løbehjul (1.2)

paa et lokomotiv. Sal*XVI. 252.
|| (nu

næppe br.) bjælke paa rambuk, langs hvilken
ramklodsen glider; (nu:) mægler. Forkl
Tømrere.110. CoUO. A£) (vel til bet. 1.2) t

skak: brik („officer"), der ved spillets

begyndelse er knyttet til kongen ell. dron-
ningen (jf. Dronninge-, Kongeløber^, og
som kun maa flyttes i skraa retning.
vAph.(1759). Skak.(1773).8. Grundtv.Snorre.
11.256. Drachm.T.69. 4.6) {til U. løbe 14.i,

egl.: Ung, som har udstrækning i længden;

jf. bet. 4.7 samt Bolværks-, Dagløber (2);
bygn.) aflang sten (iscer: mursten), der
er anbragt saaledes, at dens langside
er parallel med murens længderetning
(mods. Binder 4.2j. ForklMurere.6. (mur-
stenene) lægges i regelmæssige Skifter, i

det enkelte udvendig synlige Skifte altid
to Løbere og een Binder, det saakaldte
Munkeskifte. VLorenz.DE.1. 6. \\ om ting af
andet materiale, der er anbragt paa lig-

nende maade, fx. om græstørv i jordvolde
(MilTeknO.), tørv i stabler (NkS4'>2964.1X.
131). 4.7) {endnu ikke i S&B.; sml. Løbe-
maatte, -tæppe; visi til II. løbe 14.i; jf.
bet. 4.6) stykke stof (dug, tæppe), der er an-
bragt paa langs ad noget; især: langt,
»malt tæppe (oftest af forholdsvis tarve-
ligt stof), der lægges tværs over et gulv,
i en gang olgn. (over et finere tæppe), for
at man kan undgaa at betræde (shde paa)
selve gulvet. TroelsL.II.170. den hvid-

lakerede Trappe med den røde Løber.
PLevin.SG.lo6. Han gik op og ned ad
Gulvet . . Lina havde lagt en Løber, hvor
han gik, for at dæmTpeLyåen.EuldaLUtken.
DegnensHus.(1929).22. || bordløber. Pol.

"hl912.9.
Ij (jf. II. løbe 11.2; mal.) om farve

(lak), der løber ud i smalle tunger. Elev-
bladet.(Aarh.Malerskole).l930.14.

5) (^, især sejlsports-udtr.) om (sejlads

io for) vtnd agten for tværs (skraat ind
bagfra). Side om Side strøg (baadene)
afsted paa en rum Løber ud efter første
Mærke (o: ved en kapsejlads). Pol.^/il931.
5.sp.6.

lieber-, i ssgr. til Løber
|| foruden de

ndf. paa alfabetisk plads anførte ssgr. kan
nævnes nogle til Løber 1.2 hørende (foræld.)
betegnelser for dele af en løbers (en lakajs)
ttdr««/nirj^,8<mjLøber-hue, -pisk, -skilt,

20 -stok (se VSO. MO.).
liObe-rad, en. [14.i] 1) (fisk.) den

lange rad i et gaffelgam, fra hvilken mindre
rade udgaar t\l siderne. I)rechsel.Saltvfisk.34.

LovNr.5b''U1888.§23. 2) (landbr., foræld.)
d. s. s. -række. Feilb.

lieber-blok, en. [4.2] ^ taljeblok, som
ikke er fast anbragt under arbejdet; løs

blok; løbende blok. Bardenfl.Søm.1.117.
-dukke« en. [4.2] se Løbedukke.

30 I^ebe-rende, en. [9.i] (jf. -rør 2; J,
ell. a, foræld.) tændrør, lunte, hvorved en
brander (1) bringes til eksplosion. VSO.
lieberi, et. vbs. til II. løbe; især (dagl.)

til II. løbe 4, om stadig omløben, gaaen by-
ærinder olgn.; renderi. (en) Provinsgros-
serer, der halvsov i en Krog, træt al det
megetLøberi i „Bjen'^.Bang.S.278. AndNx.
PE.111.111.
Ijebe-rinSv en. [9.1-2] 1) ® ring, skive,

*) hvorpaa noget kan løbe; fx. om ringe i kugle-
lejer, hvorimellem kuglerne løber. Hag!vl.
418. 2) t d. s. s. -bane 2, -kreds 1; jf.:
•Aarets Løhe-Bing. Eolb.Metam.36.
L.eber-k]æder, pi. [1] {jf.jy.\øh(s)-

klæder, sæt tøj, man gaar ud med; sml.
-trøje samt ty. låuferschuh, -schiirze, sko,

skørt, som bruges af løbere; jf. ogs. Løbe-
frakke, -kjole, -trøje, -tøj ; visi egl. om dragt,
der er bekvem til løb, derefter: let, magelig

50 klædedragt, som bruges uden for tjenesten,

til at gaa ud med fj nu næppe br.) dragt,

som er bekvem til at løbe i; let, løs dragt,

som bruges af løbere (1.2). VSO. jf. Gram.
Breve.211. -lag, et. [4.6] (mur.) d. s. s.

-skifte. Gnudtzm.Eusb.36.
JLebe-rose, en. (nu næppe br.) % d.s.s.

-lilje. JTu.tch.134. JESmidth.Haver.57.
lieberske, en. (l.br.) kvindelig lø-

ber (1). vAph.(1759). VSO. | (jf. Land-
60 løberske; nu næppe br.) kvinde, som strej-

fer om, følger en hær olgn. vAph.(1759).
Iieber-»kifte, et. [4.6] (jf. -lag; mur.)

skifte i en mur med sten, der vender langsiden
udad(mods.Kopskiite).ForklMurere.6.Aarb
Vejle.1930.7. -stolpe, en. [4.2] stolpCr

hvorom ell. hvorover noget kan dreje sig; om
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stolpe til sluseport: ForklTømrere.147.
||
(reb.)

se ovf. sp. 537". -traje, en. [1] (jf. -klæ-

der samt Løbetrøje; nu næppe hr.). VSO.
liobe-rnlle, en. [9.i] rulle, valse,

hvorom et tov, en kæde kan løbe; ogs. om
friktionsrulle ell. lederulle. MilTeknO. Tekn
MarO. -rygte, et. [9.2] (jf. -tidende; nu
sj.) omløbende, upaalideligt rygte. MO. D&H.
-række, en. [14.i] (jf. -rad 2; landbr.,

foræld.) pløjet rende ell. fure i baareagre,

hvori man om foraaret nedlægger gødning,
som blandes med jord, hvorefter blandingen
spredes om efteraaret. E.øegh.AJ.293. Begir.
Jyll.IIl.170. Olufs.Landoec.175. -ror, et.

t) [5] (zool., 1. br.) løbegang (1) i en muld-
varps anlæg. BMøll.DyL.1.48. 2) [9.i] (^ ell.

ii, foræld) d. s. s. -rende. SøkrigsA.(1752).

§71. VSO. -sand, et. [10] (jf. løbende
sand u. II. løbe 20.2; nu dial.) løst sand, der
let kommer i (flydende) bevægelse; flyde-,

kviksand. (Kalk.ll.826). Feilb. -iseddel,
en. 1) [3] (jf. -pasj f rejsepas; afskedsbevis;

spec: rejsepas til en landsforvist. Baden.
JurO.I.311. 2) [9.1] (jf -brev, -skrivelse;
kort, trykt ell. skrevet meddelelse, der er be-

stemt til at bringes hurtigt om, gaa rask fra
en person til en anden; cirkulære; i alm.
spr. især om foreløbig avismeddelelse, der

hurtigt, fx. ved uddeling paa gaderne, søges

bragt til offentlighedens kundskab. Circulair-

befalinger eller Løbesedler (maa) ikke op-
holdes, men strax . . aabnes og expederes.
MB.1816.474. hun sendte Hr.H. en Løbe-
seddel, som meldte, at hun havde mod-
taget Indbydelsen. HCAnd. IV. 420. hen
paa Eftermiddagen kom der Løbesedler
fra Arbejderen (o: en avis) og bekræftede
Rygtet. AndNx.PE.III.S41. (jæmb.:) hver
Station . . udsender en Mand til hver Side
af Stationen med en Løbeseddel (o: for
at anmelde kongetog for banebevogtningen).
DSB.Togregl.18. -skinne, en. [9.i]

metalskinne, hvorpaa noget kan løbe (glide,

bevæge sig). Løbeskinner i Gulv (til en
skydedør). Arbejdsløn.2 7. -skole, en. [4]

^,/f. -skolemester; foræld.) skoleundervisning,

der gaves af en omvandrende skolelærer.

PChristensen.Smaatræk.(1896).14 7. -skole-
mester, en. [4] (jf. -degn, -skrædder;
foræld.) omvandrende skolelærer, der passede
skoleundervisningen i et vist distrikt. Brors.

(AarbEards.IX.104). -skoTl, en. [9.i] ^
skovlformet del- af en turbine, der opfanger
bevægelsesenergien i indstrømmende vand ell.

damp. SaVV.504. -skridt, et. [l.i] (især
gym.) skridt, som en løbende, en løber gør.

Qymn.1.91. Løbeskridt nærmer sig . . Der
dukker endnu et Par Mænd frem. CHans.
S.219. -skrift, en. [14.i] (fagl, 1. br.)

som overs, af Kursiv (I). Brandt.(Lucia.
XXXVI). UnivBl.L167. -skrivelse, en.
[Q-i] (jf- -seddel 2; emb., nu 1. br.) rund-
skrivelse; cirkulære. Sal.XII.83. -skræd-
(d)er, en. [4] (jf. -degn; foræld.) omvan-
drende skrædder.ÉibeAmt.1925.260. -sknd,
®*- Vn Cif' Løber 3; mi næppe br.) nyt

skud, udløber paa en plante. OecMag.VI.64.
-skytte, en. [4] (ænyd. d. s. ; vist omdan-
net af fm>f. lo(o)pschut(e), person (især:
kvinde), som strejfer om paa gader og veje,

holl. loopschuit, egl. sa. ord som fsv. lope-
skuta, oWn.hleypiskiita, hurtigsejlende, min-
dre fartøj (skude); ved tilknytning til II. løbe
8 og Skytte (en med bøsse bevæbnet person)
opfattet som: desertør, marodør

\\ arkais., sj.,

ip jf. dog 6ornÆ. løvvenasjytt (Esp.452)) ned-
sæt, betegnelse for en (fremmed) landstryger,
vagabond; nu kun kendt fra L. Koks Danne-
virkevise: *Gabed kand vi vel tillukke,

|

Saa vi os ej lader pukke,
|
Af hver frem-

med Løbeskytte,
|
Os giester for bytte.

LKok.(PSyv.Viser.(1695).584). jf. Orundtv.
PS.VIL 28.

II
(sj.) krybskytte. HFEw.SF.

231. -snor, en. [9.i] (især haandarb.)
løbebaand. Folkedragter. 92. -spole, en.

20 [9.2] roterende spole. Hannover.Tekstil.il.
226. -spyd, et. [Li] (foræld.) spyd, som
brugtes ved dystløb, karruselridt olgn. vAph.
(1764). VSO. -stag, et. [9.i] J, et ved
begge ender fastgjort tov (kæde), langs hvilket

noget (især: en kovs) kan glide. Moth.L290.
SøLex.(1808). Bardenfl.Søm.1.88. -stald,
en. [4] (sj.) aflukke, større spiltov i en stald,

hvoren hest kan gaa løs; boks. CollO. -stang,
en. 1) [5] stang, lægte, som man kan støtte

30 sig ved under bevægelse; især (jæmb.) om
stænger anbragt langs et lokomotivs sider.

FlensbA.^ia906.1.sp.6. SaUXV.990. 2) [9.i]

(fagl.) stang (skinne olgn.), langs hvilken
noget kan glide. Andres.Klitf.303. For at
kunne indbinde Hesten noget kort , . sæt-
tes Binderingen paa en Løbestang fast-

fjort . . til Krybbens Forstykke. LandmB.
11.362. -sten, en. I) [9.i] f smykkesten

(ædelsten), anbragt paa en snor, et baand.
40 vAph.(1772).III. 2) [9.2] (møl, sj.) løber (4.2).

TJBirkedal.(StSprO.Nr83.30). -stige, en.

[5] (byqn., 1. br.) stige, der danner forbindelse

i et stillads; løbebro (slutn.). NkS4°2964.IX.
123. -stik, et. [13.i] (dial. -steg, enj.

.^løbeknob. Tidsskr.f.Fiskeri.1874.303. Schel-

ler.MarO.høhesteeg.Stibolt.SF.ll. -stof,
et. [I.l] (fysiol.) ferment, der findes i kalve-

løbe; løbe. LandmB.lI.80. f -stol, en.

[4, 5.i] (jf. -bænk, -kurvj en art gangkurv til

50 smaabørn. DiætLex.II.3. -stor, adj. [6]

(landbr.) om husdyr: i stand til at parre stg;

avledygtig; kønsmoden. Løbestore Gylte.
Herregaardenes Adresse-Tidende. 'Vi 1922. S.

sp.2. -sTond, en. [4] 1) (jf. -bnd, -dreng;
dial.) person, som kan løbe ærinder. Feilb.

2) t landstryger; omløber. Sort.(DSt.l909.38).

-SO, en. [9.1, 14.1] (jf. Rendesø; ^ ell. fisk.)

om (søgang med) særlig kraftige og lange bøl-

ger (efter stærk fralandsvind). AchtonFriis.
60 DØ.II.125.III.178. OrdbS.(bornh.).

I. lobet, part. til II. løbe. II. lobet,
part. adj. se 1. løben.

III. -lobet, adj. [-|lø-'b9<] (ogs. -løben,

Feilb. jf. u. tre-, tveløbetj. (til II. Løb) som
sidste led af ssgr.; især: 1) til II. Løb 7.1

;

dels i ssgr. m. num., der angiver antallet af
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løb (piber) paa et skydevaaben, som dob-
beltløbet; J/".: en lang, eenløbet .. Flinte-

høsse.BoganJ.133. en sexløbet Revolver.
Berg8.PP.2. dels i ssgr. m. karakteriserende

adj. som glatløbet. 2) t ssgr. m. num., der
angiver antallet af vindinger, snoninger i

ell.paa noget. 2.1) (jf. II. Løb Q.3) * ssgr.,

der angiver antallet af vindinger paa en
skrue: -gænget, se enkeltløbet, jf.: enkelt-

løbede ogflerløbede.. Skruer. jPBFriis.
KA.76. 2.2) (især ^) til II. Løb 9.2, i adj.,

der angiver antallet af parter i garn, tov-

værk olgn., som to-, tre-, tveløbet; jf.: en-
løben (garn).Feilb.lJ253. fiirløbet Tov-
værk. FSOJ"77.Li 73. Scheller.MarO. Feilb.

IJ294. 3) (fagl.) til II. Løb 8.3, i ssgr., der
angiver formen, udseendet af løbene hos fjer-

kræ; fx.: højløbede (høns). JFedtersen-
Bjergaard.VortFjerkræ.(1901).38.
LiObe-tap, en. [9.1-2] tap, hvorpaa noget

løber; fx. om akseltappe paa motorvogn.
OpfB.*lU77. -tid, en. t) [6] (jf. Løb-
ningstid; landbr. ell. vet.) tid, paa hvilken

husdyr er parrelystne (parres); brunsttid.

Moth.L290. Eøegh.AJ.219. du vil have
Karlene til at rende efter dig som Han-
hunde i høhetiåen. Rørd.Vi. 251.

|| (jf.
løbsk 3j; 1. br.) biUedl., om tid (periode),

hvor man gaar meget ud, „gaar i byen".
AndNx.PE.n.3o. sa.DM.III.105. 2) [14.2]

T tidsrum, i hvilket en kontrakt, en obliga-

tion (især: en veksel) har gyldighed. Lov^Vt
1861.§54. Hage.*664. f -tidende, en.
[9.i] d. s. s. -rygte. vAph.fl759). -tov, et.

1) [5] (1. br.) tov, udspændt som rækværk paa
en smal trappe ell. stige. AndNxJ'EJIIJSO.
2) [9.i] (nu næppe br.) tov, v. hj. af hvilket

en driv- ell. trækfærge bevæger sig.MilTeknO.
-traad, en. (jf. -baand 2, -snor^. spec. [9.il

(foræld.): „Hos Jægere kaldes den Traad
eller Snor saaledes, hvormed Jægergarnet
kan trækkes som man vil." VSO. -trin,
[l.i] (jf. -skridt; 1. br.). Løbetrin buldrede
frem og tilbage (paa skibsdækket) oven
over h^m. AKohlMP.I.102. FSadolin.Ner-
vehelse.(1908).75. R (dans.) om dansetrin, der
udføres i et hurtigt tempo; nu især om lø-

bende trin i selskabsdanse. vAph.(1772).III.
„Et Slags Trin i Dands, der skeer hurtig
frem eller tilbage, som i Balletter." VSO.
-trøje, en. [4] O/- Løber-klæder, -trøje;
I. br.). Nogle (arbejdere) stak i en Løbe-
trøje og hastede hjem for at faa en Ske-
fald varm Maå.AndNx.PE.IIlJ258. -tnr,
en. [l.i] (dagl.) bevægelse i løb over en vis
(kortere) strækning. S&B. AndNx.S.13. ty-
ren kom efter ham, saa han fik sig en
ordentlig løbetur I -tæppe, et. [14.i]

(nu 1. br.) løber (4.7). CoUO. et smalt Løbe-
tæppe, der laa midt henad det ellers
nøgne Gulv. Pont. LP. VIII. 138. Pol. Vi
1907.3. -tarj, et. I) [1] (jf Bentøj; sj.,

spøg.) om benene, (paa et føl:) Fleuron.STH.
II. 2) [4] (jf. Løberklæder; dagl.) dragt
iU at gaa ud med, gaa i byen med (mods.
Arbejdstøj;. AndNx.PE.II.25. f -tern-

me« en. [4, 5j] {efter ty. laufzaum; jf.
-baand 1) «n slags ledebaand til smaabørn.
DiæiLexJI.3. -vagtel, en. [l.i] \ d. s. s.

-høne. BøvP.II.407. -vers, et. [9.i] (jf.

-fod; metr., 1. br.) anapæstisk vers. Mikkels.

SproglS.135. -vogn, en. 1) [9a] t let-

løbende vogn; faeton. vAph.(1772).III. 2)

[9.1] (nu næppe br.) løbemaskine. VSO. 3)

[4, 5.i] t en slags gangvogn til smaabøm.VSO.
10 MO. 4) [9.i] <Sf vognlignende del af en løbe-

kran, der bærer spillet. DSB.Banebygn.88.
OpfB.*II.445. -værk, et. [9a-2] an-
ordning, hvorved noget kan bevæge sig, komme
i gang; om hjulsystem, hvorved vognen i en
hængebane løber paa bcerekablet: OpfB.*II.
238. I gangværk i et klokkesignal, et klokke-

hus (1.2). DSB.Sikr.1.63. -eje, et. [13] (jf.
-knob, -stik; J, løkke, der dannes ved, at

enden af et tov stikkes igennem et splidset

20 øje i tovets anden ende. Harboe.MarO. Bar-
denfl.Søm.I.147.
JLeb-fod, -grav, se Løbe-fod, -grav.

liObing, en. vbs. til II. løbe (s. d^.
liOb-kiste, en. [I.l] (foræld.) halmkurv,

anvendt i st. f. ligkiste ved fattigbegravelser.

Krist.JyA.IV.94. Feilb. -kugle, en. se

Løbekugle.
liobning, en. vbs. tU II og IH. løbe

(s. d.). liobnings-tid, en. (landbr.) tU
30 II. løbe 6: løbetid (1). LandbO.III.772.

lieb-passer, en. [n.7.i] (jf. -cirkel;

^ passer til maaling af skydevadbens løb.

Larsen.
liebs-, i ssgr. se Løb-.
lebsk, adj. [løbs^] Høysg.AG.184. (nu

dial. laabsk. LTid.l724.823. jf. Feilb. lobsk.

Moth.L184.294. Sort.Poet.62. OrdbS.(Møn).

jf. Feilb. — nu næppe br. lobsk. Worm.
Sat.80. lybsk. Oraah.PT.1.224. Argus.1771.

¥iNr.42.2. PAHeib.Sk.III.91. WerfelJagtb.
43. jf. ndf. 1. 53). intk. d. s. (Holb.GW.lVJS.
Kbh.yel913Jjip.2) eU. (nu næppe br.) -t

(Moth.L294. jf. Mikkels.Sprogl.175f.). flt.

-e eU. (nu oftest) uden bøining i faste forb.

som løbe, rende, køre løbsk (jf. Mikkels.

Sprogl.177). (ænyd. løbsk, lobsk, sv. lopsk,
brunstig, no. løpsk, nordfris. lupsk, nt.

16p(p)sch mfl., mnt. lopisch, ty. låufisch;

til II. løbe; sml.(m. andre afledningsendelser)

50 dial. lovs(e), losse, løvse ofl. (OrdbS. jf.
Feilb.), bomh. vojl-lovse, om hest (Esp.389),

dial. (sjæll., falstersk) løvset, luset ofl.

(OrdbS.) I formen lybsk tU dels ved folke-

etymologisk sammenblanding m. I. lybsk, ved
tilknytning til fortællinger om kampe, hvor
lybækkeme flygtede (se fx. SvendbAmt.1925.
12), jf. nt. dånsch ell. liibsch lopen (Men-
sing. Wb.I.694.III.542))

1) (til n. løbe 1) om træk- ell. ridedyr, især
60 hest: som (p. gr. af angst) styrter vildt,

sanseløst af sted; især: som styrter af sted

med vogn ell. (sjældnere) rytter og ikke lader

sig styre; undertiden (i forb. som være løbsk;.*

som har tilbøjelighed til at blive sku
og løbe (MO. jf. SjæUBond.80) ; især i forb.

»owløbe løbsk ell.(l.br.) rende løbsk
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(Buchh.MC.88. Feilb.) ell. (nu sj.) blive
løbsk (jf. blive 4.2). Manden der var
kommen at sidde paa en løbsk Hoppe.
Eolb.Heltind.l1.327. (hans) Heste løb løb-
ske, kiørte min halve Stakket-Port i tu.

Luxd.Dagh.1.285. et Par Heste vare blevne
løbske for en Skovvogn (og) havde væltet
den. Blich.(1920).XXlV.48. (hestene var)
saa hvide af Skum og saa forhivede, som
havde de løbet løbsk.JFibiger.Liv.48. (jf.
«. II. løbe 1.1^ i forb. m. med: (hestene) er
løbne løbsk med Vognen. Schand.0.1.57.
billedl: Pegasus tog for sig selv at blive
løbsk med Anti-Spectator. LTid.1745.85.
M (sj.) om kvæg. dersom nogen ved rødt
Klæde giør Beester (gengivelse af lat. ar-

mentumy løbske. IIolb.GW.IV.2.}li i videre

anv., i forb. køre løbsk, (jf. Løbskkørsel^
om kusk: miste magten over hesten(e). Feilb.

OrdbS.(sjæll.). jf.: Hesten . . kørte løbsk
med ham. KMich.F.212.

2) (til II. løbe 6; jæg. ell. dial.) om dyr,

især hunhund (hunræv): brunstig; parre-
lysten. Moth.L294. en løbsk Hunhund.
Élich.(1920).XVIII.21. paa Landet anven-
des . . Nihilum album (0: zinkilte) under-
tiden indvendig hos Kreaturerne for at

gøre dem „løbske''. SundhedsKollForh.1895.
106. en Hunhund, som for Tiden var løbsk.
AchtonFriis.203. Feilb. OrdbS.(Fyn).

3) overf. bet. af 1 (og 2). 3.l) om person:
som farer, styrter forvildet, sanseløst af sted

ell.bort; forvirret; halvgal; ogs.: ude af
sig selv af raseri; vild; ubændig, ligesom
man straffer een, der med rødt Klæde
giør Fæet løbsk off gall, Hosbonden til

Skade, saa bør og nand straffes, der med
u-rimelig lang Snak giorde Borgerne løb-
ske, og drev dem ud af Huset, jer (0: kro-

værten) til Sk&de.Eolb.GW.IV.2. Feilb.

OrdbS.(sjæll., fynsk). || i alm. spr. især: som
mister herredømmet over sin fantasi, sine

følelser; som giver sig sine stemninger i vold,

ukritisk giver udtryk for sine følelser, ideer.

Worm.Sat.80. Jeg fandt det . . ikke raade-
ligt at lade hende løbe løbsk i denne
Stemning. Kierk.1.400. Bedst er (tegneren),

hvor han ikke bliver for løbsk. Bogvennen.
1926.60.

II
om tænkemaade, mundtlig ell.

skriftlig udtryksmaade. Sort.Poet.62 (se u.

Lædersværd^. en Mund der løber løbsk
med ham, over Stok og Steen. Grundtv.
Myth.632. Holdtl Tungen løber løbsk paa
åig.Erz.XV.312. Der er aldeles ikke no-
{ret mærkeligt i det, din Fantasi løber
øbskl ERode.S.12. (nu l.br.:) »Min Pen
er løbsk, ey stiller sig, | Men fanger an
og T\meT.Reenb.I.231. Eøysg.AG.184.*hvoT-
hen løber atter løbsk min Pen?Pa/ilf.JF.
99. DSt.1931.92. 3.2) om ting ell. forhold.

løbske Hedebrande. RibeAmt.1931. 729.
\\

isasr om maskiner: som ikke lader sig standse,

ftrewsc. Maskinen løber løbsk.ScAe//fr.MarO.
292. om tog: Der er intet Vacuum .

Vi kører løbsk. Bønnelycke.L.40.
liebsk-hed, en. 1) til løbsk 1. vAph.

(1772).III. Landbo.III.464. (nu næppe br.:}^

Løbskhed stikker den, siges om He-
sten, naar den bliver løbsk. VSO. 2) (1. br.}
til løbsk 2iparringslyst (hos hunhund). Blich.
(1920).XYIII.25. 3) (1. br.) overf. Kon-
servatismen . . har forsøgt at bremse Ud-
viklingens Løbskhed. DagNyh."hl928.9^
sp.2. -ker»el, en. [1] (især avis-spr.)
vbs. til køre løbsk. Riget.^^kl911.4.sp.l. (en

10 vognmand er) bleven dræbt ved en Løbsk-
kørsel. PoZ."/si&i4.9.

I/øbstikkel, en. se Løvstikke.
I. liOd, en ell. (sj. i rigsspr.) et (Winth.

Eaandt.9. sa.Fort.l72. Gjel.R.7. Bogan..
11.150. OrdbS.(Lolland)). [I08; o^s. lø-'8}

Icfd. Eøysg.AG.138. (tidligere ogs. skrevet

Lyd. Reenb.II.297. Kom Grønneg. V. 143.
Clitau.PT.175. NvEaven.0rth.112. jf Feilb.— \ r». no. form : Let. Drachm.M.48.63).

20 best. f -(d)en [iløa'(8)n, ilø-'8(8)n] flt. (1. br.)

d. s. (se bet. I.2). (glda. lidh, ledh, lydh,.

lødh, æda. lyt (Earp.Kr.14.17.22 ofl. AM.),
SV. dial., no. dial. lit, let, oldn. litr, got. wlits,.

ansigt, udseende, osax. wliti, glans, ansigt,

skikkelse, oeng. wlite, glans, udseende; besl.

m. V. lede, VI. lide, jf. u. -laden || I sildi-

gere Tider er Lød optaget i Skriftsproget
af Forfattere i Landoeconomien, f. Ex.
E. Viborg, Dalgas o. a. MDL. „brugelig

30 især i Jylland . . I øvrigt bruges det nu
næsten ene om Heste og Qvæg." MO.
„Dialectspr." Levin, nu fagl. (i bet. 1.2^,-

dial., i olm. rigsspr. (S, især poet. ell. hos^

sprogrensere)

^) om udseende, overfadebeskaffenhed:
farve (LI), l.l) i al alm. Moth.L232. 'De
Skyer har adskillig Lød,

| En hvid, en
blaa og saa en rød, | Og allersidst den
sorte. Grundtv.SS.Y.600. *hvor han sank

40 i Vandet, | Var Bølgen mørkerød:
|
Sin

Lødd den havde skiftet
|
Af Grændels

Trolde-Blod. sa. P/oM). 79. Tøiet er saa
smudset, at man ikke kan faae Lød i det
o: man ikke kan faae den rene Farve
frem. YSO. *Min Kappe blev gjort over
Kirkevævs Spind, |

den staar vel i Lød-
den til Øje og'Kmd.Drachm.yD.139. (en)

Fyr med . . rødt, kortklippet Haar og et

ynkelig tyndt Fip- og Overskæg af samme
saljød.ZakNiels.Maagen.62. Feilb. jf. bet..

1.2 samt I. Laad 1: hint deilige bløde Skjær,.

som vi beundre . . paa Ferskenens Lød»
Goldschm.Ejl.il.558. 1.2) om dyrs (haar)-
farve. DL.5—9—4(seu.'DTitteiæ). Nv
Eaven.0rth.112. Kristian den femte var
den første, som lod Racerne (i Frederiks-

borg stutteri) adskille efter liøddene. Begtr.

Sjæll.II.370. Winth. Morsk. 93. en halv
Snes Hinder . . hvoraf to Aaringer, kjen-

60 delige paa den mindre Krop og det røde
Lød. Bogan.II.150. De forskellige Lød,,

vi træffe hos Hesten, kunne alle betragtes

som Afskygninger af 3 Hovedfarver.ian(/m
B.II.194. OrdbS.(Sjæll.,Loll.-Falster). 1.3>

(jf. I. Farve i.t) om ansigtsfarve; teints

KomGrønneg.V.143. Braminernes hvide:
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Ansigtsfarve, forskjellig fra de øvrige Ka-
sters mørke eller sorte Lød. Eask.11.364.
de fleste (finlapper) have en Lød i Hu-
den ligesom visne Blade om Efteraaret.

PMøll.IJéS. Hans Ansigt, som forhen
blussede, fik- sit naturlige Lød. Winth.Fort.
172. Det dæmpede Skær gav hendes
barnehvide Ansigt en matgylden Lød.
JPJac.1.2. Du er skær i Lødden Barn.
AndNx.DM.I V.28. OrdbS.(SjæU.,LoU.-Fal-
gier). I skifte lød, skifU farve (blegne,

rødme).GrundtvJ'SJlJ219. Winth.Eaandt.9.
tjt)overf., om stemningspræg olgn.; (far-
ve)tone; farve (1.4). *med egen lød og
klang

I
sig vore toner sammenslynge.

Hostr.SD.I^o8. De store, farverige Ord
han (o: Aarestrup) . . danner, fornøjer
ham allerede i og for sig ved deres Lød.
Brandes. 11.82. Livet fik atter Lys og Lød.
JPJac.DU.68. 'visne ord fik atter lød og
kraft. NMøU.R.50.

2) (jf. Lødegryde; dial.) farvestof;
farve (L2.i). (kvinderne) tilberedte Lød
af Farveurt og Allun. Kidde.H.330. Feilb.

IL Led, en. se I. Lod.
III. Led, et, en. se Laad.
IV-V. led, prcBt. af III-IV. lyde.
I. ledde, v. (m. ssgr.) se I. løde.

IL ledde, v. se II. lodde.
III. ledde, v. se III. lodde.
ledden, adj. se II. laadden.
Ledder, en. se I. Løder.

t liedder-kardebolle, en. {ordets

første led af usikker oprindelse; kunde tænkes
at være I. Løder (jf. ty. fårberkarte t sa.

bet.) eller at være besl. m. bomh. lodda, tage

laad (bomh. lodd^ af faar) ^ egentlig karde-

bolle (væverkardebolle), Dipsacus fuUonum L.
Viborg.Pl.(1793).32. CGRafnJ'loraJ.617.
PJEstrup.OekonomiskPlantelære.(1820).59.

I. lede, V. ['lø'- da] (ogs. skrevet lødde.

jf. VSO. MO. Feilb. — tidligere ogs. lyd(d)e.

Moth.L232. NvHaven.0rth.112. JBaden.
Gram.50. Leth.(1800)). -ede ell (nu næppe
br.) -te (Moth.L232). (ænyd. glda. lødhe,
lydhe, lita (Brøndum- Nielsen. GG.I.l 35),
oWn. llta; a/"!. Lød; CO (iscer poet., l.br.)

ell. dial.) give (noget) lød; farve (II.l)
||

(Jf.
I. Lød 1.1 samt H. farve l.i^. *(marker)

aer under Skumringsskygger graagrønt
lødes. Jørg.St..3.

\\ (jf. I. Lød 2) især (dial.)

d. s. s. II. farve 1.8. Moth.L232. Leth.(1800).
86. MDL.345. IfO. („især om at farve
blaat"). D&H. H s intr.: farves. *hans (o:

havmandens) Øie lødede med (Oehl.L.1.79:
var saa rødt som; Blod. Oehl.Digte.(1803).
119.

IL lede, v. ['lø-9a] (nu dial. lee. Moth.
K223. Høysg.AG.145. VSO. MDL.545.
689. RiibertzÆrø.(1834).249. ThorsenJ59.
Feilb.). -ede. vbs. -ning. (ænyd. løe, sv.

dial. 16a; rimeligvis sa. ord som no. dial.

løda, skumme (om havet); besl. m. I. Lud;
landbr., dial.) om ko: vise tegn til nær
forestaaende kælvning (som slimudson-
dring fra børen olgn.); være i den sidste

delafdrægtighedsperioden.Moth.L294.
„Koen løder" eUer „erved at løde".I-and60.
111.466. jf.: Lødningstegn . . Drægtig-
hedstegn. smst.

IH. lede, v. se III. lodde.

Lede-gryde, en. [I] ( ogs. (til I. Lød 2)

:

Lød->. {ænyd. lydgryde; foræld., dial.) gryde
ell. potte (med gæret urin, indigo olgn.),

hvori farvning tidligere udførtes; farvegryde.

10 JPJacJ.37. Lød-: Schade.Uors.(1811).361.
VSO. MO. JVJens.NH.95. Aakj.VFJ97.

jf. Feilb. -ke, en. [II] (dial. Lee-. Jens
Ckr. Jensen. Et velindrettetLandbrug. (1842).
289. jf. Feilb.). (landbr.) drægtig ko i den
sidste tid før kælvningen. MO. LandbO.
II1.466. 'det favre Fyen, hvor Løde-
køer,

I
paa Blomsterbolstre hviles trygt.

JVJensJB.74. -mark, en. {ænyd. glda.

lødhe(-)mark; føiste led egl. d. s. s. lødig;
20 foræld.) lødig mark. Holb.DÉJ.368.420. Jo-
nannes Græve af Holstein . . solgte Skaane
. . til Kong Magno Smeck af Sverrige, for
70000. Løde Mark. Thurah.B.209.
leden, adj. se II. laadden.
I. Leder, en. (^Ledder. VSO. Lydder.

Moth.L232. JBaden.Gram.50). (ftZI.Iøde;
j/.LødderkardeboUe; Mttwcep^r br.) farver.

U. Leder, flt. til H. Lod (s. d.).

-ledet, adj. [-ilø-dst, ogs. -ilød'afj (ogs.

30 skrevet -løddet. *en pnrper-løddet kind.
SamlDanskeVers.^V.91. jf. u. jævnlødet
samt Feilb. — f -lyd. 2Mos.36J9J23(Chr.VI).
— tidligere ogs. -lyd(d)et, se u. jævnlødet).
{ænyd. -lyd(d)et, -lyd, glda. (mang)lidath
(SjælensTrøst. (Fot.paa KglBibl.) 45) , æda.
(twi)Iytæth (Harp. Er. 174. 182 ofl.), oldn.

(rau8-, tvi-)lita8r; af I. Lød (1) ell. (part.

af) I. løde; O eU. dial. (jf. Feilb.)) som
har en vis lød; i ssgr. som brun-, gylden-

^ (se u. gylden-, t ssgr.), jævn-, rød-, tve-
lødet ofl.

Lede-tid, en. [II] (landbr.) den sidtie

del af en kos drægtighedsperiode. LandbO.
I11.466.
Led-gryde, en. se Lødegryde.
ledig, ad/, ['lø'di] {ænyd. glda. løåhigh,

lødhugh, sen. oldn. Iæ3ugr; fra mnt. lodich,

mnt. lætic, lødig, fin, ren, ty. lotig; egl. (i

bet. 1) afl. af mht. lot (f), luiring af metal,
SO metals finhed, renhed (besl. m. I. Lud^, men

(jf. bet. 2.\) i ty. sammenblandet m. ty. -lo-

tig (i bet. 2.2^, der er afl. af mht. mnt. lot

(n.), bly, kugle, vægtenhed (se H. Lod; jf.
-loddig;; se MMJ.927.70f.)

1) (især ©; om guld og sølv: fin (Il.la);

ren; pur; fuldlødig. I.l) t egl. bet. Moth.
L189. HandelsO.(1807).95. *fyrgetyve

|

Mark i godt og lødigt Sølv. Holst.DJI.
180. han vil bøje dig som lødigt Guld i

60 sin Baand. JPJacJ.239. jf. bet. 2.1 : (hvis
sølvet) var grovere eller ringere, da skuUe
(probermesteren) drive det paa Testen, ind-
til det blef saa lødigt og fiint som Kongen
det havde forordnet. SZan^e.C%rJF.2^5.

||

(jf. Lødemark; foræld.) den Norske Prin-
cesse blev tilsagt Prinds Magno med en

Xin. Rentrykt ^/w i»31 35
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Brudeskatt af 6000 Lødige Mark. J7oi6,

DH.I.385. LTid.1740.287. Bornh.Sam-
Unger.VIlI.(1913).161. SaVXVI.635. 1.2)

overf., m. h. t. aandelige forhold: som er i

besiadelse af ægthed, (virkelig) værdi (som
modsætn. til det falske, tilsyneladende, over-

fladiske) ; ægte, dyb, rig olgn.; fuldlødig.
hvor kraftigt og lødigt hans Talent end
er. BråndesJII.12. lytte efter lødig Klang
i deres Tomheds Buldren. JPJac.I.lOl.
*som Barn har jeg drømt

| saa lødige
Drømme som nogen,

|
duftende Blomster

og straalende Ry
|
har jeg høstet i Kak-

kelovnskrogen. Stuck.D 101. hun følte sig
selv som noget lødigt og rigt. JørgenNiels.
DH.71. især om digterisk arbejde: Tora
Trondal (er) en god og lødig Bog. Brandes.
III.419. lødige Vers. sa.Goe.1.114. EBegtr.
DF.II.79.

2) som udtr. for et grads- ell. vægtforhold.

2.1) (jf.
IL Lod S.2) som udtr. for sølv-

legertngs finhed, angiven efter 16.-dele

(lod).
II (fagl., nu 1. br.) som 2. led i ssgr.

:

som indeholder et vist (ved 1. led an-
givet) antal 16. -dele af fint sølv. Brun-
nich.M.205. Ganske fiint Sølv kaldes 16
hødig. Hinnerup. Juv. 128. *Et Bæger . .

af fiint og femtenlødigt Sølv. Hauch.DV.
11.24. SaUXVI.256.

\\ f som subst.: d.s.s.

IL Lod 3.2. vAph.Chym.II.30o. Hinnerup.
Juv.128. 2.2) (vel egl. om kugle, som vejer et

vist antal lod; ii, foræld.) som udtr. for
haandskydevaabens kaliber, i ssgr. m.
talord som l.led, der angiver, hvor mange kug-
ler (passende ttl løbet) der gaar paa et pund
(en 16-lødig kugle, et 16-lødigt gevær o:

en kugle af en saadan størrelse, et gevær af
saa stort kaliber, at 16 kugler passende til

geværet vejer et pund). 14 lødige Gevæhrer.
Be8ol.(ME.)^Vil767. 6 lødige .. 32 og 34
lødige Skraakugler. MB. 1809. 70. VSO.
Funch. MarO. II. 91 . PBasmussen. Blade af
mitLiv.(1862).62. SaUXIII.395.
riOdig-hed, en. den egenskab ell. det

forhold at være lødig. 1) som udtr. for
(grad af) ægthed. 1) til lødig l.i ell. 2.i.

Kun enkelte af de mindre Stykker, navnlig
Perlerne af Guld, gaar ned til 16-20 Karat,
hvilket dog stadig er af langt større Lø-
dighed end Nutidens Guldsager, der sjæl-

den holder mere end 14 Karat. FrPoulsen.
KM.23. især (fagl.) om sølvs finlied: KSelsk
Skr.VIII.2. jeg vilde prøve Sølvets Lø-
dighed. Se, her sidder endnu Mærket
af min Probersten. -Ser^'S.i^if.84. VareL.^
488. 1.2) (jf. lødig 1.2; især tS) overf. *med
fornøden Erkj endelse |

Af egen ringe
poetiske Lødighed. Blich. (1920).XVI. 17.

(maleriet) overgaax(Horace Vernets)i kunst-
nerisk Lødighed. JLange.MF. 94. Endnu
havde han vel ikke oplevet noget, der
kunde give hans Frembringelser Lødig-
hed og Værd. Brandes.VI.143. den Lærer,
hvis sjældne Gaver og personlige Lødig-
hed de daglig havde Lejlighed til atpaa-
s^ønne. FrNtel8.KH.IL578. 2) [2.2] (iii,

foræld.) om geværs kaliber. MR.1830.115.
MilTeknO.
t liOd-konge, en. [I] ^ farveplanten

vild merian, Origanum vulgare L. (jf. I.

Konge 5.i;. Lyd-: Moth.L232. VSO.III.
L227. -las, adj. [I.l] ({Q ell. dial.) farve-
løs. MDL. JPJac.1.333. Marehalmens blege
Datter — lødløs i Huden.VVed.It.24. Feilb.
l»e, liee-ko, se II. løde, Lødeko.

10 liOfTel, en. ["løf(8)l] (f Leffel, se ndf.
u. ssgr.). flt. løfler. {ænyd. leffel (og lep-
pelj; fra ty. loffel, mht. leffel, mnt. lep-
(p)el, ske; jf. leffe) 1) (fagl; nu næppe
br.) skovl, anvendt ved sukkerfabri-
kationen. „Pandemanden" . . skjepper
med en lang „Løffel" . . Sukkeret op i

Afdragsbækkenerne. Wilkens. Runkelroer.
Nr.1.(1836).127. 2) (jæg.) især i flt, om
harens øre. CBernh.X.192. Fleuron.J.46.

20 *(haren) lytted fromt med de lange Løfler
|

til det af Spillet, — som den forstod.
ESeedorf.ID.32. lioffel-and, en. (f Lef-
fel-. EPont.Atlas.I.619. OFMull.ZoolPr.14).
{ænyd. leffeland, efter ty. loffelente; nu
sj.) \. skeand, Anas clypeata. BerlTid.^*/^

1882.Aft.l.sp.6. t -gaas, en. (efter ty.

Voife\ga.ns) \ skehejre, Platalea. LTid.1725.
720. jf VSO.III.L102. t -krnd, en.
(ænyd. lepelkrud, ty. loffelkraut) kokleare

30 (Cochlearia L.), hvis blade er skeformede;
spec. lægekokleare (C. officinalis). Leffel-:
Agerbech.FAH.112.

I. Ii»ft, en. [løfd] flt. -er (D&E.). (efter

eng. lift; til II. løfte; hos sprogrensere; sj.)ele-

vator. BerlTid.yel889.Aft.l.sp.5. GSchutte.
(FlensbA.^ytl906.1.8p.4). D&E. IL r4aft,
et ell. (dial.) en (AndNx.PE.1.258. Esp.
452. Feilb.). [løid] flt. d. s. (vbs. til IL
løfte) 1) (1. br. i alm. rigsspr.) som vbs.:

40 løftende bevægelse; greb ell. tag, hvor-
ved man løfter ell. forsøger at løfte m
noget (især noget tungt); løftetag. l.i) i

™
egl. bet. MDL. (hun gik) bag om Sønnen
og gav ham et kraftigt Løft i Trøjekraven.
Aakj.B.16. Han gjorde et Løft med Tøm-
men, og straks gik Hesten istaa. /Søifter^.

L.48. siden han tog det haarde Løft ved
Søren Stærks Begravelse, har det været
Kludder med ham. Lunde.EG.79. m. h. t.

50 hævning af vrag: I Løbet af Formiddagen
tog man to Løft, hvorved Vraget fik sit

Spryd oven Yånde. PoU^hl905.1. paa et

Par Timer var Løftet forbi. NatTid.^N
1924.M.3.sp.4.

II
tage til løft (eU.løits.

OrdbS.(sjæll.)), (dial.) bruge løftestangen for
at løfte en sten olgn. Giersing.Landoecono-
mie.I.(1825).34. OrdbS.(Fyn). \\ En Hest
kan . . undertiden . . løfte eet eller begge
Baglemmer paa usædvanlig Maade eller

60 „have Løft", som det populært hedder.
Landbo. IV. 368. 1.2) overf., om energisk

virksomhed til en sags fremme; anstrengelse;

tag; ogs. om den bevægelse fremad, den
fremgang, der naas ved en saadan virk-

somhed: „skub". FrNygaard.SF.158. Den
Husmoder, der har et Selverhverv . . med-
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virker til at give Hjemmet et økonomisk
Løft op ad. Pol.^Val931.Sønd.lo.sp.2. || iscer

i udtr. tage et løft. Skulde der tages
et rigtigt stort Løft, kom Børnene med
deres Spareskillinger. FlensbA.*'>/al913.Till.

l.sp.l. Folke8kolen.l929.75.sp.2. 2) (sj. i

rigsspr.) noget, der løftes; hyrde, der skal

løftes. Esp.452. jf. Feilb. sml.: et stort, stort

stykke træ . . det var vældigt, mere end
mandsløft. PFreuchen. Bømningsmand. lo

(1928).122. 3) (fisk.) den forreste del af
et vod ell. bundgarn (der løftes ved røgtnin-

gen). Løftet (Fogtman.Be8cripter. 1.(1806).
Till.119 fejlagtigt: LøUel) i Sildebundgarn.
Skr.'Viol 751. FiskeHudv.(1874).BilagII.18.
OrdbS.(Fyn).

I. liefte, et. [iløfda] Høysg.AG.40. flt.

-r ell. t d. s. (Holh.NF.1.109). (ænyd. løft(e),

lyft(e), glda. lyft (3Mos.23.38(GldaBib.)),
fra mnt. lofte, lovede (hty. geliibdej; vbs. 20

til III. love; jf. II. Lov 3, II. Love 2, Lo-
ven, Lovning samt Jæt)

1) (især qT) forsikring ell. tilsagn om
at (ville) give ell. yde en noget ell. optræde
paa en vis maade til bedste for en ell. efter

ens ønske. 1.1) i al alm. I har Jo været
hos jer Sviegerfar i Maares efter Løfte
(o: som I har lovet).Holb.Masc.II.3. 'Glem
ei din Ed, glem ei dit Løftes Ord. Oehl.

S0.4. 'hvad er nu selv Løfter, som be- 30

svores? PalM.IV.201. 'De (o: preusserne)
kan spærre med Farver og med Pæle,

|

de kan lokke med Løfter og med Løn.
Ottosen. S.35. Ved Løfte forstaas en til

en anden rettet og derved til dennes
Bevidsthed kommen Tilsagnserklæring
(Skylderklæring).Las8«n.J^O.'56\ et mundt-
ligt Løfte (er) efter dansk Ret . . lige saa
forbindende som et skrihVigt. Hage.*145.
gyldne løfter, se gylden 8^.400". |t 40

forsk. forb. m. verber, især i udtr. som b ryde
{ rygge), hol de C6iW.; bet alej sit løfte,
aflægge, give (MO.), (nu sjældnere:)
gøre, (især bibl.:) love et løfte olgn.

han havde giort et Løvte (1907: han havde
et Løfte paa sig).ApG.18.18. Da lovede
Israel Herren et Løfte. 4Mos.21.2. gåe fra
sit \Qiie.yioth.L208. jeg contesterede heller
at ville døe, end bryde mit hølie.Rolb.
TJsynl.IIl.3. vil De være lykkelig, saa 50

overiil dem ikke, giør ingen Løfter, som
De ikke vil holde. Biehl.Cerv.LF.I.41. se vi-

dere u. betale 2.1, fuldkomme 1, II. holde 7.4,

rygge.
II
m. nærmere bestemmelse. En Skip-

per, som engang var i Havsnød lige uden-
for Stevns Klint, giorde det Løfte, at han
til Vartegn for Andre vilde bygge en
Kirke paa Klinten. Thiele. 1. 203. især (jf.
bet. 1.2) m.præp., i udtr. som faa, have,
fiveløfteomeH. paa no^et. Høysg.S.202. to

eg saae dog ikke gierne, at denne Frue
Hovmesterindes Komme voldte nogen
Qvikkelqvakkel i Løftet om mit Gouver-
nement. Biehl.DQ.IV.42. Een (forelæsning)
skulde jeg jo rigtignok holde, det gav jeg
Løfte paa.. HCAnd.1.395. Jeg har Løfte,

ganske sikkert Løfte paa et Embede paa
firetusind Rigsdaler. j&os<r,(r.S5. (nu sn.)

m. flg. inf. uden præp.: (han) bad Tycno
om Støtten, og erholdt den, imod Løfte
at lade Tycho faae en Model af åen.Heib.
Fros. IX. 213. Gylb.II.90.

fl
» forsk, (nu

næppe br.) ordspr. af løfter døde Per
smeds hund (o: løfter alene forslaar ikke).

Moth.L209. VSO. dannemands løfte er
dannemands gæld, se Dannemand 1 slutn.

1.2) (jf. III. love 1.4^ m. h. t. trolovelse, ægte-
skab. Det er Faderen som frier, det er
Faderen som har faat Løfte paa åis.Holb.
Pem.1.7. '„Alene vil jeg leve endnu en
to, tre Aarl"

|
„Du giver mig dit Løfte

dog?''Winth.VI.193. Onkels Stuepige, som
. . troede, at jeg sov, kyssede mig og
hviskede: „Hvem der engang faar Løfte
af Dig." Goldschm.II.18.

2) CP tU IH. love 2.2: forhold, der gi-
ver grund til at vente (giver udsigt tU)
noget godt. en Digter, der gav rige
Løfter for Fremtiden. Schand.TF.II. 331.

•Cf^w^ glædes ved Livets bedaarende Pragt,
I

mindes, hvad alle dets Løfter har bragt.
Sttu:k.SJ23. Den med saa lyse Løfter be-
gyndte Udvikling var stanset brat. CKoch.
JL.36.

3) (nu kun dial.) til HI. love 3.i: borgen;
kaution; i udtr. gaa i løfte (for en),

Moth.L208. Junge. Risi.J.196. OrdbS.
(sjæll.). H ordspr. den, der gaar i løfte, gaar
i krav, se I. Krav 2.

II. løfte, V. PløffZa] præt. -ede; part. -et

ell. (nu kun dial.) løft (Kyhn.PE.68. LTid.
1741.564. Feilb. jfEsp.§188,f. OrdbS.(Fal-
ster)), vbs. -else, -ning (s. d.), jf. H. Løft
{cenyd. glda. løfte, lyfte (Su80.113. Lucid.
15), æaa. lyftæ, oldn. lypta, ty. liiften (eng.

lift fra nordisk); afl. af Luft; grundbet.:

føre op i luften („i vejret") | svarer i bet.

til I. hæve 1-3, men er i de fleste tilfælde

mere dagl. end dette; jf. ogs. V. lette 6(-7))

1) føre noget (et stykke) op(ad) fra
den tidligere stilling ell. op over de
sædvanlige omgivelser; hæve i vejret,
(ofte i forb. m. adv. op). 1.1) t alm. trans,

anv. (især om person : fatte om med haanden
(hænderne), ogs. med et redskab, og) føre
opad. (Samson) tog fat paa Dørene af Sta-
dens Port og paa begge Stolperne, og
løftede dem op . . og lagde dem paa sine
Skuldre. i)o»i.l6.3. Han er Mand for at
løfte (o: kunne tage, bære) et Skippund i

hver B^asuiå. Høysg. S. 237. 'Løfter ham
sagte

I
Op paa Æslet. Heib.D.57. Buchh.

TJH.lKse hæve sp. 1129^^). jf. bet. 1.5: Bal-
lastens løse Beskaffenhed gør det muligt
at „løfte" Spæret, hvor det er trykket ned
af Togene. JDSB. Banebygn. 9. m. h. t. d^en

(spøg.) skik, at den, der (første gang) har
nyt tøj paa, løftes af en anden og derved
forpligtes til at traktere: „Ja hvor er De
fin og skøn . . nu skal De løftes!" Han
tog hende om Midjen med begge Hæn-
der og løftede hende op under Loftet; —

85'
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„nu skal De gie Chokolade 1" AndNx.DM.
IV.153. løfte ens hug, se IL Hug. om
forb. løfte og lette se V. lette 6.1. jf.
V. lette 6.8: løfte anker, se I. Anker 1.2.

II
m. tings-suhj. Søen løftede hende, som

om hun sad i en Gynge, og hun fløi i en
Svingning til Kysten paa den anden Side.
ECAnd.VJ.105. Lagde man et nogenlunde
tætsluttende Dække løst over Kogekarret,
blev det løftet op. OpfB.*I. 65. || (jf. af-

løfte^ i forb. løfte ned, (ned) af, hæve
(noget hængende, staaende olgn.) fra sin

plads og føre, sætte det ned (paa iorden
olgn.). Leviterne løftede Herrens Ark ned.
lSam.6.15. billedl. (jf. bet. 8.3); (han var)
en af Landets mest yndede Foredrags-
holdere, i Stand til at løfte Taget af

Forsamlingshusene, saa Tilhørerne mel-
lem Stjernerne saa helt ind i Himmerig.
FrPouhen.MD.60. løfte af sadelen, se

Sadel, løfte ud af sine hængsler oi^n.,

se Hængsel 2. || løfte sit glas ell. glas-
set, hæve glasset (for at drikke, især: en
ékaal). De nikkede formelt, da han løf-

tede sit Glas imod dem. Schand.BS.93. "Vi

to, Mo'r, sagde Hr.M. og løftede Glas.-fian^'.

II1.307. \\ (Dm.h.t.vaaben: hæve (til for-
svar ell. især (som tegn) til angreb). Gierne
giorde jeg det, om Spyd ei skulde løftes

imod min Fader. SM^m./.Jf54. 'Udrust dig.

Helt fra Golgatha!
|
Løft høit dit røde

SUold. Ew.aOlé).!11.31 6. *0p nu fage,
|

For Rolf Krage | Kjækt at løfte Skjold
og Sværdl Grundtv.PS.IV.464. *Den Fo-
ged løfter sin Svøbe. £lich.(1920).XIV.150.
•Han frejdig løfter Avindskjold

I Mod
Falsk og Løgn.PMøll.1.3?. \\ m.h.t. (del
af) klædedragt olgn. den Saiske Miner-
ves Overskrift, som lydede saaledes: Jeg
er alt det som har været, og alt det som
skal være, og intet Menniske har endnu
løft min Kaabe OTp.LTid.1741.564. *en Flip
jeg løftet har

| Af Majas Slør. PalM. TreD.
59. Sofie græd en Tid, mens hun løftede
^%-^Laffenet fra det stille Ansigt. Bang.
T.262. løfte sløret, se Slør. løfte sin
hat, (jf. u. bet. l.s; talespr.) tage hatten af
(for en); hilse (paa en); ogs. uegl.: vise ærbø-
dighed, anerkendelse olgn. 'Det kan du see,
naar du gaaer ud,

|
Hvor tidt der løvtes

Hat, og bliver sendt | En underdanig
Kompliment

| Til . . en Skræder. ChrBo-
rup.PM.306. »Ja løfte sin Hat for Knud
Lyne man man. PMøll. 1.41. løfte op (i

sin kjole), om dame: trække, holde op i skør-

terne (for ikke at smudse dem, træde i dem
olgn.). 'Hist Damer vandre — sikke 't

rædsomt Føre!
|
De løfte op.PalM.1.12.

•Det øser ned med Spande,
|
Men alt

som Himlen meer og meer sig skjuler,
|

Du løfter op, som til Erstatning, Hanne!
Aarestr.SS.II.213. Der paastaas, at ingen
. . formaar at løfte op som en Pariserinde.
Dannebrog.^/iil 907.2.sp.3. || m. h. t. ens egne
legemsdele. Jakob løftede sine Fødder
(Chr.VI: reyste fort; og gik til det Folks

Land. lMos.29.1. Hjortø.Kv.88 (se u. I. Al-
bue 1;. løfte albuen, 8/)ec. O/- brumme-
albuen u. III. krumme 1 ; jarg.) : nyde stærke
drikke. L. holdt meget af at „løfte Albuen"^
Aarbog f.Bogvenner.1919.59. (ikke) løfte
en finger, en ell. sin haand olgn., se
Finger 2.3 slutn., Haand sp. 556^", 561**^
565"^ jf.: »Følg Du (o: gud) i Fare

|
Den.

tappre, lille Skare!
|
Løft over Hæren din

10 velsignende Haand 14jRecA:e.6. gaapaamed
krum hals og løftet hale, se Hals sp.
736''<>f- løfte hovedet, se Hoved sp.497'«'
(med) løftet næse, pande, se Næse^
Pande, løfte sin vinge olgn., se Vinge.
II CP m.h.t. blik olgn.: vende, give ret-
ning opad; hæve. band løftede sine øyen-
op over (1819: han opløftede sine Øine
paa^ sine disciple. Luc.6.20( Chr.VI). de løf-

tede Øjne imod Himmelen, som for at til-

20 bede Solen, naar den steg op af Østen,
Holb.DH.II.604. se ogs. u. II. Blik 3.4, jf. u.

Aasyn 3. uegl.: rette sin opmærksomhed moéi
noget ophøjet, spec. noget, som man attraar,

ønsker at erhverve. *Jeg løfter højt mit Øje
op

I
Mod Evighedens Bjergetop. SalmHj.

19.1. Heller skal jeg ikke understaae mig .

.

at løfte Øynene op til Arendse, førend jeg
er hende væTd.Ew.(1914).lV.317.jf.: 'Mod
det høje

|
Løft vor Tanke, Sjæl og Øje! SaZm

30 Hj.291.4. (han) opgav endnu ikke at gøre
et godt Menneske ud af mig, ved at løfte

mit Blik opad. Buchh.UE.50. || ordspr. og-

talem. han er let at løfte, (nu næppe br.}

han er meget fattig. Moih.L234. VSO. løfte
en tung sten fra ens hjerte, se Sten. jf.
bet. 2.2: tU løfte i flok, {fra digtet „Jeg
vil værge mit Land" i Bjørnson.Fisker-
jenten.(1868).183) egl.: løfte en byrde i fæl-
lesskab; arbejde i fællesskab paa en (sam-

40 fundsnyttig) opgave. D&H. Agerbrug og
Kvægavl . . lærer Menneskene at løfte

i Flok. FrPoulsen.TJrtidensEunst.(1923).6U
den sten, man ikke kan løfte, skal
man lade ligge, se Sten. 1.2) intr. elL

(især) refl. || om levende væsen: hæve sig
(sit legeme ell. en del af sit legeme) i vej-
ret, tsær op fra en liggende stilling.
*Hvem er denne Olding,

|
Som sidder

hist, nedbøjet over Skjold? . . (Nu løftede
50 sig Palnatoke, som vækket af den dybe-

ste Søvn). Grundtv.PS.II.154. jf.: hele hen-
des Legeme løftede sig og sitrede, som
en lille fangen Fugl. IJohans.J.188. især i

forb. som: løfte sig op paa Tæerne. vApk.
(1759). Toinon stod bag ved Hovedgjær-
det, saa Prinsessen . . løfte sig paa Al-
buen, lytte og lytte. Sehand.IF.252. Pont,
HK. 115. overf. (jf. bet. 2.1): De maa da
gribe deres sidste Udflugt, løfte sig for-

w nemt paa Tæerne over . . Profeter, Apostle
og Frelseren selv. Orundtv. VK.x. || (jf. I^

hæve 1.1 slutn. og l.j; nu næppe br.) om
hest: løfte sig vel, trave godt (uden at
støde). Moth.L234. VSO. \\ om ting: hæve
sig opad, i vejret, dersom I endog sige

til dette Bierg: løft dig (1907: Løft dig:
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"OPA og kast dig i Havet, da skal det skee.

Matth:il.21. 'Støvet, bedugget, sig løfter

saa tungt. Hrz.D.IJS6. 'Man dømte mig
til . . at skydes . .

|
Ni Flinteløb sig løf-

ted mod mit Bryst. HoLst.G.llO. Skibet
løfter sig godt paa Søerne. Scheller.MarO.

intr.: 'Da løftede de Skyer, som lå så

tungt i Øst. Børd.DT.*87. om (slyng)plante:

Humlen løfter sig, siges, naar den snoer

. . i Diglen med det igen. JPJacJI.112.
IJS) (fagl.) med eU. uden forestilling om en

flytning: anbringe, danne, fremstille
(anlægge, hygge, sy olgn.) noget højere
oppe (end tidligere ell. sædvanligt), spec. et

stykke over jorden (terrænet). Jomfru D. .

.

fæstede ind til Brystlæg eller løftede Skul-
dersømmen. KMich.LL.34. | iscer part. løf-
tet brugt som adj. løftet Dæk (Halvdæk).

sig op ad Stangen. FSO. overf. (jf. bet. S.3): lo Scheller.MarO. en løftet Person-Ringbane
deres Tanker løftede sig ingensinde fra

den Jord eller den Bedrift, de havde un-
der Hænder. JPJac.I/.5. J^) (uden obj.) i

forb. m. præp. En passende Størrelse paa
Vinduer (txl en mistbænk), hvor en enkelt
Person sædvanlig maa kunne løfte om-
kring med dem (o: løfte dem og bære dem
omkring). Hjemmet.*'/* 1929.38. især i forb.

løfte paa ell. (sjældnere) ved, (ofte: prø-

NatTid.*/il9l8.Aft.l.spJ. ijB) (jf. hæve sp.

1130*\ V. lette 7.J; nu vist kun dial.) ved
anvendelse af slag, trusler olgn. faa en til

at flytte sig; i forb. som løfte en af sted,

ind, ud olgn. Moth.L234. VSO. Feilb.

2) særlig overf. anv. af bet. 1. 2.1) (nit

1. br.) give høj(ere) værd, rang ell. an-
seelse; hæve (I.2a). *Mardocheus nu bleev
løft til Værdighed. ZyAn.PE.68. Trælle-

vende, uden fast beslutning) føre et (lille) 20 stand, som enhver vil løfte sig op over.

stykke i vejret (og atter slippe, sætte paa
vlads; i forb. m. paa ogs. (jf. bet. 1.*) m.
het.: for at mærke genstandens vægt, for at

prøve, om man kan løfte den); lette paa ell.

ved. jeg vil gjøre Jerusalem til en Steen
at løfte paa lor alle Folkefærd. Sach.12.3.

en Skomagerdreng . . havde løftet paa
<Trøftebrædtet. Goldschm.II.6. naarEn gaaer
hen til en stor Vægt, og ved Synet al den

Mall.(1795).360. | lovprise; rose; især i

udtr. løfte (op) til skyerne, se Sky.
2.2) (jf. bet. 1.1 slutn.) O m. h. t. opgave, for-
pligtelse olgn.: paatage sig (at varetage,
sørge for), især m. bibet.: paa tilfreds-
stillende, fyldestgørende maade; tage
paa sig; tage op (mods. lade ligge, se

ligge sp. 869^; jf. ovf. bet. l.i slutn.). denne
Slægt, der . . mangler Saft og Kraft, Liden-

fortvivler over sin"egen Kraft, men dog » skab og Energi — den vil (o: bilder sig

ind at kunne) løfte de nye Problemer I

Schand.AE..362. lefte arven efter en, se

Arv 1.1.

3) som udtr. for (begyndende) tiltagen
ell. stigning i omfang, styrke olgn., til

dels (spec. i bet. 3Ji) tiUige m. forestilling

om (ligesom) en bevægelse opad. 3.1) (iD,

1. br.) som udtr. for opstaaen eU. fremkomst;
refl. løfte sig, opstaa; rejse sig; hæve

løfter paa den, og see, det lykkes: da
bliver han . . glad. Kierk.VIII.323. Jeg
gav et Raab, og han gav et Raab. Han
sprang op og løftede ved Stoleryggen,
som vilde han s\a.a. Buchh.UH.93. Sogne-
fogden løftede paa Ringene, formente, at

de var af Guld. AarbSorø.1925.77. jf. ovf.

sp. 5-5P^: Jeronimus løfter (o: truende) paa
sin Stok. Holb.Masc.II.3. spec.

(jf.
bet. l.i^ t

udtr. løfte paa hatten olgn., lette (V.6.i) « «t^. Nylig har en Sky bedækket Him-
paa hatten. Der har ikke været den Ære
i dem, at de har villet løfte paa Hatten
engang, naar jeg har taget min Hue af.

Holb.Pants.1.3. Jeg har . . set ham jolre

her forbi, uden saa meget som at løfte

paa Kabudsen. Schand.BS.18l. Pladsen var
optaget . . af en Dame . . Jeg løftede høf-
ligt paa min nye Straahat og tog Plads i

Bænkens andet Hiørne. Pont. GA.47.

len, og Vinden har løftet sig. Schand.
BP.7. jf. bet. 3.a: andetstedsfra løftede
(der) sig IndvendinseT. Dagyyh.*/iil893J2.
sp.4. 33) (iscer fagl) om (plastisk) masse,

spec.dejg: løftes ell. løfte sig, hæve sig.

Moth.L23o. Dejg, der er i Færd med at

løftes. 4a fc/. FifJi. OrdbS.(Sjæll., Fyn), jf.
Drachm.D.68.

fl
part. løftet brugt som adj.

vel løftet 02 nærende Brød. ChMourier.
h. t. legemsdel, han løfter (o: trækker) paa 50 Brød.(1821).117. Jorden var at træde paa
Skuldrene, ligesom han vilde undskylde
sig for offentlige Forretninger. Lodde.NT.
282. *Der vader de Kvier i blankeste
Strand, | mens sirligt de løfter paa Halen.
Aakj.RS.83. | løfte paa sig, (jf. bet. l.e;

især dial.) lette (V.8.2) paa sig. „Vi skulde
vel se at komme af Sted .

." gentog Søren
Husmand og løftede paa sig. EriJaholmS.
77. Feilb. iJ) (jf bet.1.3; talespr.) m.inf.

som løftet De]g.AndNx.PEJI.248. 3.3) (jf.

I. hæve 3.3-4; iscer (uden for perf. part.) 03)
give øget følelse af glæde, livlighed
olgn.; faa til at svulme (af følelse,
stemntng); ogs.: virke opløftende, in-
spirerende(paa). (jf: At være som man
var løftet op til Himmelen, til Skyerne.
At være overvættes glad eller vel tilfreds.

VSO.). »Nu løfter sig mit Hjerte høit i

eU. især bisætn. som obj.: mærke, føle, (O Fryd. Pal3I.Venus.62. *Det Sprog, der
fastslaa (vægten af noget) ved at løfte
det, tage („veje") det i sinhaand.*^n
skal (moder) traktere. Derfor faar hun
denne Pung, | Løft engang, hvor den er
tung! PFaber.VV.118. bUledl: kan jeg løfte

at det ikke er lødigt, hvad jeg har formet

voxer her (o: i Danmark) \ i Kamp med
Vind og Vær,

| det løfter som en Bølge,
det bider som et Sværd. i2ørd. GK2i8.
(konsulen) sparede ikke paa sine lagrede
Vine, saa Stemningen løftedes snart.JVor-

man-Hans.SB.88. | part. løftende brugt
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som adj.: opløftende. Takl for disse gode
og løftende Ord (o: i et brev). Goldschm.
(Edda.XIV.(1920).280). der kan være no-
get Løftende i de store Begivenheder, der
spore Sjælen til at opbyde al sin Kraft.

Monrad.BV.32. \\ (jf.iviløitQt) part. løftet
brugt som adj.: betaget af ell. præget af (en

højere grad af) følelse, stemning, livlighed

olgn. Du kan . . ikke tro, hvor (forlovelsen)

klæder S. godt , . der var noget noget
Løftet over ham — noget Idealt. Tops. I.

363. der var kommet en høj, løftet Stem-
ning over hele Selskabet, man talte om
de store nationale Foretagender. ^an^^-S.

27. Jeg kan sommetider ligesom føle mig
løftet— ud over det dagligdags. Svia.SS.
88. spec. (dagh): paavirket af nydelse af
spirituøse drikke; (let) beruset. Folk ser
Etatsraad H. svingle „løftet" hjem fra et

Middagsselskab. Pont.K.72. Leop.GH.128.
3.4) (især Oj m. h. t. tale ell. sang, dels

(især m.subst.ibest.f.): tale, synge højere
(stærkere); dels (især m.subst.m.poss.pron.):

begynde at tale ell. synge; hæve (1.8.5).

Oehlenschlågers Aand tilsmiler mig ven-
lig sit Bifald, i det jeg løfter Stemmen .

.

mod sligt et Vxæsen. Grundtv.Udv.111.621.
*Stammer (o: den stammende), som for
maalløs gjaldt, | Løfter klart sin Stemme!
sa.SS.1.293. Kongen løftede sin Stemme,
som for at den skulde høres i nogen Fra-
stand. ScAawd.IF.^iO. *en enlig Smaafugl
pipper

I
og løfter kvidrende sin Sang.

Stuck.S.lO. i samme Nu, Solen stod op .

.

løftede hun et saadant Vræl, at nu blev
de alle nødt til at kratte op (o: staa op af
sengene). Rørd.S.85. || om tale ell. sang: løfte
sig, stige; begynde at lyde. Talen løftede
sig til Skjænderi. Sc7iand.5S.i-2i. 3.5) CP

w. h. t. hvad der (for øjet) rager frem
ell. op over sine omgivelser: hæve(l.S.6).

*langt ude i det stille Land | sin Silhuet
en Landsbykirke løfter. Stuck.S.20. Den
korsdannede kirke løfter over sin midte
en mægtig bronzekuppel. NAJensen.Vente-
tider.(1926).235. || især refl. *Vildt i Vest
med Klittag Sandet

|
Løfter sig i Bjerges

Sted. ECAnd.X.509. I Baggrunden løfter

nogle Cypresser sig over Huset. Rode.
EM.7. Flodbredderne var lave, Landet løf-

tede sig langsomt. JSø»d.P.i85.

liOfte-, i ssgr. af I. Løfte (jf. Løftes-j
ell. især af IL løfte l(i), saaledes (foruden
de ndf. anførte) ssgr. som Løfte-apparat,
-bevægelse (jf. Bevægelse 4j, -evne, -in-

strument, -kran, -kæde, -maskine, -red-
skab, -skrue, -ventil ofl. -arm, en.

arm (1.3.5), der tjener til løftning af en del

af en mekanisme; hævarm. Ludv. (ur.:)

Urmageri.202. -ben, en. (ænyd.d.s.; nu
næppe br.) \ navn paa storken, Ciconia.
Moth.L235. VSO. („paa sine Steder af Al-
muen"), -brev, et. [I.l] (sj.) skriftlig ud-
færdigelse, hvorved noget loves ell. tilsikres

en; pantebrev. Moth.L209. Løftebrev, som
var givet Nogen paa Slotte og Lehn. Molb.

(MO.). -bro, en. (fagl.) bro, hvis bevæge-
lige del løftes op. OpfB.U.487. CP -brnd,
et. [I.l] Kiærlighed tU Sandhed foraarsage-
de dette LøxtehTVLå.Wand.Mindesm.1.289,
NMøll.VLitt.n.422. -bnk, en. (jf. I. Buk
S.i)0 TeknMarO. OpfB.*1.13. -bæger,
et. [I.l] (jf. -skaal; foræld., arkais., spøg.)
bragebæger. Bang.HS.^353. Svend Grundt-
vigs (skaal) for Modersmaalet, et Løftes-

10 bæger om at stræbe hen til, at det danske
Sprog engang kunde gaa op i et fælles nor-
disk Tungemaal. Cit.l861.(NMPet.Br.l86).
EBrand.(FoV''/sl931.11.sp.3). -dok, en.

(fagl.) dok, ved hvilken et skib løftes op afvan-
det. Scheller.MarO. SaUYI.282. -der, en.

(jf. -port; især .^) dør, der bevæges lodret.

Scheller.MarO. -ed, en. [LI] (jf I. Ed 1.3;

jur.). LovNr.60'V3l909.§4. SaUXYI.258.
-erklæring, en, [I.l] (emb.) erklæring,

20 hvorved man højtideligt lover ell. forpligter

sig til noget. Magistraten . . afkræver dem
(o: de under den offentlige maaling ansatte

personer) en LøfteeTklænng. Regl.Nr.68^*/s

1910.§4. Lærebog iHandel8-Teknik.(1925).
443. -flade, en. spec. (jf. -sten; ur.) om
de yderste (af rubin ell. safir dannede) flader

af ankerets hager. GFUrsin.Uhre.(1843).43.
TJrmageri.184. -giver, en. [I.l] (især jur.)

den person, der afgiver ell. aflægger et løfte

30 (mods. -modtagerj. Lassen.AO.^ 43. Sved-
strup.EG.II.299. -bjul, et. (ur.) hjul i

slagværk, der ved smaa stifter løfter ham-
meren op, naar uret skal slaa. VSO. -bojde,
en. (fagl.) den højde, gennem hvilken noget
løftes (som vandet i en (suge- og tryk-)pumpe
olgn.). Sal.XIV.755. en Sikkerhedsventil
med stor Løitehøjde. Scheller.MarO.

GJ lioftelse, en. vbs. til II. løfte. Moth.
L235. VSO. jf. II. løfte l.i: han havde

40 ladet Maria se ganske lige frem, uden
nogen Løftelse af Blik og AsLsyn.JLange,
11.122.

II
(m. overgang tU flg. bet.-gruppe)

til II. løfte 2.i: højnelse, et Kongedøm-
me med ydre Magt og med indre Fred
og Orden og sædelig Løftelse staar som
det højeste Maal for fyrstelig Ærgerrig-
hed. 4 0;r.iV^4.55. den Udvikling af Fæstet
hen imod Arvefæste og Selveje, der var
det afgørende Led i Bondestandens Løf-

xie\se.AFriis.BD.lI.366.
\\ O/- Aandsløf-

telse^ i rigsspr. især (fra slutn. af 19. aarh.)

til IL løfte 3.3: frembringelse af ell. til-

stedeværelse af (tilstand af) en højere
(løftet) følelse ell. stemning; begejst-
ring. Løftelsen fra 1848 . . hin Folkets
sidste store Oplevelse. Schand.TF.II.257.
hvor man vil være højtidelig, er man saa

uforbederlig plat i sin Udtryksmaade, at

Løftelsen gaar af det i og for sig smukt
(>o tænkte.VVed.BB.224. de Historier, der

fortælles i et Røgeværelse efter en Ung-
karlemiddag af en Herre, der ikke er be-

ruset, men som har sin Fornøjelse af at

tage Løftelsen af unge Gøge. Vilh And.
BT.207.
liOfte-mand, en. [1.8] (ænyd. løftes-
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mand ; foræld, eli. hos sprogrensere) person,

der gaar i borgen; kautionist; garant. Løf-
tes-: Barfod.DH.1.47. AUen.VJoO. -mod-
tager, en. [I.l] (mods. -giver; jur.). Las-
se7i.AO.H0. -muskel, en. (anat.). Skul-
derbladets Løftemuskel, (Levator angnli
scapuJæ). Myol.(1791).18. HKrabbe.Eestens
Anatomi.(lS8.5).276. -offer, et. [I.l] (bibl.)

offer, der bringes efter aflagt løfte. 3Mos.
7.16. -paraj^raf, en. [LI] (polit.) para-
graf, der indeholder løfte om en kommende
lovmæssig ordning (spec. om de paragraffer
i Grundl. 1849 og 1866, der lovede ændringer
m. h. t. retsplejen (offentlighed og mundtlig-
hed) og folkekirkens forfatning). Grund-
lovens Løfteparagrafer.ScAanrf.FF.7-?. Hø-
rup.III.139. D&H. jf.: Deres Kunst inde-
holdt en Mængde „Løfteparagrafer", som
man siger om Forfatningslovene. Jiow^e.
11.155. -port, en. (jf. -dør) ved sluseanlæg:
Sal.XVI.250. -princip, et. [LI] ^y/". -teori;
jur.) i obligationsretten: det princip, at et

løfte er forpligtende uden accept, forudsat at

det er kommet til den persons bevidsthed, til

hvem det er rettet.Lassen.AO.*965. -pumpe,
en. (fagl.) pumpe med gennembrudt stempel
(med klap), der (som en spand) løfter vædsken
(vandet) op. PaulsenJ.169.
Liofter, en. I) (sj.) person, der løfter.

Moth.L23o. VSO. til IL løfte 2.1 og 3.3:

Robert Fulton og Tycho Brahe . . disse
Tidens Løftere. HCAnd.XII.362. 2) om ting

(jf. Aksløfter^; spec. (fagl.) om instrument
(hage, pincet), der ved operationer og dissek-

tioner tjener til at holde (dele af) organer
oppe ell. til siden. SJbB.
lefte-rig:, adj. t) [I.l] (nu sj.) om per-

son ell. ytring: som aflægger ell. rummer
mange gode ell. store løfter. 'Peder! løfterige
Peder, | Hvor er nu Dit Ord og Haand?
Kingo. 119. 'Spectator! tusind Tak for
Eders Gunst og Naade, | For Eders Kiær-
lighed og Løfte-riige Mund. Anti-Specta-
tor.33. 'Ja og Amen er det Ord, | Hvor-
med Han løfterig opfoer. Grundtv.SS.I.
666. MO. 2) [1.2] O som giver grund til at
vente noget godt; (i høj grad) lovende. 'Vaa-
rens løvterige Smil. Zetiitz.NE.oO. At hans
treaarige Ophold i den evige Stad ikke
var spildt, derom vidnede de smukke og
løfterige Arbeider, han til forskjellige Ti-
der hienasendte. Holst. III. 20. de store,
løfterige Talenter, hvis Hænder er saa
nær ved alle LavTeT.JPJac.II.153.
liOftes-, t ssgr. af I. Løfte, som (sj.)

sideform til Løfte-, se u. Løfte -bæger,
-mand.
liofte-seddel, en. [LI] seddel, skreven

ell. trykt meddelelse, der indeholder løfter om
noget; især (i avis-spr.) om (det kgl.) teaters

meddelelse om planerne for den kommende
sæsons repertoire. DagNyh.^^lsl920.5.sp.4.
EBrand.(Pol.'^U1929.13.sp.2). Q (jf I. Løfte
3; sj.) om pengeseddel. Mennesker faar ikke
længer Guldet at se, men kun Løftesedler
derpaa-SMtcA.J?J7^. -skaal, en. [I.l]

(foræld.) d. s. s. -bæger. Sal.yill.217.
-8-mand, en. se Løftemand. -stange,
en. om vægtstang, hvormed noget løftes, (po-
stillonen) med Foden paa en Løftestang,
der ogsaa fører til bremsen. Bille.Italien.

1.25. H O/. Hævebjælke, Lette-bom, -stange
svær stang, hvormed en tung genstand (en
sten olgn.) vippes ell. løftes op. Moth.L235.
Kraft.(KSelskSkr. III.226). BergsJ>F.560.

10 OpfB.*II1.17. B O overf., om middel, hvorved
en modstand, hindring olgn. fjernes, en sag
fremmes, en virksomhed støttes olgn. Kierk.

XIII.371. den Bondebevægelse, som en
Del af de senere Nationalliberale brugte
som en mægtig Løftestang til i 1848 at
faa deres Krig frem. Schand.O.II.76. vore
Meninger om det Ædle og Gode, vore
moralske Værdsættelser er kraftige Løfte-
stænger, naar det gælder Handling. Bran-

» des.vll.616. den offentlige Mening (er) en
mægtig_ Løftestang for den individuelle
UoTal.VVed.BB.309. -sten, en. O/. -flade;

ur.). UrmageriJS24. 'taSy et. tag (greb),

hvorved noget løftes; løft. DéH. -teori,
en. [I.l] (jf. -princip; jur.). FDaU.JPJ.7.
Lassen.AO.^32. -Tserk, et. (fagl.) indret-

ning (i dok, sluse olgn.), hvormed noget løftes.

Kraft.(ESelskSkr.III.216). OpfB.H3.218.
SaUXXI.777.

30 r<efting:, en. ['løftfeii] ^o^«.Lyfting. Ing.
EM.III.215. Recke.BD.19. Bardenfi-Sem.
1.5. — sj. Lyftning. Moth.L235. Løftning.
AxJuel.M.13). (cenyd. d. s. (PClaussøn.Snorre.
(1633).176); efter oldn. lypting; afl. af II.

løfte (1.6); foræld.) dæksforhøjning i ag-
terstavnen (af et langskib), hvor ski-
bets fører havde sin plads. Oehl.0S.191.
•En Ungersvend staar i (snekkens) Løfting,

|

Og raaber høit. Grundtv.0ptr.II.61. Ingv
40 Bond.Udv.RomanerJV.(1902).211.

|1
(sj.)om

ikke-(old)nordiske forhold. *Jesus . . er jo
dog om Bord . . | I Løftingen han sover,

|

Mens Stormen tuder vild. Grundtv.SSJII.
127.

I. liOftninip, en. vbs. til II. løfte.
||

(især GJ; til II. løfte l.i{-2). VSO. Gardinet
løftedes lidt fra det belyste Vindue ud til

Balkonen. En Skygge af en Kvinde bøj-
ede sig. Hun kikkede aabenbart gjennem

50 den ved Løftningen frembragte Sprække.
Schand.AE.99. Hoven svinges under sin
Løftning. Grunth.Besl.51. Man saå (hos
skønhedslægen) Ansigter, der gennem Løft-
ninger (af huden) havde faaet Ungdom-
mens Charme tilbage. Pol.^/9 1927.4. sp. 4.

om vejs stigning: Ved hver ny Omdrejning
og hver ny Løftning af Vejen aabnes en
stedse videre Udsigt over det fine . . Land-
skab. Brandes.XI.3.

II
(mods. I. Fald l.s; ur.)

60 den bevægelse, som ganghjulet meddeler spin-
delen. GFUrsin.Uhre.(1843).79. ogs. konkr.,

om den klo ell. stift, der griber ind i gang-
hjulet, ell. om løfteplade, -sten. OrdbS. | GJ

ttl II. løfte 2.1 og 3.3: højnelse; løftelse, aan-
delig Løftning, Sindets Løftning over det
Jormske. JfO. *Så var da Jens Paludan-
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Muller
I
de andre til Løftning og Lære.

Eørd.GK.51. Hun følte det som en Løft-

ning i sit Sind. OksenLøkk.NHJI.éO.
||

(nu 1. hr.) til II. løfte 3.i: hævning (I.2).

Denne Raskning eller Løftning i Truget
er en Gjæring der frembringes i hele
Massen formedelst det tilsatte Gjærings-
stof. ChMourier.Brød.(1821)J23.

II. litfftnlng;, en. se Løfting.
Tjeigf et dl. (i rigsspr. nu kun undertiden

(især i ssgr.) i bet. 1> en (Moth.L295. Flei-

scher.HB.203. NMPet.DH.I.281. Thorsen.
61. Esp.§122,l,a- OrdbS.(Sjæll.); i 1. halv-

del af 19. aarh., da man brugte ordet baade
som fk. og intk., anvendtes intk.-formen for-
trinsvis om den enkelte planteCdel), fk. som
kolL, jf VSO. og Levm.Gr.L44). [Im'] ell.

(i rigsspr. nu kun gldgs., 1. br.) [lø'q] (Moth.
L29.5. H0usg.AG.33. HDahl.AM.99. Kort.
100). flt. d. s. ell. (nu ikke i rigsspr.) -e (se

u. Blomsterløg; jf. Esp.§122,l,a). {æda.
løch, løk (AM. Harp.Kr.20.38), oldn. laukr,

ty. lauch, eng. leek; jf. u. II. Leger)
t) 2( navn paa planter af slægten

AlliuM L. (med løg (2) og en ejendomme-
lig stærk lugt og smag); ogs. (især som sid-

ste led af ssgr.) om planter af andre slæg-

ter, der har løg (2) ell. minder om Allium

(jf Festskr.Feilb.55). JTusch.l2. Lange.
Flora.179.

|J
(nu sj. uden for ssgr.) spec. om

vildtvoksende arter. *Der (o : paa en 0) gror
ikke andet Græs end Løg, ( der synger
ikke andre Smaafugl' end Gøg. DFU.TI.

nr.3.3. 'Paa Marken voxer den grønne
høg. Hauch.SD.I.199. om husløg: *Løget
paa Mønningen slipper med Buk | sin

Morgeaåagg. Aakj.RS.82. \\ spec. om de
som køkkenurter dyrkede arter. Moth.Conv.
L152. Løgen har i Aar ikke villet lykkes.
VSO. lange Bede af Purrer og Gulerød-
der, Løg og Sellerier. MGalschiøt.Helsingør.
(t921).6i.

II
ordspr. kærlighed er en vilje;

den falder lige saa let paa en løg som
paa en lilje, se Kærlighed 2.4.

2) (rundagtig) jordstængel, der be-
staar af en kort, bred akse og skæl-
formede, næringsfyldte blade (Bul-
bus); ogs. om løgknop, kimløg (MøllH.
IV.2å4. SaUI.545).

\\
(spec. bot.) i al alm.

Disse Øine (0: skaldyrenes) see næsten ud,
som en meget liden høg. LSmith.DN'.68.
Lange. Flora. XLI r. billedl.: bleg Opal lang-
somt bredende sig i Løg ved Løg. JPJac.
1.172. Johannes pillede et af Rosenblade-
nes Løg op og indaandede deres fine

Æb\eå\iit.NJeppesen.DS.155. || om blom-
sterløg, svibler. Leth.(1800). VSO. Her stod
altid Blomsterpotter . . om Vinteren med
sjeldne hollandske høg. Baud. HS. 302.

\\

om denne plantedel hos dyrkede løgarter, der
anvendes som fødemiddel ell. (nu især) som
en slags krydderi (tidligere ogs. som læge-

middel). Vi komme ihu den fisk, som vi
aade for intet i Ægypten; græskarrene
og melonerne, og løgene (1871: Porrene;
Buhl: Porreløgene^ , og rødløgene, og

'hv\dié[øgQne.4Mos.ll.5(Chr.Vl). rørig Mad
som Flesk, Erter, Kaal, Løg. Holb.Bars.
III.6. man har (efter et barns fødsel) gierne
en løg ved Haanden, hvilken man bider
i tu og holder under Barnets Næse. Buchw.
JS.(1725).102. komme Løg paa Suppen.
VSO. Glaserede høg. FrkJ.Kogeb.158. bøf
med løg, se Bøf 1. || talem. (nu næppe
br.): ikke være en løg værd, være uden

10 værdi; ikke være en bønne værd. Moth.L295.
VSO. lægge løg paa laksen, se I. Laks 1.

3) (overf. anv. af bet. 2; anat.) om smaa
rundagtige forhøjninger olgn. dannelser
paa (i) huden ell. slimhinderne (Bul-
bus); nu vist kun i ssg. Smagsløg (s. d),

jf. ogs. Haarløg. Her findes en Klynge af

Løg (Bulbi), hvorfra Barthaarene og Var-
børsterne tage deres Oprindelse. Viborg.
(PhysBibl.XXI.74).

20 4) (jf ty. (dial.) faustlauch essen, faa
klø, samt Kanel 2 og de der givne analo-
gier; egl. spøg., eufem. anv. af bet. 2; nu
kun dial.) i faste forb., der udtrykker at

faa ell. give prygl. Feilb.(u. 1. løgj- at give
et Par gode Løg (0: lussinger). OrdbS.(jy.).
give (en) laks med løg paa, se I. Laks 2.

slaa løg, (nu næppe br.) juleleg bestaaende
i, at en lægger hovedet i en andens skød, me-
dens de andre efter tur dunker ham i ryg-

30 gen, indtil han gætter, hvem den paagældende
var. Moth.L295. VSO.

5) (jf. Bær 2.3 og de der nævnte analo-
gier; især vulg.) som nedsæt, (sjældnere:

spøgende) personbetegnelse: fyr; især om ung
person („spire"), der kan man se, hvad
De er for et Løg. PoU^hl920.5.sp.3. Hvor-
ledes tager nu Skolen paa de smaa Løg,
hvis mer end sarte Regneanlæg den skal
viå.vVls\e?Folkeskolen.l929.810.sp.2. Du er

40 ved at blive et rigtig surt Løg. DMonies.
OgFanden lo!(1930).54. || som sidste led af
ssgr. (jf. ogs. Dryppe-, Palmeløgj. *han
var sammen med tre dumme Drenge . .

|

Det var tre Veksellererløg, forstaar dul
AaHermann.S.23.

TjB^-^ i ssgr. ['Imi-] af høg 1 ell. (især) 2,

fx. (foruden de ndf. medtagne) Løg -art,

-avl, -bed, -form, -formet (-formig), -frø

(et), -knippe, -lignende, -smag, -spise,

50 -stank, -stinkende ofl. -ag^tiff, adj. (jf.

-artetj som minder om løg (1 dl. 2). vAph.
(1759). (palmens) Frugt er en Kolbe af

blodrøde, løgagtige Ting. Goldschm.NSU.
V11.201. Bladene (paa løgkarse) have en
løgagtig hngt. Rostr.Flora.I.163. -artet,
adj. (jf. -bærende, -rodet; bot, nu næppe
br.) d. s. en Plante hvis Rod er løgarted.

vAph. Nath. VI. 291. Løgartede Planter.

VareL.(1807).II.180. løgartet ranun-
60 kel, d.s.s.løgrodet ranunkel. Fwnfec.^iSOlJ.

11.436. -bælff, en. ^bælge. vAph.(1759)).

(jf. -skal, -skind; nu næppe br.) om de

yderste (døde, hindeagtige) løgskæl. VSO.
-bærende, part. adj. (jf. -artet, -rodet^

om plante: som har løg (2). vAph.Nath.VI.
291. VSO.

Il
nu kun i bot. navne som løg-
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bærende raip græs, rapgræSjhvis skud ved
grunden er løgformet opsvulmede; løgrodet

rapgræs;Poa bulbosa L. Lange.Flora.85. løg-
bærende tandrod, Dentaria bulbifera L.
(m. kimløg i bladenes og blomsterstilkenes

hjørner). SaUKXni.69. -draaber, pi.

(apot.) draaber, der bestaar af dyvelsdræk
cg mnaand (og som lugter af løg). PNJørg.
BH.U. Bøgh.JT.457. FolkLægem.I.éS.
TiBge^ en. se I. Løje.
løget, adj. {afl. af Løg; nu næppe br.)

som minder om, ligner løg; løgagtig.

Moth.L296. en stram og noget løget Lugt.
Aaskoic.A.76. VSO.
liøg-farTe, en. (jf. -farvet; nu næppe

br.) løggrøn farve. vAph.(1764). VSO. -far-
vet, adj. (jf. -farve ; nu næppe br.) d. s. s.

-grøn. VSO. -flue, en. (zool.) tnsekttt Hyle-
myia antiqua, hvis larve lever Høg. HavebrL.'
li.112. -fr», en. (zool.) frøen Pelobates (der

lugter af løg); især om den i Danmark levende

crt P. fuscus. Brehm. Krybd. 190. Danm
Fauna.1.65. -ffren, adj. (jf. -farvet; nu sj.)

af en farve som bladene af løg (1); græsgrøn.

Moth.L296. Krøyer. III. 141. Wiese.T.I.

114. -hoved, et. \)(nu næppe br.) fuld-

voksent (hvid)løg. vAph.Nath.IlI.619. 2) f
frøgemme hos løgplanter. VSO. -iris, en.

3( Iris anglica og I. hispanica (der har en
kort (knoldformet) rodstok). Haven.1925.36.
-kage, en. (bot.) den korte, brede akse i

et løg (2), hvorpaa rødderne sidder, og hvor-

fra løgskællene udgaar. Drejer.BotTerm.lO.
Lange.Flora.xLir. -karse, en. % slægten

Alliaria Adans. af de korsblomstrede; spec.

cm A. officinalis Andrzj., løgurt (der, naar
den gnides, lugter som løg). Lange.Flora.
€42. Bostr.Flora.1.163. -knold, en. (bot.)

om løglignende jordskud hos planter som
krokus og gladiolus (Bulbotuber). Drejer.

BotTerm.26. Lange. Flora.XLir. -knol-
det, adj. (bot.) i forb. løgknoldet flue-
svamp, Aynanita phalloides Fr. (der har
en løgformet knold paa stængelen). Rostr.

Flora.ll.''(192o).243. -knop, en. (bot.)

<i. 8. s. Kimløg. MøllH.IV.244. Rostr.Flora.

1.79. -kuppel, en. (jf. -spir; bygn.) løg-

formet kuppel(paa russiske bygningsværker).

OpfB.^1.268. ThorLa.MF.63. -Inst, en.

lugt (som) af løg. vAph.(1764). VSO. Hus
ogHjem.1912.566. G) -lugtende, part.

«<y- fjf- -lQgt>^- en løglugtende Vædske.
SaLXIf.89. løglugt ende kortlæbe, ^
d. s. s. Løgurt 2. SaUXIV.550. -mar-
mor, et. (fagl.) en slags hvidt marmor
med bleggrønne pletter og tegninger; cipollin.

Sal.^XV1.652. -mælk, en. (nu næppe br.)

drik, fremstillet af mælk og hvidløg (brugt
gom lægemiddel, fx. mod hoste og orm). Apot.

(1791).48. MO.
liOgn, en. [Imi'n] Høysg.AG.104. flt. -e

tU. (nu især dial.) d. s. (Tychon.AB.aSf. Tom
Krist.(Tilsk.l930.II.335). Feilb.) ell. (nu
ikke i rigsspr.) -CT(Pflug.DP.940. Hersl.TT.
III.29). (9Ma.løwn,løgen (PLaale.nr.352),
løgn (2Mos.23.7(GldaBib.)), sv. logn, oht.

lugina, ocna.lygen, j/.^oi.liugn; <till.lyve;

jf. Lyv, IV. Løn, forløgnet)

1) dels i al alm. om handlingen at lyve
ell. (isa^ bibl.) om det at være løgnagtig,
falsk, uærlig olgn. (betragtet som en synd);
dels (og især) om den enkelte udtalelse,
i hvilken der bevidst fremsættes noget
usandt, især for at tjene onde ell. ufine for-

maal (jf. Usandhed, der ofte bruges som ei

10 mildere, mindre ærerørigt udtryk); ogs. om
udtalelse, der (uden at fremsættes i nogen
ond ell. ufin hensigt) er af et indhold, der
strider mod de faktiske forhold, er
fejlagtig, urigtig. 1.1) i al alm. skam-
melig Løgn. i)Z«.6—<2i— 7. Sværen, og løgn
(1871: Lyven^, og mord, og tyverie, og
horerie. Hos.4.2(Chr.VI). Man siger at Po-
eter fødes, men det er Løgn: thi jeg har
ofte tilforn søgt at giøre vers, men det

i) har aldrig villed lyKkes for mig. Holb.
Usynl.II.6. Kald det ikke saa slet og ret
hen Løgn; men lad det alleene heede en
Fabel, Æ ventyr, Lignelse eller anden saa-
dan Xnighed. Kom Grønneg. V.141. 'skjøndt
en Deel deraf var sandt, | Var der dog
megen Løgn iblandt. Wilst.D.III.9. Han
har selv fortalt mig det, så det er ingen
Løgn jeg bilder dig ind. i2ørd.LB.307. m.
overgang til bet. 2: Det er Løgn med alt

30 dette Faste. Jorden farer jo afsted som
en Bessit. Schand.TF. 1.131. vi gik fire

hundrede MU op i Landet sammen; dér
havde han hørt for ganske sikkert, der
var briljant Arbejde . . men det var bare
Løgn, da vi kom derop. KLars.SF.64. 1.2)

t faste forb. (se ogs.Mau.6117/f. VSO. Feilb.).

løgn og latin, se Latin 1. løgnens fa-
der, se Fader 3. grov løgn, se IL grov
2.2. hvid løgn (vist efter eng. white lie;

40 1. br.) løgn, som er harmløs, tilgivelig. D<S:H.

Jeg sagde, jeg havde Hovedpine . . Det
er en af de Løgne, man kalder „hvide
Løgne". GyrLemche.T.II.173. TtdensKvin-
der.^^U1929.6.sp.l. jysk løgn, se IILjydsk.
lutter løgn, se II. lutter 2.i. sort løgn,
se sort. tys løgn, se tyk. || som subj. ell.

præd. i talem. og ordspr. (se ogs. u. Buløkse,
Kunst sp. 754^^, Latin sp.436*'>). det er
in^en løgnl det er sandt, sikkert, rigtigt!

50 Fexlb. det er ikke bar løgnl det er rig-

tigt nok, der er noget om det! Mau.1.675. er
det løgn, (hvad) jeg siger? (vulg.ell.

dial.) brugt paa lign. maade som ikke sandt
for at faa den tiltalte til at give sin tiMut-
ning til, bekræfte noget, man lige har udtalt.

TomKrist.H.36. OrdbS.(SjæU.). det er løgn
i din hals, se I. Hals 3.3. det turde
være løgn, se turde, løgn er en vi-
denskab, sagde fanden, han hørte

60 forelæsninger i Kiel. Jn^.LB.JJJ. 7.

Mau.6156. det er saa længe siden, at
det er (ell. godt kan være) løgn, se

længe. H som obj: bilde (PalM.VIII.245)
ell. (alm.) binde en en løgn paa ær-
met (jf. hinde sp.674^^^-). Anti-Spedator.
129. Hrz.III.176. PalM.IV.214. drive ell.

Xm. Renteykt a/m i931
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køre en løgn i en, se II. drive I.2 sluin.,

II. køre 1.1. talem.: man kan gentage
en løgn, indtil man tror den selv
olgn. Blich.(1920).XI.171. han kan ryste
en løgn af ærmet (Moth.L263. VSO.
Krist.Ordspr.588) ell. træde (nu næppe br.

sno, tage. Moth.L263. VSO.) en løgn op
under sine fødder (ell. op af jorden.
Feilb.), (nu kun dial.) han er dygtig til at

lyve, meget løgnagtig. Moth.L263. VSO. Feilb.

sige en løgn, komme med et løgnagtigt

udsagn; stikke en løgn. i steden for: . . lyve
en stor Løgn . . sige vi hellere: . . sige en
stor Løgn. IIøysg.S.52. S&B. sige løgn,
(nu især dial.) lyve. du har bedraget mig
og sagt Løgn for mig. Dom.16.10. OrdbS.
(Fyn).jf. : Der giøres ellers af Jurister For-
skiæl mellem at lyve, og at sige en Løgn,
saaledes at den, som lyver, bedrager an-
dre, og den, som siger Løgn, bedrager
sig selv. Holb.NF.I.(1734).132. smede,
stikke en løgn, se smede, stikke. || sty-

ret af præp. han er fuld af løgn (0:

meget løgnagtig). Feilb. fare med løgn,
se II. fare 3. med løgn og omkostnin-
ger, (dagl.) paa en løgnagtig maade, med
store overdrivelser olgn. en Fod saa skøn,
saa buttet og blød, som nogen Digter
med Løgn og Omkostninger har skænket
sin Elskede. Ffans.M.22. Hans Beretninger
ere vel nok fremførte med „Løgn og Om-
kostninger"; men de afgive dog et lille

Tidsbillede af gamle Dages Tankesæt. Jy
Saml.3R.I.50. Feilb. gøre noget (ens ord)
til løgn, paastaa ell. bevise, cd noget er løgn

ell. urigtigt. MO. S&B. jf. bet. 2.2: „Har I

skrevet den (o: en kontrakt) under?" —
„Vil I ogsaa giøre det til Løgn?" — „Ja,
det nægter jeg til I beviser det." Skuesp.
III2.83.

2) (dagl.) det, at noget ikke eksisterer,
findes, sker, ikke er en kendsgerning,
noget faktisk, en realitet; noget, som
ikke eksisterer, findes osv. 2.\) i al alm.
(det japanske landskab) var som en Fløj af

en japansk Skærm, og jeg saa', at Landet
ikke var høgn.JVJens.FH.llO. (hun) sang
saa dejligt saa det godt kunde være Løgn.
PoUhl926.11.sp.l. 2.2) i faste forb., der be-

tegner, at man hindrer, at noget sker, kommer
til udførelse, ell. at man standser, sætter en
stopper for noget.

||
gøre noget til løgn,

(jf. u. bet. 1.2; nu l.br.) forhindre, at noget
sker. MO. || det skal blive løgn ell. (nu
næppe br.) til løgn I det skal blive forhin-
dret! det skal ikke ske! *(han) raabte:
„Plumpe Nidingl slig Helt vil du myr-
de? . .

I
Nei, det til Løgn skal vorde, du

pralerske Fæl" Oehl.HK.38. Det skal blive
til Løgn . . det skal vi . . nok indrette paa
en anden Maade. Gylb.XI.254. Det kunde
dog være, at det blev Løgn. Skal vi vædde
'Noget? Bøgh.I.12. Politiet . . vilde have fat

i (fanen); de gjorde et Sjok imod den
midt under et Møde, men det blev Løgn.
AndNx.PE.III.104. jf.: Achsibs huse skal

blive til løgn (anm.: slaae feyl; 1871: blive
et svigtende Vandløbj for Israels konger,
Mich.l.l4(Chr.VI).

\\ nu skal det være
løgn (olgn.), nu sætter jeg en stopper for
det; nu skal det være slut. KLars.SF.72.

\\

for at det ikke skal være løgn, for
at gøre noget grundigt, eftertrykkeligt, til

gavns, de hev ham en hel Spand Vand
over Hovedet og puffede ham endelig ud

10 i Dammen, for at det ikke skulde være
Løgn. Rørd.Va.l21. Side 57 siges det, at
„i hver Landsby maatte Bønderne derfor
have en Kirke", og det om Trækirker
„i hver Landsby" gentages under „Hoved-
punkter", for at det ikke skal være Løgn,
som man siger. Folkeskolen.l931.53.sp.2.

||

der er megen løgn til, d. s. s. det skal
blive løgn (se ovf.). skulde man grine
muntert og slaa fast, at han . . nok sad

20 hjemme og bed Negle af Sorg i sit eget,
fortvivlede Selskab? Næ, der var me-
gen Løgn til. Han vilde komme. BT.Vn
1925.11.sp.3.\\ du kan tro løgn, det gaar
jeg ikke med til; du kan tro nej. jeg er en
Trælkvinde, ikke sandt! Nej, Du kan tro
Løgn, Simonsen, saadan faar Du det al-

drig med mig I Tandr.ES.116.
S) (især dicd.) hvid plet paa (finger)-

negl, der if. folketroen er tegn paa, at man
30 har sagt en løgn; løgneplet. Moth.L262. VSO.

Feilb.(u. løgnplet;. CReimer.NB.538.
JLegn-, i ssgr. ['Icoin-] af Løgn 1 (jf.

Løgne-;, -ag^tig;, adj. [Iminiagdi] adv. -t

ell. d. s. ell. (t) -en (Moth.L264. VSO.). {glda.

lønaktugh; jf. løgnevorn, løgnfuld) 1) som
er tilbøjelig til at lyve. en løgnagtig Tunge.
Ords.6.17. Det er ret et løgnagtigt Men-
neske. TSO. D&H. 2) om ting ell. forhold:
hvis indhold er løgn, usandhed, opspind, ell.

40 (nu 1. br.) som giver en et falskt, urigtigt ind-
tryk, er udsprunget af falskhed, svig, uærlig-

hed olgn. løgnagtige Orå. Holb.EP.II.3. en
accurat Beskrivelse af . . den Tyrkiske
Religion efter dens løgnagtige Principier.
LTid.1743.93. jeg kan ikke bestemme,
hvilke af disse to Bøger der ere meest
sandfærdige, eller rettere sagt, mindst
løgnagtige. Biehl.DQ.1.43. Et løgnagtigt
Rygte. 7<S0. hertil: -agtig^-hed, en. 1)

50 det at være løgnagtig, i .^) til -agtig i . man
kand kun fæste liden Troe til samme Skri-

bent, saa vel i henseende til hans Løgn-
agtighed, som Faniskhed. Eolb.DE.J.632.
VSO. MO. „patologisk Løgnagtighed".
SundhedskollForh.1900.93. 1.2) (nu 1. br.) til

-agtig 2. Moth.L264. MO. 2) (1. br.) løgn-

agtigt udsagn; løgn (1). Han havde . . aldrig

været behændig i Vendingen med smaa
selskabeligeLøgnagtigheder.AfflrA'wow.P.B.

60 100. -billede, et. (efter ft/. lugenbild; jf
Løgn 2; sj.) gøglebillede, jeg slap min
høieste Kjærlighed for et skjønt, men
skuffende Løgnbillede. Tng.LB.III.31.

løgene, v. ['lenina] -ede. (sv. dial. logna
(i bet. i); afl. af Løgn; jf. forløgnet; nu
kun dial.) 1) lyve. OrdbS.(Dragør). 2) be-
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skylde for løgn; gøre ens ord til løgn.
Hvo som løgner een anden, truer, skielder
eller bander paa Grandestefne. Cit.1748.
(AarbVejle. 1930.89). løgne en (noget) af
(o: gøre ens ord til løgn). FeUb.
Ijeij^e-, i ssgr. ['Imina-] af Løgn 1 (jf.

Løgn-); fortiden de ndf. medtagne ssgr. kan
nævnes nogle mere tilfældige dannelser som
Løgne-digt, -klage, -kneb, -list, -pen, -snak
samt spec. en del (dagl.) skældsord for per-
soner, der lyver, som Løgne-bæst, -cha-
tol (Baud.Novelleiter.(1887).29), -mær,
-pels, -taske (RUss.ME.I.90. Wied.En
Hjemkomst.(1889).92). -hals, en. se Løgn-
hals, -historie, en. historie (2.2) af løgn-
agtigt ell. opdigtet indhold. Rist.EB.39(se u.

Eventyr 3.i;. 'jakEnu.LU.246. -pak, et.

(nu 1. br.) løgnagtige personer. (Kalk.II.883).
D&H. Saaby.'' -plet, en, (1. br. i rigsspr.).

d.s. s. Løgn 3, Lyveplet. Feilb. (u. løgnplet^.
•pose, en. {ænyd. d. s., jf. ty. liigensack
fsrnZ. u.Klumpsak^ «rtmf Drillepose, Gnav-
pose (2) olgn.; dagl.) som (forholdsvis mild)
betegnelse forperson, der lyver, fortæller løgne-
historier olgn. Moih.L264. VSO. HCAnd.IV.
359. Feilb.

JLagner, en. ['Iroinsrl ^(f) Løgnere.
Joh.8.44(Chr.VI). Eolb.LSk.llI.lO). flt. -e.

(glda. lygner, løgneT(2Mos.23.1{ GldaBib.)),

jf. mnt. logenere, osasc. luginari (hfy. liig-

ner^; afl. af Løgn; sml. Lyver) person,
der lyver; løgnagtig person. Creter ere
stedse Løgnere. Tit.1.12. hvem som siger
mig andet paa, end at jeg er Jomfrue,
dend skal være en Løgner cg en Skielm.
Holb.Bars.III.5. 'Løgnerl sagde Herren
ffod,

I
Udaad har du øvet,

| Raaber ei

din (o: Kains) Broders Blod
| Lydt til

mig fra Støvet! Grundtv.SS.II.27. B gøre
en til (en) løgner, beskylde en for at
lyve; benægte, ikke ville tro ens udsagn olgn.;
øgs.: hindre en i at holde, hvad han hårlø-
vet (D&H.). hvo som ikke tror Gud, haver
ffiort ham til en Løgner (Chr.VI: løgnere^,
fordi han haver ikke troet paa det Vid-
nesbyrd, som Gud haver vidnet om sin
Søn. lJoh.5.10. Eolb.UHH.1.5. S&B. jf: i

alle Gader finder man to Slags Veirligt;
det eene Thermometer kalder det andet
en Løgner. Tode.V.46.
liOgne-roman, en. (1. hr.) roman, hvis

indhold er usandsynligt, uvirkeligt olgn. Heib.
Pros.VIII.461.
Q}Ti»gner»k.e9 en. kvindelig løgner.

(Kalk.II.465a^). Eeib.Poet.V.124. Pont.SM.
143.
JLøgne-saga, en. (jf. -roman; 1. br.)

d. 8. s. Lyvesaga. NMøll.YLitt.III.474.
-smed, en, (jf. smede løgne (u. smede)
samt Rænkesmed olgn.; sj.) person, der la-

ver løgne (løgnagtige rygter, historier) om en
anden (andre). EBrand.S.114. -TOrn, adj.
(løgn-. Moih.L264). (nu næppe br.) d. s. s.

løgnagtig 1. VSO.
leg^n-fiild, adj. (nu kun dial.) fuld af

løgn; løgnagtig. 1) d. s. s. -agtig 1. Feilb.

2) d. s. s. -agtig 2. 'paa hiin store Alvors-
Dag (o: dommens dag) . .

\
Naar intet løgn-

fuldt Marmor kneiser meer. MCBruun.Ddt
vedBernstorfsDød.(1797).)(3>: *Forsikkring
om

I
En løgnfuld og forræderisk Oprig-

tighed. Oehl.Aml.246. -hals, en. (nu 1. br.

i rigsspr. Løgne-. VSO. MO. KLars.GEF.
1.187. OrdbS.(Fyn)). (dagl.) skældsord om
person, der lyver, er løgnagtig; løgner. Moth.

10 L264. Biehl.DQ.II.12. Maren er en neder-
drægtig Løgnhals. Eostr.US.II.9. Schand.
IF.110. -Torn, adj. se løgnevorn.

liOg^-olie, en. (fagl.) æterisk olie, der
faas ved destillation af hvidløg med vand-
damp. VareL.*488. -perle, en. (fagl.) ægte
perle af form som et løg. VareL.' 766.
-plante, en. (ister bot.) d. s. s. -vækst.
VSO. Landbo.III.467. -rod, en. spec.

(nu næppe br.) om løg (2) (tidligere opfattet
70 som plantens rod). vAph.Nath.VI.291.527.
-rodet, adj. (jf. -artet, -bærende; bot) i

plantenavne som løgrodet ranunkel,
Ranunculus bulbosus L. (der har knoldformet
jordstængel); knoldranunkel. Lange.Flora.
595. MentzO. Bill.* 125. løgrodet rap-
græs, løgbærende rapgræs (se n. løgbæ-
rende). SaUXIX.932. -sirnp, en. (apot,
nu næppe br.) afkog af hvidløg, tilsat hon-
ning ell. sukker. Apot.(1791).48. -skal, en.

30 (jf. -bælg; /. br. i rigsspr.) om (de yderste)
løgskæl. Moth.L296. Denne (knop) bestaaer
af adskillige Hude, som indslutte hinanden
ligesom Løgskaller. Beiser.IV.180. Feilb.
IV.298a'"'. -sk in d, et. (jf -skal ; især dial.)

d. 8. s. -bælg. Feilb.BL.105. -sknd, et. (bot.,

nu 1. br.) sideløg, hvorved en løgvækst formerer
sig. S&B. -skæl, et. (jf. -skal; bot.) om de
skælformede, næringsfyldte blade, der udgaar
fra løgkagen og sammen med denne danner

40 løget (2). Lange.Flora. XLir. -sots, en.
sovs, tilberedt med løgskiver ell. hakkede løg (2).

Euusm.(1793).97. *en Beuf | Med Løgsaus
og Kantøf-

I
ler. Rantzau.D.Nr.37. Pille-

kartofler med Løgsauce. SvLa.M.37.
\\

spark i løgsovsen, (vulg.) postyr; spek-
takler; ballade (II); hævelse i bolledejen; slag
i frikadellen. Gadeordb.H69. Dania.III.62.
Skildringen af Byen (NewTork er) værdi-
fuld . . Men det er vel ogsaa det eneste

50 i denne Bog, hvorover man kan glæde
sig en Smule. Alt det andet er i Virkelig-
heden kun „Spark i Løgsaucen". DTidsskr.
1904.291. -spir, et. (jf. -kuppel; 1. br.)

løgformet spir paa kirke olgn. Trap.*IV.62.
-snppe, en. (kog., nu 1. br.) suppe, der er
kogt paa ell. krydret med løg. Moth.L296.
Erz.XII.205. MO. Spansk Løgsuppe./)or-
thesKogebog.(1930).136. liOgs-urt, en. se
Løgurt.

60 fiog^t, L liOg^te, en. se I. Lygte. II.

logrte, V. se n. lygte.

III. loffte ell. lejte, v. -ede. (glda. løcte,
løythe, jf. no. dial. løgste, laugsta, logsta;
vistnok afl. af løj (løjst), præt. (2. person
ent.) af II. lyve og egl.: sige „du løj(st)'' til

en; smZ. De'te, I. dutte, I. itte, tjrvte; jf.

86*
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lyvte; nu kun dial.) beskt/Ide for at lyve;
kalde løgner; gøre til løgner. Skiel-

den, Løgten, Sværen og Banden, og deslige
Uskikkeliffheder. DL.i

—

12—5. Høysg.Anh.
23. jeg vil ikke løyte saadan en fornemme
Dame i hendes Øyne. Lodde.TO.C4r. Rahb.
Tilsk.1794.653. MDL. Esp.208. uegl: *dem
. . I

Hvis Hjerte nægte Gud, og løgte
Skriftens Binde. LThura.Poet.115.
liOg^tenaat, en. se Løjtnant.
Ii«>{>^-nrt, en. (nu næppe br. Løgs-.

JTusch.24L vAph.(1764). VSO. S&B.). ^
I) d. s. s. -karse. JTusch.l2. 2) læbeblomsten
Teucrium scordium L. (der lugter stærkt af
løg); løglugtende kortlæbe. vAph.Nath. VII.
286. Rostr.Flora.1.326. 3) (nu næppe br.)

St. Hansurt, Sedum telephium L. (der har
knoldformede rødder). JTusch.223. -vækst,
en. (især bot.) plante, der har løg (2); løg-

plante. LTid. 1745. 603. HavebrL.U.lOl.
-æble, et. (nu især dial.) navn paa forsk,

æblesorter (som ved æblets ell. kernehusets form
minder om løg (2)). Moth.L296. Holb.Hex.
11.5. PMøll.n.l3. JPJac.I.164. CMatthies.
DF.1.233. OrdbS.(Fyn). -æder, en. (nu
-næppe br.) person, der spiser (mange) løg.

Moth.L296. VSO. || (nedsæt.) om ildelugtende,

snavset person. VSO.
I. LiøJ, en. se I. Løv.
II. lej, adj. [Imi'] (især tidligere ogs. skrevet

loj^. (ænyd. laai, loy, levj; fra mnt. loi, holl.

lui (lo(o)i); af uvis oprindelse; jf. H. løje
||

et andet ord (m. lign. bet.) foreligger i æda.
(Gorm) Løghæ (ScriptMin.1.108) ell. Løkæ
(smst.I.187)) 1) (uden for den 1. 50 nævnte
forb. nu kun dial.) dvask; doven; sløv;
træg. *Mand plejer .. dem op af Sengen
minde,

|
Som har den loje Sove-Meen. Sort.

Poet.112. *et Drog . . findis Loi og Dorsk,
og gider intet giort. Worm. Sat. 42. 'Derpaa
lagde han sig løi

|
Langs ad Bænke-

Hynde. Qrundtv.Saxo.II.36. Jo, selv om
det ikke er mig, der har den største Skyld,
saa har jeg dog været løj og ligeglad.

Bode.SF.l41. MDL.330.346. Feilb. Kværnd.
Jakob Løj, se Jakob 2.«.

||
(m. overgang

til bet.2) om hvad der forestilles som et le-

vende væsen. *Maanen gaar saa langsom
og saa løj,

I
sikker paa sit Monopol. fiic/i.

1.145. løj paa roret, ^ om skib: som
ikke luver villigt ell. i det hele taget ikke

lystrer roret godt. SøLex.(1808).120. Bar-
denfl.Søm.I.i71. 2) (dial. ell. ^) om ting

ell. forhold: uden (større) kraft, styrke
ell. bevægelse, en løi Bæk, der ikke su-

ser. 5ircft. 1. 50i.
II
om vinden: svag; om

vejret (luften): stille; rolig. *omviftes . .

af Sydens løie Vind. Bagges.II.38. Mod-
strøm, skral Vind og løi Kuling.iliB.i805.
203. I løjt Vejr kan man stikke Rebet
ud uden at bjærge Sejlene. Bardenfl.Søm.
II.5. Esp.204. Feilb. OrdbS.(Falster).

IIL lej, præt. af H, lyve.
Liej-, i ssgr. ['Imi-] (f Løje-, se u. Løj-

bænk, -dag), af II. løj ell. II. løje (jf dog
Løjbom^. -bom, en. (sj. skrevet Lod-.

PolitiE.Kosterbl.^V8l922.2. Feilb.). (,jf. no.
løjgang t sa. bet.; 1. led er identisk m. 1. led

i Levang (Løjvang)) J, bøjle (nu alm. af
jærn) tværs over dækket paa mindre skibe,

paa hvilket bomskødet ell. stagfokkeskødet
vandrer. SøLex.(1808).94. Harboe.MarO.
Baud.HB.16. -bænk, en. (tidligere ofte
skrevet Lod-. — f Løje-. Seehuus.26). {ænyd.
loi(e)bænk, fris. lei-, leubank; jf. ænyd.

10 lotterbænk, <t/. lotterbank; sml. Bænk 1,

Liggestol slutn., Lænebænk; i rigsspr. især

foræld.) en betrukket og polstret bænk, be-

regnet til at ligge og hvile paa (ogs. anv.
til at anbringe et lig paa); spec. om saadant
møbel i antik, klassisk stil. de bare de
Syge ud paa Gaderne, og lagde dem paa
Senge og Lodbænke (1907: Løjbænke^.
ApG.5.15. *(han) paa en Loybenk sig
den gandske Dag nu strékker. Holb.Skiemt.

20 02". Værelset, hvor den Døde laa paa
Loåhænk.Blich.IV.493. VoriHj.IV2.71. i

Kakkelovnskrogen fandtes Løjbænken,
hvor Husfaderen laa og hvilede sin Krop
om Vinteraftenerne. AarbFrborg.1918. 40.

t -dag^, en. (ogs. Løje-j. dag, paa hvilken
man ikke arbejder; fridag. VSO.

I. lieje, en. ["Imia] (f Løge. Moth.L296.
VSO. — ogs. Løjer. Moth.L296. Krøyer.
III.485. DanmFauna.XV.278. Løjert, smst.

30 SaUXIII.629.— nu næppe br. Lu\tT.EPont.
Atlas.I.654.Kielsen.Naturhist.I.(1802).206).

flt. -e. {ænyd. løge, løyer (Fiske-Bog.(overs.

1649).10), SV. loja, no. løie (dial. ogs. laue^,

ty. dial. lauge(n) ; besl. m. oldn. leygr, ild,

og m. I. Lue ; betegnelsen hentyder til fiskenes

lyse farver) ^ 1) karpefisken Aspius al-

burnus; strømskalle (jf. Hvidskalle 3^.

Moth.L296. Krøyer.III.485. DanmFauna.
XV.275. 2) (nu næppe br.) karpefisken

«i PhoxinusAphya; elritse.Moth.L296. VSO.
III.L178. 3) (nu næppe br.) karpefisken
Oobio (fluviatilis); (alm.) grundling. VSO.
4) (nu kun dial.) torskefisken Qadus polla-

chius; lubbe. Olavius.Skagen.(1787). 155.
Krøyer.II.124f.(jy.). Feilb. 5) (nu næppe
br.) torskefisken Lota vulgaris; kvabbe;
knude. Moth.L296.

II. leje, V. ['Icoia] (tidligere ogs. skrevet

lojej. -ede. {ænyd. d. s. (i bet.: gøre doven),
50 ty. dial. loien, holl. looien (m. h. t. bet. 2 jf.

holl. luwenj; afl. af II. løj) 1) (nu kun
dial.) dovne; dase; drive. ),\)intr., ofte

i forb. som gaa, ligge og løje. Moth.L3.
Orundtv.Snorre.III.l 78. (muldvarpen havde)
en særdeles Tilbøielighed til at løie i sit

snævre Reåe. POBrøndst.BG.1.36. 'man
ligger

I
Og løier paa sin Soph.a..OlufWorm.

Persius.(1840).22. MDL. Feilb. OrdbS.
(Falster). 1.2) refl. du ligger og løier dig

60 under Skyggen af den brede Bøg, og
spiller et Hyrde -Vers. Schønau. Overs, af
Virgil.(1753).3. VSO. Holst.LHbl.27(8e u.

dase;. Scharling.UH.il. 320. 1.3) i forb.

løje 'af, blive doven, efterladende ell. skø-

desløs; sløje af. Skovrideren . . tilbød at

læse Naturhistorie med ham . . Men Skov-
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I

rideren løjede snart af; tidt var han ikke
hjemme, naar Peter kom tU ham. Schand.
SB.242. Vi arbejdede flittigt begge To,
og især A. Men paa engang begyndte han
at løje dif.Drachm.TJB.131. TroelsL.XIV.
151. I løje den dl. det af, g»re noget

Jiaa en langsom, slap, lad maade, være efter-

adende, langsom, doven til sit arbejde olgn.;

drive den af. det ser ikke godt ud, naar
en Politiforanstaltning ikke foregaar med
Korthed og Præcision . . vi er altfor til-

bøjelige til her i Kjøbstæderne at løje

det af. Hostr.KG.IV.6. Gadeordb.* 2) ^ om
vinden: blæse svagere; formindske sin
hastighed; tage af. 'aldrig

| Løied den
strygende Bør, da en Gud først bød den
at hlæse.PMøll.ES. 1.267. Earboe.MarO.
det \ø\qt. Scheller.MarO. Vinden er løjet

meget. s»J8<. || ofte i forb. løje 'af. det
havde løjet af hele Morgenstunden, og
var næsten Blik. Blich.(iy20).XXlV. 147.
•Saa løjed Blæsten af.Ploug.II.273. Vinden
er løjet helt af.Scheller.MarO. billedl.: Sam-
talen, der under denne Kunstpræstation
havde bruset hen gjennem Salen som en
Strøm, løiede pludselig af . Bergs.GF.II.37.
Da det begyndte at blive varmt i Vejret,
løjede Selskabeligheden af. TidensKvinder.
^^/6l929.14.

lioje-bænk, -dag, se Løj-bænk, -dag.
I. lejen, adj. se II. laadden.
II. lejen, part. se II. lyve.
I. Ii«jer, en. se I. Løje.
II. Liejer, en. se III. Løjert.
III. Lejer, pi. ell. (dial.) en (Jomfrue

Pecunia.(1768).4.17.24. Feilb.). ["Icniar]

{glda. (ent.) løyæ, løghe, sv. loje, smil,

latter, oldn. hlægi, hvad der faar en til at

le; besl. m. III. le) hvad der tjener til at
more ; dels (især tidligere)omforlælling(er),
beretning(er) olgn. af lystigt indhold;
dels om ydre foreteelser (handlinger, fore-
tagender), hvorved man skaffer sig (og andre)
morskab, forlyster sig (og andre); spec. om
foretagender, hvorved man gør sig lystig paa
en andens bekostning, ved at gøre ham til

nar, spille ham et puds olgn., ell. om over-
stadige, kaade, lystige handlinger (fx.
lege olgn.), hvori flere deltager ^j/. Fa-
stelavns-, Fjællebods-, Jule-, Nytaarsløjer^.
Løier . . Er lystige løgne og eventyrer.
Moth.L264. 'band (o : ræven) med slig en
Løgn og sine lumske Løyer

|
Saa meget

skammelig for Kongen gaaer og støyer,
|

Hånd satte Kongen paa en Næse udaf
Yox. BeynikeFosz.(1747).482. 'saa gaae vi
(o: Jupiter og Merkur) ind i næste Bonde-
Hytte . .

I
Hvem veed? vi der maaskee

kan gode Løier faae. Wess.76. Han veed
saa mange Løier om Folk. VSO. *Den
Gamle fuld af Indfald var og Løier.PalM.
IV.276. 'Ja Mads, han var en fortræffelig
Mand

| til Løjer og til Sjov. Hostr.Int.18.
I| t særlige (faste) forb. for løjer ell. for
løjers skyld (tidligere ogs. skrevet for
løjer skyldj, for morskabs skyld; for sjov.

Maa jeg da forsøge at henge Dommeren
op for Løjer skyld. Holb. Jep.V. 2. 'Man
skulde tro, hun blot for Løier

|
Har Jagt

den (0: armen) om hans Nakke der. Aare-
str.SS.YJ233. PalM.7.125. Feilb. det er
løjer, spec. (nu næppe i rigsspr.) som ud-
tryk for, at man finder noget mærkeligtf
overraskende: det er Isjerligt. Det er da
Løier, du ikke veed det, Karen.ifet6.Pocf,

10 V.293. jf.: det er saa løjer med det. Feilb.

det er ikke bare ell. lutter løjer, det

er ingen ublandet fornøjelse; det er (ofte}
strengt, haardt, vanskeligt olgn. D&H. jf.
sp.ofp^. drive løjer med, d.s.s.gører
løjer med (se ndf.). ChrBorup.PM.186.
denne gode, gammeldags Ærbarhed, som
vi i vor Tid driver saa mange Løjer med,
Pont.GA.70. finde paa (tusinde) løjerr
•De Høy-agtbare og Ædle Karudser |

20 Finde paa tusinde Loyer og Pudser.
Wadsk.133. MO. lngvBond.(Myrebogen,
Nr.l.(1908).103). fortælle løjer, (nu L
br.) fortælle noget morsomt. Grundtv.PS,
II1.530. VSO. MO. gøre løjer, Ctitt /.

br.) spøge, skæmte ell. foretage sig noget

^

der morer, vækker latter. 'Kom, og gjør
Løier, Silen. Eeib. Poet. VIII. 21. 'Han
(o: Folmer sanger) gjorde tusind Løier

|

Og fik Alle til at lee. Winth.HF.214. »Hør,.
30 Faer I I kan da vel begribe, | Jeg vild©

fjøre Løier kun. Wilst.D. III. 13. gøre
øjer med (ell. (sj.) af^, gøre latterlig;

spøge med; gøre til grin; drive løjer med
(se ovf.). *hvad dog de Piger

| Er deilige.

De giorde Løier med mig, | Og spurgte
skiemtvLis, om jeg ogsaa vel

|
Forstod

mig noget paa min Profession. OeW.4.7 7,

„Man skal aldrig pege paa Folk med saa-
danne farlige Vaaben (o: fleuretter).'* —

40 „Tænk, om de var ladte!" — „Aa, De gør
ogsaa Løjer af Alting." Bøgh.lII.6. D&H,
have (sine) løjer med, d.s. siden han
ikke kan komme fra Stolen, skal jeg . ^

ogsaa have mine Løier med ham. Skuesp,
XI.102. VSO. D&H. have løjer af, mor^
sig med; finde morskab i. *(Amor) har Løier
af at vandre

i
Med et Bind for Øinene.

Bahb.PoetF.I.162. »Har du (o: vintervejret)-

evig dine Løier | Af at rokke paa mit
50 Tag ? Aare8tr.SS.III.98. høre løjer, here-

noget morsomt ell. interessant, mcerkeligt^

•Men hør nu Løier! netop Dagen,
|
Før

Dom skal gaae i Sagen, | Fremtriner fire-

Borgere
|
For Dommeren. Wess.136. *Dog

var det Bedste end tilbage: | thi hør næ
Løjer. Kaalund.125. se løjer ell. (nu 1. br.)

se paa løjer (Drachm.EO.101), se ell.er-

fare noget morsomt ell. interessant, bemær-
kelsesværdigt; ofte iron., i trusler om pryglr

60 overhaling olgn.; visi kun i forb. m. skulle,-

•Men glider du af Benehen ned,
| Da

skal Herr Bisp see løyer,
|
Hvor der vil

præszes Helveds Sveed
| Af dine fløyels-

Trøyer. Cit.l724.(Bruun.FB.II.235). Lad
ham vove det, han skal see Løier. Siue«^,
II3J.22. din Avling skal . . jeg drive for
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dig, saa du skal see dine evige Løier.
Gylb.(1849).X.170. Prøv De paa at skaffe
Brød til et halvt Dusin Munde . .! Saa
skal De se Lø]eT. Schand.AE.243. løjer
og langkaal (sj. løjer og grønlangkaal.
ChrEngelst.(GadsMag. 1921. 516). løjer i

]angkaal.RudBay.EP.I.101. løjer med lang-
kaal i (løjer melankoli).Siesbye.(NkS8°591)),
(dagl.) brugt som et spøgende, tautologisk

udtryk for: spøg, sjov, løjer. En Nye Viise
om Løyer og Langkaal, eller: En Dyre-
hdiVige-Reyse.(visetitel.ca.l780).Jeg er medl
svarede Brodersen: Løjer og Langkaal,
mine Herrer 1 PalM.IL.1.383. det var skam
ikke lutter Løjer og Langkål med den
rare Hr. E.Rørd.LB.271. i forb. m. attrib.

ord af intk.: Folkeskikke, som i deres
helt uforståede Fortsættelse efterhånden
sank ned til det rene Løjer og Langkål.
GSchutte.HH.130. f lajer-agtig, adj.

[III] d. s. s. løjerlig, Fleischer.B.793. løjer-
lig, adj. ['Imiarli] (nu kun dial. løjlig.

Moth.L264. Feilb.). {ænyd. løylig; afl. af
III. Løjer; jf. løjeragtig) egl. (nu kun dial.;

se Feilb.): som morer, underholder, forly-
ster; spøgefuld; morsom; lystig; pud-
sig; i videre anv.: som afviger fra det nor-
male, sædvanlige, virker afstikkende, paa-
faldende, især paa en maade, som man finder
let komisk; snurrig; sær; mærkelig. *en
saa løjerlig og kostbar Ret,

|
Der hialp

saalidet til at blive mæt.
|
Han forhen

ikke havde seet.ChrBorup.PM.45. jeg (er)

ikke meget tilbøjelig til at tage denne
Sag fra en løjerlig Side, eftersom den
stedse forekommer mig meget alvorlig
og meget wigtig. Blich.(1920).XXIlI.66.
ETarlekin bør altid være en løierlig Person.
VSO. det er altsaa mit gode Embede, jeg
ikke duer til? Det var løierligt nok. HC
And.y.114. Det Løierlige i et comisk Digt
betragtes som en egen, underordnet Deel
af det Latterlige. MO. Det seer . . løier-

ligt ud at Ludvig Holberg ved Indvielsen
af Sorø Academi ikke kunde komme til

det kongelige Taffel. ClPet. 0. 101. det
aparte eller løjerlige i Kierkegaards ap-

Sarition og hev?ege\sev. FBrandt.SK.14.
iejerll£-hed, en. det at være løjerlig;

ogs. mere Konkr., om løjerlige indfald, paa-
fund, indretninger olgn. en Gudstjeneste
skulde imponere ved stor og høj Simpel-
hed, ikke ved en saadan Mængde Brud-
stykker og Løjerligheder (som. i den ka-
tolske kirke). Ooldschm. V.38. gamle Peder
Hersleb har sine Løjerligheder. Blaum.
Sk.77.

I. IJejert, en. [ilmi'ord] flt. -er. (sv. dial.

lojert; fra holl. luier (se u. II. Luder^, jf. nt.

leierkappe i sa. bet.) en til spædhøm brugt
lang (bære)kjole, der er aaben (og til at

binde) bagtil; ogs. (dial.) om daabskjole
(OrdbS.(Møn)). Tychon.Vers.92. Ing.EF.
VIL 142. ArnMøll.Sundhedsl.700. Forrest
gik Jozia, som . . bar Barnet i en broderet
Løjert med Lukke over. Børd.Va.l39.

II. liojert, en. ['Icoi'ard] flt. -er. {no.
løier; jf. bomh. loia, løkke ell. øje paa tov-
værk; vel fra holl. leuver (lover, leeuwer))

J, lille øje af tovværk, der indsplidses
i sejlenes lig, saaledes at man kan anbringe
tove og taljer til sejlenes manøvrering deri;
motte; ogs. om jærnring, der trækkes paa
staget og fastsys til stagsejlets lig, saa at stag-
sejlet let kan glide op og ned. vAph.(1759).

10 Funch.MarO.II.91. Scheller.MarO.
III. liOJert, en. ['Imi'artf) CLøjer. Feilb.).

flt. -er. {ænyd. d. s.; fra mnt. loiart, holl.

luiaard (luierd); til II. løj ell. IL løje; jf.
Løj ser; nu sj. i rigsspr.) doven person; dri-
vert; dovenlars. Moth.LS. LThura.Poet.
296. VSO. Socialdem.^V*1885.1.sp.3.

IV. liojert, en. se 1. Løje.
Xiflje-skalle, en. >f bastard ml. løje

(I.l) og alm. skalle.VidenskabeligeMeddelelser
20 fra den naturhist.Forening.1923.46.

lejet, perf. part. af II. lyve.
Lej-lied, en. (1. br.) det at være løj

(II.l). at sætte den Giering i Hiernerne,
hvorved de maatte komme i Bevægelse;
hvilket, jeg tænkte ved mig selv, ikke
kunde være saa galt i vor politiske Loj-
hed. [Martfelt] Betænkninger over Politiske
Materier.(17 71).12. Grundtv.Dansk.III.206.
en særlig dansk Løjhed og Magelighed,

30 der for Folk af andre Nationer . . kan faa
et Præg af ^øvmgheå.JLange.1.38.
lej lig, adj. se løjerlig.

lejne, v. se IV. lune.
liejser, en. ['Imi'sar] (sj. Løjsert. Berg-

strøm.IB.112.— dial. Løjs. Feilb. jf. : Loies
. . en lad kompen. Moth.L4). flt. -e. (vel til

dial.løise, dovne, drive (Feilb.), afl. af II. løje;

jf. III. Løjert; dagl., næsten vulg.) drivert;
vagabond; i rigsspr. især m. videre bet:

4p slap, daarlig, upaalidelig person; ogs.

(dial.) om knøs, frisk fyr (Feilb.). Schand.
A.326. en rigtig Løj ser . . med bare Ben
og en tyk Kæp i Haanden og Haar som
en Vildtysker . . li'som en af dem fra

Nørre-Allé, som I skal blive bange for.

KLars.TJR.152. et Par store Drenge . .

De kunde vel være mellem femten og
sytten Aar: rigtig et Par „Løjsere" med
lange Lemmer, smalle Skuldre, daarlig

50 Ansigtsfarve og spirende Skæg . . Gan-
gen var en Bevægelse midt imellem Do-
venskab og ^e\gheå. Egeberg.MellemBørn.
(1901).35. Jeg synes, han er en rigtig
Løj ser eller Plattenslager.^^Jep^esen.S.i07.
OrdbS.(Sjæll., Fyn).
lejte, V. se III. løgte.

IJejtnant, en. ['l(oid|nan'd; foran navne
Imidnand] (ofte skrevet Lieutenant (sjældnere

Leutnant) og undertiden (gldgs. ell. spøg.)

60 udtalt [ilmif?8|nan'rf] (jf. ARecke.112). — nu
ikke i rigsspr. Lyt(e)nant. Moth.L261 (L^
nant). Slange.ChrIV.253. jf. jy. Lyte Kræn
(o: Løjtnant-Kristen). Dania.III.301. —nu
ikke i rigsspr. Løgtenant. PAHeib.Sk.IV.166.
Oehl. XIII. 228. Blich.EBindstouiv. (1842).

15). flt. -er. {ænyd. lyte-, lute-, lieutenant;
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fra fr. lieutenant (den nuwerende udtale-

form fra ty. leutnant^, smsat. af lieu, sted,

og tenant, holdende, egl.: stedfortræder) I)

(nu næppe br.) person, der er stedfortræ-
der for en fyrste; statholder, de første

Landgxæver af Elsas (var) Keysemes Vi-
carier i denne Provintz . . de øvede . . deres
Møndighed som Lientnanter af Riget.
LTid.1728.521. Surena var et Værdigheds
Navn, som betegnede Kongens Lieute-
nant, eller den Person, som havde næste
Rang efter Kongen og øverste Magt i

Kri^ og Fred.JBaden.Horatius.1.248. 2) om
officer, der kan optræde som stedfortræder

for en anden, højere officer (jf. General-,
Kaptajn-, Oberstløj tnant^* nu (uden for
ssgr.) kun som betegnelse for officer (der
kan være stedfortræder for kaptajn ell. rit-

mester og er) af laveste grad (i Danmark
nu kun i hæren; jf Premier-, Sekond-, Sø- 20

løjtnant^; ogs. om tilsvarende grad i korps
med miliUsr organisation (fx.volitikorps:
TrapMV.621), i baadelav (Fiskeriredsk.

(1872).17) olgn. Vi skal gaae i Krig og
sætte Arme og Been til for en Lieute-
nant at blive Capteen, og en Capteen at

blive Øverst, men vi bliver de samme.
Holb.Mel.I.l. »Fra Lieut'nant til Captain
fører ÆrensVei. Heib.Poet.IX.72. MilConv.
IV.661. I der gaar en løjtnant gen- 30

nem stuen ell. der er en løjtnant,
der betaler sin gæld, (spøg.) ttdtr. brugt,

naar en samtale (ml. flere) pludselig gaar i

staa (jf Engel sp.415*'^). CMøll.PF.406.
Ritmesteren og Betula maatte tage sig af

Konversationen og sørge for, at der ikke
gik altfor mange tyske Løjtnanter gen-
nem Stuen. KBirkGrønb.BS.l52. 3) (jarg.,

spøg., l.br.) betegnelse for menstruations-
bind olgn. Hun havde aldrig truffet paa *)

andre Løjtnanter end dem, Jordemoderen
efter Fødslen anbringer i Barselkvindens
Skød for at der ikke skal trænge Smit-
stoffer ind. AndXx. DM. IV. 69. I^ejt-
nants-, i ssgr. af Løjtnant 2, fx. (for-
uden de ndf. medtagne) Løjtnants- post,
-rang, -titel, -uniform, -hjerter, pi. 3(

om (blomsterne af) hjerteblomst, Dicentra
(eU. Diclytra) spectabilis L. TidensKvinder.
^y«1929.30. -kTast, en. (1. br.) portepée- »
lignende kvast, der hænger ved korte urkæder
af stof (silke). PolitiÉ.Kosterbl."ltl922.1.
sp.l. -vagt, en. Ja; vagt, etableret af et

detachement af livgarden (uden fane og mu-
sik), der kommanderes af en løjtnant (jf.
Kongev&gt).BerlTid."/il928.M.UpJS.
Liejvang^, en. se Levang.
lej -vorn 9 adj. (nu næppe br.) doven;

sendrægtig. Moth.LS. VSO.
1. liokke, en. ['løga] (tidligere (og end- 60

nu dial.) udtalt m. [y] Høysg.Anh.23. FeUb.
Esp. 450. Brenderup.§20. jf. skriftformen
Lykke ndf). flt. -r. {ænyd. lycke, æda. lykki,
lukke (III.2), oldn. lykkja; til IV. lukke; jf
IL Løkke, III. Lukke samt I. Lykke) bugt
eU. slyngning paa traad, baand, tov

olgn., iscer dannet ved, at en ende er bøjet

tilbage langs sin egen part (og evt. fastgjort

der); spec. om en slyngning, der (let) kan
trækkes sammen om noget, der anbringes i

slyngningen. Hånd har fåedt lykken om
halsen (o: er blevet hængt). Moth.L237. hun
slog en Lykke paa Griimen, kastede ham.
den om Haanden, lukkede Lugen til og
bandt det øvrige af Griimen . . ved Jern-
Skaaddet. Biehl.DQ.II.319. »Sangeren . .

|

For Barmen løste Løkken | Paa det silke-

snoeteBaand. Winth.HF.22o. Earboe.MarO.
264. Benklæder . . Løkker i Linningen til

Rem. PolitiE.Kosterbl.^ya923.1.sp.2. billedl.:

han havde . . Grunde til at ønske (fabrik-
ken) eller densBefolkning under sinHaand,
og det havde han opnaaet, uden at han
behøvede at trække haardt i Løkken, der
var kastet om den. Goldschm.VII.559. De
samvirkende Fagforbund lod sig lokke til

at stikke Hovedet i den Løkke. BerlTid.
ysl920.Aft.5.8p.2. fl

K. hoppede nindt med
et af Tovene lagt i Løkke for at faa
Plagen til at træde oveT.JVJens.HF.52.
naar Liner og Tøvser var tørre, skulde
Kvinderne . . lægge Linen til rette i Løk-
ker, saa den kunde være rede . . naar
Krogene igen skulde bedes. KThuborg.Det
gl.Harboøre.(1928).43. y J, metalbøjle, der er
anbragt paa et skibs agterstævn, hvori en
rorhage (rortap) gaar ned; ror løkke. Sø
Lex.(1808).9o. Sal.*XX.370. | (jæg.) uegl,
om vildtets (især: harens) bevægelse (frem
og) tilbage i sit eget spor for cU vUdlede
forfølgere; iscer i forb. slaa (Frem.^ltl927.
omslag.3) ell. gøre løkke 07- ni. løkke 2^.
Blich.(1920).XVII.37. VigMøU.HJ.51.

IL liOkke, en ell. (nu sj.) et (Moth.L
218. S&B.). ['løga] (tidligere (og endnu dial.)

udtalt m. [y] Høysg.Anh.23. Esp.209.450.
Brenderup.§20. Feilb.jf.skriftformen Lykke.
Moth.L219. EPont.Atlas.IVJ37. SJbB. Rist.

LM.52). flt.-T. {glda. lycke, lykki, oldn. lyk-
(k)ja; egl. sa. ord som I. Løkke; j/. IH. Luk-
ke 3.2; i rigsspr. især foræld.; om brugen i

stednavne se JohsSteenstr.DS.99. Stedn.I.
rx) indhegnet stykke jord (skov, eng eU.

(især) mark); indelukke (I); vænge; ofte
spec. om mindre, indhegnet mark, der ligger

op tU ell. nær ved gaarden. Ingen Bonde
maa hugge i sin Gaards tilliggendis Skovs-
part, eller Have og Lykke, uden hvis han-
nem af hans Husbond bliver udvist. Di.
3—13—21. 'I Løkken

| Et prægtigt Dyr
der staaer

| og græsser i den unge Rug.
Winth.HF.112. Forvalteren kom selv lø-

bende ud og slog Leddet op for Løkken,
han hjalp tU at genne Kreaturerne der-
ind. AndXx.PE.I.168. | som sidste led af ssgr.

(jf. Byløkke/ her paa denne Høi og rundt
omkring har før staaet Egeskov, og vi
kalde endnu dette Vænge Egeløkken.
Winth. VIII.85. (ejeren ap skoven) har la-

det Kreaturer græsse i den og i det Hele
har (han) behandlet den som Kreatur-
løkke, som hvilken den ogsaa var ind-
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hegnet. Ugeskr.fRetsv.lQlT.A.SS. billedl:

*Det Livsens Korn, Du saa'ede,
|
Til alle

Ender naa'de I Udi din Kirke -Lykke.
Kingo.7. || (1. br.) m. h. t. no. forhold: land-
sted, lystgaard olgn. FrSchmidt.D.SO. Vi
opholdt os . . lige ved Christiania, paa en
yndig lille Løkke, hos Statsraad Søren-
sen. Cit.l851.(Kyrre. Goldschmidt ogSibylla.

(1917).40).
IIL lokke, V. ['løgs] -ede. (afl. af 1.

Løkke) 1) (dial.) danne, slaa løkke(r)
paa traad olgn. løkke en Snor. Levin.
(„hos Haandværkere og Almuen"). || upers.

Feilb.II.474. 2) (jæg.) om vildt (især hare)

:

gøre løkke (se I. Løkke slutn.); ogs. om
jagthunden, i forb. somløkke efter, følge
et spor i en løkke. VigMøll. HJ. 51. 193.
Kværnd.

IV. løkke, V. se IV. lukke.? %
Ijekke-, i ssgr. af L Løkke, -bolt,

en. J, bolt med et øje i den ene ende, brugt
i st. f. rorløkke i smaafartøjer. Funch.MarO.
1.150. -garn, et. ^ garn, der bruges til

at sejse en løkke sammen med. Bardenfl.
Søm.II.36. -hsekling:, en. (j/. -strikning;

haandarb.) hækling, hvorved der dannes løk-

ker ell. en slags varmende flos. Denne Ægge-
varmer hækles med Løkkehækling. Tidens
Kvinder.'Vil929.28. -knude, en. (fagl)
slyngning, knude paa tov olgn., indeholdende
en løkke, som regel besiaaende af et øje med
en lang ende, der er lagt i en bue og stukket

gennem øjet; løbeknob, -knude. vAph.(1759).
OpfB.^ VII.507. FæstningsaHMat.(1914).7.
-kaetting^, en. ^ en slags kættingsirop.

Larsen, -striknings, en. O/"- -hækling;
haandarb.) strikning, hvorved der dannes løk-

ker. TidensKvinder.^^U1926.29. -varp, et.

(sv. lyckvarp) ^ varp, som i sin helhed

(ikke blot tampen af det) bringes ned i et

fartøj, der ror hen med det, gør den ene tamp
fast og fører den anden tamp tilbage til ski-

bet, h y Is.'k e -: Roding. Funch.MarO.II.146.
liekt(e), en. se L Lygte.
lemle, v. ['lømla] -ede. (j/". <y. liim-

meln; a/?. a/'Lømmel; sj.) opføre sig paa
en lømmelagtig maade. Han satte sig i

Sofaen. Selv sad, eller rettere lømlede jeg
i min amerikanske Gyngestol. Gjel.Konvo-
lutten.(1897).90. liemleri, et. [lømlairi-'J

(afl. af Lømmel eW. lømle; sj.) lømmelag-
tig handling, optræden, vi holde for me-
get af Hr. Bjørnstjerne Bjørnson som Digter
til at føle Fornøjelse ved at tugte ham for
hans politiske LømleTier. FædreU^/9 1872.
l.sp.3. lomlet, adj. ['lømlo/] {afl. af Løm-
mel; sj.) lømmelagtig, der (udspandt)
sig en lang . . og lømlet Passiar mellem
disse Unge. SophClauss. UB. 70. liOm-
mel, en. ['løm'(9)l] (f Lymmel. Moth.
L221. KomGrønneg.1.217. PAHeib.E.197).
flt. lømler, (fra ty. lummel; maaske besl. m.
ty. dial. lumm(er), lumig (se I. Lummer j)

1) nedsæt, betegnelse for (skældsord til) ung,
halvvoksen mandsperson, især opløben,
stor og stærk knægt, der intet nyttigt

foretager sig, er ugidelig, dvask olgn. (jf^
Knippel S); ogs. om (yngre) mandsper-
son, der opfører sig ubehøvlet, upas-
sende. 'Elvire lagde paa den (o: en ne-
gers) svedig soodet Pande

|
Sin Alabaster

Hånd . .
|
Den leede Lømmel seer, som

hånd vil hende bide. PoulPed.DP.21. »Hør
Lymmel I bryd mig ei! en Tyv du er,

|

Og i^g ei kiøber Tyvekoster. TTess. i 58.

10 han skal strax ud og tjene for sit Brød,
denLømmell det er ellers et godt Skind.
Ing.LB.I.15. *to Lømler, der driver og
drikker og slaas

|
og er Dus med hver

Tøjte i St&åen. Sødb.GD. 5. 'den lange
Lømmel,

|
Som driver om og giør slet

ingen Nytte,
|
Ham skal vi ogsaa føde.

Oehl.A.76. D&H. billedl.: nogle vantrevne
langt og tyndt opskudte kj edelige Løm-
ler af 'PoT^^e\^\le.Schand.AE.44. 2) {maa-

20 ske egl. et andet ord; væv.; nu næppe br.y

Overskiærerne have et lidet Stykke, tyndt
Jern, som kaldes Lømmel hvormed de
sætte Lugen paa Klædet op. OeconJoum.
1 758.^^^.Xemmel-aar, et. (især nedsæt.)

i flt.: d. s. s. -alder, enhver opløben Laps^
midt i Lømmelaarene, med lange Arme
i korte ÆTiaeT.Eeib.Pros.X.17. Schand.O.
1.66. billedl: Forlovelsen . . er saa at sige
. . Kiærlighedens Lømmela&r. Bøgh.L.89.

30 -agtiff, adj. VSO. Hans læspende Stem-
me og lømmelagtige Væsen. Schand.IF.55^
et Par lømmelagtige Brødre. Tops.II.338.

Naar en Herre følger en anden Dame
hjem fra et Selskab — end netop hans
egen Kone: saa staar det at læse i en
Avis. Hvilket er en Lømmelagtighed.
Drachm.EI.159. -alder, en. (jf. -aar;

især nedsæt.) om de aar, i hvilke en dreng
udvikler sig til mand, bliver voksen. Hun

40 havde ikke seet ham siden deres Confir-
mation, dengang var han endnu i den
saakaldte Lømmelalder, nu var han Voxen,
St\ident.CBernh.NF.lII.232. en ung Taare-
pil . . langt opskudt, grim og holdnings-
løs som en ranglet Dreng i Lømmelalde-
ren. 5cAa»d.F.505. AndNx.DB.75. billedl:

Man har betegnet (renaissancen) som det
moderne Europas Lømmelalder. JohsDam.
FS.1.

50 L liem, en ell (dial) et (Feilb.). [Ion'}

Eøysg.AG.136. flt. (i bet. 2; sj. i olm. spr., jf.

:

„pluralis mangler." YSO. MO.) -ner ["lonarj

(Larsen. AndNx.PE.IV.53. sa.DM.IY.16.
Ellekilde. Vore da. Folkeæventyr. 1. (1 928). 71}
ell-nt (Feilb. jf.: han (tjener) to Daglønne.
Buchh.SP.263). {ænyd. løn, intk. og fk. (f.)r

æda. løn, oldn. laun, n.pl, ty. lohn, got.

laun, n.; jf. L lønne, I. Lønning, lønsom>
vederlag; ofte i forb. som faa, give løn

60 (for noget), faa, give noget i ell (nu
især i bet. 1, jf. dog Feilb.) til løn.

1) (nu især højtid, ell. relig.) hvad man^

erhverver sig, fortjener ved en vis virksom-

hed ell. (især) en vis handlemaade, optræden;

navnlig om hvad der uventet bliver en tit

del, hvad man opnaar, skaffer sig uden be~
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vidst hensigt; gengæld; vederlag; ofte m.
forestilling om erhvervet gode; belønning.
Glæder og fryder Eder, thi Eders Løn
skal være megen (1907: stor^ i Himlene.
Matth.0.12. *Jeg . . hører dine Mordere .

.

fordre Løn, fordi de dræbte dig. Lund.
EDJ.64. tilfreds med en ædlere Løn, af-

slaae (sømcendene) den Pengebelønning,
som den Reddede byder dem.Molh.EL.
194. *Lønnen for hans tappre Fore

|
Blev

den gyldne Ridderspore. >Vtn<A^.505. JV
Jens.Di.45. | i faste forb. have sin løn
borte, se II. borte 1.5. faa sin fortjente
løn, iscer (jf. ndf. 1. 37): faa straf for slette

handlinger, (de fik) Ugudeligheds lortjente

Løn.2Makk.8.33. Den Forræder er alt

borte; men jeg finder ham snart. Det
skal ikke vare længe førend han faaer

sin foTtiente Løn. Holb.Plut.V.3. MO. guds
løn {ænyd. gudsløn (Kalk.ll.93. ChrPed.
Vocabularium.(1.510).74 ^),jf. ty. gotteslobn

;

sml. gud lønne dig u. I. lønne l.i; nu diaZ.)

anvendt som udtr. for tak af en person
(især: en tigger), dtr ikke selv er i stand til

at gøre gengæld for en venlighed. Moth.G
306. Saa ønskede (tiggeren, som havde faaet
en skive brød) Pigen Guds Løn, og stav-

rede aisted.Blich.(1920).XXVIlI.38. Feilb.

1.510.11.515. H talem. dyden er (hsa.VSO.)
sin egen løn olgn., (nu l.br.) bevidst-

heden om at have handlet ret er i sig selv til-

fredsstillende. Bagges.UngdJ.165. MO. faa
utak til løn (VSO.III.L181.VII.450) ell.

^iscer^ utak er verdens løn. FolketsAvis.

*lil907.2.sf.7. ogs.: Skam til Tak er Ver-
dens Løn. Mau.8789. Utaknemmelighed er
Verdens Løn. wnsf-iiiOi. f^gengceld, straf
for onde, urigtige handlinger. Bom. 1.27.
•Døden er Syndens rette Løn. GrundtvSS.
11.250 (efter Rom.6.23; alm.: Soldj. Hjul
og Steile skal vorde din Løn, forbandede
Morderl Jno.EJfJ^/.J8i. især i talem. løn
som forskyldt, som udtr. for, at man
faar straf, skam ell. vanære for en urigtig
ell. uklog handling, at man kan takke sig
selv for det daarlige resultat. Mau.6189.
Holb.BarsJ.4. (I det han aabner Dørren,
støder han Fabius overende, som har lu-
ret.) . . „det er Løn som forskyldt, naar
man \\ireT.TAHeib.Sk.II.182. Aakj.VB.
218.

2) om økonomiske værdier, betaling, der
gives som belønning ell. (navnlig) vederlag
for en tjeneste, et arbejde, en præstation.
2.1) (nu sj. uden for ssgr. som Finde-, Fo-
derløn, sml. ogs. Brage-, Horeløn^ i al alm.
løn for stod hest. Moth.L298. »De kan
spærre med Farver og med Pæle,

| de
kan lokke med Løfter og med Løn. Otto-

sen.S.35. H især i talem. (nu dial.) som her
hjælper hverken løn eller bøn (o:

hverken gode ord ell. betaling hjælper; intet

hjælper). Vor Moder gjorde Indvendinger,
men der hjalp hverken Løn eller Bøn.
RasmEans. M. II. 228. Gravl. Vejrgabet.

(1917).50. Feilb. OrdbS.(sjæll., fynsk), se

endvidere u. Bøn 1. 2.2) betaling for bi-

standsydelse, arbejde olgn. (jf.B\æTge-,
Foster-, Færge-, Føre-, Krigs-, Læge-,
Syløn^; især: (forud fastsat, aftalt) betaling,

der ydes af en arbejdsgiver for et udført
arbejde; dels: betaling til arbejdere ell. ty-

ende; arbejdsløn; dels (vist især efter 1870,

jf. cendringen fra Gage til Løn. Bigsdagst.

FJ870/71.6049): betaling til person i fast

JO tjeneste (embedsmand, funktionær), der fast-

sættes i aaremaal; gage; lønning. Hvad
kand saadan en Pige, som I er, faae
til Løn om Å&iet? Molb.MeUV.6. Gages
Forhøielse eller Løns Forbedring. Pi."/«

1717.111. §5. Hvor meget giver du din
Karl aarlig i Løn.FSO. For hver 5 Aars
Tjeneste (som rektor) forøges Lønnen med
et Tillæg af 200 Rd.Lov"/tl855.§l. En
ældre Pige ønsker Plads . . Paa Lønnen

20 sees ikke, kun paa god Omgang. .^dr."/>

1870.TillJ2.spJ2. han er paa højeste (lave-

ste) løn (o: løntrin)
\
han har en løn af

5000 kr.
I
hun gaar (tjener) for en ussel

løn
i I fast løn, især om tjenestemænds

lønninger (i modtætn. til dag-, ugeløn eU.

løse indtægter). VSO. Under Frederik VII
indførtes i Stedet (for sportler) fast Løn
for Embedsmændene. Munch.S.48. lige
løn, se V. lige 1.3 (og Ligeløn^, kost og

30 løn, se III. Kost 1. H talem. (se ogs. Mau.I.

676Jf.). en arbejder er sin løn værd,
se Arbejder 1.1. som arbejdet, saa løn-
nen, se I. Arbejde 2.i; jf.: 'Naar Tiene-
sten er liden,

| Er ikke Lønnen stor. Oehl.

HF.77. den ene arbejdet, den anden
lønnen olgn., m. overgang tU bet.l: den,

der har haft besværet, bliver ofte narret for
belønningen. Mau.262. jf.: Vi forlange
derfor, at de skulle dele deres Rigdomme

40 med os . . at Den, der har Arbeidet, og-
saa har Lønnen derfor. Erz.XIlJ263.

IL liøn, en. [Ion'] løn. Eøysg.AGJ38.
flt.'ne(Moth.L298. SvGrundtv.''(1872). Jak
Knu.A.6. SMich.BF.102) ell. (nu sj.) -ncr
(Blich.(1920).XXIV.20. Drejer. BotTerm.
286) ell. (1. br.) d. s. (EedeselskabetsTidsskr.

1903.86). (ænyd. d. s., oldn. hlynr, jf. mnt. lo-

nenholt
||
fortrænger i bot.spr. Ahorn, men er

i dagl. tale sjældnere (opfattessom et mere poet.
50 ord) end dette) 5r (tfæ ell. busk af) slægten Acer

L.; ahorn; spec. om arten A. platano'ides L.
(tandbladet løn), ofte ogs. om ær, A. pseudo-
platanus L., ell. (nu sjældnere) n avr, A. cam-
pestreL.(jf.MO. D&E.). JTusch.lJi77.*Bøg
og Løn i grønne Lund . .

|
Kappes kjønt paa

egen Bund
|
Med de Graner ranke. Grundtv.

PS.VII.340. 'Med dine Blomsterskjerme
smyk dig, Rønl

|
Udgyd din søde Taare,

favre Løn I Blich.D.I1.103 (jf. Lønsukker;.
60 CVaupell.S.44. WarmJFrøpi.291. Lønnenes
Løv stod .. gyldent. Jørg.LT.63. norsk
(Sal.I.351) ell. svensk løn, tandbladet løn,

A. platano'ides L. CVaupeU.S.66. JTusch.
277. }li(l.br.) platan. Platanus L. (der har
visse ligheder med løn). Sir.24.1 6(Buhl: Pla-
tan; 1550: Lind;. Lønen (platanus) bar

im. Rentrykt »/u 1«31 37
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brede Blade og gav god Skygge. JBaden.
Horatius 1.184.

III. Lioii, en. se Lynd.
IV. liøin, subst. (sj. m. art.: *dybt i det

dybeste Løn.Bergsiedt.III.100).[\6u.'] (ænyd.
i løn, æda. løn (DGL.II.311), oldn. laun,

jf. oht. lougna, got. analaugns, adj., skjult;

til II. lyve og egl.: det at nægte, skjule, jf.
Løgn; i da. sammenfaldet m. en anden afl.

af II. lyve: glda. lønd (i løndh. EellKv.18),
æda. lønd, oldn. leynd, f.; sml. Løndom sami
lønlig; især poet. ell. arkais.) i forb. i løn,
skjult; hemmeligt; ukendt; især om forhold,
som søges hemmeligholdt, handlinger, der ud-
føres i hemmelighed, tanker og følelser, som
man ikke giver udtryk; sjældnere som udtr.

for, at et sted, en ting (ell. en person) er

skjult, ukendt ell. sikret mod opdagelse. Moth.
L297. *Naturens Søn, |

ukiendt i Løn,
Oehl. Digte. (1803). 80. *Pæne lille Urt

|

staaer saa reent og puurt, | staaer saa
frisk og grøn,

|
uformærkt i Løn.smst.269

(jf. Dania.1.96). *du i Løn, | Ej aaben-
bar, din Frelser vilde dyrke. (xrundtv.PS.
11.442. 'En fattig Jomfru sad i Løn . .

|

Og fødte Himlens Konge - Søn ! sa. SS. I.

347. *Liden Else, jeg har elsket dig
længe i Lønl Winth.VI.198. *„Jeg sige
vil til Kongen,"

| Saa tænkte han i Løn
(o: ved sig selv),

\
„Du bør den Vei for-

lade." smst.VII.259. *Hvor Rugen stod
saa tæt og saa grøn . .

|
der fandt de to

sig en Plads iløn. Lemb. Shak. XIII. 233.
EBegtr.DF.II.8. i lys og (eller) løn,
se I. Lys 1.5.

liøn-, i ssgr. [ilon-] (jf. Lønne-j 1) {især

alm. efter 1890, fortrænger efterhaanden
Lønnings- i ssgr.; ingen af disse ssgr, er

optaget i SvGrundtv. og S&B.; sml. Gage-;
især emb. og polit.) til I. Løn (især i bet. 2);

af de mange ssgr. kan, foruden de ndf. an-
førte, nævnes: Løn-aftale, -beregning, -be-
vægelse, -fejde, -forbedring, -forhold, -for-

skrivning, -fradrag, -konflikt, -nedgang,
-nedsættelse, -niveau, -ordning, -reform,
-regulering, -spørgsmaal, -stigning, -ud-
gift. 2) til II. Løn; se Lønne- 2. 3) (især
arkais, ell. poet. og hos sprogrensere) til

IV. Løn m. bet.: „hemmelig, hemmeligheds-,
mystisk" (jf. Løndoms-j ; af de mange ssgr.

kan, foruden de ndf. anførte, nævnes nogle

mere tilfældige som Løn-daad, -dal, -drift,

-fest, -svig, -tale, -tanke, -tidende, -ar-
bejder, en. [I] person, der arbejder for
løn; især: arbejder, der udfører (legemligt)

arbejde i en andens tjeneste for dagløn. Fri-
dericia.NH.I.13. Hage.*84. jf.: (bourgeoi-
siet) har forvandlet Lægen, Juristen, Præ-
sten, Digteren, Videnskabsmanden til

sine betalte Lønarbejdere. Zbrsf.jff^ariManr.
(1924).19. II

hertil (sj.): en Mand (maa)
vælge, om han vil lønarbejde for andre,
eller foretrække at arbejde for sig selv I

I)etfrieBlad.l927.13.8p.2.løiiaTheidende
Kvinder. PoUyil913.16.sp.l. -baaren,
part. adj. [IV] {efter oldn. laungetinn; sj.)

d. s. s. -født. Holstein. (IslSagaer. II. 64).
•betydning, en. [IV] (jf. -sigte; sj.)

skjult, hemmelig betydning; underbetydning

;

symbolik. *disse Navne, Treu og Vild-
brad, begge

|
Af Frederiks Tankesprog,

hvis Lønbetydning
|
Der var saa mangen

sælsom Gisning om. Rahb.Skuesp.il. 111.
sa.E.V.267. I. -bo, en (VSO.) ell. (sub-
stantivisk brugt) adj. [IV] (bot., foræld.)

10 efter Linnés system betegnelse for (en klasse
omfattende) de blomsterløse planter (spore-
planter, kryptogamer, hvis forplantnings-
organer længe var ukendte). Eielsen.Læreb.
i Naturhist. II. (1803). 35. Drejer,Bot Term.
198. Rostr.Flora.U*(1925).xir.

\\ hertil

Lønbo-plante. Drejer.BotTerm.225. Warm.
SystB,3. II. -bo, et. [IV] (sj,) lønlig, skjult
bolig, jf.: *Du saae paa mig, igennem mig,
helt ind

|
I Sjælens hønho. Drachm.GG.95.

20 -brev, et. [IV] {glda. lønnebrev, oldn.
leyndarbréf) brev, hvis indhold er hemme-
ligt, ell. som sendes i hemmelighed. Moth.
L297. Hauch.SD.II.85. AErslev. Gamle
Historier. (1895),23. -bryllup, et. [IV]
(1. br.) hemmeligt bryllup; hemmelig vielse.

Blich,(1833).VII,158.
|| især (jf. Bryllup

sp.l266^) i videre anv.: samleje uden for
ægteskab. JakEnu.LS.124. sa.LF.27. Thora
Ésche.RejsDig,mitFolk.(1908).26. -bad, et.

^ [IV] (jf. -sendingj hemmeligt bud; ogs. om
person, som sendes med et saadant ell. i

hemmeligt ærinde. JMHertz.Isr.73. *Dn
bære skal mit Lønbud

| Alt over Land
og Sø,

I

Du søge skal Ur. Strange. Winth.
HF. 75. Brandes.XI.334.
liOndom, subst. (i bet. 2: en^. [<lon-

idmm'; ogs. (især i bet. 1) '16nd(om] flt. (i

bet. 2) -me. {ænyd. løndom, hemmelighed
(flt. -dome^, glda. i løndum, i løndæ (DGL.

40 1.38.175.179.11,171), æda. (i) løndam, t løn
(SkLov.s.80f. ValdLov,s.71), fsv. i løn-
dom; egl. dat. flt. af glda. æda. lønd (se

IV. Lønj, men omdannet i tilknytning til

suffiks -dom, saaledes at 2. led har faaet
bitryk, og ordet (i bet. 2) har faaet art. og

flt; jf. oldn. leyndardomr y især poet. ell.

arkais.)

1) i forb. i løndom, t løn. gak ind i

dit Kammer, og luk din Dør, og beed
50 til din Fader, som er i Løndom, og din

Fader, som seer i Løndom, skal betale
dig nahenhare, Matth.6.6. 'skiønt Du vel
kan i Løndom sukke,

| Saa tie, buk at-

ter,
I
Hold Munden, buk atter, | Og tiel

Abrah.(Rahb.Min.l790.I.285). det gjæl-
der om, at Du selv „i Løndom" tager
imod (Jesus) hver Dag, at Du lever dit

Løndomsliv sammen med ham. VBeck.LK,
1.386. gøre vel i løndom olgn., (efter

60 Matth.6.4) være godgørende i stilhed, alting

bør gives i Løndom. Ellers er det Phari-
sæerie. Tode,SB.217, Bredahl.I.199. »Godt
i Løndom vil jeg giøre. PalM.(1909).II.
392. i lys eller løndom, se I. Lys 1.5.

II (jf. bet. 2) m, attrib. bestemmelse, dette

var skeet i en Løndom, som vel faa vig-
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tigere Statsforetagender kunne have bram-
met &l Bahb.Tilsk.1797.635. (sindsbevægel-

serne) skjules dybt i hendes Hjærtes Løn-
dom. PMøllJlJOS. Du mit Hjertes Her-
skerinde . . gjemt i mit Brysts dybeste
Løndom. Kierk.P.II.141.

2) hemmelighed. 2.1) om sag ell. for-
hold, som er ell. skal holdes hemmelig,
ikke maa røbes. Moth.L297. 'Testa-
mentet bliver jo en Løndom | Imellem
os. Blich.(1920). VI. 168. "Jeg svoer dig
til . .

I
At tage denne Løndom med i

Graven. Bredahl.II.88. AErslev. GamkHi-
9torier/1895).74. | hvad der er ubegribeligt,

uudgrundeligt; hemmelighed (S); myste-
rium (2); gaade. 'Han, som Døde Livet
gav,

I
Har dets Løndom aabenbaret. Ing.

BSE. VII.134. naturens løndomme./l£>Jør^.
NStens.106. Tilværelsens dybeste Løn-
domme. PHans.IIIl.76.

II
hemmelig for-

staaelse; hemmeligt samkvem, forhold. Job.
29.4(Chr.Vl). »Den Hjort blev deres (o:

de elskendes) Løndoms | Fortrolige og Ven.
Winth.HF.61. Et gammelt islandsk Ord
siger, mellem Mand, Hund og Hest be-
staar en Løndom, en hemmelig Forbin-
delse. Fleur<m.STH.102. | (sj.) hemmelig-
hedsfuldhed; mystik. Man omgav ^ Fer-
gils) Navn med en vis Løndom og troede,
at man kunde spaa ved at slaa op i hans
HiSte. AErslev.FremmedDigtning.(1894).22.

^^ (^•) konkr. y om hemmeligt, skjult
sted. Gulvet var belagt med kostbare
vævede Tepper, at ej engang et Fodtrin
skulde lyde i denne Cyprias Løndom (o:

VenusUmpel). Blich.(1920).VIII.73. Gravl.
Voksebro.(1923).o8. Q (jf lønlige lemmer
1«. lønlig 1.2) om kønsdelene, hendes Bryst,
hendes Knæ, hendes Løndom. SMich.HB.
188. 8mst.o9.

liendoms-, t ssgr. [<lond(oms-] (iscer

poet., højtid, ell. arkais.) tU Løndom (1)

(jf. Løn- B); se løndomsfuld; endvidere kan
nærmes nogle mere tilfældige ssgr. som Løn-
doms-færd (Lemb.Byron.II.107), -liv (se
u. Løndom i;, -ord (Éecke.Mich.67),-Taa.d
(Ing.BSE.VII.147. NMøll.Shak.42), -værk
(Bahb. Tilsk. 1 791. 731. Leth. (1800). 214).
-fald, adj. 1) hemmelighedsfuld; især om
ting, forhold: gaadefuld; mystisk. Ing.EF.
1.30. Over hans tidligere Skjæbne hviler
et dunkelt Slør; og selv nu er der stedse
udbredt noget Løndomsfuldt over ham.
Schack.54. Vinens og Brødets nye Pagt
med den løndomsfulde GnåJPJac.II.2o8.
Bode.P..57.^om miner, blikke olgn.: hemme-
lighedsfuld (1). Bødt.41. Eders Mund smiler
saa løndomfuldt Tigt.Holsiein.T.63. 2) (sj.)

hemmelig; lønlig, hun havde samme kjære
løndomsfulde Syssel fo: at sy børnetøj)
som Dronningen. Ing. VS.II.96.
Len-drab, et ell. f en (Cantu.1.246).

P^n 07- -mord; sj.) snigmord. D&R.
-dreng, en. seLønnedreng. -dyb, et. [IV]
(sj.)uti^ængeligt, hemmelighedsfuldt, mystisk
9led; især om underbevidstheden, fantasilivet.

HBasmussen. Studier over Hafiz. (1892). 19.

Sjælens Løndyh. Skjoldb. SM. 113. -d«r,
en, jTV] {ænyd. d. «., oldn. laundyrr) skjult

dør, som kun kendes af enkelte og hm benyt-

tes i nødglxlfælde. Moth.L297. Ing.VSJMS.
SMiek.Æb.237. -fordrins, en. [I] (jf.
-krav^ fordring m.h.t. (højere) løn. Hage.*
35. -forhej else, en. [I] DagNyh."/,
1904.2.sp.5. AndXxJ*E.in.l93. -fødsel,

10 en. [IV] (jf. -født; sj.) fødsel i dølgsmaal.
HjælpeO. NMøU.VLittJI.320. -f»dt, part.

adj. [IVj (efter oldn. laungetinn, avlet uden
for ægteskab; jf. -baaren; sj.) født uden for
ægtedtab; uægte. PEM.ull.Isl.7l. en „løn-

født" (uægte) Søn.A0lr.NA.17. -sans,
en- [IV] (arkais., sj. Lønne-. PMøU.I.20).
1) \ hemmelig vandring. 'Guds Folk med
Lovsangen | Begyndte Løngangen | Til
Løfternes Land. &rundtv.SS.V.274. jf.: »Vil

» I til Guds Fader-Favn | Løngangs-
Stien ^nde.sms^.I.197. smst.III.391. 2)
iscer om ældre tiders forhold: hemmelig, skjult

gang. 2.1) (jf. -sti, -vej^ t egl. bet. Moth.
L297. vi kom igiennem en Løngang un-
der Jorden dybt ned i det Allerhelligste.
Bagges.LJI.212. TroeUL.III.39. | biUeåL
*(du) ene Nøglen til mit Hiertes Løngang
faaer. Graah.PT.lI.250. han prøvede paa
at trænge tilbunds i hans Væsens Løn-

X g^nge. Pont.HK.92. 2.2) forbindelsesgang
(korridor) i en bygning elL (især) mellem
to bygninger; ofte: buegang elL lukket gang
(paa piller), bygget som en bro over en gade
eU. et vandløb; spec. om den i 1618 byg-
gede, i 1670 nedrevne, lukkede bro meUtm
Slotsholmen og Vandkunsten i Kbh. (Hist
MKbh.III.63.171f.). HolbJ)HJII.652. Ved
en saa kaldet Løngang eller Corridor fra
Slottet, falder Hans Kongelige Majestæts

40 Vey igiennem dette Archiv. EPont.Atlas.
11.155. PalM.VIII.32. FHendriksen.Kbh.
Billeder fra 19. Aarh. (1924-27).72. | heHU
Løngangsstræde, navn paa en i 1668
anlagt kbh. gade, der førte til løngangen
over kanalen. HistMKbh.II.539.2B.I.404.

jf. (i ordspil): *Derfra skal gaae til Pa-
radis

I
Et lille Løngangsstræde. Grundiv.

SS.II.383. 3) (jf. -gemak slutn., lønlig 1.J

slutn.) f nødtørftshus; vandhus; „hemme-
so lighed". Moth.L297. -gremak, et [TV]

lønkamtner. PalM.VI.120. | (jf. -gang 3;
spøg.) om kloset. Winth.II.122. I. -semme,
et. [IV] hemmeligt skjulested. HjælpeO.
Lemb.Byron.I.177. Q overf.. Nøglen til dette
Løngjemme i Heibergs Livsbygning er nu
foTla.gt.HSchicanenfl.H.19. U. -geninie, v.

[IV] gemme: skjule; refl.: I den Tid Kjea-
turerne gaa løse . . løngjemme (harerne)
sig inde i Hækkene og i de levende Hegn.

60 VxgMøll.HJ.145. | part. løn gemt som adj.:

skjult; forborgen; gemt. FrederikVIIsSang-
krønike. (1864). 211. Eckersberg (havde)
først af alle . . faaet Øjet op for de Skatte
af malerisk Skønhed, der laa løngemte
paa alfar Vej i L?LndQt.EHannover.Éøbke.
(1893).9. 'grKv, en. [IV] (oldn. leyni-

37'
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gr9f; jf. -grube) faldgrube til mennesker
ell. til fangst af vilde dyr. FJahn.Nordens
Krigsvæsen iMiddelald.(1825).365. Moders-
fnaalet.(Kbh.)1898.141.sp.l. -jrrnbe, en.

[IV] (jf. -grav; nu næppe br.) skjult grav
under jorden; spec. om minegang, der an-
lægges for at opdage fjendtlige miner. vAph.
(1759). VSO. -hale, en. [IV] V især i

flt, om en gruppe af sydamerikanske fugle
(Crypturidæ), hvis halefjer er ganske korte,

oftest skjulte af dækfjerene; tinamu. Sal.

X1II.987. -hore, en. [IV] (nu arkais.

ell. dial.) letfærdig kvinde, som tilsyneladende

fører et ærbart liv. (Kalk.II.884:). Cit.ca.

1700. (ThoU4n524. 533). Thiele. III. 114.

MDL. TroelsL.XII.145. -hoved, en. [IV]
(zool.) bladbille af slægten Kryptocephalus
(hvis hoved er trukket ind i forbrystet). VSO.
Brehm.Krybd.518. -kaminer, et. [IV]

(cenyd. d. s.; jf. -gemak) kammer, værelse,

hvor man kan være ene, uforstyrret; privat-

værelse, -gemak. Suhm.(SkVid.XII.197). *l

stille Lønkammer . . | Den unge Dron-
ning ssid.Winth.HF.275. Schand.0. 1.162.

II
billedl. (}rundtv.PS. V.206. et svagt Haab

om Muligheden af Alices Besiddelse . .

ulmede i mit Hjertes inderste Lønkam-
meT.Blich.(1920).XIX.109. GyIb.(1849).XI.
243. alle Lønkamre i hans Indre (Chr.

VI: alt, som er i hans inderste bug^.
Ords.20.27. -kamp, en. [I] OT- -strid,

-stridighed^ kamp, strid (ml. arbejdsgivere

og arbejdere) om lønninger (nedsættelse ell.

forhøjelse af lønnen). D&H. Lassen.AO.'
257. -kirke, en, [IV] (sj.) krypt(kirke).
ADJørg.NH.I.124. JJessen.Ø V.15L -krav,
et. [I] (jf -fordring;. BerlTid.^hl905.Aft.2.

8p.3. Fotografi, Anbefaling og Lønkrav
udbedes. FlensbA.^^161907.5.sp.2. -kro, en.

[IV] (nu næppe br.) ulovlig kro; smugkro.
OecMag.V11.78. -krog, en. [IV] (jf-yraa)
afsides, skjult krog; ogs.: afsides liggende

sted (lokalitet); afkrog; i videre anv.: sted,

hvor man kan være for sig selv; lønkammer;
skjul. Moth.L297. Jeg opdagede (i haven)
i en Lønkrog et lidet Bed.PMøll.II.19.
JPJac.II.117. (munkene blev) trukne frem
fra deres klosters lønkroge og . . forfrem-
mede til høje Tprælaitposter. FKierkegaard.
VitalsKirkehist.II.(1893).117. || overf. »Hier-
tets Lønkrog. AlbThura.Betænkn.E3'>. her
forelaa et smerteligt Punkt, en Lønkrog
i hans Hjerte. Bergs.PP.224. -kunat, en.

[IV] (sj.) hemmelig kunst; magisk kunst;

trolddomskunst. Rahb.Tilsk. 1797.827. sa.

Skuesp.n.l09.
lenlig^, adj. [<lonli] adv. -t ell. d. s. ell.

(t) -en (Joh. 19. 38 (1907: lønligt). Suhm.
Bist.I.192. Biehl.(Skuesp.III6.17). VSO.).
{æda. lønlik, fsv. lonliker, jf. oldn. leyn(i)-

Ugr; til IV. Løn; uden for dial. (se Feilb.

Kort.131) især poet. ell. arkais., ofte anv. af
sprogrensere som erstatning for hemmelig)

1) som er skjult ell. ønskes skjult ; som iid-

føres, foregaar i løn, i hemmelighed; hem-
melig, l.i) om ting ell. forhold. Jeg veed

alle ting, baade som ere lønlige (1871:
skjulte;, og aåhenbaie.Vi8d.7.21(Chr.VI).
*et besynderligt Sted, hvor hun troede,
den lønlige Skat laae. Bagges.DV.^ VIII.
190. Slottet . . har en lønlig, skummel,
ja ret røveragtigBeliggenhed.jBZic^.fiP^O;.
XIV. 62. Folketinget . . har holdt paa
Kaaringen, saa at der først skal finde en
aldeles aabenlys og derefter en aldeles

10 lønlig Afstemning Sted. FritOrdskifte.1898.
40. lønligt skriftemaal, hemmeligt {2.i}

skriftemaal. DL.2—5—20. Nørreg.Privatr.
VI.28. talem. (efter PLaale.nr.78): lønlig
ting skal man lønlig hadre (o: betroede
hemmeligheder bør man ikke røbe). Moth.L
297. Har I sagt Noget, jeg ikke skulde
høre, saa er Skylden Jer egen. Lønlig
Ting skal man lønlig bære, veed I nok.
CKMolb.Amb.47. || om følelse, tanke olgn.:

20 som ikke kommer til udbrud, ikke meddeles
nogen; dulgt. *Jeg lærte at forstaae |

Min
Følelse og lønlige Attraa. Rein. ND. 10.

•Hjertets lønlige S\i\!i.Heib.Poet.VII.139.

jeg (havde) næret et lønligt Haab om før-

ste Karakter. Schand.F.420. jf: *Mindet
vel lader som ingen Ting,

t
Er dog et

lønligt Kildespring. Grundtv.PS.VI.445.
\\

som ikke (let) kan erkendes, fattes; uud-
grundelig; mystisk. Hans hele Udvortes

30 havde noget Skummelt— næsten Lønligt
ved sig. Blich.(1920). VIII.137. (Napoleons)
Liv beviser for Mickiewicz den usynlige
og lønlige (Brandes. IF. 200: mystiske^
Verdens Tilværelse. Brandes.X.202.

|| (jf.
bet. 2) som adv. Joseph af Arimathæa .

.

var en Jesu Discipel, dog lønligen (1907:
lønligt;, af Frygt for Jøderne. Jo/i.i9.58.

Da Helge voxte op, drog han lønligen
(o: forklædt) til Hundings Hof.Suhm.Hist.

40 1.192. *Lønlig iblandt os de (o: englene)

gaae.Ing.BSE.VII.232. *Saa talte Herren
nstigt, og saae mod Flisen ned, | De andre
Herrer smidskede saa lønligt derved. Winth.
VI.197. lys(e)lig og lønlig, se lyslig 2.

1^) om sted, lokalitet olgn. en lønlig Ind-
gang (til templet). Bel.l2. de lønlige Døre.
smst.20. (røverbandens) lønlige Hule. Blich.

(1833).VII.104. »Sin Hule naaer han (o:

ræven) ad lønlig Sti
|
gjennem Tjørn og

50 høje Nelder. Rich.1.52. \\f i forb. som løn-
lige lemmer (Jf. æda.lønlec thing (AM.)

;

sml. Løndom 2.2 slutn. samt hemmeligt lem
osv. u. hemmelig 2.2) om kønsdelene. Moth.
L297. Agerbech.FA.I.17. || lønligt hus
olgn., (jf. Løngemak slutn. samt hemmeligt
hus osv. u. hemmelig 2.2; sj.) om retirade^

nødtørftshus. det lille lønlige Hns.VoreHer-
rer.'o/9t920.9.

2) (til adv. lønlig (se bet. l.i slutn.); sj.)

60 som i al hemmelighid har visse egenskaber;

som udføres i al hemmelighed; hemmelig
(4). lønligt (Chr. VI: det skiulte; Brød (o:

det, som spises i hemmelighed). Ords. 9. 17.

(hans) lønlige avindsmænd. Ælnod. Knui
d.hellige.(overs.l8 74).ll.

O iioniis-hed, en. (jglda. d. s.; 1. br.}
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til lønlig (1): løndom (2.i); hemmelighed.
Moth.L297. den Traad . . der fører dybere
og dybere ind i Veemodens Lønligheder.
Kierk.II.209. AaresirJSS.1.223. Der ragede
over hans Fødsel en vis gaadefuld Løn-
lighed, som aldrig blev opklaret. ZakNiels.
TF.^156. H i løniighed, i løn; i løndom.
SkVid.II.19. »Den favre Blomst . .

|
Den

voxer op . .
I
I Lønlighed,

|
Til dejlig den

ndspringer. Gnmdtv.SS.lV.340.
Lien-lærdom, en. [IV] (jf. -lære; si.).

middelalderlige Lønlærdomme, Brandes.
IV.412. -lære, en. [IV] (jf. -lærdom,
-videnskab, -viis) lære om hemmelige, over-

naturlige, mystiske ting; ogs.: tro paa saa-
danne; mystik; mysticisme. Meyer.^361. Fra
Lønlæren (Brandes.IP.228: Mysticismen^
vendte han senere tilbage til den rettro-

ende romerske l^BXo\icisme.Brandes.X.217.
kabbalistisk Lonlære og }s\.B.gi.XM.øU.VLM.

11.392. -middel, et. [IV] 7»/.; spec: læge-

middel, hvis sammensætning noldes hemme-
lig; arkanum. Frank.SM.1808.156. Bran-
des. VI. 611 (Brandes. UT. 451 : Arkanum;.
•mord, et. [IV] (jf. -drah) snigmord. VSO.
Barfod.DH.1.110. Pont.BHdOo.
der, en. [IV] snigmorder; bandit; stimand.
Leth.(1800).214. Blich.(1920).XIX.39. ud-
brudte Fanger, lejede Lønmordere. Berl
Tid.'Vil930.Sønd.3jfp.l. -myrde, v. [IV]
(sj.) snigmyrde; i part. brugt som adj.: den
lønmyrdede stB\Lké[.Orønb.RN.46. -mede,
et. [IV] (jf. -stævne; sj.) hemmeligt møde.
En Person, som han ikke torde nævne .

.

havde der sine Lønmøder med ham.fiaA6.
FortJI.460. sa.Tilsk.1799.610. -naTn, et.

{IV] (sj.) paataget navn, hvorunder en for-

fatter fremtræder; pseudonym. Ip8en.LP.13.
I. fenne, v. [<lona] -ede ell. (nu dial.)

Ae(Graah.PT.I..336. OeU.HrS.246. jf. Moth.
L298. Feilb.). vbs. -tise (s. d.) eU. -injr (se I.

Lønning;, {glda. lønne (Brandt.BD.1.26.
42) og løne t bet. 1 og 2 (Kalk.V.689.
PLaah.nr.753. Bimkr. Brandt.BD.I.55.IL
145), oWn. launa, j/, fy. lohnen, lohnen; tU
I. Løn)

1) til I. Løn 1: give gengæld, veder-
lag for noget, l.i) (ofte, især i iron. udtr.,
m. overgang tU bet. 1.3; nu navnlig som et

mere højtid, ord end belønne; om person:
betale efter fortjeneste; gengælde; især
m. h. t. hvad der gives som udslag af erkendt-
lighed ell. taknemmelighed: belønne (2). (som
regel m. obj., der betegner den, der belønnes;
ogs. m. obj., der betegner den belønnede hand-
ling ell. optræden, og (sj.) hensobj.). Ej du
utaknemmelige Skarn, skal jeg saaledes
blive lønnet for min Høflighed. Holb.llJ.
VJ. 'Hun lønte meget slet sin Titte (o: en
kanariefugl) paa det sidste,

| I det hun
Fuglen ud i Gaarden kastede, GraahJPT.
1.336. 'Det var dets (o: Danmarks) høie
Ret, dets Vel, dets Ære,

|
At lønne Dyd,

som at bestraffe Laster. Etc.(1914)jn.216.
•„Du maa tugtes eller lønnes— 1"

|
— «Løn-

nes!" bad de rundten om. HCAnd.X.546.

han blev kun lønnet med utak | lønne
godt med ondt olgn. Mau.6195. *Det
skjændigt er, at lønne Godt med Ondt.OeW.
X.42. Levin. | gud lønne dig olgn., (jf.
guds løn tt. I. Løn 1; især gldgs.) som udtr.

for inderlig tak. MothX298. VSO. FeilbJ.

508. jf.:*Dn fromme Baml Gud Kjærlig-
heden lønner! | For ham er Natten Dag.
Boye.PS.IV.134. (spøg.:) Gud lønne Vor-

10 herre for åeil Hostr. G. 164. m. hensobj.:

Gud lønne Dem det. D&H. 1,2) m.tings.-

subj. (ofte upers.); især: give et passende ud-
bytte i forhold til den anvendte møje ell. be-

kostning. *Ei Jorden lønnede vor Sved,
|

Ei kan vor Høst os nære, SalmHus.65.1.
større Masser (o: af kobberkis), som lønner
Grubedriflj er heller ikke sjældne. Sal.'

XIVJ236. iscer i udtr. som lønne umagen,
møjen, være umagen værd. de (danske me-

ao talaarer har) hidindtil ikke lønet Møden.
Langebek.(KSelskSkr. V1I.451). den Gevinst,
som derpaa kan haves, er for liden, og løn-
ner ikke deres Umag. OeconT.lII.76. Den
herligste Udsigt lønner Umagen, man har.

Wand.Mindesm.I.20. De faa Informationer,
han beholdt tilbage, lønnede ikke den
Møie, de kostede. Gylb.lJ253. PlesnerJSnee-

dorff.(1930).87.% part. lønnende brugt som
adj.: som er ell. udaør vederlag, gengæld for

30 møje, udgift osv. ofte vil (jeg) føle mig til-

freds , , mangen Dag vil gaae i lønnende
Virksomhed. Gylb.(1849).VlJ280. han ind-
skrænkede sig til sin lønnende Yndlings-
beskjæftigelse: at drille (broderen). CMølL
Familieliv.(1886).30. et lidet lønnende Ar-
bejde. jD<feH. I lønne sig ell. f sig selv
(Bagges.LJ.171), være umagen værd; give

udbytte; betale sig. *en Hverdags- Sag,
|

Hvorom det ikke lønner sig at skrive.
40 Heib.Poet.IV.268. Et Besøg i denne Kirke

lønnner sig rigeligt. Holst.IV.164. NMøU.
VLitt.III.281. 1.3) (poet. eU. højtid.) gen-
gælde (en misgerning, en krænkelse) med
straf, hævn; straffe (for); hævne sig paa
(for). Moth.L298. PramJStcerk.79. *(Jahve)
ej efter vor Skyld os behandler | ej lønner
os for vore ^jndeT.EBrand.SJ.92. m. tings-

subj.: 'Nastronds Lue | Da Listen lønte.

Oehl.HrS.246. 'Hvis du om trende Sole-
sp mærker findes | End i mit Rige, skal hin

værste Død | Dig lønne for din Spaadom.
Grundtv.PS.II.40. | m. hensobj. 'Hvorman-

fen Høvding er vel iblandt os, | som ei

ar ondt at lønne Dannerkongen, Arentzen.

KH.151. jf.: 'Nu lønner jeg Dig Koen
(d: tabet af koen), Konning Knud! I Nu
lønner jeg Dig Oxen, Knud! Og Hesten 1

smst.163.

2) (tH I, Løn 2; især emb. og nu oftest i

60 pass., navnlig i perf. part.) give (en person)
betaling for et arbejde; give løn til

(tjenestefolk, undergivne); ogs.: have i sit
brød; nu især m. h. t. embedsmænd ell. andre
fastansatte funktioncerer : gagere, de lønne
(BuU: lejer; en Guldsmed, at han skal
gjøre en Gnd. E8.46.6. af andre Skipper-
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laugets Midler lønnes en Navigations-Sko-
les DirecteviT.Lav8artikler^^/il?07.§6. (min
mand) lønner to Jomfruer, to Tjenere og
en Kudsk . . alt for mig ene og allene.

£lich.(1833).VII.43. Eneboerens Hytte,
hvori han nu traadte ind, efter at have
lønnet og afskediget sine Førere. PalM.
VIII.231. (de overordnede funktionærer)
lønnes . . meget hyppigt med Tantieme.
Hage.*32. koste og lønne, se III. koste.

I| m. iings-obj. hans Romaner lønnedes ikke
højt. NMøll. VLitt III. 62 7.

\\
part. lønnet

brugt som adj.; om person (embedsmand):
som faar løn, gage; i videre anv., om em-
bede, arbejde: som betales (paa en vis maade).
(stiftsskriveren) ansætter en lønnet Værge
ved hver Kiike. Trap.* II. 289. lønnede,
udsendte Konsuler. Eage.*59?. m. nærmere
bestemmelse: En vel lønnet Embedsmand.
MO. lavt lønnede Timelærere. Schand.AE.
75. korrekturlæsning er som regel daarlig
lønnet \

en usselt lønnet arbejder I

II. lenne, v. se lynde.
lionne-, i ssgr. ['lona-] 1) til I. Løn ell.

I. lønne; se Lønne-bursch, -dreng, -klæder,
-korn, -sæd, -tøj. 2) til II. Løn; se Lønne-
træ (og Lønsukker^; endvidere kan anføres:

Lønne -allé, -frø (HaveD.(1762).154),
-top (Jørg.D.34). || ogs.Løn; se Lønsukker;
endvidere: Løn-blad (Blich.(1920).XXIV.
20), -blomst (JPJac.(1924).IV.149),
-lund (Moth.L298), -skov (OecMag.VIII.
207). 3) (sj.) til IV. Løn; se u. Løngang.
t -bnrsch, en, (haandv.) d. s. s. -dreng,
-burs: Moth.L298. VSO. f -dreng, en.

('Løn-, at. 1 700. (Kbh Dipl. VII. 613). jf.
VSO). {ænyd. d. s., jf. ty. lohnjunge;
haandv.) lærling, der (arbejder som svend
og) faar løn (jf. Forbundterj. Moth.L298.
Kom Grønneg. II. 327. Cit.l800.(CNyrop.
jSaandv.53). VSO. -gang^ en. se Løn-

fang. -klæder, pi. (jf. -tøj; foræld.)
læder, der leveredes tjenestetyende som (del

af) løn. Tilskueren f.Landvæsenet.1798.342.
-KOrn, et. (jf. -sæd; foræld.) kom, der

leveredes tyende ell. arbejdere som (del af)
løn. OecMag.II.100.
EiOnneise, en. (sj.) til I. lønne 2: løn-

ning (1.2). mange Mennesker , . levede et

usselt Liv i lave fugtige Kjelderrum, ar-

beidende paa at tilvirke Sytraad og andet
Sligt, for en kummerlig Lønnelse. Sibb.Aa.
1.589.

liOnne-ssed, en. (foræld.) d. s. s. -korn.

Reskr.^^U1765. PhysBibl.IV.174. Baden.
JurO.

II
mindre stykke jord, som blev over-

ladt en husmand til kornavl som betaling for
høstarbejde. Junge.359. -træ, et. (ogs. Len-.

Moth.L298. vAph.Nath.V.137. Grundtv.FS.
VII.519. JPJac.1.56). (ænyd. lønnetræ; til

II. Løn) \)^ d.s.s. II. Løn. HaveD.(1762).
154. Jørg.LT.159. VilhAnd.BT.223. 2) (1.

br.) om veddet af løn (II). Mofh.L298. -t»j,
et. (foræld.) d. s. s. -klæder. Halleby.85.
OrdbS.(Fyn).

I. lienning, en. ['loneii] flt. (i bet. 2)

-er. (jf. ænyd. forlønning, løn, ty. lohnung
samt Belønning og Lønnelse; vbs. til 1.

lønne 2; ordet foreslaas i SorøSaml.1.39
(der vistnok sammenblander det m. Lening^
som erstatning for Besoldning || især emb.)

1) (nu sj. uden for ssgr. som Lønnings-dag,
-maadej som vbs.: det at (ud)betale løn;

ogs. om den maade, hvorpaa en person er
lønnet; gagering. Moth.L299. HjælpeO.

10 D&H.
II t staa i ens lønning, staa % ens

sold; være ansat hos og lønnet af en. den
(hofnar), som har den Ære at staae i

Hans Allerkristeligste Mayestets Lønning.
SorøSaml.1.39. smst.95. 2) konkr.: vederlag,

der oppebæres i tjenesteforhold af mere varig
art; løn (1.2); tidligere ofte spec. om sol-
daters sold (lening. MilTeknO.); nu især

(ofte som flt. til 1. høn) om embedsmænds
ell. andre fastansattes gage (jf. PEMiill.^

X 375). Skolens Indkomster ophørde: Læ-
rerne fik ingen Lønmoger. Mall.SgH.498.
Udbetaling af Arbeidernes Lønning. Jw^'.

EF. VII.102. (junker Slenitz's garde) bestod
af 8 Compagnier, som tilsammen modtog
2760 Lønninger, eller indbefattede om-
trent saa mange Mand. FJahn.Danmarks
Eist.underUnionskongerne. (1835).377. Lov
Nr.44^/»1906.§2. kost og lønning, (sj.)

kost (III.l) og løn. Drachm.M.184.
30 n. JLenning, en. [iloneix] flt. -er. (fra

holl. leuning, egl: gelænder, rækværk; vbs.

til holl. leunen, læne, jf. nt. lohnen; egl. sa.

ord som 1. Læning) ^ især i best. f., om
det stykke af siden paa et fartøj (især: et

skib), der rager op over dækket (øverste dæk)
og forhindrer overbordfald; ræling; bre-

dere træstykke, der foroven afslutter skanse-
klædningen; dels om sværere stykke, der er

fastgjort til faste jærn- ell. træstøtter, løn-

40 ningsstøtter (som undertiden er en forlæn-
gelse af spanterne), dels om lettere (jærn)-
rækværk, der fastholdes af lettere støtter,

lønningssceptere. Lønningerne brækkede
og overbord spolede. ODLAgerbeck.Beskri-
velse overBegivenheder. (1804).131. Lønnin-
gen kaldes løs, naar den hviler i Scep-
tere, og fast Lønning eller Lønningsskand-
dæk, naar den hviler paa og er forbundet
til Lønningsstøtter af Træ. Funch.MarO.

50 11.92. 'Søen slog Lønning og Luger ind.

Drachm.Sn.55. KuskJens.Søm.73.
YtBtnkingfi; i ssgr. 1) (især emb. ell. y)

til 1. Lønning (i og) 2; jf. Løn- 1 samt
Lenings-

1|
foruden de ndf. anførte ssgr. kan

nævnes: Lønnings-afkortning, -beløb, -be-

stemmelse, -fond, -forbedring,-forbrydelse,

-forhold, -forhøjelse, -forskud, -fortabelse,

-kontor, -liste, -niveau, -spørgsmaal, -sy-

stem, -væsen. 2) J, til II. Lønning; se

60 Lønningsjærn; endvidere kan nævnes: Løn-

nings-kant, -klædning, -knæ, -scepter,

-skan(d)dæk, -stræber, -støtte, -dag, en.

[I.l] dag, paa hvilken der udbetales lønnin-

ger (til arbejdere og soldater). ChrBorup.

PM.231. Bagges.FU3. MB.1829.152. Ludv.

-indtægt, en. indtægt, som en tjeneste-
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I

mand faar gennem sin normerede løn; især

om den del af indtægten, der hidrører fra
grundløn og eventuelle alderstillæg, men ikke

fra andre tillæg (dyrtidstillæg olgn.), hono-
rarer, kontorholdsgodtgørelse m. m. LovA'r.

489^V^1919.§ol. -jærn, et. [II] (^ eU. 0)
spec. som navn paa en slags profiljæm. Kusk
Jens. Søm. 82. -klasse« en. gruppe af
tjenestemænd, der er ensstillede m. h. t. løn.

LovNr.48Val906.§8. være i ældste Løn-
niagsklsisse. ScJieller.JilarO. -lov, en. 1)

lov (II.l), samling af lovbestemmelser, der
normerer lønningerne (for visse omraader)
inden for statsijenesten. HjælpeO. LovNr.
543*/iol919.§69. 2) regel for, lære om løn-

forholdene paa et arbejdsmarked; i forb. den
jærnhaarde lønningslov, sejærnhaard
2. -maade, en. [I.l] Baden.JurO.I.312.
Hage.*32. -parade, en. ^ (en afdelings
opstilling ved) udbetaling af lønning. MB,.
1843.76. Tjenesteregl.125. -raad, en. raad-
givende institution (oprettet 1919), der med-
virker i spørgsmaal vedrørende statens løn-

ninger. LovNr.483^°/9l920.§l. Statskalender.

1931.224. -sats, en. (nu 1. br.) lønsats.

S&B. D&E. -skala, en. lønskala. S&B.
KvBl.^V2l913.1.sp.3. -tarif, en. løntarif.

Scheller.MarO. -tillæge, et. fjf. Løntil-
læg^ tillæg til, forøgelse af lønning; dels om
alderstillæg og personlige tillæg, dels om til-

læg (som dyrtids- og konjunkturtillæg), hvor-
ved lønningerne bliver bevægelige og afpas-
sede efter pengenes købeevne. Lov"/t 1856.
LovNr.66y4l911.
lion-port, en. [IV] (jf. -dør; foræld.)

hemmelig, skjult port, især i en fæstning;
spec: udfaldsport. (Kalk.V.689). Gram.Nu-
cleus.1327. Skuesp.VI.66. AllenJ.151. bil-

ledl.: 'Paa denne Verdens Grændsemnar
|

Lønporten til en ny Natur | Paa skiulte
Søile hænser. Ing.BSE.lX.212. O Løn-
porten, efter 1910 som navn paa en gade
t Kbh. (omtrent paa det sted ved Gothersgade,
hvor en i 1650'eme forsvundet fæstningsport
laa), se Hi8tMKbh.III.95ff. -raad, et. [IV]

(jf. oldn. launråå) 1) hemmeligt raad; hem-
melig beslutning ell.plan; ofte: lumsk, for-
ræderisk plan. *mine Fienders lumske Løn-
Ta.a.d.Bahb.Skuesp.II.158. den gamle mand,
som giver lønråd tU at tage borgen, er .

.

Odin den gamle. ADJørg.1.399. JOlr.SD.
IV.119. jf.: *(dronningens) Lønraads-
stue.lng.DM.71.

|| guds lønraad olgn.,

guds, forsynets uudgrundelige beslutninger,
styrelse, »den Alvises Lønraad. Thaar.ES.
198. 'Guds Lønraad slet Ingen udgrunder.
Grundtv.SS.II.143. Ing.VSt.15. Lemb.Shak.
11.77. 2) hemmelig raadsforsamling ell.raad-
slagning (if.ll. Gehejmeraad j. 'et Lønraad

|

Har hyldet Hertugen af Holsteen. Bahb.
Skuesp.III.41. Ing.EM.1.97. 'Han Lønraad
holdt med sine Sammensvorne. Bredahl.
VIJ217. det politiske Liv i Kongres-Peri-
oden (var) trængt tilbage i Kabinetter-
nes Lønraad. HNClaus.Levned.(1877).180.
-mm, et. [IV] (sj.) hemmeligt rum (gemme).

JVJens.0M.122. -rune, en. [IV] (jf -stav

2; sprogv.) runetegn, der benyttes i lønskrift,

kun forstaas af indviede; især (jf. Binde-
rune); magisk runetegn; tryllerune. SaUXX.
526. jf.: (ogamskriften) brugtes i kristen
Tid kun som Trylletegn, en Slags „Løn-
runer". 0«os€n.Fir./.63. H billedl (han vilde)

ikke, at Nogen skulde finde Nøglen til

hans Lønruner (o: de dunkle udtalelser i

10 dagbøgerne). BøghJSørenKierkegaard.(1870).
21. -samfund, et. [IV] (sj.) hemmeligt
selskab; om rosenkreuzeme : Pont.LP.VIII.
147. -sats, en. [I] (jf. Lønningssats^ fast-

sat, aftalt løn (for et arbejde); især om de
forskellige satser inden for en tarif ell. løn-

skala. Kommunen . . forpligter Entrepre-
nørerne til at overholde de i Faget gæl-
dende Lønsatser og Arbejdstider. Tilsk.

1903.279. AndNxJ'EJII.196. -sending:,
20 en. [IV] {oldn. leyndarsending; jf. -bud;

sj.) hemmelig, fortrolig mission; hemmeligt
ærinde. Bahb.E.11.236. -sigte, et. [IV]
(sj.) skjult hentydnirtg; ogs.: tendens. Meyer.'^

(1878J.882. intet i dette Stykke slog an. Pu-
blikum forstod hverken Lidenskaben eller

Lønsigtet heri. Brandes.1.439. smst.VJII.
465. -skab, et. [IV] hemmeligt, skjult skab.

Jng.EF.II.152. (et) Lønskab i Muren, hvori
hendes Fader altid forvarede sine hemme-

30 ligste Brevskaber. sa.EM.11.73. HjælpeO.
-siiala, en. [I] (j/. Lønningsskala^ <rtnt?t«

stigende lønsatser, iscer: inden for en lønnings-
klasse. Inden for samme Kommune lønnes
dog hele Lærerpersonalet efter samme
LøvskAsL. Sal.^XVl.232. H glidende løn-
skala (jf. glide sp.l063^). Sal.*XVI.271.
-skrift, en. [IV] (jf. -rune; fagl.) system
af tegn (bogstaver, taltegn), der er uforstaae-
ligtfor uindviede; kryptografi; chifferskrift.

40 VSu. Langs Kapslens Rand var . . ind-
ridset nogle smaa og mærkelige Rune-
tegn. „Det er en Lønskrift, som ingen
anden end jeg kender Nøglen til." Erika-
holm.S.157. OpfB.*ni.434. -skriver,
en. [IV] 1) (sj.) person, der anvender løn-

skrift; kryptograf. VSO. Meyer.^571. 2>
privatsekretær; kabinetssekretær. Allen. 1.

218. (Saxo har) vænnet sig til at op-
tegne, hvad han havde . . faaet at vide

50 som (Absalons) Lønskriver. Bosenb.II.328.
-sknffe, en. [IV] (jf.-sksih). han (fandt)
i en Lønskuffe hint hemmelige SkriftemaaL
Ing. EF.1.221. Bøgh.JT.396. f -skælm,
en. [IV] listig, lumsk person; hykler. Leth,
(1800). VSO. -slave, en. [I] foragt, be-
tegnelse for en lønarbejder (i ringe kaar, ufri
stilling osv.). D&H. *lønslave blev hver
Idealets tolk. HolsteinBaihlou.Digte.(1914).
29. Storbyens Tusinder Lønslaver. JacPa-

60 ludan.S.228. jf. Lønslaveri. Dtfefi.

lensom, adj. ['lonjSmm'] (fra no. lønn-
som; til I. Løn (ell. I. lønne^; især i ssg.

ulønsom; O, l.br.) om arbejde, virksomhed:
som giver udbytte, der svarer til ens møje
eU. forventninger; som er umagen værd; som
betaler sig; lønnende; taknemmelig; ud-
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bytierig. Silkeborg Venstreblad, ^o/io 1 915. 2.

8p.2. Motorbaadsfiskeri (var) ikke længer
. • lønsomt for en Mand. Søiberg.SR.158.

jf.: den forøgede Produktions Lønsom-
hed blev . . retfærdiggjort ved de . . høje
Priser. BerlTid.*^hl927. M. S.sp.l. KRiis-
Hansen.Samfund8økonomien.(1919).239.
JLon-sprog, et. [IV] (sj.) hemmeligt

sprog; fortrolig jargon. En Art Lønsprog
havde dannet sig mellem de Unge alle-

rede under det korte Samvær. JVJens.J.
67. -stav, en. (sj.) i) stav, stok, hvorom
der er viklet en hemmelig meddelelse; som
gengivelse af gr. skytkle: PlatonsTheaitetos.

(overs.l869).183. 2) lønrune. det var mørke
Runer, han læste, Lønstaver, han tegnede
i Luften 1 SCAnd!. 71. 376. Købke.OmRu-
nerne.(1879).36. -sti, en. [IV] (ænyd. d. s.,

oldn. laun-, leynistigr; jf. -gang 2, -vej)

Byron.I.109. *Ad en Lønvej under Krat-
tets

I
Greneflet

|
nåde vi tilsidst en åben,

|

solet V\Qt. Blaum.Sib.152. EistMKbh.2R.
111.328.

Il overf. Rein.II.239. *I Taushed
sidde de; kun Blikket gaaer

|
Sin stille

Lønvei, som til Sjælen naaer. Bergs.PF.
488. Pont.LP.VII.194. m. nedsæt, bet, om
krog-, snigveje : Vejen gaar ved Jesu Haand
. . enhver anden er Tyvenes og Bedra-

10 gernes Lønvej der fører til Døden. Blich.

(1920).VII.176. gaae ad Lønveie. ilfO.

-Tidenskab, en. [IV] (jf.-læråom, -lærej.

Guldmagerkunsten og andre Lønviden-
skaber. JPJac.I.låO. -viis, adj. [IV] my-
stisk; løndomsfuld, dette lønvise (Brandes.
Ess.I.183: gnostiske^ Digt (o: „Protestan-

tismen i Naturen" af Heiberg). Brandes.!.
493. J/". Lønvisdom. Meyer.^677(u.'M.y-
ste^rium^. -vraa, en. [IV] d. s. s. -krog.

hemmelig, skjult sti; især i videre anv., i 20 (Kalk. II. 885). *(stormen) driver ankret
udtr. for, at man uset, i smug lister sig et

sted hen. JHSmidth.Poes.58. Rørd.GD.34.

\\ overf.: krog-, snigvej, for at erhverve sig

Kundskab til det passerede maa Bladet
være gaaet ad Lønstier. HVClaus.(BerlTid.

^°hl913.Aft.l.sp.2). -strid (DagNyh.Vio
1913.1.sp.3) ell. -stridiffhed, en. [1] (jf.

-kamp^. Fridericia.NH.Tl.89. -stævne,
et. [IV] (oZdn. launstefna;i/".-møde) Grundtv.

Flaade ud af Havn, | . . snart høit paa
opblæst Bølge | de glide kiæmpende ; snart

voldsom styrte
|

i Dybets Lønvraa. i^oer-

som.D. II. 70. Evripides. Skuespil. II. (overs.

1875).155.
liOrdag ell. (gldgs. og arkais.) JjB-

Terdas, en. [ilorda, 'lorda, sj. -ida(')q;

nu næsten kun spøg. ilø'Ovarida'q] (sj. (ved

tilknytning til lyvej Lyverdag. Moth.L262

;

Saxo.IlI.90. -sakker, et. [II] (1. br.) 2a sendf.sp.593^^).flt.'Q.(glda.\idvfeT-,\(d^Gr-,

sukker, som udvindes af løn (sukkerløn,

-ahorn); ahomsukker. VSO. -syg, adj. [I]

(jf. ty. lohnsiichtig (og lohnsucht^; højtid.,

relig^ begærlig, gridsk efttr løn ell. (især)

belønning; vindesyg. Mynst. (Levin.). Det
er til at forlade sig paa, at det Gode har
sin Løn, men hvis det „lønsyge" sandse-
lige Menneske paa Grund deraf vUde gjøre

det Gode, kom han da nogensinde til at

løwdag" ofl., lygher-, lyuer- (DGL.n.289.
KbhDipl.IV.27), æda. løghar-, løghærdagh
(DGL.I.125.II.153), løærdagh (smst.289),

løuærdagh (AM.) ofl. (se Brøndum-Nielsen.
GG.1. 245.249.318.345), sv. lordag, oldn.

laugardagr, glno. laugurdagr; til æda. løgh,

oldn. laug, bad (se 1. Løv), ell. et hermed
besl. ord (se APhS.V.29ff.}; smZ. «. L Lud;
egl.: „vaskedag" 07- oMn. Jjvåttdagrj; ude-

øve det? Kierk.V. 152. smst. VII. 110. 150. 40 lukkende nordisk, jf. eng. saturday, ty. sonn
OlfRicard.(DagNyh.^V7l928.7.sp.3). hertil

-»yge, en. Kierk.VIII.151. CKoch.JL.239.
-tager, en. [I] (efter sy. lontagare ; sj.)

person, som faar løn; lønnet person. Molb.

BfS.I.202. VSO. Larsen, -tarif, en. [I]

(jf. Lønningstarif samt Priskurant) forteg-

nelse over lønsatser, arbejdslønninger for for-

skelligt arbejde. Pol."/il907.3.sp.5. -til-

læg, et. [I] lønningstillæg. SaUXIV.422

abend, samstag osv. \\ skriftformen Løver-
dag, der er næsten eneraadende i 18. aarh.

(jf. dog lørdag. Moth.L184) og almindeligst i

beg. af 19. aarh. (eneste form i VSO. MO.;
jf.dog: *en Lørdags Aften. Heib.Dv.50.
*0 Lørdagsaftens Glands. PalM.AdamE.
III.149), fortrænges i løbet af aarh.'s 2. halv-

del næsten helt fra rigsspr. og anvendes nu
næsten kun arkais.; om dial.-former (sva-

trappe, en. [IV] især om ældre tiders so rende til Løverdagj se APhS.V.30) ugens
forhold: skjult, hemmelig trappe; ogs.: bag
trappe. WUse.R.II.180. HGAnd.XII.360.
TroelsL.UII.98.102. -trin, et. [I] trin (be-

stemt efter anciennitet) inden for en lønskala.

de ældste Løntrin. 46saZon.i9i5.50i. Lov
Nr.489^V»t919.§1320. -trykker, en. [I]

(foragt.) person, som bevirker (medvirker til),

at lønningerne (i et fag) nedsættes („tryk-

kes"), ved at underbyde arbejderne ell. især

syvende (og sidste) dag. en Domini-
caner holdt alle Løverdage (nu: hver
lørdag) en . . Frædiiieii.Holb.JH.11.680.

Gjør mig den Ære at spise til Middag
hos mig paa Løverdag. 6ri/Z6.FIJ.i04.mange
kontorer lukker kl. 2 om lørdagen (ell.

lørdag kl. 2) \
han kommer (paa) lørdag

morgen
|
kom og besøg os paa næste

lørdag
i
gen. lørdags i adverbiale tids-

(om arbejder) ved at arbejde for en lavere 60 bestemmelser, især i forb. som i lørdags, i

lønsats. Løntrykkere og Strejkebrydere
GBang.S.30. j/. L ø n t rykk e r i. HistMKbh.
2R.III.115. -træ, et. se Lønnetræ. -vej,
en. [IV] (ænyd. d. s., oldn. leynivegr; jf.
-gang 2, -sti) vej, som kun kendes af faa;
ogs.: (hemmelig) genvej. Moth.L297. Lemb.

lørdags aftes, morges osv. (jf. i sp. 23^^^-).

t sidste Løverdags (nu: sidste lørdag;

jf. Mikkels. Ordf. 174). Gram. Breve. 282. ||

lørdag aften ell. lørdagaften, (jf. Lør-

dagsaften) især i udtr., der hentyder til

dens anvendelse som friaften, hver Løver-
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dag-Aften. Holb.Kandst.1.4. 'Det var en
Lørdag-Aften | Jeg sad og vented Dig.
BoismsViser.296(jf.Feilb.). „De véd, det
er Lørdag Aften!" „Ja, det er Pigernes
Aften!" Ih-achm.UB.71. || i taUm., leveregler

olgn. (jf. ThieleJILl4.29.93. Feilh.). (fre-

dagsvejr er søndagsvejr,) lørdag har
sit egetvejr. Thiele.III.lo. FeUb. Hand-
verksfolk setter stefne til løverdag
o: holder folk op med snak, det beste de
ls.&xiå.. Moth.H65. jf.: Hånd setter stefne
til lyverdag. 8m8tjj262. stnl. Lyvestævne.

Iierdaj>^8-, i ssgr. ofte m. bibet. af, at

lørdagen præges af rengøringstravlhed, for-

beredelser til søndagen; foruden de ndf. an-

førte kan nævnes: Lørdags-arbejde, -avis,

-indkøb, -møde, -nummer (af et dagblad),

-post, -rengøring, -sold, -travlhed, 'aften,
en. (ogs. lørdags aften/ (nu 1. br.) lørdag af-
ten, (du) taler sygeligt, ligesom en Tigger
om Løverdags Aften. FAHeib.Sk.II.4. •Lør-
dagsaften, som gjør Alle lige! PaZJf. V.384.
NMøll.VLitt.III.811. -bræt, et. (gldgs.)

lille bræt med indskriften „lørdagspli^V' , der
paa tur gik rundt mellem beboerne t et hus
som paamindelse om rengøring af trapper,

retirader osv.; lokumsbræt (2). KLars.SA.149.
-kost, en. ^j/. -mad; dagl.) tarvelig (mid-
dags) mad, der serveres p. gr. af lørdagstravU
hed. Ing.EF.I1.197. D&E. -mad, en.

(dagl.) d. s. HCAnd.111.149. Det er simpel
Løverdagsmad . . det er Øllebrød. Goldschm.
11.150. -pligtf en. (foræld.) pligt til ren-

gøring af husets trapper, retirader osv. ; ogs.

d.8.s.-hræt. Pol^/tl917.5. CarlCChristen-
sen.Fra Grønnegade-Kvarteret.(1922).30. i

en gi. regel: 'lørdagspligten lyder saa:
|

hold huset rent (ell. gangen ren/ strø sand
derpaa! .;/. CarlCChristensen&AHenriques.
Strøget.(1931).37. -ren, adj. i forb. gøre
lørdagsrent, (jf. hovedren; dagl.) gøre
grundig rent om lørdagen. Cit.l864.(Dag
Nyh.^Vsl931.10.sp.3). AndNx.BN.129.

1. Ii«9 ell. Itøns, en (VilhThoms.Afh.
111.295. OPaulsen. Vegetationer i Transkas-
vien.(1911).35) ell. et (MøUH.III.337). [løs,

los] {fra ty. loss; geol.) støvagtigt, sand-
blandet, kalkholdigt ler, aflejret (som
istids-steppedannelse) ved af vinden hidført
ørkensand; ogs. om lignende aflejring
afsat af flodvand. BCotta.Geol.BiUeder.
(overs.l859).149. Uss.AlmGeol.72. Mens
Sandet indenfor selve Ørkenen dækker
store Arealer . . kan Støvet føres læn-
gere bort og aflejres udenfor Ørkenbæl-
terne i Form af Løss. Steensby.Geogr.182.

II
hertil bl. a. Løs(s)-aflejring (MVahl&Hatt.

Jorden ogMenneskelivet.11.(1 923).123), -dan-
nelse (Sal.^XVI.276), -dukke (klumpformet
kalklegeme i løssen, smst), -formation (Løff-
ler. Geographien.^(1878)J25).

IL les, adj. [lø-'s] Høysg. AG. 134.168.
intk. -t eU. (nu kun jy., jf. Kort.161) d. s.

(et løs Fraentimmer.flbi5.Ma8c.ir.4/ (æda.
d. s., oldn. lauss, oeng. leas, fri ell. blottet

for (eng. -less/ ogs. : falsk, tom (eng. loose

fra nord.), ty. los, got. laus; besl. m. forlise;

jf. IIL los
II

i bet. 1-3 i faste udtr. m. (tryk-

svagt) verbum (som præd., m. overgang iU

adv.; jf. bet. 3.5^ nu alm. anv. ubøjet; se

FalkT.Synt.107. Mikkels.0rdf.209)

1) (jf. løse 1^ »I. absolut bet.: som ikke
er bunden (til noget bestemt sted); ogs.:

som ikke ved afspærring olgn. er fast-
holdt til et bestemt sted. 1.1) som ikke

10 (længer) er fastholdt ved baand, lænke
olgn., men har (fuld) bevægelsesfrihed,
(ofte (nu i alm. ubøjet) i faste forb. som
rive (sig), slide (sig), slippe løs, O lade
løs, især m. h. t. ting: gøre løs/ Bliver
noget Skib løst, at Anker, eller Kabel,
bryster. DL.4—3—5. "Mens Folket fryg-
ted' nu, og løs fra Landet giorde (nu:
kastede los olgn.), | Mens alle hastig paa
det tunge Anker drog. Falst.Ovid.69. der-

20 paa reisde sig en Storm, som rev Skibene
løse fra deres Ankere. Wand.Mindesm.I.
101. *den gamle Fisker | Ved Roret da
slap løs (PalM.IV.297 : løsnede) de hvide
Sen. PalM.AdamH. 1.311. Gjøre Seil løs

(.^ nu: los/ Harboe.MarO. hage løs(t),

se IV. hage l.i. jl m. overgang til bet. 2.i; .;/.

gaa (af) 14.2: Gaae løs . . siges om Ha-
nens uvilkaarlige Afgang fra Bagroen.
MUTeknO. jfbet.S.y. »han griber Pisto-

30 len og trykker løs I Mod Soldatens med-
lidende Hjerte. fl^rz.D.JJJ^O. jf. bet. 2.i:

Et af Træerne . . rev sig løst fra Strik-

kerne, og rullede ned af Bierget. OeM.
TieckJ.227. i videre anv., i forb. løs kro-
kade, (jf. u. fast sp. 794^^) i kroket: krokade,

hvorved krokerens kugle slaas bort i den
ønskede retning (sammen med den krokerede

kugle). Legeb.I.a.33. ÆrslevSommerferie.
(1889).25. M (især landbr.) om husdyr (krea-

40 turer olgn.): ikke bunden; ikke tøjret.
han skal lade Bukken løs i Ørken. 3Mos.
16.22. mange store Hunde, som . . sUp-
pes løse. LTid.1734.341. Tøirede Krea-
turer (i klitten) gjøre mere Skade end
løse. Andres. Klitf. 315. Løse Hunde. Jur
Formularbog.^344. gaa løs, om kreaturfer):

gaa utøjret (i en fold olgn.). MO. i videre

anv. (m. overgang til flg. gruppe) om far-
lige personer, personer, som trænger tU op-

^ syn: Gale Mennesker, som snakkede op
og ned af Væggene, gik her løse imel-
lem hverandre i Gajigene. FrSneed.I.SOS.
tyven gaar løs endnu

j
han kan ikke gaa

løs endnu (o: kan ikke arbejde paa egen
haand) \

koble løs, se L koble 1.2. slaa
løs, se slaa. løs drift fgræsning. Blich.

(1920).XXII.100), se Drift 1.3 (jf Løs-
drift). JHom person: ikke bunden, lænket
eU. fængslet, gjør dig løs fra Lænkerne

60 om din Hals (Chr. VI: løs af din halses
baand/ Es. 52. 2. paa Høitiden pleiede
Landshøvdingen at give Folket een Fange
løs (1907: at løslade Mængden een Fange/
Matth.27.15. Vi binde dig ikke løs . .

førend du synger os en Sang (jf. binde
2.1 samt løsbinde/ BirchJI.22. bede, købe

XIII. Rentrykt »/u 1931 88
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en løs (at fangenskab olgn.), se V. bede
1.2, købe 2.8 (jf. løskøbe^, om den, der

fastholdes med magt (af en anden): de (blev)

paa Veyen . . overfaldne af (bulgarerne),

saa at det var ikke uden efter stor For-
bøn, at deres Personer komme løse igien.

Eolb.Kh.47 7. *Alt længe lærte jeg . .
|

Mig løs af Elsktes Arm at rive. Lund.ED.
134. 'pludselig med Magt han løs sig
sled,

I
Og fløi af Døren \iå.PalM.iy.218.

jf. bet. 3.8-4 samt løse l.i: nu er fanden,
Sokker, satan løs, se Fanden (I.2) osv.

(m. overgang til bet. 3;jf. III. let 8.1; jæg.)
om vildt: som kommer i bevægelse, flytter

sig, naar hund, klapper ell. jæger nærmer
sig. Løs siges Ræv og Grævling at være,
naar Gravnunden faar dem til at flytte

sig i Graven. VigMøll.EJ.193. Frem.'^t
192 7.omslag.3. 1.2) om baand, lænke olgn.:

som ikke (længer) er bunden, knyttet,
fastgjort. Lad Knuden . . løs, knyt op,
og kig i mine Øine. Suhm.I.146. det bleg-
røde Hattebaand, som var gaaet løst, flag-

rede omkringhendes lials.FMøll.ES.III.63.

1.3) om ting (der ikke bevæger sig af sig

selv): som ikke er bunden til, forbunden
med en vis større helhed (og derfor
kan flyttes frit omkring); ikke fast-
bunden olgn., men udgørende en selv-
stændig del. løsse Ferler. KomGrønneg.
11.87. de løse Blomsterblade . . der havde
sat sig fast i Kjolens Luv, strøg hun af.

JPJac.1.6. Nøgler paa Ring og nogle
enkelte \øse.PolitiE.Kosterbl.''^/il925.2.sp.2.

(det) „løse Materiel", saasom Signalappa-
rater, Lygter . . m. m. DSB. Tjen. 1.74.

\\

om (mindre) papir(lap): som ikke er ind-

hæftet i, udgør en del af et samlet hele (en
bog). Her er en Deel Banconoter og en
Pung med Guld . . desuden hans Tegne-
bog, og disse løse FaTpirer.Prahl.AH.IV.49.
Skriverne maae ikke skrive Noget til Tin-
ge paa . . løst Papir . . men de skulle det
. . udi ProtocoUerne indføre.Nørreg.Privatr.
V.192. Ikke faa af disse Stemninger har
han nedskrevet — ikke i sin Journal —
men paa løse Sedler. TroelsL.BS.III.182.

jf.: løse (0: uindbundne) hæfter I

|| om
varer, rejsegods olgn.: som ikke er sammen-
bunden med andet, ikke er indpakket (sam-
men med andet); som optræder ell. regnes
stykkevis. Et Skib kan rumme mere af

en Vare, naar den skibes løst, end naar
den er emballeret, f. Eks. mere af løst

Korn end af Korn i Sække. Hage.*973.
Taksten for Ind- eller Udskibning af Vogn
med deri værende Rejsetøj og Gods (var)
16—48 SkUl. efter Størrelsen, af løst Rejse-
tøj og Gods 4—8 Skill. pr. Collo. Svendb
Amt.1922.99. løs vægt, se Vægt. m. over-

gang til bet. 4:, i forb. som løst salg, (jf.
Løssalg; især bogh.) salg af ikke-abonnerede
numre af blade og tidsskrifter, der var
konstateret en ikke ubetydelig Nedgang
baade i Bladets Annonceindtægter og i

det løse Salg. Ponf.Mir.i50.
|| (jf. Løsøre;

især emb., jur.) om gods, ejendel: rørlig
(mods. I. fast I.2J. Keyserne (var) Arvin-
ger af de afdøde Bispers efterladte løse
Gods. Holb.Kh.603. løse e tfecter. sa.£r«.
101. Rørlige Ting kaldes i Loven Løs-
øre . . Rørende Gods . . Løst Gods.iV^ørre^r.

Privatr.II.4. (baade) løst og fast, (nu
sj.) løsøre og fast ejendom; ogs. m. videre
anv. (jf. bet. L2): (baade) smaat og stort,

10 det ene og det andet. Boens Tilstand,
Grund og Løsøre, Løst og Fast, Indgield
og Udgield.Di.5—^— 80. Hr Corfitz
overgiver alle sine Midler og Formue,
løst og fast til dend dydzirede Møe.fioife.
Bars.iy.2. *Klæder, Støvler, Linned, Løst
og Fast,

I
Han pakked sammen i den

største Hast. PalMJV.410. 1.4) (jf. bet. 2.i)

m. h. t. forhold ml. en (sammenføjet) tings
(ensartede) dele: ikke sammenbunden,

70 sammenflettet olgn. den bundne og
(den) løse Sæd. JPPrahl.AC.77. det lange,
silkebløde Haar . . var gaaet løst i sine
Fletninger. Gylb.EA.236. hendes Haar
var løst og hang ned paa Ryggen. JPJac.
1.94. flette løs, se III. flette l.i.

2) (jf. løsne) uden (helt) fast ell. tæt
forb indelse (ml. sammenhørende dele);for-
bunden med noget paa en maade, der
tillader en vis (fri) bevægelse, fjer-

30nelse fra helheden. 2a) som ikke (læn-
ger) sidder (helt) fast; bevægelig; af-
tagelig; (delvis) afreven, afbrudt olgn.

(ofte (nu i alm. ubøjet) i faste forb. som
bryde, faa, slaa løs olgn.). 6 gode stærke
Stole . . med aabne Rygge, løse Sæder og
simpel ubleget liærre%.Euusholdn.(1799).
111.72. to Karle . . tilbereder og op-
kaster det, der skal giøres Tørv af . . Den
ene hakker løst, og ælter det med Fød-

40 derne. JPPrahlAC.102. Gulvet bestaar af

løse (o: ikke fastgjorte) Bræder.D&E.
Naar Tarmen er løsnet, skæres Gællerne
løse fra Hovedet. Const.Eogeb.^(1910).44.

II
(m. overgang til bet. S) m. forestilling om

en vis lethed i bevægelsen, ringe anven-
delse af kraft olgn. (ord, der) endes
paa et kort og lést e . . saasom . . hjerte.

Eøysg.AG.51. Dekorationen bestaar af

røde Streger, tegnede med løs Haand.
50 FrPoulsen.KM.33. være løs i sædet, se

Sæde.
II
som adv. 1 enden af stavelsen . .

læses d og g (ikke) saa haårdt, som i be-
gyndelsen af stavelsen, men meget blø-

dere og løsere, som det maatte være dh
og gh.Høysg.AG.6. Herrecykle . . højre

Pedalarm sidder løst paa Tandhjulet og
er bundet fast med en Snor. PolitiE.Ko-

sterbUyi2l924.3.sp.l. jf bet. 2.8: en løst

antrukken Bremses Stønnen er ind gaaet
60 i mit Liv, fra jeg var en lille Dreng.

Buchh.UE.53. \\ i talrige fagl. udtr., om sær-

ligt indrettet (aftagelig, bevægelig) del af
redskab, brugsgenstand olgn. (i alm. i mod-
sætn. til tilsvarende udtr. m. I. fast l.i^. den
løse Kolb . . til de saa kaldte Kolbe-
pistoler . . befæstes ved en Tap . . og
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en Fjæder . . til Grebet. MilTeknO. 140.

Jakkesæt . . foran 2 Hornknapper samt
en saakaldt løs do. (o: med lang strop) til

at samle Jakken med. PolitiE.Kosterbl."Uo

1923.1.8P.2. Skruetrækker . . med løst

Hæfte. Do., med fast Hætte. smut.^hlBaS.
3.8pl. Indbinding med løs Ryg uden dyb
Fals. PapirL.71(jf'. Løsrjg). løs excentrik,
remskive, skrue (TehnMarO.) ofl. løse

flipper (VortEj.II3.154), manchetter (jf.

I. fast l.i;, løst kravebryst (jf. I. Klipfisk 2).

løs kam, laas, lomme, pude, trisse ofl., se

Kam (1.3.4), Laas (l.i) osv. løs maske,
(jf. ndf. 1. 36; haandarb., 1. br.) maske, som
ikke hækles ind i en anden; luftmaske. Vort
Hj.IlIldlO. D&E. y (jf bet. 2.*; m. h. i.

en af brug, slid, overlast olgn. fremkaldt,
mere ell. mindre fuldstændig ophcevelse af
en normal fast forbindelse, (ofte (nu i alm.

ubøjet) i faste forb. som arbejde, gaa, rive,

slaa (sig) løs olgn.). Igiennem hver (harte-)

Bulle settes 5 a 6 Tænder, som ere . .

hakkede, at de ey saa let kan gaae løse.

JPPrahl.AC.20. 'Loke faldt tilbage . .
|

Og slog sig løs i Munden den venstre
Hundetand. Oehl.NG.286. »slidte Huse,

|

løse Dørgreb. JVJens.Di.*130. Lasten ( bør

være) forsvarligt faststuvet, saa at den
ikke slaar sig løs, naar Skibet arbejder i

Søen. Bardenfl. Søm. II. 138. i Jakken . .

3 Knapper, hvoraf den øverste syet godt
fast, de nederste lidt løse. PolitiE.Eosterbl.

"/il924.1.sp.2. Fotografiapparat . . paa
Forsiden mangler en Skrue, saaledes at

Lukker og Bælg sidder \øs.smst.**/al925.

2.sp.2. løs maske, (jf.ovf. 1.14; haand-
arb.) maske, der under strikningen glider af
pinden, gaar op; jf. udtr. der gik en ma-
ske løs for ham u. Maske, løs nyre, løs

væg (i hests hov), se Nyre, Væg. H have
en skrue løs, se Skrue,

jf.: f Hånd har
løse ben i hovedet (o: er ikke rigtig klog).

Moth.L299. VSO. være løs paa traa-
den, se u. Traad. 2:2) som let løsnes,
frigøres, sættes i bevægelse olgn. jf.
naard 2.4: man taler om „løs" Hoste,
hvor Slimen bringes frem ved Hjælp af

nogle faa Hostestød. Panum.314. Hosten
er bleven lidt \øseTe.SvLa.FruG.6o. H (især
dagl.) uegl., i talem. som pengene sidder
(ell. hænger. VSO.) løse ell. løst hos
ell. paa ham, han holder (sparer) ikke paa
sine penge, er ikke paaholdende, er flot (med
penge). „Pengene sidde ikke saa løse hos
mig." — „Hos os sidde de hverken løse
eller faste endnn.'^ BEBech.DetungeMen-
neske efterModen.(1786).28. Tak skal han
ha'e. Naar Pengene sidde saa løst paa
ham, kan jeg sagtens tage derimod, Érz.
XVIII. 164. haanden, kniven (osv.)

sidder løs ell. løst paa ham olgn., ogs.

(jf. bet. 4.2^ m. person-subj.: han er løs
paa haanden ell. hænderne (BerlTid.
"/6l924.Sønd.5.sp.4), ogs.: næven (S&B.),
haand leddet (Rørd.KK.34), han er meget
tilbøjelig til at slaa (give lussinger olgn.),

bruge kniven osv. Bliv fra mig du abecee
Bræt. Hænderne sidde løse paa mig.
EolbXSk.lV.6. (han var) noget hensyns-
løs . . var „løs paa Haanaen", taalte ingen
Modsige\se.Goldschm.VIII.lo2. Hænderne
sad en Del løse paa hende, hvad enten
det nu gjaldt om at ruske lidt i Haaret,
baske en Smule om Ørerne eller give et

lille Rsip.Budde.F.300. I B.s Skole sad
10 Spanskrøret efter de Tiders Skik meget

løst. DanieUacobson.Jeg husker—.(1923)719.

sidde løs i skeden, paa skafterne, se u.

Skede, Skaft, jf.: det hørte til Dagens
Orden, at Sergent H. uddelte Ørefigner
tU Mandskabet — hans Lussinger hang
løse. Aftenbladet.^/a 1921. 2. sp. o. (jf løs-

mundet^ munden sidder løs paa ham
ell. (sml. bet. 4.2^ m. person-subj.: han er
løs i munden olgn., han taler meget, er

X ikke tilbageholdende i sine udtalelser; ogs.

(m. overgang til bet. 4.2^: hans udtalelser er
ikke (helt) at lide paa. (de er) løse paa
Tungen, man hør dem alletider prale af
deris Ljcke. KomGrønneg.II.248. Fransk-
manden er noget letfærdig og lidt løs i

sin Tale.Eeib.Poet.XI.17o. SvGrundtvJFÆ.
I1.81(se Kæft sp. 1078"). Slagter A. kom
meget omkring og han vidste Besked og
Munden sad løs paa ham; men han var

30 ellers paalidelig.^fln^.SG~24. løs mund,
se Mund. 2.3) (jf. laggerløs^ om noget
omsluttende ell. fastgjort: ikke tæt (fast,
stramt) tilsluttende; ikke strammet
sammen ell. til. (Figaro har) et Silke-
tørklæde meget løst om Halsen. Skuesp.
III1.3. »Løst hang om Skuldren Trøien.
Bødt.96. »den løse Linnedkittel, | Fast-
holdt af Bomuldssnoren. PaiJkf.TreD.^S.

II
o»» tov olgn.: som ikke er strammet,

40 straynt udspændt; som hænger i bugt
(la); slap. VSO. '(hun kasted) Sig i

Sadlen heelt tilbage, | Strammende de
løse Tøiler (o: for at standse muldyret).
PalM.(1909).III.241. U spec. (især .i,) i udtr.

det løse (uf en ende olgn.), bugten; det

slække. SøLex.(1808).93. JJPaludan.Er.
117(se Bugt \.\). Earboe.MarO.(se.lll.Yxive
i.i). bringe det løse til (naar man haler
med Tørn i Agterhaanden).ScAeU€r.l/arO.

50 (binde, gøre fast) for det løse, (jf. bet.

4.2 slutn.; fagl.) ikke stramt ell. fast; ogs.:

(løst og) foreløbigt (midlertidigt); løseligt.

mine Saar (maatte), dog ikkun for det
Løse, iorhmdes. Neerg.LT.1.234. Scheller.

MarO. 2.4) (jf. bet. l.i) om ting, der er
dannet af flere (ensartede) dele: ikke tæt,
fast, ubevægeligt sammenføj et. H o*»

noget sammenflettet olgn.: som har (for-
holdsvis store) mellemrum; aaben (1.5).

60 Moth.L305. Løst Lærret (aabent, som ei

er vævet tæt). VSO. løst spundet. SdkB.
•høje Bøge bygged | et Bladetelt, der
løst for Lyset d\i\gte.Jørg.B.36. jf.: ven-
lige Hytter med løst indgierdede Enge
og Smaahaver.^a^^es.i)FJL5i. H (jf.bet.2.i

slutn. samt ledeløs^ om brugsgenstand: uden

98*
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fasthed i sammenføjningerne (især som
følge af brug, overlast), et Skib løst i

Forbrndingerne. Scheller.MarO. være løs

i Sammenføjningerne. D&H. \\ om masse
(stof): som ikke er fast sammenhængende:
ikke kompakt; porøs, f løst legeme,
vædske ell. hensmuldret masse (i modsætn.
til fast legeme;. HCLund.Samkr.II.(1804).
198. om mad: ikke fast; ogs. (nu næppe
hr.): let fordøjelig, hans Skandser . . lo

bestode kun af løs Jord og Sand. -ffoZft.

Eh.II.273. Supper og løse Spiser.AasA;oM;.

MH.375. Løst Brød. VSO. Hjulenes Hvi-
slen i det løse Qcvuvi&.Etlar.F.27. Majs,
Rugklid og nogle af Oliekagerne (har)

fivet løst Flæsk. LandmB.II.99. løs Sne.
>&H. Er Fisken mindre friskfanget og

løs i Kødet. Const.Kogeb.^(1910).45. ^(jfu.
I. fast 2.i; om afføring: usammenhængende;
tynd; herefter {ell. til bet. 1.4, jf. binde (4.2) 20

maven, være bundet i maven samt løsne
livet (u. Liv IS.ij; sml. ogs. eng. loose) udtr.

somløst liv, løs mave, se Liv 13.5, Mave.
II
løst krudt (jf. fsv.løst krut, fint, pul-

veriseret krudt, (ty. dial ) loses kraut; vel

egl. om krudt, der hældes løst i skydevaa-
benet; især ii) krudt (som ladning) uden
hagl ell. kugle; især (i forb. som skyde med
løst krudt) om affyring af et uskadeligt

skud, der kun giver et knald, (jeg lod) Fol- 30

kene skyde med løst Krud. CPBothe.JN.
127. S&B. overf, m. h. t. (virkningsløs)

trusel: Paven . . skyder ikkun med løst

Kruud, som alleene foraarsager Knald,
men intet Fald. Holb.Ep.II.152. Vi har . .

før set disse Lock-out-Trusler fremsatte
. . Lad os haabe, at det ogsaa denne Gang
viser sig at være løst Krudt. PoWsl90 7.

4.sp.4. ordspr.: Løst Krudt slaar ingen
Mand af Hesten. MaM.5098. løs patron, 40

^ patron, der kun er ladet med krudt.

Harboe.MarO. Skyderegl.16. overf.: Med
løse Patroner. Kandarius. (bogtitel. 1897).
løst skud, ^ (skud med) løst krudt. Fi-
sker.SøO.116. Scheller.MarO. skyde løst
(Fisker.Fr.-Da.Sø-Ordbog.(1843).218.Schel-
ler.MarO.342) ell. (især) skyde med løst,
)2$^ affyre et løst skud. Fisker.SøO.116. Schel-

ler.MarO. 162. 2.5) (jf. bet. 4.2; om selve

sammenføjnings-, forbindelsesforholdet :uden 50

fasthed, tæt tilslutning; bevægelig;
usikker, der er kun en løs forbindelse
mellem mekanismens enkelte dele

j
(fon.)

r». h. t. række af lyd: hvis (konsonanten)
kommer først nogen tid efter vokalens
kraftigste udsigen, (foreligger) løs til-

slutning (mellem vokal og følgende kon-
sonant). Jesp.Fon.541. Brøndum- Nielsen.
GG.I.365.

3) overf.: som ikke af visse hemnin- 60

ger er hindret i at fremtræde frit,
efter sin natur (beskaffenhed, tilbøjelig-

hed); som ikke staar i nær tilknytning til,

afhængighed af noget andet; ubunden;
uhemmet. 3.1) om sprogstil. || løs sæt-
'^i^'iSj (jf' ^«^' i -3; gram.; nu næppe br.)

(hoved)sætning, der ikke er (syntaktisk) sam-
menknyttet med en anden (til en periode).
Bahb.Stiil.63. VSO.

|| løs stil, (æstet.; nu
sj.; mods. bunden stil, se u. binde 6.3; stil,

aer ikke strengt overholder visse regler; især:
ubunden stil; prosa(stil). Jeg tilstaar at
have giort adskillige Moralske Skrifter
saa vel paa Vers, som paa løs Still. Holb.
LSk.V.2. „Vil I ha Vers skreven?" —
„Ney, ney, ingen Vers." — „Saa vil I kun
ha en løs stiil" EomGrønneg.II.322. Th
Schmidt.E.58. MO. St&B. m. overgang til

bet. 4.2: den nye Prosa bar ikke videre
kunstnerisk Frugt i 17. Aarh. Man nøje-
des gærne med at skrive jævnt forstan-
dig, noget tørt og løst, uden Stil. NMøll.
VLitt.III.233. 3.2) om formue, penge: som
ikke er bunden i fast ejendom olgn.;

ogs.: rede; kontant, "alle løse Penge
j

Desværre var fornylig satte fast. FalM.
IV. 200. (han havde) ikke blot . . gjort
Grevskabet gældfrit, men erhvervet sig
en anselig løs Formue. Poi.7ioi508. 5. H
(jf. bet. 1.3; især jur.) om gæld: som skyldes

(mindre) indkøb, laan olgn. (mods. gæld paa
fast ejendom, prioritetsgæld), han skylder
kun 1000 Rd. paa Gaarden . . Løs (jjæld
har han aldrig hayt.Hylling.IIJ.165. T
løs kredit, kredit uden veksel ell. andet
gældsbevis; alm. varekredit. Hage.^514. 3.3)

om farlig, skadelig (natur)kraft: som ikke
holdes tilbage ell. begrænses; som er
under fri udfoldelse; som kommer ell.

er kommen til udbrud, (især (ubøjet)

i faste forb. som bryde, være løs olgn.).

dersom Hyrden seer, at et Uveir vil bryde
løs, da søger han itide at bringe Hiorden
i Ly. Mynst.4Præd.6. "Guds Ærende gaar
hver en Storm, |

Om den er nok saa
vild,

I
Og ihvor gal den bryder løs,

j

Ham tiener dog hver Ild. Grundtv.SS.III.
438. jf. bet. 1.1: *Lad Vinden løs, som hy-
ler i dine Kløvter. Blich.(1920).IV.13L En
halvvoksen Søn slap Orkaner løs af Ba-
suntragten. Buchh.UH.24. se videre u. HL
bryde 7.5, I. Ild 3 (jf. Ildløs^. || om oprør,

fare, tilykke. nu er Ulykken reent løs. Ew.
(1914).iL337. i (vankundighedens) Mørke
ulmer den Gæring, der omsider bryder
løs i det vildeste Oprør. Mynst.Tale.(1828).
26. et politisk Uvejr er løs. PoUyiol928.
T.sp.l. (dagl.) i udtr. som hvad er der
løs? hvad er der paa færde? S&B. Baud.
AaH.42. Andre Spurve . . hoppede op
paa Renden og spurgte kampberedt, hvad
der var løs. Tandr.K.l. Gud, er det Fruen,
der hyler . . Hvad er der løs? TidensKvin-
der.^y2 1930.16. 3.4) (jf.bet.4:) om person:

hvis virksomhed ell. adfærd ikke er
bunden af ell. hemmet ved en vis tvang
ell. afhængighed, forpligtelser ell. hen-
syn; som har ell. faar lejlighed til fri,

uhemmet virksomhed, udfoldelse af
sin (naturlige) tilbøjelighed. 'Jeg ri-

ver mig løs (0: fra det verdslige), og jeg

kjedes nu ved |
Forfængelighed. Ain^ro.
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I

252. slide sig . . løs fra de fæle Lasters
skadelige Aag. LTidJ.7eo.540. det var ham
fast umueligt at giøre sig løs fra denne
Elskov. Su/imJi^Oo. *(hin du ikke) En-
gang rive Sindet løst saa længe, | At et

Øieblik Du kunde mindes mig. Cft.1813.

(RibeAmt 1919. 54). || (jf. bet. 4:.i) m. h. t.

kontraktforhold olgn.: som ikke staar i

(nogens) tjeneste; som er sin egen
herre; spec: som ikke er gift (og bosat)

ell. forlovet, jf. løsgive 2: nu havde (han)
udstaaet sine Lære-Aar, og var bleven
givet løs, det er giort til Sven. CPRothe.
JN.295. nu kun i udtr. som sige sig løs
(fra), (jf.løssige) se u. sige. løs og le-
dig, se 1. ledig 2.2 (og 3.i slutn.). jf. bet.b:

hvis Kongen mke efterlevede hvad, som
denne Recess indholdt, skulde Stæn-
derne være løse (nu : løst^ fra deres Troe-
skabs Eed.Holb.BHJI.12. løs fra sinGiæld.
vAph.(1759). Q m. h. t. afhængighed af visse

regler, vedtægter, hensyn olgn. slaa, slippe
sig løs, ^j/. løsslippej se u. slaa, slippe,

slaa gækken løs, se II. Gæk 1.4. 3^)

(jf. bet. 3.6-7; især dagl.) i forb. m. tryksvagt

verbum, i udtr. for virksomhed, der ud-
føres med iver, kraft, voldsomhed,
heftighed, vedholdenhed, uden (mange)
betænkeligheder eU. forbehold, (i olm.
m. person-subj.).

jj
t udtr. for (pludselig)

bevægelse ell. virksomhed, der er ret-
tet (især aggressivt) imod en ell. noget.

mange spidser og spyde, som de sloge
løs med. 2Makk.5.3(Chr.VI). De reiste

sig sagte og beredte sig til at springe
løs paa deres Bytte. Goldschm.XSM.lV.
182. en Robaad, der styrede løs paa Ski-
bet CarlSør.SJI.133. se videre w.fare (II.2.i),

hugge (1.2.1), høvle (2.4), kline (3), klodse
(3.1), lemme (2.i) osv.; om gaa løs (paa)
se u. bet. 3.6; m. h. t. skydning (jf. løse 3.1^:

I Begyndelsen spillede de paa hinanden
løs med Støkkerne. Slange.ChrIV.529. naar
de skulle skyde løs med Skrot, tref-

fede de meest deres egne Folk. smst.286.

se videre u. brænde (11.20; jf. løsbrænde),
fyre (I.2.i) olgn.; m. h. t. dadel, kritik olgn.:

skære, trække løs paa ell. (i)mod, se u.

skære, trække. H om ivrig, livlig, vedhol-
dende, ubekymret virksomhed i alm. (især
m. person-subj., oftest m. h. t. tale, i forb.
som snakke løs olgn.). Hvert (politisk)

Parti er en sammenbunden Kost, hvori
hvert enkelt Riis maa feie løs, naar Ko-
sten feier. Goldschm.Hjl.JI.180. Bøgerne
bleve omdelte, og Selskabet sang løs.

Schand.TF.II.325. (de) levede . . løs i

daarlig Travlhed. JPJae. 1. 101. til mig
alene kunde han snakke løs. KLars.AH.
151. Barnet græd løs: „Mor jeg er sulten."
AndXx.PE.II.243. jf: Hun snakkede løst
uå.JørgenNiels.DH.45. se videre u. jappe
(L2), kvidre (3.2), køre (II.I.2). Q om pludse-
ligt fremtrædende (voldsom, gentagen), lyd,

se brase, knalde løs (u. HI. brase 1, knalde
1^. B bryde løs (med), (jf. ogs. u. HI. bry-

de 7.5; nu næppe br.) om person: tage (iv-

rigt, voldsomt) fat paa en (fjendtlig) hand-
ling, de Svenskes u-retfærdige Omgang i

denne Krig, som de nu i dette Aar brød
løes med. Slange.ChrlV.1186. Jeg skal vide
at stille mine Creditorer saaledes tilfreds,

at de for det første endnu ikke skal tænke
paa Betalningen, — og saa om et halvt
Aar maae de gierne bryde løs. Skuesp.VII.

10 301. Sjb) (til bet. 3.6) i forb. gaa løs. 1. gaa
løs paa, om person: (uden mange over-

vejelser) gaa angrebsvis frem imod (en ell.

noget); angribe (ivrigt) (i handling ell. i ord);
give sig (rask) i kast eU. i lag med (en per-
son, en vanskelig opgave olgn.); tage fat paa
(med energi, frisk mod). Prindsen har gjort
vel at gaa lige løs paa Fienden. Solb.
Kandst.11.3. *l som gaaer heftig løs paa
den Westphalske Skinke. Wadsfc.ii. (en)

20 Dag understod en . . Adelsmand sig at

gaae løs paa ham med blottet Kaarde.
yVand.MindesmJ.321. Prælaten . . gaaer .

.

løs paa Fraadsere og Drankere, saalænge
han kan røre Tnxigen. BredahlJV.31. Jeg
mødte en Bondekone udenfor Sygehuset
en Dag. Hun gik lige løs paa mig og
sagde: Aa — Doktoren tror vel nok, min
Datter kommer over det? Buchh.UH.35.
jf.sp.603^^: (man bør hellere) drive Fien-

30 den til et offentlig Feldtslag og . . gaae
ham løs paa Livet, end længe at vente
efter hans komme. LTidJ.731.125. | 2. f
gaa løs paa, dels om person: have et vist

(for)maal (med sine ytringer, argumenter);
bestræbe sig for. (forf.) gaar løfS paa at
igiendrive Epicnreerne, som tilskrive al-

ting en Slumpe - Lykke. irtd.i7-2o. 278.
Denne Abbed . . gaar løs derpaa, at Mun-
kene skulde holde sig inden deres Klo-

40 stere (og) overlade Biskoperne . . Kirke-
Regimentet. 8ni»<.4 75. dels om ytring olgn.:

vcere rettet imod; have noget til genstand;
gaa ud paa. LTid.1738.591. Satire betyder
Vittighed, naar den gaar løs paa andre,
men Ondskab, naar den træffer os selv.

PAHeib.US.566. || 3. især upers., som udtr.

for, at en virksomhed foregaar paa ivrig,

heftig, livlig maade. Nu begynder Legen
at gaae løs. FSO. Nu gaaer det løs (o:

50 nu skal ri høre en alarm, nu begynder
det).VSO. S&B. især m. nærmere bestem-
melse ved præp.-led, dels m. (vbs. til) an-
givelse af virksomhedens art (m. præp.-led
m. paa (foran ell. efter løs^ eU. nu vist kun
med (efter løs^^; man stræber (ivrigt) efter,

stiler (vedholdende) imod; det gælder ell. drejer
sig om; nu isa^: man tager (ivrigt) fat paa,
kaster sig over, giver sig i lag med (at til-

vejebringe noget), det vil gaae løs paa Dis-
60 puteren, som det pleyer. Holb.UÉH.II.8.

*hvis det gaaer løs paa Hevn, | Da er jeg
frygtelig. Oehl.F.135. (han) mærkede at
det skulde gaae paa Slagsmaal løs. Grundtv.
Saxo.II.32. (nu) skulde det . . gaa løs med
Ov2MoneT.Dagbl.*^lil886.2.sp.4. som med
ét Slag gaar det nu løs paa Latter, Sam-
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tale, SpsLseren. Drachm.VT. 237. (sj.) m.
prcep. over: nu gik det løs over den gud-
dommelige Kunst: Instrumenter udpakke-
des, prøvedes, stemtes. Blich.(1920).XIX.
86. dels m. angivelse af den ting, som virk-

somheden (angrebet) er rettet imod (det,

som efterstræbes). Det gaaer løs paa hans
Pung. VSO. Det gik løs paa Vinen (o:)

der blev ikke sparet paa (vinen). MO.
især (jf.sp.602^^ og bet. 3.1) i udtr. det
gaar paa livet løs, det gælder livet;

livet staar paa spil. *Gaaer det paa Livet
løs . .

I
Jeg vover Liv og Blod. Reynike

Fosz.(1747).448. Blich.(1920).XX.122.hlev
de ueens om en Tøs, | Saa gik det flux

f)aa Livet \øs.Winth.III.270. det gaar paa
iv og død løs. Feilb.(u. livj. jf.: (ved) den
store Tyrejagt . . gik det paa Lemmerne
løs. JVJens.CT.49. 3.7) (til bet. 3.6) ellipt, i

forb. paa livet løs, som om det gjaldt

livet; af alle (livsens) kræfter; i høj grad
energisk, livligt olgn. Wied. LO. 259. Der
dansedes paa Livet løs. Fruentimmerne
hang opløste af Varme i deres Kavalerers
kxme.sa.S.200. Cikaden skriger paa Livet
løs inde i Kornet. Bergstedt.lII.7

.

4) m. prægnant bet.: uden den normale
ell. ønskelige fasthed. 4.1) (jf. bet.3.i)

om person: som ikke fast (varigt), men
kun for en kortere tid (paa friere maade)
er knyttet til en vis virksomhed; ikke
fast ansat. Ved løs Arbejdskraft forstaas

Medhjælp, som ikke er bundet ved noget
vedtaget Tidsrum, men hvor Arbejdsfor-
holdet kan hæves fra begge Sider med
ganske kort YsiTsel. LandbO.II.165. „løse
AgenteT*^. Sal. I. 314. 4.2) uden (mod-
8tands)kraft ell. solidt grundlag; uden
fast sammenhæng; flygtig olgn. (det

tyske forbund var) løst og som politisk En-
hed svagt.Verdenshist.V.173. \\ m. h. t. sanse-

virksomhed: uden skarphed (i opfattel-
sen); flygtig, ved et løst Øiekast syntes
hun mig artig nok. Biehl.DQ.II.142. Jeg
var gaaet (billedet) løst forbi, som man
plejer at gaa Billeder af den Maler forbi,

naar man har trsivlt. KMads.HM.2. Livet
udenom hende trak forbi i fjærne slørede
Krese, langt borte, saa at hun kun skim-
tede de løse (o: ubestemt fremtrædende,
vage) Omrids. Nathans.S.148. || m. h. t. fore-

stulingsvirksomhed : uden sikkert grund-
lag ell. fast (logisk) sammenhæng;
overfladisk; flygtig. Denne Tanke var
. . ikke løs Formodning, den var grundet
Overbeviisning. Basth. Tale.(l 795).15. Han
havde mange spredte, løse Kundskaber,
men intet Stnåinm. Schand.UM.14. gjøre
et løst Overslag. SÆ^. jf. 8p.604^^: løs

Moral; løse Grundsætninger. B&H. || m.h.t.
ytringer: uoverlagt; uden vægt; upaa-
lidelig; uvederhæftig; greben ud af
luften, løse Beskyldninger. Z)L.3—4—4.

den vanhellige løse (1907: tomraej Snak.
lTim.6.20. (vi hadber) at vi ikke bliver
fordømte paa et ont Menniskes falske og

løse Angivelse. Holb.Hex.V.2. *Moders-
maal er vort Hjærtesprog,

|
Kun løs er

al fremmed Tale. Grundtv.PS. VI.187. Løst
Beviis. FSO. holde sig ved løse Løfter.
smst. Det siger De nu, saadan løst hen i

Vejret I ERode.S.126. løse paastande, ryg-
ter, sigtelser

|
spec.i udtr. løst og fast,

især (jf. bet. l.s) m. bet: alt muligt; baade
det ene og det andet. *den Sladderhank til

10 sin Fru Moder gaaer
|
Med baade Løst

og Fast. Graah.PT.II.165. i min Forbit-
relse sagde (jeg) baade løst og fast til

min Frue baade om dig og om din Herre.
Jacobi.(Skuesp.IV.250). Derfor snakke de
frem og tilbage om Løst og Fast. Heib.
TR.nr.34.7. nu næsten kun i forb. m. for-
tælle: (jeg) fortalte løst og fast, om hvad
der var hændet mig. Bagges.NE.69. man
fortæller os baade Løst og Fast, eller det

20 Sande og det Digtede imellem hinanden.
Molb.DH.1.4. PalM. V.184. Nans.FR.25.

||

om person(s karakter olgn): uden fast
sammenhæng (i tankegang ell. (især)

karakter); uden (præg af) tankeklar-
hed ell. (især) fasthed, alvor, disciplin;
spec: uden respekt for, afhængighed
af samfundsbaand, moralregler olgn.;

forfløjen; letfærdig; løsagtig, (nu især
i forb. som løse eksistenser, løse kvind-

30 folk, om vagabonder, løsagtige (prostitue-

rede) kvinder olgn.). Du letfærdige, lider-

lige Fugl, du est ikke værd at have slige

brave Folk til Forældre, imod hvis VilBe
du vil forlove dig med et løs Fruentim-
mer. Ho?6.ilfasc.IJ.4. jeg skulde før gien-
nemstikke mit Hierte, førend jeg skulle
være saa løs paa mig, at jeg skulle ven-
des til jer igien. KomGrønneg.II.361. løse

Qvind-Folk skulle straffes med Spinde-
40 Huuset. Slange.ChrIV.230. disse Tider . .

ere løse fremfor andre . . løse i Tanker
og Meninger, løse i Sæder og Forplig-
telser. Mynst.4Præd.34. Han var lige saa
løs og aabenmundet, som Madam B. var
disciplineret og ordknap. Schand.F.458.
„Du har været let og løs som Discipel"
— faldt Rektoren ind. Nans.KV. 156. N.N.
overnatter i Lader, holder mulig ogsaa
til hos løse Eksistenser i Byerne. PolitiE.

50 ^o/il922.1. løs fugl, se Fugl 3. om letfær-

digt, illegitimt (elskovs)forhold, især i udtr.

som en løs forbindelse, et løst forhold.

VSO. Kjærlighed (har) mangfoldige Til-

navne . ,: Løs betyder et Elskovseventyr,
i hvilket ikke er Tanke . . om nærmere For-
bindelse. Blich.(1920).XXVIII.72. Røffd.
E.260. Sad han ikke der og krammede
ud med alle sine løse Forbindelser. Tidens
Kvinder.^^I»1929.10. |j for ell. (nu vist kun)

60 paa det løse, (jf. bet. 2.3 slufn.) paa en

tilfældig, usolid (overfladisk, letfærdig) maa-
de; løselig(t). noget, han for det Løse
havde hørt. Agre. RK. 62. Blich. (1920).
XXVIII.72. Forf. kjender ikke overdre-
vent meget til Sagen, men taler bare om
den saadan ganske i Almindelighed og
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paa det Løse. FDreier.Goldschmidt.f1852).
87. Dermed var Sagen afgjort for det
løse. Thyreg.UdvFort.1.366. man (faar) sig

en kæreste sådan ganske på det løse. Brii-

cker.L.241. se videre u. IV. for 16.3.

5) m. (rent) negativ bet.: som ikke har
(noget); som er uden; blottet forelLfri
for. 5.1) (nu dial.) i al alm. Være Een
løs, være befriet for Een. Leth.(1800). For
at blive en Stud løs nu om Dage, skal

man helst binde en Timarkseddel i Halen
paa denJydskeTidende.*/itl929.6.sp.J. Feilb.

Bjz) som suffiks, hvormed der dannes adjek-

tiver af substantiver (jf. dog Gideløshed
samt følesløs^, m. bet.: »om mangler, er blot-

tet, fri for det, som betegnes ved 1. Ud \\ i

alm. føjet til subst. i grundformen (&ag-,

aand-, aande-, afkom-, agt-, angerløs osv.),

i visse (gamle) dannelser ogs. m. bindevokal

(egl. gen., til dels opfattet som fit.-form; fx.

arve-, haande-, havne-, hjælpe-, høv-
dinge-, kloveløs ofl.) ell. m. gen.-s ('følel-

ses-, hensyns-, indholdsløs ofl. (undertiden
udvidet -es, se fx. kraftes-, sagesløs^; til dels

vekslende med former uden s, nu med over-

vægt for snart, den ene, snart den anden;
se ansvar(s)-, føle(s)-, gave(s)-, glæde(s)-,
klage(s)løs ofl.) \\ foruden de paa alfabetisk

plads anførte afledninger kan som sjældnere

(m ell. fagl.) eksempler nævnes: 'Fjerløse
Yinger. Etc.(1914). III.259. Er (det) for

stor en Straf, at den bliver brødløs, som
giorde mig armløs eller beenløs, om ikke
uvløs (o: ved at overkøre mig). Abrah.(Rahb.
Tilsk.1794.110). det flaadeløse Tydskland.
Monrad.PD.17. knapløse Handsker. Vort
Hj. 113. 121. de gardinløse Vinduer. JF
Jens.EE.6. (et) Lærketræ, hvis Stamme
var grenløs langt til \e\TS. Naturens V.

1914.144. De to midterste . . af Halens
Styrefjer er faneløse. sm«f.585. den suk-
kerløse Kop K&ffe. Pol.^'/iol920.9.sp.5.

'l»tij suffiks. 1) se n. løs 5.2. 2) se -leds.

les-, t ssgr. ['løs- ell. (sjældnere, især i

nyere (littercere) ord, som løs-bladet, -hæn-
gende, -rive, -viklet 'lø*s-] jf. løsgiver.

Høysg.AG.168 ; i enkelte tilfælde m.hovedtryk
paa 2. led, se løs-agtelig, -agtig || til I. Løs
(s. d.) ell. (især) IL løs (jf. løse-, løst-^; ssgr.

m. n. løs- er for største delen verber og til-

hører overvejende litterært spr. (i alm. spr.

erstattet af forb. af verbum m. efterfølgende
løs; j7. bryde løs: løsbryde osv.); foruden
de ndf. anførte ssgr. kan nævnes en række
(mere tilfældige) forb. m. verber, hvis 1. led

er n. løs ("Li og) 2a, og som udtrykker fra-
skillelse (af en del af et hele), som løs-bræk-
ke, -koble, -rykke, -skrue, -skyde, -skylle,
-skære, -slaa, -sprænge, -spænde, -tvinge ofl.

lesagtelig:, adv. [løs'ag^iali] {ænyd.løs-
agtelig(e), -ligen; nu næppe br.) som adv. til

løsagtig: 'Er det ret . . om reen Kiærlig-
hed løsagtelig at dømme?FrHom.PM.23.
leMag^tif^, adj. [løs'agdi] adv. d. s. ell. (f)
•en(VSO.). {ænyd.d.s.; af U.\øs) (temme-
lig) løs, m. bibet.: paa en uheldig, da-

delværdig maade. I) (sj.) til II. løs 2(i);

som adv.: Næseklemmerne dingler løsag-
tigt som paa Mennesker i Sindsbevægelse.
CEtc.F.149. (jf. II. løs 2.3j m. overgang til

bet. 2.2: *See, hvor løsagtigt (sløret) om
Skuldren flagrer. PalM.in.4. 2) til IL løs

4.2. 2.1) (1. br.) om (resultat af) forestillings-

virksomhed: upaalidelig; uvederhæftig.
et Værk, som efter vort Skøn er skade-

10 ligt i sin Virkning, overfladisk og løsag-
tigt i sit Indhold. Da.Artilleri-TidsskrJ922.
54. 2.2) om person, karakter, levevis olgn.:

letfærdig (i erotisk henseende); usædelig
(især om (prostitueret) kvinde), jeg fandt
hende løsagtig, vellystig, næseviis, bag-
Uilersk.Holb.Vgs.(1731).I1.14. et med Fru-
entimmer vellystigt, det er løsagtigt Lev-
net.Ruge.FT.223. løsagtig Omgan g.^Vørre^,

Privatr.IV.330. 'Svunge sig ej i løsagtige
20 Danse | Pige og Svend,

|
Kvinder og

Mænd? Grundtv.PS.III.137. Indskrivnin-
gen af løsagtige Fruentimmer.Lot7AV.8i'*/f
1906.§18. liesastig-hed, en.

fl (1. br.)

til løsagtig 2.1. naar Tanken mangler i den
larmende Tale, saa er det Tankeløsheden
der slaaer sig løs i Udtrykkets Løsagtig-
hed. Zierfc. Fi/. ^6. Brandes.XlII.456.

fl
til

løsagtig 2.2. hedningerne, som bedreve løs-

agtighed med horer (1871: levede letfær-
30 digt med SkiøgeT).2Makk.6.4(Chr.ri). Er

det af Pengetrang eller Løsagtighed, at
du (indlader dig med den rige, unge herre)?
Holb.HP.II.5. Fruentimmer . . der ernære
s\gvedLøs?ig\ighed.Lov^^lil866.§182. Goos.
1.493. (sj.) i flt.: (Venus) Gudinde for Kiær-
lighed og Løsagtigheder. ClUau.PT.160.
»mst.113.

l»8-arbejde, v. [II.2] CO, 1. br.) faa,
gøre løs (ved arbejde); løsne. Dette Læge-

40 middel pirrer Maven lemfældig til Virk-
somhed . . og ansporer den, til at løsar-
beide det Grove, som findes i den og
den Sliim, som klæver ved dens Sider,
Schluter.Mavekrampe.(overs.l797).142. Lar-
sen, -arbejder, en. [II.4a] (sj.) person,
der kun midlertidig har tjeneste et sted; dag-
lejer. Eørd.H.88. -binde, v. [U.l] (m,l. br.)

binde løs; gøre fri afbaand olgn.; løse. Staf-
feldt.D.II.370. %Løs ham igien!" N. løs-

so bindes og kaster sig for Sultanens Fød-
der. Hauch.DV.1.42. m. h. t. forbinding: den
løsbundne Arm.Ing.KE.I.152. overf.(jf.n.
løs 3.4^; *Værer da løsbundne | Fra min
Tjeneste.Hauch.SD.I.269.Cit.l842.(CStam-
pe.Thorv.l80). -bjælke, en. [II.2.i] (fagl.)
aftagelig bjælke (bom). EuskJens.Søm.92.
-blad, et. [IL2.i] (fagl.) løst blad til ind-
sætning i ringboq olgn.; i ssgr. som L øs-
blad (e)-bindrtefe/'5.i95i.8p.o057j. -pro

-

60tokol (BibliotH.UI.433). -bladet, adj.
[II.2.1] spec. om (dampskibs)skrue : som har
løse (skrue)blade (der let kan skiftes). Tekn
MarO. -bryde, v. (^, 1. br.) H til H. løs
2.1. vAph.(17o9). MO. R til H. løs 3.3; t

præs. part. brugt som adj.: det løsbrydende
Xive\T.Blich.(1920).XVIIIJ.57.-hTæiké^e,
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V. [II.3.5] vbs. -Ing. (jf. II. brænde 2(2); nu
næppe br.) tn. h.t. skydevaaben (kanon): af-

fyre; brænde løs. En Canone som . . ud-
pudser sig selv ved løsbrenningen. iTtd.
1724.9. Canoner, som hånd lood løsbrænde.
Slange.ChrIV.572. korsviis plantede og
hvert Øyeblik løsbrændte Kanoner. Ew.
(1914).IV.309. -drift, en. [II.l.i] (jf.
-gang; landbr.) løs drift (1.8). (han) nyttede
Hede og Mose til Løsdrift, Thyreg.BB.
IV.72. Aakj.AB.78. Løsdrift af Husdyrene.
LandbO.ni.467. -driver, en. [II.3.4] (nu
1. br.) lediggænger; løsgænger. Moth.L299.
Løsdrivere og forsvarsløse Personer. Krie-
ger.D.I.109. jf.: med romantiken (ind-

iraadte) en trang til driven og løsdriveri.
EdvLehm.(DagNyh.*'>U1922.7.sp.3).
lese, V. ['løss] præt. -te (tidligere ogs.

skrevet -de. Holb.Intr.1.209) ell. (nu næppe
fer.; -ede (Moth.LSOl. Holb.Jep.V.2.sa.Vsynl.

LI); part. -t [lø'sd] ell. (nu næppe br.) -et

(Holb.Kandst.V.2. sa.Abrac.II.l). vbs. -ning

(s.d.), jf. I. Løsen. (æda. løsæ, oldn. leysa,

oeng. liesan (jf. eng. release^, ty. losen, got.

lausjan; til II. løs; jf. løsne)

1) til IL løs 1. 1.1) til IL løs 1.1: gøre
fri af baand olgn.; gøre løs. den Døde
kom ud, bunden med Jordeklæder om
Fødder og Hænder . . Jesus sagde til dem:
løser ham og lader ham gaae. Joh.11.44.

Henrich bagbunden . .: „Hvorfor løser I

Hunde mig Wske?'* Holb.Masc.III.13. »En
Jagthund, som blev løst af Kobbelet. Oehl.

T.194. *Vær fri som Fuglen, der af Læn-
ken løses. PalM.TreD.233. han løste baa-
den (fra bolværket)

i jf. IL løs l.i slutn.

(samt u. bet. S-s^; naar de tusinde Aar ere
fuldendte, skal Satanas løses (Chr.VI: blive

løst; af sit FængseL ^a&.50.7. Nu er Hel-
vede bleven løset, og alle U-lykker har
foreenet sig sammen for at gribe mig an.

Holb.Abrac.ILl.
|| f uden obj., om skibsfører

ell. fartøj: afsejle; afgaa. Vasco de Gama
den vit berømte Søe-Mand, hvilcken løste

fra Lisabon Anno 1499. Holb.Intr. 1. 293.

smst.209.
II (jf. bet. 3.3) billedl. en Abra-

hams Datter, hvilken Satanas havde bun-
det .. burde hun ikke løses af dette Baand?
Lud3.16. Oylb.TT.272. *for at løse sin

Aand
|
fra de strammende Baand | ta'er

man Randsien _paa Nakken og Staven i

Haand. Ho8<r.EF.7.4. t.2) til IL løs I.2, m.
h. t. baand olgn.: gøre fri af sammen-
føjning olgn.; gøre løs; ogs.: tage af.
Holb.TJsynl.l.l. *Hun løste af sin Nakke

|

Et blaat, guldvirket Bannd.Winth.HF.220.
(han) løste sine lange Hosebaand, der
var fæstede til de ufarvede Hosekraver
med den ene Ende.Skjoldb.EH.193. de kap-
pede Ankrene . . og løste (1819: løsnede^
tillige Rortovene (Chr.VI: løste tillige

roerbaandene ai).ApQ.27.40(1907). se vi-

dere u. Baand (l.i-J, 2.i), Bælte (I.1-2), Gjord
(I.2), Jomfrubælte, Lænke (LI.1), Skobaand,
Skorem, Skotvinge. overf.(jf. bet. 3.1 slutn.):

løse ens tungebaand, seu.Tungebaand;

se ogs. u. Sognebaand, Stavnsbaand.
|| (jf.

bet. 1.4 og 5.s) uden obj., i forb. løse for,
(nu 1. br.) løse baandene, der binder (en sam-
mensnøret beholder olgn.) sammen ; (begynde
at) aabne; lukke op for. talem.: løse
for gækkeposen, pungen, sækken,
se u. Gækkepose osv. 1.3) til II. løs 1.3, m.
h. t. fast ell. tilbunden ting: frigøre, (be-
gynde at) tage af (ved at baand løses), løs

10 Skoene af dine Fødder. ApG.7.33. (hun
sad) med halvt løste Klæder. JBan^.r.^J!5.
*En Kjole er . .

|
langt lettere at løse end

at hægtelThBarjfod.Kvindekysog andenGift.
(1911).45. han løste pakken (paa bagage-
bæreren) ! han løste sækken (af hesten)

|

talem.: løse (sine) bukser, sin trøje,
se Bukser (sp. 98^"), Trøje. \\ (jf. bet. I.2

slutn. ; nu næppe br.) m. h. t. sammensnøret
beholder: lukke op for. faaer din Herre

20 vilde, at du løser hans Pung paa Veyen,
vil det gaae dig nde.Holb.Tyb.IV.8. 1.4)

til IL løs 1.4, m. h. t. noget sammenflettet:
adskille de sammenflettede dele (og
lade dem falde frit), løse fra hinanden.
Moth.L301. *(han) For Barmen løste Løk-
ken

I

Paa det silkesnoete Baand. Winth.
VII.223. løse en knude, se I. Knude
1.1-2, 2.2 slutn. (samt u. gordisk^. || især m.
h. t. kvindes hovedhaar (der er flettet, sat op

30 i frisure). 'Løser hans Kvinde sit lange
Haar, | Hendes Lokker i Gulvet rinde.
PMøll.1.20. 'Saa løste hun sit Haar, og
læste AiteBbøn.Aarestr.SS.III.42. hendes
blonde Hoved med det løste Haar. Schand.
IF.352. jf.: *Svaled du (0: vinden) Kin-
dens Rødme?

|
Løste du Lokkens Fald?

Ploug.1.248.
II refl., m. tings-subj. (vinden)

dryssede hende Blomster paa Haaret, der
løste sig. HCAnd. VII.14.

40 2) til II. løs 2. 2.1) (nu sj.) til II. løs 2.i:

gøre løs; fraløse; løsne. Vandet har lø-

set et stort stycke Jord fra min Principals
Gmnd. Holb.Kandst.V.2. De fleste Jord-
arter indtage et større Rumfang, efter at

de ere løste, end i deres naturlige Ål-
le\ring.LandmB.I.278. refl.: Kalken løser

sig fra Væggen. VSO. 2.2) (jf. løsne 2.2;

mods. binde 4.2; nu sj.) til II. løs 2.4, m. h. t.

masse, stof: gøre løs(ere) af konsistens;
50 faa til at smuldre hen ell. opløse sig.

(man bør) efterforske, om visse haarde og
steenagtige Materier .. kand løses. Holb.

Ep.V. 7L HCLund.SamUr.il. (1804).198.

refl.: *Jordens Bjærge løse sig i Skum.
Drachm.DJ.I.117. \\ uegl. *Gid Verdens
Bygning selv maa løses, gaae i grund.
Holb.Paars.247. sa.Hex.IV.4. \\ spec: gøre
lettere fordøjelig; ogs.: lette fordøjel-
sen. Thee boue . . duer ikke. Madame, det

60 løser formeget, og gir slap Mave.Holb.Bars.
IIL6. (rølliken) er lægende, løsende og
bindende. vAph.Nath.VI.585.

3) til IL løs 3: give virkefrihed; gøre

fri af tvang, afhængighed, bundethed
olgn. 3.^) ophæve ell. fjerne en hindring
for en tings (mekanismes) (frie) funktion,
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give mulighed for at ell.lade fungere.

Il
(mods. blokere 1^; jæmb.) m. h. t. bloksig-

nal: omstille tU at vise signal for „linien

fri"; ophæve blokering (deblokere). DSB.
TjenJ.15. DSB.Togregl82.

\\ (jf. U. løs l.i

0^ 3^ samt løsne 2.3^ m. h. t. skydevaaben
(xsær kanon): afskyde; affyre. I alle

Stæder, hvor han reysede igiennem, bleve
Stykkerne løsede paa Volden. Eolb.EhJ.
274. hans Græmmelse varede ikke læn- lo

ger end man kande løse en Bøsse. Biehl.

DQ.IV.258. CStampe.Thorv.47. nu ncesten

kun i udtr. løse et skud, se Skud. || uegl.,

iforb.som løse ens tunge, «« Tunge. 3.2)

(jf. løs 3.2; nu kun dial.J m. obj., der beteg-

ner (rede) penge. \\ m.person-subj.: faa ind
ved salg. (jeg har) solt atskilligt . . løst een
anseelig Sum Penge, og Vunden temmelig
PTont.Phøtiixb.TC.II.Nr.4.7. 'Henved hun-
drede Daler løser jeg aarlig af Madfrugt, ao

Riber.II.109. der gives de Bønder . . som
have løst for Stikkelsbær 50-100 Rdlr. i et

eneste Aai.Begtr.Sjæll.11.474. talem. (jf.

Kræmmer sp.o94f.): Naar Narre komme
til Torvs, saa løser Kræmmeren Penge.
YSO.

II
m. tings-subj.: indbringe ved salg.

saameget Korn, som kan løse den i For-
ordningen fastsatte Løn for en KaiT\.FBag-
ger.Bye-Lov.(1773).38. OrdbS.(Fyn,Falster).

jf. (m. overgang til bet. B.s): kunde (der) 30

faas en Snes Kroner for (en kalv), saa den
næsten kunde løse (o: indbringe tilstrække-

ligt til køb af, „købe") et Par Smaagrise,
var det et helt Kaperhug. Halleby.124. 3.3)

(jf. bet. %.i) ved tilfredsstillelse af visse krav
(om pengeydelse, tjeneste olgn.) ell. ved aande-
lige midler (overtalelse olgn.) bringe en per-

son ell. ting ud af en vis ufri tilstand;
skaffe fri; frigøre; udfri; udløse.

\\

(jf. bet. 5.1^ O m. h. t. fange, slave, (hvervet) 40

soldat olgn.: skaffe frihed; udløse af
fangenskab osv.; løskøbe. Herren maa
skrive sin Fader til, at hånd skikker ham
nogle 1000 Rdlr for at løse hans Person.
Holb.Pants.IJI.5. det var Penge, som Slav-
inden skulde løses foT. Kom Grønneg.1.256.
løse een fra Soldateriet. Eøysg.S.90. Etc.

(1914).IV.246. *(han) sig begav til Achai-
emes hurtige Skibe, | Bringende med sig
umaadelig Skjenk, for at løse sin Datter. 50

Wilst.Il.I.v.l3.
II (jf. bet. 4.1 slutn.; især Qi)

m. h. t. person, der er i et vist (aandeligt) af-
hængighedsforhold, ufri tilstand: udfri; fri.
•hvis du mig vil løse . . fra mit Ord, I Jeg
skienker dig med Stene den kosteligste
Giord. 0ehl.EE.122. gj en sid igen kunne
(kongen og folket) løse hinanden for ind-
gangne Forpligtelser. Ejort.NBl.16. Jeg
skrev . . til M. og bad ham løse mig af
Tsnv\en.Schand.O.II.168. han bliver løst 60

fra sit undersaatlige Forhold til Danmark.
JurFormularbog.^379. m. h. t. aflad: se u.

binde 6.4. || løse sig, om den, der har
modtaget et bindebrev: købe sig fri ved en
gave; gøre et gilde for vedk. Moth.L301. For-
dum maatte den, som af gode Venner var

bleven bandet paa sin Navnedag, løse sig,

d. e. kiøbe sig fri ved at beværte dem.
YSO. Esp.41o. se videre u. binde 6.8.

||

(foræld., dial.) bringe ud af en ved trylle-
midler fremkaldt tvang, ufri tilstand.
den Qvinde gir sig jo ud lor at kunde
spaae, viise igien. Tøse og binde Fanden,
og andet deslige, som i Christelige Lover
er toTbndet. Eolb.UEE.I.l. ThieleJ1I.185.
visse Folk . . kunde binde og løse alle

Slags KryhåjT. NordsjællFJIl.143. se vi-

dere u. binde 6.4. || (jf. forløse 3; hos sprog-

rensere) om frigørelse, udløsning af (bun-
den) tanke ell. følelse i udtr. »om det lø-
sende ord. *Fra Wittenberg kom det
løsende Ord, I

den rensende Ild, den løf-

tende Bø]ge. Ploug.NyeDigte.(1883).124. en
Mand, der besad Ævne og Vilje til at sige
det løsende Ord. ThGraae.VtceJensLornsen.
(1891).92. 3.4) (jf. bet. 3.3 og 6.s) ved penge-
ydelse, tjeneste olgn. skaffe sig ejendoms-
ret ell. raadighed over noget, der tilhører

ell. tilkommer ell. har været overdraget til en
anden; indløse. \\ m. h. t. hvad der har væ-
ret overgiret (pantsat olgn.) ell. (midlertidig)

afgivet til en anden. Løser Ejermanden
Godset inden forskreven Tid.BL.5—6—4.
dersom han . . vil løse sit Hus, da skal
han lægge den femte Deel af din Vurde-
rings Sum til, saa maa det høre ham til.

3Mos.27.15. Ak, Herre! løs Eders Kaarde
fra Assistencehuset; I kommer til at bruge
den. Wiu:et.(Rahb.LB.JI.404). nu næsten kun
i udtr. løse pant(er), se «. Pant (foræld.)
m. h. t. den u. Hat (sp.936*^«) omtalte
skik: Maansøren faar ikke Hatten førend
hånd løser den. Eolb.Bars.IV.4. TroelsL.*

VIII.63. I (især emb.) skaffe sig, faa
(udleveret) mod den fastsatte, gæl-
dende, vedtægtsmæssige afgift, løse
en dom.Moth.L301. de fleeste (lader kun)
frænumerere den halve Deel aif et Skrifts

riis; hvilket foraarsager, at adskillige
Bogvragere ikke ville beqvemme sig til

at løse Skriftet, men heller opofre den
halve Prænumeration. Eolb.Ep.lI.199. nu
næsten kun m. h. t.(bevis for) en af en (stats)-

institution mod fastsat afgift (gebyr) meddelt
rettighed: Enhver, der har erholdt en Kgl.
Bevilling eller Benaadning . . skal være
pligtig til at løse samme i det seneste in-

den 6 Uger. Pl."/nl827.§l. der var det i

Veien, at Herren ikke havde løst den
sidste Seddel, hvisaarsagCoUecteuren ikke
vilde skrive denne uf. Bagger. 1.48. løse
Borgerbrev, Bevilling, Hundetegn. Levin.
løse BUlet. S&B. løse borgerskab, kalds-
brev, kongebrev ol^n., se Borgerskab osv.

4) i udtr., der angxver, at noget bringes til

ophør ell. afslutning. 4.1) (jf. H. løs 1.2; O,
nu 1. br.) svarende til bet. 3.3(-4), m. h. t. den
tilstand olgn., fra hvilken en frigøres: (helt

ell. i det væsentlige) bringe til ophør;
gøre ende paa; ophæve, naar du . . be-
der, skal dine synder løses (1871: tilgives^.

Sir.28.2(Chr.YI). »Latter løser selskabelig

XIIL Rentrykt Vu 1»31
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Tvang —
I
og snart fik begge som gamle

|

Venner Munden på Gsing.Blaum.AH.193.
især m.h.t. smerte olgn.: 'Kan du læse og
kan du skrive

| og kan du løse min Pine.
DFU.nr.23. 4. han havde løst Dødens
Smerter (1907: gjorde Ende paa Dødens
Yeei). ApG.2. 24. *Da løste Graad den
stumme Qval

| Og Smerten strømmed
oyeT.Winth.V.80. JvJens.C.114. jf.bet.4:.2:

Løse en Tvivl, forklare det, hvorom man
tvivler. Leth.(1800). En Dør gik op i Side-
gangen. Det var, som om denne pludselige
Lyd løste Trylleriet, der bandt Hotelpigen
fast foran det store S]peil. Schand.SB.107.

II (jf- ^^^' ^•^) ni.h.t. afgivet løfte ; dels: fritage
for opfyldelse af. (pateen) har Magt til

at løse, saavelsom til at binde; kan han
løse et Klosterløfte . . kan han ogsaa op-
hæve Gyldigheden af din Eed.Blich.(1920).
XV.94. dels: opfylde;indfri. *HansHierte
var saa freidigt, —

|
Nu fik han løst sin

Eed (o: nu var hans ærinde forrettet). Winth.
V11.247. især i forb. løse sit ord. Ing.
P0.II.72. *„Jeg skjenker en Brudegave

|

Baade til Brudgom og Brud."
| Den næ-

ste Dag sad Jarlen
|
Heel tankefuld ved

Bord:
|
„I hente min Broders Hofmand,

|

Jeg nu vil løse mit Ord.« Hauch.SD.II.157.
Winth.VII.75. 4.2) (jf bet. 1.8 og H. løs 1.4^

ved tankevirksomhed udfinde, hvad der ligger

til grund for, er betydningen af ell. menin-
gen med et sammensat (dunkelt, vanskeligt)

forhold; finde forklaringen paa; for-
klare; tyde; gøre forstaaelig; ogs.:

klare (vanskeligheden ved). I frier ikke
selv og I frier ikke ved Commissionaire,
og dog blir I forlovet. Det er jo en mørk
Tale, som aldrig kand løses. Holb.Usynl.I.l.
Marokko-Problemet er ikke løst endnu.
UgensTilsk.l911/12.3.sp.l. løse en gaade
(se 1. Gaade 1^, logogrif, rebus olgn.

m.tings-subj.: *Kjender Du Værtens Port-
vin den hvide?

|
Den kan løse Spørgs-

maalet! — Ja saagu, kan hændes. Z)rac/im.

D.52. refl.: vi haabe, at det vil løse sig,

men Løsningen er der ikke endnu. Mynst.
Prædikener.(1853).23.

|J
m. h. t. matematisk

opgave olgn.: finde værdten afnoget ubekendt;
udregne, løse en ligning, se 1. Lig-
ning 4. løse en opgave, (ogs. overf.) se

Opgave, jf.: 'Nu løste han med Færdig-
hed Problemer

I

Ved Hjælp af Algebraens
X og y. PalM.(1909).II.52.

5) i forb. m. trykstærkt adv. 5.1) løse af

(jf. afløsej. 1. gøre løs (H.l). jf. løse I.2:

han løste baandet, slipset af osv.
| jf. bet.

1.3: Ing.VS.II.124. „lad os see hvad dette
Brev siger, som hænger i dets (0: træets)

Grene 1" — Han løste det af. Gylb.(1849).
IX.152. 2. til bet. 3.8: d. s. s. afløse 3; dels

m. h. t. person, især vagtpost: naar den ene
Under-Officer løser den anden af, erindre de
hinanden ved Afløsningen for alting ei at

røge Tohak.CPBothe.JN.312. sex, som vare
bestemte til dette Arbeide, løste hinanden
af. Beiser.II.254. Skildvagten, som løses af.

veed dog sin Efterfølger. HCAnd.VI.44.
abs.: har de løst af? nemlig Vagten. FSO.
Scheller.MarO. jf afløse 2: *du (skal) Tan-
talum til Straf

| Og Sisyphum fra sin Be-
sværing løse a.f. FrHorn.PM.57. dels (CP)
m. h. t. ting, begivenheder olgn.: een Tvistig-
hed løsede den anden sd. Holb.Kh.410.
•varig Klage

|
Løser snart de korte Glæ-

der af. Rahb.PoetF.II.71. Jaeobi.Skr.186.
10 5.2) løse hjem, (jf. bet. 5.8, 4, 7 0^ s samt hjem-

løsej til bet. 3.4, m. h. t. pantsat gods: de
skal . . gøre Udveje for at løse Vinter-
frakken hjem. KnudPouls.BD.78. AndNx.
DM.V.85. (dial.) m.h.t. tøj olgn., der er le-

veret til farveren: Feilb. 5.3) løse igen (jf.
genløse 1; nu næppe br.) || til bet. 3.3: skaffe
fri for, løskøbe af fangenskab. Holb.Hex.II.4.
M (jf. bet. 5.2; til bet. 3.4, m. h. t. pantsat gods.
Jeg har vundet en Ambe (i lotteriet) og nu

20 har jeg løst min Clarinet igien. Bagger.I.
249. 5.4) løse ind, (jf. bet. 5.2 samt indløsej
til bet. 3.4, m. h. t. pantsat gods: saa løste han
Møblerne ind fra Assistenshuset. Jiltfa^nus.
VA.151. løse panter ind, se«. Pant. 5.5)

løse ned, til bet. 1.1-3: Hvis I havde icke
selv hengt mig op, vilde jeg gierne have
tacket jer, for I løsede mig neer igien.
Holb.Jep.V.2. vAph.(1759). 5.6) løse op || til

bet.Li, m. h. t. baand olgn.: løse (helt). Moth.
30 L302. løse en Knude op. VSO. *Jeg véd,
man skal løse Livstykket op (0: paa en be-

svimet kvinde) — og stænke Brystet med
\anå.Drachm.X.382. løse en Knob op.
Wolfh.MarO.350. H uden obj., m.præp. for,
m. h. t. sammenbunden, sammensnøret behol-
der: Løse op for Sækken. F/SO. overf, især
m. h. t. (fri, uhemmet) ytringsform: en gam-
mel Mand eller Kvinde, som løste op for
Traditionernes barokke F&nt&si.KnudÉasm.

40 MS.1II.40.
II (1. br. i alm. spr.) til bet. 2.2:

gøre (helt) løs af konsistens; opløse; ogs.: faa
til at forsvinde ell. gaa op i et større hele (luft,
støv olgn.). løse Lim, Kalk op. FSO. Luften
(var) tung . . selv vore Cigaretters Røg
blev doven og syntes kun saa møjsomt at
løses op. Bang.SF.3. m. præp. i og angivelse

af den nye tilstandsform: *Lad kun nu vor
Mark og Eng | ind de friske Safter sugel

|

Og hvad Jorden ej kan bruge I nok vil

90 løses op i Dampe. Schand.SD.156. 'Det
løses op i muld og støv,

| det våde græs,
det visne løv

| og falden frugt i skov.
NMøll.E.58. overf.: *ved Sangens Magt
paany bevæget | Stenens Ro til Frem-
gang løses op. Heib.Poet.VIII.354.

|| (jf.
bet. 3.8J om ophævelse af en vis (afhængig-
heds-)tilstand. Sømænds Enker kunne tit

have Vanskelighed ved at bevise, at der
er løst op for deres tidligere Ægteskab.

60 VortHj.III3.22. især (dagl. ell. dial.) i forb.

som løse op for en (syg, døende), gøre

ende paa ens tilværelse, pine, dødskamp; lade

dø (gaa bort). Bahb.E.IV.413. Jeg sad ved
hendes Seng, og ventede, at vor Herre
skulde løse op for hende. Blich.(1920).

XIV.52. nu kunde han ikke mere, nu
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skulde han kan lade ham ligge og døe, na
troede han nok, at der vilde blive løst op
for h3im.ThomLa.AE.349. min kære Ven,
Thorsen, (er død), han . . har selv løst op
for sig.KLars.SA.135. Lægen . . havde „løst

op for" et Menneske, der alligevel ikke
kunde komme sig.AndNx.S.27. Feilb. OrdbS.
(Sjæll., Fyn), jf. : Gud løser op til sin Tid.
Bang. T.41. 5.7) løse tilbage; til bet. 8.3: ud-

sætte i løsegæld, tvinge til at løse sig

med penge. Oehl.F.21o. -knnst, en. [4.2]

(mat., nunæppe br.) algebra. PHorreboic.Dan-
skeSkatkam mer. (1 745).101. Cramer.(1 762).
23. -kTinde, en. (jf. isl. lausakona,
tøjte; /ti II. løs 4.2; sj.) løsagtig kvinde, for-

jagne „Løsekvinder".^^«//^«««.!)^.^^.
1. leseUiCv c^J- ['lø'sali] Høysg.AG.9.

(nu ikke i rigsspr. løslig. Moth.L303. Holb.

løse. Jeg vilde anvende alle mine Midler lO GW.(1724)J258c. KomGrønnegJ.321. Ådr.

Saa at løse hende tilbage (o : af slaveri)

i.Didr.8sc. || (jf. bet. 5.2) til bet. S.i, m.h.t.

pantsat gods. 5.8) løse ad (jf. udløse^. | (nu
i. br. i alm. spr.) til bet. l.i og 3.3. løse en
ud af fengsel. Moth.L302. At løse Qvæget
ud. FSO. Taal ikke, at han løser hende ud,
at han befrier hendel Hrz.Ton.113. Feilb.

biUedl., om skabningens forløsning: *Jeg(o:
gud) din tunge Lænke bryder, |

Løser dig

UTJ767.nr.6J2. jf. Feilb.). adv. d. s. eU. -i

eU. (t) -en (Holb.UHH.1.5. LTid.1750.
156. Bagge8.DV.IX.443. OLund.Garibaldi.
(1903).123). (ænyd. d. s., glda. (adv.) løss-

U^e (PLaak.nr.404), oldn. lausligr (adv.

-bga^; af II. løs; jf. II. løselig) temmelig
løs; for løs.

1) (1. br.) som adj. B jf. II. løs ^2.8-5 og)
8.4. (han) havde, bortseet fra en ulyk-

af Fængslet ud. J?ei6.iVZ).54. I ^«m/. fecf. 2.1^ 20 kelig Forelskelse paa Afstand, ganske
t forb.som løse sig ud af ell. fra (en gruppe),

(Jf. løsne 2.2^ skxlle sig ud fra; (langsomt)
forlade, (han) løste sig ud fra Gruppen,
bøjede det ene Knæ foran Prinsessen.
Schand.IF.160. Bang.T.115. jf. bet. 4.i og 5.6,

m. præp. i, om stemning: antage form (af);
udløse sig (i), mens (Ingemann) var paa
Hjemvejen til Sorø, løste Julestemningen
sig ud i „Julen har bragt velsignet Bud

undgaaet Kvindekjønnet og aldrig været
videre pengebegjerlig; saa han stod i et
løseligt og nemt Forhold til Livet i det
hele. JakKnuJy.lI.138. O især (jf. bet. 2.2;

svarende til II. løs 4.2, om (resultat af) fore-

stillingsvirksomhed olgn. han (gjorde) en
løslig Beregning over hvad det kunde
koste. Holb.Heltind.1.212. en løslig Under-
viisning i Videnskaberne (giver snarere)

Bønning.(IngJDigte.(1919)J46). fl(jf.bet.5.i) 30 Anledning til Stolthed, end de egentlige
iil bet. 8.4, m. h. t. pantsat gods. Om en Ti-

mes Tid, i det seeniste, kand vi jo gaae
hen og løse det (o: et billede) ud igien.
KomGrønneg.III.57. VSO. især (jur.) i vi-

dere anv., m. h. t. panthaver, deltager i ejen-

domsfællesskab: udskille. Gram.(KSelskSkr.
IV.41). døer alle Sønnerne for Faderen,
og han efterlader sig alene Døttre, saa
arver den ældste Datter de faste Eien-

Studeringer.4(ir.Z7r.i767.nr.6.5. Jeg har
ikke gjort Andet end givet Dig en løse-

lig Forestilling (herom). Goldschm.VI.445.
2) som adv. 2.1) svarende til II. løs 2:

(temmelig) løst, i alm. m. bibet. af usikker-

hed (mangel paa fasthed, soliditet) ell. (jf.
bet. 2.2) foreløbighed olgn. *( Ventis) nø-
dig fandt at haste, | Og den (o: et slag)

saa løslig om Sneehvide Hals at kaste.
domme, og maa løse de andre ud. Thurah. 40 Eolb.PaarsJ240. Barken er fuld af lige.

B.42. (forretningens) Leder som efterhaan-
den havde løst Medinteressenterne uden
for Familiens Kreds ud af FirmnetBerl
Tid.*/Bl931.M.13.8p.5.

-løse, suffiks, (jf. æda. -løsæ (i frith-,

rætløsæj, oldn. -leysa, f. (i endi-, IpgleysaA
-leysi, n. (i bræ9ra-, fé-, meinleysi^; txl

-løs (se II. løs b.i); de fleste af aflednin-
gerne er tilfældige nydannelser, svarende til

korte, runde Pikke . . De hænge kuns
ved Barken, og saa løselig, at de falde
af, saa snart man rører ved deva. Beiser.

IV.171. han har kun i en Hast løselig
bedækket Liget, og siden om Natten gra-
vet det dybere ned. Blich.(1920).XIV.187.
guulkravede Støvler, der løseligt omgave
de smalle Been. Winth.IX.124. 2:2) sva-
rende til II. løs 4.2: uden kraft, alvor, grun-

adj. paa -løs; 1. br.; i alm. spr. anvendes som 50 dighed olgn. Det er en næsten alminde
regel endelsen -løs-hed O (for største delen)

af anden oprindelse er -løse i stednavne, se

SaVXVI.27S) afledningsendelse, hvormed der
dannes substantiver af intetkøn m. bet.: man-
gel paa, savn af, tab af det, som 1. led ud-
trykker; saaledes /x. Bispe-, Bund-, Ende-,
Hudes-, Konge-, Lovløse; endvidere (jf.
broderløsj; 'Ofte kommer mig (o: Egil
Skallagrimssøn) ihu mit broderløse (oldn.
orig.: broeåraleysi;. Grønb.LN.25.

Ijøse-, i ssgr. ['lø-sa-] til løse ell. (sj.)

II. løs (se Løse-kvinde, -mon j. -brev, et.

I3j] (sj.) om (pave)brev, der løser en fra
et aflagt løfte, det pavelige Løsebrev.
Blich.(1920).XV.99. -gæld, en. [3.3] (vel

efter ty. losegeld; jf. -penge; sj.) i udtr.

lig Vedtægt blandt Hovbønder: at arbeide
saa løseligt, sløsevoren og slet, som de
kunne faae Lov m.Blich.(1920).XXlJ259.
hendes Haar var usoigneret og kun løse-

ligt glattet. Tiden8Kvinder.Vil930.22. || især

(jf. bet. 1 slutn.) m. h. t. forestillingsvirksom-

hed olgn.: temmelig løst, let, flygtigt, over-

fladisk; efter et løst indtryk, skøn, blikosv.;
paa løst grundlag; paa det løse. Historien

60 er over alt bekiendt udi Tiissted, hvor
Folck icke løsligen troer en Ting. Holb.
UHH.I.O. Det er best at see deres For-
klaringer saa løselig isiennem. Høysg.S.
a6'>. I maae intet saa Tøselig fordømme
Uskyldigheden paa en blot Mistanke.Ltixd.
FS.74. dette, her nu kun løseligt skiz-
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zerede Æmne. Blich.(1920).XXL58. *Vee
den, som skal alvorligt staae til Ansvar

|

For hver en løselig henkastet Yttringl
Beih.Pod.lV.2l2. en Tante, vi Alle an-
tog for 35 Aar gammel, løselig talt. Hrz.
IV.265. historiske Forskelligheder er der
. , mellem Byerne, men vor Betragtning
har . .kun løselig antydet dem.VVed.BB.
435. jf. II. hen 6 : alt dette (er) ey . . saa

1741.(DSi.l921.U8). (den svenske konge)
betalte 150,000 Speciedaler i Løsen for
Elfsborg. Oitosen.VH.II.213.

II. liesen, et. [ilø-s(8)n] (f Løssen.
Eøysg.AG.40. f Los(s)en. MR. 1712. 213.
som fk.: Brors.296. 300. f Losing, en.
vAph.(l?59). sa.(1772).I1.495). hest. f. -et

ell. (sj.) løsnet (Kierk.1.362. HjælpeO.);
fit. -tr_(Ing.EM.ni.l69. HolgPed.(Til8k.

løselig hen, men ret grundig afhandlet. \q 1927.11.372)) ell. (sj.) løsner (SophClauss
LTid.1745.8

IL leseliff, adj. ['lø-sali] {ænyd. d. s.;

af løse; jf. I. løselig samt uløselig og af-,

indløselig; CP, l.hr.) som kan løses. Moth.
L303.

II (jf. løse l.i) om noget sammenflettet,

sammenfiltret olgn. VedOperationenf/fwdes^
talrige vanskeligt løselige Adhærencer
(o: sammenvoksninger). Elisaheths Hospital.
Kbh.Aarsheretn. 1929.22. overf.: alle Na-

F.51). {ænyd. d. s. (en ell. et), jf. ænyd.
lose (Kalk. V.674), fsv. løsn; sandsynligvis
omdannelse af ty. losung, mnt. lose; vistnok

afl. af ty. los (fit. f los^, lod (se I. Lod^; efter
ia<. tessera, terning, hræt med feltraah, lø-

sen
II

i dansk følt som hørende til løse (3.1

og 3.3), jf. ty. losung, løsning, samt I. Løsen,
I. Løsning 5)

^ (a, foræld.) om særligt tegn ell. signal.

tioner . . giede (ved verdensudstillingen) 20 l.l) aftalt tegn (især: et bestemt ord), an
over i hinanden i tilsyneladende, men let

løselig Forvirring. Goldschm. VII. 79. jf.
løse (1.2 og) 4.1: Ægteskabet er i vore
Dage blevet for let løseligt. VSO. jf. løse
4.2: Problemet synes mig tilgængeligt,
løseligt ud fra Mxxsiken.Brandes.VlI.657.
S&B.
riese-men, et. (af II. løs I.3; sj.) løs-

øre. Trolden var ej sen til at fly ham

vendt som kendingstegn ; felttegn (4:); felt-
raah (2). han havde givet dem, som
vare med ham, Løsenet: „Seiren er Guds"
(Chr.VI: Guds seyers løsen). 2Makk.l3.15.
Parolen, som og kaldes Ordet, eller Lø-
senet, og Feltgeschrej, eller Anraabnings
Ordet, skulle i en Flaade, eller Escadre,
daglig afhentes hos den en Chef Com-
manåeTende.SøkrigsA.(1752).§719. 1 veed

det Løsemon (0: sværd og ringe) han for- 3o jo Løsnet og Tegnet? . . i Kongens Navn
drede af ham. J0lr.SD.I.121

I. liOsen* en. [ilø*s(8)n] (ænyd. glda.

d. 8., jf. glda. æda. løsn, oldn. lausn; vhs. til

løse; nu sj.) 1) som vhs.\\til løse I.2: *vor
§ammel-bretonske Dans, |

som ender med
trømpebaands-Løsen.-Drac^w.X577.

(jf. løse 4.1:; Himlen være priset for hvert
Baand, der løses for den stakkels Men-
neskeslægt . . men denne Løsen er endnu

og tre Slag paa Porten med Hellebar-
derne IJn^'.ÆM.J.iS. MilTeknO. 1.2) sær-
ligt tegn ell. signal, anvendt som hil-
sen, til indbyrdes opmuntring, som
samlingstegn, signal til kamp; felt-
raah (1); krigsraah. *Hr. Råbe opsetter
Blod-Fanen paa Stang,

| Og Løsen til

Striiden la'r høre. Sort.HS.E4*: Bøndernes
Løsen, hvormed de æggede hinanden var:

ikke sanctioneret af vore Sæder. Gry/fc. 40 frem, frem, Bonde-Mænd 1 Grwwd^v.Sworrc
XII.50.

II t til løse 3.4: indløsning. Dog
skal det tildømte Pant staa den Pantset-
tendis til Løsen Aar og Dag, efter Dom-
men gangen er. DL.5—7—12.

|| (jf. u. II.

Løsen 1.2; ja;, foræld.) til løse 3.1 : afskyd-
ning; affyring; salve; salut. Salutationen
og Contra- Salutationen skeer paa bægge
Sider med ulige Løsen . . saa at, naar den
første Salut er bleven giort med S, 5, 7,

11.337. Wilst.Il.III.v.87. uegl. (jf. bet. 2):
(Baggesen vilde ikke) misbiliige en Krig
med Aanden i hans forrige Værker, hvor-
til han selv havde givet Løsenet. Grundtv.
Udv.III.611. jf.: det berygtede Forføl-
gelses-Løsen mod Jøderne (o : hep). Ina.
RSE.VI.31.

2) GJ overf. 2a) kortfattet udtryk for
et (partis) program; ledende tanke; pa-

9, 11 eller 13, o. s. v.. Skud, Contra-Saluta- 50 ro Ze; symbol. *Vor Losen er: Til Dø-
tionen . . skeer med lige saa mange Skud
Git.l731.(SøkrigsA.^Mmm3^ ). Molb.DK.118.
MilTeknO. under Kanonernes Løsen og
Fyrværkeriernes Knalden. FrHamm.Add.
III.2. jf.: under sit Folks Jubelraab og
et kongeligt Kanonløsen. Cit.1825. (Aarb
Mors.1919.84). danskløsen, ('j/.m. I. Løs-
ning S) 3 (undertiden 9 ell. 27) kanonskud
brugt i 17.-18. aarh. som kanipsignal og ken

den troe. Brors.300. '„Uskyldig, ædel Tids-
fordriv"

I
Er end vort Tankesprog, vort

Løsen. Oehl.L.l1. 196. 'Frihed lad være
vort Løsen i Nord. Grundtv. PS. V. 519.

Oehlenschlagers Navn har det Uheld at

være dette Parties Løsen og Parole.^«6.
Pros.X.471. *Hvor Ideen er Magten, Frem-
skridtet Retten, | Der vil Satorys Liig
være Fane og 'Løsen.Drachm.D.50. talem.

dingstegn i den danske hær og flaade. Nysted. 60 (nu næppe hr.): penge er løsenet (o

Rhetor.21. VSO. 2) (jf. Kongeløsen og I

Løsning 3) konkr., ^iZløse 3.3: udløsningssum
(for en fange); løsepenge, udi (højen) „skulde
opholdis og forvares tre Kongers Løsen
(e'est å dire ranpon eller hvorfore 3 Kon-
ger kunde løses af deris Fængsel)." Cit.

er hovedsagen for de fleste). Mau.lI.125.
Cit.ca.l710.(NkS4'>820.25). VSO. 2.2) (jf.

bet. 1.2; nu næppe br.) om tegn ell. signal,
der tilskynder til en vis samlet optræden,

indførelse af noget nyt olgn. Philosophiens
Forbindelse med Religionen er Løsenet
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til Europas RoeUgheå.FrSneed.1.47?. Kon-
gens Flugt (var) ligesom Løsenet tU en
ny Udvandring. Rahb.Fort.1.362. nu var
Løsenet givet tU igien at sætte den . .

saalænge foragtede Gudsdyrkelse ind i

sine Rettigheder. Oehl.HrS.322.
O liøsens-ord, et. (sj. Løsen-. FGuldb.

P.222). (nu 1. br.) d. s. s. IL Løsen 1.1. Na-
tionen leve! var det Løsensord, de havde
givet hinanden. Rahb. Fort. 1. 370. overf. lo sum. Bergs.PP.539.

Problemet (o: Cæsar). Grundtv.Krøn.109.
*Gaadens Løser. Drachm.DM.62.
liese-ret, en. [3.3-4] (nu næppe br.)

ret til ind-, udløsning; løsningsret. Moth.
LS03. om no. forhold: VSO. CP -sum,
en. [3.3-4] (jf. -penge og Løsningssum^,
Thiele.1.232. Deres Venner i Rom . . har
meddeelt mig (o: en røver), at de ikke
strax kunne betale den forlangte Løse-

(jf. II. Løsen 2.1 og Løsningsord 2): Den
Talemaade: Corpus Christi anseer (forf.)

som et Løsens-Ord for de Christne.LTid.
1751.202. HSchwanenfl.In.335.
liese-neffle, en. [3j] (jf. Bindenøgle

samt Nøglemagt; 1. br.) om kirkens magt
til at løse. S&B. D&H. -nøgel: vAph.
(1759). Paven brugde sin Løsenøgel,
løste sig af denne Forbindelse, og indgik

JLei^-gaaen, en. spec. [II.I.1] (landhr.,

nu sj.) d. s. s. -gang. Viborg&Neerg.HB.Sl.
-^aaende, part. adj. [-igå'ana] især [II.I.1]

(jf. -gangj om kreaturer. Naboens Børn
(skal) passe de løsgaaende Køer! Jfiaun-
kiær.lD.98. løsgaaende Svin. J.ar6 Sorø.

1925.114. -s^ang^, en. [II.I.1] (jf. -gaaen,
-gaaende; landhr.) d.s.s. -åiiit. Englæn-
derne . , ynde Løsgang (for kvæget). CDaU

et Forbund med KeiseTen.Schytte.UB.1.68. ao gas.BibeAmt.(1830).151. LandmB.II.145.
VSO. MO. -pense, pi. ell. (nu sj.) en
(LTid.1749.46. Winth.III.27. VSO. AD
Jørg.1.32). [3.3-4] (jf. -gæld, I. Løsen, Løs-
ningspenge; især om ældre tiders forhold)
penge(sum), hvormed en person (tsær: en
krigsfange) udløses af fangenskab, eU. hvor-

med noget beslaglagt, pantsat indløses, i den
Sted de (franske) burde forladt Madras
imod en Løse-Penge, have (de) siden be-

Aakj.BT.146. | ogs. om det forhold, at krea-
turer gaar løse i en fold ell. stald, jf.: Løs-
^angsrum i 'BygmngeT.LandbO.III.468.

I (jf. -kobbel^ konkr., om indelukke for
øsgaaende kreaturer. NJeppesen. DS. 120.

t -gefoinde, et. [IL3.4, 4.2] koll.: løse eksi-

stenser; løsgængere. Slange. ChrlV.789. O
-ffive, v. [-igi'va] vbs. -clsc. 1) [II.I.1]

give løs (af baand, fængsel olgn.); løslade.

holdt og befæstet detLTt^iJ 749.46. I gode 30 'Hånd udstaad har sin Ræt | Han skal
Ditmarskere! tager Løsepenge for vort
Liv, saamange, I viUe — vi ere Greverne
af Oldenborg! Blich.(1920).XV.85. smst.86.

VVed.C.16. H uegl. *for (den fangne fugl)
\

Jeg Løsepengen gav. Winth.Ili.27. Den
Ugudelige bliverLøsepenge^CAr.F/; rand-
soning^ for den Retfærdige. Ords. 21.18.
•Seks Tusind unge Sønners Liv var dine
(0: Sønderjyllands) Løsepenge I Pont.(Fæ-
drelSange.168).

liøser, en. (f Løsere), flt. -e. {glda. d. s.;

til løse; IJJ, især poet. eU. bibl.) om person
(sjældnere ting; jf. Krogløser), der løser

noget. || tU løse 3.8-4: person, som indløser,

uéUøser (nogen ell. noget). OecMag.VI.110.
især: dels (bibl.) om den nære slægtning,

hvem det paalaa at varetage en families in-

teresser, bl. a. ved i forarmelsestilfælde at

købe vedk.s jord. Naar din Broder bliver

løsgives. Holb.Paars.69. de Danskes Ski-

bes Løsgivelse, som var tagen paa det
Rigiske F2iw2ina.Slange.ChrIV.l86. Aar
1337 løsgav (grev Gert) Biskop Tyge af

Børglum af det Fængsel, hvori han siden
1329 havde været holdt. Wand.(Rahb.LB.
1.68). Hauch.VII.300. (Pilatus) løsgav
dem den (Chr.VI: lod dem den løs; 1907:
løslod den^, de begierede. Luc.23.25. 2)

1.3.4] give fri af tvang, afhængighed olgn.

Sm.h.t. slave: frigive. Romerne løsgave un-
ertiden deres Slaver. FSO. perf. part. brugt

som adj. ell. sttbst.: omendskiønt de vare
manumissi eller løsgivne, saa dog vare de
forbundne at beviise deres Patroner ad-
skillig tieneste. Holb.DNB.537. R (jf. II. løs

sp. 60V^ samt u. løssige; foræld.) m. h. t.

lærling: erklære for udlært (efter særlig

prøve). Naar da en Lære-Dreng . . haver
forarmet . . saa skal hans Løser fCAr.FZ: 50 udstaaet sin Lære-Tiid, bør han Older-
løsere^, som er ham næst paarørende,
komme og løse det, hans Broder har
solgt (Buhl: indløse, hvad hans Slægt-
ning vil sælge). 3Mos.25.25. dels om den,
der løser en af aandelig afhcengighed olgn.

:

forløser: genløser; befrier. 'Al Verden un-
der Død og Dom

I
Blev lagt ved Adams

Brøde,
| Indtil den store Løser kom.

Crrundtv.SSJ.479. 'Sangen (er) den mæg-

manden og Bisidderne, til Examen om
hans Capacite forestilles, om han for Svend
kan udskrives og løsgives. Chr.IVsLaugs-
Articler.(1748).231. Sal.'' XV. 535. || (nu
næppe br.) løse fra ed. (han) løsgiver alle

sine . . Raad og Ministrer, fra deres giorde
Tausheds Eå.LTid.1734.295. Slange.ChrlV.
197. n (sj.) som gengivelse af emancipere.
Individet løsgives (Brandes.E.74: eman-

tige Løser
|
gribende i Dybden af Men- 6p ciperes^. J5ranrie8.jr.5i. Individets Løs-

nesket ind. Drachm.(NatTid.^y6l906.M.2
sp.5). p til løse 4, m. objektiv gen. ell. præp.
af; til løse fI.2 og) 4.i: 'Ære være Frelser-
Manden,

I
Med et Navn, som ingen An-

den,
I
Løseren af Dødens Bsia.nd.Grrundtv.

SSJ.475. til løse 4.2: »Løseren af Stats-

givelse (Brandes.E.74: Emancipationj og
Tankens Frigørelse.firandes.JF.5i. -gæn-
ger, en. [II.3.4] {ænyd.d.s.) 1) (nu især
jur.) person (uden fast bopæl), der ikke har
(lovligt) erhverv ell. (lovlige) midler at leve

af; landstryger; vagabond; ledigganger; dag-
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driver. Tienistefolk, som deris Tieniste op-
sagt have,ellerandre Løsgængere, som ikke
ere hoesatte. DL.3—19—16. I behandle en
fredelig Borger som en foragtelig Løsgæn-
ger. Oehl.XX V.40. Jeg forsøgte forgjæves
at standse hans Foredrag, som han iøvrigt
forzirede med fine Titulaturer, saasom:
Løsgjænger, Dagdriver, Sviregast o. s. v.

Chievitz.FG.42. Goos.II.90. jf.: Hun er
en Landstrygerske, en Løsgængerske.
Heih. Poet. 11.73. Løsgængerkvinder.
NMøU.VLitt.IIL540. 2) person, der ikke

vU lade sig binde af ell. har giort sig fri

af visse aandelige baand. Jeg lå og følte

alle Bånd glide af mig, jeg blev den fri-

tagne, den private. Løsgængeren. Z^idde.

B.371. jf.: „I (kunde) vente at blive jaget af
Gaarde som en Løsgænger." Ambrosius
(stolt). „En Løsgængeri (godmodig.) Naa
ja, det er jeg vel i urunden og." CKMolb.
Amb.9.

II
især om den, der ikke vil indordne

sig i (slutte sig til) noget bestemt (især: po-
litisk) parti, de „kirkelige Løsgængere",
der ingen Sands har for „Samfunds-Livet".
Grundtv.Dansk.III.752. Politiske Løsgæn-
gere, som ikke have fast Tieneste, men
ere tilfals for ethvert Parti. Citl855.(M0.).
Eørup.1.7. -sængeri, et. om det for-

hold at være, at optræde som løsgænger. 1)

(især jur.) til Løsgænger 1. Nørreg.Pri-
vatr.IV.386. Du (vilde) blive anholdt og
straffet for Løsgængerie. Tyrolerfamilien.
(1840).59. LovNr.8PVBl906.§l.\\hertil bl. a.

Løsgængeri-forbrydelse, -lovgivning, -straf.

2) (især polit., 1. br.) til Løsgænger 2. Deres
Idé var den, at stramme Partidisciplinen
i Venstre, at ramme Løsgængeriet. Efiew-
richs.MF.I1.17. © -firere, v. [II.l (05^ 3;]

[-igo'ra] vbs. -else (VSO.) ell. -ing (Larsen),
løse. een af disse Broer blef ved en . .

Soldat, der . . skar dens Tov-Verk ofver,
løsgiort. Slange.ChrIV.1300. Uden at sige
et Ord, løsgjorde han mine Arme fra sin

Hals. Bergs. GF. 11.107. TeknMarO.
|| (jf.

IL løs 3.3} overf. (rigsraaderne) blefve af

Kongen løsgiorte fra deres Eed og Pligt.

Slange.ChrlV.727. ved Michel Angelos
og Rafaels Slægtled løsgøres (den floren-

tinske kunst) af den borgerlige Atmo-
sfære. Fred.^5.409. -hage, en. [ILI.3 ell.

2.1] (jf. løs hage u. I. Hage 2.\) ^ om {den
ene af) to ved et kort tov forbundne jærn-
hager til ophejsning af tønder olgn. SøLex.
(1808). 93. Éardenfl.Søm.I.lU. jf Løs-
hagetoug. Funch.MarO.II.92. -ham-
mel, en. [II.2.1] (fagl.) bevægelig hammel
(mods. Stivhammel;. VSO. MilTeknO.107.
MO. -handel, en. [II.l.s] (jf -køh; 1.

br.) om handel med smaa partier (detail-,

smaahandel). (jeg har) budt ud til de
Handlende i større Partier, og ligget og
drevet Løshandel fra ^Mhet. AndNx.PE.
11.201. -hed, en. {glda. løshet, upaalide-
lighed, letsindighed) den egenskab at være
løs; især: 1) [II.2.4] (nu 1. br.) m. h. t. masse
(stof): ringe tæthed ell. fasthed; porøsitet.

Eilsch.Term.38. AWHauch.(1799).19. VSO.
2) (især W) til II. løs 4.2. (en) akademisk
Regelrethed eller konventionel Skolema-
ner, som skulde dække over . . en Løs-
hed i Iagttagelsen. JLan^c.JJI.<2i6. (han)
havde en vis Løshed i sin politiske Tan-
kegang. 3fMncA.6r. 4 7. -holt, et ell. en
(TroelsL.II.78. HMatthiess.Gader.74. Trap.*'

VIII.392). [II.2.1] (ænyd. d. s.; fagl.) vand-
10 ret tværstykke (ml. stolperne) i bindings-

værk. EPont. Atlas. III. 382. Blich.(1833).
VII.105. Til Løsholt over de mangfol-
dige Porte og Døre var . . brugt Planker
eller Bræder, hvorpaa strandede Skibes
Navn sioå.Goldschm.VIII.287. Gnudtzm.
Husb.144.

II
om lignende tværstykke paa byg-

ningsstillads ell. stakit. ForklTømrere.98.
MalPrisl.74. CP -hængende, part. adj.

(jf. u. løst-;, til II. løs 1.4: en gammel
20 Mand med hvide løshængende Haar. PA

Eeib.Sk.III.33. til ll.løs 2.3: lange og løs-

hængende KioTtler.FrPoulsen.EM.149. Po-
litiE.Eosterbl.^*/ul923.1.sp.L

1. le»ke, V. se II. lyske.
n. le«ike, V. se II. læske.
Lesken, en. se I. Lyske.
lies-kobbel, et. [II.l.i] 07". -gang slutn.

samt I. Kobbel 3; landbr.) indhegnet jord-
stykke, hvor kreaturer gaar løse. BerlTid.^^l»

30 1904.M.3.sp.4.

liOsk-papir, et. se Læskepapir.
les-kynde, v. [-|køn'a] (ænyd. d. s.; tit

II. løs 3.4; nu næppe br.) forkynde ophævelse

af en kontrakt ell. en indgaaet forpligtelse;

opsige, saa fremt Husbonden dennem
Utilbørlig vil opholde, maa de Tienisten
løskynde i nogle af Byens, eller Sogne-
folkets Nærværelse. DL.3—19—9.

|| m.per-
son-obj. og præp. fra: løse (3.8). med bero-

40 ligetSind løskyndte jeg hende fra sitLøvte.
TMørch.MitLevnet.II.(1831).76. -kyndi-
ge, v. [-|køn'di(q)8] -ede. (jf. ty. kiindigen;
nu næppe br.) d.s. Undersaatterne har søgt
at løskyndige dem (o : en ridderorden) deres
Huldskab og Troeskab. i Tiff.i 755.67. Saa-
længe Afdrag og Renter erlægges i rette

Tid . . maa Capitalen ikke opsiges, eller

de til Leye havende Leiligheder løskyn-
diges.ME. 1802.166 Eylling.EJ.112. jf.

50 DSt.1922.138. || m. person-obj. og præp. fra.

de, der for Gields Skyld sadde i Fængsel,
skulde . . blive løskyndigede fra Straf og
Gielå. EMøller.Livius.III.328. -køb, et.

[II.1.8] (jf. -handel; køb af et lille parti, et

enkelt stykke (eksemplar), (bladet vil) kom-
me til at koste 25 Øre i Løskøb. PoZ."/»

1927.5.sp.l. CP -købe, v. [-,kø-'b8] vbs.

(1. br.) -else (GyrLemche.FS.377) ell. (nu
næppe br.) -ning (vAph.(1759). Nørreg.Pri-

60 vatr.VII.144. VSO.). [II.l.i og 3.4] dersom
man ikke skyndte sig at løskiøbe de giorte

Fanger . . vilde de uden Naade blive

dræbte. Engelst.Forsv.315. Neh.5.8(Chr.VI:

igien-kiøbt;. m. h. t. økonomisk fællesskab elL

afhængighed: en Prioritet blev optagen for

at løskjøbe Moderen fra Sønnen ved at
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udbetale ham hans Fædrenearv. Stfefc.JJ.

137. en Kres af hans gamle Venner og
Beundrere havde sat en mdsamling i Gang
for at løskøbe ham fra hans Kreditorer.
Pont.HE.128. || overf. den Tid, hvori man,
ved at vandre paa sine bare Knæe til

Golgatha, kunde løskjøbe sig fra sine

Pligter mod Menneskene. ifaucA.FJI. 58.

Kristus har løskøbt (1819: frikiøbt^ os fra

Lovens Forbandelse. Gal.3J3(1907). -køl, lo

en. [II.2.1] (nu si.) løs køl; straakøl. VSO.
(9 -lade, v. [-i\a-d9]præt.-lod eU.(sj.)-ladte

(pass. -ladtes. OeM.(1835).VIII. 180); part.

-ladt ell. (nu næppe br.) som fk. -laden (fit.

-ladne. Slange.ChrIV.189). vbs. -else ell. (sj.)

-nine (VSO.). (ænyd.d.s.) lade løs; løse. t)

til II. løs l(i). I »H. h. t. fange olgn. Der de
nu vare løsladte, kom de til deres Egne.
ApG.4.23. Forbryderes Løsladelse ogHiem-
sendelse fra Straffe -Anstalterne. AancPi. 20

^*liil810. MinCirk.Nr.W^/il910. | m. h. t.

dyr (nu især lænkehund). vAph.(1764). Man
har opfundet Indretninger ved Hammelen
eller Vognstangen, hvorved man kan løs-

lade Hesten (o: naar den bliver forskræk-
ket).Viborg.HY.128. Som en løsladt Tiger
styrtede han sig over en Dreng, kastede
ham omkuld. Goldsi;hm.I.19. som advarsel
ved lagerplads olgn. : lænkehunden løslades
ved mørkets frembrud

i
Leop.GB.lo9. jf. 30

(spøg.): De Politibetjente, som passer paa
om Natten, løslades omkring Klokken 9.

Esm.1.89. 2) tU II. løs 3. 2.1) (højtid.) tU
II. løs 3.3. 'de løsladte Elementers Kamp.
Blich.(1920).VII.200. jf. betl: Stormene
løslades af deres Fængsel. Mynst.Betr.I.
228. 2.2) (nu sj.) til II. løs 3.4. Saa hvile
da nu disse hastig Løsladte (o: ved døden
befriede, om nogle myrdede børn) i Evig-
hedens Freål Blich.(1920).IV.234. efter at «
han læmpeligt havde løsladt sig fra Ober-
sten (o: hvem han samtalede med), trak han
sig tilbage til Værtens . . Rygekabinet.
Pont.M.138. I f m. h. t. kontrakt: opsige.

Leietiden som er indgaaet paa ubestemt
Tid, kan løslades igien fra een af Siderne
med et halvt Aars Opsigelse. MRJ.810.313.

leslig:, adj. se I. løselig.

]«8-liTet, adj. [II.2.4] {ænyd. d. s.; nu
dial.) som har løst liv (diarrhé). Moth.L300. 50

Eøysg.S.338. OrdbS.(Sjæll.,Falster). -maii-
det, adj. [n.2.2] (talespr., 1. br.) som har
en løs mund, er løs i munden; som ikke (godt)
kan tie stille. N. N. bliver mere og mere
løsmundet. Krieger.D.IV.207. de tre Em-
bedsmænd . . forlangte den . . løsmundede
Greve udleveret til Sagsanlæg for Ære-
krænkelse. EBrand. (PoU^i 1929. 14. sp.2).

jf.: jeg oprøres indtil Væmmelse ved den
Slags løsmundede Praleri. ERode.S.110. ||

60

om jagthund. Det er ikke heldigt, naar
(gravhunden) er saa løsmnndet, at den hal-
ser paa kold Fod.VigMøli:HJ.34.
lesne« v. ['løsnal -ede. vbs. -ing ['løsneii

ell. (jf. I. Løsning) 'lø-sneii] (glda. d. s., intr.

og trans., sv. dial., fsv. losna, intr., sml. no.

dial. lausna, intr.; jf. losne; afi. af II. løs | i

perf. part. og som vbs. lader de to bet. sig ikke

altid skilU)

1) (nu 1. br. i alm. spr.) intr.; Ul U. løs

2.1: blive løs; gaa løs; løsne sig. Plov-
Kniven kan komme i Ulave, eller blive

løs, eller nogen Kile løsne i Stierten. JP
PrahlJLC.13. de som have seet store Snee-
eller Jord-Skuder at løsne og udfælde.
Tullin.III.308. Saaret er næsten eller al-

deles følesløst, de yderste Been løsne li-

det efter lidet bort. BiblLcBg.XIII.95. *Den
ene Sløife paa min Sko | Er løsnet; bind
den fast. Erz.Nin.lO. Frugten plukkes sidst

i September, dog ikke før den løsner vil-

ligt, da Stilken ellers let bliver siddende
paa Træet. CMatthiesDF.1.241. Utilfreds-
stillende Frugttræer ompodes, naar Bar-
ken løsner goåt.Haven.l925.64.sp.l. | (jf.

I. Løsning 2) som vbs. Straalen og Saalen
(angiver) ved begyndende Løsning af det
Horn, der maa anses for overflødigt . .

hvor dybt Beskæringen . . skal gaa. Grunth,
Besl.70. smst.93. H (if. II. løs 3.3; overf. »Nu
troer jeg, løsnede dfen hele Afgrunds Magt.
NordBrunJonA63.

2) trans. 2.1) til II. løs 1: gøre løs; løse

(i rigsspr. nu næsten kun i tilfælde, der nær-
mer sig bet. 2j, m. bibei.: lidt efter lidt, lempe-
ligt (fremadskridende), sagteligt). || til II.

løs 1.1. (han) lod binde aUe Reidars Hof-
mænd, som han dog siden løsnede. Suhm.
Eist.I.400. 'Nei, neppe

|
Har Anders løs-

net Baad i Dag fra Landbred. Eic.(1914).
111.155. *(jeg vil) løsne Midgaardsormen,
Fenris-Ulv og Hel,

| Og bryde hver en
Lænke. Oehl.BG.180. løsn en Baad og du
glider ind i Skyggen af grønne Bøge.
HVClaus.DL.114. Feilb. overf.: '(han) sen-
der Hermes hid . . | At løsne Sjælen fra

de tunge Baand | Og lede huld os til vor
Hjemstand. Ing.P.230. | (jf. bet. 2.2 samt I.

losse 1) til n. løs 1.2, »j. h. t. baand olgn.

jeg vil løsne din (o: rensdyrets) Snor og
hjelpe Dig udenfor, at Du kan løbe. BC
Ana.V.353. de kappede Ankerne og løs-

nede (1907: løste> tillige Roertougene
(Chr.VI: løste tiUige roerbaandene af^.

ApG. 27.40. jf. Tungebaand: hans Tun-
ges Baand løsnedes (1907: straks løstes

hans Tunges Baandj, og han talede ret.

Marc.7.35. løsne ens skorem, se u. Sko-
rem, billedl.: *Tiden løsner Mindets Baand.
Bødt.209. re/f.: »Naar sig løsne Støvets
Baand,

|
Fader, Fader i det Høie, | O an-

nam da du min Aandl SalmEus.552. | (jf.
bet. 2.2) til n. løs 1.4, m. h. t. noget sammen-
flettet, sammenbundet. 'Løsnet ruller | Haa-
ret ned om Hals og Skulder. PalM.U.414.
jeg løsner denne Champagneflaskes Sløife.

Kierk.VI.70. 2.2) til II. løs 2: (lidt efter
lidt, lempeligt) gøre løs ell. løsere;
refl.: løsne sig, gøre sig løs; komme, ar-
bejde sig løs; ogs. : skille sig ud fra. H tU II.

løs 2.1. løsne et bræd. Moth.L303. Nu frøse
Vandene til . . Arbeidere (niaatte) udsæt-
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tes til at løsne Isen. Mall.SgH.122. Snee-
masser løsne sig fra Alpernes Sider og .

.

rulle ned i Kløfterne. Molb.Reise.III. 47.
Lægen taler om at løsne Tandkjødet.-ffterfe.

XIV.262. han løsner sin Arm fra hendes
Liv og gaar ved Siden af hende. Stuck.
F0.173. (hun) løsnede en Haarnaal og
§nubbede sig i Hovedbunden med dens
TpiåseT.Buchh.OT.Sl. (jf. u. løse 5.8; sj.)

refl. om person: Min ene Fætter og jeg
vedblev at løbe; men den anden løsnede
sig fra os, foer hen til Drengen. Goldschm.
IV.65.

II (jf. II. løs 2.2; nu sj.) m. h. t. hoste.

Brystdraaber (synes) at løsne for Brystet.
Tode.ST.1.49.

\\ Hl II. løs 2.3: gøre min-
dre tæt (fast, stramt) tilsluttende;
gøre mindre stram ell. stramt ud-
spændt; linde; slappe. *med løsnede
Tømmer

| Hestene traved saa let. Hau^h.
Lyr.175. *Din Stakkel 1 du trækker kun
tungt dit Veir;

| Kom, lad mig løsne din
Trøie. Hrz.D.II.119. *„dette Bælte trykker
om mit Hjerte."

|
. . „Skal jeg det løsne

\idt?''PalM.I.293. „Vil Frøkenen ikke tage
Plads." „Aa, tusind Tak! Maa jeg løsne
min Kaabe og min Hat." Schand,F.161.

jf. løsne paa hægterne m. I. Hægte 1.2.

m. h. t. (spændte) muskler, træk olgn. : Vee-
mod løsnede hendes Træk. Sibb.1.116. hans
stramme Ansigtsmuskler løsnede sig til et

Smil. Schand. SB. 186. OlesenLøkk. NH. II.

112. overf., m. h. t. (spændt) aandelig til-

stand: det varede neppe tre Minutter,
inden denne Spænding løsnedes. Blich.

(1920).XXIV.202. hendes indre Holdning
var blevet blidere, noget anspændt var
løsnet i Tryghed. JørgenNiels.DH.67.

\\

til IL løs 2.4: gøre mindre fast i kon-
sistens; løse (2.2). "Den Regn, vi fik i

Nat, maaskee | Har løsnet Jorden. ChrBo-
rup.PM.270. LandbO.IlI.468. (jf. 1. Løs-
ning 2) som vbs.: LandmB.I.28l. (harver)
bruges til Jævning, Smuldring, Løsning
og Findeling af Jordoverfladen. LandbO.
11.529.

II (jf. II. løs 2.4 slutn. samt I. Løs-
ning 2; nu næppe br.) gøre (mad) lettere
fordøjelig; ogs.:lette fordøj elsen.vAph.
(1759). løsne livet, se Liv 13.5. part.løs-
nende som adj.: Sancho havde nydt nogle
løsnende Ting om Aftenen (og) der paa-
kom ham en Drift til at forrette noget,
som ingen anden kunde forrette for ham.
Biehl. DQ. 1. 186. Rottbøll.S.83. \\ til II. løs
2.5. Han løsnede lidt sit Tag, men tog
ikke Armen bort fra hendes Liv. Drachm.
STL.201. overf.: Staten har løst eller dog
løsnet sin tidligere Forbindelse med Kir-
ken. Mart.Den da.Folkekirke8Forfatn.(1867).
2. jf.: Dermed havde . . Dronningen løs-

net den selvrådige Storæts Magt og Sam-
menhold. Rørd.HS.44. 2.3) (nu 1. br. uden
forsærlige forb.) til II. løs 3: gøre løs(ere),
fri(ere); (i nogen grad) løse (3.i). løsne
ens tunge, se Tunge. ,//". II. løs 3.i: Jeg
bortkastede de traditionelle Metaforer og
løsnede min Rhytme. Rørd.DBU.118. \\ især

m. h. t. skydevaaben: affyre; afskyde.
JJuel.l8. (hertugen) løsnede en Pistol paa
een af disse Soldater. SZanye.CArJF. 701.
en Torden, som om Alverdens Kanoner
her paa eet Sted løsnedes. Blich.f1920).
XX.l. *Hestfolket løsned deres Karabiner.
Drachm.PT.43. nu næsten kun i forb. løsne
et skud, se Skud. om vbs. se u. I. Løs-
ning 3.

I. Liesning^, en ell. t et l'i bet. 5: Slange.
ChrIV.621). [ilø-sneii,] flt. (især i bet. 4:) -er.

(glda. d. s. (Siiso.187), jf. æda. løsning, af-
førende middel (AM.)

\\
(kan i skrift ikke

altid sikkert skelnes fra II. Løsning) vbs.

til løse: det at løse (løsne) noget ell. det at

noget løses (løser sig, løsnes).

1) til løse 1. Kreaturenes Løsning. F/SO.
næsten kun uegl., til løse 1.2, i udtr. sogne-
baand(et)s, stavnsbaandets løsning, se u.

20 Sogne-, Stavnsbaand. jf. bet. 4: Hvad sig
anbelanger Beders Dispensation og Løs-
ninger, da er vist, at Øvrigheden ikke
kand til intet giøre en forpligtende Eed.
Eolb.NF.I.145.

2) (jf. Løsning u. løsne 1 og 2.2; nu sj.)

til løse 2.
Il

til løse 2.1 (ell. muligvis til

løsne 1^." Moderkagens Løsning. 5ucMove.
J.18.

II
til løse 2.2: opløsning, (if. en mate-

rialistisk filosofi kan) enhvers Siæl, ved
30 Legemets Løsning . . siges at forgaae.

Holb.Ep.IV.106.
li (jf. løse 2.2 slutn., løsne

sp.623*^ samt Løsning u. II. Losning; dial.)

om (tynd) afføring, løs mave. Moth.L303.
Feilb.

3) (jf. I. Løsenj til løse 3. || til løse 3.1

(ell. løsne 2.3 slutn.); spec. (nu sj.) om skyde-

vaabens affyring. LTid.1724.61. Kanoners
Løsning, i Anledning af de Kongel. Perso-
ners Fødselsdage. ME.i 795.679. PMøll.II.

40 48. S&B. jf. L Løsen 1: dansk løBning.
o: tre skud, eller ni skud, eller 27 skud.
Moth.L303.

II
(nu sj.) til løse 3.s. *Løsnin-

gens (o: befrielsens) Ord,
|
Som fried fra

Jætten
|
Dig fordum i Nord. Orundtv.PS.

VII. 403. især (jf. Kongeløsningj om ud-
løsning (befrielse, frigivelse) af fange olgn.:

de Penge, som han fik for samme Fan-
gers Løsning. Holb.DH.1.465. Slavers Løs-
ning. Slange.ChrlV. 968^. ogs. konkr.: løse-

50 penge; løsesum. LTid.1726.689. *frigiver mit
elskede Barn, og annammer min Løsning.
Bagges.NblD.52. Winth.X.168.

jf.
smst. VII.

127.
II

(jur., emb.) til løse 3.4. (mindre gælds-

sager) kand ikke koste med dommens løs-

ning og execution over 2 a 3 Mark. Holb.

DNB.738. nu kun m.h.t. noget pantsat, en be-

villing olgn.: pantet ståer til lé&ning.Moth.
L303. LovNr.36^Val873.§W. Naar en Be-
villing er udfærdiget imod Gebyr, til-

60 kendegives det Ansøgeren, hvor den hen-

ligger til Løsning. JurFormularbog.^3. løs-

ning af borgerbrev |
m. overgang til konkr.

bet: *hans Ven, som fik et Kys 1 1 Løsning
for et Baand, som Doris tabte. Zetlitz.Poes.

138.

4) til løse 4. II
(emb.) til løse 4.1 : ophæ-
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velse. (han) ansøger om Løsning af dansk
Statsborgerforhold. JurFormularbogMO.

\\

til løse 4.2: forklaring; tydning; udregning;
ogs. om det herved fremkomne resultat, (dette)

kand tiene til det vanskelige Spørsmaal
dets Løsning om Lehn-Rættighedens Op-
rindelse. Ln<i.i756.5i 7. »Ingen uden jeg
og Gad

I
Skal Gaadens rette Løsning

imde.Winth.lII.57. *sig min Tanke har
forvildet | Ved Løsning 5 det store Spørgs-
ini^l. PalM.IV.305. Den uheldige Regne-
opgave. Er der fire Løsninger — og er
baade Skolekommissionens og Lærerens
gale? BerlTid.*^lil931.Aft.9.sp.2.

5) O/- «• Løsen 8p.616^'^-; nu sj.) d. s. s.

n. Løsen.
Il

d. «. s. II. Løsen l.i. Moth.L303.
II d. 8. 8. II. Løsen l.s. naar han løste en
Pistol, hvilket skulde være Løsningen:
saa skulde de bemægtige sig Besetnin-
gens Vaaben. Reiser.III.357. || 3. 8. s. U. Lø-
sen 2.2. Der forekommer henimod Styk-
kets Slutning et Udtryk, om hvilket jeg
kunde forudse, at det vilde give Løsning
til megen Forargelse. Gjel.HE.xxxv.

II. Løftning:, en. vbs. til løsne (s. d.).

III. Lo<4nins:, en. se II. Losning.
Ijøsnings-forsøs^, et. [1.4] Hos os

traadte Problemet ind i en ny Phase ved
Kierkegaard ved det Løsningsforsøg, der .

.

tilsigter Principernes Forening. Brøchner.
TV.26. nøffd.DF.3. -eebyr, et. [1.3]

(emb.) Pl.^hxl827.§2. -herre, en. [1.3]

(nu næppe br.) person, der har ret til at ind-
løse noget (pantsat). Gram^KSelskSkrJV.
41). VSO. MO. -kreds, en. [II] (jf.
-sfære; a, foræld.) omraade, inden for hvil-

ket jorden har løsnet sig som følge af en
(mine)eksplo8ion; rystelsesrum. MilTeknO.
-lae, et. [irj (gart. eU. bot.) lag, der danner
sig tværs igennem en bladstilks, en (dværg)-
grens grund og bevirker, at denne løsner sig.

Warm.Bot.97. Tilsk.l918.II.311. -ord, et.

(sj.). I) [1.3] ord ell. udtryk, der udløser en
(bunden) tanke ell. følelse; forløsende ord. 'Da
Signelil kvad i sin Habors Aand, | Om
Kjærligheds straalende Kjærte; | Da fandt
mellem Is, i det høje Nord, | Den var-
meste Tone sit Løsnings-Ord. (Jrwnd^t'J'S.
V.289. 2) [1.5] {ænyd. d. s.; jf. Løsensord)
d. 8. s. II. Løsen (2.2). „La vérité" . . Ung-
dommens Digterskoles Løsningsord, sagt
uden Spor af Program som det, der blot
slet ikke kunde være anderledes. ZXar«.
GHF.1.284. -penge, pi. eU. en (Skuesp.
II5.37.VS0.). \l.^](nu sj.) løsepenge. LTid.
1726.689. en Underofficeér (har føH) hen-
des Kiereste bort . . Han venter paa en
Løsningspenge af 30 Daler, som jeg lo-
vede ham. Skuesp.ll5.37. Eieren (skal) til

Løsnings Penge (for optagne svin) be-
tale . . for Stykket to Skilling. Olufs.Ny
OecT.lOl. VSO. MO. -ret, en. [1.3] (jf.
Løseret; isan-jur.) indløsningsret; speed. s.s.

Genkøbsret. kjøb dig min Ager . . thi du
har Løsningsretten, at du kan kjøbe den.
Jer.32.7. KancSkr.^lil819. Lassen.SOJ.0a.

-rettighed, en. [1.3] (jf. -ret; især jur.)

EancSkr."/il819. -sfære, en. [II] rii,

foræld.) d. s. s. -kreds. MilTeknO. -skad,
et. [1.5] (nu næppe br.) skud anv. som løsen

(II.1.2). VSO. -sten, en. [I.(J og) 3] (fra
no. løsning(s)sten (DetTrondhiemskeSelskabs
Skrifter. III. (1 765).15. vAph. Nath. V. 140),

jf. no. losne-, lausnestein, isl. lausnarsteinn;
foræld.) sten, der i tidligere tid mentes at have

10 overnaturlig kraft (til at løse den bundne ell.

spec. forløse barselkvinder, løse efterbyrden).
ljøsningsstenen.FrGrundtv.(bogtitel.l878).
TroelsL.VIII.15. jf.DStJ930.82. -snm,
en. [1.3] (nu sj.) løsesum. Blich.(1920).XII.
92. Løsningssummen for den unge Valde-
mar var betalt. In^.FSJI/JS^. FalM.VI.
144.

liøs-omslaiT, et. [n.1.3 eU. 2a] (fagl.)
løst (bog)omslag. Til den heftede Bog ud-

20 førtes et Løsomslag, der forsynedes med
trekantede Grupper af Forfatterens Mono-
gram.^o^rennen.Jf 9^8.55. -rive, r. [-iri'va]

vbs. -else eU. -ning. (m ell. fagl.) rive løs. 1)

til II. løs 1 og 2. det eene (skib blev) i en
forskrækkelig Storm løsrevet og gandske
sønderslaget. JJLund. Hans Egedes Levnet.
(1778).50. 'Fra Haaret han løsrev Krand-
sen. Hrz.D.II.154. der blev en Steen løs-

reven (Chr.VI: idhuggen). Dan.2.34. overf.
30 (jf. bet. 2): At vove det mindste Skridt for

at løsrive sig af disse skammelige Læn-
ker. Bagges.(MO.).

II
(uegl.) fjerne (en del

af et hele), udskille, tage bort fra en organisk
ell. naturlig sammenhæng, han løsrev Hi-
storien fra den poetiske Fortælling.Jtfoié.
F.344. T. øjnede nu en mørk Masse i den
store . . sorte Sofa, kun et Par hvide Plet-
ter løsrev sig midt i det Sorte. ScAand.TF.
IIJ24 7. især part. løsreven brugt som adj.

:

« Digterne af den ældre Skole . . kunde
fristes til at behandle et lignende Æmne,
men de tog det da rent løsrevent (Bran-
desJ)D.179: ahstract). Brandes.II.22. Der
var et løsrevet, buddhistisk Citat, der sad
indbrændt i hans Hjerne. Ponf. LP. FJ2J.
128. jf. : denne Tilstand . . har ikke Drøm-
men es vilde SpringeUer deres Løsre ven-
hed fra den hele øvrige Kreds af vor Be-
vidsthed. Ørst.I.40. 2) til n. løs 3.4 (især

50 refl. og i forb. m. fraj. »denne Mand, hvorom
jeg skriver, | Forleden Dag sig fra Forret-
ninger løsriveT.ChrBorup.PM.183. Omsider
fik jeg mig løsrevet fra alle Hindringer.
Blich.(1920).XVIII.156. For en blød Na-
tur er en Løsrivelse fra det. Barndommen
har hvilet i, en møjsommelig Gjerning.
Schand.AE.210. -ryg, en. [II.2.i] (bogb.)
om (bogryg, forsynet med) et stykke tyndt
pap (af ryggens bredde og længde), der fast-

f^ gjort paa skind- eU. shiriingsryggen skiller

denne fra ryggen af bogens ark. CoUO.
Haandgem.439. Indbindiiig med Løsryg
og dyb Fsds.PapirL.71.
Liøss, en, et. se 1. Løs.
Ijøs-salg, et. (især bogh.) løst salg (se

U. løs 1.3;. BogensVerdenJ931J37.

Xm. ReatijktVitlS^l 40
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Liøssen, et. se II. Løsen.
løs-slg^e, V. [-|Si'(q)a] vbs. -else (vAph.

(1759). VSO.) [II.3.4] (ta, især højtid.) er-

klære (en) løst fra en forpligtelse olgn. Præ-
sten giorde en Bøn til Gud for den Skyl-
dige, og løssagde ham fra hans Synd.Hoife.
JH.I.212.

II O/- w. -give 2; foræld.) erklære

for udlært, løssige en Læredreng. YSO.
\\

nu næsten kun refl., i forb. som løssige sig
(fra): erklære ikke at ville være bunden, af-
hængig (af); sige sig løs (fra), (kirkens re-

formatorer) løssagde sig fra Lydighed mod
menneskelige Meninger. Mynst.Ref. 70. løs-

sige sig fra et Løfte. MO. Længe nok har
jeg følt min Afhængighed af Dig, og der-
for løssiger jeg mig fra Dig og al Din Færd.
ThomLa.EL.89. -slippe, v. 1) (sj.) lade

slippe løs (l.i). Kunnuks Slæde var . . stand-
set ved hans Moders Hytte. Hundene vare
løsslupne. Ing.EF.IV.20. *Løsslip ei Pilen
fra din BvLe.Bredahl.III.109. 2) part. løs-
sluppen brugt som adj. 2.1) Cl til II. løs

l(i): som man har sluppet løs; løsladt; som
er sluppet løs. Løsslupne (o: fra fængslerne
og tugthusene) vilde de (o: taterne) snart
igjen oversvømme Landet og husere som
tilforn. Blich.(1920).V.193. de løsslupne
Hunde foer ind mellem Buskene. HFEw.
SF.226. disse Aristokrater (var ikke) bedre
end løsslupne Rovdyr. Brandes.VIJ.621.

Il (^J'J ti^ II- løs 1.3: med løssluppen Tøile
(o : idet han slap tøjlen) og Sværdet i ven-
stre Haand styrtede (drosten) ind mod Her-
tugen. Ing.EM.III.154. 2.2) (sj.) jf. II. løs

3.3: Frugtbarheden og Mangfoldiggørelsen
. . suser som et løssluppent Uvejr overEvro-
pa. JJurg. OpfylderJorden .'(1910). 203. 2.3)

(endnu ikke i S&B., sml.: „mest norsk."
D&H.; jf. SV. losslåppt, uppsluppen) til IL
løs 3.4, om person(s adfærd ell. ytringer):

som ikke lægger baand paa sig; ubunden;
ubehersket; ustyrlig; spec. m. h. t. munterhed:
kaad; overgiven. Humøret (er) borte, og i

dets Sted er traadt en løssluppen Hidsig-
hed, der ikke vejer sine Ord. Érandes.III.
649. Denne løsslupne Munterhed smittede
mig uvilkaarlig. Pont.GA.81. Pelle havde
aldrig set noget Menneske græde saa løs-

sluppent, Ansigtet var helt i ét.AndNx.
PE.I.80. de Sange, der synges . . er hyp-
pigst temmelig løsslupne. FFed.-65.i8i.

jf.: en stadig djærvere Løssluppenhed.
Pon<.LP.F7JTi08. hendesLøssluppenhed og
Kaadhed afløstes . . af Lyst til Ensomhed.
EErichs.SM.25. f -etlntte, v. [II.I.1] løslade

(en fange olgn.).vbs.-slutning: MB.1784.968.
-løst, suffiks, se -leds.

lest-, i ssgr. (især (3) til adv. løst (se

n. løs (2)); i ssgr. m. part. som 2. led (som
sideform til løs-, jf. løshængendej. til II.

løs 2.1: Gummiregnfrakke . . løstsid-
dende For i Skuldrene. PolitiE.Kosterbl.
yil922.1.sp.l. et paa en Disk løststaa-
ende Kasseapparat. PoH/Æ.Vs 2925. 5. til

n. løs 2.3: (løvens) løstsluttende, gli-

dende Skind, der ved stærke Bøjninger

af Lemmerne slaar mange Folder.JLange.
11.189. til II. løs 2.4: en hvid Kjole af
løstvævet Silketø].Hus ogHjem.1912.490.
løs-tage, V. 1) lll.l.i](ntt kun ^) løslade

(en fange olgn.). (Kalk.U.8S8). "/u 1703
løstoges en Regimentskvartermester L. W.
(fra sit gældsfængsel i Kastellet). Løstagel-
sen skete med . . hans Kreditorers Tilla-
delse. EistMKbh.II. 232. smst.234. Gads

10 Mag.1925.405. 2) [II.2] (sj.) aftage; løsne.

løstage et Savblad. i)<feH.

L<estilk, en. se Løvstikke.
liøs-tsenker, en. [II.4.2] (nu næppe

br.) person, der tænker uden grundighed, paa
en flygtig, overfladisk maade. efter Løstæn-
keres vilde lndi2Åd. Balle.Bib.1.43. Leth.
(1800).214. Maaskee mangen en Løstæn-
ker har kunnet blændesved de Ord. Sibb.

BørikkeGrundlovengjenoprettes?I.(1865).35.
20 j/".L s tæ nk eri.sa.Moralphilosophie.(1878).

48. -Tikle, V. vbs.-ing(vAph.(1759). VSO.).
[II.l.i] (nu næppe br.) frigøre fra noget om-
viklet. MR.1823.24. uegl: (hun) løsviklede
sig af Børnenes Axme.Ing.EF.IV.34. (han)
løsviklede sin Haand, som hun havde gre-
bet. .ffaMcA.IF.455.

II t i videre anv., som
udtr. for frigørelse, udskillelse olgn. *for reen
til Jorden, | Løsvikler du (0: sjælen) dig
fra dit Støv. Ew.(1914).II.45. vAph.Chym.

30 IIL415. -ore, et ell. f pi. (DL.1—24—25.
5—8—5). [iløS|ø*r9] (ænyd. d.s. (fk. og pi),
glda. æda. løsæ øræ, sv. losore (n.), no.

løsøre (n.), oldn. lauss eyrir, lausaeyrir
(mods. fastr eyrir, fast ejendom); til II. løs

1.8; jf. Løse-mon; især jur ell. 03 og oftest

anv. (koll.) uden art.) rørlige ejendele (kreatu-

rer og penge nu i alm. ikke medregnede), røi--

ligt gods (mods. fast ejendom: hus og jord).

Fæ eller andre Løsøre. DL.5—8— 5. der
40 er større Forskiæl paa at deele foreenede
Lande mellem Kongelige Børn, end Penge
og Løsøre mellem andre Brødre. Holb.DH.
1.773. Løsøret følger Frue Græfvinden,
saa og det fældede Yz.vne-'Ved.Slange.Chr
IV.1066. Det Gods, vi eie, er enten fast

Gods eller Løsøre. Schytte.IB.V.222. (han)
havde faaet et anseeligt Løsøre og me-
get Jordegods i Medgift med sin Hu-
stru. Hauch.II.404. Auktionen (skulde) be-

50 gynde Kl. 11; men der var noget Løsøre,
som (ønskedes) solgt forinden. JakEnu.
S.83. Torp.317.\\i uegl. anv. deres „Ideer"
ere Løsøre, med hvilket de holde en
evindelig Flyttedag. Fædrel.l859.1230.sp.l.

(spøg., jarg.) om person: Skibet, Kahyt-
ten, Gulvet, Væggen og jeg faaer et

Stød over til den anden Side, og, som
det eneste Løsøre af de fem nævnte Gien-
stande, styrter jeg afsted imod den mod-

60 staaende Væg. CKMolb.Span.8. hans Ven-
ner, der har opdaget, at Løsøret er borte

(o: pigen er udeblevet), trøster ham med,
at der er Pynt nok alle Yegne.PoU^/3l928.
Sønd.l4.sp.4. \\ hertil Løsøre-auktion (Jak
Knu.S.85), -genstand (JohsSteenstr.Bayeux-

Tapetet.(1885).33. JurFormularbog.^131) ofl.
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lette, V. se lytte.

I. lier, en. (Løye. Moth.L184. MO. jf.
VSO.III.L189. Lej. Hiihertz.Ærø. (1834).

246). flt.-er (VSO. i bet. 2: Leth.(1800)).

{ænyd. løg, bad (DGrammat.II.63; „apud
Fionos.";, løv (KalkJI.881), løff (smst.V.

688), glda. løygh (HellKv.49), æda. løgh (i

løghæ. AM.), oldn. laug, eng. lye (oeng.

léah^ lud, ty. lauge, lud; besl. m. I. Lud;

jf. V. løve samt Lørdag) 1) (kun (dial. ell.)

i foræld, ordspr., jf.: „obsolet." FSO.j vand
ttl at bade ell. vaske sig i; ogs.: bad.
Moth.L184. fare ell. falde i løv ([ø]),

gaa i bad; bade. NvHaven.Orth.109. EU-
bertz.Ærø.(1834).246. O ordspr.: kast ikke
barnet ud med løven (jf. u. Badevand^.
Mau.473. VSO. MO. Der vU skarp Løv
til grov Synd, eller som det alminde-
ligere hedder: skarp Lud til skurvede
Hoveder o: haard Straf til grove For-
seelser. FSO. En behjertet Mand stod . .

op og afleverede i ramme Alvor denne
Replik: Man skal ikke kaste Løven (alm.:

det skidne vandj bort, før man har det
rene Yanål NatTid.'/,19.W.M.5.sp.3. 2) (ved
sammenblanding m. IV, Lov; dial.) kogende
vand til brygning olgn. Leth. (1800).
Thiele.III.49. se endvidere u. IV. Lov.

IL liøv, en. se I. Lev.
III. liøT, en, et. se I. Løb.
IV. liøT, et. [lø'v, ogs. løu', ^W^«.løu] løv.

Høysg.AG.136. best. f. -et [ilø-'va<] fit. d. s.

ell. (nu næppe br., jf. dog Feilb.) -e (LTid.
1739.553); best. f. flt. -ene ["lø-'vana] {glda.

løff i bet. 1 og 2 (Mand. 25. 88. Suso.28f.
Lucid.34), æda. løf , koll. (Earp.Kr.92), oldn.

lauf (koll.), eng. leaf, ty. laub, jf. got. laufs;

maaske besl. m. Loft, I. Løb; j/. VI. løve)

1) (ud^n for dial. næsten kun poet.) blad
paa træ ell. busk. dette Utøy (a: græs-
hopper) hafde ogsaa opædt Løvene, ja

Barken ofte med, af Træerne. Æreboe.145.
•En lille . . Fugl, | Som med et Løv paa
Qvisten leger Skiul. Bagges.SkB.98. et vis-

sent Løv, som faldt i Digterens Barm.
Staffeldt.188. En kold Efteraarsvind . . ras-

lede med de halvvisne Løv i Træerne.
Eeib.Poet.X.13. de ranke popler, der stak
nogle tykke, sorte, afbladede grene op
gennem et mylr af grønne løv. yMøllEJS.
Feilb. fælde ell. kaste løvene, (jf. u.

het. 2; 1. br.) om løvfald. Unge Frugt-Træer
. . fløttes efter Michels-Dag, naar de har
kast Løvene. OeconJoum.1757.191. det Brus
af Ranker og Rankers Ranker . . det havde
fældet hvert lille Løv og mistet hver
Blomst. JPJac.II.208. fletløv, derrører
sig, som udtr. for en ganske svag bevægelse
i stilheden i det fri; især i forb. m. nægtelse
som tcdtr. for fuldstændig stilhed. Moth.BlSl.
*Hvor aldrig Hane-gal og Fugle-Sang man
hører,

| Hvor aldrig mindste Løf og Blad
paa Træ sig rører. Eolb.Paars.254. han
saae til alle Sider, ved hvert Løv, som
rørte sig, viiste sig Signe for ham. Suhm.
(SkVid.XII.127). talem.: Hånd frygter for

hvert låf der røres (o: er overmaade æng-
stelig). MothX294. VSO. MO.

i|
i sammen-

ligntnger, i udtr. som ryste, skælve som
et løv (jf. u. Aspe-, Espeløv^. Brors.211.

Graahæt.11.75. »Kongen bliver bleg og
heel forfærdet,

|
Han ryster som et Løv.

Oehl.L.I.50. Bang. T.80. P (jf.u. bet. 2) i sam-
menligninger ell.billedl., m. henblik paa blade-

nes visnen og fald. hun var et falmet Løv,
10 som ilede Tilintetgjøreisen imøde. Etlar.

IX.191.
II (jf u. bet. 2) om blade og kviste

anv. som fodrer, til pynt olgn. »Smaae Løv
og lidet Græs jeg veed er eders (o: ha-

rens) Ret. ReynikeFosz.(1747)J243. Krandse
af friske Løv. Gijlb.II.122.

2) (i rigsspr. især fD) koll., om løvtræ-
ers og -buskes blade (især i modsætn. til

naaletræemes blade). Sligt (o: at føre maj
i by) er gierne skeet paa PhUippi Ja-

20 cobi Dag (o: Vej, eller, hvis Løv ikke
endnu da var udsprungen paa Træerne,
8 å 14 Dage derefter. Lrid.i755.5i4. »Det
Land endnu er skiønt, | Thi blaa sig

Søen bælter,
| Og Løvet staaer saa grønt.

Oehl.L.II.102. 'Det aander himmelsk over
Støvet,

I
Det vifter hjemlig gjennem Lø-

vet. Grundiv.SS.III.314. *De (gik) under
Løvet,

I
Som hang i Knopper over grøn-

ne Sti. Eeib.Poet.VIl.272. 'Lad synke kun,
30 med Løvets Fald,

|
Hver Markens Blomst

i Rad (jf. Løvfald). Boye.AD.1. 88. Over
tyve Vedbendgrene . . omspænder Cy-
pressen og breder et mægtigt Løv op
over dens nu helt udgaaede Krone. Na-
turensV. 1913. 270. skovbunden var dæk-
ket af et tykt lag vissent løv >

|| i (side-

ordnet) forb. m. Græs, som sammenfattende
udtr. for plantevækst, (der) skeede stor

skade paa Frugter, Løv og Græs. ^orre-
«bye.TF.20. den tjenstvillige Sol havde

tørret Vandet (o: regnen) baade af Græs
og høy. Blich.(1920).XXIV.72. jf: *falm
kun. Løv og StTiia.Recke.GND.145. || ^ æl-
de ell. kaste (se II. kaste 5.sj løvet, (jf.
u. bet. 1 samt løv-fældende, -kastende; 1. br.)

om træer, buske: afblades. || i sammenlig-
ninger ell. billedl.; især, m. henblik paa lø-

vets fald om efteraaret, i udtr. for alderdom
og død. *(gud) plukker Verdner af som

50 Løv. Storm.SD.229. *Jeg saae hans (o: hej-

serens) Glands, men ei hans Støv,
j Jeg

saae hans Vext, men ei hans Løv. Grundtv.
TJdv.V.W. *Da sank de blege Krigsmænd
som Løvet i Køst. Eauch.SDJI.88. deres
Hær skal visne . . ligesom vissent Løv (Chr.
VI: ligesom naar noget falder) af et Figen-
træ. £s.34.4.

II
(sj.) overf., om et menneskes

hovedhaar. »falmet var Lokkernes friske
Løv. Erz.D. 1.55. \\ talem. (nu kun dial.):

60 ikke lægge løv imellem, ikke lægge
fingrene imellem. Moth.L294. Jeg tænkte
kun paa at bruge min højre Arm (o: til

sabelhug): og jeg ved kun, jeg lagde ikke
Løv imellem. RasmEans.M.95. (præsten)
vilde skaffe sig . . Oplysninger om Til-

standen i hvert af Sognets mange Hjem

40*
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— sandelig, han skulde ikke lægge Løv
imelleml Lunde.HG. 162.

||
om kviste med

paasiddende blade anv. hl foder, strøelse

olgn. (Sal?XVI.277), ell. til at pynte (maje)
med (jf. u. Ege-, Laurbærløv samt Løv-
foder^, (de) bare Løv paa deres Hatter.
Holb.DH.II.473. »Nær Lolland, Falster,

staaer i Klæder hvide,
|
Med Løv om

Haaret, Bølgens ranke Mø. Boye.PS.IV.151.
Feilb. laurens løv, se Laure 1.

3) udvidet anv. af bet. 2. 3.1) (sj. i alm.
spr.) om naaletræers naale (jf. Granløv^.
*alt det sorte Løv af Yduns Haves Gra-
ner. Bagges.lll.126. Oehl.N0.116. Grenene
duvede i de gamle Graner . . Trods deres
Ælde havde de skudt smaa nye Skud,
smaragdgrønne Kerter i det dybgrønne,
gamle N aaleløv. Madelung.GM.225. 3.2)

(1. br. i alm. spr.) om urters blade (og
stilke). *en. uanselig Rod,

| og dog med
himmelsk Virkemagt. Dens Løv | var
mørkt og fuldt af Pletter. UBirkedal. (St

SprO.Nr.76.35l. Urtekoste af Ambra, Bal-
sam, Krusemynte og andet stærktduftende
Ij0v.DanmHavebr.24. Hele Planten fa; bene-

diktinertidslen), Løv og Blomster, Frø og
Rod tilskreves store Egenskaber, smst.32.

II
spec. (hot.) om bregnernes blade, paa

hvis bagside sporehusene sidder. Lange.Flora.
XLir. Indenfor de enkelte Arter af Breg-
ner er i nyere Tid opstillet et Utal af

Varieteter og Former, væsentlig paa
Grundlag af Løvets forskellige Form og
Indskæring. Rostr.Flora.il.459. (foreslaaet

i Viborg.Pl.(1793)) som 2. led i navne paa
bregner, se fx. Hinde-, Kam-, Mange-, Rade-
løv. 3.3) (bot.) det vegetative legeme hos
de lavere sporeplanter, som ikke er sær-
lig udsondret i stængel, blade og rod; Thai-
lus. Lange. Flora. XLir. Levermosser . .

Planten er et Løv uden Blade eller en
Stængel med Bl&åe. Bostr.Flora.11.338.

V. Lev, et. se I. Løbe.
Liffv-, i ssgr. ['løu-] (f Løve-, se u. Løv-

værk), til IV. Løv (jf. dog Løvstikke j, især
til IV. Løv (i og) 2. jj af de mange ssgr.

kan (foruden de ndf. anførte) nævnes: Løv-
bunke, -dynge, -hvælv(ing),-hvælve, -knip-
pe, -masse, -pragt, -prydet, f -baand,
et. (jf. -snor) bladguirlande. VSO. (u. høv-
snor^. -bedækket, part. adj. (jf. -dæk-
ket; nu sj.). *Saa sagte monne hun sig

snige
I
Ad løvbedækte Gang. Thaar.PB.

15. -blad, et (i bet. 2 ogs. en). 1) {jf.
oldn. laufsblaQ, blad; bot.") om træers, buskes

og urters grønne blade. VSO. Warm.Bot.44.
2) t ^ følfod, Tussilago farfara L. Viborg.
Pl.(1793).166. VSO. t -brand, en. syg-
dom, som angriber og hentørrer træernes løv.

VSO. -brun, adj. (sj.) af farve som vis-

sent løv. et Par løvbrune Silkestrømper.
JPJae.Il.32. -bae, en. (jf. -lænke; nu
sj.) bueguirlande afløv. MO. D&H. -busk,
en. (1. br.) løvrig busk. *Han hører . . Fug-
len blandt hvislende | Løvbuske slaae.

Winth.Haandt.8. Winth.L69. -bærende.

part. adj. (1. br.). VSO. Et løvbærende Træ.
MO. D&H. -bæring, en. (sj.). den
sjeldent manglende Underskov giver den
naturlige sommergrønne Skov et meget
tiltalende Præg i Løvbæringens Tid. Stag-
gemeier.Træ-Former.(1885).25. -daler, en.

{efter ty. laubtaler; foræld.) fra 1726-95
præget fransk sølvmønt (écu de six livres),

der havde en laurbær-gren i præget (og som
10 cirkulerede stærkere og til højere værdi i ud-

landet end i Frankrig), tyve blanke Løv-
dalere. Alle randede, alle ubeskaarne.
Oehl.XIII.300. Hauch.lV.245. Sal.^XVL
277. -dusk, en. (1. br.) tæt samling, hæn-
gende klynge af et træs, en busks blade.

Træerne rystede de visnede Løvduske
ned paa den halvfrosne Jord. Hauch.ll.
186. *Hun ilede didned . . | Hvor Bøgen
i Voven hængde

|
Sin Løvdusk, grøn og

20 lys.Winth.ND.97. S&B. -dække, et. 1)

GJ dække, som træers og buskes løvkroner

danner; løvtag. VSO. MO. 2) (forst.) lag

af vissent løv, som dækker skovbunden; løv-

lag. Sal.^XVI.277. O -dækket, part. adj.

(poet. -dækt. Lund.ED.171). (jf. -bedækket,
-taktj dækket ell. skjult af løv; ogs. om træ

ell. busk: som bærer rigeligt løv. *(fuglens)

fortrolige Qviddren
|
Fra løvdækkede

Green. JMHertz.Isr.156. (jeg) ilede gjen-
30 nem Haugerne, og . . ned ad den brede,

løvdækkedeGang. Winth.NDigtn.224. S&B.
1. Ii«ve, en. ['lø'va] ftt. -r. {glda. løwe,

løæ, løyæ (Kalk.lL891), leye (Lucid.45),

løgæ (i løgæ mun. HellKv.31), læghæ
(smst.53. Harp.Kr.239), lage (HellKv.lO.

jf. sdjy. law (Feilb.), mnt. lawe^, jf. glda.

leon, løwen (ogs. n.), liøwen, n. (Kalk.ll.

891), æda. løu (FlensbSt.43), sv. lejon, n.,

oldn. léo(n), m. og n.; eng. lion, ty. 16we
40 Cog leu; mnt. lewe, lo(u)we, lavsrej; fra lat.

leo, gr. léon ell. fra et orientalsk sprog; jf.
Kamæleon, Leopard)

1) stort gulbrunt rovdyr af katte-
slægten, hjemmehørende i Afrika og Vest-

asien, hvis han bærer en stor manke ; under-

tiden spec. om hannen i modsætn. til hun-
nen, løvinden; Felis leo. *En Løve veed
sin Hule, |

Hvor band sin Roe kand faae.

Brors.8. 'Stort Mod og Styrke har en
50 Løve,

I

Som den ej vil mod smaae Dyr
øve. Abell. *Løver og Bjørne, dem trod-

sed jeg fo: David) nu,
|
Trodsed meer,

trodsed Falskhed til Hove. Grundfv.SS.IL
166. *en brandguul | Løve . , stod og
rysted den vaiende Manke. Hauch. Lyr.*

270. Løven er smukkere end Løvinden
og Tyren end Koen. Schack.244. Løven
. . gør ved sin Størrelse, sin rolige Kraft

og vældige Stemme et stolt og majestæ-
60 tisk Indtryk. BMøll.DyL.1.52. løven er

dyrenes konge Cjf. u. I.Konge 4.i). Oehl.

XX1X.113. Mau.4957. Brehm.DL.UIl2.12.

II
klippe å la løve, især m.h.t. puddel-

hund: klippe med løvelignende manke og

haledusk {jf. klippet løve u. III. klippe 1.4).

Børd.DBU.24. Brehm.DL.^IIl2.125. || om
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andre dyr (der har visse ligheder med, paa
en eller anden maade minder om en løve;

jf. ogs. Bladlus-, Myre-, Pung-, Søløve^,

amerikansk løve.seamerikansk.Ctron,:^
islandsk løve, se islandsk.

2) i sammenligninger ell. billedl. m. Jien-

blik paa visse løven tillagte egenskaber (jf.

u. bet. S). 2.1) i udtr. for stor styrke,
kraft, hånd slog to stærke som løver

(1871: to Løve-Helte^, af Moabiterne.
2Sam.23.20(Chr.VI). Kræfter som en
Løye.Kierk.VlJ250. brøle som en løve,
raabe, tale med gennemtrængende stemme;
udstøde løvebrøl. VSO. e. br. jf.: jeg vilde

arbejde, arbejde som en Løve (o: vold-

somt). Drachm. UB. 182. 2.2) i udtr. for
stort mod, kækhed, tapperhed. 'Jeg
knnde blevet af saa mangen Forsyns
Prøve

I
Uovervindelig, behiertet som en

ljø\e.Brors.l56. Saa modig som en Løve.
Høysg.S.12. Olavs Mænd vare stærke og
klække som Løver. Grundtv. Snorre. 1.819.

stride (kæmpe, slaas) som en løve,
stride med overmaade stor tapperhed. J.,hvor-

vel han havde stridet som en Løve, blev
dog efter Slaget med stor Haanhed mod-
tagen af sin Gemahl. Holb.Eh.1.109. De
Danske lod sig . . ingenlunde slagte som
Fæ; men værgede sig tvertimod som Lø-
Ver. Grundtv.Saxo.II1.137. Heib.PoetJ V.85.

Drachm.D.8. Q billedl.: kæk, tapper, mo-
dig person. Hånd er ret en løve: siges
om en bråf soldat. Moth.L306. 'man være
kan mod farlig Fiende Løve | Og uden
Fiende stor Kujon. Wess.122. DrachmJ.
374. (jf. u. bet. 2.4^ iron.: Hånd er en løve
hiemme (o: kæk, hvor der intet er at frygte).

Moth.L306. Italiener . . som lade sig be-
hærske og undertrykke af alle, ere som
Løver udi Kiøkkener og Fruerstuer. Ho/6.
Ep.III.249. VSO. en pommersk løve,
(nu næppe br.) om person, der kun er kæk
i munden. Moth.L306. VSO. 2.3) i udtr.

for ædelhed, værdighed, højhed. Man
skulde tæncke, en Løve havde været
Herrens Far, og et Faar Herrens Moor,
saadant Ansigt har Herren fuld af Mild-
hed og 'iA&iestæt.Holb.Tyb.II.2. naar galt

skal være, vil jeg heller falde for en
Løve end sparkes og trampes ihjel af et

Asen. Hauch.MfU.18. 2.4) (nu 1. br.) i udtr.

for grumhed, vild, grusom, tyrannisk
optræden. Vær ikke som en Løve i dit
Huus, eller mistænksom mod dit Tyende.
Sir. 4.33. Holb.Paars.114. det ene Men-
neske er bleven en Løve, og det ene en
Tiger mod det 2Jiået.Basth.AandeligeTaler.
I.(1779).221. Mall.SgH.7. 'Ret som glu-
bende Løver de Troiske Krigere stormed

|

Nu mod Skibene hem. Gertz.(Wilst.Il.
(1909).XV.v.592). 2.S) (især højtid.) som
symbol paa magt. 'Hist kommer han
i Uveirsstraaler,

| Med Magtens Løve ved
sin Fod,

| Og veier Ret i sikkre Skaaler.
Staffeldt.D.II.48. (mederne og babyionerne

fik) Held til at overvælde den assyriske

Løve, der saa længe havde strakt sine

Rovtog over hele det vestlige ksien.FFal-
kenstjerne. Overs, af Herodot. I. (1897). 222.

Ilden svenske ell. (især) den britiske
øve olgn., (m. henblik paa disse landes

vaabendyr, se bet. 5) den svenske, britiske

(osv.) stats- ell. krigsmagt. || om Danmark:
Bagges.Ep.l58(se ndf. sp.635^). 'Der faldt

den bolde Læssøe . . | Og for den danske
10 Løve

I
Det var et Hjertesaar I Grund/v. Z7dr.

IX.257. *(de) vilde staae og falde
|
Med

Løven askegraal stnst.^oS. Ploug.I.165.

3) (jf. u. bet. 2) i ordspr. og talem. (ofte

m. hentydning til dyrefabler). Q gaa omkring
som en brølende løve, se brøle l.i. H
godt brøl(e)t, løve! se brøle l.i. |l be-
væge sig som en (vred) løve i et bur,
rastløs gaa frem og tilbage (i et værelse) i

ophidset, heftig sindstilstand. Han løb op
30 og ned i Stuen som en vred Løve i sit

BiiT.Ing.LB.III.89. \\ gaa, løbe (lige)
i løvensgaboi^.^et/.strube. Hostr.G.63),
gaa tankeløs lige imod en fare; intetanende

træ/fe paa en fjende eller person, man søger

at unagaa; undertiden ogs. om tilsigtet møde
for at trodse faren. D&H. BerlTid.'^/ii

1930.MJ22.sp.2. Hjemmet.Vnl931.41.sp.l.
\\

løvens hule, om sted, hvor en fjende, en
farlig person holder til. 'vogt dig for Lø-

30 vens Hule,
|
Læg Mærke til de dybe Spor

i Sandet:
| De vende alle indad, ingen

ud! Oehl.VII.269. Jeg skal tragte Kaffen
og egenhændig bringe den over i Løvens
Hule (o: den vrede mands værelse). Schand.
VV.182. gaa, vove sig ind i løvens
hule olgn., opsøge en fjende ell. en farlig
person paa hans tilholdssted. Pont.MÉ.135.
BerlTid.''/il931.Aft.l.sp.6. \\ løven ken-
des paa kloen, (efter lat. ex ungue le-

40 onem; jf. Arlaud.67) af en persons (vold-

somme) handling(er) kan man slutte sig til,

hvordan han virkelig er. Da man saae (Ca-
ligula), som Dommer, at jage sin Dolk i

en Misdæder i det samme Øjeblik, han
oplæste Dødsdommen for ham . . kiendte
man Løven af K\øeTne.Schytte.IR.I.47.
•paa Fjeren kjendes Fuglen,

| Paa Halen
Ræven og paa Kloen LøvenjSø/o/"/.CArJF.
75. Mau.6211. løvens klo, i udtryk for,

50 at noget bærer præg af en kraftfuld per-
sonlighed; isasr i forb. mærke løvens
klo. Naturligvis fornægter Løvens Klo
sig heller ikke (i Drachmanns „Peder Tor-
denskjold") i det Enkelte, men det sam-
lede Indtryk er dog mere Støj end Styrke.
PHans.III.682. PARosenb.BB.27. || lø-
vens part, (efter en fabel af Æsop; se

Arlaud.56) urimelig stor andel, som den
stærkere tilvender sig paa den svageres be-

60 kastning. Levin. Drachm.VD.261. aet (var)
Kronen, der i alle Retninger tog Lø-
vens Part af Kirkegodset. KrErsl.KL.98.

||

sparke til den faldne løve, vise sin
ringeagt over for en falden storhed (jf. Æsels-
spark). Mau.1.679. EHenrichs'.MF.I.181.

Il
vække løven, opvække kampmod, kamp-
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begejstring Jws nogen. *Jeg troer, Bellona,

ved at røve | De Kugler, som, mens der
var Fred, | Vi blot i Drømme legte med,

|

Har vakt den gamle Danske Løwe. Bagges.
Ep.l58. *De (o: de frivillige) vilde ved
ExempletsMagt |

Løven i Hjemmet vække,
Holst.iV.62. vække den slumrende
løve, fremkalde voldsomme lidenskaber, der

bringer en i fare, hos person(er), der ellers

forholder sig fredeligt, roligt. Carl (o: CarlII
af England) vakde selv i Parlamentet den
slumrende høve.Grundtv.IIV.III.402. væk
ikke den slumrende løve (o: tir ikke ved-

kommende person)
i II

en løve paa vejen,
paa gaden, (efter Ords.26.13; sj.) som ud-
tryk for (uden grund formodet) fare. saa
frygtagtige, ligesom der var en Løve ude
paa Gaden at møde åem. Hersl.TT.1.500.

Il
løve og faar, løve og lam, som ud-

tryk for voldsomhed, kampmod olgn. i mod-
sostn. til fredelighed, frygtsomhed. Mau.6217.
at være Faar udi Huuset, og Løver uden
for. Holb.Hh.lI.538. *( Thorvalds ord har)
kølet pludselig din Lue,

| Og giort dig
fra en Løve til etlia.m.Oehl.P.338. Grundtv.
Udv.V.59. springe (fare, flyve) op som
en løve og falde nedsomet faar, et
lam, tage fat paa en sag med stor iver og
voldsomhed (store ord, anmassende optræden
olgn.), men paa beskæmmende maade komme
til kort. at flyve op som en Løve og
falde ned som et Lam, det er kun Kiær-
lingerie og BøTne-StTeger.Grundtv.Snorre.
1.193. sa.BrS.201. Præsterne sprang op
som Løver, men faldt ned som Lam, og
Forfølgelserne fortsattes. HPHanss. T.Il.
57. Jf.: Op sprang det unge Medlem som
en Løve, og det en af de Løver, der ikke
falde ned som Faar. Tops.lII.215. || løven
og lammet {efter Es.11.6-7) i udtr. for,

at der raader fuldkommen fredfyldte til-

stande: *lukt var Landet, hvor Fred kan
boe,

I

Hvor ei de skrigende Drifter stride,
|

Hvor Lammet leger ved Løvens Klo,
| Og

Kiddet ved Parderens Side. Ing.RSE.VI.
270. i festen deltog repræsentanter fra alle

partier; alle stridsspørgsmaal var skudt til

side; løven oglammet græssede fre-
deligt side om side

|

4) {efter eng. lion, berømt, søgt person;
opr. om de løver, der fandtes i Londons
Tower og hørte til byens seværdigheder (to

see the lions); især spøg.) person, som
(ved ydre, væsen, optræden) er genstand
for almindelig opmærksomhed og om-
iale (jf.Bsl-, Salon-, SelskabsløveJ; ofte:

modeherre; laps. Gylb.TT.18a. en Flok
unge Løver af god Familie, der gjøre
deres premieres armes i Foyeerne og
QovlisseinQ. Bournonville.Th.1.88. en ivrig
Danser og Løve paa Baller. TroelsL.BS.
11.245. (Madvig havde) en stærk Mis-
tillid til alle Slags „Løver", baade i Po-
litik og Videnskab. EHenrichs. Mændene
fra48.(1911).104. *Vi spiller Elsker og
vi spiller Kort,

|
gi' er Løven. Drachm.

DJ.11.329.
II

i forb. m. gen., der betegner
den kreds, det tidsrum, hvori vedkommende
er midtpunktet for opmærksomheden. Man
betragtede ham med nysgjerrige Blikke,
og han var aabenbar Selskabets Løve
den Aften. Hauch.MfU.25. (han) var en
Sæson igennem Salonernes Løve. Jørg.JF.
11.50. dagens løve, meget fremstaaende
og omtalt mand; helt; ogs.: ung modeherre.

10 han (var) i den Grad Dagens Løve, at
intet Selskab var fuldkomment uden hans
Nærværelse. Tolderl.F.1.79. EHenrichs.CB.
102.

6) om afbildning af en løve anvendt
som vaabendyr; spec. (herald.): (gaaende)
vaabendyr af samme tegning som en leopard,
men med hovedet i profil, den Spanske Løve,
de Engelske Leoparder, dend Lombardiske
Slange. LTid.1726.640. PBGrandjean.He-

70 raldik. (1919). 123. den britiske, norske,
svenske løve I i forb. hjerter og løver
(o: om det danske rigsvaaben), se I. Hjerte 5.1.

6) (astr.) i best. anv.: dels navn paa et

stjernebillede mellem krebsen og jomfruen
(ogs. kaldet den store løve. SaUXVI.
280), dels (og især) om det femte tegn i

dyrekredsen; Leo. LTid.l722.Nr.8.8. Bug-
ge.Astr.5. 'Som Løvens Barn (o: født under
løvens tegn) paa denne Jord | Han var ud-

aoseet til Lykke stov.Winth.VI.161. *Naar
Solen staaer i Løvens Tegn,

|
Og Hede

Græsset bleger. Bødt.60. Ueegaard.Å8tron.
9.197.

II
i forb. m.gen., om forsk, stjerner in-

den for dette stjernebillede, løvens hjerte:
VSO. den klare Stjerne Regulus, Løvens
Hjerte (1. Størrelse). Hag.VIl.152. løvens
hale: VSO. 1 Løvens Hale staar Dene-
bola (2. Størrelse). Hag.VII.152. Stjernen
staaer klar i Løvens Øie; men Skytten

40 og Jomfruen truer den. Ing.VS. 1. 22.
\\

den lille løve, stjernebillede mellem den
store løve og den store bjørn; Leo mhior.
Bugge.Astr.6. SaUXVI.2'80.

7) brølende løve, ^ navn paa et (gam-
meldags) kortspil, hvor deltagerne efterligner

forsk, dyrestemmer. GlSpil.69.

II. JLeve, en. se LLøbe.
in. liøTe, en. se I. Løv.
IV. løve, V. se III. løbe.

50 V. løve, V. -ede. {ænyd. løffue og løge
(DGrammat.Il.63), oldn. lauga; afl. af I.

Løv; nu næppe br., jf.: „obs." VSO. „for-

ældet." MO.) vaske. Moth.L184. || refl.:

vaske sig; tage bad. NvHaven.Orth.109.
iei;m.(„endnu Nordsjell.").

VI. lave, V. [ilø-va] -ede. {glda. løves
(DgF.11.103); jf. <y. lauben samt oldn. lauf-

fast; afl. af IV.Løv; jf.løvet) \)(nunæppe
r.) besætte, pynte med løv; maje. Moth.

60 L295. VSO. Mb. 2) tage blade af træerne

(til foderbrug); afløve. vAph.(1772).IIL

jf. VSO.
II

nu vist kun (især poet.) i forb.

løves af, afblades. D&H. billedl: hver
Vellyst . . løves af som Træ i Høst. JP./ac.

(1924).L195. 3) (poet.) faa træer, buske

til at sætte løv, til at springe ud. *hvor
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Søndenvind og Solskin løve SkovenJ^Zo«^.
11.84. *Vaaren, der løved

|
Skoven med

straalende Pragt. Becke.SD.169. 4) (iscer

poet.) i pass. ell. (sj.) refl.(Ploug.II.37), om
træer, buske: faa blade, løv (om foraaret);

springe ud. Moth.L295. *l Danmark løves
Bøgeskoven I Saa kiønt som ellers ingen
Steds. Gruy^dtvJ'S. VII^44. Fkuron.S.47.

\\

billedl. 'Foran (o: i ligtoget) de fylke sig . .
|

hans (o: Frederik VIi.s) Stammes Mænd, |
lo

Han var det Skud der løvedes bedst; |
Lø-

vet faldt af — nu visnede åen.Ploug.II.58.
*i Brystets tomme Rum | en Lykke løves.

HAhlmann.FD.2o.
Lieve-, issgr.(\ Løver-, se u. Løvekule^.

til L Løve (if. dog Løvekar samt u. Løbe-
ild, -mælk. Løvværk^; fx. (foruden de ndf.
medtagne): Løve-jagt, -jæger, -kamp, -krop,

-moder, -pote, -race, -skind, •abe, en.

(zool.) om egernabearter med stor manke afx
slægten Leontocebus. Maanedsskr. f.Reisebe-

skricelser.L(1834).107.BrehmJ)L.*III3.154.
'Hgtig^ adj. løvelignende ; spec: modig;
uforfærdet. vAph.(1772).IIL VSO. Der var
noget Løveagtigt, noget Djærvt . . og Stolt

i den Maade, hvorpaa hans kraftige Skik-
kelse bevægede sig.ThomLa.NL.219. -be-
hjertet, part adj. (jf. -modig; poet., sj.)

løvehjertet. Wilgt.OdJV.v.724. -ben, et.

spec. d. s. 8. -fod 1. den dampende Treeta- »
ses Robbermaskine med Løvebeen under.
CBemh.NF.II.243. AlbaSchicartz.Skagen.l.

(1912).156. -brøl, et. VSO. Brehm.DL.*
III2.18. Q overf.: kraftigt raab; skraal. Riget.

"/6l913.1.8p.l. -bænk, en. [L4] 07--række;
foræld.), paa „Løvebænken" i 1ste Parket.
Liselundbogen.1914.88. -fod, en. spec: t)

(jf. -ben^ otn (mer ell. mindre stiliseret) gen-
givelse af en løves fod tjenende til fod ell.

ben paa forsk, brugsgenstande, smaa Mar- f)
mor-Borde, staaende paa forgyldte Løve-
Fødder. EPont.Men.III.54o. Hostr.G.20(se
u. Gesvejsning^. JacPaludan.F.78. 2) (jf.
Jakobsblomstfer) 6) ^ Alchemilla L.JTusch.
12. IRaunkiær.ID.ll. -gaard. en. dyre-
gaard til løver. Schytte.IE. V.341. MO. D&H.
-gab, et. spec: 1) (jf. løvens gab u. L
Løve 3; sj.) biUedl., i udtr. for graadig-
hed, begærlighed, han (gik) til Aviskon-
toret, for at kaste Oversættelse og An- 5p

mældeise i det slngne Løvegab. Drachm.
F. II. 188. 2) (dial.) ^ d. s. s. -mund 2.

JTusch.285(Fahit€r). -graT, en. (glda.
løw graff (Suso.97), oldn. Ijonagr^f ; nu sj.)

d. s. s. -kule. S&B. D&H. -grnbe, en. (nu
næppe br.) løvehule. Reiser.III.422. -haar,
et. spec. (jf. -manke; sj.) brugt billedl.: *En
Qvinde for ham staaer,

i
Med Glød i hule

Øie
I
Og vilde Løveh&ar. Ing.VSt.183.

-hale, en. spec. (jf. -mmpe): ^ slægt aff^
læbeblomstrede Cgaltetand-gruppen), der dyr-
kes som prydplanter; Phlomis (tuberosa).
SkoUprogr.Herlufsholm.1897.67. jf.FEkkard.
Naturkundskab.(1795).272. -ham, en. (jf.
-hud; nu næppe br.) i talem. som: han er
en abe i (en) løveham (o: om en uvær-

dig i en høj magtstilling). Moth.L306. VSO.
-helt, en. (bibl.) stærk, modig helt. han
slog to Løve-Helte (Chr.VI: stærke som
løverj af Uoahiteme. 2Sam. 23. 20. QP

-hjerte, et. (glda. liøen hiærthæ) billedl.,

som udtryk for stort krigsmod og uforfærdet-
hed. 'ey nogen Magt hans (o: Augustus')

Løve-Hierte brekker.FaW.0md.i58. »De
tappre Mænd . . |

Gaae, naar det gielder

om, med Løvehierter frem.NordBrun.Jon.
101. MO. H (melon.) om overmaade tapper
person, vist Jcun (efter fr. Cæur de Lion^
som tilnavn til Richard I af England. Ri-

chard Løvehierte. FSO. Lemb. Shak. 1.2.

-hjertet, adj. ^j/. -hjerte »awf -behjertet;
nu sj.) modig; uforfærdet, der kommer den
ædle Penelope, den u-overvindelige og
Løve-hiertede Ulyssis Gevaahl. Holb.Ul.1.8.
sa.Tyb.III.5. JLRasm.1001Nat.74. -ho-
ved, et. spec: \) genstand, der minder om
en løves hoved; især: mere ell. mindre stili-

seret gengivelse af en løves hoved anvendt
som ornament. Moth.L306. store brune Tre-
surer med Løvehoved er.Pram. F7J40. 'Da
kom en Snække for fulde Sejl, |

Med Løve-
hoved og Hjærte-Spejl.6?r«nd^rJ*S. FJ.78.
Kildens klare Vand . . kom ud af et Løve-
hoved. StormP. BedreBørns Folk. (1930). 44.

2) (1. br.) om en mands hoved (som har kraf-
tige, majestætiske træk og kraftig haarvækst).
en kæmpehøi Mand, med graat Haar om
det store Løvehoved. Ing.LB.1.49. Madvig
havde i sin Natur intet af det, der tager
sig ud . . Der sad intet Løvehoved paa
ham. EHenrichs.Mændene fra48.(1911).104.
3) (sj.) person (^geni'^) med langt haar („løve-

manke"). DdH. -hud, en. huden, skindet

af en løve; spec. om det løveskind, som Her-
kules bar: Hercules med Løvehuden.F50.
Ploug.II.98. jf.: Man maa svøbe en Pe-
dant udi en Løve-Hud, og bevæbne ham
med Herculis Kølle, saa bliver han dog
en Pedant. Holb.Ep.1.68. || som symbol paa
stort mod, uforfærdethed ell. magt. PoulPed.
DP. 36 (se u. Hareskind;. (Nille) holder
Storvadsk . . og hænger Jeppes stærkt
medtagne Løvenud til Tørring paa Gær-
åestiiveTne.VUhAnd.KJ.13. talem. (nu sj.):

naar løvehuden ikke vil række til, bru-
ger man rævebælgen (o:(krigs)list, rcenker).

Mau.o054. da han meende, at Magten vilde
her ikke forslaae, strøg han Løve-Huden
af, og drog Ræve-Bælgen paa. Grundtv.
Saxo.1.72. Hvor Løvehuden ei kan naae,
øger man en Rævebælg til.VSO.V.R20.

(j

(jf. u. -hamj i forsk, talem. (der hentyder ttl

en dyrefabel, hvori et æsel eU. et andet fejgt
dyr ifører sig en løves hud for at skræmme
andre) som en abe (Moth.( GkS770.IV.23)),
et faa r (Anti-Spectator.164^), en hare (jf.
PoulPed.DP.63) ell. (især) et æsel (asen)
i løve hud. Moth.H290. MO. D&H. jf (om
ting ell. forhold): Ak Forhold I Kaarl Pas-
siar! Fattige Faar i Løvehud! gamle Psal-
mer, hvormed man synger Børn i Søvn.
Gylb.VlI.27. ordspr.: klæder man asenet



639 lierelmle liovetand 640

^i

i løvehud, forraades det dog af ørerne.
MauJI.616. Holb.MTkr.201. jf.: en Recen-
sent . . har saa temmelig nøje behandlet
mine Noveller efter de i Lærebrevet op-
givne Regler. Dog maae jeg bemærke en
meget almindelig og meget undskyldelig
Fejl: at han ikke har trukket Løvehuden
højt nok op over Ørerne. Blich.(1920).VI.
300. -hule, en. (jf. -grube, -kulej for-

dybning i jorden, hvor løven har sit leje. Rei-
8er.IV.190. VSO. MO. -hnnd, en. (nu
næppe br.) lille hund med løvelignende manke;
ogs.: (puddel)hund klippet å la løve. vAph.
(1772). III. Ra/f.(1784).444. VSO. S&B.
-hvalp, en. (cenyd. løye hwalp, oldn.

léonshvelpr; nu sj., jf.: „usædvanl." MO.)
d.s.s. -unge. Moth.L306. VSO. \\ om ung laps

"f. I. Løve 4, Hvalp 2). Hendes Broder,
enne Løvehvalp, havde naturligvis rost

ham i vilde Skyer . Leop.SE.16. -ild, en. se

Løbeild, -kar, et. {ænyd., glda. løghæ-,
løy-, løw(e)kar; til 1. Løv ell. V. løve; nu
næppe br.) kar, der anvendes ved badning ell.

renselse. Løvekar . . kaldes et kar mand toer
n^Ofødte børn i.Moth.L184. NvHaven.Orth.
109. om renselseskar ved Jerusalems tempel:
•Røgverk, Lampe, Løve-Kar.Brors.4. -klo,
en. spec: 1) (jf. løvens klo u.l. Løve S)
billedl. Vi maae længe gaae frem i Bla-
det med megen Klogskab og Forsigtighed.
Løvekloen skal vises dem, det forstaaer sig,

men kun anvendes, slaaes i dem, naar det
er nødvendigt. Cit.l838.(PLaurids.S.I.131.)

2) t ^ bjømeklo(2),Acanthus.VSO. -kraft,
en. (jf. -styrke; nu næppe br.) stor kraft ell.

styrke. VSO. -kule, en.CS Løver-. Grundtv.
SS.I.574). dels (nu næppe br.) d. s. s. -hule
(Moth.L306. VSO.), dels (bibl. ell. i eventyr)

om grav, hvori løver holdes i fangenskab.
Dan.6.8. Daniel blev . . kastet i Løvekuu-
len. Holb.JH.I.509. NationalmusA.1931.6.
Feilb. overf.: P. C.Koch beklagede bittert,

at hans „Dannevirke" skulde trykkes i den
flensborgske Løvekule. PLaurids. S.VII.
117. -man, en. (nu næppe br.) 1) d.s.s.

-manke 1. vAph.(1759). VSO. 2) d. s. s.

-manke 2. 'Guldfaxes Løveman. Grundtv.
PS. VII. 324. de dristige Lokker, som
kruse sig kraftigt om hans Pande, for-

vandles i Kampen til den frygtelige Løve-
m&n. Ing.DM.200. -manke, en. 1) han-
løvens kraftige haarvækst (manke) paa hals

og skulder. D&H. 2) (mankelignende) haar-
vækst, der minder om en løves; hos løveaberne:
Brehm.DL.^III3.154. || især om en mands ho-

vedhaar: kraftig (bølgende) haarvækst. (Bjørn-
son)meå. sin mægtige, graasprængte blonde
Løvemanke. Schand.OJl.137. AndNx.S.130.
-manket, adj. (1. br.) som har løvemanke
(2). Brandes.Vi.299. Hans Højærværdig-
hed holdt det løvemankede graa Hoved
Tdæiki. Bang.T.69. G) -mod, et. ualminde-
ligt mod og uforfærdethed i kamp. Mau.
6213. Eolb.Hh.1.244. *Der kæmpedes med
Løvemod.Grundtv.PS.V.435.Recke.KL.117.
-modig, adj. (1. br.) som har løvemod;

løvehjertet.Gertz.(Wilst.Od.(1909).IV.v.724).
-mule, en. spec. % d. s. s. -mund 2. Moth.
L306. Drejer.BotTerm.265. Lange.Flora.
509. JTusch.23.285. -mnnd, en. {glda.
løgæ mun (HellKv.31)) spec: 1) (nu næppe
br.) i udtr. for pralen med mod; ogs. meton.,
om den pralende person; i forb. som (have)
løvemund (og) harehjerte. Afo<A.L,90(5.

VS0.IV.228. se endvidere u. Harehjerte 1.

10 2) (jf. -gab 2, -mule samt Kalvenæse^ 2(

navn paa planter af slægten Antirrhinum
og (nu ikke i bot. spr.) Linaria (torske-

mund). JTusch.22.23.285. Warm.Frøpl.382.
-mælk, en. se Løbemælk. -part, en.
(1. br.) d. s. s. løvens part (se Løve sp.634^).
Hvad er Militarismen for et Land som
Tyskland? Magt, Sikkerhed, Handel, Ko-
lonier, Andel i Byttet, Løvepart i den
Verden, der ikke er plyndret endnu. JJø-

20 rup.II.48.

JLoTer-dag:, en. se Lørdag, -kule,
en. se Løvekule,
L<eve-rnmpe, en. spec. (jf. -halej; f

2( gyvelkvæler, Orobanche.vAph.(1759). VSO.
se ogs. Kalk.V.692. Moth.L306. -række,
en. (til I. Løve 4; jf. -bænk; kbh., foræld.)

første række i teatrets første parket, hvor
lapsene plejede at sidde. ECAnd.IV.232.
S&B. -stemme, en. spec. (sj.) overf.:

30 kraftig stemme. Anføreren . . brølte med sin

Løvestemme. Blich.(1920).XV.72. -styr-
ke, en. (jf. -kraft; nu næppe br.). vAph.
(1759). O -stærk, adj. Sort.Poet.56. I

mit Raseri var jeg bleven løvestærk. Ing.
LB.IV.88. *Mænd . . | Der kjæmpede . .

|

Som løvestærke Yielte. Eøedt.Lyr.77.
O levet, adj. ['lø'va^; som 2. led i ssgr.

-\\ø-v9t] (jf. oldn. laufugr, ty. laubicht; afl.

af IV. Løv ell. part. til V. løve) 1) som
40 bærer løv. Træerne vare lave, stærkt lø-

vede Egetræer. Kloppenborg.Er.269. 'paa
Baal hun giver sig Bane;

|
hendes Kød vil

brænde som løvet Top. Gjel.Br.253. FrNy-
gaard.SS.49. 2) som 2. led i ssgr.: som har tøv

af den beskaffenhed (mængde), som 1. led an-
giver; /ir. ; 1y s 1 V e d e Træer. MMøller.Jag-
ten efter Lykke. (1910). 62. de nyløvede
Skove. ZakNiels.Minder.L57. Fleuron.KO.
121. et nysløvet Maitræ. JBer^s. G-F.JZ.

50 598. de tætløvede Kroner. JPJac.1.57.
NaturensV.1912.155. den vissent-løvede
(havegang). JAnker. De hvide Hejrer. (1927).
218.
Ijeve-tand, en. flt. -tænder ell. i bet. 2

alm. d. s. 1) en løves tand. (Kalk.V.692).

VSO. D&H.
II
(især poet.) billedl. *En sterk

udstrakt |
Befæstnings Himmel-Magt,

|

Som Satans Løve-Tand
|
Ey giennem-

brekke kand. Brors.131. Grundtv.PS.III.
60 160. 2) {efter lat.-gr. leontodon; jf. ty. 16-

wenzahn, fr. dent de lion, eng. dandelion;

navnet skyldes de takkede blade) som plante-

navn. 2.1) (jf. Katteurt 2, Kirkegaards-
blomst 1.2, Kourt, Lopperose 1, Lænke-
blomstj fandens mælkebøtte, Taraxacum
vulgare Schrank. JTusch.124. 'ud af Døren,
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som høit til Hest, | De fløi, som Løve-
tands Duun for Blæst. Oehl.HF.86. Løve-
tand, der . . blomstrer idag, og imorgen
bærer sit Frøe under Kronen af hvide
J)u\in.Blich.(1920j.X VIII.200. »Tag denne
Stilk, en Løvetands,

j
Læg den om hendes

Haand til Krans. Becke.GNDJOS. NJeppe-
sm.AT.T. 2a) (jf. Høstløvetand; 1. br.) horst,

Leontodon L. Lange.Flora.398. 3) et af ro-

den af løvetand (2.i) fremstillet kaffesurro-

gat, der anvendes som kaffetilsætning (jf.

Kafferod^. Løvetand bibringer Kaffen
en gennemtrængende Smag, der er mange
meget imod.Co««<.GB^J^. Sal.X.47. •tun-

fe,
en. spec. (poet., sj.): sværd. 'Min

lanke Løvetunge blinker tørstig;
|
Vel,

lad den lædske sig i Nidingsblod. Oehl.

17.234. -tæmmer, en. person, der af-
retter løver og fremviser dresserede løver.

(Ealk.V.692). 'han var Løvetæmmer, har
trukket med Bjørne,

| han har vist frem
baade Ræve og Ørne. Drachm. UD. 235.

jf.: Løvetæmmerøjne . . der saa tværs
igennem et lienneske. Brandes. VI. 142.

-taemmerske, en. kvindelig løvetæmmer.
D&R. Pol.'/9l931.2.sp.4. -unge, en.{ænyd.
d. «.; jf. -hvalp) vAph.(1759). BrehmJ)L.^
III2.7. I (jf. I. Løve 2) bilUdl.ell. i sam-
menligninger. .5Mos.33.22. *Følg til Græn-
sen vore Løveunger, | Heltemoder ^3:Dan-
marks engel), dine Kæmpebørn. Grundtv.
PS. VII. 122. -T«rk, et. se Løvværk.
-•re, et. spec. S( (nu næppe br.) Leonotis.

Kjærbøll.FB.249.
liev-fald, et. (jf. -fældning, -raad^.

1) træagtige planters periodiske, totale af-
kastning af bladene før vinterens (ell. i tro-

piske egne før tørtidens) indtræden. vAph.
(1772).III. 'Der stander et Træ i vor
Guds Paradis,

|
Det haver saa deiUge

Blade . . | Og aldrig har Løvfald det yn-
dige TTæ.Grundtv.SSJ.232. en smuk Efter-

aarsdag. Løvfaldet var i fuld Gang.JPJac.
11.277. Warm.Bot.452. | (sj.) om det en-

kelte blads falden. 'Natten er saa stille,
|

At man fornemmer selv det mindste Løy-
tA\å.Heib.Poet.IV.193. 2) (især dial.) ti-

den, da løvet falder; efteraar. MothJL294.
*i Løvfald som i Maj. Grtindtv.PS.III.515.
(han) betragtede ethvert Løvfald som det
sidste, han skulde opleye. Blich.(1920).
VIII.8. MDL. Esp.213. 3) (især fagl.)
det ved løvfaldet (1) afkastede visne løv.

Stormen omhvirvlede de unge Blade og
det vintergule Løvfald.HC^nd.iIJ. 75. »End
eengang vil jeg i Løvfaldet vade.Jaresfr.
SS.III.153. Bergstedt.A.108. -falden,
part: adj. {ænyd. d. s. (Da.Viser); sj.) om
træ (skov): afløvet, 'kolde Vinde

|
. . suse

gjennem den løvfaldne Skov. Thaar.ES.
478. O -falds-tid, en. d. s. s. -fald 2.

Eauch.II.34o. I Stedet for at glæde os
over den dejlige Løvfaldstid savnede vi
Foraaret. AndNx.DB.160. H overf. 'Ogsaa
vi bag Sommer blid | Alle har en Løv-
falds-Tid ! Grundtv. SS. 1. 55. Blich. (1833).

V11.181. -fange-ris, et. (forst.) i fit.,

om tynde, helst flade grene, som lægges paa
skovbunden paa steder, hvor blæsten har fejet

det oprindelige løvdække bort, for at holde

paa det senere faldende løv og derved mulig-

gøre ny mulddannelse. ForstO. -fattig,
adj. (jf. -rig; 1. br.). Larsen. Stammerne
er . . lave, Kronerne brede, løvfattige

og aabne. NaturensV.1916.104. -foder,
10 et. (landbr.) løv anvendt som kvægfoder.
MO. LandbO.III.471. -fr», en. (jf. L
Græsfrø, Hassel- skræk(ke), -skræpper.
Land-, Mark-, Træfrø samt Løvtudsey lille

grøn springpadde, derholder til i buskeog træer;
Hyla arborea; ogs. (zool.) i videre anv., om
hele slægten Hyla ell. familien Hylidæ. LTid.
1736.423. 'Den grønne Løvfrø qvækked

|

Alt i det høie Træ. Winth.EF.295. Løv-
frøen . . holdes undertiden i Fangenskab

20 i et Glas med en lille Stige som en Art
Barometer, idet den . . ofte kravler op ad
Stigen, naar Vejret bliver godt. S^arci.
ND.518. -fagl, en. V O (^ br.) især i

flt., om en gruppe af sangere, hvortil bl. a.

løvsangeren hører (Phyllopseustæ). FjærbøU.
270. hun (hører) Sang af en Løvfugl nede
fra Dammen. ZakNiels.B. 124. 2) d. s. s.

Lysthusfuel (jf. Løvhyttefugl;. Wiese.T.I.
518. SaLXIIJlO. O -fald, adj. om træ

30 ell. busk: fuld af løv; løvrig. Moth.L294.
•Under et løvfuldt Træ. Oehl.NG.30. 'Maa-
nen belyser de løvfulde Gsmge. Heib.Poet.
IV. 396. Schand.VV.324. -fældende,
part. adi. (jf. -kastende, -skiftende; især

fagl.) om løvtræer og -buske: som afkaster
bladene om efteraaret (i modsætn. tU de stedse-

grønne); ogs. om naaletræer, der afkaster
naalene. Warm.Bot.97. DanmHavebr.756.
•fældning, en. (nu næppe br. -fælding.

40 j/. VSO.). t) (1. br.) d. 8. s. -fald 1. vAph,
Nath.VJ.43. VSO. 2) (nu næppe br.) d.s.s.

-fald 2. VSO. -gang, en. (is(sr gart.)

gang ell. sti, som er overhvælvet ell. ind-
rammet af løvtræer ell. -buske ell. er be-

grænset af stolper beklædt med slyngplan-
ter. MothX294. Winth.X.179. skal man
have en lukket Løvgang, saa lad det være
en 'Søddegang.EeeAnd.AE.15. uden om
Rosenhaven er bygget en aaben Løvgang

50 af afbarket Eg, hvortil Roser og Clematis
klynger sig. DanmEavebr.146. O -gren,
en. gren med blade. vAph.(1772).III. Winth.
EF.247. D&E. -græshoppe, en. (zool.)

græshoppe af famtlien Locustidæ; skovgræs-
hoppe. Boas.Zool.*263. DanmFauna.VI.27.
-gren, adj. {ænyd. d. s., oWn. laufgrænn;
nu sj.) af farve som grønt løv. Moth.L294.
Den løvgrønne SnøTetTøie.Ing.EEJ.135.
S&B. -gal, adj. (jf. -brun; sj.) af farve

60 som gulnet løv. en Taage af løvgult Lys.
JPJac.I.206. t -halm, en. afhøstede
blade. Bøndemis og Hyrdernis Huuse ere
af Løv-Halm og Riis-Greene; Borgerne
har gemeenlig Halm-Tag paa deris Huuse.
Pflug.DP.1019. O -hang, et. (jf.-\iding)
nedhængende løv(masser); løvværk, jeg bøjer

Xm. RcBtrykt a/is 1931 41
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Løvhanget tilside for Indgangen (til løv-

hytten). Blich.(1920).XKlV. 70. høje Ka-
stanietræer, hvis tætte Løvhang dæmpede
Dagslyset (i værelset). Pont. LP. Vil. 15.

-hegn, et. (poet.) havhang, der omgiver
noget som, danner et hegn. *Mellem Buske-
nes Løvhegn

|
Strakde hun sneeklar Arm.

JMHertz.Isr.58. Bagges.DV.^VII.152. f
-hnsi, et. d. s. s. -hytte (1). Moth.L294.
VSO. -hytte, en. (jf. -hus, -sal, -stuej. lo

1) (nu sj., jf.: „Ordet begynder at tabe
sig." Levin.) lysthus (2), væsentlig dannet
af tætvoksende træer, buske, slyngplanter olgn.

Moth.L295. Skuesp. X. 15L Blieh. (1920).
XXIV.70. Løvhytten er en af Lægteværk
eller krummede Stænger bygget, med der-
til passende Væxter overdraget og af deres
Løvværk bedækket Hytte. Have-Tidende.
III.(1837).494. Schand.0.1.7. (drengene)
var . . krøbet op i et stort Kastanietræ i 20

Haven . . hvor de ca. 10 Meter over Jor-
den havde bygget en Løvhytte. .BeWri^i.

^^lil931.M.5.sp.å. 2) (,jød.) hytte, flettet af
løv, hvori jøder opholder sig under løvsals-

festen. S&B. VortHj.Il.43. 3) (zool.) om
løvhyttefuglenes legepladser (jf. Lysthus 2
slutn.). Brehm.DL.II.82. -hytte-fest, en.

(1. br.) d. s. s. -sals-fest. SaV VII.913. -hyt-
te-fnsl« en. \ d. s. s. Lysthusfugl (jf.
Løvfugl 2). Brehm.DL.n.82. 03 -hæk, 30

en. hæk af løvfulde buske. *Fuglene bygge
i Løvhækkens Ly, MHans.Sange.II.(1870).
67. O -hæng, et. (nu 1. br.) d. s. s. -hang;
ogs. om nedhængende ranker, guirlander af
løv. MO. S&B. jf.: Her (o: i en vigne)
svæver Ranken ikke i festlige Løvhæng
fra Træ til Træ. Molb.Athene.II.44L
liOTinde, en. [løu'eng, lø'vena] flt.-r.

(glda. løffinne (lMos.49.9(GldaBib.)), jf.
oldn. léona, léena; til LLøve; nu især O) 1) 40

hunløve. Holb.Metam.62. Schack.244(se u.

I. Løve 1;. Brehm.DL.HIl2.17.24ff. 2) (jf.
I. Løve 2 og 3j i sammenligninger ell. billedl.

*Kong Volmer døde,
|
Og Datteren tog

fat
I
Saa kjæk som en Løvinde

| Og sne-
dig som en K2it.Winth.HF.135. || stride
Ckæmpe, slaas oZ^rn.j som en løvinde,
(jf Løve sp. 633^^) om kvinde: kæmpe vold-

somt, tappert. (Skulde) fægter endnu, som
en Løvinde. Ew.(1914).1.326. Jeg har stridt 5p

som en Løvinde for det lyse her i Livet.
ESkram.A V.36. (hun) sloges som en Løv-
inde med Slagter, Bager, Urtekræmmer
og Musikforlægger for at holde Hjemmet
OTpi>e. Pont.HK. 19. \\ som en løvinde,
der forsvarer sine unger, en løv-
inde, man har taget ungerne frsiolgn.,

især i udtr. for vild fortvivlelse, rasende kamp-
mod. KomGrønneg.III.309. *Seer du den
høie Moder (o: Frigga, Baldurs moder)? f^

Taus, i ædel Sorg, | Som en Løvinde, der
sit Foster mistet har. Oehl.III.237. Guldets
Træl . . vil klamre sig fast til sine Skatte
. . han vil forsvare dem som Løvinden
sine Unger. Mynst.Betr.11.37. || i udtr. for
grumhed, voldsomhed hos en kvinde. Ez.19.2.

dersom du . . nægter mig den Glæde .

.

saa maa en Løvinde have været din Amme,
og intet Menneskehjerte slaae i dit Bryst.
Gylb.III.126. denne Svaghed varede kun
et Øjeblik, saa vaagnede Løvinden atter
i hende. TidensKvinder.^^lil931.24. ,;/. Løve
sp. 635^^: 'Fra en extremitet til anden hun
fait hen,

|
Nu som løvinde var, nu som

et Lam igien.Holb.Skiemt.B6r. 3) (jf. I.

Løve 4; 1. br.) kvinde, der samler opmærk-
somheden om sig, gør sig bemærket paa
fremtrædende maade, bliver fejret
olgn. Ing.EF. V1.23. de egentlige Løvinder,
„Baldamerne", ankom netop nu . . mod-
tagne med en skarp Klritik af de andre
unge Damer. Tops.1.353. (hun) var „Sai-
sonens" Løvinde, meget omflagret og med
flere Bejlere. Bang.F.115. to Fiskerkjæl-
linger (var) Dagens Løvinder (0: da
Louis XVI blev ført til Paris). CBemh.XI.
275. Davids.KK.76.
IJav-jord, en. (jf. -muld; gart.) d.s.s.

Bladjord. S&B. HavebrLH13. -kasten-
de, part. adj. (sj.) d. s. s. -fældende. Kjær-
bøll.FB.32. -klædt, part. adj. (1. br.).

*løvklædte Træer. Rein.ND.136. græs- og
løvklædte Øer. Blich. (1920). XVIII. 156.

-knop, en. (jf. Bladknop; nu sj.) vegeta-

tiv knop. VSO. MO. hos enkelte Bregner
har (man) fundet Apogami: Løvknopper
har udviklet sig paa Æggemmernes Plads.
SaUIII.906. -krans, en. (jf. -krone 2;

1. br.) krans flettet af løv (løvbærende grene).

Moth.L295. MO. D&H. -kranset, ^^arf.

adj. (poet.) beklædt af, omgivet af løvrige

træer og buske. EColb.Foraar.78. *løv-
kranste Skrænter. I>mcAm.Z7Z). 75. -kro-
ne, en. (poet.) 1) et løvtræs krone. *hver
en Fugl, I Som under Løvkronen leger
S]s\\x\.Grundtv.PS.VI.262. VSO. billedl:

Se, da afhugger Herren, Hærskarernes
Jahve, hans Løvkrone med Forfærdelse.
Es. 10. 33 (Buhl). 2) d. s. s. -krans. Pram.
Stærk. 177. -lag, et. spec. (forst.) d. s. s.

-dække 2. ForstO. -lind, en. (vist egl.

no.; som modsætn. til Barlind; nu næppe
br.) alm. lind, Tilia europæa L. vÅph.Nath.
V.115. JTusch.243. || ogs. om skovlind, Ti-

lia cordata Mill. Schumacher.Den kbh.Flora.

(overs.l804).198. -leenke, en. 07- -bue ; sj.)

guirlande af grønne blade. ZakNiels.Maa-
gen.49. (den) med Blomster og grønne
Løvlænker smykkede Kirke. sa.Provsten

iHøjelse.(1915).69. D&H. -løm, adj. (jf.

-tomj om træ ell. busk: bladløs; især: som
har fældet bladene. Moth.L295. *Iis . .

|

Funkled i Træernes | Lovløse Grene. Oehl.

XXVII.151. Jørg.LT.159. f -minerer,
en. (zool.) d.s.s. -orm. vAph.Nath.V.161.
VSO. -mnid, en. (1. br.) d. s. s. -jord. Opf
B.^IV.298. t -orm, en. om larver af
forsk, smaa insekter, som gennemborer løv-

træers og -buskes blade (jf. -minererj. Oecon
Journ. 1757.448. vAph.Nath.V.161. VSO.
-plante, en. [3.8] (jf. -sporeplante; bot.)

betegnelse for de lavere sporeplanter, hvis
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legemer hestaar af et saakaldt løv; Thal-
lophyta. Warm.Bot.l9. f -raad, et. (2. led

er maaske Raad, raaddenskab , ell. sa. ord
som no. rot, oldn. hrot, fald, vbs. til oldn.

hrjota, falde) løvfald, -rod: Moth.L29o.
\\

løvfaidstid. i Efteraaret og Løvraad. Kom
Grønneg.1.106. -rig, adj. (jf. -fuld; især
ID). Moth.L295. *Nu staaer en sval og løv-

riig Land
|
Til trætte Vandrers Hvile.

Tluiar.PB.51. *l Ege! ryster den løvrige
hokl Oehl.L.I.182. ForstO. -ris, et. (oldn.

laufhris; nu sj.) ris (kvist) af løvtræ ell.

-busk. den nordre Ladelænge, hvis Straa-
tag paa gammel bornholmsk Vis var bun-
det med Løvris uden Lægter.Bomh.Sam-
linger.X.(1916).97. -rive, en. (forst.) red-

skab, hvormed man sammenriver skovbundens
løvlag, naar den skal behandles til afdelin-

gens fornyelse. Sal.*XVI.289. -rod, et. se

-raad. -sal, en. (jf. -hus, -hytte j. 1) (nu
foræld.) (større) lysthus ell. løvhytte (1). Moth.
L295. LTid.172o.297. *l Hangen . . hvor
af Jasmin

|
Den grønne Løvsal (OeM.

XXIV. 285: det grønne Lysthuus> stod.

Oehl. (1844). X VIL 206. CBemh. IL 253.
TroelsL.»X.80. 2) (jød.) d. s. s. -hytte 2.

Luxd.Dagb.1.353. Jeg besøgte . . engang
en af Skolekammeraterne paa den Tid,
da det var Løvsalenes Fest. (Paa husets)

Gaardsplads havde Familien da indrettet
Løvsalen, en Slags Hytte af Bøgegrene
af et Par Alens Gennemsnit. EMadsen.
Livserindringer.(1923).29. løvsale(r)nes
højtid, (bibl.) d. s. s. Løvsalsfest. paa den
femtende Dag i denne syvende Maaned
er Løvsalernes Høitid i syv Dage for Her-
ren. 3Mos.23.34. en deel jøder (er under
pesten) fløttet til Brøndshøy .. hvor de ..

ugentligen holde deris løv sålers høytid.
Cit.l711.(KbhDipl.VIII.218). løvsale(r)-
nes fest, (nu sj.) d.s. JSneed.II.457. flere
Venner vare forsamlede i vort Haus for
at helligholde Løvsalenes Fest. Hauch.lll.
208. 3) (især poet.) om (plads i) løvskov;

ogs.: løvhang. Ew.(1914).V.78. en Udkant
af Skoven, hvor han i den venlige Løv-
sal udaandede sin Helte -Sjæl. Grundtv.
Saxo.III.391. *Na Løvsalen skygger | Og
Dagen er lang. Heib.Poet.III.424. *Hør
Ekko gentager fra Løvsalens Hang | vor
Sang. FJHans.(SangB.191). -sals-fest,
en. (jød.) jødisk fest, der fejres om efter-
aaret, og under hvilken jøderne bor i løv-

hytter (jf. Løvhyttefest samt løvsale(r)nes
højtid, fest u. Løvsal 2). VSO. Jødernes
Højtid, Løvsalsfesten (1819: Løvsalenes
Høitid), var nær. Joh.7.2(1907). | billedl.

*Na holde de (o : martyrerne) og har til best
|

Hos ham (o: gud) en evig Løvsals Fest.
Brors.305. Lng.RSE.VL.69. -sals-hytte,
en. (jød.) d. s. s. Løvhytte 2. -sal s-hej

-

tid, en. (1. br.) d. s. s. -sals-fest. Moth.L295.
Gold8chm.L.143. -sander, en. % sang-
fugl af slægten Phyllopseustes , især P. tro-

chilus (almindelig løvsanger). Kjærbøll.271.
Frem.DN.377. -sav, en. ('//". Kontursav;

fagl.) mie haandsav med meget fint blad
siddende i en buestiUing, til udskiering af
løvværk (2) olgn. HinnerupJ^uv.579. Haandv.
138. -saTning, en. (fagl.) arbejden med
løvsav. Haandv.138. -skiftende, part.

adj. (1. br.) d. s. s. -fældende. Larsen. D&H.
-skOT, en. skov, som bestaar af løvtræer

(mods. Naaleskov^. (planten vokser) paa
fræsløse Steder i Løvskov. KSelskNyeSkr.
V.390. kun den herlige Løvskov min-

dede om det elskte Fædreland. 3foi6.X>a^6.

184. Frem. DN. 325. -skad, et. (bot.)

stængeldel med blade.SæX VI.290. -skyd-
ning, en. (fagl.) løvspring. S&B. D&H.
-skygge, en. (1. br.) skygge, som ydes af
løvrige træer. Molb.Athene.11.443. Saa kom-
mer vi ind under Løvskygger og vandrer
..gennemBjærgskovenJ'ør^.fi^.Si. -skæ-
rende, part. adj. (zool.; nu næppe br.) om

^insekt: som gnaver hul i ell. afbider blade

(jf. Bladskærer 1). De løvskjærende Bier,
hvoraf der ere forskjellige Arter, blan-
dede under det fælles Navn Apis centun-
cularis, bane sig en Vej ind i Ballen af

adskillige Træer. CGRafn.(PhysBibl.XXL.
190). -smnld, et. (sj.) hensmuldrende
bladrester. 'Did . . vandrede de paa ras-
lende Løvsmuld. BaggesSkudd.87. -smut-
te, en. (jf. Bladsmutte^ '^ d. s. s. -sanger.

30 Larsen, f -snor, en. (jf. -baand> guir-
lande(bue) af løv (med blomster og frugter
imellem). VSO. -snudebille, en. (zool.)

om snudebiller (Phyllobius-arter) , som om
foraaret gnaver paa unge blade, skud og
grene. HavebrL.'lL.114. -sporeplante,
en. (bot.) d. s. s. -plante. MøllH. IV. 250.
-spring, et. I) (jf. -skydning; især 19 ell.

fagl.) bladknoppemes udfoldelse tU blade hos
træer og buske. vAph.Nath.V.142. Crrundtv.

« PS.VII.o32. 'Bøgen i Løvspring staar
|

i Majsols Glans. Lemb.D.119. Træer og
Buske med tidligt Løvspring. Sjemm^f.V*
1929.38. 2) (især dial.) den tid om foraaret,

da træer og buske springer ud. Moth.L295.
VSO. MDL. Esp.213. -springende, part.

"^3- 6/- -sprungen ; sj.). hans Barndoms-
egns løvspringende Foraarsdag. Schand.
TF.LI.108. -springs-tid, en. (især O
eU. fagl.) d. s. s. -spring 2. Drejer.BotTerm.

50 183. 'Det var ved Løvspringstide . .
| Da

myldrede blaa og hvide | Smaablomster
frem. Recke. GND. 14. Spårck. ND. 298.
-sprungen, part. adj. (sj.) om træ ell.

busk: hvis blade er udsprungne, grønnende
Bøge og løvsprungne Træer og Buske.
Boeck.L.124.
liOTstikke, en. ['løU|Sdeg8]/?<.-r. ^o^fs.

Lostilk [ilo-',sdelV] JTusch.126. JHSmidth.
Haver.78. MO. jf. ndf.; endvidere kan mær-

(O kes flg.nu foræld, ell. dial. former: Lostikke.
JTusch.126. Moth.L208. Apot.(1791).78.
VSO. Lovstik(ke). Moth.Conv.Llll. JTusch.
313. LebsHkkel. Apot.(1791).78. Losdlke.
HesteL.(1703).C7r. vAph.Nath.V.123. VSO.
Lovstilk, Lavstilk. JTusch. 126. HaveD.
(1762).96. Kvæmd. Lovnstilk, Lavnstok.

41*
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JTusch.126. Sal?XVL290. OrdbS.fjy.). Løv-
stilk. JTusch.126. VSO. Levin. Løstilk. Oecon
Joum.1757.844. Lostok. Agerbech.FAH.106.
Feilb. Lugtestok. Frem. 1926/27. II. 208.
Kværnd. Løvstok. Feilb.II.405). {glda.løuæ-
stikke, æda. louæstikkæ mfi. (Harp.Kr.304.
AM.), liuestich (AM.), sv. libsticka, eng.

lovage, fy.liebstockel, /V.livéche; fra mlat.

levisticum, libisticum, lubisticum, af lat.

ligusticum, egl.: (plante) fra Ligurien; de
mange forsk, former skyldes delvis folkeetymo-
logisk tilknytning til andre ord, for l.leds vedk.

fx. Løv, Lugt, for 2. leds vedk. fx. Stikke,
Stilk, Stok; de da. former beror dels paa
hjemlige omdannelser, dels paa omdannede
ty. former; m. h. t. ordets former i ældre og
nyere da. spr. se NaturensV. 1922.426) 2(

navn paa skærmplanten Levisticum of-
ficinale Koch; ogs. om Haloscias scoticum
(L.) Fr. ('vild ell.uægtelo-,løvstiik.JTusch.

307); i nyeste tid er formen Lo stilk op-
taget i fagl. spr. som navn paa Haloscias
(scoticum) (Lange.Flora.555. Skotsk Lostilk.

Andres.Klitf.186. Frem.DN.216), mens Le-
visticum officinale kaldes Løvstikke. *Den
stærke Lostilk hos den ramme Martrem
voxte

I
Til Lægedom for Qvæget. JH

Smidth. Haver. 78. Lange. Flora. 559. de
Blomster, som Bonden i Danmark dyr-
kede i svundne Tider, Pimpinellen, Pæ-
onen, Løvstikken, Salvien, Lavendlen.
EHannover.(Tilsk.l906.713). liøvstik-
ke-rod, en. (apot.) roden af løvstikke, Le-
visticum officinale, der anvendes i medicinen.
Løvstik-: VareL.H89. FolkLægem.II.ll.
Løvstilke-: Folk Lægem. 1.43. lugte-
stok rod. Feilb.II.458.

t liOT-strø, et. d. s. s. -strøelse. VSO.
-stroelse, en. (landbr.) indsamlet, a/faldet,

tørt løv (ell. naale af naaletræer), der benyttes

til staldstrøelse.MO. Landbo.III.472. -stne«
en. (jf. -hytte 1, -sal 1; sj.). den store Løv-
stue (o: et elmelysthus). JPJac.(1924). 1.5.

-tas« et. (især poet. ell. forst.) om det tætte

dække, som en løvbevoksnings kroner danner.
Grundtv. Saxo. III. 203. *Skovens Løvtag
hvælver sig tovtroligt. Hrz.YI.192. under
det vældige Træes Løvtag sad Felix. WinfL
IX.121. Pont.LP.VlII.225. SaUXVI.291.
-takt, part. adj. (jf. -dækket; især poet).

*Hist i de svale, | de løvtakte Sale | fra

Vognen vi vandrer i Tykningen ind. Hostr.

ML.105.
II

billedl. (udflugternes og undskyld-

ningernes) løvtagte (o: skyggefulde, behage-
lige) Yei. Kierk.VIII.228. -telt, et, en,
(ænyd. d. s. i bet. „løvhytte"; sj.) *under Løv-
telten (o: i Danmarks skove). 6rundtv.PS.
VII.379. -tidsel, en. S( slægt af kurvblom-
strede (tidsel-gruppen) uden tornede blade;
Saussurea D. C. Sal.^XVI.291. -tein, adj.

(sj.) d. s. 8. -løs. "Hvert løvtomt Træ.Bran-
des.V.307. -træ, et. træ, som bærer løv,

10 blade (i modsætn.til naaletræ). Skov af Eege,^
Bøge og andre Løvtræer. JBa5'5'es.2/.J.36'0.

Naturen8V.1922.299. f -tudse, en. d. s. s.

-frø. vAph.Nath.VII.318. VSO. CP -tæt,
adj. som har tæt løv. under det løvtætte
Træes Skygge. Mynst.Præd.II.7. (han) for-

svandt i en løvtæt Gang, der førte fra
Lysthuset. Kierk. VI. 82. Blaum. AH. 51.

-Tækst, en. (1. br.). 1) løvets vækst paa
træer ell. buske; ogs. konkr., om et træs (en

20 busks) løv. de knudrede Ege med deres
kraftige Løvvæxt. Gold8chm.III.378. MO.
D&H. 2) løvbærende plante (træ ell. busk).

En saadan Egn (o: Lilneburger-heden) uden
Høie . . uden vilde eller tamme Løv-
Vexter, uden Søer, uden Bække, ^a^f-

ges.L.1.246. MO. D&H. -værk, et. (f
Løve-. Borrebye.TF.173). flt.f-cr (Pfiug.DP.
615). {ænyd. Iøv(e)werk (i bet. 2),_ ty. laub-
werk; især O ell. fagl.) 1) samling af løv

30 paa (en ell flere) løvbærende vækster. vAph.
(1759). *Ærværdig Eege-Skov ud over
Biergerygge | Sit mørke Løvværk havde
strakt. Storm.SD.237. Oehl.Øen.(1824).II.
230. et grumme hyggeligt Hus med .

.

grønt Løvværk op ad Væggene. PiJMøW.
SS.149. ældre Buske (o: stikkelsbærbuske)

kan blive meget store med et rigt Løvværk.
DanmHavebr.736. \\ om (afbrudte) sammen-
flettede, løvbærende kviste. Oehl.A.318. *vi

40 vil af Løvværk rejse os en Hytte
|

i Ha-
ven her. Drachm.UD.173. JakKnu.F.107.
2) udskaarne, udhuggede ell. malede (tegnede)

ornamenter, der stiliseret gengiver løvværk (1).

lKg.7.29. et rigtigt gammelt Træskab . .

skaaret ud med Snirkler og Løvværk.
HCAnd.VI.23. Uniformskravens guldbro-
derede Løvværk. Sc/iand.7F. 73.

||
(herald.)

ældre (ved mistydning opstaaet) betegnelse

for hjælmklæde. Hielmen (i vaabenet) er

50 hvid 'og Løv-Værket rødt. LTid.1745.261.
SaUXVI.291. t -eje, et. d. s. s. Bladøje.
Olufs.Landoecon.367.Hirschfeld.Frugttræers
Opelskning.I.(overs.l 790).23.



M
M, et. [æm] Høysg.AG^. jf.: Somme

udsiger (m), som Emme efter den Tyske
maade. NvHaven.0rth.113. (sj. skrevet Em.
We8S.55. Feilb.1.243). best. f. -'et ['æm'afl

flt. -'er ['æm'ar] I) navn paa sproglyd.
Rask.Betskr.66. Jesp.MFon.^69. 2) navn paa
bogstav. Moth.Ml. disse Endelser (har)
et dobbelt (m), viU man ellers giøre det
kort, da kand der i steden bruges det be-
kiendte stregede (m). PSchulz.DSJ20. et

skrevet, trykt m
|
et stort, lille m

j 3) som
forkortelse for ord, der begynder med M

||

m i metersystemet (især efter talord) forkor-
telse for Meter, i forb. mm for Millimeter.
Rage.*1022. \\ tidligere undertiden brugt som
forkortelse for den ældre da. vægt- og mønt-
enhed Mark, nu undertiden for den tyske

møntenhed Mark. Meyer.^ || M. foran navn
dels brugt som forkortelse for Monsieur, dels

tidligere brugt som forkortelse for Magister
ell. Mester. M.Bomfncins. Holb.Bars. III. 6.

M. GottdiTd. smst.IV.2. Med det mathema-
tiske Professorat foregik 1678 en Foran-
dring, hvorved M. Jørgen Dybvad kom
ind i denne Post. HFRørd.UnivH.II.182.
M. Ole Jensen Wind. WibergJPræstehvstorie.
II.(1870).121.

II
h.m. (kongen), »c H 4.

||

m. se maadelig 2.3; mg. se god spj.160^.
I. lYIa, en. se I. Made.
II. Ma, en. se Mama.
I. Maa, en. se I. Made.
II. maa [må-] i forb. paa maa og faa (sj.

paa faa og maa. Sibb.PK.II.246) ell.(nu kun
dial.) paa maa faa, maafaa (Eøysg.S.296.
Agerbech.FA.il.77. Abrah.Dån.Sprachlehre
fiirDeutsche.(1812).727. A Winding. Vag.30.

VBergstrøm.HN.137. OrdbS.(Møn)). (ænyd.
paa maa oc faa. (Kalk. V. 727), sv.pk måfå,
no. på måfå (ogs. i, til måfå, forgæves, til

ingen nytte), jf. glda. at haffwæ oc maa
faa thet ær eij alt eens (PLaale.nr.538);
egl. verbet maa i bet. „kunne" (se III. maatte
1.2^; sml. udtryk som paa slump, paa lykke
og fromme olgn.) uden bestemt plan ell.

overlæg (beregning), idet man lader det bero
paa tilfældet, en tilfældig mulighed, et lykke-

træf; ganske tilfældigt ell. planløst; paa
lykke og fromme; i blinde; hen i vejret.
*JEfterslegten af . . Bayard maa, | Naar den
er Hellemes (o: helmis), staa fal paa maa
og faa.Worm.Sat.42. Herredsfogden spil-

lede en særdeles god Violin; og havde
paa Maae og Faae medbragt et Skriin
pakfuldt af MnsicaHer. Blich.(1920).XIX.
74. De kan troe mig, at jeg ikke mistæn-
ker Nogen paa Maa og Faa. Erz.IV.240.
*Hvad det har kostet mig at skrive Vers . .

|

Jeg det paa Maa og Faae
|
Til Tusind Ti-

mer vil anslaae.Wilst.D.I.llB. Jeg . . lader
Tankerne drive paa Maa og Faa, véd ikke,

hvad jeg tænker paa. Nans.M.68. vi skulle

dog nævne nogle Eksempler, tagne paa
Maa og Faa.BerlTid.y8l904.M.2.8p.2. Q (sj.)

hele udtrykket brugt som subst. m. attrib. be-

stemmelse. 'Drivetømmer hen ad Livets

Flod,
I

Som synker eller svømmer oven-

paa
I

Tilfældigt ved et rent paa Maa og
Faa. Drachm.SH.158. jf.: (Høffding) har jo

anvendt sit Liv just paa at komme ud over

10 det maa og faa, hvori han var vokset op:

den tomme og knarvorne Teologi fra Aar-
hundredets Midte ogRasmus Nielsens vildt-

voksende Spekulationer. EdvLehm.(Tilsk.
1901.324).

III. maa, v. se III. maatte.

L Haabe, en. ['måba] flt.-r. {jf.sv.dial.

måper, surmulende person, eng. mope, maa-
bende, dvask person; /tZII. maabe; sj.) per-
son, der sidder og maaber. Jeg er nu

20 engang ikke en Maabe, som sidder og er

sejg hele Aftenen.EChristians.Joppe.(1911).

62. II. maabe, v. ['måba] (dial. maave,
move. ReenbJ.loO. vAph.(1772).III. Esp.

§229. Rietz.444(skaansk). OrdbS.(Falster)).

-ede. (ænyd. maabe, move, sv. dial. mopa,
fsv. mopa, narre; maaske laant fra nt., jf.

nt. mopen, eng. mope, hty. muffen; sml.

Moppe ; af usikker oprindelse; jf. I. Maabe)
være sløv, uden liv i væsen ell. ansigtsudtryk;

M dels (nu næppe br.) : vær e stiv, tilbagehol-
dende, forlegen i sin optræden; dels (nu
næppe In:): se gnaven, utilfreds ud,
surmule olgn.; dels: sidde uvirksom,
ørkesløs, sløv ell.(navnlig) se uforstaa-
ende, forbavset (dial. ogs. forventnings-

fuld. Esp.229), aandsfraværende, sløv,

dum ud (især ved at have munden aaben);
ogs. (iforb.m.præp. paa^: stirre, glo ufor-
staaende osv. (og med aaben mund) paa no-

4a get; ofte i forb. staa, sidde og maabe.
Mave . . Er at være ærbar og tvungen i

selskab, slåe øiene ned, og knap tør

svare når mand tMtales. Moth.M.92. efter

at de har aflagt deris Gratulation, sidder
de gandske stUle, og maaber en Tiå.Holb.

Bars.III.l. 'Mager i den vide Kiole
|

Staaer han (o: Pjerrot) der, og maaber
stiv. Oehl.XX.33. *Ja, Herr CauchonI Han
maaber jo ved Navnet,

|
Som var det

50 første Gang, Han hørte det.Heib.Poet.III.

185. 'Hvi vil du gaae og maabe? træd
kjæk den lige Veil Winth.D.278. 'begge
stod paa Veien stille, | Og maabed paa
det skjønne Syn. Ploug.VV.I.150. vi (gaar)
med aabne Munde, opløftede Øjne, maa-
bende — der er intet andet Udtryk —
maabende over al den Herlighed, der
omgiver os. Drachm.EI.267. Jeg sidder
der og maaber og faar Ingenting gjort.

60 JPJac.II.191. Barnet kom hen og maa-
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bede paa Jens. Muusm.LK.10. i sammen-
ligninger: Hun maver som hun var brud;
som en hunde brud (if. Moth.E.812: en
lobsk tæve^; som en kat med et ålehoved
(jf.K&t8p.l96''); som en tudse på et spid.

Moth.M92. 'Jeg ey Catonisch altid ud
|

Kand see og være simper,
| Og move

som een hunde-brud, | Der snerper mund
og mimper. Sort(SamlDanskeVersMI.126).

II
ommundistaa aa 6e w. ('/lonj stirrede med

maabende Munå.Pont.FL.QS. (de har) en
stor Mund — hos de ældre en maabende,
intetsigende Ædespalte. HelgeEaarsb.HM.
28. Maabe-ged, en. (til II. maabe; nu
næppe br.) nedsæt, betegnelse for person, der
maaber. VSO.

I. Maade, en. ['må-Qa] Høysg.AG.117.
flt. -r ell. (nu ikke i rigsspr., jf. Feilb.) d. s.

(i forh. som i alle, andre, visse maade.
Holb.IV.119. sa.NF.I.166. Wiwet.D.143.
OGuldb.Br.277). (æda. madæ (AM.), maat,
matæ (FlensbSt.53-54), sv. måtta, maade-
(hold), sen. oldn. måti; fra mnt. mate, jf.
oht. maza, nht. mass(e); til oldn. meta, vur-
dere, oht. mezzan, maale (nht. messen), got.

mitan; besl. m. lat. Taodus, maade, meditari,
overveje, og m. I. Maal; jf. anmasse, Lede-
maad (u. Ledemodet, -mæssig samt II.

maade)
1) om udstrækning, størrelse, om-

fang (som kan bestemmes ved maaling);
hvad noget maaler; maal (1.4). l.i) (nu
næppe br.) i al alm. de to cherubim, havde
een maade (1871: eet Maal^, og een ud-

fravning. Den ene cherub var ti alne

øy; og ligesaa den anden chernh. IKg.
6.25(Chr.VI). naaden er given enhver af

os efter Christi gaves maade (1819: Maal^.
Ephes.d.7(Chr.YI). den store og vise Gud .

.

har beskikket alle Ting ved Maade, Vægt
og Tal. Ruge.FT.210. || uden maade O/-
u. bet. 3.s), umaalelig. 'Utallig saa som
Sand,

I
Og uden Maade, | Som Havsens

dybe Vand | Er Herrens Naade. Kingo.
397. 1.2) (i rigsspr. især tUj i mer ell. min-
dre faste forb. m. præp. i ell. paa (ofte m.
overgang til bet. 4-5^, om den grad, ud-
strækning, det omfang, hvori noget
forekommer, finder sted olgn. Fredens
Herre selv give Eder Fred altid, i al

Maade (1907: i alle Maader; jf. bet. 4:).

2The8.3.16. Denne Daarlighed kjendte
man dog ikke i min Ungdom: den blev i

rig Maade forbeholdt vore oplyste Tider.
Erz.XVIII.102.

II
i høj maade ell. høje

maader, (sj. i rigsspr.) i høj grad; over-

ordentlig. Tobaksrøg . . var hende i høj
Maade moåhyåelig.Barfod.KarolineAmalie.
(1884).56. mig . . forkælede (han) i høje
Maader. Aakj.DK.lO. i højeste maade
ell. (nu næppe br.) maader (Moth.H370),
i højeste grad. Smaa, indknebne, mørke,
qvalme, dunstfulde Huller ere i høieste
Maade usikkre. Tode.ST.II.48. Wilhelm
Heinse, som han i højeste Maade beun-
drede. -Brandes. 7J.56i. ZakNiels.GV.56. i

kraftigste maader, (nu næppe br.) me-
get kraftigt; paa det kraftigste. I havde
fast besluttet, at I ikke vilde have den
mindste Fortrolighed til mig, omendskiønt
jeg ofte havde i kraftigste Maader for-
sikkret eder paa min Ære. Pamela.I.405.

II
i nægtende, spørgende ell. betingende udtr.:

i ell. (1. br.) paa fjerneste, mindste,
ringeste maade, i ringeste grad.Holb.

10 Berg. 808. dersom I tænkte i ringeste
Maader paa det andet Liv, saa skulde I

ikke tale saaledes.PawcZa.7.48i. han(skulde)
sende Kongen et lilbud, hvis Dronningens
Tilstand paa mindste Maade skulde forvær-
res. Ing.VS.lI.140. hun har ikke i mindste
Maade holdt Skridt med Tiden. Gylb.XI.
236. Den, som vil give sine Penge bort
og ikke paa fjerneste Maade ønsker eller

forlanger at faae dem igjen. Kierk.IX.231.

^ Bergs.FP.253(se u. fjern 5). \\ i samme
ell. lige maade, (jf. u. bet. 5.4; nu næppe
br.) i lige høj grad ell. udstrækning; i

samme grad. *Jeg . . | Beundrer eders
Ægtefælles Ynde,

| Og eders Færdighed
i lige Maade. Oehl.C.146. Rom (bar) i

samme mål og måde . . løgnens og
falskhedens præg som Norden sandhedens
og virkelighedens. Kold.B.57. \\ i (f paa.
Spectator.36.228. PAEeib.Sk.II.77) nogen

30 maade, i nogen grad. (man) beflitter sig
(ikke) paa, at rette sig efter mig i nogen
Maaåe. KomGrønneg.II.199. Han kan dog
i nogen Maade undskyldes. FSO. Hvortil
fortælle, hvad Alle kender, der i nogen
Maade er fulgte med.Brandes.X.543. Bir-
kedal.0.1.153.

2) om hvad der har en vis udstræk-
ning, størrelse olgn.; hvad der har et

vist maal, forekommer i en vis mæng-
ede olgn. 2.1) (1. br. i rigsspr.) om en vis
mængde, et vist kvantum af noget. Feilb.

II
især i flt, i mer ell. mindre faste adj.-forb.,

styret af præp. i: i (store, ringe osv.) mæng-
der, masser, kvanta, det (var) i aldeles
utrolige Maader, at hver enkelt her for-

synede sig (o: med vin). Troels L.V. 108.
Fru J. . . var naaet til den syltede Frugt,
som hun nød i glade Maader. Bang.DuF.
302. oftest i forb. i smaa ell. store maa-

50 der, i smaa ell. store portioner, mængder;
undertiden (jf. bet. I.2) m. overgang til bet.:

i ringe ell. høj grad. Paa Steder som i Kan-
celliet havde man det (o: blæk) selvfølge-

lig altid færdigt, og det tillavedes i store

Maader. TroelsL.VIII.52. Folkevittigheden
har grebet Indbydelsesremserne og gjort

Løjer med dem i store Maader. Feilb.BL.
296. Aakj.BT.24. så havde man visitter

at modtage af alle de mange tilrejsende —
60 og det var ikke i små måder. GSaxild.43.

jf. bet. 2.2: Asmanshausen . . leverer een
af de bekjendteste Rhinskvine, den vi da
ogsaa drak her paa Stedet i fulde Maader.
CLStrøm.U.96. 2.2) (bibl. ell. dial.) ommaa-
leredskab, maalekar, der kan rumme en

vis mængde af noget (jf. Krudtmaadej, elL
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(if. bet. 2.1^ om den portion, mængde,
der rummes i og udmaales v. hj. af
dette redskab, tag hastig tre Maader
Hvedemeel, ælt og bag Kager. lMos.18.6.

I skal ikke giøre uret i dommen; i maa-
let, i vægten, og i maaden (1871: Huul-
m2ia\Qt).3M.os.l9.35(Ch,r.YI). Hannibal sigis

at hafve opfylt nogle Maader med Guld-
Ringe, og sendt dem til Carthaginem.
Eolb.Intr.I.So. han (gav) os hver en Maade
Viin. JLRasm.1001Nat.161. Funch.MarO.I.
72. „Maaden" i Ømm E[ro, der hængte over
Døren, og som ingen anden vilde drikke
af, da dette Drikkebæger var foragtet
og kun blev brugt af Kiæltringerne.Bede-
bogen.(1909j.49. Feilb. billedl: Med hvad
maade (1819: Maal^ I maale, skal eder
iglen maales.Matth.7.2( Chr.VJ). 'Det giør
de Christnes Skyld saa stor, | Det topper
Syndens Maade. Bror8.149. knuget (og
skuddet) maade, se knuget 2 (og skud-
det^.

||
ordspr. (nu næppe or.): Man skal

tage md med den samme Maade, man
maaler ud med. VSO. (jf. Mau.6242).

3) det maal, den grænse, som noget
ikke bør overskride, hvis det skal synes
passende, sømmeligt, rimeligt, moderat; ogs.

:

det at holde sig inden for denne grænse, ikke

gaa for vidt; maadehold. 3.1) som subj.

ell. præd. |] ordspr. (nu sj.) : maade erdet
bedste olgn. {efter gr. kriston métxon)Eolb.
Intr.I.lO. 'Jeg veed det saare vel, hvor-
danne jeg skal slikke

|
Den søde Honning

af; thi Maade hun er god. EeynikeFosz.
(1747).68. *i Alt er Maade det bedste.
Wilst.Od.XV.v.70. || talem.: der skal være
maade med ell. (nu l.br.) i (Moth.M9.
ThEw.FD.I.15) alt(ing), man bør i alle

forhold være behersket, besindig, aldrig over-
drive, gaa for vidt. Mau.6218. Han skal
vel være strix, men der er Maade med
Alt. En vanfør Mand sætter man ikke

Eaa Træhest, ham har Vorherre straffet

aardt nok. CEMolb.Amb.38. AndNx.DM.
13. Der maa i Alt være Maal og Maade.
Monrad.BV.91. H der er maade med
(Feilb.) ell. (i rigsspr. nu kun) der er
maade med det (noget), der er grænser
(for noget); man gaar ikke for vidt (med
noget); nu især: det er kun jævnt, middel-
maadigt, maadeligt (2), smaat. 'Det lykke-
lige Folk vel da af Glæde springer?

|

Ney man fornemmer dog, at der er Maade
med.

I
De seer det næsten an med Lige-

gyldighed. ChrFlensb.DM.l.loS. *Jeg dig
vel sverge bød, men der er Maade med.
Wess.54. kun til Davre var der Maade
med Drikke -Vårene, man fik, til Nadren
derimod kunde de faae saa meget, de ly-
stede. Grundtv.Snorre.II.22. Hun spurgte
ham, „om han sad godt." — „Det var der
Maade med.'* JPJacl.271. jf.: Med hans
og Lises Glæde var der nu ingen Maade.
Ing.LB.1.23. *Med Offre der er dog
Maade og Maal. so.Dlf. 70. 3.2) som obj.

Vers og Kiærlighed og Drik
| Taaler in-

gen Maade. Bagges.IY.200. (han) glemte
alt Maal og al Maade i en blot nedbry-
dende Kritik. Molb.NTidsskrJ.1&6\|bruge
(EomGrønneg. 11.274), have (JFriis.13)
ell. (nu kun) holde maade, ikke gaa for
vidt; være behersket, maadeholdende. (hun
har) sat sig for at ændre sit forrige
strænge Levnet, men saasom hun i Re-
formationen ikke har vidst at holde Maade,

10 er Medicinen bleven værre end Sygdom-
men. Eolb. Forv. 1. 6. JJLund. (SkTtd. IX.
195). dersom vi ikke holde Maade (Chr.

VI: dersom vi ere forrykte; 1907 : vi „bleve
afsindige" j, da er det for Guds Skyld; og
holde vi Maade (Chr.YI: ere vi ved sands;
1907: naar vi ere besindige^, er det for
Eders. .2 Cor. 5. J5. Ø holde maade med
ell. (nu l.br.) i, paa, ved noget, især:
ikke være ødsel med; holde igen paa; spare

X paa. 'Hold . . kun med Satiren Maade.
Eolb.NP.Blr. man maa dog holde Maade
ved saadan Læsning; thi man blir visse-
lig noget melancholisk af saadanne Bøger.
8a.Vgs.(1731)JI.8. kun altfor ofte glemme
(vi) at holde Maade i de Nydelser, du .

.

forundte os. EGClaus.Præd.(lS03).3. »Med
Sorgen og Klagen hold Maade 1 Grundtv.
SS.IV.406. hverKen hun eller hendes Mand
havde vidst at holde Maade paa Rigdom-

30 men, den gik, som den 'kom. ECAnd.VI.
245. holde Maade i Mad og Drikke. S&B.
M passe maaden (EimmerlEjær.1921.80.
Feilb.), træffe (den rette) maade (Eøm.
Moral.II.107. ESelskSkr.111.263. Feilb.) ell

ramme maade, (iscer dial.) trække den
rette grænse for, hvad der er passende; ogs.

d. s. s. holde maade. Paa dette Sted . . er
jeg let at undskylde, om jeg ikke saa lige
rammer Maade. ThSchmidi.E.66. Jeg seer

40 heel vel . . hvor vanskeligt det er med
Sligt at ramme Maade. Grundtv. Saxo. I.

XXXVI. MO. Feilb. naar du kun . . vil

ramme Maal og Maade og ei forlange
af os, hvad ei vi kan. Grundiv.Snorre.1.135.

II
G3 overskride maal og maade, otfr-

skride grænsen for, hvad der er passende;
være umaadeholdende. hans Maal og Maade
overskridende Begejstring for Kastrat-
sangen i de katolske Kirker, brandes./.

so 349. D&E. H ingen maade vide, (især
dial.) ikke forstaa at holde maade; være
umaadeholdende. (ællingerne) vidste slet

ingen Maade med al deres Fryd og Jubel.
Eregend.GP.117. Feilb. Alle Vilde . . vide i

dette Raserie hverkenMaal eller Maa-
de. Eraft.VF. 92. 3.3) styret af præp. (i

visse tilfælde vistnok opr. delvis til bet. 1).

(Goethe) søgte at bevæge den unge Herre
(o: hertugen af Weimar) til Maal og

60 Maade i sin Fornøjelsestran g. brandes.
GoeJ.216. R efter maade, (nu næppe br.)

d. s. s. til maade 1. Joh.3.34(Chr.YI; se ndf.
sp.655^'').^med maade, uden overdrivelse,

misbrug; inden for rimelige grænser; maade-
holdent. Tugt mig. Herre! dog med Maade;
ikke i din Vrede, at du ikke gjør mig al-
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deles ringe. Jer.10.24. Man skal være Kri-
sten, men med Maade. FritzJiirg (NBøgh.
FJ.60). Alt skeer medMaal og Maade.
Ørst. II. 86. CKMolb. Dante. 1.40. alting
med maade, der skal være maade med alt

(se u. bet.B.i). Moth.M9. „Ej Jacob, jeg
ved du kand forstaae skiemt." — „Alting
med msL&de." Holb.llJ.IV.4. Blaum.AH.
176. \\ over maade (nu især som eet ord,

se overmaadej, uden maadehold, indskrænk-
ning; overstrømmende; overdreven; umaade-
lig. *Dum over Maade, | Véd jeg, du est.

Grundtv.PS.VI.58. *Ak, rør dog Havet
med dit Ord,

| Gør Fiskedrætten rig og
stor

I
Og Glæden over Maade. FrHamm.

(SalmHj.178.4). han var hende . . en Af-
gud, hvem hun tilbad, uden Forbehold
og over Maade. JPJac.II.184. Feilb. (Swin-
burne) lovpriste eller fordømte i Strømme
af Ord, ud over Maal og Maade. NMøll.
YLitt.III.624. over al maade ell. (dial.)

alle maader (Feilb.), d. s. (oftest dog som
et noget stærkere udtr.). Lykkelig, over al

Maade lykkeUg. Rahb.Tilsk.1796.104. den,
som Gud udsendte, taler Guds Ord; thi
Gud giver ham Aanden over al Maade
(Chr.VI: ikke efter maade; 1907: ikke ,

.

efter Maa.\).Joh.3.34. I have jo hørt om
min Vandel forhen i Jødedommet, at jeg
over al Maade (Chr.VI: overmaadej for-
fulgte Guds Menighed. Gal.1.13. Jeg ke-
der mig over al Maade. Drachm.KW.39.
Solstein. T. 30.

||
(især dial.:) til maade.

1. uden overdrivelse; med maadehold. Bræn-
de -Viin er dog en ypperlig Ting, naar
det blir brugt til maade. Holh. IIJ. V. 9.

from, froml — siger jeg— men til Maade.
Ing.LB.1.114. Drachm.D.69. alting til

maade, d. s. s, alting med maade (se ovf.
1.4-5). det er got nok min Hiertel men
alting til Maade. Holb.Jul.5sc. ordspr.: til

maade er alt(ing) godt olgn. Mau.6222.
Heib.Poet. 1.454. til Maade er Alt godt,
for Lidt og for Meget fordærver Alt. Kierk.
XII.48. OrdbS.(Sjæll.). 2. af en passende
(hverken for stor ell. for lille) størrelse, mæng-
de, grad olgn.; tilpas. Begge Halse . . hver-
ken for tynde, ejheller for tykke, men
lige tilmaade. Blich. (1920). XXVII. 219.
*(et hjem) Med Sol tilmaade som med
Skysge. Éecke.ND.50. (arkais.) knyttet til

et aaj.: 'ikke da er min Kjortel for sid,
|

min Kaabe er vel til Maade vid. DFZJ.
nr.40.8. *Hun er saa smal i Midie, hun er
til Maade lang. Oehl.HE.119. 3. i forb. m.
hensobj. : saaledes at man finder behag i no-
get, synes om det; tilpas, ingen Mennisker
lever dem til Maade, men de straffer og
fordømmer ald Samqvem og Lystighed.
Kom Grønneg.II.204. *Ei havde Hine til-

maade han talt. Wilst.Od.XXIV.v.465. Dette
kommer ham just til Maade. Pont.L.109.
især i forb. være, blive en til maade
og gøre (jf. u. Gadehus 1) en (noget)
til maade, være, gøre en tilpas (med no-
get). Den stakkels Kone er jer aldrig til

maade. Holb.LSk.I.S. Han er god at gjøre
til Maade. Høysg.S.234. det var godt at
see at hvad han hørde var ham kun ilde
til Maade. Grmidtv.DV. 1.163. *naar kun
jeg faaer Lov at raade,

| Saa bliver Tage
mig nok til Maade. Hrz. VI.28. Nogle Ste-
der søgte man at stille dem tilfreds ved
at byde dem Sild . . men det var ikke til

Maade. JVJens.Skibet.(1912). 49. Feilb.
|)

10 uden maade, (jf. bet. i.i slutn.; nu sj.)

uden at lægge baand paa sig; uden maade-
hold; ubehersket, 'forbittret uden Maade

|

Lod sit Hjertes Drift han raade. PaiM.
VII.81. han . . lastede altforofte den nær-
værende uden Maal eller Maade. Ew.
(1914). IV. 224. arbejde uden Maal og
Maade. D&R.

4) {udviklet af bet. 1.2 og ofte m. overgang
til bet. 5) om det synspunkt, hvorfra et for-

20 hold betragtes; side af, punkt i en sag, et

forhold; henseende; næsten kun i mer ell.

mindre faste forb. m. præp. i ell. paa. de,
som udgrave signetes udgravninger, og
hånd, som bliver ved at forandre dem i

adskillige maader. Sir.38.30(Chr.VI). (de)
lovede at ville give dem Kvæg og i andre
Maader at tjene dem. 2Makk.l2.11. *Saa
følger der Konst med Christendom,

| Og
Vidskab i talrige Maader I Grundtv.Udv.

30 V.12.
II

i alle maader, i enhver henseende;
i alle retninger; hvordan man end betragter

det. jeg er ligesaa god som den Fæhund
i allemaader. Holb. Mase. 1.1 1. Kroen var
et rigtig beskidt Hul i alle Maader.^afcj.
GK.164. jf.: 'Som jeg fortæller det, er
det skeet | I alle Maader og Dele. Hrz.D.
11.154.

II
i ell. paa de maader, (nu næppe

br.) paa de punkter; m. h. t. de ting; i de
henseender; i den retning. Ney Karlen vil

40 min Troe raade sig selv i de Maader (o:

m. h. t. ægteskab). Eolb.nP.1.4. Siden hun
render saadan, kan der vel ikke være
noget i Vejen med hende paa de Maader,
som Jomfru S. mener. Schand. BS. 331.

||

paa en (vis) maade, set fra et bestemt

synspunkt; i en vis forstand; i visse maader
(se ndf.). I ere paa en vis Maade Fædre-
landets fødte Lovgivere. Engelst. Nat. 305.
Du har dog Ret igjen paa en Maade I Ing.

50 LB.I.24. Paa en Maade, men rigtignok
paa en meget fjern Maade, har jeg selv
engang prøvet dei.Goldschm.Chol.68^ paa
ell. (nu næppe br.) i ingen maade (dial.

maaderj, i ingen retninger, henseender;

under ingen omstændigheder; aldeles ikke.

den eene vilde i ingen maade vige for

den anden. Holb.Intr.I.179. sa.EP.II.4.
Gram. Breve. 188. 'mer end Spurveskjul
paa ingen Maade | Var Skuder to mod

60 fire Rigers Flaade. Grundtv.PS. II. 474.

„Kommer jeg kanskee for tidlig?" —
„Nej, paa ingen Maadel'' Rostr.SpT.II.2.

Han har paa ingen Maader afmalet Ste-

det i bengalske Farver. Thuborg.K.212.

Feilb. (især dial.) i forb. m. overflødig næg-
telse: det er urigtigt af mig . . at ræson-
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nere over Doktor Fangel, men det er

heller ikke paa ingen Maade min Mening.
KMich.LM.74. FeUb.\\i mange maader,
paa mange punkter; i mange henseender,

retninger; i mangt og meget. Jadas, som
tænkte, at de virkelig i mange Maader
kande gjøre Nytte, gik ind paa at holde
Fred med dem. 2Makk.l2.12. En Prind-
sesse bliver i mange Maader betragtet
som en Handelsvare, der gives i Liig-

kjøb, naar Handelen mellem Nationerne
bliver afsluttet til andre Formaal. CBemh.
NF.IXJS85. vi lever i en i mange Maader
K&mpensTid.HøJ8kBl.l901.153.pk'ke i ell.

(nu alm.) paa nogen maade, ikke i nogen
retning, henseende; ogs. : aldeles ikke. 'ingen
Fare | Har rammet mig og Min' i nogen
M&ade. Ki7igo.398. I (har) ikke i nogen
Maade .. liidt Skade af os. 2Cor.7.9. Det
var ikke paa nogen Maade morsomt. Hun
var snarere i Stemning til at grædeJm-gen
Niels.DH.8. Q i saa maade (r), (jf. u.

bet. 5.4; nu næppe br.) paa dette punkt;
m.h.t. dette; i den retning. KomGrønneg.
1.126. y i visse maader, (iscer m) be-

tragtet fra visse synspunkter; i visse ret-

ninger, henseender (jf. paa en (vis) maade
ovf.). en Kone er i visse Maade en Dyne
i Sengen. HolbJean.11.4. I visse Maader
ses det paa Rembrandt, at han allerede
tilhører en Forfaldstid. .Brarjde8.ZJ.547.

6) (.if- Vis^ t forb. m. en nærmere bestem-
melse af en ell. anden art; dels: en paa
regler, principper, traditioner, vaner olgn.

grundet form for handling, virksomhed, ud-
førelse ajf et vist arbejde olgn.; fremgangs-
maade; metode; m. h. t. sædvanemæssig,
fast form: skik; brug; vane; dels (nu 1.

or. i rigsspr.) om den for en person ejen-

dommelige (iscer i natur, karakter grundede)
form for optræden, opførsel, tankegang olgn.;

væremaade; tænkemaade: deh i al alm.
om den form, hvorunder noget fore-
gaar ell. finder sted. 5.1) (nu sj. i rigs-

spr.) i al alm. (uden for faste forb. m.
præp.); ofte m. nærmere bestemmelse i form
af appositionel inf. ell. åt-scetn. Profes-
sores Theologiæ (skal) skiftes til . . at

anhøre saadanne Prøve -Prædikener og
der observere Studentens Maade, saavel
i Materien som i Forhandlingen samt i

Talen og Geberder.Forordn.Vsl 707.^.3. jeg
følger den Franske Mode, aldrig at nøde
nogen: Mine Forældre derimod har icke
min Maade deradi.nolb.Vgs.1.4. min gode
Mand har den Maade, undertiden at sige
højt, hvad han tænkeT.Blich.fl920).XX.16.
Hans tilbageholdne Maade erindrede mig
om Kolderlin. neib.Pros.V.290. Her er .

.

den gode Maade . . at hun siger Du til

sine Forældre. HHans.PD.29. Gud under-
viser ham (o: plovmanden) om den rette
Maade /Chr.VI: m^meer ). E8.28.26. Han
havde åfskreven Texten, hvis naive Maade
havde rørt ham. Jørg.RB.132. || ofte i forb.
det er min ^din osv.) maade. Holb.

Tyb.II.2. Det er ikke min Maade at

prutte om Arbejdsløn. PAHeib.Sk.I.142.
„Men naar man er saa gode Venner, kan
man da sk jendes saa forskrækkeligt?" . .

„Ja, det var nu saa deres Maade." Ing.
LB.I.59. Det er hans Maade, at giøre
Ubetydeligheder vigtige. VSO. Schand.
IF.229. H det er ingen maade, (nu
næppe br.) det er upassende, usømmeligt;

10 det er ingen manér. Leth.(1800). \\ ver-
dens maade, skik og brug blandt menne-
sker. Verdens Maade er ikke anderledes.
Holb. Arab. lOsc. Det er ikke Verdens
Maade, at lade sig lede af nogen vis

Bom. Wand.(Skuesp.IV. 69). I| (nu næppe
br.) i flt., om kærtegn olgn. de søde Ord,
yndigste Begieringer og giennemtræn-

fende Maader, I nar, som ingen Ting
and staa imod. KomCrrønneg. 1.120. S:z)

20 m. flg. ncermere angivelse af den handling,

foreteelse, der udføres, foregaar, finder sted

under en vis form; dels v. hj. af flg. inf.

m. efterstillet præp. paa ell. (nu næppe br.)

med, dels v. hj. af flg. relat.-sætn., hvis

pron. er styret af ell. smsat. med præp. paa
ell. (nu næppe br.) med. den Spanske
Maade . . at dictere med . . er meget
kort og compendieux. Holb.Stu.II.9. *Maa-
den, som enhver sin Synd udøver paa,

|

30 Den eene giør til Helt, den anden til en
Staader. Wess.31. alle de Indvendinger
. . som hun frembragte imod ham, og
Maaden, hvormed han igjendrev samme,
er mig i saa frisk et Minde. PAHeib.US.
145. De har en Maade at betragte Folk
paa, som egger. Schand.TF.II.51. j/.Være-
maade: det er nu hans maade at være paa

{

jf. (uden præp.): siden Sicilien . . hvor vi

før fik Guldet fra, er gaaet under ved
40 Jordskjælv, saa er der ingen Maade at faa

mere af det herefter. PAHeib.US.lO. 5^)
(nu 1. br.) styret af præp. efter: t over-

ensstemmelse med en skik, vane, metode,

fremgangsmaade. (salvelsesolien) skal ikke
udgydes paa andre Menneskers Legeme,
og I skulle ikke berede nogen anden efter

dens Maade. 2Mos.30.32. Aid min Lyst
er (at) gaze i en Skov at sucke og klage
mig for Træerne efter de gamle Hyrders

50 Maade. Holb. Tyb. 1. 6. Jeg vil ikke her,

efter nogles Maade, vidtløftig opregne
mine Ahner. Overs, afHolb Levned. 3. et

smukt ungt Menneske . . anstændigt klædt
efter herværende Maade. Heib.Pros. VJ288.

Parforcejagt efter engelsk Maade.Both.D.
1.40.

II
efter denne maade, saaledes;

paa denne maade. Og du skal komme til

kongen, og tale til ham, efter (1871: paaj
denne maade; og Joab lagde ordene i

60 hendes mxind.2Sam.l4.3(Chr. VI). 5.4) styret

af præp. i. Efterat Gud fordum havde
talet mange Gange og i (1819: paaj mange
Maader.Hebr.l.l(Chr^I).\\i lige maade
(ofte skrevet i eet ord) eU. (nu kun undertiden
i den sp. 659^^^- nævnte anr.^lige maade
(ligemaade), ^aa samme ell. lignende vis;

XIII. Rentrykt «/„ 1931 42
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ligesaadan; ogs.: ligeledes (l.a-s); ogsaa.

Efterdi da Børnene ere deelagtige i Kiød
og Blod, er han iligeraaade (1907: i lige

Maade^ bleven deelagtig deri. Eehr.2.14.
Præsten har ofte sagt, at mand hverken
hungrer eller tørster i Himmerig, ilige-

maade, at mand der finder alle sine af-

døde Yenner. Holb.Jep.II. 1. Ligemaade
blev beskikket, hvor mange Retter alumni
skal have til middag og aften ?sa.i)iV^-B.

189. (jeg var) anerkjendende overfor vor
Professor eloquentiæ, som er en meget
habil Mand. Han viste sig iligemaade
anerkjendende mod mig. Schack. 189. jf.
bet. 6: han levede som en Nar, og døde
iligema.a.åe.Gylb.Novel.II.10. nu næsten kun
brugt i svar til at udtrykke, at man er i

samme situation som den nævnte, ell. at man
gengælder et af en person fremsat ønske

for en. *Tak for jert gode Ønske 1 |
I

lige Maade jer, Oehl.EA.197. „Jeg tør .

.

ikke løbe over Gaden; jeg er bange, min
Frue skal see mig fra vinduerne." —
„Iligemaade. Jeg er bange, min Herre
skal see mig fra Vinduerne."flet6.Poef. 7.
288. „Saa vil jeg ønske Dem (en) glæ-
delig Jul." — »Tak . . i lige Maade."
KLars.GV.66. „det er sidst paa maane-
den for mig." — „(I) lige maade her!"

i

ogs. brugt som svar paa skældsord, nedsæt,

omtale, hvorved dette (denne) vendes mod
vedk. selv: „Nej, aldrig . . har jeg kjendt
Mage til AsensbæstI" Drengen raabte:
„Tak, Mutter, Tak, i lige Maade." Schand.
IF.309. „du bærer dig saa klodset adl"
— „Tak, i lige maadel"

|
i lige maade

som, (nu næppe br.) paa samme maade
som. Sodoma og Gomorra . . havde ud-
horet, i ligemaade (1819: paa samme
Maade j som disse.Judas.7(Chr.VI). \\ i saa
maade, (jf. u. bet. 4; nu 1. br.) d. s. s. paa
den(ne) maade (se u. bet. b.5). Dog i saa
Maade ville Mændene være os tilVillie med
at boe hos os . . om vi ville omskære alt

Mandkjøn iblandt os. lMos.34.22. Alt hvad
de kunde tabe derved i saa maade, var
60 paa hundrede.-ffoZft.Panfs./.^. 5.5) styret

af præp. paa. || i forb. m. attrib. adj. Før-
sternis Huuse ere deelte i store Platzer

og jpaa den Chinesiske Maade byggede
med kostelige Haver i Staden. Pflug.DP.
613. Kunde du ikke . . paa en høflig

Maade gaae hen og bede ham gaae sin

\ei? Heib.Poet.VI.269. han søgte paa en-
hver Maade (Chr.VI: i alle maaderj at

ophøie sit ¥o\)s..lMdkk.l4:.35. Æg paa
107 M3LSid.eT.(bogtitel.l915). paa en fin
maade, se II. fin 2.4. gøre, sige noget
paa en god maade, (nu næppe br.) gøre,

sige noget lemfældigt, diskret olgn. Moth.
M9. nolb.Tyb.III.6. Høysg.S.128. VSO.
paa lige maade, se sp.660^^. || i mer
ell. mindre faste forb. ni, pron. ell. pronomi-
nale ord. Man kand blive (fremsynet) paa
mange Maader, i sær naar man kiiger
mellem et Nøgel-Hull paa en Kircke Dør.

Holb.UHH.1.4. Imidlertid maa han paa
en eller anden Maade være kommen til

Indseelse af, at det Mel, han førte i Po-
sen, ikke var af allerreneste Slags. Aakj.
SP.45. paa anden maade (jf. anden
sp. 554^''^). jeg kand ikke hevnes paa an-
den Maaåe.Molb.HP.II.4. paa en anden
maade, 07- anden 4.sJ anderledes. Mol.E.
(1723).Di2r. Ouverturen . . skal nemlig

10 indeholde det samme som Stykket, men
paa en anden Maade. ^ter/c. /. i05. det
samme paa en anden maade, se anden 4.3.

paa den(ne) maade, saaledes. Det skiær
mig i mit Hierte, at jeg skal hielpe Fet-
ter paa dend maade af Klæderne. EolbllJ.
V.9. Paa den Maade komme vi ikke langt.

VSO. Men der den Første var død paa
denne Maade (Chr.VI: i saa maade j, le-

dede de den Anden frem til ST^ot.2Makk.
20 7.7. paa de maader, (l.br.) benyttende de

fremgangsmaader, metoder, under de former
olgn.; ogs. (jf. bet. 6): under saadanne for-
hold, omstændigheder, „du skal ikke slaae
ihjel! .

." „Det er en god Snak det . .

paa de Maader maatte vi jo heller ikke
føre Krig og slaae Tyrken eller Tydsken
ihjel." Ing.LB.1.150. „jeg er syg . . maa
jeg bare faae Lov til at komme hjem."
. . „Men det er jo slemt, at vi skal skilles

30 ad paa de M.aaåQT.'^Eostr.G.129. paa no-
gen maade, i nægtende, spørgende ell. be-

tingende udir.: benyttende en hvilken som
helst fremgangsmaade ; under en ell. anden
form; hvordan det end sker, udføres osv.;

overhovedet, jeg skal komme, hvis det paa
nogen maade er mig muligt

|

jeg tror

næppe, planen paa nogen maade lader
sig realisere

j
paa samme ell. (nu 1. br.)

lige maade: en Mand (kom) løbende
40 næsten aandeløs ind i Stuen . . og put-

tede hurtig en stor Æske op under Vær-
tens Leje, som han siden paa lige Maade
kom løbende efter. Agre.BK.21. De vare
klædte paa samme Maade. VSO. i forb.

m. konj. som: paa liige Maade som et

rørt Compass omdreyer sig. Eeitm.Phy-
sik.l9. Jeg fortsatte . . min Flugt paa
lige Maade som før. Agre. RK. 34. Sal.

XVI.72. paa sin maade, se sin.

50 6) (nu vist kun dial.) tilstand ell. om-
stændigheder, hvori noget befinder sig.

det var en sølle maade (o: alt laa i uorden).

Feilb.\\etter ens maade eZZ.efter maade
(Feilb.), med passende hensyntagen til de

særlige forhold, omstændigheder; efter for-

holdene; forholdsvis, de andre Stæder og
Egne (er) ogsaa . . efter deres Maade
noget fordærvede. Suhm.II.179. Feilb.

|J

efter præp. i. (jeg) sidder . . omtrent i

60 samme Maade som han (o: om to, der

sidder i mudder til halsen). PMøll.1. 376.

Feilb. i iron.udtr. som sidde, staa i en
køn, skøn maade, være i en slem, kede-

lig situation; sidde net i det; hverken vide

ud eller ind. du kommer i en skøn måde.
Moth.M9. Der staaer jeg i een herlig
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Maade, jeg har satt dette gamle Hans i

fuld Brand (o: gjort et gammelt kvinde-

menneske forelsket), og har icke een Taar
Vand, at slucke det mBå.JRPaulli.N.74.
der (kunde) vel gaae en Snees Aar hen,
inden vi kom tilbage, og saa stod jeg der
i en skiønne ^AzlSlÅq. Biehl.DQ.IV.64. Jo
vi sidder rigtignok her i en køn Maade,
det maa De nok sige to Gange. PJføWJ".

376. sidde, staa i en maade oZ^fn., d.s.

om han vil tale Latin med dig, saa staaer

du der i en Maade. fio/ft.PAi/osJF.i. vi

er der an i en lÅ2iSiåe.KomGrønneg.lI.36.
*Da mødte dem en Flod.

|
De i en Maade

stoed,
I
Da de saae ingen Baad. Wess.139.

Meisling.MK.250. hvad kan det hjælpe
mig, naar jeg sidder der i en Maade med
mine 24 Aar og ligefrem stinker af To-
bak 'iEdgHøyer.SÆ.82.liggeienmaade,
ligge i uorden. Det laae Alt i en Maade. FSO.

7) {cBnyd. d. s. (DGrammat. 1.132); efter

lat. modus; gram.) betegnelse for en række
verbalformer, hvorved man i visse sprog

er i stand til at angive den talendes (ind)-

siilling ell. stemning over for satningsind-

koldet (indikativ, konjunktiv, optativ, impe-
rativ); ogs. undertiden om verbalformeme
infinitiv og participium. Høysg.AG.63. Rask.
FS.Fort.31. Mikkels.SproglS.59. den be-
tinge(n)de, byd ende, forestillende,
fortællende, fremsættende, hand-
lende, ubetingede,ønsk ende maade,
se betinge (3.2) osv.

II. maade, v. ['mads] -ede. (glda.

madhæ, modhæ, æda. matæ; fra mnt. ma-
ten; til I. Maade; dial.) maale. Feilb. i|

spec: afmaale, udmaale v. hj. af et hulmaai.
•Jens Hvøvtrup ryster nu Hagl af Horn . .

|

og maader gnistrende Krudekom.^afej.ES.
110. *(du) talte Rug i Tønd'maal og maa-
ded Malt og Mel. sa.(Pol.y9l927.7.spJ). jf
Krist.(SprogforeningensAlmanak.1904.52).
Maade-hold, et ell. (nu næppe br.) en.

(især Qi) det at holde maade (se u. I. Maade
Sji), ikke gaa for vidt; maade (1.3); ogs.

undertiden om evne til at beherske sig, holde

sig inden for rimelige grænser, især i mate-
rielle nydelser; maadeholdenhed. Leth.(1800).
I Nydelsen af . . Forlystelser er, som ved
enhver anden Ting, en vis Maadehold.
Olufs.NyOec.J.SO. de dybe Følelser, hvis
Udbrud dog altid ere inden Maadeholdets
GTændseT.Mynst.Levnet.95. I en Tid af

otte Aar . . brugte Forf. sit Opium med
Maadehold (alm.: med maade). Heib.Pros.
VIII.518. (visdommen) lærer Maadehold
(Chr.VI: maadelighed) og Klogskab. Fisd.

^•7. H O/- ^^^^deholds-; nu næppe br.) om
maadeholdsforening. Han drak ogsaa Vand,
han gik ind i Ma.adeholå.et.ARecke.EnOld-
gesell.(1860).106. -holdeii(de), part. adj.

[-|h(nr8n(8)] 1) om person: som holder

maade, spec. m. h. t. materielle nydelser, have
I kiendt Nogen mere maadeholden, der
kunde nøies med Mindre? 3ft/ns/. AfaW. 9.

Werner var en meget maadeholden Mand,

som aldrig nød synderlig af Drikkevarer.
Schand. 0.1.227. Han var maadeholden
statskirkeUg. NMøll. VLitt.III.201 . jf. PE
Mull.^187. 2) om forhold: som vidner om
evne til at beherske sig, holde maade. en
saare maadeholdende Kritik. PMøll.( 1848).
IV.143. en Fred . . afsluttedes paa maade-
holdne Vilkaar. Cantu.1.732. maadeholdne
Reformer.iYMøH. VLitt.III.520. -holden-

10 hed, en. (især [O) det at være maadehol-
dende). MO. Den ene Flaske Portvin
fulgte paa den anden, og da Gregers,
der ellers var Maadeholdenheden selv,

et Par Timer efter gik ned til sin Baad,
var det, som om Brostenene gyngede
under ham. Holst.III.79. ^hertil Maadehol-
denheds-forening, (foræld.) d. s. s. Maade-
holdsforening. Eeskr."/iil843.
Maadeholds-, i ssgr. ['mådahcols-]

ao især (jf. Maadehold slutn.) i (foræld.) udtr.

for institutioner, personer, forhold osv. hø-

rende til en bevægelse, der virkede for maade-
hold m. h. t. berusende drikke (jf. tilsvarende

ssgr. m. Afholds-^; fx.: -forening^, en.

Besol."hil843. PalM.V.198. -medlem,
et. medlem af en maadeholdsforening. S&B.
-sag^, en. GfrundtvJ)ansk.I.155. Sal.1.231.

-selskab, et. Grundtv.BrS.48. Jeg er
gaaet ind i et engelsk Maadeholds-Sel-

30 skab. Der er alle de stærke Drikke op-
regnede, der iorbydes. E.rz.IV.257.
maadelig, adj. ['må-d3li] Høysg.AG.

12. best. f. og flt. -e eU. (nu ikke i rigsspr.)

d. 8. fhos maadelig Stands Folk. Holb.
Bars.1.2. saaledes er de øvrige Midler
for Kone og mange Børn ikkun maadelig.
Cit.l736.(JySaml.4R.III.252)); adv. d. s.

ell. -t ell. (t) -en (Slange.ChrIV.614. VSO.).
{æda. matælik (Harp.Kr. 7.31.40.94.105 ofl.),

40 oldn. måtuligr; fra mnt. matelik; tU I.

Maade 3)

\) (i rigsspr. kun m. overgang til bet. 2)

af passende ell. almindelig, normal stør-
relse, mængde, grad, art; hørende til

gennemsnittet, mellemslagsen; mid-
delmaadig; m. h. t. varmegrad: tempe-
reret; om person især: af jævn stand
ell. nogenlunde rask. 1.l) som adj. en
maadelig priis. Holb.Brv.60. vore Kaar er

50 langt tungere hos store Herrer, end hos
maadelige Folk. Kom Grønneg. 1.165. den
maadelige Himmel -Egn, under hvilken
hun boer. EitecA.-Forif.i57. en sandet Jord,
som har en maadelig Leer-Blanding, (er)

uforlignelig til Eug.Fleischer.AK.88. om
(stedet) har hede Sommere og kolde Vin-
tere eller begge maadelige. Ør8/.FJ.i64.
Endnu kun halvmaadelig, efter sin Syg-
dom, stod Valdemar . . frem. Grundtv.

60 Saxo.III.207. Maanen (var) ikke større

at see til end en maadelig TalIerken.£'a«cA.
1.174. (arkais.:) en maadelig Time (o:

ca. en time) efter skal der holde en Vogn.
JPJac.I.164. 1.2) som adv. Det bierg Ki-
lissim er maadelig hø']t.Pflug.DP.416. (han
er) Liden af Vækst, maadelig bygget. CtY.

42«
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1819.(Kyrre.HH.46). en maadelig tyk
Træstok. JVJens.NG.301.

2) (m. h. t. bet.- udviklingen sml. fx. II.

føje, I. jævn 6) m. mer ell. mindre stærkt

nedsæt, bet.: som paa ingen maade hæver
sig over gennemsnittet og derfor er uden
større betydning ell. interesse; temmelig
lille, ringe, beskeden; middelmaadig;
nu oftest m. noget stærkere nedsæt, bet.:

gang til bet. 1, om ting, forhold (og som adv.).

En sundheds søvn er med en maadelig
(1871 : maadeholden; brug. Sir.31.22(Chr.

VI). Hånd lever mådelig. MotLMlO. lad
en Indsigt i de skeedte Tings Uforander-
lighed giøre hendes Bedrøvelse maadelig.
Spectator.299. Spiis maadelig, og kun naar
du er hungrig. Bagges.L.1.895.
maadelig-hed, en. 1) (nu næppe br.)

ufyldestgørende; daarlig; ogs. (dial.): io til maadelig 1: middelmaadighed
; jævnhed.

syg; svagelig (Feilb.). 2.1) som adj. Ud-
læstVoltaires Schytes, et maadeligtStøkke.
Luxd.Bagb.1.340. *Han er en Spiller,

maadeligt hans Rygte. Oehl.T.216. Salget

(af bogen) var xazLSiåéWgt.Brandes.V11.91.

et saare maadeligt Exemplar, baade for-

skaaret og detect. CElberling. Breve fra en

Bogelsker.(1909).56. || i forb. m. adv. kun.
„Det er en meget høy Person." — »Neyl

Hoffet selv var særdeles Borgerligt og
tarveligt . . hvilket contribuerede ikke li-

det til Rigets Velstand og Skatternes
Maadelighed. Eolb.DH.II.lO. Maadelighe-
den stræber efter at hæve sig til det Ud-
mæTkede.Oehl.Øen.(1824).III.110. 2) (l.br.)

til maadelig 2: ringhed; daarlighed. Øllets

almindelige Maadelighed eller Slethed
(maa) beroe paa Brygningen. OiM/"s.iVi/0«c.

han er kun meget maadelig af Statur." 20 1.135. Arbejdets Maadelighed ses straks.

Holb.Hex.II.S. *han nød kun maadelig
Pleie. Wilst.Od.VIII.v.451. 2.2) som adv.

Kastrups Affærer staae høist maadeligt,

og jeg frygter meget for, at han gaaer
Fallit. Cit.l845.(PLaurids.S.VII1.101). da
viser han sig her overalt at være tem-
melig mådelig underrettet. .4Z)Jør5'.I.i85.

ai forb. m. adv. kun. Jeg har kun maa-
elig studeret. Holb.Vgs.(1731). 1.3. Hun

D&H. 3) (nu næppe br.) til maadelig 3:

maadeholdenhed; maadehold; maade (1.8);

ofte spec. om maadeholdenhed m. h. t. stærke

drikke. Visd.8.7(Chr.VI; se u. Maadeholdj.

jeg (agter) intet at være tilforladeligt

uden en god Diæt, og Maadelighed udi
aXtins. nolb.Ep.II.274. den som overtræder
Maadeligheds Grændser, og befindes at

være beskienket, skal . . udelukkes af Sel-

var kun maadeligt begavet. Font. HK. 15. x skabet. Skuesp.I3.105. Maadelighed i Mad
2.3) brugt substantivisk, nu især i fk.-for

men og ofte forkortet mdl. (sjældnere: mdlg.
HKaarsb.M.117. nu næppe br.: m. Oehl.

Er.1.66; j/. Medalje samt madam Lassen
u. Madam), som betegnelse for en meget lav

(eksamens)karakter(mellemtrinnetml.(tem-
melig) godt og slet; jf. god 3.1^. at blive

betragtet som en Skoledreng, der i sin

Charakteerbog snart fik Mg., snart Ug.,

og Drikke. JohsSteenstr.Hp.29. || i best. f.

spec. om maadeholdsforening. den gamle
Somikkel (har) faaet Samvittighed og er

gaaet over til Maadeligheden. 5os<r.6r.7.

han er gaaet ind i Maadeligheden. i^Æfl".

jf.: Naa det er da kjønt, at du ikke ogsaa
er gaaet ind i disse hersens Maadelig-
hedsindretninger^'o: maadeholdsforenin-
ger).Hostr.G.7. || holde maadelighed.

snart Maadelig, snart Slet. Oehl.Er.III.83. 40 holde maade. det er best at holde made-
de, som havde „Temmeligt godt" og
„Maadeligt", de maatte bag paa (Ole Luk-
enes hest) og fik den fæle Historie. HCAnd.
V.262. KLars.QV.93. \\ m. art. ell. substan-

tivisk bøjning. „Hvordan gik det Dig i Sko-
len?" — „Jeg fik et Nul, to Sletter og to

Maadeliger." Schand.0.1.51. Med et Maa-
delig i Geografi . . og et Slet i Natur-
historie . . kunde han ikke gaa videre.
KLars.SF.188.

3) (nu næppe br.) d. s. s. maadeholden(de).
de gamle skal være aarvaagne, ærbare,
maadelige (1819: sindige;. Tit.2.2(Chr.VI).

*Arbeidsom, maadelig, du ei af Plager
veed,

I
Som Overflødighed og Ørkesløs-

hed døie.Wess.219. i hine maadelige Ti-

der, har en Mand vel kunnet bevare sin

Styrke til det 60de Aar. Blich.(1920).II.32.

Han er maadelig i Mad og Drikke. VSO.

lighed i alting. Afo^LMi i. || til maade-
lighed, til maade (se u. 1. Maade 3.3j. *han
af tyndest Vand til Maadelighed drak,

|

Derfor bør roeses frem for aUe Dranker-
Pak. FrHom.PM.135.
Maades-, i ssgr. især (gram.) til 1.

Maade 5. -adverbiom , et, d.s.s. -bi-

ord. -bestemmelse, en. (absolut) ad-

verbiel bestemmelse, der betegner den maade,
50 hvorpaa noget sker. Mikkels.0rdf.106. -bin-
deord, et. bindeord, der indleder en maades-
bisætning. Mikkels.SproglS.75. -biord, et.

biord, der betegner den maade, hvorpaa no-

get foregaar, olgn. Mikkels.SproglS.71. -bi-

ssetning, en. bisætning, der betegner maa-
den, hvorpaa noget i hovedsætningen udtrykt

foregaar. Mikkeis.SproglS.118. -(hjjelpe)-
verbnm, et. d. s. s. -udsagnsord. Wiicel.

152. -ord, et. (sj.) biord; adverbium. ME
Kongens maadelige Holdning lige over 60 Mathiessen.pa.Sproglære.(1896).22^

for de siesvig -holstenske Anmasselser.
Lehm.IILl86. H^j/". Maadehold slutn., Maa-
deholds-sa»i<Maadelighedsj9.(564"ff„Jeg..
gaar ikke paa Sold mere." „Du er da ikke
bleven maadelig?" spurgte Brandt med
ironisk J)e\tagelse.Bergs.FS.I.379. || m. over-

nd-
sag^nsord, et (gram.) om de hjælpeverber

(som kunne, skulle, ville osv.), der forbindes

m. inf. som hovedverbum og især angiver en

forudsætning for virkeliggørelsen afdettes ver-

balindhold; modalverbum. Mikkels.SproglS.

70. -verbumi, et. se -hjælpeverbum.
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Maae, en. se I, Made.
maa-faa, i forb. paa maafaa, se II. maa.
I. Maag, en. [må'q] (f (omdannet efter

Svoger, .//". Arkiv.XLI.313) Moger, Maager.
Moth.M20; i forb. mogre og svogre. Ny-
8Ud.Rhetor.51). flt. (sj.j -e (DFU.II.nrJ.20)
ell. -er (Eolstein.(IslSagaer.II.107)). {æda.
magh, oldn. magr, ocn^.mæg, got.megs', vist

besl. m.Mø; i rigsspr. kun arkais.) mandlig
slægtning; iscer: mandlig person, med hvem lo

man er kommet i slægt gennem ægteskab;
svigerfader, svoger ell. svigersøn. *jeg
har din Frænke,

| og jeg din Maag skd
\ære.DFU.nr.29.53. *Dxx er min Maag: din
Stammefader KetU var

| I Slægt med min.
Oehl.KG.311. »Til Sævar Jarl I drage 1 1 Han
er en mægtig Maag. sa.irF.76. Grundtv.
PS.II.34. lng.VS.n.l63. »Saa leved han
(o: Sigurd) hos Jer som Gæsteven | og

hænde; nu kun undertiden arkais. ell. hos
sprogfornyende forfattere) maaske. maa
hænde En let gaar vilse, naar En støjer

om ved N&ttetideT.JPJac.(1924)J.34. En
stor Sorg var maahænde det eneste, som
kunde løfte ham op af Smaaheden og
aabne hans Øjne. Cit.l879.(Studenterkom.
302). EøJskBl.1898.499.
Maa-jord, en. se Madjord.
I. Maal, et. [må-'q HøysgJ.G.36. flt.d.s.

ell. t -e (Ez.43.13(Chr.VI)). {alda. mal, maal
t bet. 7 (Brandt.BD.1.109. FLaale.nr.221),
æda. i ssg. flotbmal (se Flodemaal^, oldn.

mål, oht. mal (nht. mal, gang osv., mahl,
maaltid), oeng. mæl (eng. meal, maaltid),
got. mel, tid; vist besl. m. lat. metiri, maale,
^r.métron, maal (se Metery; jf. I. maale, II.

male, Vadmel; sml. I. Maade)
i) om tegn, mærke, punkt, linie olgn.,

red i Gunnars Følge, bor nu her | som 20 som man søger at ramme ell. naa, ell. som
Maag og Broder, delende hans Magt. Gje/.
Br.71. Becke.KM.61. Kok.DFspr.1.342. Le-
tnn.(„Jydsk (Ry.)"). H (vist ved misforstaaelse

af Oehl.HF.76, se ovf.; sj.) mægtig mand.
For ret at besee dette Glavind fattede
den gamle Maag Hjaltet i bøire Haand.
BMølt.1.155.

II. Haag;, en. se I. Maage.
I. Maage, en. ['må'qa] (nu kun dial. Mo-

betegner en grænse, en afslutning. t.l)

mærke, genstand, som det gælder om
at ramme, som man sigter paa i skyd'
ning, kast osv. som fra Skyernes velrun-
dede Bue skulle (lynene) flyve mod (Chr.
VI: ramme paa^ Maalet. Visd.5.22. Han
spændte sin Bue, og stillede mig som
Maalet for Pilen. Begr.3.12. Paa stille

Maal træffer jeg ganske godt; men naar
ge. Holb.Metam.47. sa.MFbl.l02. ClitauJ'T. 30 jeg ser en Fugl i Flugten, kommer mit
128. vAph.(1772).IlI. jf.Feilb. — nu næppe
br. Maag. EEwald.DenBibelskeConcordantz.
in.(1749).98. Sagen.D.71. Winth.1.56). flt.

-r. (glda. maaghæ (3Mos.llJ7(GldaBib.)),
magbæ (DyrerimJ9), sv. dial. måk(e), fsv.
fiskemake; a/t. af oldn. mår, maage (flt.

måvarj, eng. mew, ty. mowe; jf.(m. anden
afledningsendelse) sv. no. måse) I) \ navn
paa de til familien Laridæ herende svømme-

Blod . . i Kog. FMøllJ.325. Skiveskydning
mod levende Maal. Bogan.I.21. ramme
^åstlet. Scheller.MarO. jf.bet.2.x: *Fandt her
os den fortørnede Gudinde, |

Vi blev et
Maal for hendes vrede Hunde. Bødt.92.

||

billedl. (undertiden m. overgang til bet. 2).

•Nu jeg et andet Maal, som af ingen
Skytte blev truffet,

|
Yæ^eer.Bagges.Gieng.

Till.2. 'Saa nær ved Maadet, og dog skudt
fugle, især slægten Larus. 3Mos. 11. 16. 40 forbil PalM.Yenus. 103. | bevægeligt
*Jeg skriger, som en Maage her mod
Vvæir. Bahb.Skuesp. III. 214. *Den flag-
rende Maage | Flyer hen over Sø. Oehl.
SH.15. *Naar Anden rokker i Rendesten,

|

Er den snehvide Maage dog vel saa ren
|

MeUem Himmel og E.av.PMøll.1.93. *Maa-
gen skreg over Havets Spejl:

|
Skipper,

tag ind dit hvide Sejl. Kaalund.209. BøvP.
1.180. 2) i sejlsport betegnelse for et mindre

maal, se bevægelig 1.2. bringe et maal
i gaffel, se Gaffel 2.u. sigte til et
maal, se sigte, forfejle maalet, se for-

fejle 1.2. glippe ad et maal, se I. glippe
2.2. skyde over (l.br.ymdev. Moth.S397.
D&H.) maalet, egl.: (sigte og) skyde saa-
ledes, at skuddet gaar for højt (for lavt);

nu især billedl. (jf.bet.2.2): forfejle sin hen-
sigt, ikke have den tilsigtede virkning olgn.;

sejlfartøj af bestemt type og maal. Sejl- 50 om bemærkning olgn.: ikke være rammende,
sport.l92o.269.sp.2. DagNyh.^yal931.7.sp.4

II. maage, v. se moge.
Maage-, i ssgr. af I. Maage, fx. (for-

uden de ndf. medtagne) Maage-dun, -flok,
-rede, -skrig, -unge, -æg. -dne, en. (fagl.)
navn paa en duerace. PolitiE.Kosterbl.^^/io

1825.2.sp.2. -finke, en. \ væverfinken
Spermestes acuticauda. Wiese.T.1.83. Stue-
kultur. 1929/30. Nr.l.omslag. 3. sp. 2. -heg

træffende. NMPlumJForsagelsen vedDaaben.
(1920).216. PoUV^1928.n.sp.6. skyde
efter ell. til et maal, drive skydning efter
et fastsat punkt, en skive olgn. en Piil sky-
des til Maal. 7wd.5.J5. vAph.(1764). MO.
skyde til maals ell. (mi især diall) vc^kI
(OAHovgård. Overs, afAlexiaden. II. (1881-
82).160. Feilb.), d. s., men iscer om saadan
skydning olgn., der drives som kappestrid ml.

en. \- (nu næppe ^ br.) kjove; rovmaage; 60 flere; ogs. om kapskydning i al alm. Moth.
strandhøg; Lestris. VSO
Maager, en. se I. Maag.
maahænde, adv. (ogs. skrevet i to ord

maa hænde. Blich.(1833).VI.4. JPJac.
(1924).1.34). [må'hæng] {sv. må hånda; af
maa (IH. maatte) og U. hænde (4.2); j/.kan-

M38. Gemsejægerne . . ladede deres Flin-
ter og skød tilmaals, medens vi saae paa
det. Bagges.DV.X..37. (si^enskerne) bleve ,.

omsider saa drukne, at de begyndte at
skyde til Maals efter Billederne paa \ass-
gen.ThieleJ.84. *mod Orlogsskibet tilmåls
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man skyder, | og Kuglen vander for Lol-

lands Bov. Drachm.FT.98, ogs. kaste til

maals olgn. Jeg strittede tilmaals ud i

Søen med Moltke og CsltL Bagges.DV.X.
245. VSO. (han) tog . . Piben ud af Mun-
den for at spytte tilmaals efter et Søm .

.

paa det ujævne . . Gulv. Schand.TF.I.163.
t.2) (især sport.) linie ell. sted, som det
gælder om at naa i væddeløb, kap-
sejlads osv., ell. som er fristed, hvorfra
og hvortil der løbes i forsk, lege (som
langbold), ell. hvorfra der kastes i forsk,

kastelege; i fodbold, hockey olgn. om det af-
grænsede rum, ind i hvilket modparten søger

at drive (sparke) bolden. Moth.M.37. Her
skal Maalet sættes. FSO. Gymn.(1828).104.
Oymn.II.34.78. Bolden ramte Maalstangen,
dog uden at gaa i 'iAaia\.PoUlbl903.2.sp.3.

løbe til et maal (M.O.) ell. (især) løbe,
rende til maals, (nu 1. br.) løbe om kap.

I maa iUe som I skulde løbe til Maals.
Holb.Masc.III.il. »Saa vil til Maals jeg
rende |

Med een af dine Mænd. Oehl.NG.
60. VSO. Schand.TF.il.359. skyde paa
maal, i fodbold: ved et enkelt spark søge at

bringe bolden ind i maalet (jf. Maalskytte^.
FrKnu.LB.117. sætte maal, (l.br.) naa
maalet i kapløb olgn. Bakchylides kan skil-

dre Kampen og Sveden, der blandet med
Olien flyver fra Sejerherren ud over Til-

skuernes Skarer, naar Løberen sætter Maal.
FrPoulsen.(Pol.^hl925.9.sp.6). ^i videre anv.,

om det forhold, at det lykkes det ene parti i

fodbold, hockey olgn. at faa bolden i modpar-
tiets maal (og saaledes erhverve et point); ofte

iforb. faa, gøre, lave maal. jeg havde
en Chance og var lige ved at gøre et

Maal (o : i fodbold). FBon. Tempeltjenere.

(1899).136. Kampens Resultat blev Sejr

for B. 93 med 4 Maal mod 0. Fol.^^/ul901.

2.sp.6. i samme Øjeblik som „Kuglen" fa-

rer i Maal for O.'s Skud, fløjter Dommeren
til Straffespark, og Maalet er ugyldigt.Kbh.
^^ia905.1.sp.5. ACMeyer.Idr.lI7.22. 1.3)

sted, man ved vandring, rejse osv. sø-

ger at naa frem til; det forudbestemte
endepunkt for vandring, rejse osv.;

undertiden m. overgang til bet. 2.2. *I lang-

som Gang sit Maal nu Toget naaer. PalM.
Poes.II.206. ('^an; fandt ud til den sandede
Indkastvej, som førte til Maalet.Skjoldb.SM.
20. II i forb. m. gen. ell. præp.-led med for

(t af). Dette store og forunderlige Rige
er Maalet og Enden af denne Reise. Bag-
ges.NK.276. *Det Syvende og Sidste (vin-

fad)
I

Blev Maalet for hans Gamg.Bødt.lOl.
Spanien (stod) som min Rejses egenlige
Maal. Schand.O.II.220.

||
billedl. *Lad min

Tid i Fred bortrende
|
Til jeg lakker ad

mit Maal. Kingo.382. *Altid frejdig, naar
Du gaar | Veje, Gud tør kjende, | selv om
Du til Maalet naaer | først ved Verdens
'E.nåe. Rich.1.239. 1.4) O (nu sj.) linie,
sted, der danner grænse for noget; bil-

ledl., om hvad der danner afslutning paa,
sætter skranke for noget; grænse; ende;

Maal

ofte i forb. sætte maal for. naar faaer
aftenen naaet sit maal (1871'. er Aftenen
ioThi)?Job.7.4(Chr.VI). (gud har) sat Maal
og Grændser for vor YoTnuit.OeconT.V.45.
Vort Liv har et Maal, som vi ei kunne
overskride. FSO. *Lethes Munding seile

vi forbi . . |
Men Jordens Drømmespil for

dig er ude.
|
Thi Alt, hvad Jordens er, har

her sit Maal. PalM.III.163. »Sundhed og
10 Fred

|
Følge hans Fjed

|
Og fjerne Maalet

paa hans Bane. Bødt.SD.87. Du, som . . er
mægtig ved Liggendefæl din Ende er
kommen, din Gjerrigheds Maal (Chr.VI:
m&Siåe).Jer.51.13. m. overgang til bet. 4.i:

Hvo haver sat dens (o: jordens) Maal? .

.

eller hvo udstrakte Snoren (o: maalesnoren)
over åen?Job.38.5.

\\
(maaske delvis til bet.

4:) om den passende grænse for noget;

maade (L3); maadehold; ofte i forb. maal
X og maade (se 1. Maade 3). der (var) ikke
Maal paa Lystigheden. Bø^A.JT. 557. m.
ordspil paa bet. 3.8: Vil man sige ham, at

Maal og Maadehold er det bedste, maa
han svare, at Overflødighedshornet er

hans Maal. Brandes.III.502. ordspr. (efter

Eåvamål vers 21 (Bugge); nu næppe br.):

barnet ^uviis ell. uklog mand. Oehl.HrS.
332. HCAnd.VI.361) ved ikke maal paa
sin mave, kender ikke sin maves maal

30 olgn, Mau.457.
\\

(delvis til bet. 4j i forb.

(for) ud en maal, som ingen grænse har
og derfor (jf, bet, 4j ikke kan bestemmes
m, h. t. udstrækning, størrelse osv.; uendelig;

m. afsvækket bet.: overvældende stor; umaa-
delig; vældig; grænseløs (2.2). "Hver Morgen
i min Skaal

|
En Naade uden Maal

|
Til

mig nedflyder.Ztn90.597. *Du est, u-ende-
lige Aand, |

Foruden Maal og Ende. 5rors.

69. *Foruden Maal er her din Sorg og
40 Klage,

I

Fra dette Dødens Hjem vi bort
vil drage. PalM. VII.65. *Dejlig uden Maal
er JoTden.Bartrum8.JV.24. jf: *Lemmerne
svulme uformeligt op

|
udover Maal og

Grænse. Drachm.UD.6.
2) (videre anv. af betl) om hvad der

er genstand ell. formaal for en hand-
ling, bestræbelse, følelse olgn. 2.i) egl:

den ell. det, hvorimod forsk, handlinger, der

minder om skydning, kast olgn., er rettet;

50 genstand for en vis (især: ubehage-
lig) behandling ell. følelse fra en an-

den persons side; især i forb. m. præp. for.

•Jeg Maalet, sagde I, for eders Elskov
var,

I
Nei Maal for Jer Foragt, l^ess.57.

•han var . . |
Som Præstens Søn et Maal

for Alles Blikke. Pa/M.IF. 52. Repliken
kom først, da Louis var langt nede ad
Trappen, og, skjønt eller fordi han er-

kjendte, at den ikke naaede sit Maal,
60 sagde han højere: „Det er . . en Person-

nage af et FruentimmeT.'^ Schand.BS.322.

gøre sig til Maal for alm. Foragt. -DÆB^.

2.2) om hvad ens bestræbelser, længs-
ler, ønsker er rettet imod; hvad man
har foresat sig at stræbe efter, ar-

bejde paa at opnaa olgn.; ogs. (nu 1. br.)
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om det formaal, der forfølges; hensigt;
øjemed; ofte i forb. som forifølge (se for-

følge sp. 473"), naa et maal, sætte sig
et (højt, lavt osv.) maal (VSO. NMøU.
VLitt.III.609), sætte sig noget som
maal. (hun vil kun) glæde sig over min
Død, paa det hun uden Hinder kand naae
sit Maal og fornøye sit løsagtige Sind.
Eolb.HP.II.4. *Troer du at dette Øye

|

Kan see Guds Almagts Maal? Etc.(1914).
1.180. dersom et Foretagende skal have
heldig Fremgang og føres til sit Maal.
Mynst.Rigsf.5. jeg skulde blive practisk

Geometer, til hvUket Maal jeg begyndte
at tage Underviisning i Korttegning. Heib.
Pros.XI.492. »Mænd med faste Hjerter I

|

Det er Danmarks Maal. FalM.VIII. 159.

den 6. April ankom han (o: Peary) til

Nordpolen, Maalet var naaet, det han
havde arbejdet paa i ca 20 Aar. NaturensV.
1920.249. For Sneedorff var kunsten . .

ikke mål i sig selv. Plesner.Sneedorff.(1930).
153. jf. bet. 6.8: de, som . . have naaet det
Maal i deris Lærdom, som dem i Skolerne
foreskrevit er.DL.2—18— 7. H i forb. m.gen.
ell. præp.-led med for (f af). Prindsesse!
raabte han, du som er Hensigten og Maa-
let af min ReiseISM/im.^SfeFi^i.X.57;. Gre-
ven kom nu til Maalet for sin Tale. Gylb.
IV.301. Maalet for Eders Tro (Chr.VI:
eders troes ende^ Sielenes Frelse. iPc<.

1.9. ofte i forb. ens længslers ell. øn-
skers maal. Maaskee, at I udi denne
Dag skal fuidkommeligen naae jer Ønskes
Maal. Holb.Usynl.1.2. Henriettes Lykke var
jo stedse Maalet for alle mine Ønsker. PA
Heib.II.197. jeg reiste jo mine Længslers
Maal imøde. HCAnd.XI.35. alle hendes Øn-
skers Maal var hans brede Favn. JPJac.
1.150.

II
maal og med, se Med. || talem.

vil man maalet, maa man ogsaa ville

midlerne, se Middel.
3) {maaske udviklet af bet. 1 og egl. om

streg olgn., hvorved udstrækningen af noget
afmærkes, streg, mærke paa maaleredskab
olgn.) om det redskab, v. hj. af hvilket
udstrækningen ell. mængden af noget
bestemmes, ell. om enhed (maaleenhed),
der herved anvendes; uden for ssgr. især i

flg. anv.: 3.1) om maaleredskab ell. -en-
hed i al alm. ell. brugt inden for et vist om-
raade ved udmaaling af varer olgn. i det
lille Schweitz findes henved hundrede for-
skjellige Slags Maal paa tørre og flydende
Varer. Goldschm.NSM.I.108. især i forb. m.
Vægt: al ulovlig Vægt og Maal afskaffes
og sønderslaaes. Forordn."/iol701.II.9.§l.
Franskmændene have under Revolutionen

fjort dem Umage for at indføre et almin-
eligt Maal og Vægt i Europa. EandelsO.

(1807).96. Vægt eller Maal, som ikke lov-
lig er justeret. Goos.II.200. 3.2) om red-
skab ell. enhed til bestemmelse af ud-
strækning i længde, bredde ell. højde
(længde- ell. flademaal). I skal ikke giøre
uret i dommen; i maalet (1871: Længde-

maalet^, i vægten, og i maaden. 3Mos.l9.35
(Chr.VI). omtrent 30 Mile tydsk Maal.
Æreboe.94. Fod betegner et Maal. Eøysg.
S.181. et Maal, f. Ex. en Tommestok. Heib.
Pros.II.373. "Derfor gjorde kort

| Han
Proces med Maal og Mester, | Peter (o:

Vessel) han løb bort (o: af skrædderlære).
Brandt.(BoisensViserJ77). Længden (paa
et stykke land) skal være fem og tyve tu-

10 sinde Maal (Chr.VI: rør^ lang, og Bre-
den ti tusinde. Ez.45.1. 3.3) om redskab
ell. enhed til bestemmelse af rumfang,
størrelse, mængde afvædske ell. masse,
der bestaar af smaadele olgn. (rum-,
hulmaal). Maal at maale ud med, i Verts-
huse. vAph.(1772).III. Et Maal til flydende
Varer. ySO. £uchh.UH.70. H (foræld.) om
drikkekrus af en vis størrelse (vist især:
rummende en pot). OehlJ)igtnJ.7. Etlar.

20 SB.75. I (m. overgang til bet. 5) m. nærmere
bestemmelse af det udmaalte. (han var) no-

fet bedøvet af den stærke Vin, hvis nm-
elige Maal han helt havde udtømt. Ing.

EF^III.lOl. Giv os et dobbelt Maal
Malvasia — og Stob rundt til Selskabet!
Drachm.FÆ.155. hun skyldte Madam R.
et Maal Bønner fra Dagen før. AndNx.U.
118. tre Maal (1819: Maader^ Mel. Afa/M.
13.33(1907). en Blanding af 1 Maal Ma-

30 skinkalkmørtel og 1 Mad Cementmørtel.
Suenson.B.II.183. H (undertiden m. overgang
til bet. 5) i ttdtr. for, at et bæger olgn. er

fyldt til randen, de Folk, som henter 011,
vil have fuldt Maal Holb.GW.III.3. *fyl-

der da Glasset til skummende Maal. Rahb.
PoetF.1.87. 'mange Aar med fulde Maal

|

Vi drikke som i Dag din Skaal! Oehl.XIX.
94. bredfuldt, bredfyldt maal, se bred-fuld,
-fylde, maalet er fuldt, især billedl. som

40 udtr. for, at det er ude med noget, at noget
ikke kan fortsættes olgn., ell. at noget er dre-

vet til sin yderste grænse (jf. bægeret er
fuldt, flyder over u. Bæger i). *I nar kun
ringe Frist! I vil erfare, | At Eders Maal
er fuldt. Hrz.XIII.157. *l lang Tid Ari-
stoteles bar over,

|
Men endelig en Dag

var Maalet fuldt. PalM. VI.69. BrandesJX.
467. jf.: Disse spydige Ord gjorde om-
sider Maalet fuldt, og det flød over. Budde.

50 F.284.
II
fylde maalet af noget olgn., (nu

især bibl.) billedl.: gøre noget fuldstændigt,
drive det til dets yderste grænse, de have
fyldt deres Synders Maal. 2Makk.6.14. For
at fylde Maalet af min Ulyksalighed ude-
blev endnu bestandig de Breve jeg ven-
tede. Bagges.L.1.332. 'lil din Undergang i

Møde!
I
Fyld dit Maal af Raseri. Pa/3f.

III.140. 3.4) t videre anv., om hvad der
anvendes som enhed ell. værdimaaler

60 til bestemmelse ell. vurdering af no-
get ikke-rumligt.

|| (jf. Tidsmaal; /. br.)

m. h. t. tidsforhold. Dage og Timer ere
Maal paa Tiden. FSO. Niels Hald har .

.

mistet sit Maal over Tiden. OlesenLøkk.NH.
III. 7. R (jf.Yersemaal; nu næppe br.) m.
h. t. vers. Et Maal i Vers kalder Latinerne
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en Pes (fod). Høy8g.AG.195. vAph.(1772).
III.

II
(regn.) om tal, hvormed et andet er

deleligt; tal, som gaar op i et andet tal.

7 er Maal for 28. 7S0. BegnebMell.1.2. fæl-
les maal, d.s.s. Fællesmaal. FSO. Regneb
Mell.1.2. 7 er fælles Maal for 28 og 42.

D&H. 7 er største fælles Maal for 21,

35, 4t2.smst.
II Q) om hvad der anvendes til

bestemmelse af værdi, lødighed olgn., som
grundlag for bedømmelse, vurdering af no-
get (jf. Maalestok 3). *vist du fejler stor-

lig,
I
Hvis med eget Maal mit Sind du

maaler, PMøll.I.139. Enhver Tidsalder har
sit Maal for det Sømmelige, som er Snær-
peri for en anden og Uanstændighed for
en tTedie.Schand.BP.348. i de gode og
lette Dage, vide vi Troende virkelig ikke,
hvad det er for en Tro vi have . . det er
først, naar de rigtig svære Dage komme,
at vor Tro kommer paa MasHet.VBeck.LK.
1.319. med hvad Maal (1819: Maade; I

maale, skal der tilmaales eder igen. Xmc.
6.38(1907). talem.: man skal maale ud
med samme maal, man maaler ind med,
se maale 1.8.

||
(sj. i rigsspr.) om en omgang,

dragt prygl. „Var han min Søn skulde
han faaet sig et Maal fuldt Prygl," sagde
Jørgen. AndNx.PE.II.134. 3.5) (m. overgang
til bet. 4:) i mer ell. mindre faste forb., der

angiver den nøjagtighed, rigelighed, karrig-

hed osv., hvormed en udmaaling er foretaget.

rundeligt Maal.FSO. ofte i forb. godt,
knap(t) maal: et knapt mål. Moth.M38.
Frederiksberg ligger en halv Mil, knap
Maal, fra Staden. PAHeib.US. 162. reje-

konen gav godt maal
i

se ogs. knap sp.

792^' (og jf. Knapmaal/ || knuget maal,
se knuget 2. strøget, toppet maal, se

stryge, toppet.

4) om den v. hj. af visse redskaber og en-

heder (se bet. 3) bestemte (og angivne) ud-
strækning ell. mængde af noget; hvad no-
get maaler; undertiden m. overgang til bet:

udmaaling; ofte i forb. m. præp. paa til

angivelse af hvad der maales. 4.1) (angi-
velse af) en genstands udstrækning i

længde, bredde ell. højde; i flt. ell. (sjæld-

nere) i ent. om (angivelse af) en genstands

udstrækning i forsk, dimensioner, paa forsk,

ledder, punkter olgn. de elleve Tepper
skulle have eet Maal. 2Mos.26.8. Maalet
paa noget er dets Længde. Høysg.S.329.

*Skindet er stivt, af umageligt Maal?
|

Vel dig I det vænner til Kobber og Staal.

Oehl.HF.79. Hans Maal (i Høiden) var af-

sat paa Muren. MO. Dragten . . viste For-
men i strænge, runde Linjer, uden at

disse overskred den modne Kvindes Maal.
Drachm.YD.285. Hun bad om en Alen:
For du maa jo dog ha'e Maalene. J5an^.i.

76.
II

(1. br. i alm. spr.) om afstand ml. to

ting, mellemrum. Træffer man paa et Spor,
hvori der er stort Maal mellem de en-
kelte Spring, er det ikke værd at følge,

thi Haren har været i stærk Fart. VigMøll.
HJ.lol. Maalet (o: ved hugning) er Af-

standen mellem de to Modstandere. Gymn.
11.167. 4.2) (angivelse af) rumfanget,
størrelsen, mængden af en vædske ell.

en masse, der bestaar af smaadele. *da
den (o: mælken) kogte, rørte hun |

Med
sikkert Maal i Grydens Mund | De fede
GTyn.Winth.V.163. (gud) gav Vinden sin
Vægt, og bestemte Vandet dets Maal
(Chr.VI: veyede vandet med en maade^.

10 Job.28.25. 4.3) C3 billedl. anv. af bet. 4.1-2,

om (angivelse af) aandelige dimensioner, især
om den ved beregning ell. vurdering
bestemte størrelse, grad, værdi af no-
get. 'Skiønt han (o: vor præst) sin for-

mands maal, og dygtighed ej naar, | Saa
dog i Herredet han vel anskreven staar.

Holb.Paars.330. Stor er vor Herre . . der
er intet Maal (Chr.VI: tal) paa hans For-
stand. Ps.i4 7.5. en menneskeskikkelse (o:

20 Grundtvig) som er ude over det alminde-
lige mkl. Bønning.G.IV2.150. 4.4) i særlige

forb. II
efter maal, efter udmaalinger, op-

maalinger olgn.; nu især m. h. t. arbejde, der

fremstilles i overensstemmelse med tagne ell,

opgivne maal. Alt dette var af kostelige
Stene, hugne Stene efter Maal. i^^.7.9.
de skulle æde Brød efter Vægt . . og
drikke Vand efter Maal (Chr.VI: med
maade). Ez.4.16. 1ste Klasses Skrædderi

30 færdigt og efter Maal. Krak.l930.II.1324.

II
være under maalet olgn., være af for

ringe udstrækning, størrelse ell. værdi; være
undermaaler. Under Maalet falder natur-
ligvis . . Parvenudommere, de smarte For-
hørsdommere, der vil tjene deres Sporer
ved at skaffe det størst mulige Antal Dom-
fældelser. Tilsk.1927.1.232.

|j
have (D&H.)

ell. holde sit (fulde, rigtige) maal
ell. have, holde maal(et), svare til et

40 opgivet ell. fastsat maal, ikke være under et

vist fastsat maal olgn. (jf. maalholden(de)j.
Hesten holder sit fulde Maal. FSO. MO.
alt det Folk, som vi have set . . er Mænd,
som holde deres Maal (1871 : er høie Folkj.

4Mos.l3.32( Wolff), (de) blev begge kas-

serede (o: ved sessionen). De holdt ikke
Maal over Brystet. EChristians. 0.1.166.
D&H. Feilb. billedl.: *Ingen skal beskubbe
(o: narre) vor oplyste Slægt

I
Med Digte,

50 som ei holde Maal og Vægt. Ing.EF.III.4.
han . . opdagede, at end ikke det, han
havde æret som det Ypperste, holdt Maa-
let. Brandes.VIII.424. Skolens fremragen-
de Lærerkræfter vil være en Borgen for,

at Undervisningen holder pædagogisk
Maal. BT.V9l925.10.sp.3. holde ell. (sj.)

bære (BerlTid."/i2l904.Aft.l.sp.3) maal
med, d.s.s. staa maal med. hvilken . .

Comedie skulde da det Lystspil frygte at

60 maales med, der holdt Maalet med en

Holbergs Mesterstykker ?Bahb.EwaldsHar-
leqvinPatriot.(1806).64. den Mand holdt .

.

Maal med de store Forventninger, som
stUledes til ham. Dannebrog.^e 1909.1. sp.4.

II
staa maal, d. s. s. holde maal (se ovf.).

oth.M38. Kornet staar ikke Maal. 750.
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billedl.: han stod ikke Maal for det Ret-
færdighedsideal , hvorefter han maatte
dømme sig selv. Scharling.UniversitetstaUr.

(1908). 131. nu næsten kun i forb. staa
maal med, være jævnbyrdig med; kunne
maale sig med. 'En Engelskmand

|
kun

sjelden med en Fremmed Maal kan staa
I

i Pantomimens Elokvens. Drachm.DJJI.
335. Forsvarernes Mod stod langt fra

Maal med Murenes Styrke. J0lr.SDJV.55.

jf.: 'Kirker nok de fandt om Lande . . I

Ingen dog, som Maal kan stande
|
Med

det store Bedested. Grundtv.SSJV.279.
\\

tage maal, v.hj.af maaleredskab bestem-

me udstrækningen af noget (jf. maaltage 1j.

hæv Annene, medens Maalet tages (o:

omkring overkroppen). Haandv.110. m.præp.
af (paa) ell. til, nu oftest sadledes, at af

(paa) styrer en betegnelse for selve det, der

maales (spec: det, hvortil noget skal passe),

til en betegnelse for noget, der skal frem-
stilles, og som skal passe tii noget, tage mål
på noget. Moth.M38. tage mål af en klæd-
ning, smst. Bormester nar foræret hende
et nyt Halsbaand tU hendes Hund, men
det var noget for viidt, hvorfor Skræderen
er inde at tage Maal af Hundens Hals.Holb.
Kandst.lV.7. jeg skulde tage Maal til en
Klædning. sa.S/u.J.6. (jeg) behøvede (ikke)

at tage ^laal af hende, men af en Kjole der
passede fuldkommen. Gylb.(1849)JX. 164.
(skomageren) skulde tage Maal af hende til

et Par Sko. Brandes.V.160. til Stambogs-
føring tages ofte mange Maal paa ved-
kommende Dyr. Landbo. III. 475. tage
maal af, brugt i videre anv., dels (vulg. ell.

dial.) i trusler om at viUe sønderslaa en eU.

anden legemsdel paa en (jf. I. maale 2.3). jeg
skal tage maal af dine Rygstykker (o:

prygle aig)\ OrdbS.(Fyn). tage maal af et

par nye fortænder, se Fortand slutn. dels

d. s. s. maale 1.5 (jf. Øjemaalj. Ved et

mærkeligt Held tog han . . rigtig Maal af

Grøften, sprang til af al Kraft, saa han
kom langt ind paa den anden Side af den
smalle Grøft. Schand.F.291. paa sine Van-
dringer . . søgte (Feilberg) at sammenfatte
sine Indtryk og tage Maal af det Samfund,
der omgav ham. VCavling.LFeilberg.(1915).
30. især (jf. maaltage 2): se prøvende, under-
søgende paa (en person). Endnu stod man
og tog Maal af hverandre (o: før et bals be-

gyndehe).Schand.F.17. Den Fremmede tog
Maal af Degnen med Blikket. sa.TF.IJ17.
„Nu ta'r de Maal af hinanden," tænkte jeg,
for saadan gjorde vi altid, naar vi skulde
slaas. FalkRønne.PT.124.

5) om en vis (egl. afmaalt, udmaalt, op-
maalt) del ell. mængde. S.l) (nu næppe br.)

om en vis længde, et vist stykke af noget.

Malchia . . og Hasub . . færdigede et an-
det maal ('iSZi; istandsatte en anden Stræk-
ning (o: af murene)).Neh.3.11(Chr. VI). 5^)
(i rigsspr. kun i tilfælde, der delvis hører til

bet. 3.3; om forb. som et maal bønner se u.
bet. 3.3) om et vist kvantum, en vis vor-

tion, især en vis mængde af en vædske
eU. masse, der bestaar af smaadele. jf.bet.l:

Nu vil jeg . . gaae hjem, og . . tage et godt
Maal tU mig af Middagsmad. Gylb.^ovel.

11.27. H (dial.) om den mængde mælk, som
en ko (eU. en besætning) giver ved hver malk-
ning; ofte i forb. et maal mælk. MDL.
Feilb. Kvæmd. Thorsen.161. jf. VSO. 5J) O
om størrelse, mængde ell. grad af no-

ioget ikke-rumligt (oftest i forb.m.gen.ell.
(nu især) præp. af til nærmere angivelse af
dette), (enhver) skal mene, til at være ret-

sindig, efter som Gud haver deelt til en-
hver troens maal (1819: Gave; 1907: Maal).
Rom.l2.3(Chr.VI). *samme Maal tilfaldt

hver Stand af Vee og Ye\.Wess.219. »Blev
Alles Dom om et Skuespil | Til kortest
Maal reduceert, | Da vilde Nei eller Ja
slaae til, |

Hvert Omsvøb blev confiskeert.
20 Heib.Poet. VII.328. Med det Maal af Fart
kommer vi (o: nogle kørende personer) til

Købstaden omtrent ved Tiden. CEw.FJ240.

II
om udstrækning i tid. lad mig kjende

mit Endeligt og mine Dages Maal. P8.35.5.
hendes Lefnets Maal var ikkun kort.Slange.
ChrIV.217. Overspændt Følsomhed .. har
ogsaa bragt Ungdommen til den Beslut-
ning, at forkorte deres Livs Maal. ChrBror-
son. Ønsker og Forslag. (1806). 20. jf. Aare-

30 maal: 'AarenesMaal tildeeltes ham knapt.
E.eib.Poet.IX.148. 'hvor kort er Menneskets
Maal af Xai\JVJens.Di.'97. Ba) (delvis ixL

bet. 4:) i mer ell. mindre faste forb. efter præp.
i (jf. I. Maade 1.2, 2.i^; nu oftest t forb. som
i fuldt eU. rigt maal (se fuld 1.3, rig^.

blodige Scener gjentoge sig nu som ved
den første Beleiring, men i et langt fryg-
teligere Maal. Eolst.V.286. de tørre Flyn-
dere, der i rigeligt Maal fandtes ophængte

40 paa Vanterne af en i Sandet kuldseSet
dagt.Bergs.BRJ3. Er der En af dem (o:

oldenborgerne), der, naar han var svag som
Regent, for i noget Maal at bøde paa
denne Svaghed, har havt en ærefuld Li-
denskab forKunsten ?Brandes.XI.199. blive
i højeste Maal overrasket. D&H. Om disse
Grundtanker har Arbejderklassen . . i sti-

gende Maal fylket sig.KRiis-HansenSam-
fundsøkonomien.(1919).307 . (sj.:) al Slags

50 Larm om hans Navn var ham i dybeste
Maal loThadt. PHans.(BiogrLex.XIX.80). i

det maal, (næppe i rigsspr.) i den grad.
han blev i det Maal overvældet af Ind-
trykkene, at han glemte at sige Tak. Zak
Niels.B.12. sa.GV.35. i samme maal,^«M
sj.) i samme grad. ØrstJlI.45. Frøkenen
koketterede . . Hun fjernede sig i samme
Maal, som jeg nærmede rmg.Blich.IV.640.
i samme maal og maade, se I. Maade 1.2.

60 i stort maal, (især dial.) i høj grad; i stor

udstrækning. Strange.NS.lO. han besad i

stort Maal Tro. JørgenNiels.DH.23.

6) (efter ty. mal, egl.: tidspunkt (jf. bet. 7);
nu kun dial. i een maal eet, (e)molet olgn.,

se Emolet samt Esp.224) gang (5.2) (jf.
Maaltusinde^. (armeen) bestaaer af tusinde

Xm. ReDteykt »/u 1831 43
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Maal tusind Fodiolck.Holb.Ul.1.6. *(katten)

blev til tusinde Katte . . |
Der løb hun

paa firemaaltusinde Been.Bagges. V.161. jf.
VSO.
7) {vistnok udviklet af bet. „tid(s-punkt)"

(if.u. Aare-, Et-, Flodemaalj; nu kun dial)
fodring ell. spisning til bestemte tider af
dagen; ogs. om det, der gives at æde ell. spise;

ma altid (2). kveget faer fem mål om

bragte lyde, betragtet m. h. t. deres rent lyd-
lige fremtræden; især om den maade, hvor-
paa en person taler; stemme; røst; mæle.
de Snakker gierne paa eengang begge,
saa det kommer an paa, hvem der har
sterkest Maa.\. Holb.Bars.II.6. Crispin
(med forstilt Maal): „God Dag min Datter,
er jeres Herre hiemme?" Skuesp.1112.35.
Et grovt . . svagt, reent Maal. VSO. *nu

dagen. Moth.M63. 'Hånd eder til et Maal lo jeg kjender Stemmen;
| Det Maal sig godt

og Giestebud indstæyner. Kyhn.PE.2. *Eet
Maal kun æder han hver Dag. Winth.BF.
10. CBernh.XI.27. *Derpaa han spiste sin

Mad, mens Sangeren qvad udi Salen,
|
Og

som han endte sit Maal, da taug den hel-
lige Ssinger.Wilst.Od.XVII.v.359. Feilb.

Esp.228. Thorsen.161. || i (nu næppe br.)

ordspr. og talem. se u. hungrig 3. der er
(^endnu) intet maal forgaaet (VSO

indprenter.Paiilf. VII.303. Agnete (svarede)
kort men lidt skjælvende i Maalet. Ponf.
8.29. *Med trannet Maal en Maage | til

Natten ilde spaar. JFJens.C.i75. Esp.103.
174.433. billedl.: *Retsom naar hundred
Stemmers Klang

|
Forenes i eet Chor til

Sang,
I
Fik hver en Længsel i hans Bryst 1

1

denne Time Maal og Røst. CKMolb.SD.386.

II
kende en paa maalet, genkende en v.

11.175) ell. forløbet (VSO.), der er ingen 20 hj. af hans røst; kende en paa stemmen. Er
tid forpasset; der er endnu tid

II. Maal, et. [må-'O Høysg.AQ.134. flt.

d. s. ell. t (i (ssgr. til) bet. 6) -e, -er (se fx. u.

Gifter-, Spørgsmaal^. (ceda.mal (i bet.2og 6),
oldn. mål, got. maj)l, forsamling, torv; vistnok

besl. m. mod. Møde, møde; jf. Mæle, mæle)
1) (nu næppe br. i rigsspr.) det at tale,

udtrykke sig dl. de udtalte ord; talen; tale;
ord. *Hans Mine før var søød, som Torden
nu hans Maal. Kyhn.PE.4. *Som Iphigenia 30

nu stod med Sværdet draget . . | Blev
hendes Hierte af Orestis Maal betaget,

i

Saa hun i Favnen sin fordømte Broder
taldt.Falst.OvidM. Det er Sprogets Skieb-
ne, saalænge det lever i Folkets Maal, at

undergaae Forandringer. MDL. vii. *der
mæltes ej Maal;

|
han drog hende til sig

med M\\d\xed.Drachm.VS.132. jf.(m. over-

gang til bet. Q) ssgr. som Klage-, Kære-,
Skrifte-, Spørgsmaal.

2) (i rigsspr. kun (O) i forb. m.Mæle) det

at være i stand til at tale; taleevne; ofte

i forb. have maal (og mæle), tabe,
miste maalet (ell. maal og mæle^, faa
sit maal igen, maal og mæle forgik
ham. Er det dend Pimpernille, hun sidder
i Compagnier, ligesom en Støtte, som har
hverken Maal eller Mæle. Holb.Bars.II.8.
der fattedes intet uden Maalet og Skab

det icke Ulysses? Jeg kiendte ham strax
paa Maalet, og hånd svarede jo: Det er
mig.Dumetius.IIl.79. jf.: *Guds Menighed
kjendes

|
Som Folk paa vor Jord

|
Paa

Maalet og Røsten,
|
Paa Modersmaals-Ord.

Grundtv.SS.IV.286. \\ maalet er faldet
paa ham, (jf. bet. 2) han taler sagtere, sva-
gere ell. har mistet mælet. Moth.M32. VSO.
OrdbS.(Sjæll.).

4) (nu kun bibl. og dial.) om en persons
maade at udtrykke sig paa, evne til

at udtrykke sig olgn. jeg haver ikke hid-
tildags været en veltalende Mand . . thi

jeg haver et svart Maal og en svar Tunge.
2M0S.4.IO. Hånd har et tungt mål. Moth.
M32. tung på målet. OrdbS.(Sjæll.). m. over-

gang til bet. i: "Ej er jeg snild i Maal som
Sigvald. Grundtv.PS.lI.61.

6) (uden for dial. (og brugen som sidste

40 led af ssgr.) fortrinsvis hos sprogrensere)

tungemaal; sprog; undertiden spec. om
folkemaal, dialekt (i), den Ager kaldes
paa deres eget Maal Hakeldama, det er
Blod-Ager. ApG.1.19. Hånd har . . for-

glemt sit Fædernelands Maså.Holb.Vl.I.M.
følgende Elegi, som jeg . . har stræbt at

f"en^ive paa vort egetMa.a.l.Blich.(1920).

IX.80. Da summede og brummede den
(0: heksefluen) . . men ingen kunde for-

ningen, for at regne ham ^0; ^undewj blant 50 staae det uden dens Herre, som kunde
de fornuftige Creaturers Tall. sa.Ep.I.169
Præsten blev saa forskrækket, at baade
Maal og Mæle forgik. Overs, afÉolbLevned.
66. hun fik Maalet iglen. Ruge.FT.280.
•havde end Maal hvert Straa i Vang.
Grundtv.PS. V.461. *Han tabte Næse, Maal
og M.nnd.Winth.lV.225. VSO. (han) faldt
i saa stor Svaghed, at Maal og Mæle for-

ham.Baud.KK.lSS.^lægge maalet,

Priks raade sine Fluers Maal. PMøll. I.

151. Den brede . . Mand med . . det
ravjyske Maal virkede rent fysisk ube-
hageligt paa ham. Pont.BH.54. Jysk (fra

Lovsprogsteksterne til Nutidens Maal).
Brøndum - Nielsen. (APhS. VI. 188). Feilb.

OrdbS.(Sjæll.). jf. Modersmaal: *jeg hø-
rer dog

I
Min Moders Maal, min Faders

Sprog. PalM.VII.39. landsens maal, se

'li:

live stum, maalløs; miste mælet (jf. lægge 60 Land sp.259^^. maalet, spec. d. s. s. Lands-
' " maal(et) 8 07- Maal-bevægelse, -stræv o/Z.;.

se vort i Forvejen saa lille Bogrige yder-
ligere indskrænket ved højtbegavede (nor-

ske) Forfatteres Overgang til Maalet.J5ran-

des.III.453. l\ dit maal røber dig, egl.:

dit sprog, dtn dialekt, dialektale udtale rø-

mælet u. Mæle^. Moth.M32. De havde alle

lagt Maalet, og sad nu i bleg Tavshed.
Aakj.PA.67. Feilb.

3) (nu især dial.) om den maade, hvorpaa
et væsen (v. hj. af særlige organer) er i stand
tU at frembringe lyde, ell. om selve de frem-
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her dig; i videre anv.: din maade at tale

paa eu. dine udtalelser røber dig. lidet der-

efter gik de frem, som stode der, og
sagde til Peder: sandelig, du er og een
af dem, thi og dit Maal røber dig.Matth.

26.73. Naar Folck taler saaledes, saa
røber deris Maal dem, at de icke har
staåQxeX.JRPaulli.N.16. PEMaiV263. I

er en Møenbo, det røber Jert Maal. Winth.

stum, maaUøs ell. tavs; bringe til tavshed;

ogs.: gøre en ufri, uselvstcendig i sine ud-
talelser; ofte i part. maalbunden brugt

som adj. HjcelpeO. (polakkernes) politiske

Presse . . er maalbunden i alt Politisk.

Brandes.X.38. den unge Mands rene og
ærlige Betagethed, der helt maalbinder
hsim.SigMrdl.B.102. han målbinder deres
mundrappe mor. AOlr.DH.II.28o. Spredt

IX.291. mig har han i hvert Fald aldrig lo Publikumslatter. Portøren var maalbun-
duperet med sine demokratiske Bravader,
Hans Maal røbede ham. GyrLemdie.NB.
314.

6) (udviklet af bet. 1; kun som sidste led

af ssgr.) aftale, overenskomst (jf. fx.
Gifter-, Leje-, Væddemaal^, anliggende,
sag (spec: retssag), forhold (jf. fx.

Bøde-, Drabs-, Dølgs-, Lov- (2), Slags-,

Søgsmaalj.
naal-, i ssgr. ['mål-] (jf.dog IL maal- 20 AB.71

den. Btichh.S.2o. -bog^, en. t /brfe. maal-
og vægtbog, ^ bog, der føres af en kom-
mission, som har tilsyn med udvejning, ud-
maaling og uddeling af proviant til mand-
skabet paa krigsskibe. Barden/l.Søm.II.243.
-djærv, adj. [II.l] (efter oldn. måldjarfr;
især arkais., sj.) frimodig ell. dristig i sin

tale. Jacobi.(MO.). HjælpeO. Hr, Mads er
en maaldiærv Ordets Forkynder. Thitlens.

løs) 1) af L Maal, især (hvor intet andet

ndf. angives) af I. Maal 3-4; jf. Maale- 1.

Il
om vekslen ml. Maal- og Maale- se u.

Maale- 1; om vekslen ml. Maal- og Maals-
se u. Maals-. 2) af IL Maal; især af IL
Maal 5 (jf. Sprog-), fx. (foruden de ndf.
medtagne) en række, især af sprogrensere

brugte, ssgr. som Maal-blanding, -brug,

-bøder, -dyrker, -gransker, -gransknin

1. maale, v. ['må-la] Høysg.AQjSO. præs.
-er ['må-larl præt. -te ell. (nu næppe br.)

-ede (Holb.DH.III.220. Bagges. LJ.321);
part. -t [må'ld] ell. (nu næppe br) -et (Høm.
MoralJ.42. Brors.81). vbs. -(n)ing (se Maa-
ling^. {glda. maale, mole, male (2Mos.
16.18( GldaBib.). PLaale.nr.862. Brandt.
RD.1.325.328); omdannelse, ved tilknytning
til I. Maal, af dial. mæle (MDL.349. Feilb.h

kamp, -kender, -kendskab, -ord, -renhed, 30 ænyd. glda. mæle, oldn. mæla, afl. af I. Maal;
-renser, -rensning, -røgt, -sag (se SDahl
ÅM.loOjf.). II

om vekslen mi.Maal- 0^ Maale-,
Maales- se u. II. maalløs. 3) af I. maale,
se maalbar. 4) af II. maale, se Maalstrøm
tt. Malstrøm, -analyse, en. (kern.) en
art kvantitativ analyse. MøllH.1.68. SalJ'

1.688. -bar, adj. (til I. maale, vel efter ty.

messbar; j/, -bar 2.i; 1. br.) som kan maales;
maalelig. et Himmellegeme med maalbar

jf. IL maade)
1) bestemme maalet (1.4) paa noget;

tage maal af noget. I.i) Q/. I. Maal 3.i)

t al alm.: bestemme noget v. hj. af maale-
redskaber (især som modsæfn. til bestem-

melse V. hj. af vægt ell. tælling), enhver
ting, som enten vejes eUer ma.a\es.Høysg.
AG.I06. jf: Vand, Jern og Luft bleve
maalte pundeviis (0: i fysikken). Goldschm.

Diameter, som Solen og Planeterne. Sa^' 40 Hjl.I.118. fmaalende varer, varer, der
11.813.

II
uegl. Saa blev Christendommen

mUd — eller rettere: de, hvis Carriere
det var at forkynde Christendom, fandt
det . . nødvendigt at gjøre Christendom-
men maalbar for Kjøb og Salg. Kierk.XII.
409. jeg er jo af disse Uensartetheder,
som ikke have gjort deres Stræben maal-
bar for Embede o. desl. smst.XIV.97. -be-
vidst, part. adj. [1.2.2] (jf. -fast, -klar,

sælges efter maal. KiøbmSyst.I.ll. \J^(jf.
I. Maal 3j} og 4.i^ bestemme noget m. h. t.

afstand eU. udstræknina i en vis ret-

ning V. hj. af en maaXestok ell. et madle-
apparat; ogs. undertiden: (bestemme og)
afsætte, afmærke en vis længde. Og
I skulle maale (Buhl: afstikke^ Eders
Landemærke mod Østen fra Hasar-Enan
til Sepham. 4Jkfos. 5ff.i0. jeg stack min

sikker^ som har sat sig et vist maal og 50 Skiorte ind, og maalede paa mine Been,
arbejder hen derimod; undertiden m. (over-

gang til) bet.: selvsikker; selvbevidst, denne
. . Mand, der mere energisk og mere
maalbevidst end nogen anden havde ryd-
det Grund for Fremtidens Danmark. Pont.
LP. VI.34. Hans Mandighed bød ham lade,
som om han var glad og maalbevidst,
skønt han var bundulykkelig. FrPoulsen.
MD. 186. Hans Gang var fjedrende og

hvor meget min Liberi-Kiol var for lanj

Eolb.Kandst. V.3. da jeg maalede min Fod,
var den smalere og mindre. Robinson.l.
244. 'Da skulde I kun seet en Maalen . .

|

Om Armene, om hivet. Oehl.A. 78. *Paa
Sletten Skridt de maaler, | Paa udbredt
Kappe knæle de, | Og lade to Pistoler.

Winth.V.74. maale noget med en Alen
en Maalesnor. VSO. maale en Stjærnes

m&a.lheyidst.TidensKvinder.^Vil930.16.-he- 60 Høide. D&H. maalt mil, J, en nøjagtig

Tægeise, en. [II.5] d. s. s. -stræv. Brandes
111.453. den afAasen og Vinje rejste Maal-
hev?ege\se.Forum.l922l23.157. -binde, v.

[II.2-8] (vistnok efter no. målbinde; j/". binde
munden, tungen påa en u. binde I.2, 6.1;

især højtid.) faa til at tabe mælet; gøre

udmaalt og ved baaker ell. andre mærker af-
mærket afstand (som regel en sømil), der
bruges til bestemmelse af skibes hastighed.

Wolfh.MarO.224. Scheller.MarO.
||

(dial.)

i forb. som maale koen til kornet,
tøjre koen saaledes, at den kun kan naa

43«
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lige til komet. Hun maåler . . Køerne
tæt til vor Havreager. EKristensen. Stod-

derkongen.(1929).267. Feilb.
|j

(1. br.) om
maaleredskabet ell. -enheden. *Ti Storma-
sters Længde maaler

| ej Højden, som I

styrted lodret iiSi. Lemb.Shak.IX.226.
\\

(især GJj uegl. *Gud i Christo dig ud-
valdte,

I
Og alle dine Taarer talte, | Har

maalet al din Gang ogYey.Brors.Sl. *Til

Ære for min Møe, at maale Dybet (o: io Helte. Engel8t.(Bahb.LB.I.455). Literatur

SS.43. 1.6) O bedømme, vurdere graden
ell. værdien af et aandeligt fænomen;
bedømme, vurdere en ell. noget m. h. t.

værd, fortjeneste olgn. (jf. bet. 1.5>. Syn-
der og Misgierninger maales efter den
Relation, som de faae med Societetet og
det gemeene Beste, hvilket holdes for den
rette Nd&gt.Holb.Ep.V.'' 60. Hvo maaler
Eders Roes, I Marathons og Thermopyles

drukne),
|
Er alt, hvad jeg aleene kan

udrette. Ew. (1914). III.163. *Maalt med
Verden er det (o: Danmarkskortet) lille.

Bich.VL.3. saadant et Maaltid nyslagtet
Kalvekjød (var) for Gudekost at regne.
Ingen kan da undre sig over, at de maalte
Kjødstykkerne med breden T&nå.Aakj.
VF.98. maale klinge(r) (med en), se I.

Klinge 8. 1.3) (jf.I. Maal 3.3, 4.2) v. hj.

Tidenden og Athene . . vil rense min Stiil,

og vrage hvad de hverken kan maale
eller veie. Grundtv.LSk.28. *hvem kan
Smerten maale?

| hvem fatter vel mit
T&h? IIostr.SD.II.43,

|| m.tings-subj.: være
et maal for, vise, betegne graden ell, værdien
af noget. Intet maaler maaske stærkere
den Yndest, hvori Hagbard og Signe-
Sagnet stod hos de adelige Visesangere,

af maalekar ell. apparater, beregninger be- 20 end den Kendsgærning, at en lille Række
stemme rumfanget ell. rumindholdet
af noget. Hvo haver maalt CC/ir.FI.• maa-
let^ Vandet med sin hule Haand 'iEs.40.12.

Hånd måler sine penge méd skepper.
Moth.M37. maale Korn. JlfO. (skuffe, der
bruges) naar Sæden skal maales i Tønde.
MøllH.V.237. ^ m. h. t. skib: bestemme
dets rumindhold i tons (ell. læster). Adr.^h
1762.sp.l. JurFormularbog.^223. || i videre

Ridderviser . . har taget det til sig og .

.

givet det en lykkelig Afslutning. CSPet,
Litt.148.

IJ
i forb.m. med (ved) eW. mod:

bedømme, vurdere ved sammenligning med;
sammenligne med. Somme, der prise sig
selv . . indsee ikke, at de maale sig med
(Chr.VI: maale sig selv ved^ sig selv, og
ligne sig ved sig selv. 2 Cor.10.12. *Hvor
er en Dødelig, at han tør maale

|
Sin Lod

anv.: v. hj. af et maalekar bestemme JO -axeå. åxa? PalM.T.25. han havde ikke som
hun haft Lejlighed til at maale alt .. mod
en Række af inderlige Oplevelser og Tra-
ditioner. PLevin,LN.155. || i faste forb. ell.

talem. rw. Alen, se Alen sp. 436^^- 1.7) refl.

ell. (nu næppe br.) i pass., i forb. m. præp.
med: indlade sig i kamp ell. kappe-
strid med en anden for at se, hvem der er

stærkest, dygtigst olgn.; stille sig op imod;
tage kampen op med; nu især i forb. m.

(og udlevere) et vist kvantum af noget
(en vare); udmaale. han maalte sex Maal
Byg og lagde paa hende. Ruth.3.15. *Nok
et Glass skal v erten maale,

|
Før vi hiem

til Koje ga.aT.JFriis.64. Du drak som en
Skielm Jacob, er det for en Styver Brende-
viin — Du maaler som en Tyrk. Holb.Jep.
1.7. billedl. (jf. bet. l.e): med hvad Maal
(Chr.VI: maade; I maale, skal Eder igien
maales ('j(907': tilmaales^. 3fa«A.7.5. maale ^ kunne: være jævnbyrdig med; ikke

stikke op for. Hakon, afsindig over Haen skæppen fuld, se Skæppe, maale
(i) topmaal, se Topmaal. 1.4) v. hj. af
særlige apparater ell. beregninger, enheder
bestemme noget m. h. t. styrke, grad, va-
righed, hastighed osv. maale blodtryk-
ket, temperaturen, vindstyrken

j
vi maalte

80 graders varme || m. h. t. tid. Han saae
ofte paa den stigende Sol for at maale
Tidens Gang.Jn^'.^O.J.PO. hvorledes maalte

bors Død, skal maale sig med mine Søn-
ner og ialde. Suhm.(SkVid.XII.107). Alle
brændte . . af Begierlighed efter at maale
sig med Fienden. Engelst.Forsv.307. •tæn-
ker du

I
At Turnus ei tør maales med

Æneas? l7ig.P.421. 'Ei Nogen kan med
eder maale sig

|
I fiin Opmærksomhed.

Eeib.Poet.IV.239. 'Hr. Rye er vegen saa
og talte han disse Dage i sit eensformige 50 langt tilbage | og tør ej maales med dem

Liv. PalM.VIIL233. ordspr. (nu næppe
br.): evighed kan ej maales med (tidens)

aar og dage. Moth.M37. VSO. 1.5) ved at
betragte noget danne sig et skøn over
størrelsen af det ell. søge at bestemme,
vurdere det m.h.t. styrke, værd olgn.;

tage maal af; ofte (og egl.) i forb. som
maale enmed blikketeZ/, øjnene-Moth.
M37. "Hvor stolt hun staaer, | Og maaler

(o: tyskerne). Ploug.1.246. 1.8) i særlige forb.

m. adv.
II
maale af. 1. ved maaling be-

stemme og afsætte, afskære, udtage osv. en
vis del af noget; afmaale (I.2). Moih.M37.
han maalte hende 8 Potter Melk af. YSO.
(hun havde) tumlet med Lagen og Dække-
tøj, maalt Gardiner af og syet Linned.
ZakNiels.Maagen.97. 2. (nu 1. br.) afslutte

maalingen; maale færdig. Nu har jeg maalet
mig med Blikket!0eRBr.^65.*Hun maaler 60 af for i Dag. VSO. || maale efter, maale
Jord og Himmel. Rundt hun sender

| Som
med Forundring Øiet. PalM.I.135. *Først
monne de (o: to hunde)lidt hinanden maale,

|

saa rendte Trofast Pudlen OTokuld.Kaalund.
212. Solborg maalte ham haanligt: „Man
skulde tro. De var en Klunsepeterl"OJRM«^.

noget igen for at kontrollere maalene; efter-

maale. Moth.M37. VSO. jj
maale fra, ud-

tage et vist maal, borttage et vist maalt stykke

olgn. To Tønder Rug skal maales fra; det

øvrige blive i Kassen. F50. f maale en
noget fra, fratage, berøve en noget efter
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en maaling; fratage en et rnst maal af noget

(mods. maale til 2). vil mand ikke maale
dem med en længer Alen end sig selv,

saa meener de, at mand har maalet dem
et stort Stykke af deres Rettighed fra.

Høm.MoralJ.42. \\ maale ind,
(jf.

ind-

maale; nu især dial.) faa, tage til sxg efter

maaling, i et vist maal; maale ved mod-
tagelsen. Moth.M37. talem. (nu især dial):

mod Haven; Greven gav sig til at maale
den modsatte "Væg i modsat Retning.
Schand.UM.91. Han
maale Gulvet med
Pont.LP.VII.150. jf.
flyve-rend at maale
'i'ndi.Sort.Poet.74. || spec. (zool.) om bevæ-

gelsesmaaden hos larverne af visse sommer-
fugle (maaleme), der for hvert skridt sætter

. begyndte igen at

langsomme Skridt.

•fire Danske-Miil i

I
Paa fire Qvarters

man skal maale ud med samme m&al(Moth. lo hugfødderne helt hen lag brystføddeme, hvor-

M37. VSO.) til. skæppe (Moth.S278), man
maaler ind med olgn., man skal være over

for andre, som disse har været over for en

selv. OrdbS.(Sjæll.). I| maale op. 1. ved

maaling skaffe sig ojnysning om, hvor stort

et stykke (jord, tøj olgn.), et rum, et større

partt varer olgn. er; opmaale. Nu er Klædet
maalt op. FSO. Har der været Nogle ude
at maale op (o: paa opmaalingsarbejde)?
Schand.BS.179. 2. maale af (1); maale ud; 20 Signe Kielling skal . . have 4re Mark,

efter kroppen strækkes helt ud. (maalerlar-

vens) ejendommelige, „maalende" Gang.
BøvP.I.450. LandbOJII.474. 2^) (foræld.,

især dial.) med en traad ell. lign. tage
en række forsk, maal paa menneske
ell. dyr, der lider af visse sygdomme som
gulsot, modsot (brugt af kloge mænd og koner,

ofte sammen med signen olgn., som middel
til at helbrede disse). DL.6—1—12. Ane

som maalte Barnet for Moorsot. Holb.Bars.
1.7. Thiele.III.57.132. Han blev maalt med
en ulden Traad paa Arme og Been, og
fik indviet Jord og et Muldvarpehjerte
at bære i Hjertekulen. HCJ.ndJ^7J.57. Pont.
F.I.18. Fetlb. Esp.228. 2.3) (jf. tage maal
af tt. I. Maal 4.4; nu sj.) i udtr. for at pi-
ske, prygle. 'En Strandkadet af Karl,
hvis Arme . . maalte ham med Eftertryk

|

Ryg
I
Af gode

seige Birkegrene
|
Fort ^nært i Snært.

ChrBorup.PM.434. maale ens Rygstykker.
D&H.
Z)være af en vis udstrækning, stør-

relse, af et vist rumfang olgn.; have
et vist maal (4) || (jf. bet. 1.2) m. h. t. ud-
strækning, han var en Karl paa siae tolv

Kvarteer; men . . naar han stod paa det
venstre Been maalte han kun 11 Kvar-

mkzle lp teer. Blich.(1920).XXVIlJ202. Min Kone
maaler sine 64 Tommer. Goldschm.1.57. *Vi
lever i et velsignet Land! | Vel sandt, det
maaler ej stort i Mile

|
fra Skagens Kile

til Skamling Strand. £tcÆ.IJJ.79. Under-
skørt . . Festonen maaler 14 cm i Bred-
den. Poh7t.E;.Zbs<«r6i.«9/6 i925. i. sp.^.

II (if.

bet. l.z) m. h. t. rumfang. Karret maaler
10 Spande. DÆH. ^ om skib: Drachm.TJ.8.
Fartøjet maaler 4 Hons.Scheller.MarO.

II. maale, v. se male.
Maale-, i ssgr. 1) (jf. Maal- \) af I.

maale, især i bet. I.1-4, fx. (foruden de ndf.
medtagne) Maale -apparat, -fejl, -formel,
-instrument, -kop, -metode, -redskab, -re-

gel, -værktøj, y undertiden findes vekslen

ml. Maale- og Maal-, se u. Maale-enhed,
-stang, -stok. 2) af H. Maal, se u. H.
maaUøs. 3) af H. maale, se Maale- i ssgr.

-baand, et. (sj. Maaler-. Politi E. Ko-

tidligere ogs.: afmaale, udmaale nøjagtigt ell.

rigeligt (Moth.M37). Der skal maales tre

Tønder op for at bringes til Mølle. VSO.
nu vist især billedl., i udtr. for at tale,

snakke: der blev talt frem og tilbage. Trier

maalte sine Ord op i Skæpper og A. D.
Jørgensen gav dem Top p&a.Aakj.FBD.OO.
Det er ikke smaa Mundfulde, maa paa
disse Møder maaler op tU Vælgerne.
Kbh.'s Borgerrepræsentanters Forhandlinger. 30 Paa Hoved, Arme, Been o
1924/25.2434. \\ m&&\e til. i. (nu næppe
br.) give rigeligt maal, filgift. VSO. 2. C3

(nu sj.) i forb. maale en noget til, give,

tildele en noget efter forudgaaende maaling,

efter maal; ofte billedl.: tildele en noget i

et vist maal. Moth.M.37. 'onde Fjendeblik
har maalt | det (0: folket) tU et stakket
Naadsensbrød. Ploug. II. 111. 'Den , som
karrig maaler

|
hver Dødelig hans Lykke

til paa JoTå.Drachm.UD.329.
"

ud, ved maaling bestemme og udtage ell

udlevere en vis del af noget; udmaale. Moth.
M37. Kornet bliver maalt ud til de Fat-
tige i Skiepper. FSO, Feilb. billedl.: maale
Philosophien ud lige som efter Vægt. J0Z6.
Hh. 11.493. POBrøndst.B.106(se Kvintin
sp.962^^). han bruger den korte alen at

maale ud med, se III. kort l.i. talem.: man
skal tage ind med den samme maade,
man maaler ud med (VS0.IV.3), ell. man 50

skal maale ud med samme maal (ell.

skæppe^, man maaler ind med, se ovf. 1.10.

2) særlig ell. videre anv. af bet. 1; især:
foretage bevægelser, der efterligner eli. minder
om bevægelser, man foretager, naar man maa-
ler (I.2) noget. 2^)gaa, bevæge sig med
regelmæssige, afmaalte skridt hen
over, hen ad, gennem (sjældnere: langs
med) noget, ligesom for med sine skridt at

maale (I.2) det; ofte (og egl) i forb. maale 60 8terhW''lel923.3.sp.i). maaleredskab, bestaa-

noget med sine skridt. Han maaler
Midten af Theatret med tragiske Skridt.
Oehl.SH.32. »Med stærke Skridt den unge
Fyrste maaler | Den høie Sal. Holst.UH.e.
(generalen) gav sig til at spadsere grun-
dende frem og tilbage langs Væggen ud

ende af et lærreds- ell. staalbaand (under-
tiden tU at rulle op i en kapsel), hvorpaa
de gængse længdemaal er afsat; baandmaal;
spec. om et saadant (20 m langt) baand,
der brugesved landmaaling. Wagn.Tekn.33.
SaUXVl.297. -boff, en. I) (fagl.) bog,
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hvori en landmaaler (ingeniør olgn.) under
arbejdet i marken indfører de tagne maal.
LandhO.III.364. 2) (emh.) protokol, hvori

en maaler opnoterer resultaterne af de fore-

tagne maalinger. Cammer- Reets Ordningen.
^yal720.II.§12.e.br. -bord, et. (fagl.)

1) (jf. -bræt, -skivej bordli^nende instru-

ment, paa hvis bordblad man % marken (v. hi.

af en kikkertlineal) indtegner terrænpunk-
terne. LTid.1735.568. Grundtv.PS.VL126. io

Den ledende Officeer i hver Afdeling
førte Maalebordet, hans Næstcommande-
rende Nivelleerinstrumentet. WBauditz.
Livserindringer.(1903).178. 2) d. s. s. -bords-
blad. Generalstabens Maalebord „Lynge".
Frem.DN.480. -bords-blad, et. (jf. At-
lasblad; fagl.) kort, udgivet i samme maale-
stok, i hvilken det er optegnet paa bord-

bladet; især om de af generalstaben ud-
givne kort af denne art. KundgHær.1903.15. 20

HeeAnd.MS.33. -brev, et. 1) (emb.) at-

test, der indeholder resultaterne af et areals,

en grunds opmaaling. Pl."/iol742. *Et Land
foruden Grænser |

er Videnskabens Land,
|

som Maalebrev ej ændser
|
og maales

ikke kan. iJicA.I. jfi 9. JurFormularbog.^208.
2) (emb., ^) et af vedk. myndighed udfær-
diget bevis, der oplyser et skibs maal og dræg-
tighed(jf.BTændehTev).Moth.M39. Grundtv.
PS.VI.347. Scheller.MarO. -bro, en. (fys.) 3p

apparat til maaling af elektrisk lednings-

modstand. Christians.Fys.242. AarbRadio.
1924.280. -bræt, et. (nu næppe br.) d. s. s.

-bord 1. vAph.(1764). -bælte, et. (skræd.,

haandarb.) bælte, der bruges til maaltagning
ved kjolesyning. Haandv.llO. -daase, en.

(fagl.) daaselignende apparat til maaling af
tryk. SaUXVI.299. -enhed, en. (ogs.

Maal-. Skolebladet.1884.353. Glypt.1.16).

enhed (især: vedtagen størrelse), v. hj. af ^
hvilken et maal (1.4) bestemmes og angives

(jf. I. Maal 3;. LandbO.III.474. OpfB.*L14.
-flaske, en. spec. (fys.) om flaskelignende

apparat til maaling af den mængde elek-

tricitet, et batteri olgn. har modtaget. Paul-
sen.II.333. -glas , et. (fagl.) glas (paa
hvis sider der er afsat maal) til maaling af
vædsker. MO. man (afmaaler) i et vel-

renset Maaleglas den efter Barnets Alder
?assende Mængde Mælk og Vand. VortHj. 50

11.158. -sods, et. {efter eng. measure-
ment goods) ^ let gods (som lastrummet
kan fyldes med, uden at skibet trykkes ned
til dets dybeste vandlinie).Hage.*973. -hjul,
et. især (fagl.) om apparat til maaling af
en (krum) linie, bestaaende af et hjul, der

rulles langs linien. SaUXYI.299. || f om
teodolit. Reiser.IV.450. -bojde, en. (forst.)

d. s. s.Brysthøjde (slutn.).ForstO. -kande,
en. (nu næppe br.) kande, hvormed noget 60

udmaales. vAph.(1764). VSO. -kar, et.

(oldn. mæliker; jf. I. Maal 3.3; i rigsspr.

især CP) beholder, kar af et vist rumfang,
brugt ttl udmaaling af vædske ell. en af
smaadele bestaaende masse. Moth.M39. VSO.
Begl.Nr.68^'/,1910.§3. Feilb. -kolbe, en.

(fagl.) kolbe brugt til hurtig (men mindre
nøjagtig) maaling af større vædskemængder,
M.Knudsen.Fysik.(1923).34. -kreds, en.
(sj.) (vistnok) om sekstant ell. cirkel (l.s).

•Rundt om med Seerør og med Maale-
kredse

|
Bevogtes Kuglen (0: ballonen)

af de Lærde stedse. 0rst.IV.149. -kunst,
en. (nu sj.) kunsten at udføre maalinger;
spec. om landmaalerkunst (jf. Geometri l)

ell. om matematik, især geometri (2). Moth.
M39. LTid.l724.487.1731.805. JSneed.IL
208. VSO. MO. billedl: Tænk efter selv,

hvad der vel fordres til Maale-Kunst i

Moralen I Eilsch.F.185. Kierk. XIII. 155.

-kunstig, adj. (nu næppe br.) adj. til

-kunst. vAph.(1764). -kunstner, en.

(jf. -kunst samt Kunstmaaler; nu næppe
br.) vAph.(1759). den berømte Maale-
konstner C\a.vius. Lægen.VII. 330. VSO,
MO. -kæde, en. (jf. -kætting samt u.

I. Kæde l.i; landmaaling.) en 20 m. (tid-

ligere 25 alen) lang kæde, der bruges ved
landmaaling; landmaalerkæde. Moth.M39.
Pont.LP.VIII.229. -kætting, en. (nu
næppe br.) d. s. vAph.(1759).
maalelig, adj. [imå'lali] (jf. maal-

bar; CP ell. fagl.) som kan maales (1).

Moth.M40. retsom om Nordlyset var et

maaleligt Legeme. NordBrun.LS.309. en
vidtløftig Historie har dog en maalelig
Længde. KierkJ.155. maalelig med samme
Maal (0: kommensurabel). S&B. NaturensV.
1918.241. jf.: en Helhedsbestemmelse, der
én Gang for alle kan sikre den indbyrdes
Maalelig hed (0: kommensurabilitet) af

Skylden og StTaiteii.Brandes.XII.72.

Maale-line, en. ^ line, der bruges ved

bestemmelse af mindre afstande paa søen fra

fartøj. SaUXVI.299. -lineal, en. (l.br.)

lineal, hvorpaa der er afsat de brugelige

længdemaal, sadledes at den ogs. kan bruges

som maaleredskab. PLevin.DG.291. -linie,
en. (landmaaling.) tænkt linie, der anvendes

ved en del af landmaalingsarbejdet (linie-

triangulationen). SaUXV.360. -lod, et.

(jf. -snor 2; nu næppe br.) dels om lod til

at maale havdybde med (jf. Lod sp.lllO*^^),

dels om lodsnor (jf. Lod sp.llll*^^-)- Moth.

M39. VSO. MO. -lægte, en. (bygn.) om de

lægter, hvorpaa en bygnings længde og bredde-

maal afsættes. Gnudtzm.Eusb.65. -los, adj.

se II. maalløs.
Maal-enbed, en. se Maaleenhed.
Maale-pind, en. (landmaaling.) staal-

pind, der anbringes i maalekædens endepunk-

ter; landmaalerpind; stikke. MilTeknO. MO.
-punkt, et. (fagl.) punkt, der benyttes sorn

udgangspunkt ved maalinger. OBloch.(Eospi-

talstidende.1877.2). ForstO. -pæl, en. (fagl.)

træpæl, der er anbragt i jorden for at an-

give et punkt, hvortil der maales. S&B.
Maaler, en. flt. -e. 1) person, der

maaler (1), udfører maalinger; spec.i

flg. anv.: t.l) person, der er beskikket

til at udføre offentlig maaling af
varer (jf. Kornmaalerj; nu især i forb.
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(offentlig) maaler og vejer (eU. vejer
og maaler^, om person, der foretager maa-
linger og vejninger, som har fuldt forbin-

dende iaraft for parterne, (politimesteren

skal) hvert V» Aar eftersee Jille Maalemes
og Veiernes Vægt og Maal. Forordn?''l\o
1710.II.9.§2. Luxd.DagbJ.272. Forstande-
ren (for den offentlige maaling i Kbh) an-
tager selv de til den under ham sorte-

rende Maaling nødvendige Maalere. jS«^Z.

Nr.68*y3l910.§4. Hage.*1045. uegl: den
Del af Vodskovs Bog, hvori han optræder
som litterær Vejer og Maaler af den sam-
tidige ny Litteratur. JpsenJ;-P.96. om forb.

maaler og vrager olgn. se Vrager. iJZ)

(nu 1. br.) person, der udfører landmaaling

;

landmaaler (1); landinspektør. Moth.M40.
Cit.l769.(Aarb VejleJ931.88). LandbOJII.
210. 1 J) (emb. ell. ^) person, der udfører
skibsmaaling ; skibsmaaler. ScheUerJilarO.

2) om hvad der anvendes til at maale
noget med. 2.1) redskab, apparat, instru-

ment, hvormed noget maales; t alm. spr. næ-
sten kun om elektricitets- ell. gasmaaler.
Gasforbrugere erindres om at tildække de
for Frosten udsatte Ledninger og Maalere.
Nordsjælland.*Iil905.3.sp.2. 2.2) O om hvad
der sætter en i stand til at bedømme, vurdere
noget, er en maalestok (S) for noget. (Mi-
chelangelos metode ved marmorarbejder) giver
en skarp og ufejlbar Maaler for, hvilke
Partier af Figuren der træde frem i det
samme Vlsm. JLange.III.62. Literaturen —
den fintfølende Maaler for Tidens Sjæl.
VVed.M.6. 3) (iscer zool.) om sommer-
fuglelarve ell. sommerfugl (af familien
Geometridce), hvis larve foretager maalende
bevægelser (se L maale 2a slutn.). Elletræets
Maaler (Eugonia alniaria). Brehm.Krybd.
612. hen over Rosernes, Pilenes og Blom-
metræernes Grene skrider lange og som
Grene formummede Maalere. jRaM«/ciær.
ID.åo. DanmFatma.XVII.l. Maaler-
aflæser, en. [2j] (jf. -kontrollør; person,
der for elektricitets- eU. gasværk med visse

mellemrumgaar rundt hos forbrugerne forpaa
maaleme at aflæse forbrugets tørrelse. Dag
Nyh.*yil911.4.8pj2. -attest, en. [1.3] (jf.
Maalingsattest; emb., ^). Larsen, -baand«
et. se Maalebaand.
Maale-ring, en. (fagl.) ringformigt

redskab til maaling af metaltraads tykkelse.
Sal*XV1.801.

]Iaaler-koiitrol(l)«i*9 en. [2.i] d.s.s.

-aflæser. Erak.l923.1.701. -larre, en. [3]
(især zool). En halv Mil oppe gaber en
Buebro i det taagede Lavland som en
uhyre Maalerlarve. JTJens.lfJJi. Spdrck.
Np.245. -ledning:, en. [2.i] (fagl.) elek-

trisk ledning, der fører fra hovedblyet til den
tavle, hvorfra strømmen spredes til de enkelte
ledninger i et hus. Lundb.
Maale-rør, et. (bibl, foræld.) maale-

stang. der var en linnet snor i hans haand,
og et maalerør (1871: en Maalestok; Buhl:
en Maalestang;. Æz.40.3CC%r.Fi;. 8mst.42.

16(Chr.VI). -skive, en. (landmaaling.,
foræld.) en inddelt cirkel forsynet med sigte-

lineal, der opstillet vandret tåligere brugtes
til maaling af horisontale vinkler. vAph.
(1759). VSO. MO. Sal.*II.289.

maales-los, adj. se U. maalløs.
Maale-snor, en. 1) (nu I br.) snor tU

at maale længder med; ofte billedl Tømmer-
manden udstrækker en Maalesnor over

10 Træet, mærker det af med Rødkridt Es.
44.13. 2Kg.21.13. 'Gjennem Tiden som
igjennem Rummet | Gaaer hans (o: guds)
Blik — hans vise Skjæbners | Maalesnor.
FalM.VII.llO. *I, som skrider nu med
Maalesnor

|
henover Jyllands fattig-brune

Rede.Aakj.BS.62. 2) (jf. -lod) lodsnor; ogs.

(nu næppe br.) om lod til at maale hav-
dybde med (EUseh.FJ.06). Moth.M39. PEd-
varsenFriis.Schielschiør.(1759).109. *de vise

20 Mænd sig bygge Huse, | Alt efter Vinkel,
efter Maalesnor. Grundtv. PS. III. 58. Sv
Grundtv.FÆJI.26. -stab, en. se -stav.

-stage, en. J, (nu næppe br.) en 1 favn
lang stage, der var inddeU i fod og tommer.
Harboe.MarO. -stang, en. ^f Maal-. For-
ordn.V»1740:§l). (fagl.) om stang til længde-
maaling, ell. om stang, hvorpaa der er afsat
maal, eU. om stanp, man sigter til vea land-
maaling, nivellering (nivellerstang). Moth.

30 M39. VSO. MUTeknO. TelegrTelef.266. Sal.*

XVI.301. t -staT, en. ('-stab. LTid.1735.
568). d. s.s. - stok. Efter denne Maalestav maa
man rette sig, dersom man vil vide, om man
besidder den naturlige Sundhed i en høy
GTa.d.Lægen.III.13. Landkorttegneme sæt-
te Maalestaven paa Siden af Kortet. Oversk.
ComJI.6. -stok, en. (f Maal-. Skuesp.XI.
461). 1) (især fagl.) stok, hvorpaa der er

afsat maaleenheder, brugt til at maale med,
« afsætte maal, længder med olgn. Moth.M39.

Holb.Ep.V.180. Paparbeideren.(1835).7. mig
blev givet et Rør, ligesom en Maalestok
(Chr.VI: kiep^; og Engelen stod der si-

gende: staae op, og maal Guds Tempel.
AabJlJ. Suenson.B.IIJ28. 2) de paa en
linie (ell. et system af linier) afsatte maale-
enheder; spec. om de paa et kort afsatte
maaleenheder, der viser maalestoksforholdet;
ogs. d.s. s. Maalestoksforhold; ofte i forb.

50 (i) formindsket (VSO. Wolfh.MarO.
428), lille, stor maalestok. LTidJ744.
424. En Decimaltomme udgiør en Miil
paa denne Maalestok. 750. LandbOJII.
210. nøjagtigt optagne og omhyggeligt
tegnede Kort i store Maalestokke. Steensby.
Geogr.33. 3) billedl anv. af bet. 1-2. 3.1) O
t al alm. Følelser have aldrig nogen vis
bestemt og sikker Maalestok. ^ircfcner. TV.
168. Hvorfra skulde disse Hverdags-Siæle

60 faae en Maalestok til en stor Mand? San-
der.NEbb.36. hjemlige Forhold ere vel ikke
altid den bedste Maalestok for udenland-
ske. J.Fi&i^er.fi)iod.;jfS.77. 3.2) i forb.m.
præp. efter. Nu veed De den Maalstok,
hvorefter jeg vil beregne Deres Handling
i Dag. Sktiesp.XI.461. fiidividualiteten har
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sine Rettigheder, der fordre, at Individet

bedømmes efter sin egen Maalestok. Heib.

FrosJ.165. II
i videre anv., i udtr., der be-

tegner en høj grad (nu især (dagl.) i forb.

efter en større maalestok^. ligesom
der voxer Uhyrer i en saadan Revolution,
saa udvikles der ogsaa . . Heltenaturer og
Martyrer efter en storartet Maalestok.
Hauch.VII.273. en ulykkelig Elskerinde
efter den største Maalestok hun tier. Kierk.

VL4S4. (han har ikke) Forstand efter no-
gen stor Maalestok. s»w8^.FJJ.559. de rev
irandere af sig efter en større Maalestok.

jyjens.D.él. MGalschiøt.Eelsingør.(l 921).
301. -stoks-forhold, et. (jf. -stok 2;

fagl.) forholdet ml. længden af en linie paa
et kort og længden af linien i virkeligheden.

Sal.*XVL301. -strom, en. se Malstrøm.
-strompe, en. (jf. dial. maalehose i sa.

bet. (Kværnd.); nu sj. i rigsspr.) strømpe,

efter hvis maal en anden (andre) strikkes.

MO. -tabel, en. (fagl.) tabel, hvoraf
maalene for noget (fx. klædningsstykker pas-
sende til personer af en vis alder) fremgaar.
MB. 1839. 78. E:aandv.71. -tavle, en.

(forst.) simpelt instrument til indirekte højde-

maaling af træer. ForsiO. -tønde, en.

(foræld.) maalekar, der rummer en tønde (144
potter). Moth.M39. MB.1832.182. MO. -ur,
et. (fagl.) om forsk, urlignende maaleappa-
rater. (dynamohallen) er saa proper og rolig

som en Kirke, nogle faa Mænd gaar rundt
og holder Øje med Maaleurene. JFJews.
NV.21. SaUXVI.301.
Maal-fang, et. (hos sprogfornyende for-

fattere) udstrækning; omfang; især i flt.:

dimensioner. I det græske Landskab var alle

Maalfang smaa.5randes.ZJ.545. ligefrem
foruroligende Maalfang kan denne høf-

lige Bredde (o: i breve fra 16. aarh.) an-

tage, naar den er parret med Snaksom-
hed. TroelsL.HF.1.234. -fast, adj. [1.2.2]

(jf.-klax, -sikker; sj.) <i. s. s. -bevidst, maal-
fastÆTligheå.DagNyh.^y5l907.1.sp.5.-feltf
et, [1.1.2] (sport.) det felt i lege som kurv-

bold, hvori maalet er. Gymn.II.127. -før,
adj. (efter sv. målfor, no. målfør, oldn. mål-
foerr; til II. Maal 1, 4; sj.) som er dygtig til

at tale, har gode talegaver. YilhAnd.BM.74.
(B.) traadte frem . . skønt heller ikke han
var synderligt maalfør og tilmed stam-
mede \\åt. Børd.Yi.l36. -fare, et. flt.-t

(VBirkedal. Overs, afCarlyle: SvundneTider.
(1916).162). (fra no. målføre; afl. af -før;

jf. II. Maal 5; hos sprogrensere) sprogart;

dialekt (i). FrHamm.EK.ll. et Skriftsprog
. . opstaar ved, at ét Maalføre gør sig gæl-
dende paa de andres Bekostning. Brandes.
XI. 225. fynsk mklløTe. EVClaus.(Aarb.
1916.200). -foring, en. (/"m no. målfø-
ring; til II. Maal 1, 5; hos sprogrensere)

(sproglig) udtryksmaade , stil; sprogbrug.
Også gennem vor målføring i . . breve
kunne vi påvirke vore venners . . brug
af mo^GXsm^Qi. Skoletidende.1883.714. kir-

kesprogets nydannelser sluttede sig til

angelsaksisk målføring. HOlr. KP. 1. 112.
-holden (MB.1849.182. MO.) ell. -hol-
dende (MB.1803.462. MO.) ell. -holdiff
(MB.1849.185), adj. (nu næppe br.) som hol-

der maal (61 tommer) paa session.

I. Maaling, en. (nu 1. br. Maalning.
Moth.M40. Slange. ChrlV. 1083. Ørst.III.
208. OpfB.UII.526). flt. -er. {ænyd. maal-
(n)ing; vbs. til I. maale) handlingen at

ipmaale (I.l). VSO. H til I. maale l.i. Men-
nesker, hvis Forretninger fordre, at de
meget hyppigt udføre Maalninger . . op-
naae en Færdighed i strax at skjønne
baade Størrelser og deres Forhold uden
foregaaende Overveielse. 0rst.III.2O8.

\\

til I. maale 1.2. Vi have Maalninger og
derpaa grundede Beregninger, som vise
os Afstande, mod hvilke Millioner Mile
ere smaa Størrelser. Ørsf.1.6 7. topografiske

20 UsL&MngeT. Sal.^XVI.298. || til I. maale 1.8.

Apparater til Maalning af NedhøTen.OpfB.''
111.526. Den offentlige Maaling af Kul,
Salt og Korn. Krak.1923.1.198. offentlig

Maaling ogYe']mng.SaUXVI.302. om skibs-

maaling : om Tolden af Læster at beregne,
og om Skibenes Ma.a\mng.Slange.ChrIV.
1402. Sal.^XVI.298. \\ til I. maale 1.4. Maa-
ling af Lysets HdLStighed. OpfB.UlI.209.

II. HEaaling, en. se Maling.
30 Maalings-, i ssgr. især (J,) til I.

maale 1.3 slutn., fx. Maalings-afgift, -attest,

-bevis, -gebyr, -metode, -regel, -system.
-dæk, et. det dæk, under hvilket et skibs

rumindhold udmaales. Seheller.MarO. Hage.*
958.
Maal^ærn, et. (efter oldn. målajårn,

-sax; til I. Maal 1; s/.) jærn(stang), der er

forsynet med visse (magiske) mærker ell. figu-

rer. Oehl.XXXn.58. -kast, et. [I.I.2]

40 (sport.)maalmandens udkast framaali haand-
bold. FrKnu.LB.46. -kaster, en. [I.I.2]

(sport.) i kurvbold: spiller, der er anbragt i

modpartiets maalfelt, og som har til opgave
at kaste bolden gennem kurven og saaledes

lave maal. Gymn.II.127. -klar, adj. [I.2.2]

(jf. -fast, -sikker; hos sprogfornyende forfat-

tere) d. s. s. -bevidst, hvor lidt de end véd
om Fjenden, skal Førerne handle sikkert

ogmaaMdiTt.BKall.Krigsku7ist.L(1912).105.
50 maalklar Beslutsomhed. NatTid. ^Vs 1925.

Aft.2.sp.3. -kyndig, adj. [II.5] (nu især

hos sprogrensere) sprogkyndig. Moth.M33.
KHjorth. Betskrivningsspørgsmaalet. (1886).

4. Bang.DuF.289. -lam, adj. [II.2] (sj.)

som har mistet mælet, som mangler talegaver

olgn. han var uden Fortalere og selv mål-
lam. Kidde. Vandringer.(1920). 93. -linie,
en. [I.I.2] (sport.) linie, som er endepunktet

for den strækning, der skal tilbagelægges i

6C kapløb, -sejlads osv.; ogs. om de linier, der

bestemmer længden af de felter, inden for

hvilke forsk, lege og spil foregaar. Gymn.II.
34.78. Seheller.MarO. I. -los, adj. (sj. tnaals-.

SElkjær.UnderUvejret.(1922).23). som er

uden maal (I); især i flg. anv.: 1) (til I.

Maal 1.2; sj.) om fodboldkamp olgn.: som
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ikke resulterer i noget maal (Ij). Maalløs
Fodbold. DagNyh^/il924.9.8p.l. 2) (til I.

Maal 1.4; nu næppe br.) endeløs; umaalelig.

•Alt, hvad Naturen paa sin store Gang
|

I maalløs Afstand fra hinanden spreder.
Bagges.L.I.156. 3) O som er uden maal (2),

formaal, hensigt olgn.; formaalsløs olgn. en
Leg for maalløse Længsler. JPJac.JJ.S^.
(ChM,ndtvigs) liv (blev) iKke en målløs gæ-
ring men en udvikling frem mod et be-
stemt mål: han blev en personlighed. Eø«-
nin^r. Gr.JF5.i54. /'feømenesj maalløse Trippen
randt. Bregend.DN.44.
Il.niaalles, a(2/. ['må(-)I|Iø's, 'm(i>(l)|lø's]

(i maaleløs. Beenb.Æ.lO. Holb.Paars.202.
sa.Sgan.8sc. f maalesløs. sa.MTkr.273. Rei-
8er.ill.463). (æda. målløs (AM.), oldn. mål-
lauss; tU II. Maal) 1) (nu næppe br.) om le-

vende væsner: som af naturen mangler evne

til at tale; umælende. Beenb.Æ.lO. *Han
seer, hvad de maaUøse Skabninger aUe vil

sige. Ing.BSE.VII.236. 2) (nu l.br.) om per-

son : som har den (medfødte ell. erhvervede) le-

gemsfejl ikke at kunne tale; stum; øgs. (m.
overgang til bet. %): som p. gr. af sygdom olgn.

midlertidig har mistet talens brug. baade giør
han, at de Døve høre, og at de Maalløse
tale. 3iarc.7.37. efterat hun først havde
ligget udi en Feber, og været plaget af

adskillige Tilfælder . . blev (hun) maalløs
i 24 Bage. Buge.FT.280. en Pige, 18 Aar
gammel . . som er maalløs. CitJ763.(Aarb
Thisted.1921.224). Hesten brækkede Hal-
sen, og Kongen blev saa forslaaet, at han
i flere Dage laa maalløs, og man tvivlede

'
~

8.D.II. 261. jf
umiddelbart derefter indtraadte der Afasi
om hans Liv. Fabricius. D. II. 261. jf.

:

(Maalløshed) og Lammelse i venstre
Side. I)annebrog."'hl899.2.spJ2. 3) som for
øjeblikket intet siger; som tier; tavs; iscer:

som p. gr. af stærk sindsbevægelse olgn. er ude
af stand til at tale ell. finde noget at sige. saa
snart et Fruentimmer blir Herren var, bli-

ver hun strax maalløs og sucker, saa Hier-
tet maae gaae af Livet.Holb.Tyb.II.2.*B..fik
en MaaUøs-Brud, som ikke talte gierne.
Graah.PT.I.17. Maalløs af Henrykkelse
faldt Hr. P. om hendes Hals, og han var
ikkun i Stand til at udtrykke sin Lyk-
salighed for hende ved afbrudte Ord, og
ved enkelte \JåTaahe\seT.Prahl.AH.III.87.
•Hvor kan du . . | Staae stUle maalløs, og
see til? Bagges.Ep.7. Hun var bleven fuld-
stændig maalløs afRædseljBø^/».jr.4i4. alle
de maalløse Tjenestefolk, som Karens Skri-
gen havde kaldt ti\.JPJac.I.205. |] om tan-
ker ell. (især) følelser: som ikke (kan) udtryk-
kes i ord; ogs. (nu sj.) om udtryk for tanker
ell. følelser: som ikke sker ved ord; som fore-
gaar, finder sted uden ord; stum. En maal-
løs Scene fulgte herpa.a.Suhm.II.224.*hvad
jeg her fortrolig skriver, | Har tusind Gange
paa min Læbe lagt . .

|
Men stedse blev —

jeg veed ei selv, hvorlunde —
|
Min vel-

studeerte Præken maalløs, naar
|
Du for

mig stod. Zetlitz.(Bahb.LB.II.161). •Ingen

tyded slig maaUøs Tale (o: et suk).Ing.
DM.9. •Sjælemessens Toner gav maalløs
Smerte Røst. snistJ4. deres maalløse For-
bauselse og Henrykkelse ved Indseilingen
i Sundet. sa.£F.iF.75. Schand.TF.II.94.
Maal-mand, en. 1) [I.l .2] fj/. -vogter;

sport.) den spiller, deri fodbold olgn. spU staar

i selve maalet (for at forsvare det). Gymn.
11.79.127. 2) til n. Maal 5. 2.1) (hos sprog-

io rensere; sj.) sprogkyndig; sprogmand; filolog.

EøjskBl.1884.1175. 2.2) (l.br.) tilhænger af
maaIbevægelsen ; maalstræver. BrandesJ.II.

454. SophClauss.Heroica.(1925).100.
I. Maalning, en. se I. Maaling.
II. Maalning, en. se Maling.
lEaals-, i ssgr. af I.Maal 8-4 (jf.Maal-

1, Maale- 1); spec. til angivelse af, at det,

andet led betegner, holder et vist maal (mods.
ssgr. m. Undermaals-j. | undertiden findes

X vekslen ml. Maals- og Maal-, se u. I. maal-
løs. -barde, en. (fagl.) hvalbarde, der er

over 2 m. lang. CPont.EB.93. VareL.''229.

-bestemmelse, en. spec. (jf. -betegnelse

;

gram.) om (absolut) bestemmelse (til et andet
ord ell. led), der betegner maal (iscer: udstræk-
ning i rum ell. tid). Mikkels.Ordf.97. Wiwel.
86. -beteg^nelse, en. (gram.) ord ell. led,

der angiver et maal (jf. -bestemmelse); spec.

(nu 1. br.) om subst., der staar (adjektivisk)

30 foran et andet subst. (fx. læs i: et læs tørv^.

Lefolii.SproglærensGrv.ndbegreber.(1871).63.
-fisk, en. (fisk.) fisk, der holder et vist (lov-

befalet) mindstemaal. PoU^litl926.14.sp.5.
-gaard, en. (til I. Maal 7; foræld.) gaard,
der var lagt under kongens fadebur. NMPet.
Afh.IlI.299. .TlaCour.Da. Gaarde.III.(1907).
179. den gamle Maalsgaard „Eskelund".
KlBemtsen.Erindringer.I.(1921).5.
O maal-sikker, adj. [1.2.2] (jf.-iz.st,

40 -klar; 1. br.) d. s. s. -bevidst. JPJacob8.Afh.
419. Hakuseki begyndte paa bar Bund og
kæmpede sig gennem Fattigdom maalsik-
ker frem ved sin Aandskraft og faste Ka-
rakter, til han blev Rigets mægtigste Mi-
msteT.NMøll.VLiit.1.49. -skytte, en.[I.1.8]

(sport.) i fodbold: spiller, som (i særlig grad)
„skyder paa maal" (se u. I. Maal 1.2^ ell. laver

maal. han er ikke mere den farlige Maal-
skytte. DagNyh.Vi,1928.22.sp.l. Pol.^/»

50 1931.5.

maals-les, adj. se 1. maalløs. -mand,
en. (ænyd. d. s., oldn. målsmaSr; til II.

I^Iaal 4; nu kun hos sprogfornyende for-

fattere) person, der taler og fører en an-
dens sag; talsmand, sagfører olgn.; ogs. om
en af flere valgt repræsentant. Moth.M33.
Leth.(1800). lade dem (0: et folkeraad)
frit vælge deres Maalsmænd (Deputerede),
frit vælge Raadets Opmand (Præsident) .

.

60 det var et kongeligt Vovestykke. Grundtv.
Smaaskr.205. den grundtvigske vækkelse .

.

fik også snart målsmænd i det politiske liv.

FrHamm. Grundtvig og det forenede venstre.

(1875). 23. WinkelHom.Overs. afScott: Bob
Boy.(1884).307.
iSaal-spark, et, [I.I.2] (sport.) i fod-

XIIL Rentrykt »/u 1951 44
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bold: spark, som udføres fra en, maallinie (af
en spiller fra det parti, hvis maal er her), ef-
ter at en modspiller har sparket bolden over
linien uden for maalet. Gymn 11.82. FoU/s
1928.19.sp.l. -stang:, en. 1) [I.I.2] (sport.)

om hver af de to lodrette stænger, der begræn-
ser maalet i fodbold. IdrætsB.1.509. PolMb
1903.2.sp.3. smst.^hl931.7.sp.6. 2) se Maale-
stang. -stok, en. se Maalestok.
Maals-told, en. (told.) told, der ansæt- 10

tes efter varernes maal. Hage.*reg.
UKaal-stræv, et. {efter no. målstrev;

jf. -bevægelse) den (i midten af 19. aarh.
opstaaede) bevægelse i Norge, der har til for-
maal at skabe et selvstændigt norsk skriftsprog
og rigssprog (landsmaalet); ogs.undertidenom
bevægelser af tilsvarende art i andre lande,

puristiske bestræbelser olgn. (Chr. Bichardts)
Maalstræv har Modersmaalets nordiske
Aand for Øje. Brandes. 11.470. smst.XI. 20

208 (om den flamske bevægelse i Belgien).
-stræver, en. (jf. -mand 2.2; efter no.
målstrever) tilhænger af maalstrævet i Norge
(ell. tilsvarende bevægelser). NærogFjern.^^k
1878.13.sp.2. Skoletidende.1883.703. '-stræ-
ber: iV^ilføM.Fiiff.JJ/.SSP. -strem, en.se
Malstrøm, -stævne, et. (æda. malstæfnæ,
oZd«. målstefna; til II. Maal 1; foræld, (ell.

hos sprogrensere)) et til forhandling af en sag
sammenkaldt møde ell. ting. Moth.M33. han 30

(fik) Skaaningerne til, paa et Maalstævne
i Lund 1174, at vedtage den skaanske
Kirkelov. FrNiels.KH.11.781. JOlr.SD.III.
136. -tage, V. 1) (især skræd.) tage maal
af (se u. I. Maal 4.4^ en til klædningsstykker
olgn. dette Mandskab (maa) melde sig
ved Skrædersalen, for at maaltages. JfÆ.
1822.388. smst.1838.34. især som vbs. i for-
men Maaltagning: alle de Sjælsrørelser,
som ved Maaltagning, Kjoleprøvning og 40

Tilpasning maa give sig Luft hos det
smukke Køn.Rist.J.50. Jeg (0: en sko-

magermester) har Brug for en intelligent
og dygtig Fagmand til at forestaa Maal-
tagning og Tilskæring.AndNx.PE.III.203.
2) (sj.) se prøvende, undersøgende paa; maale
(1.6). Hun saa op . . med et maaltagende
Blik fra Hoved tU YodL.KvBU^Iiol913.2.sp.l.
-teg^ning, en. (fagl.) tegning af en gen-
stand med indskrevne maal. S&B. 50

Maaltid, et ell. f en (JRPaulli.JM.60.
Æreboe.61. jf. hver Maaltid. Pflug.DP.595.
Eolb.Mel.l'V.6). ['mmltia] (Eøysg.AG.40)
ell. ['m(ol|ti'd] flt. -er. {glda. moltid, mål-
tid (Mand.47.131), sen. oldn. målti9; fra
mnt. måltid (hty. mzhlzQit); smsat. af I.Maal
7 og Tid) 1) fastsat, bestemt tidspunkt, da
spisning finder sted; spisetid. Moth.M63.
Svennene, saavel som Drengene . . skal
sig til rette Maaltiid og Sove-Tiid ind- 60

finde. Chr.VrsLaugs-Articler.(1748).227.
||

nu kun i tilfælde, der delvis hører til bet. 2.

I Dag efter Maaltid var jeg alleene med
min Koene i BaTsélstnen. Holb.Bars.V.7.
Du skal faa 6 a 6 Retter Mad hver Maal-
tid. sa.Panfs.I.S. naar de vilde spise mel-

lem Maaltiderne, raader han til at give
dem tørt Brød. JSneed.II.13. Hvem der
kommer for sent i mit Hus til Maaltiderne,
kan se, hvor han bjerger Føden. Schand.
VV.173. 2) den spisning, der finder
sted med visse mellemrum, især til be-
stemte tider af dagen (jf. Aftens-, Mid-
dags-, Morgenmaaltidj; ogs. ofte m. (over-
gang til) konkr. bet., om den mad, der
spises ved en saadan lejlighed. Jakob slag-
tede et Offer paa Bjerget og bad sine
Brødre til Maaltid. lMos.31.54. Jeg vil i

Dag spiise hos Mester Jacob, der faaer
jeg et godt Maaltid for mine Penge. Holb.
Bpb.I.13. Let Uaaltid.Leth.(1800). jeg for-
tærede mit Maaltid og drak min Viin.
Winth.VIII.194. For Dr.Martens Vedkom-
mende bestod Maaltidet kun af et Par
stegte Æhler. Pont.HE.104. han vilde bede
Hr. Jens . . give ham det hellige Maaltid
(o: den hellige nadver). sa.K.48. et lækkert
Maaltid. D&H. ofte i udtr. for at spise, ind-
tage føde (paa visse tidspunkter) som ind-
tage (nu næppe br. tage. Gylb.IX.104),
holde ell. (nu næppe br.) gøre et maal-
tid. Jesus siger til dem: kommer, giører
(1907: holder; UasLltid. Joh.21.12. hånd
reiste sig af Kisten, og giorde et got
Ma&ltid. Holb.Jep.II.3. Oehl.A.293. Ulven
var . . ikke sulten; den havde lige holdt
et godt Maaltid. SvGrundtv.FÆ.1.61. En
grønlandsk Fanger spiser i Reglen intet

om Morgenen, men indtager om Efter-
middagen, naar han kommer hjem, et

meget stort Maaltid. SaZ.^Z 77.505. gøre
maaltid, ogs. (nu 1. br.): foranstalte, lade

afholde et (fest)maaltid. Man gjør Maaltid
for at lee, og Vinen glæder de Levende.
Præd.10.19.

||
(i reglen tryksvagt) foran subst.,

der betegner, hvad der spises; ofte i forb. et
maaltid mad. *mange Snyltegieste

|
Godt

Maaltid Mad hos ham tog ind. Wess.161. MO.
3 Maaltider fersk Kød og Grønt. Scheller.

MarO. hilledl.: *Maaltid Latter maa stundom
til,

I
Hvis det skal Dansken behage. Oehl.

L.II.118.\\ t maaltids tid, 07- Maaltids-
tid; spisetid. *Gid Klocken kun var Tolv I

Gid Maaltids Tiid kun var I Holb.Paars.259.
Basth.FM.595. Maaltids-plads, en.

(arkæol., 1. br.) køkkenmødding. SophMull.
V0.10.107. t -tid, en. d. s. s. maaltids tid

(u.Maa\tid2). Holb.Rpb.I.13. Ved Maaltids-
tiden omringes Bordet med dertil afpasset
Sejldug. Cit.l790.(SøkrigsA.^Qqqq2r).

Maal-trost, en. ('-trast. vAph.Nath.IV.
478). fit. -er. {smsat. af II. Maal (2) og no.

trost, trast, drossel (se u. I. Drossel^; «o.)

\ sangdrossel. Turdus musicus L. *Maal-
troster Norges Nattergaler. Tullin. 1. 11.

Bein.25. FrSchmidt.D.2. f -tu8ind(e),
subst. og adj. [1.6] {jf. tusinde maal tusinde

olgn. u. I. Maal 6) dels som subst., i forb. i

maaltusinde, i tusinder; i tusindvis. Man
styrter (brevene) ned i en Slags Brønd,
bag et Jerngitter, i Maaltusindfe. Bagges.

DV.X.317. dels som adj.: mange tusinde;
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tusinder af. Safter, som fra den moderlige
Stammes Rod i maaltusende Aarer trænge
sig igiennem de Større til de Minåre.EBal-
ling.Vaaren.(1782).35. -ven, en. [II.5] om
sprogrenser ell. om tilhænger af maalstrævet;
maalstræver. Brandes.IIl.453. Skolebladet.

1887.326. t -Tis, adv. tidmaalt; efter tnaal.

Sælge ma.ai-vns.vAph.(l?64). -vogter,
en. [I.I.2] (sport.) maalmand (1). IdrætsB.
1.505. 10

Maan, en. se I. Man.
Maan-, t ssgr. se Maane-.
Maane, en. ['mång] flt. -r. (æda. mane

(Earp.Kr.l92), oldn. mani, eng. moon, pht.

mano (jf. ty. mond^, got. mena, gr. mene,
sanskr. mas, maane, maaned,jf. lat. mensis,
maaned; besl. m. (ell. sa. ord som) Maaned;
jf. Mandag)

1) iscer i hest. stilling: det jorden om-
kredsende himmellegeme (i ældre tid anset 20

for en af de syv planeter), der har en om-
løbstid af ca. 27 dage (en „maaned"), og
som især er synligt om natten; jordens bi-
planet ell. drabant. I.1) t al alm. (gud)

fjorde Maanen til at bestemme Tiderne.
's.104.19. det mindre Nattens Lins, jeg

meener lAaanen. Holb.Bar8.11.8(jf. IMos.
1.16). „hvor mange Stierner vUde der vel
til at giøre en Maane?" — „En Maane!
Maanen er mod en Stierne ligesom Peb- 30

ling Søen mod heele Siælland." Holb.Er.
IIT.2. 'Maanen skinner om Natten bleg.
Storm.SD.142. 'Midnattens Maane gik Ru-
den forbi. Weyse.S.110. *Nu lider Dagen
saa jevnt, saa trindt,

| Alt Maanen staaer
over Stevens Klint. iret6.Pod.Z77.444. 'Dér
staar han lænket den flyvende Skipper

|

paa Spøgelseskibet . . | under den hvide
Maane. JFJen8.7)i.53. Det nærmeste Maa-
nen kan komme Jorden, er ca. 857000 Km. 40

Heegaard.Astron.83. | t (mere ell. mindre)
faste forb., der angaar maanens op- og ned-
gang, dens udseende (jf. bet. 2.2j, dens faser
m. m. Den Gudfrygtiges Tale er altid med
Viisdom, men den Uforstandige (Chr.VI:
en vanvittig^ omskiftes som Maanen. Str.

27.11. Naar Maanen tendis (0: ved ny-
maane). Pflug.DP.1077. *en dobbelt Maane
(o: maanen med bimaane). FrE.om.PM.73.
'Synker Solen dybt bag Skoven . . | Stiger so

Maanen op af Yoven. Heib.Poet.VII. 188.
Maanen var iTemme.Scheller.MarO. er maa-
nen oppe?

i
især i udtr. som maanen

staar fgaar. Moth.M59. kommer. MO.) op,
gaar ned. maanen tager til, tager
af (0: det gaar mod fuldmaane, mod næ).
aftagende, tiltagende maane, maa-
nen er i aftagende (aftagelse), tilta-
gende, se aftage 4 osv. maanen er fuld,
luld maane, se fuld i. maanen er halv, 60

en halv maane ^j/. halv-fyldt, -maane;
Ibr.). VSO.II..508. 'Betragter Maanens
Lue I

I
Den er kun halv at skue.JHaucft.

8DJJ03. D&E. maanen er i første
(sidste) kvarter, se Kvarter 3.4. maa-
nen kvælder, seni.kvælde2. en gaard.

hov, ring om maanen, jf. Gaard 1.8,

VI. Hov 4, Ring. maanens horn, se Horn
3.5.

II
billedl. ell. i sammenligninger. 'Victoria

vil skaane I |
Atter Fredens stille Maane

|

Gjennem Skyen bryde vil. PaZlf. 7777.i0.

jf. bet. 3: 'Alt længe skinner hans (o:

fi. C. .^nderscns^Berømmelses Maane
|
Over

hele det store Kongerige Skaane. fieti.

Poet.XJ229. i .2) m. h. t. seerlige forestillinger,

der (i folketro) knyttes til maanen, især m.
h. t. dens formentlige magt over naturen,
over mennesket (jf. III. hnne) osv.; spec. m.
henblik paa forestillinger om maanen som
et overnaturligt væsen (med ansigt, jf. bet.

2.i), en guddom (sml. Maanegud osv.). So-
len skal ikke stikke dig om Dagen, eller
Maanen om Natten. P8.i5i.6^j/.maanesyg^.
Maanen loria\ie.HCAnd.iy.452. SaUXVl.
307.313. Feilb. jf.: hans daglige god-
gjørende Handlinger, hvorved han, Uge-
som Maanen, indgyder Frugtbarhed over-
alt i sin Virkekreds. P^flei6.Si.777.iO.

|J
talem. (foræld.): hav hellere maanen til

ven end alle stjerner (o: søg hellere de
stores gunst og naade end de mindre mæg-
tiges) I Mau. 6252. Moth. M59. Erz.XI.13.
^•3) (jf- bet. 7; sj.) om den enkelte tilsyne-

komst af maanen ell. om perioden mellem
ny og næ. 'Heel mangen Sol i Havet
sank,

I
Heel mangen Maane skifted. Winth.

VI.134(jf. Maaneskifte;. 'Med Glans af
Soles lyse Straalespil

| og Skær af Maa-
ners matte BæmringsdTømme. Stuck.D.124.

2) bet. 1 i særlige udtr. og forb. 2.1) (jf.
u. bet. 4) i forb. som sol og maane. (Jo-
sef) sagde: see, jeg drømte endnu en
Drøm, og see. Solen og Maanen og elleve
Stjerner bøiede sig for mig. 1Mos. 37. 9.

Din Sol skal ikke mere gaae ned, og din
Maane ikke miste sit Skin; thi Herren
skal være dig et evigt Lys. Es.60.20. 'Sol
og Maane gjennem Vandet skinne,

I Begge
to skal Du i Drømme faae. ECAnd.X.434.
J VJens.Di.l3.

fl
billedl. ell. i sammenlignin-

ger, spec. om en forholdsvis ubetydelig per-
son i forhold til en mægtigere. Hvo er hun,
der titter frem som Morgenrøden, deilig
som Maanen, reen som Solen. Eøjs.6.10.
så er hun for andre, som solen er for
månen. Moth.M59. 'Som Maanen faaer sit

Lys fra Solen, |
Han (0: Loke) lader sig

af Thor bestraale. 0ehl.XXIX.122. Mau.
11.321. Krist.0rdspr.592.

fl
(der skal ske)

tegn i sol og maane (og s]^"erner), (efter
Luc.21.25; især bibl. eU. højtid.) om himmel-
tegn, der varsler store begivenheder (ulykker).
Eøysg.S.6. Grundtv.SS. 1.689. Ing.BSE.
VII.39.

jl
love en solen til maanen,

se Sol. D * udtr., der angiver, at man er i stand
til at se alt muligt: man kan se sol og
maane gennem ham (o: han er ra^
mager). Moth.M59. D&E. ogs. (dial.) i iidtr.

for, at en kvindes skørter løftes, glider meget
højt op: Feilb.III.455". jf. lette sp. 680".

II
i udtr. m. nægtende mening, iscer til be-

tegnelse af mørkt fængsel. Moth.(GkS770.

U*
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IV.411). det sorte Hul . . hvor hun hver-
ken saae Soel eller Maane. Grundtv.BrS.ll.

Kom kuns . . saa skal vi (o: vægterne)

skaffe dig en Huslejlighed her inde paa
Gammel Torv (o: i raadhuskælderen), hvor
hverken Sol eller Maane skal skære dig
i Øjnene. PMølLLSlO. VSO.VL639. Feilb.

111.454. 2.2) i udtr. for folkelige forestil-

linger om maanens udseende ell. beskaffenhed.

\l om maaneskiven med maanehjergene, op-

fattet som et ansigt, som en skive med forsk,

figurer. Bastian.lO. *maanen er rund,
|
den

har to øjne og en mund. børnevers. 'Hvad
Maanens Ansigt vel vil sige | Med sine
melancholske Træk. Winth.V.4. Heegaard.
Astron.89. skal det være vist med det
Skib, mand i disse Dage har seet i

M & anen. Holb.Bars.II.S. sa.Paars.82. jf.
Werl.Holb.^152. især i forb. som manden
i maanen. Grundtv.BrS.371. Thiek.III.23.
Hauch.I.175. Bødt.42. Feilb. kaalmanden
i maanen olgn., se Kaalmand. jf.: Al-
muetroen om de sorte Pletter i Maanen,
at disse skulle være en Mand, vor Herre
satte derop, fordi han stjal sin Naboes
'Ka.al.HCA7id.II.83. \\ maanen er af (en)
ost (Holb.Paars.125. sa.TJl.IV.13. jf. Krist.

Ordspr.222) ell. (især) er (gjort) af (en)
grøn ost (se grøn 3.3; jf. u. gøre 6.1^.

sml.: 'naar vort svage Syn tog Maanen
for en Ost, | Strax dømme vi om den,
som om vor Vesperkost. Ew.(1914).11.214.
2.3) i udtr., der angiver noget som usand-
synligt, fantastisk, ugørligt ell. urimeligt.

Il
i udtr., der angiver noget som ikke eksi-

sterende; især i forb. som hans jordegods,
herregaard, grevskab (se Grevskab 2)
ligger i maanen olgn. (o: det eksisterer

kun i fantasien), en, der har Jorde-Gods
paa nogle 1000 Tønder hart Korn udi
Maanen, men kand ikke bringe Frugterne
deraf ned paa Jorden. Holb.NF.(1728).II.
127. „han var en adelig Herre." „Her-
skabet ligger iMaanen." Blich.(1920).X.96.
thi (o: altsaa) bliver dette prægtige In-

stitut at anlægge i Maanen, hvorimod
intet haves at erindre fra min Side. PiV"

Skovgaard.B.108. Se saadan ser Livet ud.
Hvor er de Idealer, jeg drømte om? I

Maanen. Schand.VV.117. Tilsk.1917.11.157.

t kejseren i maanen {efter titlen paa
en fransk komedie „Arlequin empereur de
la lune") som betegnelse for en ikke eksi-

sterende person. Holb.DÉ.IV.l. Hvorfor
Fanden er I ogsaa ikke forlibt i Kejse-
rens Daatter i Maanen. Dette (o : at være
forelsket i en ukendt) er, min Troe, det
selv samme. sa.Vgs.(1731).II.4. || i udtr. for
handlinger, forehavender olgn., der anses for
umulige, unyttige, latterlige. 'Peer heste-
Doctor os for nylig vilde lære |

En Vej
til Maanen. Holb.Paars.286. Kjaérlighed,
Beilen, Ægteskab og deslige ere saa langt
fra mine Tanker, som at erobre Maanen.
Gylb.II.28. Jeg kunde snarere troe, at
Maanen faldt ned fra Himlen, end at du

Maane

kunde bedrage mig.8mst.V.36. Krist.Ordspr.
222. hunden gør ad maanen olgn., isoer

om en ubetydelig, ringe, afmægtig person,
der søger at vække opsigt ved at angribe en
betydelig mand. Mau.6253. Holb.Ep.I.70.
•Kom op at skiendes til I Alt bedre Børnl I

Det forekommer mig ret som naar Hun-
den

I
Om Natten staaer og giøer ad Maa-

nen, og
I
De lette Skyer, der drive den

10 iorhi.Oehl.PSkr.II.198. Hauch.Lyr.''279. saa
umuligt som at klyve ell.ls.ryhe til maa-
nen, se II. klyve, krybe 2.2. || i udtr., der
angiver, at man ønsker en langt væk, ønsker
en død og borte. Hånd var tilfreds at hånd
hengte oppe ved månen. Moth.M59. VSO.
Gid hun sad paa Maanen, den gamle
Krage. BHolst.T.12. || i udtr., der angiver,
at noget vækker opsigt, virker ganske over-
raskende, paafaldende; spec. i udtr. for, at

20 en person staar forvirret, maalløs. Massen
(stod stille) og saae efter dem, som de
havde været Folk fra Maanen. Gylb.XII.8.
Pigen . . glor saa løjerligt paa os, som
kom hun lige fra en Tur paa Maanen.
Borregaard.VL.il. 238. især i forb. som
falde ned fra (være (som) falden ned
fra) maanen, se II. falde l.i.

3) om maanen som den klode, der lyser

om natten; ofte (i forb. som det er maane
Mi natj m. prægnant bet.: maanelys; maa-

neskin. *Da straaler Maanen fra Busk og
fra Green

|
I Elven ned. Oehl.V.141. 'paa

Søernes Flade
| Glimrer Maanen. Hrz.i).

1.181. Natten var mørk og uden hverken
Maane eller St]ærner.JVJens.Br.l. Rak-
keren gik derned de Aftener det var
Maane. AndNx.DM.179. Feilb.

4) i udtr. fra forsk, lege (jf. Krist.BBL.
667) II

i forb. sol og maane, om anfø-
40 rerne for de to partier i lege som „holde for

kongens port", „bro-bro-brille" ; ogs. som navn
for selve legen (sml. Krigsmand 1 slutn).

Krist. BBL.219ff.513. Feilb.III.460. SaU
XXI.899. 11 hoppe til maane ('maanen.
SaVXVIII.863), en hinkeleg i en figur med
felter, hvoraf det sidste kaldes „maanen"
(jf. hoppe paradis u. Paradis^. KristBBL.
543. Jørg.HV.27. (sj.) i sa. bet.: Sol og
Maane, Binlse\eg.SaUXXI.926.

50 5) (astr.) mindre himmellegeme, der kred-

ser om en planet; drabant (2); biplanet.
vAph.Nath.VI.263 (se u. Drabant 2). Ørst.

III.6. Hverken Merkur eller Venus synes
at have nogen Maane. Jorden derimod
ledsages . . af sin Maane. Heegaard.Astron.
141.

6) om hvad der paa en ell. anden maade
(især: ved sin skiveform) opvækker forestil-

ling om maanen. 6.1) om afbildning, figur.

60 "Seer du det røde Slot med sine Spire,
|

Som gyldne Maaner zire? |
Seer du dem

glimte ved den stores Skin? Oehl.II.255.

6.2) om pletter, aftegninger paa det

menneskelige legeme. \\(dagl.) rund, skal-
det plet paa issen. *Jeg er nok den
Ældste i denne Kreds;

|
endnu har jeg
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ingen Maane — | men . ,
|
mit Haar be-

gynder at graane. Kaalund.292. Da jeg
var 40 Aar, skinnede Maanen ret livUgt
fra mit Baghoved. ScAand.O.JJ. 7. W. bærer
en lille „Plade* for at dække over den
Maane, der er i stærk Tiltagende paa
hans Isse. CMøU.PF.423. Tandr.K.27. (xsær
dial., spøg.) i udtr. som maanen staar
fgaar. Moth.M59. VSO.) op i hans pande

tt. Maane 2.3) ansigt, som man tror at se i

maatien. D&H. SaUXVI.311. 2) (dagl.)

rundt, skinnende ansigt; fuldmaaneansigt.
D&H. -bane, en. (akr.) bane, hvori maa-
nen bevæger sig om jorden. Kraft.MJI.1002.
Sal*XVI. 308. -barn, et (sj.) 1) (nt.

man(en)kint, ty. mondkind
; jf. Maaneds-

bam) maanekalv (2). Sal.*XVI.308. 2) per-
son (kvinde), der har en medfødt skræk for

n. (o: han begynder at blive skaldet). Mau. lo maaneskin og paavirkes deraf; maanesyg.
II.5. Deres Natsetter fløy paa Timen over
Torvet, saa man kunde see paa deres Ho-
veder, hvor Maanen stod op. KomGrønneg.
1.334. Krist.0rdspr.592.

||
('^/. Halvmaane

2.7; /. br.) om det hvide parti omkring
roden af menneskets negle (Lunula).
Ejemmet.ytl922.5.sp.l. if.: den bageste
Deel (af neglen), den lille Maane kaldet.
GynæoLIVJ.52.

|| (^.) om andre ringfor-

KMich.B.93. -beboer, en. (jf. -bo, -boer,
-menneske^ levende væsen (af menneskeligt
udseende), der tænkes at bo paa maanen.
MO. Eeegaard.A8tron.89. -ben, et. [6]
(anat.) halvmaaneformet haandrodsben (Os
lunatum). Saxtorph.0.6. Sal.''XVI.306.
\\om tilsvarende ben hos hesten. HKrabbe.
HestensAnatomi.(1885).39. -bjerff, et. 1)
(astr.) bjerglignende (oftest: ringformet) dan-

mede aftegninger; om ringe, rande under 20 nelse paa maanefladen. Bugge.Astr.150. Hee
øjnene: en blaa Maane under Øinene. Tode.
ST.11.103. om den brunlige ring om bryst-

vorterne (Areola): BWichmand.Underviis-
ning forJordemødre.(l?55)J4. 6^) fi forb.
halv maane (cenyd. d. s.) id halvmaane-
formet udenværk; halvmaane (2.s); lunette.

Pflug.DP.85.
7) (jf. bet. 1.8; nu næppe br. uden for

dialeMer, der har bortfald af 6-lyden, se

gaard.Astron.85. 2) t kiromantikken : forhøj-
ning paa haandens overflade (venstre del af
højre haands flade), hvis særlige udvikling
menes at tyde paa, at vedk. staar under
maanens indflydelse. SaVXlVJO. -blind,
adj. (jf. maanedsblind; nu sj.) som ikke
kan se ved maaneskin (i tusmørke), ell. hvis

syn (if. ældre tiders forestillinger) paavirkes
afmaaneskifteme.(„Drxiges især om Heste.

fx. Kort.29. Brenderup.§103. jf. NvHaven. 30 VSO.). Moth.MSO. Gram.Nucleus.809. jf.
Orth.114) tidsrum fra en nymaane til en
anden; maanemaaned; maaned. (maane-
aaret) bestaaer af 12 Maane-Maaneder, som
kaldes de 12 llaaner. LTidJ728.188. if.:

Månen er bag dorren hofi hinde (o: hun
har sin maanedlige renselse, menstruerer).
Moth.M59.
Maane-, t ssgr. 1) (nu iscer dial. Maan-,

se tt. maane-klar, I. -lys, H. -lys, -rude, -skin,

Periodisk Øjenbetændelse (hos heste) kaldes
fra gammel Tid Maaneblindhed, fordi
man troede, at Anfaldene stod i et vist
Forhold til Maaneskifterne. LandbO.III.
784. -blomst, en. (nu næppe br.) ^ (ved-
varende) maaneskulpe, Lunaria (rediviva) L.
Da.Haugetidende.1850.4. -bo (D&H.) ell.

•boer, en. (1. br.) d. s. s. -beboer. MO.
NMøll.YLittJII.34. -bro, en. [8] (især poet.)

•skxiå, -stTVis\Q', om sammenblanding m.M^ti- io maanesiraaler , hvis lys danner som en bro
neds- 8. d.). til Maane, især i bet. 1 (hvor
intet andet bemærkes ndf., foreligger denne
bet.), 8 0^ 6

Jl af de mange ssgr. kan (for-
uden de ndf. medtagne) nævnes: 1. ssgr.,

hvor 1. led har bet.: som angaar maanens
(astronomiske) forhold, findes paa maanen,
fx.: Maane-atmosfære, -beskrivelse, -dia-

meter, -distance, -fotografi, -højde, -kerne,
-klippe, -krater, -observation, -overflade,

(Jien over vand). *Maanebroen,
|
Der skiller

Drømmens vidtndstrakte Land | Fra denne
vaagne, sørgelige Yeiden. CKMolb.SD.361.
JPJac.II.n6. Maanebroen mellem S'k?d-

rene. JVJens.BrJ96. -beige, en. 1) (jf.
-flod; astr.) tidevandsbølge fremkaldt afmaa-
nen. Scheller.MarO. 2) [3] (poet.) bølge, der
beskinnes af maanen; ogs.: belgelignende be-

vægelse i en strøm af maaneskin. den rene.
-stilling. 2. til Maane 8: maaneskins-; /x.; 50 skære Nattepoesi, der nu overgyder hende
Maane-belysning, -belyst,-beskinnet, -blaa,
-genskær, -glimmer, -glimt, -kold, -straa-
lende, -taage. 2) (ogs. Maan-, Maane(d)s-,
Man(ne)-, Nion-).{fra (m)nt.man-,ty.mohn-;
til (m)nt. man, ty. mohn, valmue (se u.M aane-
saaj; jf. (sj.): Man . . Er en urt. Papaver.
MothJiI46) valmue-; se Maane-frø, -ho-
ved, -kop, -saa, -saft. -aar, et. (astr.)

tidsrum af 12 maanemaaneder; 354 dage

med et Bad af Maanebølger og Æther-
strømmB.Drachm.F.1.530. -benne, en.

[6] ('T og bot.) rundt frø af den brasilianske
Mifine, Phaseolus lunatus; ogs. % om selve

planten. MentzOæi.161. VareL.H48. -clr-
Jkel, en. (jf. -cyklus, -kreds; astr.) tids-

rum af 19 aar, efter hvis forløb maane-
faserne falderpaa samme data. vAph.(1759).
Sal.W.373. -cyklns, en. (l.br.-cykehVSO.

Holb.Kh.l027. Det muhamedanske Aar er 60 ^tt.Maanekreds2;. D&H.). (astr.) d.s. Hår-
et Maaneaar paa kun 864 Dage. Jiw^,

JFJI.164. Bruges Maanen alene (til Ud-
regning), faar man et frit Maaneaar;
bringes Aaret til at følge saavel Maanen
som Solen, har man et bundet Maane-
aar. Sa/.*ZJiJ.586. -ansigt, et. ^) (jf.

boe.MarO.152. S&B.
Maaned, en. ['må'nad] (tidligere ogs.

skrevet Maanet. Holb. Abrac.1.4). flt. -er.

{ænyd. glda. maanædb, ma(a)net ofl., æda.
mana)), manæth, oldn. månadr, monudr,
eng. month, ty. monat (mond), got. menojjs;
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afl. af (ell. sa. ord som) Maane || om forb.

som aprU maaned se April osv.)

1) egl. om den Ud, fra nymaane til ny-
maane, hvori maanen fuldender sit omløb
om jorden: maanemaaned (som beregnes

noget forskelligt: 27-29 dage; jf. Drage-,
Stjernemaanedj; ogs. (astr.) om den tid

C^/u aar), solen behøver for at gaa fra et af
dyrekredsens tegn til det næste: solmaanea;

han er altid sidst paa maaneden (o: altid

i pengeforlegenhed)
j ||

(bibl.) om den før-
ste dag i en maaned. Brændofferet paa
hver Maaned efter Maanederne i Aaret
(Chr.VI: hver ny-maaned i sin maaned,
for maanederne i aaret^. 4Mos.28.14. 2Mos.
19.1 anm.(Chr.VI). || maaneds bededag,
se Maanedsbededag. 1.3) om et saadant
tidsrum m. h. t. beskaffenhed, forløb

||

alm. (i modsæin. til de foreg., de saakaldte lo (jf. Honning-, Kvartalsmaanedj m. nær-
naturlige (BadenJ'urO. VSO.) ell. astrono-
miske maanederj om de borgerlige maa-
neder (SaUXYI.806), kalendermaane-
derne, 12 vilkaarligt valgte inddelinger af
kalenderaaret paa 28 (29), 30 og 31 dage;
undertiden (især jur.) om et tidsrum af
4 uger: ugemaaned (jf. Nellem.Proces.42);
ogs.: SO dage („1 Handels- og især i Dis-
conto-Beregninger."7iS'0. Hage.*995). 1.1)

mere bestemmelse. Denne forrige Maaned
var os en feed Maaned, baade paa Bryl-
lupper og Begravelser. Holb.LSk.11.2. no-
vember er i butikshandelen en død maa-
ned

i jf. Feilb.
II
om (en af) svangerskabets

9 maaneder. Luc.1.36. Holb.Bars.1.4. Saa-
danne Besvimelser havde ogsaa min Sø-
ster i den tredie Maaned. Gylb(1849).IX.
179. Herregud, buk dig ikke naar

som regningsenhed ved angivelse af tidens 2q man er paa syvende Maaned, spiller man
længde, af tidsrum, hun skal . . begræde
sin itader og sin moder en heel maaned
(1871: en Maanedstid). 5Mos.21.13(Chr.
VI). I tage vare paa Dage og Maaneder
og Tider og Aar. Gal.4.10. I Søndags var
det fire Maaneder, sidden— . Høysg.S.142.
tiene Maaneden nå.VSO. Inden tre Maa-
neder. sms^. 'Du skal (o: som bod) gaae
med Sækkelærred

|
Paa din bare Krop

ikke Akrohsit. Nathans.IM.8.
\\ (efter lat.

menstrua, egl.: kvinders maanedlige renselse,

menstruation; jf. Maaneds-bind, -blod osv.;

bibl.) om et hundyrs brunsttid, naar hun
er i Brynde, hvo kan holde hende til-

bage? alle de, som søge hende, behøve
ikke at trætte sig, de ville finde hende i

hendes Maaned. Jer.2-24. \A)om maaned-
lig betaling, maanedsløn. Maaneden

en Maaned. Hrz.D.II.68. han kommer først 30 begynder at Dreye den Dag vi haler med
tilbage fra udlandet om en maaned (om
to maaneder), først i dag oni en maaned

i

her boede han i maaneder, (hele, flere)

maaneder igennem
i || en maaneds tid

[må(0na(9)siti'9, -iti8'] (i ent. ofte sammen-
skrevet en maanedstid.TFife^.D.IJZ.Ø. MO.
Schand.TF. 11.184. Feilb. jf VSO.). hun
blev der fire maaneders tiid (1871: en
fire Maaneders Tiå). Dom.19.2 (Chr.VI).

Skibet igiennem Bommen ved Toldboden,
og vedbliver at Dreye med fuld Gage
indtil vi . . enten hertil Staden eller anden
Dansk Losse Plads ere ankomne og Maa-
neden os bliver opsagt. Cit.1798. (HistM
Kbh.2B.I.139). nu især (^) i udtr. som
maaneden drejer, fare for maane-
den, se dreje 3.2, II. fare 1.2.

2) {ænyd. d. s.; jf. Maane 7 samt Maa-
Kongen (havde) en Maaneds Tiid tilforne 40 neds-barn, -blind, -foster, -kalv, -syg 2,

sendt Friderich Gynther til Holland
Slange. ChrlV. 762. JPJac.(1924).III.113.
I Løbet af en Maaneds Tid vil vi være
over det værste. BerlTid.^yal931.Aft.4.sp.3.

II ved angivelse af alder, især smaabørns al-

der, dersom Nogen er fra een Maaned
gammel og indtil fem Aar gammel. 3Mos.
27.6. drengen er kun et aar og fire maa-
neder

i 1.2) ved angivelse af tidspunkt.

-syge 2; kbh.(gldgs.) , barnespr. ell. dtal.)

maane (i). *Den blege Maaned. PowiPed.
DP.62. Fæstningens Kirke er i det store

Taarn, hvoraf den indtager en Deel, som
næsten er i oval Form, eller rettere lig-

ner en halv Maaneds Figur. Thurah.B.283.
Levin. jf. Brenderup.§t03.
maaned-, i ssgr. se Maaneds-.
lEaane-dag;, en. (astr.) 1) tidsrum af

i den anden Maaned, paa den syttende 50 ca. 24 timer, udregnet i forhold til maanens
Dag i Maaneden. iMos.7.ii. Der er farligt

lidt at fortiene ved Comoedier nu om-
stunder. I denne Maaned har jeg ikke
haft 20 Rdlr. paa min Part. Eolb.Éex.I.l.
Kiærligst Tak for Dit Brev af 21de s. M.
(o: sidste maaned) som jeg fik i Gaar.
Grundtv.E.88. det er idag den første i

Maaneden, og han har endnu ikke betalt
sin Leie.Heib.Poet.VII.314. 'Her drikker

bevægelser. 1.1) f om dagene mellem to ny-
maaner: en dag i maanemaaneden. (Kalk.

III.169). VSO. ^.2) tidsrum (varierende fra
24 timer 38 min. til 25 timer 6 min.) mel-

lem to kulminationer afmaanen. S&B. Schel-

ler.MarO. 2) (jf. -nat 1; astr.) tidsrum (af
ca. 15 døgn), i hvilket den ene side af maa-
nen er belyst af solen; ^li maanedøgn. Hee-
gaard.Astron.97. -dannet, part. adj. [6]

Officeren op i Viin
|
Den næste Maaneds 60 (jf. -formetj halvmaaneformet; spee. (bot.)

forudtagne Gage. PalM.I.109. han kommer
kun een gang om maaneden \

først
(sidst) paa maaneden, i begyndelsen
(slutningen) af maaneden; herefter (jf. bet.

1.4; dagl.) udtr. som: jeg er først paa maa-
neden (o: har lige faaet maanedsgage)

\

om plantedele: Maanedannet Blad, Skæl.

Træearter.(1 799).330. Warm.Bot.699.
maaned-g^ammel, adj. se maaneds-

gammel.
Kaane-dis, en. [3] (især poet.) uklart,

aftaage, skyer olgn. sløret maaneskin.Drachm.
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DM.60. Skoven . . laa omflydt af hvid-
blaa Maanedis. ZdkNiels.K.16.
maaned-lang^, adj. (jf. II. maaneds-

kortj som varer, strækker sig over een ell.

(især) flere maaneder. en Beslutning, som
(er) Resultatet af alvorlige og maaned-
lange Overveielser. Eørup.II.288. JacPa-
ludan.EV.48. -Ians«, adv. (jf. -lang samt
daglangs; sj.) een eU. (især) flere maaneder

CEMangor.FB.6. VSO. MO. -bededag,
en. (jf. -prædiken; kirk., foræld.) en af de

første søgnedage (xf. DL.2—4—5.§3: første

onsdag ell. torsdag) i hver maaned, der (i

landsbykirker) helligholdtes med gudstjeneste

som bededag (jf. Thorsen.AfhJI.223). Moth.
M60. BaUe.P.244. Ugentlig og Maaneds
Bededag. Evangelisk - kr^elig Psalmebog.
(1801)11.95. SalmE.us.II.123. -befragt-

igennem. Nu har jeg maanedlangs faret lo ning, en. (jf. -fragt; T ell. ^) befragt
over Jyllands de brede Højderygge. J.a/y.

FDD.199.

maanedlis;, adj. [>må'n9åli] adv. d. s.

ell. (sj.) -t (EGGarde.ESJV.356. ThBar-
fod.SK.30) ell (f) -en (Slange.ChrlV.567.
1390. Eilsch.F. titelblad. MO.). {ænyd.d.s.;
tU Maaned) t) som finder sted, sker
osv. hver maaned. ugentlige eller maa-
nedlige trykte Blade. Eolb.EpJII.351. 'Ny

ning, hvorved et skib fragtes for en vis (ken-
gere) tid mod betaling pr. maaned. Eage.*
302. -bind, et. (1. br.) bind ell. bandage,
der bruges af kvinder under den maanedlige
renselse; menstruationsbind. Kaar8b.Kv.26.
•blad, et. (jf.-skriit) blad, (avis, tidsskrift),

som udkommer een gang om maaneden. Lar-
sen, ofte i tidsskrift-titler som: Maaned-
Blad (1790-91), Maanedsblad for Christne

og Næ . .
I

Tidens Vexel maanedlig be- 20 (1865), Kemisk Maanedsblad (1926 ff.).

buder. Bagges.NblD.275. 'Du vil . . altsaa

ei modtage | De maanedlige femten Daler
(o: understøttelsen paa 15 daler om maane-
den) meev. PalM.lV.182. han aflægger et

maanedligt regnskab
\ 2) C77".ia^-nienstruus;

nu 1. br.) t forb., der hentyder til kvindernes
(omtr. maanedlig indtræffende) menstrua-
tion, de Maanedlige Tings Forstoppelse.
Garboe.LE.63. Det skal være farligt, at

blind, adj. [2] (nu næppe br.) maane-
blind. Moth.M60. VSO. om hest: JPaulli.
Urte-Bog. (1761). 270. Maanedsblinde ere
(hestens øjne) naar der udbreder sig en
Uklarhed over det hele Øie til en bestemt
Tid i hver Uaaned.Viborg.EY.24. -blod,
et. (med., 1. br.) blod, som afsondres under
menstruationen (Menstruum). SaUXV1.947.

-blomst, en. (jf. -rose; nu næppe br.)

operere det andet Kiøn paa Ryggen i 2a plante, som blomstrer hver maaned (ell.me
den maanedlige Periode. ECLund.Samler
11.(1804). 136. i udtr. maanedlig ren-
selse. Buchw.JS.(1725).12. Apot.(1791).
357. Panum.468. H som subst. det maa-
nedlige. Tode.STJ.78. TBaden.Suppl.l7.
D&E. Feilb.

Maane-drossel, en. [6] \ ringdros-
sel (der er sortagtig med en dor, lys, halv-
maaneformet plet paa forbrystet), Turdus
torquatus. KJærbøll.225. SaUVI.439.
Maaneas-, i ssgr. ['må*na8s-, dagl. ogs.

imå'nas-] (jf. ogs. Maanedstid 1^. (sj. Maa-
ned-, se maaned-lang, -langs samt maaned-
gammel, -syg(e) u. maaneds-gammel, -sy-
g(e); jf- ogs. u. II. Maane-frø, -saaj. især til

Maaned 1 || i en del tilfælde foreligger sam-
menblanding m. Maane- (jf. Maaned 2), se

Maaneds-barn, -blind, -foster, -kalv, -syg
(2), -syge (2) | af ssgr. m. Maaned 1 kan
(foruden de ndf. medtagne) ncevnes: 1. ssgr.,

der angiver, at noget indtræffer, udføres, fin-
der sted osv. hver maaned, fx.: Maaneds-
balance, -beretning, -journal, -liste, -mar-
ked, -møde, -opgørelse, -oversigt, -rap-
port, -regnskab. 2. i ssgr., der angiver, at
noget varer een ell. flere maaneder, er ordnet
maaned for maaned, fx.: Maaneds-abonne-
ment, -arbejde, -gage, -hyre, -kondition,
-leje, -løn, -plads, -rente; jf. ogs. person- ^ ,

betegnelser som Maaneds-gæst, -kone, -pige. 60 denidinden maa skaffe Raad. DL.3
Maaned-saad, -saat, subst. se M

nesaa.

Maaneds-barn, et. [2] {ænyd. d. s.,

/w.manadha barn, fy. monatkind ; nu næppe
br.) maanebarn (1), -kalv (2). BWichmand.
Underviisning for Jordemødre. (1 755). 33. 34.

get ofte i aarets løb). VSO. MO. -blod-
ninfi^, en. (med., 1. br.) maanedlig renselse;

menstruation. VortEj. 111.148. -dag, en.
(glda. manets dag (AarsberGeheim.il. 8),
oldn. månaåardagr t bet. 2) I) dag, bestemt
m. h. t. sin plads inden for en vis maa-
ned; datum (2.1). finde paa hvilken Dag i

Ugen hver Maaneds-Dag indfalder. Lind.
1737.186. Paa. den første, anden Maaneds-

40 dag. MO.
II
om den første dag i maaneden

(maanedens begyndelse), spec. betragtet som
regnskabs- ell. lønningsdag. 'Det er jo Maa-
nedsdag og Regnskabsdag. Oehl.C.139.

||

især i forb. hver maanedsdag, paa en
bestemt dag (spec. den første) i hver maaned.
Moth.M60. hver eneste Maanedsdag . .

naar min Fader meddelte ham det op-
summerede Beløb. Schand.F.507. 2) samme
dag (dato) i en følgende (ell. sjældnere: en

50 foregaaende) maaned; nu især i best. f., i

forb. som maanedsdagen (der)efter.
Kongen . . kom til Kiøbenhafn Maaneds-
Dagen derefter. Slange. ChrlV. 207. det
Barn, hun havde født Maanedsdagen efter
sin Husbonds Død. Breum.EE.121. Ij som
termin, hvis (overformynderne) befinde no-
gen at holde sine Børn hos sig til Ørkis-
løshed, da skulle de sette Forældrene
Maanetsdag for, inden hvilken de selv

18—7.
Commissarier (skal) inden Maaneds Dag,
i det seniste, efter deris Forretning give
deiis Dom beskreven. s»js<.i—o

—

25. -due,
en. due, der yngler hele aaret igennem (hver
maaned); især (fagl.) som fællesbetegnelse

for alle ikke forædlede tamme duer, der i
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bygning ligner stamformen, hlippeduen (Co-

litmba livia). Moth.M60. LandbOJ.611.
\\

billedl. ell. i sammenligning (m. henblik paa
disse duers frugtbarhed). „Kiærestens Skaal.

Gid hånd inden faae Maaneder maa faa

en anden kiær Arving igien." — „Hånd
vil have min Kone til en Maanets-Due,
velbaarne Herre." Holb.Bars.(1731).IV.3.
de skrive saa meget sammen, at man

levnedsm,idler, der gives maanedlig (som del

af løn). Maanedsmaal for Matroser. 7S0.
MO. -officer, en. (jf. -løjtnant; foræld.)
midlertidig antaget marineofficer. SaUXVl.
306. -penge, pi. (glda. manetz penninge)
penge, der udbetales maanedlig; dels: maa-
nedsløn, -gage; dels (og nu især): penge, der
udbetales til husførelse, til lommepenge, som
underholdningsbidrag olgn. (skipperen) dee-

kunde ligne dem ved en Maaneds-Due, lo ler Byttet imellem sig og sine Skibsfolk
efter een hvers Løn, eller Maanets-Penge.eftersom vi mestendeel hver Maaned see

Prøver paa deres utrættelige Fliid. LTid.
1750.158. Heib.Poet.1.378.

\\
(sj.) om elsker-

inde, der efter en kort tids forløb afløses af
en anden. Bergs.PP.271. -flaad, et. (nu
l.br.) menstruation. D&H. -flod: VSO.
MO. SékB. -foster, et. [2] (nu næppe
br.) maanekalv (2). Moth.M60. VSO. MO.
-fragt, en. (T ell. ^) om maanedsbefragt-
ning ell. betaling herfor, et Skib i Maaneds-
fragt. Scheller.MarO.

\\
(sj.) til Fragt 1 slutn.

Schand.F.540. -frist, en. (pldn. månaåar-
frest; nu 1. br.) een maaneds udsættelse ell.

frist. VSO. MO. PJJørg.(UnivProgr.l922.
11.98). -fro, et. se II. Maanefrø. -gam-
mel, adj. (1. br. maaned-. Moth.MSO. Bag-
ges.DV.X.1.197). som er en maaned gammel;
Bom har en alder af en maaned. VSO. maa-
nedsgamle Aviser. Vollquartz.P.1,30. -gris,
en. (især landbr.) gris, som er (omtr.) een 30

maaned gammel. Feilb.(u. månedj. || talem.

(1. br.): hvid som en maanedsgris,
uskyldig som et lam; ganske uskyldig. Thit

Jens.(BerlTid.^yiil918.Sønd.2.sp.2). -kalTj
en. spec. [2] (nu næppe br.): maanekalv (2).

Mesnard. Jordemoder-Skole, (overs. 1749). 84.
Gynæol.II.lOO. -korn, et. (foræld.) korn
som del af (maanedlig) løn. en foget . .

har kun en maadelig løn (som var 50 Rdr.

DL.4—7—6. en riig Stedfader har jeg"
Da jeg kom her til Byen, sendte han mig
rigelige Maanedspenge. Heib. TR.Nr.19.3.
AnkerLars.MM.134. -prædiken, en.(jf.
-bededag; kirk., foræld.) gudstjeneste med
prædiken, som holdtes (i købstæder) paa en
søgnedag een gang om maaneden (alm.: før-
ste fredag i maaneden). Moth.MSl. Balle.

20 P.243.245. VSO. MO. -radise, en. (jf.
-ræddike

;
gart, nu næppe br.) radise, der ud-

vikles hurtigt (paa en maaneds tid); sommer-
ræddike; Raphanus sativus griseus. HaveD.
(1762).29. OeconH.(1784). 11.209. -reg-
ning, en. spec. (nu næppe br.) om den
maanedlige renselse, menstruation. BWich-
mand. Underviisning for Jordemødre. (1755).
13. -renselse (Abildg.D.*8v) eZL -rens-
ning (smst.427), en. (nu næppe br.) d. s.

-rose, en. (gart.) haverose, der blomstrer
meget hyppigt i aarets løb; nu isærom en (1789
i Europa indført) varietet af Rosa chinensis

(R. indica): Rosa chinensis semperflorens.
Moth.M61. vAph.Nath.VI.549. op til Muren
blomstrede Maanedsroser i rig Fylde. E.C
And. XI. 273. Maanedsrosers Blegrødt.
Schand.SB.153. MentzO.BilU234. -ræd-
dike, en. (gart., sj.) d. s. s. -radise. MøllH.
V.122. -saat, subst. se Maanesaa. -skif-

foruden kostpenge og maanedskorn).J5roi6. 40 te, et.
^./Z".

Maaneskifte^ overgangen fra
Ep.(BruunsUdg.V.303). I. -kort, et. koH
(adgangs-, jærnbanekort), der gælder een
maaned (ell. flere hele maaneder). Rejseliste

ye1931.78. II. -kort, adj. ^ji/. maanedlang;
sj.). en almindelig Gadetøs, der . . stifter

maanedskorte Forbindelser med unge kær-
lighedssyge Mandfolk. SMich.S.227.-li.o»tf
en. (nu næppe br.) levnedsmidler for en
maaned (der gives som del af maanedshyre

en (kalender)maaned til den næste, (pigen

fik) en Opsigelse til næste Maanedsskifte.
Schand.SF.31. -skrift, et. (jf -blad;.

LTid.1725.718. VilhAnd.Litt.II.246. i tids-

skrifttitler som: Maanedsskrift for Littera-

tur. f/ti8sfcrt/'«i/ei.i8^9-58;. -sten, en.(jf.
Maanesten 2; nu sj ) apostelsten. Hinnerup.
Juv. 378. AGarboe. Ædelstene. (1915). 196.

-syg, adj. et i bet. 2 maaned-. Matth.4.24.

ell. -løn). (Kalk.IlI.170). Moth.M61. Gram. 50 17.15 (1728). EEwald. Den Bibelske Concor-

Nucleus.878. Matroserne hente i Dag deres
Maanedskost.FiSO. -lov, en. (skol.) maa-
nedlig frihed fra skole (især om fridag i

maaneder, hvor der ellers ikke er fridage).

Idag har Skolen Maanedslov og Frihed i

de fire sidste Timer. Bergs. GF. II. 143.

T. og K. havde Maanedslov fra Skolen.
TidensKvinder.*/sl928.37. Han var (i haven)
en maanedslovsdag. ^nfcer Lars. i2«8.

dantz:il2.(1749).101. vAph.(1759)). {ænyd.
maanedsyg, -siug i bet. 2 (Kalk.III.169W^.
nOb«-) I) (nu sj., jf.: „obsolet." FSO.; om
kvinde: som har maanedssyge, er menstru-
eret. Moth.M61. OrdbS. 2) "[2] f maanesyg.
Holb.NF.1.45. VSO. -syge, en. (f Maa-
ned-, Abildg. Heste- og Qvæg-Læge.(1770).44.
Apot.(1791).357). (glda. d. s. i bet. 1; jf
syg) 1) (nusj., jf: „obsolet." FSO.; rnaa-

(1931).44. -l»^tn.Bntf en. (foræld.) løjt- 60 necUig renselse; menstruation. Moth.M61.
nant, der (under krig) var ansat midler-

tidig i marinen (med en maaneds opsigelse).

Adr."/9l762.sp.l3. en Maanedslieutenant,
En, som ikke rigtig hørte til Marinen.
Goldschm.VII.429. Drachm.STL.294. f
-maal, et. (jf. -kost) kvantum varer ell.

Apot.(1791).357. S&B. D&H. 2) [2] f maane-
syge. vAph.(1772).III. \\

maaneblindhed
hos heste. Abildg.Heste-og Qvæg-Læge.(1770).
44. -tal, et. (nu næppe br.) i forb. i maa-
nedstal, i maanedsvis. FSO.^m. Maaneds-
viis;. -tid, en. 1) [må()n9(8)siti-'a, -'ti8']
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tidsrum af een maaned; se maaneds tid «.

Maaned l.i. 2) (iscer dial.) ofiest i flt:

maanedlig(e)rensel8e(r) ;menstruaiwn. Moth.

M61. BuchhaveJAO. Loestilkens Blade ere
ypperlige og særbeqvemme til at befor-

dre Maaneds-Tider, der ere standsede af

Skræk. vÅph.Nath.V.123. Krist.GamleBaad.
(1922).267. Feilb. -tjener, en. {oenyd.

d. ».; foræld.) person (iscer: orlogsmatros),

som tjener for maanedsløn. Moth.Mdl. VSO.
MO. -Ijeneste, en. (foræld.) tjeneste-

forhold, der kan opsiges med maaneds var-

tel; iscer om maanedsofficerers forhold, (sø-

officerer) der var ansatte i Maanedstjene-
sten. SaUXVI. 306. -Tis, adv. og subst.

1) som adv. 1.1) for een maaned ad gangen;
maanedlig. Værelser . . er nu til Leye at

bekomme . . Maanedsviis eller halve Aar.
Adr.^^/il762.spJ0. maanedsvis fæstet Ty-
ende.VortHj. 1112.35. 1.2) (nu næppe br.)

maaned for maaned; med varighed gennem
flere maaneder. (et skrift) bvorudi Maa-
nedsviis Vejerlighedens Beskaffenhed udi
adskillige Lande . . er observeret. LTid.
1720.Xr.7.5. VSO. 2) (Jf -tal; /. br.) som
subst., i forb. i maanedsvis, maayied for
maaned; maaneder igennem. Sengeleje i

Maanedsvis. BerlTid.*V9l931.Aft.3.sp.2.

maaned-sys, -syge, se maaneds-syg,
-syge.
]Saane-d3rrkel8e, en. (rehgions-hist.

ell. einogr.) dyrkelse af maanen som en gud-
dom; tilbedelse af maaneguder. SaVXVl.307.
-desn, et. (jf. -dag 2^ -nat 1 ; asir.) tids-

rum (29-80 dage), hvo)-i maanen een gang
drejer sig helt rundt i forhold til solen. Hee-
gaardAstron.97. -fase, en. (asir.) især i

fit.: skiftende udseende, som maanen har efter

sin forskellige stilling til jorden, de fire

Maanefaser (o: nymaane, første kvarter,

fuldmaane, sidste kvarter). SAB. Scheller.

MarO. -fisk, en. [6] /f 1) (1. br.) klump-
fisk, Orihagoriscus mola ( hvis krop er skive-,

møllestensformet). Brehm.Krybd.401. Fed-
ders.B.7. 2) vestindisk fisk af familien Ca-
rangidæ, hvis halefinne og lange finnestraaler

i ryg- og gaifinne tilsammen danner en figur
som en halvmaane; spec.om arten Selene vo-

mer. BøvP.IlI.526. -flod, en. (jf. -bølge 1;

astr.) det af maanens tiltrækning frembragte
halvdaglige, daglige og halvmaanedlige høj-

vande. Sal.^XXIIl.444. -formet (D&E.),
-formig (Larsen.), adj. maanedannet.
-formerkelse , en. (astr.) formørkelse,
der opstaar ved, at maanen ved fuldmaane-
tid kommer ind i den skygge, jorden kaster
ud i himmelrummet. LTid.1736.640. En
almindelig (nu: totalj, partiel Maanefor-
mørkelse. YSO. Eeegaard.Astron.S. -for-
morker, en. ^ maanerækker. EnudAnd.
H.6. I. -frø, en. [6] S( slyngbusk af slægten
Menispermum Toumef., der dyrkes som pryd-
plante, (navnet p. gr. af de halvmaaneformet
krummede frugier). JESmidth.Arboret.145.
EavebrL.'II.135. II. -fro, et. (nu alm. Maa-
Bes-. Larsen, ogs. Maaneds-. VSO. Levin.

FolkLægemJ.43.IIJL jf. D&E. Maan-. JC
Lange.B.58. f Man-. Moth.M46). {forvansk-

ning af ty. mohnsamen (se Maanesaay)

T valmuefrø. D&E. | t frø af agerkaal

(og andet ukrudt); komfrø. YS0.1Y.M13.
-gaard, en. (1. br. i alm. spr.) (stor)

maanering; hov. Moth.M60. Mundheld om
Landvæsen.(1840).34. Scheller.MarO. -gal,
adj. (nu næppe br., jf. dog skaansk månes-

10 galen. Bietz.429) maanesyg. Moth.M60.
VSO. -glans, en. (poet.) klart maaneskin,
der spreder et glinsende lys. 'Den gothiske
Steenmasse (o: en gammel kirke) kneiser

|

Bruunrødlig skummel i Maaneglands.OfW.
L.1.41. Eeib.Poet.yilI.276. 'See Maane-
glandsen, hvor blaalig, inn\Eoht.DJ..36.
-glas, et. [6J ældre form af vinduesglas,

der fremstilledes ved, at glasmassen pustedes

til en kugle, der sprængtes fra piben og ud-
ao fladedes; kronglas. S&B. Bille-Top.30. OpfB.*

111.282. -gry, et. (poet., sj.) lysning i øst,

der gaar forud for maanens opgang. CKMolb.
DanteJ1.61. -gnd, en. (religions-hist.) gud-
dom, der tænkes at raade for maanen; ogs.:

maanen, dyrket som en guddom. SaUXVl.
307. Tilsk.l930.1.381. -gnddom, en. O/-
-gud, -gudinde; religions-hist.). Sal.*XVl.
307. -gudinde, en. (jf.-gad, -guddom;
religions-hist.). den græske Maanegudinde

» Selene. Eeegaard.Astron.79. -gnid, et. [3]

(if. -sølv; poet.) maaneskin, som kaster et gyl-

dent skær over naturen. EeibJPoet.YlllJi75.
-horn, et. (poet., sj.) maanens horn (se

Horn 3.5^; maanesegl. 'Under Maanehornet
|

Kornet | tyvges. JVJens.Aa.l8. -hov, en.

(astr.) maanering; hov. D&E. Sal.''XV1.313.

t -hoved, et. {jf. ty. mohnhaupt, -kopf

;

om l.led se 'Ma&uesaa) d.s.s.-kop. Maan-:
JCLangeJB.58. -jwTning, en. (astr.) pe-

40 riode af omtr. 300 aar, efter hvilken i den
kristelige kalender forskellen ml. epakternes

virkelige størrelse og deres størrelse efter den
julianske kalender udlignes. SaVXllI.392.
-kalT, en. 1) \ om maaneseglen efter ny-
maane. 'Maanekalvens gyldne Horn. Eol-
stein.Æ.29. 2) {ty. mondkalb, eng. mooncalf

;

navnet skyldes mst ældre tiders forestillinger

om maanensskadelige indflydelse, seE.Tegnéri
Essen-Mdller.Blasenmole.(Wiesb.l912)J00ff.;

50 j/.Maanebam 1 samt Maaneds-bam, -foster,

-kalv; 1. br.) misfoster, formet som en rund
klump uden spor af organer (Mola). Busch.
Fødselsvidenskaben.(overs.l838).353. MøllE.
IV. 264. -kiger, en. ^ maanerækker.
TeknMarO.161. -klar, adj. [3] (1. br.

maaU'.ECAnd.X.407). Mart belyst, beskinnet,

oplyst af maanen. (iscer i forb. som en maane-
klar nat;. MCBruun.PFJ.91. 'maaneklare
Sø. Oehl.XXlX.186. *den blaa, maaneklare

60 Nat. Eeib.Poet.IIl.449. 'Snart blev det ro-

ligt Veir og maaneklait.ECAnd.X.413. Bo-
ganJJ 66. j/.M a an ek 1 a rh e d .OeW. VIIJ2,
DrachmJFJ.456. -klode, en. (jf. Jord-
klode 1 »amf -kugle, -legeme; astr.) d.s.s.

Maane 1. Eeegaard.AstronJ22. -knnde,
en. (astr.) om (hvert af) de to punkter, i

Xin. Rentrykt ^k 1932 46
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hvilke maanebanen skærer ekliptika(jf-drage-
hoved 2, -maaned^. Larsen. D&H. -kop,
en. (ogs. IAan{nt)-, se ndf. Mon{né)'. JTusch.
160.323). {ænyd. mannekop (Kalk.III.21);

fra (m)nt. ma(h)nkopp, ty. mohnkopf ; om
1. led se Maanesaa; jf. -hoved; nu dial.)

frøkapsel af vabmie, Fapaver L. (m. henblik

paa dens indhold af giftige frø); ogs. 2f om
selve planten. JTusch.323. Man(ne)-. smst.

160. Moth.M46. VS0.IV.M7L Feilb.II.550. lO

-kort, et. (astr.) kort med fremstilling af
maanens overflade. S&B. Heegaard.Astron.
79. -kreds, en. (nu sj.) maanebane ell. maa-
necyklus. Moth.M60. VSO. MO. -kngle,
en. (astr.) i best. f: maanekloden. Sal.^XVl.
307. -kvarter, et. (sj.) om (hvert af)
maanens 2 (4) kvarterer (3.4). vAph.(1759).
S&B. D&H. -kvæld, en. (jf I. Kvæld 2,

III. kvælde 2; nu næppe br.) maanemørke.
Moth.M60. II

billedl., om ganske svagt lys. 20

*Nys fra Øiet faldt dog Skiæl,
|
Alt vi

seer i Maane-Kveld: | Her er godt at

værel Grundtv.SS.I.309. -lampe, en. [3]

(sj-) O (jf- nattens lampe u. Lampe l.i) om
maanen. Haueh.Lyr.^282. 2) (jf. Maane-
skinslampej svagt lysende (nat)lampe. Ka-
binettet . . var dæmpet oplyst af en lUle

Maanelampe. Gjel.B.79. -landskab, et.

om (parti af) maanens overflade m. h. t. na-
turforhold, isærm. henblik paa dens høje bjerge 30

og dybe kratere. Heegaard.Astron.79. || i sam-
menligninger ell. billedl., om egn (lokalitet),

der er meget ujævn, fuld af kratere olgn.

De fire Aars Krig forvandlede Egnen til

et Maanelandskab. BerlTid.^'U1921.Aft.l.
sp.l. Gulvene herinde var lerstampede,
men ujævne som et Maanelandskab.^cMon
Friis.D0.II.358. -leseine, et. (jf. -klode,

-kugle; l.br.). Bothe.Nat.1.207. S&B. I. -lys,
et. (sj. Maan-. Moth.M60. Wilst.Od.XIV.v. 40

4.57). (især &) maaneskin. *ved det svage
Maanelys | Kan jeg skimte noget hist.

Heib.Dv.34. Drachm.PV.99.
|| (jf -mørke;

sj.) periode, i hvilken det er maaneskin; som
tidsangivelse: 1 næste Maanelys. PÆ^ewzon.
H.159. II. -lys, adj. (nu især dial. maan-.
Moth.M60. Grundtv.SS.II.295. jf Feilb.).

maaneklar. (det) var klar Himmel og Maa-
ne\yst.Holb.MFbl.92. smukke, maanelyse
Aitener. Hrz.V.44. Recke.KM.9. Feilb. jf: so

*en maanlys Kierte. Grundtv.SS.II.295.
-lob, et. (jf.-omløh; nu sj.) maanens be-

vægelse om jorden. vAph.(1759). || tidsrum,
i hvilket maanen fuldender sin bevægelse om
jorden: maaned. Ew.(1914).II.164. VSO.
D&H. tu -los, adj. [3] om nat(temørke):
uden maaneskin. D&H. Christmas.ZJT.216.
-maaned, en. (astr.) tidsrum, i løbet af
hvilket maanen bevæger sig omkring jorden
(se Maaned 1). LTid.1723.178. Blich.(1920). 60

XVIIL104. SaVXVI.306. -menneske,
et. (jf. -beboer, -bo(er)j. Heegaard.Astron.
89. -mælk, en. (jf. isl. månamjolk, ty.

mondenmilch samt Himmelmel; mineral.,
nu næppe br.) løs, kridt- ell. mellignende hvid
jordart, som infusoriejord ell. lign.; bjergmel.

Maanemel (Lac lunæ, Calcareus creta fa-

rinosa). Tychsen.A.1.4. VSO. -mork, adj.

(jf. -løs samt -mørke; 1. br.) ikke oplyet

af maanen. *Natten (var) maanemørk;
|

Men Himlen, stierneklar. iVo»d^rMn.Jow.
143. Pont.FL.243. -morke, et. [3] (jf
-kvældj tidsrum mellem næ og nymaane, hvor
maanen ikke lyser; spec. (i flt.) om tre saa-
danne perioder om efteraaret, hvor nætterne
er særligt mørke. vAph.(1764). Aalenes store
Udvandrertog (foregaar) skjult i mørke
Nætter, især i de saakaldte „Maanemør-
ker". BøvP.(NaturensV. 1912. 133). -nat,
en. 1) (jf. -dag 2, -døgn; astr.) tidsrum (af
ca. 15 døgn), i hvilket maanens ene side ikke

belyses af solen. Heegaard.Astron.90. 2) [3]

(især poet.) maaneklar nat; maaneskinsnat.
Staffeldt.91. vandre i den stille, dejlige
Maanenat. Pon<.F.II.i85. -ny, et. (især

poet.) nymaane; ogs.: tid, paa hvilken der
er nymaane. Maane-Nyet (staar) op bag
Laden. Drachm.BK.71. Børd.GK.86.169.
Undskyld, jeg er lidt døv ved Maaneny.
AaBrodersen. Lirekassen kører gennem Byen.
(1928).49. -omlob, et. (1. br.) d. s. s. -løb.

S&B. -plante, en. (sj.) en nu ukendt,

saftrig plante, hvoraf man i det gi. Indien
udpressede den hellige, berusende drik Soma.
(betegnelsen, fordi Soma i senere indisk my-
tologi var navn paa maaneguden). *Her
rækker jeg dig (o: Kaianus) Maaneplan-
tens Saft.

|
Dig styrke disse Draaber.

PalM.(1909).III.5L -plet, en. I) {jf
ty. mondfleck, lat. macula lunæ; nu næppe
br.) mørk plet i „maanens ansigt"; om (hver

af) de mørke flader („have", jf. I. Hav 2.i)

paa maaneoverfladen, der ikke kaster sollyset

ret stærkt tilbage. Eilsch.Term.33. NMPet.
Myth.77. 2) [3] (sj.) lysplet, der skyldes

maaneskin. Gazeller saa flygtige og blege
i Farven som Maanepletter under Løvet.
JVJens.Br.l8. 3) [6] (halv)maaneformet
plet; vist kun (zool.) som navn paa sommer-
fugle (med maaneformede pietier), isæi' om
Phalera bucephala. VortHavebrug.1886.214.
Spårck.ND.300. -plettet, adj. (zool.) til

-plet 3, i navne paa insekter (sommerfugle)
som: den maaneplettede Ærtevikler (Gra-
pholitha dorsana Fabr.). SBostr.LS.138.
Den maaneplettede Kartoffelflue (Eumerus
lunulatusMeiff.).swisf.i89. -rand, en.maa-
neskivens rand. S&B. Heegaard.Astron.81.

|j

(sj.) maanesegl. den tynde Maanerand .

.

tittede frem mellem Skyerne. Tolderl.H.

173. -regnbne? en. (naturv.) regnbue,

der viser sig i maaneskin. LTid.1727.516.
Scheller.MarO. -ring:, en. 1) ringformet,

lysende skydannelse om (ell. ved) maanen;^

maanegaard, -hov (Halo). Moth.M60. CK
Molb.Dante.in.227. Scheller.MarO. 2) [6]

(forst.) lysere, ringdannet plet (der let gaar
i forraadnelse) i træ; dobbelt splint. Wagn.
Tekn.442. Suenson.B.lI.16. -rnde, en. ff
Maan-. Moth.M60. vAph.(1759). jf ogs. u.

Druemaanerude^. (vist fra ty. mondraute;
navnet skyldes bladafsnittenes halvmaaneform
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ell. overtroiske forestillinger knyttet til plantens

kortvarighed (omtrent svarende til et maane-
skifte); jf. -urt) % bregnen Botrychium Stv.;

især om B. lunaria (L.) Sw. JTusch.39.
-rækker, en. {efter eng. moonraker; jf.
-formørker, -kiger) ^ raasejl paa en stang

oven over skysejlsstangen paa større sejlskibe;

stjemekiger. Earboe.MarO.349. KuskJens.
Søm.lll. -saa, subst. (et. D&E. en. S&B.).
[-,så-'] (ogs. -saad. Moth.^M45. S&B. jf.
Meyer.'> -saat. CollO. f -sæd. JTusch.160.
Wendt.(1810).l52. VSO. — nu næppe br.

Maaned(s)-saad, -saat. Graah.PT.1.339. An-
naler forLægeviden8kabensTndere.(1810).31.
JTusch.323. jf. Maanessaat. Larsen.),

{ænyd. mansat; fra mnt. mansat, ty. mohn-
saat; 1. led er mnt. man, ty. mohn (sa. ord
som 2. led af VaJ-mue^, om 2. led se Sæd; jf.
II. Maane-frø, -hoved, -kop, -saft || nu 1. br.)

koU.: frø af valmue, Papaver L., især af
opiat-valmue, P. somniferum L.; berkes (2);

undertiden om ukrudtsfrø som frø af ager-

kaal (JTu8chJ290). »Hvad har dig (o: en
kanariefugl) af Dage taget? | Det forban-
det Maaned-Saad

|
Har maaskee din Stak-

kel plaget?
I

Skam faae den, som gav det
Raadl Graah.PT.1.339. mknesLJTusch.160.
FolkLægem.I.43JI.ll. VareL.*84. jf.: smaa
Æg, saa store som Maanets-Saads-
Korn. LTid.1734.335. f -saft, en. {efter

ty. mohnsaft; om 1. led se Maanesaa) val-

muesaft; opium. Maan-: JCLange.B.58.
Mon-: JAÉraun.Lægen iNøden.(overs.l816).

44. -Hesl, en eU. (sj.) et (VVed.B.66. SaU
XVI.307). (.y/"fymond(es)sichel; isærastr.)

maanens smalle, om en segl(klinge) mindende
skive ved ell. kort efter (før) nymaane. 'to

hvide Smaaskyer løfte sig og smelte | i

Maaneseglens Ild. ThorLa.D.67. Gjel.GG.
24. Heegaard.Astron.S.
Maanes-frflT, et. se II. Maanefrø.
Maane-skifte, et. {ænyd. maan(e)-

skifte; jf. Maanedsskifte) I) overgang fra
den ene maanefase til den anden eller tids-

punktet herfor (jf. Kvarterskifte j; ogs.: maa-
nefase. Moth.M.60. Man læser jo i den for
et Sted beregnede Almanak hvilke Maane-
skifter, der skulle indtræffe hele Aaret
igjennem. Ørst.III.9. Det er af megen
Vigtighed at vælge de rette Maaneskifter,
naar man vil lægge Sæden i Jorden. Thiele.

111.63. SMich.Æb.l93. epileptiske Anfald,
der indtraf ved 'Si.aaneskihet.BiblLæg.1922.
.305. 2) tidsrum, hvori maanen gennemløber
to ell. flere faser, især: tiden fra nymaane til

fuldmaane ell. omvendt; undertiden spec. om
tiden mellem to nymaaner (jf. MO ). Et
Maaneskifte er gaaet; jeg maa nu forlade
dig . . Naar Maanen tændes igien, kommer
jeg for at hente dig. Molb.Ev.405. hvis en
og anden iblandt Jer . . skulde drage mine
Ord i Tvivl, saa bliver saadant at efter-

sone i mit Hundehul to Maaneskifter over.
Drachm.VD.181. I Maaneskifte efter Maa-
neskifte havde han (o: en laks) Te'ist.Fleu-
ron.VS.55.

Maane-skin, et. (nu især dial. (jf.:
„Udtales gierne Maanskin." VSO.) Maan-.
LTid.1727.94. Oehl.XXX.7.9.26. Hauch.SD.
1.42154. Erz.D.1.181. jf. Feilb.). {ænyd.
d.s., oMn. månaskin; j/. I. -lys, -skær) 1)

lys, som den af solen belyste maane giver.

gamle Kirker . . ere saa mørke, at Solens
Lys haver Anseelse af Maane-Skin. Hoi6.

Ep. V.*128. om Aftenen Klok. 10 ved lius

10 Maaneskin.Ston^e CAr.IF.885. 'Der sad vi

(o: de elskende) tidt i Maanskin ved Roser-
nes Iiæk.Eatæh.SD.I.154. *I Maaneskin er

smukt at gaae . .
|
I Skov ved Solskin lige-

saa. ECAnd.X.294. *Jeg saa ham i Aftes
|

i det klare Maaneskin. ^ømmm.J.7. j| ta-

lem. han er ikke god at møde i maane-
skin, (nu næppe br.) om person med et skum-
melt udtryk, hæsligt udseende. Moth.MOO.
VSO. M6. skinne som katteskidt i

20 maaneskin, se Katteskidt. R billedl. ell. i

sammenligninger. 'VeUed som Maane-Skin
|

Os blid til Naade-Stolen!GrM«rffr.SS.I.654.
smst.432. 'han veed, at Kjærlighedens
Maanskin | Kun er en Afglands

|
Af Din

(d: guds) Rer\\ghQå.Eauch.SD.I.182. U (jf.
kærlighed og kildevand u. Kildevand ; t. br.)

i udtr. for sværmerisk, romantisk kærlighed
(uden materielle bekymringer), virkeligheds-

fjernt drømmeri olgn. Nu kun en Hytte,
30 dyrebare Julie 1 kun Maaneskin og Kilde-

vand. PalM.1.277. Ingemann . . var til at

begynde med . . Romantiker af det ble-

geste Maaneskin, med Dødninge, over-
naturlige Væsener og Gyseligheder, en
sygelig sværmerisk Kærlighedslyriker.
NMøll.VLitl.in.825. jf. Argus.l771.Nr.
29.3. 2) (jf. u. Maane 6.2; talespr., 1. br.)

skaldethed. Gadeordb.^ han har Maaneskin
paa Hovedet. DÆiT. Kaaneskins-, i

10 ssgr. [-sgens-] til Maaneskin 1; fx. (for-

uden de ndf. medtagne) : Maaneskins-aften,
-klar, -taage; endvidere kan som eks. paa
mere tilfældige ssgr. (der hentyder til svær-
meri i maaneskin) anføres: Fostre af Maa-
neskinsdigtemes egen Indbildningskraft.
Eauch.VI.156. *høj-romantisk sværme

|

for Balkonens Maanskinsdamer. Schand.
SD.152. Romantik eller Maaneskinsdrøm-
me.sa.TF.1.22. Julie er ingen Maane-

50 skinsheltinde. Hun er praktisk. Brandes.
VIII.100. -agrtig:, adj. (1. br.). OpfB.'lII.
133. N t videre anv.: bleg som maanens skær;
sværmerisk. D&E. -lampe* en. (1. br.)

d. s. 8. Maanelampe 2. Pont.Sk.114. -land-
skab, et. spec.(jf. -maleri, -stykke; mal.):

billede, maleri af et landskab i maaneskin.
MO. D&E. -maleri, et. (jf. -landskab;.
D&E. -nat, en. (jf. Maanenat 2). Bre-
dahl.E.27. (en) Maaneskinsnat i Venedig.

60 Drachm.VT.240. -stykke, et. (nu 1. br.)

maaneskinsmaleri. Eeib.Poet.VII.156. S&B.
jf.: Posthuset i Hirschholm. Et Maanskins-
Stykke. Erz.D.I.181. -tnr, en. (spadsere)-

tur i maaneskin. D&E. Der er ingenting
saa dejligt som en Maan'skinstur. (vise fra
1870'erneJ.ArbejderensAlmanakJ918.49.

45*
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Maane-skive, en. tnaanens overflade,

der set fra jorden tager sig ud som en skive.

MO. de hvidlige Skyer, der i vexlende
Former drev forbi den straalende Maane-
skive. Bergs.GF.1.282. Reegaard.Astron.78.
-skud, et. if. folketroen: pludselig op-

staaende sygdom, der mentes at skyldes

maanens skadelige indflydelse. Mondskud.
Iris.l793.III.152(Odsherred; se u. EUeskudj.
-skalpe, en. [6] (jf. -blomst, -viol^ 2( lo

Lunaria L. (hvis skulpe er næsten kreds-

rund). Lange.Flora.619. -skygge, en. 1)

(astr.) skygge, som maanekloden kaster (ved

solformørkelse). VSO. SaUXXI.920. 2) [3]

f uklart, sløret maaneskin. Moth.MSO. 3) [3]

(1. br.) skygge, som et uigennemsigtigt legeme
kaster i maaneskin. VSO. Drachm.F.1.429.
Pont.DR.^I.174. -skær, et. (især poet.)

maaneskin. *det klare Maaneskjær
|
Paa

Glumsøs Vande bæver. Winth.ÉDigtn.éå. 20

Blaum.StS.174.
Maanes-saat, suhst. se Maanesaa.
llaane-staal, et. [6] (foræld.) hage-

staal med seglformet æg. FÉFriis. KA. 62.

-sten, en. 1 ) (nu sj.) meteorsten (som man
tidligere antog for faldet ned fra maanen,
udslynget fra maanens kratere). *stundom
Maanestene regne ned.FGuldb.SS.III.211.
VSO. 2) [3] (mineral, og guldsm.) om forsk,

mer ell. mindre gennemsigtige stene med X
hvidlig ell. blaalig glans; dels (nu næppe
br.) om gips i tynde blade ell. krystaller;

selenit (jf. Gipsspatj. vAph.(1759). TBerg-
man.Jordkloden.(1771).239. VSO.\\ dels:opa-

liserende , halvgennemsigtig feldspatvarietet,

der anvendes som smykkesten. Funke.(1801).
III.148. Hinnerup.Juv.355. Maanestenen i

hendes lialsna.al.Pont.EE.35. -straale,
en. [3] (sj. Maan-. Blich.(1920).1.69). lys-

straale, som maanen kaster, den store Sal, 40

der kun ustadig var oplyst af enkelte
Maanestraaler og Fyrværkeriet. Ing.EF.V.
154. Schand.SD.82. O -stribe, en. [3]

maanelys, der falder i en stribe; ogs.: gen-
skin af maanelys paa vand, der viser sig

som en stribe. Bergs.PP.13. langt borte
smuttede Smaabølgerne gyldent stille ud
og ind af Maanestriben.JFJew8.J3f. 54.

-sygf, adj. (ænyd. d. s., jf. mnt. mansek, ty.

mondsiichtig samt /af. lunaticus; sml. -gal 5p

samt maanedssyg 2; nu sj. uden for bibl.)

som (if. folketroen) staar under maanens
skadelige indflydelse; som i perioder (ved

maaneskifte) er sindssyg; ogs. : som lider af
søvngængeri ell. (især) epilepsi; i videre anv.

:

som opfører sig paa en forrykt, taabelig,

vanvittig maade. de førte til ham alle dem,
som lede ilde . . Besatte og Maanesyge.
Matth.4.24. smst.17.15. *I vil mig dømme

|

Vist som en maanesyg, forskruet Nar I 60

Rosenhoff.Bissekræmmeren.(1848).12 9. han
(o: en søvngænger) bandede . . Maanen,
hvis Vink han, som maanesyg, her havde
maattet adlyde. PalM.IL.I.118. *hun glam-
med i Skoven derude,

|

glammed som
parregrisk, maanesyg Hun-Ulv. Drachm.

VS.169. den epileptiske maanesyge. Bibi
Læg.1922.301.jfymatteBrømmeog maane-
syge Forhaabninger. Eørup.II.17. -syge,
en. (jf. -syg samt Maanedssyge 2) if. folke-
troen: periodisk sygdom, som menes at skyldes
maanens indflydelse ; periodisk sindssygdom;
især: søvngængeri ell. (navnlig) epilepsi. Cii.

1839. (Aarb Vejle.1920.161). OLBang.T.43.
(han) var ikke til at slaa et Smil af med
en Vognkæp. Han lignede en der har
faaet Maanesyge.AndNx.PE. 1.208. Bibi
Læg.1922.298. -sæd, subst. se Maanesaa.
-søjle, en. [3] (meteorol.) lysfænomen paa
himlen, bestaaende af en lysende, lodret stribe

gennem maanen og frembragt ved maane-
straalemes reflektion fra iskrystaller. Sal.'^

XI.786. -sølv, et. [3] (jf -guld; poet.) om
maanens sølvlignende lys. Jørg.St.7. Soph
Clauss.D.179. || billedl. *I gamle (o: digtere),

som kun vilde den (o: realiteten) | med
Maanesølv plettere . .

| I bruges ikke
mere. Hostr.SB.II.136.
Maanet, en. se Maaned.
Maane-tabel, en. (jf. -tavle; astr.)

tabel, hvori maanens bevægelser, faser m. m.
er beregnet. S&B. SaUXVl.314. -tal, et.

(astr.) gyldental. (Kalk.V.736). VSO. MO.
FlensbA.^/il904.3.sp.2. -tavle, en. (astr.,

nu 1. br.) maanetabel. VSO. MO. S&B. -ur,
et. (jf. -viser; 1. br.) ur, der viser maanens
bevægelser m. m.; ogs. (jf. Solur^; ur, der
om natten viser tiden v. hj. af maanens lys.

VSO. MO. f -urt, en. 2( maanerude. vAph.
(1759). -yriol, en. [6] ^ maaneskulpe. Kjær-
bøll.FB.265. EavebrL.UI.96. -viser, en.

(nu næppe br.) viser paa et maaneur; ogs.:

maaneur. VSO. MO.
Maan-frø, -boved, -kop, -saft

ofl., se n. Maane-frø osv.

I. Maar, en. [må'r] (tidligere ogs. (som
n. Maarj skrevet Maard. Wadsk.8. Oehl.L.

L162. Winth.EF.317. FJEans.PS.IL294).
{ænyd. glda. d. s. (folkevise-spr.), oldn. mær;
sideform (gi. nom. ent.) tilMø ijf. -mor tt. Mo-
der ; kun i ent. uden efterliængt art

;
genopt. fra

folkevise-spr.; poet., arkais. (nu sj.)) ung
kvinde(pige); mø. 'Jeg var mig saa liden
en Maar, |

der jeg stod i min Faders Gaard.
DFU.nr.18.7. *Der var stor Frygt over al

den Gaard:
|
Af Tandværk leed den kon-

gelig Maard' (o: prinsessen). Oehl.XIV.30.
*Farvel nu, Valborg, hulde Maard. sa.AF.
20. især i forb. den væne maar: Moth.
M67. Wadsk.8. *Hist havde hans Datter,

den væne Maard, |
Sit Jomfrubuur. Oehl.

L.I.162. Maren Lammestrup, den venne
Maar og sødeRosensblomme. Blich.(1920).

XII1.126. Winth.EF.317. Mecke.BD.lOl.
II. Maar, en ell. (i bet. 2) et (Ing.EF.

1.23). [må-V] (tidligere ogs. skrevet Maard.
Bagges.V.123. Grundtv.PS.II.357. Winth.

IV.164.199. Blaum.Sib.65.—IAardeT. ['mBr'-

dar; "ma'rdar] vist kun i ssg. M arder-
ha ar, (mal.) haar af maar anvendt til

malerpensler. De maler med Marderhaar
. . Børster, Gulvskrubber, siger jeg Deml
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Drachm.111^18). flt -erfThurah.B.O. Blich.

(1920). XVIII. 135. Hauch. II. 313. MO.
Bogan.lI.94. if. Glahder.Betskr.) eU. -c (Vig
Møll.HJ.36. BøvPJl.96. Saaby.') dl. (nu sj.)

d. 8. (Moth.M67. Holb.DH.II.666. FknsbA.
**ltl931.7). {ænyd.glda. mord, marth ofi., »v.

mård, oldn. m^rSr, mht. mart, oeng. mearQ

;

jf. ty. marder (hvoraf ænyd. marder, fr.

martr, mlat. martus ofl.); oprindelse otn-

HCAnd.AV.28. Schand.BS.430. OrdbS.
(Fyn, Ærø), -larve, -maske, en. (nu
næppe br.) d. 8. 8. Maskemaar. vAph.Nath.
V.49. VSOJVM90. -saks, en. (fagl.) om
fælde (saks) tU maarfangst. VSO. Bangsted.
E V.37. -skind, et. {glda. d. s. (Brandt.
BD.II.304), oldn. maraskinn; jf. U. Maar 2)
Slange.Chrl VJ268. VareL.H91. jf. : (ridderne
bar) Silkekapper med Maarskinds Kra-

stridt; jf. III. Maar) 1) (jf. Maarkat; navn lo ver og Bræmmer. Jn^.yS.JJ56. jf. maar-
paa(mindre, lavbenet)rovdyr af fami
lien Mustelidæ (maarfamilien), spec. om
de til gruppen Mustelinæ (maargruppen)
hørende (danske) arier af slægten Maries
(maarslægten, de egentlige maarer; jf. Hus-,
Skovmaar>. vAph.Nath.V.192. min største

Sorg var, naar Maaren tog mine Duer.
CBem h.NF.II.86. Frem.DN.463. koll.

:

Maar
var det sløjt med, skønt de i Fjor havde

bræmmet: en ung Ridder i maarskinds-
bræmmet Skarlagenskappe. 8a.EM.I.14.

Maas, en. [må- s] flt. -e. (bomh. mårs;
vist laant fra nt. ma(r)s, maars, mors og vel

egl. sa. ord som Ars, med m (i ty.) trukket

over fra en foranstaaende art. fim ars(ch)

olgn.), jf. dobbeltformer som nt. ma(a)rs,
mors (og mors^ — (a)ars, ors, fris. mårs
(og nårs^ — ars, hoU. maars (og naars^ —

haft en hel Maarrede ude i en gammel 30 aars, svabisk marschlecker — arschlecker;
Hul-Eg. jPteuron.S.?. | i sammenligninger.
Lene satte sig bag noget purret Krat og
brugte sine Øjne som en Maar, der gaar

Eaa syndige Veje. Schand.BS.333. Nero . .

rændte Rom af, myrdede som en Maar i

et Hønsehus. J'FJens.^S.^i 6. 2) skind af
maar (1) (anv. som pelsværk); maarskind
af egl. maar); tidligere spec. om herme-
in (2) (iscer poet., arkais., i udtr. som klædt.

næsten kun vulg.; jf.: «kun i det laveste
Almuesprog." FSO.) bagdel (1.2); ende
(1.3.1); rumpe. Der skal være orden med
alt, som kærlingen sagde, da hun slog
sin gris i måsen med madskeen. FeUb.
(Dania.V.102). iscer m.h.t. menneske: VSO.
PFPetersen.Digte.(1854).38. Det er en lø'r-

lig måde, du hugger brænde på, siger jeg,

men jeg er sgu lige glad. Du kan for min

I

svøbt i (sobei og) maar^. 'ude staar 30 skyld gærne hugge brænde på måsen af

Herre Peder, | han var vel svøbt i Maar.
DFU.nr.32. 7. »Med Krone, Scepter, i Zobel
og Maar. Oehl.L.I.162. han klædte (sig)

i Silke og Purpur, foret med Hermelin
og kosteligt Maar. Ing.EF.lJ23. Maar og
Hermelin og andetFowæTk. HauchJI.323.
Hannibal solgte gladeligen Egetømmeret
. . for at klæde hende op i Zobel og
Maar! Wied.S.6.

din egen oldemor, hvis du har ]yst. Hjortø.
HE.87. 'man fik morderlig med Klø; et

Tov
I
med Beg paa! Efter Tur gav man

paa }Æmsenl Marton.HB.lOO. hun (gaar)
rundt i den store Have og vrikker med
Måsen, som om hun var en fin Frue. Tom
Krist.LA.135. E8p.453. Feilb. Brenderup.
§89,6.JlitaUm. komme, være paa maa-
sen, blive, være (elendigt) fattig; komme,

III. Maar, en. [må'r] (ogs. skrevet Mort 40 være i pengeforlegenhed, „herunter". skønt
MSchwartz. SpUlebog. (1847). 44. SpiUebog.
(1900).43). flt. -er. {affr. le mort, den blinde

i kortspil (egl.: den døde), men opfattet som
(sammenblandet med) II. Maar; jf. Grav-

fang 1) <^ t l'hombre: spil, som oversid-
eren, naar de tre spillere har sagt pas,

danner af talonens 13 kort. KNyrop.
SVS.93. H. (skynder sig) ned i den Kahyt,
hvor hans faste L'hombre-Selskab venter.

a' jeg hverken var g^ft eller forlovet,

saa kom jeg paa Maasen tilsidst alli'e-

ve].ViUHans.NTJ5. du kan likke min
maas, se likke. | (7f. Drukken-, Hænge-
maas) t ssgr., som foragt, personbetegnelse,

(bondekarlen spurgte) en Mand . . om han
kunde kyste en Korre uden at røre Jor-
den . . Det troede Manden ikke han kunde
..Da kan jeg, dinKnokkelmaasI JFJens.

og hvor der allerede to Gange er passet 50 A'H-^O^. de 'Vigtigmaa.se. ErlKrist.S.
rundt, saa at der ligger en „Maar" og 157.
venter paa ham. Sicift&Co.VedhøjenMast.
(1892).158. Dania.III.31.

TV. Maar, en, et. se Mor.
Maar-, i ssgr. især til H. Maar 1 ; saa-

ledes (foruden de ndf. anførte) ssgr. som
Maar-bælg, -fangst, -fælde (jf. -saks^ ofl.

-braemmet, part. adj. [II.2] (jf. u. -skind

;

arkais.), en rød maarbræmmet Silkekaabe.
Ing.EM.III.84. Recke.ND.195.

i. Maard. en. se I. Maar.
II. Maard, en. se H. Maar.
Maar-haj, en. Jf (nu næppe br.) haj

af slægten Mukelus; glathaj. Brehm.Krybd.
425. -kat, en. (dial.) den alm. (hus)maar.
Maarkatten havde taget fem Ællinger.

maaske, a({t7.[må'sge-,m(oisge-'] Høysg.
AG.100. ofte (i bet. 1.2 og 1.4^ mer eU. min-
dre tryksvagt: [måsga eU. (især) mcosga]
(tidligere ogs. skrevet i to ord: maa ske.

HolbJep.III.2. 8a.Heltind.I.54. Høysg.AG.
58. — nu kun arkais. maa vel ske. Gram.
Breve.71. PVJac.Trold.23. JakKnu.CD.140.
jf. u. III. maatte 1.2. — dial., vulg. ogs. (jf.

60 u. kanhænde, kanske^; maaskesig. Blich.

(1920).IVJ50. Aakj.FJ.9. FeUb. maaskc-
sens. Goldschm. III. 271. VII. 284. Jak
Schmidt.SP.64. Bergstedt.HE.70). (ænyd.
maa (vel) ske, moskien, glda. maaske
(2Mos.5.3( GldaBib.), maawelske; efter mnt.
machschen (jf. moksen^, af maa (se HI.
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maatte 1.3^ og ske; sml. kanhænde, kan-
ske, maahænde og oldn. må vera)

1) som ado., som udtr. for (ubestemt) mu-
lighed: kan være; kanske; muligvis.
l.i) (jf. I. at 4.4; nu dagl. ell. vulg.) m. føl-

gende B,t-sætn. Hans Sorg giør mig ont,

men maaskee, at jeg kand give ham saa
got Raad, som en 2Lnåen.uolh.Bars.V.6.
Maaskee, sagde jeg, at jeg strax kan gjøre
min Konge en lille 'T\Bn%s,tQ.Eio.(191å).

IV.240. *Saa staaer jeg, som en Nar.
|

Og maaskee at vor Sultan (Oehl.1.148:
muligt Majestæten^ blier saa opbragt,

|

At han befaler sine Embedsmænd
|
At

prygle mig. Oehl.PSkrJI.171. alle Menne-
sker havde jo rost min Stemme, maaskee
at denne Mand vilde tage sig af mig.
HCAnd.XI.41. 'Maaske, hvis han med
megen Hast

|
behændigt havde Panden

bukket
I

og siddet ret i Sadlen fast,
| at

han foruden Overlast
| derind i Gaarden

kunde stukket. Kaalund.126. t.2) (Jf. FalkT.
Synt.5. Mikkels.0rdf.576 samt kanske sp.

1215^^^) m. følgende (hoved)sætn. m. ligefrem
ordstilling. Da Josephs Brødre saae, at

deres Fader var død, da sagde de: maa-
skee Joseph hader os. lMos.50. 15. Jeg
tænkte, at saadan Philosophus skulde ikke
kunne sætte nogen Fruentimmers Hierte
udi Brand. Men maaskee Madammen er
bleven indtagen af hans Lærdom og Vel-
talenhed. Ho/6.r^8.('i75i;.7I.5. *at bedre
dig,

I
Kand ey Forhaling taale, |

Maaskee
din Klokke slaaer

[
I Dag sit sidste Slag.

Brors.109. *Maaskee han for dit Aasyn
staaer,

|
Naar mindst du troer hans Kom-

me. Oehl.IV.151. Maaskee De er saa god
at forklare Dem. Hrz.V.118. (han) viste
ingen Tegn paa Forundring; maaske han
havde vidst, han vilde træffe hende der.
JPJac.1.298. 1.3) m. følgende (hoved)sætn.
m. omvendt ordstilling. 'Denne Stund er
vor endnu — maaskee

| Skal det og den
allersidste være. Blich.(1920).IV.207. »jeg
kjøber en Ko,

|
Hvo veed, maaskee kan

jeg kjøbe to? HCAnd.X.548. henter Bal-
sam til dens (o: Babels) Saar; maaskee
kunde den læges (Chr.VI: om den kunde
maaskee læges ).Jer.51.8. maaskee kommer
han, maaske kommer han ikke

j jf: jeg
vil sende min Søn den elskelige; maa-
skee, naar de see ham, skulle de undsee
sig (1907: de ville dog vel undse sig for

ham). Luc. 20.13. 1.4) parentetisk ell. som
alm. adv. indføjet i sætn. Der maatte maa-
skee være halvtredsindstyve Retfærdige
i ^tai&exi.. lMos.18.24. Har maaske Hyppo-
crene KUde faaet hart Liv, at den ikke
vil springe meer for din Herre (o: Rosi-
flengius). Holb.LSk.IV.9. *Jeg tør maaskee

|

Vel faae at see
|
Min Vinter blive til en

Vaar
|
I Aar. Stub.70. *Min Sang er jevn,

og maaskee la-v.Zetlitz.Poes.286. Seent,
maaskee aldrig seer Du Fædrelandet igien!
Oehl.Tale.(1819).43. »Jeg skulde sjunget
lidt meer maaskee —

| Maaske vel ogsaa

lidt hedre. Blich.(1920).XX.221. Det er
ikke Andet, end om De maaskee vilde
være af den Artighed at gaae et Øieblik
l)OTt.Heib.Poet.VI.270. har De nogensinde
betroet hende Deres hemmelige Forlo-
velse? Maaskee paa Veien fra Hoved-
vagten til Halmtorvet? CBemh.NF.IV. 97.
Et stort Loft, hvori der laa maaske hun-
drede Tønder tærsket Rug. Goldschm.VI.

10 79. Hvor mange véd maaske, at det er
ham, der . . opfandt Snurrevoddet. Hjem-
met.l912.645.sp.2. Siden skilles vi, mø-
des maaske og maaske ikke. Pol*191931.
9.sp.5. (spøg.:) „af min Pension kan jeg
ikke leve med Kone og maaskee Børn."— „Maaskee-Børn? hvad er det for
et Slags Børn ?" Heib.Poet.VI.265f. (jf. Ar-
laud.197). CKMolb. (Brøchner.Br.l51). Som-
merrevuen.1901.14. jf.: Har man Kone, er

20 det vanskeligt, har man Kone og maa-
skee Børn, er det besværligt, har man
Kone og Børn er det umuligt. Kierk.1.268.

II
(nu ikke i alm. spr.) i særlige stillinger

(umiddelbart efter subj. i en hovedsætn., ml.
verbets to led % bisætn. olgn.). Jer.dl.8(Chr.
VI; se sp. 715*^). jeg, maaskee, drak
mig ihiel i Gaar hos Jacob Skoemager.
Holb.Jep.II.l. sa.Tyb.1.8. *Vil maaskee

|

De brænde mig lyslevende? Oehl.(1841).
30 V.161. *Hvo veed

I
Hvor nu maaske han

gaaer fra Dør til Dør
|
Og betler om en

Skiærv.Ing.DD.II.m.
\\ (jf. bet. 2 samt

kanske sp.l215^^-) i svar som udtr. for en
forbeholden, forsigtig bekræftelse. „Mit Co-
stume . . er jo et Tegn (paa, at De viser

mig godhed).** — „Maaskee." — „Nei, intet

Maaskee I Heri kan jeg ikke undvære Vis-
heden." £^ei&.Poe<.FiL57i. „er han dyg-
tig?" — „maaske og maaske ikke"

j jf:
40 Hans Ord var et Ord. Et Ja var et Ja
uden maaske — hans Nej et Nej uden
men. Nathan8.(Pol.^U1926.10.sp.l). substan-

tivisk, som øgenavn olgn.: *Han . . intet

giøre vilde
|
Af Frygt at han sit Amt for-

rette skulde ilde. | Man onde Mennisker
saae derfor ham belee.

|
Man og gemeen-

ligen ham kalte Jens Maaskee. Holb.Paars.
314. „jeg (kan) jo tage min Taksigelse
tilbage igien." — „Maaskee." — „Maa-

50 skee, Maaskee! Hør, min gode Maaskee 1"

sa.Sgan.7sc.

2) (især CP) anv. som subst., om (usikker)
mulighed, (ægteskaber, arrangerede af for-

ældre) kand maaskee falde vel nok ud:
men dette Maaskee . . er ofte Aarsag til

stor \]held.Holb.MTkr.237. hans Talent
. . er et Maaskee, som det altid er vove-
ligt at bygge paa. Heib.Pros.V11.98. *Dog
er Alt maaskee

|
Kun et Maaskee. PaL¥.

60 U.315. Verden er fuld af Maaskeer for

Tiden. DagNyh.^*U1922.3.sp.4.
maasle, v. se mosle.
L Maatte, en. ['mmda] (gldgs., dial. ell.

faql. Matte. Pflug.DP.800.1040. LTid.1728.

223. arundtv.B.1.541. HCAnd.IV.447.X.
70. Goldschm.VI.390. Bardenfl.Søm.I.112.
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(Oirønvald-Fynbo:)PraktiskHavebog.(190?).
54.55. Feilb. £renderup.§66. jf. Saaby.

^

(1909). — nu kun dial. Mat jf. u. Hænge-
maatte^. flt. -r. (ænyd. matte, maatte, motte
(Kalk.III.49. V.705), glda. mat, sv.fsv. matta,
no. matte; fra mnt. hiy. matte, holl. eng.

mat; af ital. lat. matta; jf. IV. maatte)
1) groft, flettet eU. vævet stykke af

bast, siv, halm, tovværk olgn., anv. ttl

4) (vistnok egl. (spøg.) omdannelse (for-
kortelse) af Bergamot(ten); jf. lign. udtr.

m. Pære; jarg.; nu næppe hr.) i udtr. mør
ell. blød paa maatten, blødhjemet; „blød
paa peeren". DaniaJ.224.III.62.

II. Maatte, en. se Motte (Mntte).
IIL maatte, v. ['mrnda] inf. ogs. (nu kun

i mere ulitteroért spr.): maa. saa meget
Qvæg, eller Bæster, som hannem tilkom-

indpakning, dækning (mod kulde, stad, slid), lO mer at maa have paa Overdrev. DL.3—
stopning af læk olgn.; ogs. om lignende ind-

retning (gulvmaatte) af gummi olgn. DL.
4—1—38. (jf. ChrBror8.4DL.119). De gaa
altid med en Urkandt maatte ander Ar-
men, for at legge den nnder sig paa Jor-
den, naar de ville sætte dem. Pftug.DP.
1045. indvendig hænges Matter saavel for
Vinduer som Dør. Huusholdn.(1799). 1.3.

•Her (d: i en underjordisk klippehvælving)

13—30. Moth.Ml2. (en gave) som jeg vil

tilbede mig den Naade at maa være i

hendes eye. Eolb.UsynlJI.4. naar Loven
tillader et eller andet Middel at maae
bruges. StampeJI.65. Aanderne synes . .

stedse at maae gaae frem. SuhmJI.219.
PAHeib.US.69. VSO. Cit.l858.(Læsøfolk.
157). UnivBl.I.390(8jæll.). | præs. maa [må'
ell. (især tryksvagt) må, mm] (måtL Høysg.

findes ei engang et Stykke Maatte,
| Hvor- 20 AG.92) ell. (nu næppe br.) maar (i bet

paa man kunde hvile, eller Straa. Oehl.

ND.408. »En Maatte . . | De bredte ud
paa Gulv for hendes Foå.Winth.Eaandt.
59. Ved al Bugsering maa det iagttages,
at Slæbere, Klyds og Bedinger eller Pul-
lerter klædes forsvarugt med Smerting og
'M&itteT.Bardenfl.Søm.I.262. Om Natten
dækkes Drivbænken med Matter. ^ Grøn-
vald-Fynbo:) PraktiskHavebog. (1907). 55.

\\

1.1 og 2: Moth.M13.' Langebek. Breve.180.
361); 2.person ent. (nu kun dial, s/J maa(8)t
•Du maat icke. Sort. Poet. 30. Brors. 177.
jf. Feilb. samt Kort.166. | præt. maatte.

Il
part. maattet (SortMS.G2r. JBaden .Ho-

ratiusJ.249. LSmUhJ)N.187. VSO. MO.
JPJac.II.394. Esp.§193) ell. (nu ikke i

skriftspr.) maat [mmd\ (Moth.Ml2. FrHom.
PM.68. Holb.Bars.I.l. KomGrønnegJl.8.

s^c. om den lige uden for ell. inden for en 3a Brors.50. Høysg.AG.92. UnivBlJ.390.396
(indgangs)dør anbragte gulvmaatte. Grundtv.
B.I.541. brug Maatten !D«fe£r. tofem. hol-
de sig paa maatten, (jf. sv. hålla sig
på mattan (Dalin.Ordbok.I. (1850). 320))
egl: blive staaende (paa maatten) lige ved
døren; overf. (dagl): opføre sig beskedent
(artigt, tilbageholdende), saa at man ikke
gaar andre for nær, blander sig i andres
sager olgn.; holde sig i skindet (først alm. fra

(sjæll.). Brenderup.§193. „udenfor bog-
sprog den dag idag". EJessen.(Aarb.1867.
372)) ell t maaet (LTid.1741.167. VSO.
(»obsol.*); ell. (talespr.; I br.) maatte (se

ndf. sp. 719**). I fig. former bruges nu ikke
ell. kun i spøg. (tilfældig) anv.: pass. (jf.
præs. maas u. bet. 4a

j[,
præs. part. (jf. vel-

maaende^ og imp.; inf. efter modalverber
(uden at) bruges nu kun (^.) i stift bog-

1880'eme, jf. Gadeordb.' og CavlingJ.98). 40 sprog, i bet. 4r5 (jf.u. bet.Lt): Skulde en
•var jeg bleven derhjemme,

| og havde paa
Maatten mig holdt,

| og ikke spillet med
Godtfolks

I
Gudebilleder BoldL Drachm.

UV.87. Her skulde man spille Peter An-
stændig og holde sig paa Maatten. Egeberg.
P.182. jf.: Viser en Herre sig i Døren, gør
Damerne sig endnu tykkere . . og sender
den Indtrædende nogle Hold-Dem-paa-
Maatten-Blikke.Po/."/Ti889.i.«i>.7

rig Mand ikke maatte nyde sin Rigdom ?
Gylb.(1849). VIU.21. tU dette . . vil jeg lidt

neden for maatte komme tilbage. Madr.
GBJL18. Dette (o: at et iUegitimt forhold
anerkendes) er mere særegent (for Rus-
land). 1 andre Landes Hovedstæder vilde
de maatte indgaa Ægtesk&b.Brandes.X.
363. VilhThoms.Afh.Ll89. | ved siden af
udtr. m. flg. perf. inf. Chave eU. være -j- part.)

2) (efter iy. matte, et fra I. Maatte forsk. 50 som : Skam faa Autor, hånd maatte have
ord (se I. Made^, men i da. (tU dels) sammen
blandet m. dette; sj.; især poet. ell. om for-
hold i Schweiz; jf. ogs. Græsmaatte) grøn-
svær; græsklædt flade; eng. 'Tæt ved
den dybe Grotte

| En Eng huldsaligt
laa,

I
Alt paa den grønne Motte | Stod

røde Blomster smaae. Oehl.NG.(1819).119.
•Jeg laa paa den grønne Matte,

| nær
Fyrreskovens Bryn (o: i Schweiz). BichJL

iort den noget vitløftigere. Holb.Kandst.
1.4. Selv om en af Deres Gæster maatte
have vakt Deres ^i\sh2ig.EGad.TT.146.
forekommer (nu I br.) tilsvarende udtr. (tU
beteanelse af noget blot tænkt) med udeladt
hiælpeverbum som: Jeg kunde endelig vel
skrevet et Brev til eder, som han maatte
læst. Pameki.I.514. saa maatte jeg i mine
egne Øine blevet en Sandhedens . . For-

12. Fønss.UA.138. jf. : »min Grav omfatter
|
eo ræder. Grtindtv.(KbhSkild.l818J669). Jeg

Den tynde lille Skorpe nær ved Lyset,
Bedækket af de grønne Blomstermat-
ter. OeAi.i.J7.530.

Z) overf., om fladt , aflangt stykke blød
mandel- ell. nøddekonfekt(rwugat), over-
drysset med chokolade.Pol."/4l927.11.spJ.

skulde vel egentlig ligget stille . . men
saa maatte jeg ikke været indbuden til

denne Fest. Ing.EM.I.130. mange stakkels
Mennesker vil selv komme tu at indse
det, at de maatte hellere kommen døve
til denne onde Yeråen. OMøll GK. 84. \\
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ved siden af udtr. m. har ell. havde maat-
tet (maat) og fig. inf. som: Jeg har maat
gribe til de Midler som jeg aldrig har
tænkt vsia. Holb.Bars.V.l. for Vinterens
Skyld havde (han) maattet overligge i

Epirus. JBaden.Horatiu8.I.249. UnivBl.I.
396. (sj. m. udeladt hjælpeverbum: *Hvis
Himlen ey hafde hant-hæved hans Sag,

|

For Døden da maattet hånd grue. SoH.
HS.Q2r) findes (nu kun i mere skødesløst

spr.) udtr. m. yerf. part. i st. f. inf.: Deris
Fiende . . haver . . maat giort de andre
Selskab. Pflug.DP.lOlO. Jeg . . har maat
gaaed bort med uforrettet såg.Holb.GW.
(1724).24sc. jeg har maat loved hende at
slutte Contracten i Aften. sa.S^M.III.i. (han)
har maatt ædet sig igiennem fem Posteyer.
Phønixb.FM.l?26.Nr.2.4. det ord har jeg
måttet slået op. Dania.III.167. Jeg har
aldrig måtte gået ud om aftenen. Mikkels.

Ordf.421. se Dania. III. 166ff. 239ff. og jf.
kunne sp. 741*^K

{ænyd. mue, maa, maatte (ASVedel.Saxo.
(1571 ). 148. Huitfeldt. Chr. IIsHist. (1596).
26. PJColding. Kircke- Historie. (1614). Q2r;
part. maat (Bævebog), ma.attet(SørenPoulsen
Ootlænder.ProsodiaDanica.(1671 ).2), ma.^tte
(Huitfeldt. Friderichl. (1597). Fort.ASr)),
glda. mu(gh)e, æda. mughu (præs. ma, flt.

mughu, præt. ma.tit)Q), fsv. mughu, osax.

oht. mugan (hty. mogen), sideform til fsv.

magha, got. oht. magan 09 oldn. mega; besl.

m.gr. méchos, mechané, hjælpemiddel (se

Mekanikj; jf. formaa. Formue, Magt, mu-
lig samt paa maa (og) faa u. I. maa || 1. br.

uden for indik. (præs., præt.); inf. maatte er

overført fra præt. ; jf. : Om téir, bcir, og måa
siger man rimeligst, at de haver ingen In-

finitivnm. Høysg.AG.78. \\ uden for bet. i.i

og 2 næsten kun anv. (som modalverbum) sty-

rende en inf. uden at ell. (se bet. 1.8, 4.1 og
5.2-3j i forb., hvor inf. kan være udeladt
(underforstaaet))

\) somudir.for forholdsbestemt mulig-
hed, (naturbestemt) evne ell. kraft, (lov-

bestemt) magt ell. ret. l.i) f »*• substantivisk

adj. som obj.: formaa; kunne, to måer
mere end en.Moth.M13. Hånd måer meget.
smst

II
*Ikke maa vi udi (0: intet har vi at

gøre med, ingen andel har vi i) Kong Eriks
Død. AbrahNyerRahb.II.147. jf. bet. 3.4 slutn.

1.2) (nu næsten kun arkais. ell. dial.) m. inf.

som obj.: have mulighed for, evne til,

ret til; kunne. Dog skal hun ikke maa
gifte sig, eller blive boendis i det Sogn.
DL.3—16—15—1. Philippus sagde: der-
som du troer af gandske hierte, maae
(1819: kan) det skQe. AvG.8.37(Chr.VI).
*Naar jeg for Vee og Smerte | Ey mere
tale msiSi. BrorS.275. *Vist Elskovs Fryd
med ingen Glæde lignes maa. Oehl.NG.
214. Odaainsaker, et saa lykkesomt Sted
for hver Mand . . at af ham falder Sot og
Ælde, og han maa ikke dø. Grundtv.PS.I.

442. „Tøv dog lidt endnu .
." — „Jeg maa

ikke hMve.'' PVJac.Trold.9. „vejer en Braa-

ding (0: brønning) 2 Lispund?" — „nej —
ja saadan maa'en jo være (o: kan den (und-
tagelsesvis) være).** OrdbS.(sjæll.). || i særligt
udtr. det maa (alm. kanj du lide paal
Moth.L146. Skuesp.V.108. detmaaikke
hjælpe, se hjælpe sp.5jf8". det maa jeg
(gerne) lide olgn., se IV. lide 4.i og 8. i

forb. m. hænde, ske, være (jf. maahænde,
maaske^ ; Det er kløgtig udlagt . . maa det

10 vel være, som du siger, og dog giver det
ingen videre Kundskab om Drengens Her-
komst. Hauch.II.329. „Endnu er du ikke
saa voxen, at du her kan raade" . . „Maa
det saa være, at du har Ret heri, men
naar jeg engang bliver voxen, skal det
skee." smst.460. Hun er vel ringe af Fød-
sel; maa vel og skee, at hun er ikke
ganske fri for Synd.PVJac.Trold.73. maa
hænde, se maahænde. maa ske, se maa-

20 ske. paa maa (og) faa, se I. maa.
|| (jf.

bet. S) (delvis ell. næsten) være berettiget
til; have (en vis) grund til; (næsten)
kunne. *Bruno svared brat derpaa:

|
„Bil-

ligt maa du tale saa." Oehl.L.Ii.3. sielden
have (vi) hørt noget saa Opløftende, ja

jeg maatte sige, saa Trøstende. Mynst.
(SkandLittSkr.1814.184). i hvilken Ydmyg-
hed, jeg maatte fast sige Fortvivlelse, jeg
dengang svævede. sa.Ee/'.iOO. jf. bet. 3.3-4

30 og 4.1: her maatte man vel spørge ell. må-
vende (osv.)\ Levin, ja, det maa du nok
sige olgn., se nok (jf. Gang sp. 674^*). 1.3)

(jf. kunne 17; nu vist kun arkais.) svarende
til bet. i.2, uden (m. underforstaaet) inf. *„Hør
du, Hr. Oluf, træd i Dansen med migl" . .

|

„Jeg ikke tør, jeg ikke maa, | i Morgen
skal mit Bryllup staa." DFU.nr.7.10. *jeg
(skal) hævne det, snarest jeg maa. 8m.sf.wr.

16.14. vi rider Rytterne i Møde og sinker
40 deres Komme, mens vi maa (o : saa længe

vi kan).JakKnu.Adelhrand ogMalfred.(1900).
52.

2) (vist kun i folkevise-spr. olgn. ell. i efter-

ligning heraf ell. af sv.; jf. velmaaendej i

forb. m. maades-adv. : være visse vilkaar (m.
h. t. ydre tilstand ell. helbred) underkastet;

befinde sig; have det. *det raade Gud
Fader i Himmerig,

|
alt hvor Dagmar

hun maa. DFU.nr. 23.10. Jeg måer vel.

50 Moth. M13. Hånd er s;^g og ilde hånd
måer. smst. Hvor maaer den gode gamle
Herre Greve Bonde? Langebek.Breve.361.
smst.180.

3) (især Oj m. bet. af en vis ubestemt-
hed, en hypotetisk mulighed ell. en

ubestemthed i opfattelsen ell. ytrings-
formen. 3.1) som udtr. for en hypotetisk
mulighed ell. antagelse om noget, der

(under visse omstændigheder) kan ell. (let)

«o kunde (tænkes at) ske, muligvis vil

ell. vilde indtræde; ofte m. forskydning

af tiden (til præt; jf FalkT.Synt.185. Mik-

kels.0rdf.452/f.). ||
(nu især bibl.) i al alm.

Der maatte maaske være halvtredsinds-

tyve Retfærdige i Staden. lMos.18.24. Jo-

nathan skal ikke vide dette, det maatte
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bedrøve h&ra. lSam.20.3. Hvo veed? han
maatte maaskee vende om og angre det.

Joel.2.14. for alting lad icke nogen faa

dette at vide, der maatte spilles en Co-
moedie derover til min Beskiæmmelse.
Kom Grønneg.1.270. jeg tør ikke lade Dig
selv kiøbe; Du maatte blive bedraget.
Biehl.(Skuesp.IIl4.26). Jeg maatte kan-
skee gjøre mig skyldig i en liden Usand-
hed, om jeg sagde, at jeg heri vilde føie

dig. PAHeib.Sk.II.137.
||
(mi 1. br.) i betin-

gelses-sætn. Men hvis jeg maatte gaae bort
(o: dø), vil du da opfylde min Bøn? Hauch.
III.291. n i relat. scetn. Riget (slculde) til-

falde de Børn, hnn i Tiden maatte faae
med (k(mgen).Molb.DH.I.406. Kierk.XIV.
115. %i en indrømmelses-sætn., der udtrykker
en (tænkt) mulighed, som dog ikke forandrer
et vist forhold, en vis udvikling af handlingen
(„selv om nu ogsaa var, at", „lad saa være,
at", „hvad enten man gør saa ell.saa"); dels

i pronominalsætn. som: (kongen garanterer
det) Westindiske . . Compagnie fornævnte
Eyland St. Croix . . imod alle og enhver
Puissance, hvo det end være mzutte. Holb.
Staat.342. mine kiere Børn (bør aldrig)
blive i Penge Sager Forlovere for nogen,
i hvo det og være motte. Æreboe.250. vi
to vil holde sammen, hvad der saa (end)
maatte ske, hvordan det saa (end) maatte
gaa

i

dels i indrømmende hovedsætn. ell. (nu
tsær) konj.-bisætn.: aldrig bliver jeg saa
Vred, I faaer mig jo god igien. Jeg maa
bande og jeg maa forsvære mig, saa me-
get jeg \i\. KomGrønneg.I.303. den maae
oversættes saa slet og skiødesløs, som
neppe kand taales, dens Læsning bliver
dog behagelig og njtX\g.Pamela.I.a5r. hun
(o: en skuespillerinde) maae tale eller ikke
tale, hendes Spil gaaer uafbrudt frem.
Bahb.B.228. 'jeg maa banke (kobberet) saa
tidt, jeg vil,

I
Saa faaer jeg det dog al-

drig til at tie. Oehl.A.225. *Man længe nok
maa sige, | At Kjærlighed er blind,

|
Det

blir dog Lysets Rige, | Hvor ret den
strømmer må.Grundtv.FS.VI.10. "Giv Tidl
og Livets Træ bli'er grønt, | Maa Frosten
det end kue. Ing.EF.III.149. Selv om en
af Deres Gæster maatte have vakt Deres
Mishag ved ukorrekt Optræden . . maa De
beholde Deres Ærgrelse hos Dem selv.
EGad.TT.146.

\\ m. bibet. af en vis ligegyl-
dighed, upaavirkethed, passivitet fra vedk.
persons side, som udtr. for, at man (uden at
paavirkes) lader noget ske, overlader det til

en andens vilje ell. afgørelse, til muligheden
ell. tilfældet. „Hvis ikke slige (rim-)OTå
vare, forgik i en Hast toe tredie deler af
den Poetiske Verden." — „Det maa saa
være." Holb.Usynl.II.6. Det maa gaae mig,
som det vil. MO. jf: „Seel der kommer
min Søn." — „Ja, det maa hånd (o: lad
ham blot komme), jeg tør sige ham det
samme selv." Holb.Jean.III.4. nu især (m.
overgang til bet. 4-5^ i udtr. det maa han
om olgn., se om. 3^) m. bet. af en opfor-

dring ell. henstilling om (heUere) at for-

holde sig paa en vis (en anden) maade:
(hellere) skulle; burde; gøre bedre i at.

du maatte slaae fra dig, saa blev KieUin-

fen nok goå.Holb.Jep.1.3. De Hundsvotske
oeter maatte boe midt udi Byen som

andre Elremmere, der have noget at selge.

sa.Tyb.1.8. *Hroar! du vrager vellystig din
Mad?

I
Ønsker, som Bonden, det spækkede

10 Fad?
I
Skamme dig maatte du; giør mig

ei rødl Oehl.HF.79. R nu især m. bet. af en
afvisning ell. benægtelse af mulig-
heden for ens eget vedkommende („an-
dre, den ell. den gør det muligvis, men jeg
gør det ikke"); i talem. som: 'Viin er jo

forbudt i Alkoranen, | Og Fanden maatte
tygge Opi\im.Oehl.A.178. Fanden maa blive
klog paa FrnentimxneTBe.HeibJPoetJS.1.218.
det maa fanden vide, se Fanden 4.i. det

20 maa guderne ell. gud ell. vorherre vide, se

Gud (SP.289P'' og 293^^), Vorherre, j/.dcf. 4.1

:

om man og haver troffet (middelvejen) over-
alt, derom maa Publicum dømme. Høysg.
AG.Fort.2r. det maa han (osv.) forstaa, se

II. forstaa 4.1. 3^) (nu l.br.) som (hypotetisk)

omskrivningsord, der gør udtrykket mere
ubestemt (iisikkert, forbeholdent, beskedent):

monne, (maa være osv. = er vel, monstro,
mxiligvis osv.). 'Tage du saa mit Skarlagen-

30 skind,
| Af Fløiel det vel maa være. Oehl.

L.I.293. Gud véd, hvad I maa rode LBang.
HH.146. B (gldgs., emb.) i forb. m. anmode
olgn. Det par (ilarøjne, hvorom Deres
Velærværdighed hafver giort Begiæring,
skikkes herhos, som bedes at maa tages
til Takke (o: som jeg beder, at De vil

(„maatte") tage tU takke med). Gram.Breve.
25. Hylling.HJ.356. Jeg maa . . eller blø-
dere: Jeg maatte have Sognefogden an-

40 modet om (osv.).BSt.l922.131. jf. bet. 3.2:

Forestaaende tilmeldes Sognefogden til vi-

dere Bekjendtgjørelse for Vedkommende,
som derhos maatte gives Paalæg om, at

indløse Bevillingen. Hylling.EJ.357.
||
(m.

overgang til bet. 6; nu 1. br.) til betegnelse af
en menings usikkerhed, en tvivl olgn.;

i udtr. det maa jeg tro, mene olgn., det

skulde jeg (næsten) tro, mene. Moth. MIS.
3.4) {jf. bet. 1; vistnok efter ty. mogen; nu

50 næppe br.) (i præt.) i forb. m. gerne (l.i)

ell. nok som udtr. for et (ubestemt ell. beske-

dent udtrykt) ønske: ville (gerne); gide
(3). Naar Du hafver læst dend, motte jeg
gierne hafve Bogen tilbage. Gram.Breve.
286. Langebek.Breve.302. Denne Vending
giør ikke liden Indtryk paa den lastefulde
Tilhører, der dog gierne maatte hedde en
Christen. Basth.GTJ62. Q især i forb. jeg
maatte gerne ell. nok vide. Jeg maatte

60 gierne vide, om han i Daaben har faaet
det Navn. Holb.Philos.II.l. Langebek.SA.34.
Jeg maatte nok vide, hvor I tilsidst vil

hen med den Lignelse? ÆPonf.Men.JIJ.
430. smst.356. frapantere Contrast kan man
ej tænke sig end denne Doctor ved Siden
af Fru Doctorinden . . Jeg maatte gjerne

Xin. Rentrykt,"/, 1».M 46
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vide hvorlunde slige 2 Personer komme
ud af det under Sparlagenet? POBrøndst.
B.83. li

kun tvivlsomme eksempler foreligger

paa en (af ty. mogen paavirket) anv. af
maatte uden nærmere bestemmelse i bet.:

have lyst (til); ønske; ville (gerne).
*„Giv os lidt Suul til Brødet, | Du ædle
Jarl i Nordl"

|
„En Kiænde Suul til Brø-

det
I
Det faaer I om I maal" Oehl.Helge.

(1814).15. (jf. OehlPoet.Skrifter V.Topsøe-
ip

Jensen.V.(1930).358 ; kan ogs. være en (folke-

viseagtig) anv. a/"maatte i bet. fLs ell.) 3.1 ell.s;

jf. folkevisecitaterne u. bet. 1.8 og fæ.: *Dine
sølvbundne Knive | dem faar jeg, naar
jeg k&n. DFU.nr.S9.11). *Lad dem synge,
som de ma&elWinth.III.llS (er vistnok

snarest bet. 5.2J. m. subst.-obj.: 'Selv Eders
(o : jætternes) Slægt i Bierge . . | De listig

kloge Dverge
|
Maa Eders Undergang.

|

De smedde mangt et Stykke
|
Til Østens 20

lyse Æt (o: aserne); \ Dem skal vi een-
gang smykke | Med Eders røde Tvæt (o:

blod). Oehl.ND.36(kan ogs. være bet. 5.2 (m.
underforstaaet inf. : volde, medvirke til olgn.)

ell. bet. 1.1 (slutn.J).

4) som udtr. for, at noget tillades ell.

forundes (en). 4.1) som udtr. for til-

ladelse tf. lovbud (gældende vedtægt) ell.

personlig bestemmelse (i det enkelte tilfælde)

ell. (i nægtende forb.) som udtr. for forbud: X>

have ell. faa tilladelse, lov til; dels m.
inf. som obj. ell. m. underforstaaet inf. : (de

nødtes) af Kongen til at æde Svinekjød,
som de ikke maatte. 2Makk.7.1. om ieg
måe for ham. Moth.M12. jeg troer ikke,

Svoger har Tanker om mig, at jeg skulde
tale andet med hende, end det som enhver
maatte høre. Holb.llJ.IV.?. den lille sorte

Hønne maae ikke komme blant de andre.
sa.Stu.II.l. ingen Soldater-Kone maa bru- 40

ges som Gjordemoder udi Kjøbenhavn.
MB.1744.898. *Skovtouren er min bedste
Dag.

I
Det er den eneste Dag, jeg (0: en

tjenestepige) maa gaae
|
For min Madam-

me med Solhat paa. 0ehl.SH.12. jeg (bad)
om Tilladelse til at maatte indbyde ham.
Gylb.EA.121. lad mig undertiden maatte
skrive Dem tH. HCAnd.Breve.1.73. Må vi

notere det fa; give kredit derpaa)? Hjortø.

IU.163. jf. god 10.2: Hader du mig, siger 50

du? Du maa godt, ja, du maa..JPJac.Il.
230. dels (især da^l.) m. pron. hvad, det
olgn. som obj. (ell.m. mf. gøre underforstaaet)

:

Han skal ikke . . bestemme hvad jeg maa
og ikke maa. AndNx.PE.III.ll. der „er
ikke noget ved" at begaa Hverdagsgal-
skaber, som alle og enhver Dreng „maa".
HKaarsb.M.132. (spøg.:) ået maas ikke,
det er ikke tilladt, er forbudt. Fortegnelse
over, hvad der ikke maas i Danmark. 60

Ekstrabl.**lil90S.2.8p.l. || som indledning til

en tiltale, et spørgsmaal: maa ell. (mere ær-
bødigt) maatte jeg tale med dig, jeg maa
ell. maatte vel ikke tale lidt med dig olgn.

maatte jeg tale noget med ham i Eenrum,
jeg vil ikke, at Giertrud skal høre det.

Holb.Hex.II.5. Maatte jeg spørge om hans
Navn? sa.Pern.IJ. 7. Maae jeg vide (alm.:
spørge, faa at vide j, hvor De boe. Blich.

(1833). VI.104. Lammet: *„God Dag, Mads
Gedebuk 1 hvad vil Du her?"

|
— Bukken:

„Maa jeg spørge, kommer jeg Dig for
nær?" Winth.II.153. Kvinden kom frem
imod ham (o: en godsejer): „God Aften I

Maatte jeg ulejlige Herren?" Madelung.
GM.58.

II
(m. overgang til bet. 3.2) m. mere

ell. mindre svækket bet. som udtr. for ind-
villigelse, samtykke, henstilling ell.

opfordring, han maa ikke tage det op,
som en Hofmod af mig. Holb.Stu.III.5. du
maa ikke tro, at jeg overvurderer hans
evner

|
han maa (for mig) gerne osv., se

gerne 8. han maa hellere, helst osv., se

hellere 2.8, helst 2.s. jf. bet. 5.2: *En Væd-
der ligger paa hver Side | Et halvt Aars
Tid, det maae I \ide.Abc.l5. Klemensker;
der er kønt, maa De tro, ved Bakkerne
bagved. AarbTurist.l926.?9. 4.2) (jf.bet.3)
i udtr. for en (gunstig) tilskikkelse af
gud, skæbnen olgn. (ofte præt. maatte m.
optativisk bet.; jf. Mikkels.Ordf.460f.). da
hun laae syg af Guulsot i Fior, ønskede
jeg, at hun maatte leve. Holb.Jep.1.3. 'Nu
er mit Ønske . . at det mit varme Hierte
føler . . maa høres 1 Ew.(1914).III.215.
*(gud) unde os her at leve saa, | At naar
af Verden vi skal bortgaa, | Vi da maatte
være glade. Grundtv.SS.III.526. min For-
ventning er, at min Hensigt maa blive

opnaaet. ^ierfc. F.57. *Dammen ligger Da-

fen ud
I
med Brudelys i Hænde, |

rækker
øjt de ranke Skud, ( at Solen maa dem

tænde. Aakj.SV.II.?0. spec. (højtid.) i ønske-

sætning: maatte der kun ingen Hinder
komme inden Klokken ^.Holb.HP.1.7. alt

har mit Hierte tilgivet Dig — maatte og
Himlen tilgive Dig.Falsen.SA.103. *End
maatte mig tillades at anføre | En Mands
Exempel, som er ingen Kastekiep.TPr^wn.
ST.7. *Ak, Dronning! maa det dig ei værre

faae 1 Foersom.Overs. afShakespeare .Bichard
I.(1815).101. *Jeg sender dig Murad,

|
Mit

eneste Bud, —
| O, maatte han dig finde.

Winth.VI.35. Akl at hun dog ikke maatte
døe, ak at hun dog ikke maatte visne
hen\ Kierk.VI.188. »Fyrstebrud! . .

|
Du

fremmed er — o maa Du blive hiemme!
CKMolb.(BerlTid.''yel841.1.sp.l). Blot han
dog maatte beholde lie\sen.Skjoldb.SM.25.

gid han maa ell. maatte osv., se gid l.i og 2.

fud give, at det maa (maatte) ske olgn., se

give 3.4.

5) som udtr. for aarsagsbundet afhæn-
gighedsforhold, (nødvendig) følge ell.

forudsætning. 5.1) om hvad man gennem
(iagttagelse og) slutning kan fastslaa
som en (nogenlunde sikker) antagelse ell.

kendsgerning ('maa bo = bor sandsynlig-

vis, sikkert, utvivlsomt olgn.). I er jo icke

Jomfrue meere, saa maa I jo være Frøi-

ken. Holb.Eandst.IV.3. Her maa vist boe
en Balbeer; jeg seer, der henger Fade
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I

uå.sa.GWJV.O. Hånd maa have haft en
Aabenbaring udi Søvne; thi jeg kand icke
tilskrive saadan hastig Forandring andet.
sa.UHH.III.l. 'Hvor seer jeg glad igien
de mange Yndigheder,

| Som den maa
være blmd, der kan ei see hos eder. Wess.
14. Jeg vidste, paa hvad Lag i Heden jeg
omtrent maatte befinde mig. Blich.(1920).
XIV.215. han maa være gaaet fra For-
standen. E.tib.Poet.VI.142. Jeg kunde strax
lugte, at det (o: brevet) maatte være fra

en forliebt Snushane. Oiersk.Com.1.19. Ja,
hun maatte hade ham, maatte gaa og
gemme paa Hævntanker, thi en saadan
Forhaanelse som den, han havde tilføjet

hende, kunde ikke glemmes.JPJac/J 7-2.

Der maatte vel komme en Vogn, hun
kunde faa Køring med. Søiberg.FLP.167.
5.2) m. flg. inf. (i pass. normalt -s-formen)
ell. et erstatnin^sord herfor (det, hvad) ell.

underforstaaet xnf. (om forb. uden inf, men
m. adv. ell. præp. se bet. 6.3) som udtryk for
nødvendig konsekvens af elL forudsæt-
ning for noget (if en naturlov, naturens
orden, iboende natur, naturlig drift, ydre
hetAemmende forhold, paabud, vedtægt, tvang,
pligt olgn.), for at betegne, at noget under
de givne forhold ikke kan være ander-
ledes end (ved inf.) angivet: være nødt
til at; være tvungen til at; ikke kunne
andet end at; ogs. (m. h. t. nødvendig for-
udsætning): (nødvendigvis) skulle ell.

(absolut) burde (være eU. gøre noget, for
at optræde paa normal vis, følge alm. gæl-
dende vedtægt olgn.). hun slaar mig. Ride-
fogden driver mig til Arbeid som et Beest,
og Degnen giør mig til Hanrej. Maa jeg
da icke vel dncke? Holb.Jep.1.3. hvo der
vil lyve, maa have en god Ihukommelse.
saJean.11.2. De loe alle, saa de maatte (o:
var lige ved at, næsten maatte^ spræcke. sa.

Tyb.II.l. Gerners Jordedag maae . . være
et Hædersminde for vor borgerlige Fri-
hed. Rahb.Min.l788.II.120. 'Det varme
Jern maa smeddes, før det køles, | Og
Qvisten bøies maa, mens den er ung.
OeU.VIII.17o. •Underlig blandede By
(o: Eor.tør)l uagtet din Svaghed og Bru-
sen

I
Maa jeg dog have dig kiær, enten

jeg vU eller ei. sa.L.IJ.47. 'Skjøndt jeg
maa som Blomsten visne,

| Skjøndt min
Haand og Barm maa isne,

| (dog) jeg Døden
ei skal smage. Grundtv.SS.1.455. *spørgl —
Da maa hun svare,

| Hun tvunget er der-
t\l.Winth.HF.96. Soldaten kunde slet ikke
lade være, han maatte kysse hende. HC
And.V.7. „Skee hvad der maa!" sagde
den Største. „KraskI" der revnede Bæl-
gen, smst. VI.207. Sætkrogene . . maa, mel-
lem hver Gang de benyttes, blive reen-
gjorte.smsf./.i^/. han maatte, han var nødt
dertil, det var hans Natur. Goldschm.II.
20. han havde forsømt at melde sin An-
komst til Øvrigheden, hvad alle Fremmede
maatte. Brandes.MB.119. jeg maa lade min
Moder leve i en Fattigstiftelse, og jeg

maa, maa, saa udarm er ieg.JPJac.II.42.
(hun) stod op paa Stolen . . hun maatte
det, for at naa Vinduet. Bang.L.4. Man
maa beværte sine Gse^ter. LeckFischer.K.8.
som (spøg.) forundringsudraab: man 'maa
forbavses!

j
maatte høre (for) noget, se

høre 7.2. man maa lade ham (at) olgn., se

IV. lade 5.5. nu maa jeg le, se IH. le la.

nu maa min lomme le, se I. Lomme 2.2.

ipjf. bet. 1.2: Postmesteren maa takke Mr.B.
(o: har B. at takke) baade for sin Bestil-
ling og gandske Velfærd. Pamela.I.312.

jf. bet. 5.1: Blandt alle menneskelige livs-

ytringer må sproget vistnok siges at være
. . den mest vidunderlige. VUhThoms.Afh.
1.3. I som udtr. for eneste tænkelige forud-
sætning ell. mulighed, han maatte være
Stok og Sten, for ikke at bevæges. Ing.
EF.II.31. man maa være sexten Aar for at

ao (o: kun naar man er 16 aar, kan man) give
et Løfte, der . . kan have saa farlige Føl-
ger. Gylb.(1849).VI.lS8. jfbet.S.v. Floren-
tlne . . er saare langt fra at ligne en
Kleopatra ellers, det maatte da være i

hendes yndige Armbevægelser. Sibb.II.
196. I i udir. for en af visse omstændighe-
der fremtvungen tilstaaelse. Det maa jeg
bekiende, det er FudseerligtlKom Grønneg.
11.33. Jeg troede ikke, maa jeg sige . . at

30 man herover vilde komme i et sligt Ra-
serie. FruEeib.B.II.13. H i forundringsud-
brud. hvad maa folk dog tænke ell. tro!

j

•Sanct Ignaz! hvad maa jeg høTelHrz.
DJI.67. B om maatte m. subd.-obj. se bet.

3.4 slutn. I (sj.) uden inf., i udtr. som der
maa regn, regn er nødvendig; der maa regn
til (jf. bet. 5.3 slutn.). 'Der maa Regn, før
Skoven skyder Løv. irrz.D.I/.8P. »En Amt-
mand bør man respectere;

| Han er vor
< o Øvrighed; der maa Respect. .ffrz.JF.56.

II QP præs. maa brugt substantivisk, som
udtr. for en bydende nødvendighed. Intet
trænger jeg mere til, end et udvortes
uimodstaaeligt Maa, som kan drive mig
fremad i Livet. Sibb.I.172. smst.88. Ethvert
Bør medfører et Maa. PEMiiU.*147. 53)
(især tale!>pr.) bet. 5.i i ellipt. udtr. (uden
inf.) m. adv. ell. præp. til angivelse af ste-

det (retningen) (se FalkT£ynt.272. Mikkels.
50 Ordf.722f.). B m. udeladt bevægelsesverbum

(..gaa", „drage" osv.). Klokken er mange.
Jeg maae til Hove. Holb.HAmb.II.4. Jom-
fruen var ikke vel, hun maatte ud og tage
Luft. sa. Mase. III. 3. mit Hoved (havde)
neppe naaet Puden, før jeg maatte op
igien.Bagges.L.II.190. 'Sig nærmer Tiden,
da jeg maa væk,

| Jeg_ hører Vinterens
Stemme. Blich.(1920).XX.221. *\i gaae nu
for Exempel tU en Broe . . | Og over Broen

60 vi nødvendig masie. Wilst.I).III.ll. 'Ingen
Ro

I
Jeg fik ved Maden, og afsted jeg

maatte. PalM.TreB.22o. *Han maa herfra,
maa bort, saasnart som muligt. Holst. G.116.
*0g Hans, som Kage skulde have,

|
Han m aa

(1922: maa gaa^ tilsengs med sulten Mave.
BastianJfr.9.3. se ogs.u.hen (IIl.i), ind (la)

46-
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ofl.— uegl; i udtr. for at gaa ind til, tage fat
paa en (tvungen, ubehagelig) virksomhed olgn.

:

maatte deran, heran, se deran (1), heran (2).

nu især i udtr. maatte til det. V. maatte
til det for tredie Gang (o: gentage en sæt-
ning). Schand.TF.II.72. jf.: jeg skal tale

med Mester Herman, og begiære hans Dat-
ter . . frisk Mod, Antonius, er halv Tæring,
det hielper icke, du maa devtil.Holb.Kandst.
I.l. spec. ( dagl.) : dø. „Er Du ein i Kjeun-
hahn idau?" — „Ja jæ ae kommen ein mæ
Ahns." — „Den Gahml mot' da till'ed."

FritzJilrg.nr.76. Ja Kirsten maatte jo til

det, da hun havde gjort Barsel. Schand.F.
204. Drachm.YD.128.

|| m. udeladt trans, be-

vægelsesverbum, dels m. person-subj., i forb.
m. præp. med, i udtr. som maatte af,
frem, op, ud med noget, maatte afle-
vere, udlevere det, give det fra sig olgn.; jf.
med, op, ud ofl.; dels m. tings-subj. („maatte
bringes, tages frem" osv.): hånd (sad) og
sov med Buxerne . . paa det ene Been,
hvorudover Crabasken strax maatte af
Krogen. Holb.Jep.I.l. Noget .. Kryderie
maa der paa en saa tynd Suppe. Bagges.
DV.XI.257. Det er baade Modsætnings-
forholdet og Overlegenhedsforholdet, som
maa med for at give det sande Billede
af (jviå. Krarup. L.S06. om ytring olgn.:

maatte ud, se ud.
,

//"..• jeg har aldrig hørt
den Vise; men dog sad den mig i Qvær-
ken og maatte herviål Oversk.Com.III.166.
især m. præp. ell. navnlig adv. til i udtr. som:
der maa tid til (alting), tid maa (der)
til osv., tid (osv.) er nødvendig, behøves, ud-
kræves (jf. bet. 5.2 slutn.). et anseeligt Em-
bede maae der til, for at kunne frie til en
riig Pige. 8chytfe.IR.IV.112. man lever
ikke alene af Kierlighed, der maa mere
til. Biehl.PT.8. *List maa til, hvor Kraften
ei forslaaer, Oehl.XI.159. et lille Glas Punsch
maa åer tH\ Ing.LB.II.53. Obligationener
sandelig ikke udløben før imorgen, og der
maa jo Tid til Alting. Heib.Poet. V.320. En
(russisk) Provinsby har en offenlig Have,
€n Katedralkirke, et Guvernørpalads og et
Hospital. Dette maa til. Brandes. X. 305.
(han) var saa opsat paa at fuldbyrde sin
Trusel, at der maatte Bønner og Taarer
til, for at faa ham gjort rolig igen. JPJac.
1.270. jf.: »Han blive kan til Alt, ja selv
til Guldsmed, | Dog kun hvis han vil øve
sig, forstaaer sig;

| Thi Øvelse, den maa
dertil. Hauch.D V.11.24.

IV. maatte, v. [imooda] -ede. {af I.

Maatte) t) (dial.) fremstille (binde)
ma atter. Feilb. 2) (fagl, ^) i forb. maatte
op, anbringe maattertil beklædning. Da Bøn-
nerne heller ikke taaler de kolde Skibs-
jernsider, er der et andet Gæng i stadig
Arbejde med at „maatte op", som det kal-
des, d. v. s. tapetsere Skibssiden og Skod-
der med Bastmaatter.ffiScAaHiw5'.Med/ew-
masfetBark„København".(1923).99.
Maatte-, i ssgr. af I. Maatte (1). -bin-

der, en. (jf. -mager, -væver; fagl.) person.

der binder (fletter) maatter. VSO. MO. jf.
Maattebinding. VortHj.IV4.33. -kurv,
en. (nu næppe brjkurv af spaanmaaiter. At
føre Gods i Maattekurve.F/SO. MO. f-ma-
ger, en. (jf. -binder;. Pflug.DP.1122.
-8krab(e), subst. {ænyd. maatte skraff-
uen (best f.) (FrederichIIsSø-Ræt.(1563).
§66), matthe skrab (Samling af Sveriges
GamlaLagar.VIII.(1853).399), jf (m)nt.

(o mattenschuddelse , -scudding, holl. mat-
schudding,/Vi8.mat(ten)schiidding;/"or£Eid.)
(ret til at samle sammen) hvad der af et skibs
(korn)last hænger fast ved (og skrabes af)
maatterne. Ingen Baadsmand maa befatte
sig med Maatterne, eller Maatte skrå ve.
DL.4—1—38. Baden.JurO. Maatteskrab.
Moth.M169. VSO. MO. Matte- eller Maat-
teskrah e. Harboe.Mar0.281. -ssek, en.
(sj.) sæk af en maatte. VSO. MO. -væver,

20 en. (jf. -binder; fagl). DagNyh.^'-lil912.B.
4.sp.2.

maave, v. se II. maabe.
machin, en. se Maskine. Machl-

nation, en. [makina'J"o'n ; tidligere ogs.

majina- (JNHøst.)] flt. -er. {af lat. machi-
natio, vbs.til lat. machinari, se machinere;
især O) især i flt, om snilde, listige bestræ-
belser til fremme for en sag (oftest af poli-

tiskart); (hemmelige) anslag; intriger;
30 rænker. Holb.DE.11.736. Een (hofmand)

viste nogle hemmelige, skjøndt frugtesløse
Machinationer. EPont.L.122. Fædrel.1844.
sp.l3906. der vilde indløbe Klager over
det stedfundne Valgtryk . . alle de an-
vendte Makinationer vilde blive afslø-

rede. Brandes. Mennesker og Værker. (1883).
211. hun (aabner) sit Hjem for Deres Ma-
chinationer. mod mit Velfærd. iSvLa.Im.
114. Hachine, en. se Maskine, ma-

«) chinere, v. [maki'ne'ra; tidligere ogs.

maji- (JNHøst.)] (sj., nu næppe br. maski-
nere. Benedicte. Smaaskizzer fra enlslands-
reise.Il.(1871).227. jf. maschinere (ved si-

den af machinerej. JBaden.FrO.). -ede.

{dels af lat. machinari, pønse paa, udtænke
(noget ondt; jf. Maskine), dels dannet til vbs.

Machination fs.d.^; l.br.) udtænke; pønse
paa; iværksætte. (Ulfeld blev forledt) til

at gaae uden for en Undersaatts Grændser,
so og at machinere de Ting, som styrtede ham

fra den højeste Æres Spidse. Holb.DH.II.
896.

II
nu vist kun: sætte machinationer

i gang; intrigere. JBaden.FrO. Sal.*

XVI. 336. Ulachmist, en. se Maski-
nist.

j9Iac(k)iiitosh, subst. (i bet. 2: en).

[imakin|tm|, 'må-; ogs. maikiuitcnj] flt. -er

(Hostr.(Studenterkom.lll)).{fraeng.msLckin-
tosh; efter englænderen Charles Macintosh,

60 der 1823 tog patent paa fremstilling af stof-

fet; nu sj.) 1) vandtæt stof af to med
en kautsjukopløsning sammenklæbede tøjlag.

Meyer.^(1844).338. Panum.455. 2) en (ved

midten afW.aarh. anv.) regnkappe af dette

stof. Hostr.(Studenterkom.lll). han (havde)

sin Mackintosh over Armen, sin flade Voks-
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dugskasket paa Hovedet. Bergs.PS.VI.lSS.
OpfBMII.éU.

I. 9Iad, en. [ma8] Høysg^G.137. hest. f.
-en ['ma'9(8)n; nu l.br.irigsspr. 'ma9'(9)n]
måden. Eøysg.AG.141. (jf. skrivemaaden
Madden. Kyhn.PE.57. ReynikeFosz.(1747).
70. Høysg.S.47. Lodde.(SkuespJV.345)). flt.

(i bet. 1.3; dagl.) -{d)eT [>mad'QT] (æda.ma.t,
run. gen. ent. matan, oldn. matr, oeng. mete
(eng. meat, kød som føde), osax. mat, meti,
oht. maz, got. mats; oprindelse omstridt, niaa-
ske egl. et bameord, besl. m. Mam (se Jesp.
Nut.218); jf. I. Mat og Medister | som
stofbetegnelse ogs. m. foransat adj. ell. pron.
i intk., dels mængdesbestemmelse : meget,
noget mad osv. Wess.179. noget lælier
mad. Mikkels.Ordf. 75. dels (nu næsten kun
dial.) alm. kvalitetsbestemmende adj.: got
mad. Holb.Anh. 100. 'lave lækkert Mad.
Wess.178. (jeg har) levet af tørt og koldt
Mad. Blich.(1920).XI.200(jf. DSt.1904.168).
Mandskabet erholder varmt Mad engang
daglig. De Mandskaber, som ikke . . faae
denne Mad i Byen . . spise i Kasernerne.
MB.1830.92. lækkert Sygemad. Ære^ewd.
TGK.112. Feilb.; se FalkTJSynt.49. Mik-
kels.Ordf.75)

t) (tilberedt) føde (I.l), ister iU menne-
sker, t.l) t al alm.: føde til mennesker,
spise, især tilberedt som særlig ret. der
blev sat Mad for ham. lMosJ24.33. hvad
skal vi have til Mad (alm.: at spise, til

middag olgn.) i Dag? Holb.(Lieb.Vl.323).
En Dag er hun syg af Sult, en anden af
formegen Mad. 8a.Vgs.I.2. i intet Huus
kunde (jeg) finde Herberg, end sige faae
varm ^iad. EPont.L.28. Man maae tygge
sin Mad vel. OeconH.(1784).III.71. »Man
spiste god og vel tiUavet Mad. Bagges.
Ungd.I.172. Maden er ikke færdig. 7S0.
naar Herren kommer fra Kirke, skal Ma-
den staa paa Bordet, ved J)e.Nathans.IM.2.
En Køkkenpige kom med en Etagebakke
med Mad til Mathias Kok. Tre Retter Mad
var der og Dessert. Buchh.TJH.86. om den
spiselige del (af det anrettede): *Jetten da
ei alene

|
Havde ædet den halve Mad,

|

Men og de haarde Bene. Oehl.NG.59.
\\

(1. br.) om ikke tilberedt føde. (Johannes')
Mad (1907: Føde^ var Græshopper og vild
Honning. Matth.3.4. 'Kun Vand er min (o:

korsfarerens) Drik og kun Urter min Mad.
Grundtv.SS.II.340.

|| om særlig slags ell. ret.

dog er en Mad bedre end en anden. Str.
36.18. spee. (talespr.) om mad (ret), som vedk.
sætter (særlig) pris paa, i udtr. som : Klip-
fisk er ikke min Mad, er min bedste Mad.
Levin. e. alm. mad for Mo(ge)ns, se

Mogens.
II
mad og drik(ke), se Drik (1j).

I. Drikke, daglig mad, se daglig 2.2. nu
ikke ell. sj. i rigsspr. : gammel Mad (d.s.s.

Gammelmad^. FSO. haard mad, s« haard
sp.648^''. hvid mad, se m. Hvidmad. || li-
den til sin mad, se liden 5. (ikke kunne)
holde maden i sig, se H. holde 6.3. ma-
den bliver lang i munden, se lang 1.8.

tak ell. takke for mad, se Tak, takke,
rette maden an, maden er serveret
olgn., se rette, servere, jj i faste udtr. m.
tryksvagt verbum, faa (laa sig. Moth.Ml),
(skulle) have mad, (jf. II. faa 2.islutn.,

IV. have 11.2^ faa, (skulle) have noget at
spise; ogs. (især dial.) m. prægnant bet.:

(sætte sig til bords og) indtage et maaltid;
spise (naar tiden dertil er inde, naar sulttn

10 kræver det); stille sin sult. de Mænd skulle
faae Mad med mig til Middag. lM.os.43.15.

*I Jesu Navn gaa vi til Bord,
|
At spise

og drikke paa hans Ord,
|
Gud til Ære,

os til Gavn,
j Saa faa vi Mad i Jesu Navn.

SalmHj.78J. vAph.(1759). 'Han bød mig
strax at sidde j Og drikke og faae Mad.
Winth.HF.175. MDL. jeg gik hjem for at
få mad. Hjortø.SJ.165. sKad vi snart have
mad?

i
lave, rede mad olgn., se lave

20 (IV.1.2) osv. H ordspr., talem. smag og be-
hag er forskellig (ell. somme æder et og
somme et andety, derfor bliver al mad
spist ell. ædt (og alle piger gift). Mau.2578.
2786. Eolb.UHH.IV.4. Brz.XI.14. Lieb.
D0.1I.88. Den, som er hurtig til sin Mad,
er hurtig til sin Gierning. Thiele.III.39. jf.
Mau.2569 og hurtig sp. 704*^. davre er
dags mad, se Davre 1. uden mad og drikke
(elT. øl og mad^ duer helten ikke, se I.

30 Drikke, 01. forbuden ell. fremmed mad
smager bedst, se forbyde 1.3 slutn., frem-
med 4. man vorder og ked af een haande
mad, se H. Haande. holde op, mens maden
smager bedst, se holde sp.401". livet er
mer end maden, og legemet mer end
klæderne, se I. Klæde 3.i. mange kokke
fordærver maden ell. jo flere kokke, jo
slettere mad, se IH. Kok. 1^) (jf. Gaase-,
Hunde-, Hønsemad samt plantenavne som

40 Ånde-, Gøge-, Haremad; især dagl, jf.:
Mad bruges egentlig aldrig om Dyrenes
Føde.FSO.^ om føde til dyr, især saadan
føde, der ligner ell. er levninger af menne-
skers mad. *I Verdens Lyst gjorde jeg mig
glad,

I
I Jorden gives jeg Orme til Mad.

SalmÉj.635.4. Har Hønsene faaet Mad?
Holb.Stu.1.4. Carst.Verv.l34(se IV. kro 1).

*Det kogte Kjød fra dit (o: jomfruens)
eget Fad

|
Det er mig ('o.Tatmen^ saa lidt

50 til Baade, —
|
Visselig aad jeg en anden

Mad,
I
Ifald jeg selv maatte raade.Winth.

SS.33. give krabben mad, sel.Krabbel.
Il
om mading. Disse Rejer er den bedste

Mad, man kan byde Torskene paa en Snøre.
Drachm. VT.203. overf. : 'Mig SKal du ej ang-
le med skuffende Mad. Sort.PSkan. 72. 1 .3)

(bet. l.i; t mere spec. anv. (jf. Sandfeld.S.*
121). B (jf Amager-, Fedte-, Hamborger-,
Laksemad samt Mad-kasse, -pakke, -pose

60 ofl.) om skaaret brød med smør, paalæg olgn.;
smørrebrød, (jf: 'Smørrebrød er ikke
Mad.Wess.266). (brislinger) spises baade
ferske, stegte, eller røges . . Nedsaltede
med Kryderier bruges de til Mad. AFJust.
Naturhist.(1802).376. »Nu skulde vi snart
vel udpakke vor Mad? Oehl.SH.46. Marie
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fik og satte Snaps, Brød og en Skaal

edt frem. „Værsgod og faa en Bid Mad."
AndNx.PEJ.275. skaaret mad, se skære.
spec. i udtr. et stykke mad ell. (dagl.,

dial.) en mad. ieg kunde faae (mellem
maaliiderne) et Stycke Mad og Dricke.
Æreboe.30. Vil du have et Stykke Mad? .

.

Jeg har med Rullepølse p&&. AndNx.PE.
1.80. NordsjællF.1.140. mange Mader af

groft Rugbrød med tykt Smør. NatTid.^li

1926.Åft.2.sp.2. jf.: Ostemadder. Poi.Wu
1926.3(se lille sp. 932^).

\\
(dial.) om (mat

ell. tilberedt) flæsk ell. kødmad; sul. Moth.
Ml. Hiihertz.Ærø.(1834).249. MDL. Feilb.

jf. Hakkemad, Indmad.
2) videre anv. af bet. U 2.1) (nu ikke i alm.

spr.) om madlyst, appetit; i udtr. som:
Maden gaaer fra mig, og om Natten kan
jeg ikke sove. Blich.(1929).VII.ll. 2.2) om
maaltidet, spisningen; i udtr. som: Over
Maden (o:) Ved BoTdet.Leth.(1800). Kom-
mer en frugtsommelig Kone tilfældigviis

ind, hvor man sidder ved Maden, da maa
man give hende med deraf, ellers faaer

man Uheld. Thiele.III.41. om vi nu gik en
Trip paa Maden (o: efter maaltidet). Bang.
SE.263. 2.3) uegl. ell. overf. anv. af bet. l.i.

Min graad er min mad (1871: mit Brødj
dag og nat. Ps.42.4(Chr. VI).

\\ (jf. Barne-
mad 2; især &) om hvad der tjener til at

nære, styrke ens sjæl, intelligens; aandelig
føde. de begjerede Mad ifor deres Lyst.

Ps.78.18. de aade alle den samme aande-
lige Maid.lCor.10.3. *I det store Sjæle-Bad,

|

Og i Hjertets Drik og Mad,
| Du (o: hellig-

aanden) er Gnddoms-Kratten. Grundtv.SS.
1.624. *Lærde Tidsskrifter, Morskabslec-
ture,

I

Enten med frisk eller opkogt Mad.
Eeib. Poet. X. 226. Der er Mad for alle

Munde (i Byrons „Don Juan"). NMøll.
VLitt.III.511. 2.4) (vulg.) om buttet, aitraa-

værdig ung kvinde; i udtr. en (dejlig)

pakke mad (jf. Pakke^. Kan Du huske
Magda, Urtekræmmerens Datter? Dejlig
lille Pakke Mad nu, kan Du stole paa .

.

Lammesteg, gamle Dreng, hya!?JensPe-
dersen.Motivet ubekendt.(1895).144. 2.5) {jf.

faa, give en (varm) frokost, se Frokost sp.

80^^; dagl., nærmest vulg.) i udtr. som faa

sin varme mad, 1. (nu næppe br.) faa del

i (by)livets goder (forlystelser), leve lystigt

olgn. Visebog forHvermand.IV.(1866).39. jf.
DagNyh.^^/iol931.9.sp.5. 2. faa en grundig
afstraffelse, en dragt prygl. *Havde det væ-
ret mit, det Blad,

| Havde Du (o : en jour-
nalist) faaet din varme Mad,

|
Du guds-

forgaaene Rdid\Blækspr.l897.43. Gadeordb.^
IL mad, en. se 1. Made.
Mad-, i ssgr. især til I. Mad l(i); saa-

ledes (foruden de ndf. anførte) Mad-affald,
-bid, -damp, -elskende, -kar, -kedel, -krum-
me, -levning, -ransel, -rest, -ret, -rig, -skaal,

-smule ofl. samt spec. en del betegnelser for
produkter olgn., der bruges til madlavning,
i husholdningen (ofte som modsætn. til finere
kvaliteter, der nydes umiddelbart), fx. Mad-

kirsebær,-kommen, -sennep, -sherry,-smør,
-sukker, -øl. -agtig, adj. (1. br.) især om
lugt (af mad): Moth.M3. en madagtig,
branket Duft udaandedes (fra lejligheden).

Scha7id.TF.II.92.
madamme, en. [ma'dama] Høysg.AG.

148. (ogs. (dagl.) Madam [ma'dam] Holb.
Kandst.IV.9. ChrFlensb.DM.I.156. Blich.
(1920).IV.82. PFaber.SK.2. Pont.DR.III.

10 15. Ejortø.OS.67. tidligere alm. skrevet Ma-
dame. — som titel (bet. 1) næsten altid Ma-
dam (foran navne [mad(a)m]^, tidligere ogs.

skrevet Madame (nu kun som fr. form m. fr.

udtale): Holb.LSk.III.l. sa.Stu.1.2. Oehl.Er.
1.9. Gylb.I.148. arkais.: JPJac.I.201. ofte

forkortet Mad. (Holb.Kandst.personliste. Fru
Heib.EtLiv.I.187. VilhAnd.Litt.III.451) ell.

Md. (PJernd.Minder.(1918).14. Glahder.
Retskr.) ell. som fr. form Mme (Brandes.E.

20 132. SaUXXII.117)). p. -r. {ænyd. ma-
dam(m)e, fra fr. madame, afvc^z., min (fem.
ent.), og dame, se Dame; jf. Mademoiselle,
Madonna, Monsieur)

1) som titel til voksen, i alm. gift
kvinde; indtil midten af 19. aarh. alm. om
kvinder (uden for almuestanden), hvis mænd
ikke havde rang (mods. Frue 3; paa det kgl.

teaters plakater anv. indtil 1870, se Frue 3);
derefter sunket mere og mere nedad i de so-

30 ciale lag, fortrængt ovenfra af Frue, indtil

det nu næsten ikke mere bruges, „veed hun
ingen Franzoise at recommendere mig (o:

Geske, borgmesterens frue) . ." — „Jo! Vel-
baarne Frue . ." — „Got; men det vil

jeg hun maa viide forud, jeg taaler icke
hun kalder mig Madaxn.'^ Holb.Kandst.IV.9.
jeg bilder mig ind, at være ligesaa vel
Madame, som hun, ja trods saa god, thi

der er dog nogen forskiel paa en Kand-
40 støber og en lompen Blye-Tækker. sa.-Bars.

II.5. Tænker du, at jeg vil heede Mut-
ter . .? Jeg vil i det mindste være Ma-
dame. PAHeib.Sk.II.314. Konen i Almue-
klassen kaldes Moer, i Borgerklassen Ma-
dame, en Rangspersons Kone er Frue . .

Man kalder en Sælgekielling Moer; men
Sælgekiellingerne kalde sig indbyrdes,
især om Søndagen, hvis de ere pyntede,
Madame. PEMulU338. med „Madam" til-

50 tales kun fattige, sletklædte Kvinder af

den laveste Almue. SaM 7.845. || anv. i

tiltale, som led i sætn. (svarende til De osv.)

i best. f., tidligere ogs. i ubest. f. (endnu spøg.

ell. i fransk-paavirkede kredse m. fr. form
og udtale: Madamej. De gode Mardamer
lader dem Tiden icke falde lang. Holb.

Kandst.IV.7. Om Madame ikke vil fortælle

dend, saa vil \eg.sa.Bars.II.8. Madam! jeg

udbeder mig Deres moderlige Velsignelse
60 til min Forbindelse med Deres Datter!

Blich.(1920).IV.82. *Tilgiv, hvis jeg . . |

Har foraarsaget Dem, Madam! . .
|
En

Uro, som er snart en Skam. Hrz.D.II.188.

Hvis Madammen en Formiddag havde Lyst

til med Deres Mand og Datter at drikke

en Kop Kaffe ovre hos mig, saa skulde
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det være mig en Fornøjelse, ^os/r. C?.W.
(^^.) anv. af sø?j til moder: „Min hierte
Søn I .

." — „Hvad siunes Madamme, om
den Contretemps, som jeg lærdte nylig."
Holb.Jean.1.6. f til (foiiiem) ugift kvinde:
*Jeg var tilfreds, Madam! vort Bryllup
var foThi.Wess.16.

|| foi-an navv. Madame
Kirsten Gifte-Kniif har tilbudet mig ad-
skillige gange for en Discretion at skaffe
mig en brav yianå. Holb.Siu.1.2. Vor Læ-
rerinde heed Madame Bergau, hendes
Mand havde været Maler. Oehl.Er.1.8.
*Madam Romo. PalM.(iy09).II.40. Holst,
Snedker. Madam Holst, hans Kone.EBrand.
HH.personliste. Godnat,Niels Lars,nikkede
Madam Bølling (o: degnekonen). — Godnat,
Madam. Bang.IV.31. (dagl., spøg.) i udtr.

(talem.) som ikke spor af madam An-
dersen, (om oprindelsen se Arlaud.418) ikke

det mindste af det søgte, omtalte. AChr
Haugaard. UdvalgteLøgne.(1905). 72. Gade-
ordb.^9. nu ell. saa vender vi, madam
Svendsen ell. (som ohj.) saa vender vi
madam Svendsen, {efter vittighedsbladet

„Punch" 1879.5, med et billede fra et klubbal,

hvor en liUe, spinkel mand danser med en
stor, svær dame) anv. om (svær) person,
(tung) ting, der vendes, om forandret frem-
gangsmaade (ændret kurs) i en sag olgn.

EEenrichs.MF.il. 85. madam Lassen,
(skol.) karakteren maadelig (mdl. læst som
md. L.). D&H. De gemytlige Omskriv-
ninger (for retirade) er særdeles talrige;

paa Dansk dækker Madam Meyer, Ma-
dam Sørensen .. over det unævnelige
^teå.KNyrop.OL.1.53. Gadeordb.^368. om
kaffekanden ell. -kedlen ."madam Blaa (Pol.

'yul928.3.sp.2), Brun, Hvid, se L Brun
1.2, hvid sp. 849^". madam Græsmejer,
se Græsmejer.

2) som betegnelse for voksen, i alm.gift
kvinde, svarende til den m. bet. 1 anføtie
anv.; kone; ofte m. forsk, bibet., nu alm.
mere ell. mindre nedsæt., spøg., om jævne bor-

gerlige kvinder af grov legemsbygning, upo-
leret væsen olgn. (Henrik til Studenstrup:)
Jeg kommer fra vor (o: din) Svigerske .

.

Madamen (o: din svigerinde) er gandske
forliebt i dig. Holb.llJJV.2. (kræmmeren,
der har en fattig kone som kunde:) *„Jens
. . følg med den Madame" —

|
„Madam ?

Gud bædre mig!" — »Nu, det er jo det
samme.

|
Madame eller Moer,

|
Forskiel-

len er ei stor." Wess.147. »En Skole |
.

.

hvor Børn tilsammen gik,
| At lære læse,

strikke, sye iRamme
| Af en halvfierdsinds-

tyve Aars Madame. Oehl.L.II.63. „Pynte-
koner" . . kaldtes altid vore Paaklæder-
sker ved Theatret . . Mellem hverandre
indbyrdes kaldte de sig „Madammerne",
enten de var gifte eller ugifte. ChBoum.
Skyggerids.(1906).51. Hellere Madam (o:

tilsynshavende) paa en offentlig Retirade
end Præstekone, sagde hun. Ponf.Di2.7JJ.
15. Når en kendsgærning er gået igen-
nem munden på to madammer, er den

ikke mere til at kende igen. Hjortø.TO.34.
En svulmende Madam med opkOtrede
K.\o\Qd&ruiQx.NicHolm.GA.130. det er en
skrap madam

|
talem.: der dump madam-

men, se dumpe 1j. tidligere ogs. om den
finere borgerkone (købstaddame) med frue-
noder: 'ifald du (o: den unge fisker) kom-
mer

I
Saa rig igien, da er det meer end

mueligt,
I
At du vil beile til en stor Ma-

ip dame. Etc.(1914).IILl65. 'En Time for
Middag, Madamen opstaaer. ThaarÆS.26.
|| om fruen i huset, madmoderen, i

forhold til tyendet. Jeg skulde høre fra
vor Madame, om det Fad var færdig, som
hun bestilte for 8 Uuger siden. Holb.Kandst.
1.5. *Det er den eneste Dag, jeg (o: en
tjenestepige) maa gaae | For min Madamme
med Solhat paa. 0ehl.SH.12. hør min Pige,
Du skulde ellers ikke løbe om og føre

20 Sladder om din Frue — eller Madame er
hun da! FritzJurg.nr.l7. jf. flg. bet.-gruppe:
Katten var Herre i Huset og Hønen var
Madame. HCAnd.V.305. H om hustruen i

forhold til manden, 'hans Madam. ChrFlensb.
DM.I.156. Madammen holdt i sin Mand
(o: en præst), som han var hendes Gud.
Kold.D.70. (i slotshaven) vrimlede det . .

med spaserende . . københavnske Borgere
med deres Madammer og Børn. HBegtr.

30 DFJ.46.
II t om tnoder i forhold til søn.

Mester Gert Westphaler . . Gunild hans
Madame. HoW.GW.personliste.

3) (nu næsten kun spøg. ell. dial.) i best. f.,

om jordemoderen. Christen maatte, hvor
nødigt han vilde, til Hest efter Madamen.
HCAnd.IV.28. Drengen veier otte og et

qvart Pund. Madammen siger, at det er
en ualmindelig Vægt. CBemh.NF.XI.219.
PFaber.VV.139. Wied.VS.1.8. Feilb.

40 4) (spøg., 1. br.) overf. anv. af bet. 2, om
fuldt udvokset hundyr, hellere 40 l-aars
Høns end 80 ældre. Lad derfor Fjerkræ-
slagterierne faa baade Hanerne og de
ældre „Madammer". BornholmsLandbrug.
1981. 396. fip. 2. 12-14 store Grisesøer . .

store tykke Madammer, smsi.228.

madamme-agtis:, adj. [2] (især ned-
sæt.; jf. madammet/ Madam Ravn . . havde
netop intet „Madammeagtigt" ved sig, irri-

50 tereae ikke ved nogen moraliserende Tone,
men maalte Mændene sundt og ædrueligt
Skæppen fuld. Drachm.F.11.27. raadam-
met, adj. [ma^damat] (især nedsæt.; l.br.)

som adj. fi7 Madamme (2); madammeagtig.
Hun er så madammet, kan man sige om
en gift kone, og det kan gælde både figur,
væsen og tsenkemåde. Hjortø.OS.67. hun
bliver virkelig helt forunderlig madam-
met over de unge Kvinders Verdsligheder.

(OHBrix.(XatTid.^hil930.M.9.sp.6).
mad-bar, adj. (jf. jagtbar samt -bar

2.1 ; jæg.) anvendelig, tjenlig til mad. (vild-

ændernes ællinger) er ikke madbare, før de
kan fiattre hen ad Vandskorpen. Bogan.
II.7. -bomme, en. f-bom. Halleby.220).

(jf. -kasse, -æske samt 1. Bomme 2; nu
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dial.) aflang (spaan)æ8ke til mad (under
markarbejde olgn.); tejne. Holb.Paars.221.
VSO. MO. MBeinhardt.Familie-Erindrin-
ger.(1889).143. OrdbS.(sjæll.). -berd, et.

I) {ænyd. d.s.; især dial.) spisebord, 'saa
stilled hun frem det blankede Madbord.
PMøll.(1848).I.185. WiM.Od.IV.v.54. talem.

(dial.; jf. bet. S): han har et godt madbord,
han faar god mad (hvor han tjener). Feilb.

PoU^ltl920.11.sp.4.\\ om en ringe, ussel,
foragtelig person. Mennesket, den Orm,
og Menneskets Barn, den Maddike (Chr.
VI: m&dike). Job. 25.6. We8s.52. nu har
hun vraget mig, den navnkundige Kunst-
ner, for den navnløse Maddike, Zappalos
er hans Navn. FrPoulsen.HH.290. om den
talende selv, som udtr. for stor ydmyghed:
jeg er en fattig Bonde, en Træl, en Slyn-

2) (nu næppe br.) „Et skab med hilder lo gel, en Hanrej, en sulten Luus, en Ma
: 1„.« j j dike, en Csucnalie. Holb.Jep.II.l. Clitau.IR.

27. jeg er en Maddike imod ham i Klog-
skab. FAHeib.Sk.1.36.
Maddike-, issgr.(ogs.IAadd\k; se -flue^.

a/" Maddike (1), -flue, en. (zool; nu næppe
br.) spyflue (Calliphora). Maddik-: OF
Mull.ZoolPr.178. -orm, en. (arkais.) d.s.s.

Maddike, jf. Maddike 2: hvorfor er du
den Bondesjæl, du er, den krybendes

oven i og skuffer under, som gemen mand
bruger at gemme mad i, kaldes og et

kande hoTd.*^ Moth.MS. 3) i kiromantik:
del af den indre haandflade (ml. de to store

tværlinier; jf.SaVXIV.10). Moth.MS. Er
der vidt mellem de to linjer inde i

hånden, som går på tværs, får man „et
bredt madbord" (bliver rig). Skattegra-
veren.1887.11.94. Halleby.216. -brik(ke).
en. (nu sj.) trætallerken; brik (I.2); disk (I.1). 20 Maddikeorm, som trædes og stinger dog
brikke: Moth.M4. VSO. MO. -hnr, et

(jf. -kammer; nu vist kun arkais.) fadebur;
spisekammer; forraadskammer. VSO. MO.
IngvBond.TJdv.Bomaner.lv.(1902).38.

i. madde, en. se II. Made.
II. madde, v. se III. made.
Maddike, en. ['maå'i^a; sj. 'maQi^a]

(ogs. skrevet Madike ; nu sjældnere i rigsspr.

Mad(d)ik. Holb.Paars.315. OFMiill.ZoolPr.

intet? JPJac.1.238. -sæk, en. {ænyd. d.s.,

jf.
ty. madensack samt Ormesæk; relig.,

foræld.) om det menneskelige legeme ell. om
et menneskes lig. Moth.M8. VSO. -æder,
en. V d. s. s. Loppeæder (jf. Larveæder).
Sal.XII.160.
madding, en. se Mading.
Mad-dyr, et. (jf. -fisk, -vildt; fagl.)

dyr, der tjener til menneskeføde. Winkel
215. MO. — nu kun dial. Mark. Lincke. 30 Hom.Mennesket i den forhist.Tid.(1874).168.
BilligSvar.(1745).br. Esp.215). flt. maddi
ker. (£ilda. madk, madek (Suso.159), madi-
ckæ (Mariagerleg.397), sv. dial., no. mark,
makk, oldn. maåkr, mnt. maddik, jf. sv.

mask samt ft/.made, got.ma\)a (jf.ll.Made);
muligvis besl. m. oldn. motti, møl; jf. Ma-
ding 3; i dansk foreligger til dels paavirk-
ning fra mnt.)

1) lemmeløst, ormelignende dyr, spec.

de som Maddyr nyttige . . Hønsefugle som
Agerhøns, Vagtler og Fasaner. BMøll.DyL.

I. Made, en. ['ma'Qa] (ogs. Mad [ma'3]
Baden.JurO. JohsSteenstr.I)S.99. Stedn.
I.ix. jf Feilb. Ma [ma-'] Moth.Ml. VSO.
Both.D.1.263. MDL. Esp.214. Saaby.''

Maa(e). OecMag.V1.377. VSO. jf MDL.
Feilb. Mae. Both.D. 1.122. AaseHansen.

(zool.) om lemmeløs insektlarve med ^ EtParHuse.(1930)j80. jf. Feilb^ Brenderup
hvidlig opsvulmet krop og (i alm.) uden
skarpt afsat hoved, levende Orme og
Madiker fulde ned af Luften. Holb.Berg.85
de Marcker som findes i gammel Ost.

Lincke.BilligSvar.(1745).br. Lumbricus ter-

restris . . Regn-Orm, Maddik. OFMull.Zool
Pr.215. han satte Maddiken paa Krogen.
Suhm.(SkVid.XI.131). Man maa være Mad-
dike, før man kan blive en ordentlig Bi.
CEtv.Æ.P.24. BMøll.DyL.III.274. Boas. 50 eller de salte Y.nge. JPaludan.M0en.il

^70. Maj(e). Ing.VSt.119. jf. Feilb. OrdbS.

S skrevet Mag. Grundtv.PS.1.405). flt. -(e)r.

(ænyd. ma(d), ma(d)e, maje, glda. æda.
math, sv. mad, eng. meadow, ty. matte;

jf. I. Maatte 2; besl. m. meje; især dial.

ell. i stednavne) højere ell. lavere liggende

græsbund (ved aa, strand, kær osv.); eng.

(ofte i flt. i væsentlig samme bet.). Moth.Ml.
Søen (træder) undertiden over Måderne,

Zool.*339.
II (jf. Kødmaddikej om larver,

der lever i og af kød, aadsler olgn. Orme
bredes under dig, og Maddiker bedække
dig. E8.14.il. *Kun fule Maddiker dit

dovne Fedt
| Skal æde. Grundtv.PS.II.91.

det Mylr af Maddiker, der kan vælte frem
af et henraadnende Aadsel. Frem.DN.574.
II (jf- ^^^- ^) i sammenligninger. Holb.Paars.
315. (en rangsyg) paatager sig Tieners
Skikkelse, kryber som en Madik paa Jor- 60

den. sa.MTkr.313.

2) (jf. II. Elryb %) overf., om person,
der i en vis henseende ligner ell. kan sam-
menlignes med en maddike (1). Maddikerne,
som opstaar paa de nationale Samfunds
raadne Rødder, Storstædernes Ormekryb.

(1824).27. *ved Stranden hist, paa Må-
derne,

I

hvor Fuglevildtet søger. Bich.II.

162. en liUe Holm, som de kalde Må-
derne, midt i Indseilingen til Præstø. jB^
lar.GH.I.163. nede i Maén bag Haverne
var der Børn, som legede „Enke" og
Taabte.Jørg.LT.17. || he^il ssgr. som Ma-
(d)e-, Ma(d)-bund, -eng, -græs, -hø
ofl. (se ogs. Made-jord, -kernej.

II. t Made, en. ("Madde. Lincke.Billig

Svar.(1745).br). flt. -r. [fra ty. made; se

Maddike) d. s. s. Maddike (1). De Slagtere,

som . . sælge fordærvet Kjød maae bære
et Stykke ved deres Næse ophængt raa-

dent Kjød indtil Måderne gaae i det. Po-
litivennen.l79911800.1463.
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III. made, v. [ima'da] H»ysg^GJ40.
(nu næppe hr. i rigsspr. madde ['maåa] Nord
Brun.D.60. jf. u. Mading^. -ede. vbs. -ning
(VSO. HCAnd.III.o), j/. Mading. (cenyd.

d. 8., SV. mata, no. mate, oldn. matask, (faa
noget at) spise; af I. Mad)

1) give (et levende væsen) mad, føde.
\.i) (nu sj.)ial alm. Moth.M?. •EnVild-
brad har han fra Skoven bragt, | Saa ko-
stelig har han os madet. Heib.Poet.XJ274. lo

jf. bet. 1.2: %Veed I vel hvem I mader?"
|

„Nei," svarte Konen ham, „desuden,"
sagde hun,

|
»Saa mader vi jer ei, vi jer

bespiser kun" . . „Bespiist og madet er dog
mestendeels det samme." Wess.?7. uegl.:

Frelseren, Apostelen, Sandhedsvidnet, det
er Dette Præsten lever af . . dem, med
hvilke han i glad Livs-Nydelse mader sin

Kone og sine Børn. Han har disse Her-
lige i Saltmads-Tønden. Kierk.XIV.33o. 20

1.2) føre, bringe maden (føden) ind i

munden ell. næbbet paa en person (et barn)
ell. ei dyr (især fugleunge); oas.: lægge,
holde føden frem eU. hen for et dyr
(især en fugl), saaledes at det selv tager den
til sig. H m.h.t. dyr, især fugle(unger). Moth.
M7. 'Den raske Fugl, som maded sine
Unger,

|
Ei sidder meer paa Redens Kant.

Oehl.XVIIl.188. »glem den (o: en orm) ei

at made
| Hver Dag med friske Blade. 30

Heib.Psyche.50. (mederiet) forestillede et

ungt Fruentimmer . . beskjæftiget med at
made en Fugl, som tog Næring af hendes
Haand. Gylb.(1849).lX.142. 'han madede
den med Gryn paa Tungen, | og større
og større blev Spurveungen. Kaalund.224.
(dyret) har ikke Forstand til selv at spise,
hvorfor det maa m^åQS.NaiurensV.1921.7.
uegl.: made krage, se I. Kra^e sp.258".

IJ
m. h. t. person, især barn (der tkke selv kan 40

føre skeen ell. gafelen ell. selv holde brødet).
Jeg, som har vugget dig og madet din
lille Mund med en Skeel Skuesp.X.57. et
ungt Fruentimmer . . sad og madede et
spædt Barn, hun havde paa Skjødet. Hrz.
ST.57. Begge hans Hænder visnede, og
han maatte klædes og mades som et spædt
Barn. Levin. Vil De ha' en Mandel, spurgte
hun . . Ja nok — ! Han skød Læberne frem
og blev madet. JacPahidan.EV. 51. uegl. so

(spøg.) : Eilif sad festfyldt og vinløvkranset
paa sin Tronstol og madede et blussende
Pigebarn med Champagne. AlbaScMcartz.
Skagen.l.(1912).U2.

\\
(poet.) uegl, m. h. t.

plante. 'Der stod en Mimose i Havens
Bed,

I
og sølvblaa Dugg blev den madet

med. SophClauss.FB.o.
2) (fisk.) sætte mading paa (krog).

*Her kaster han Dræggen . . og madder
sin Krog. NordBrun.D.^53. (krogene) ma- 60

des med SUd, Hvidlinger, Krebs, Smaa-
fisk, ja vel og røde Klude og gUmrende
Sager.AF.Just.Naturhist.(1802)..344. Da.Fi-
skeritid.y6l905.198.

9Iade-bam, et. [ni.1.2] (1. br.) barn,
der ikke længer er bryst- ell. flaskebarn.

men (maa) mades. DagNyh.^^l8l921.9.
sp.2.

Madeira, en. [ma'de-rB] (tidligere ogs.

skrevet Madera. Tode.V.219. EZetlitzÆuus-
ogBonde-Baad.(1789)J23). best. f. -en eU.

(nu næppe br.) madeiren (Hrz.DJ.145). {af
ønavnet Madeira, egl. „træ-øen", af port. ma-
deira (sp. madera/ træ (jf. Materiej; se

KNyrop.OL.lV.204) navn paa en slags hed
vin (fra øen Madeira). Et Glas Maderal
Skuesp.XI.118. GoldschmJI.37. Bang.GB.
117. Madeira-, i ssgr. fx. Madeira-glas,
-karaffel, -sky (spejlæg i m.), -smag, -sovs

ofl. -vin, en. (tidligere ogs. skrevet nadera-.
BeiserJVJ293. VareL.(1807)JlJ84). (især

r) d.s.s. Madeira. StBille.GalJ.81. VareL.""

492.
Made-jord, en. se Madjord. -kerne,

en. (cenyd. d.s.; af I. Made? nu næppe br.)

alpeviol, Cyclamen (europamm) L. Moth.Ml.
vAph.Nath.lII.39. j/.: Madekierner Urt
eUer Galteknoppe. JBang.S.616.
Mademoiselle, en. [mad(9)moa<sæl

eU. m. fr. udtale] (f Madmeselle. Moth.Conv.
M3). flt. -r. (fra fr. mademoiseUe, af ma,
min, og demoiselle, se Demoiselle; j/.Mam-
sel; nu især arkais.) ugift (yngre) kvinde
af (finere) borgerstand; frøken; under-
tiden spec. om underordnet kvindelig
medhjælp (guvernante olgn.; jf. Mamsel^.
hånd visker Mademoisellen (0: pigen i

værtshuset „Paradiset''; or/".; MammeseUen^
en Dievel i Øret. EolbJ.lJ.IV.6. „Hør lille

Festemøe" . . „Jeg er slet ingen Møe, det
maa du troe, ey heUer vil jeg heede saa
af dig, jeg er MademoiseUe .

." — „Det er
sandt MammeseUe, jeg fortalde mig." sa.

Tyb.III.7. Skuesp.XlI.195. Madamoisellen,
en Jomfru Andberg . . har det tilfælleds

med alle Francaiser, at hun er lærå.EEans.
PD.28. JPJac.1.29. de passer ikke her,
disse vore Dages Borgermænd. Her skulde
gaa Herrer med Silkestrømper og rødhæ-
lede Sko, trippende Mademoiseller med ud-
ringet Bryst. StuckJ.141.
Madera, en. se Madeira.
Mad-eTne, en. (jf.-hu; sj.) evnetUat

fortære mad; appetit. Spanierne . . har for-

regnet sig med hensyn til Nordboernes
madevne og særlig julens krav. ADJørg.
NK.827. -fad, et. et fad til ell. med mad,
især et større fad, hvori mad (hos almuen)
sættes paa bordet (og hvoraf man spiser).

Moth.M.4. Karker . . kommer ind (i klippe-

hulen) med en Lampe og et Madfad. Oehl.
ND.404. til hundes mad: Buchh.SP.247.
-fader, en. (ænyd. d. s.; jf. -moder; nu
næsten kun dial.) mand, der har en anden i

sit brød, skal sørge for en andens underhold
med mad; husbond. Moth.M4(„ho& borger
og bønderfolk"). ^oZ6.i:p.I.5o4. Mad-Fædre
og Mad-Mødre (bør ikke) forhindre deres
Børn og Tyende, at de jo . . flittig lader
sig indfinde i Kirken. Cit.ca.l740.(AarbKbh
Amt.1922.97). Recruten og hans Madfader.
MB.1787J39. Feilb. om den, der inden for

Xni. Rentrykt M/l 1932 47
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en vis kreds ell. sammenslutning sørger for

forsyningen med mad: det (lykkedes) Mødets
„Madfar" at skaffe det nødvendige til „Lej-

ren". Da.Mission8-Blad.l919.12. -feber,
en. (sj.). Nervøse Mennesker skal ikke
spise for store og lange Maaltider. De
kommer herved let i en Tilstand, som
populært kaldes Madfeber, der karakteri-
seres ved, at Blodet stiger til Hovedet,
Øjnene bliver glinsende, Hovedet tungt lo

og døsigt og hele Personen søvnig. Sund-
hedstid.190o.315. -fedt, et. (kog., dial.)

fedt, der ved madlavning fremkommer ved
kogning (Moth.Mé. SjællBond.89. Feilb.)

ell. stegning af kød (flæsk); suppefedt; stege-

fedt; ogs. i alm. om (afsmeltet) fedt, der bru-

ges som fødemiddel (jf. Fedt sp. 851 '^^). Vi
skulle have saadan Mad, som de æder kun
lit af, og mætter snart, gode Laalandske
Ærter eller Valske Bønner med vel Mad- 20

Fæt over. KomGrønneg.1.98. HCAnd.VIII.
18. Const.Kogeb.183. -fisk, en. (jf. -dyr;

fagl.). (skallen) spiller ingen større RoUe
som 'M.!iåtisk..BøvP.I.619. -fork, en. {ænyd.
d.s.;jf.-ga.iie\l; nu næppe br.) køkkengaffel.
Moth.Mé. VSO. -frugt, en. (jf. -pære,
-æble^ mods. Bord-, Spise-, Taffelfrugt, om
(mindre fin) frugt, der anvendes ved mad-
lavning. Biber.n.l09. VSO. MO. DagNyh.
*/9l911.2Till.2.sp.4. -gaffel, en. {ænyd. d. s. 3p

(bet.l)) 1) (nu vist kun dial.) køkkengaffel.

VSO. MO. Feilb. 2) (nu næppe br.) alm.

gaffel til bordbrug. Moth.Mé. VSO. -ger-
rig, adj. {glda. madgerig (bet. 1)) 1) (jf.
gerrig l.i; nu næppe br.) graadig (efter

mad); madgridsk. Moth.Mé. VSO. MO. 2)

(jf. gerrig 2 samt -knap 2, -ond; 1. br.)

sparsommelig, karrig m. h. t. mad (i forhold
til tyende, gæster), han er sparsom og tar-

velig, uden at være gnidsk og madgierrig. 40

Oehl.HrS.271. QP -glad, adj. (jf -kærj
som holder (meget) af (god) mad; som (ogs.

spee.: i øjeblikket) føler glæde ved (synet af,

tanken paa, nydelsen af) (god) mad. Der er
(præster), overfor hvem man har det be-
stemte Indtryk, at de ligesom madglade
Børn tørrer Munden i Ansigtet, naar de
har spist. AndNx.(Pol.Vsl903.1.sp.8). Her
står jeg madglad ved et dækket Bord.
TomKrist.LA.98. CP -glæde, en. (jf.

so

-glad^. Struensees Appetit og Madglæde.
Leop.EB.335. FrPoulsen.MD.13. -gna-
ven, adj. (1. br.) gnaven paa grund af
(stærk) trang til mad. „Skal vi saa spise?"
Fruen kunde høre, at hendes Mand var,

hvad man kalder „madgnaven". Schand.
VV.172. -god, adj. (Jf. oldn. mat(ar)g63r;
dial.) som gerne under andre (gæster, tyende)

(god, rigelig) mad. madgod var Karen— som
en rigtig Madmor skulde være det . . Hun W
aad gerne selv, og hun undte de andre
Føden ogsaa. AndNx.DM.IlI.37. OrdbS.
(bornh.). O -gridsk. adj.(jf.-geTrigi). Fr
Hamm.EK.84. -gryde, en. (jf. I, Gryde 1).

MO.
II

i udtr. for hjemligt velvære (med god,
rigelig mad; jf. Kødgryde 2): Rende de (o:

bønderne) end ikke hjem tilMadgryden, naar
de see, man slaaes med skarpe Sværd, saa
lade de sig dog slagte, som Qvæg.Ing.PO.II.
38. -hn, en. (efterno. mathug; j/. -evne;
især hos sprogrensere ; sj.) appetit. HjælpeO.
TU (maaltidet) havde ingen nødig at ønske
dem god Madhu, saasom de vare udrustede
med den uforstyrrelige Spiselyst, som ud-
mærker .. ungeMennesker.lfodersmaallef.Vs
1899.123.sp.l. NatTid.'^V41927.M.7.sp.3.

lKadik.(e), en. se Maddike.
Mading, en. [imaåeri; 1. br. ima*9erv]

(ogs. skrevet Madding. Argus.l771.Nr.l8.2.
Krøyer.III.173. Nystrøm.(Skuepl.lO). — nu
næppe &r. Madning. Werfel.Fiskerb.8. LLind-
holm.Fiskeren.(1859).29). ftt. (1. br.) -er

(UBirkedal. (StSprO. Nr. 76. 31 )). [ænyd.
mad(n)ing; vbs. til IH. made) 1) (nu næppe
br.) tillll.made I.2: føde, hvormed fugle-
(unger) mades (af forældrene). Moth.MS.
den ene Fugl sad paa en Green som
Vogter ved Reeden, og Magen kom fly-

vende med Madding i Nebbet til Ungerne.
Argus.l771.Nr.38.2. 2) lokkemad. Fiskerne
(lægger), for at lokke (fiskene), Madning
eller Lokkemad, bunden i Klude eller

Tørklæder, ind i (ruserne). Werfel.Fiskerb.8.

overf. : *Venskab til Hove gierne var
|

Mading at lokke Folk i Fælden. Rahb.
PoetF.1.118. *Mange Madinger | og Trylle-
midler har de (0: nogle trolde) dog, hvor-
ved

I
de lokker og besnærer dem, der

kommer
|
ad denne \e\.UBirkedal.(StSprO.

Nr.76.31).
II (jf. ni. made 2j nu næsten kun

om lokkemad, der sættes paa fiskekrog; agn.
Moth.M8. Til Mading for Kabliau, Langer
og Torsk, er Indvolden af Sild den aller-

bedste. S<i6o^/.SF.56. *Med List han (o: fi-

skeren) greb sin Snøre | Og satte bedste
Maåingpaa.Bødt.202. Frem.DN.531. overf.:

*(djævelen) viser Madingen, men dølger
derhos Krogen,

|
Hvor med hånd hænger

og som Fisken fanger åig.Clitau.IR.39.

Min Befrielse? hvad skal det sige? O det
er bare Mading til at fange mig.Hostr.DD.
169. 3) \ d. s. s. Maddike (1). 'Dig en
Madding sønderslide

|
Skal engang i Dø-

dens tause Land. TBruun.VI.203.
Hadister, en. se Medister.
Mad-jord, en. (dial. ogs. Ma-, Maa-,

Made-. Moth.Ml. VSO.IV.Ml. MDL.348.
Feilb.). (ænyd. ma-, maa-, madejord; egl. til

1. Made, men nu alm. følt som hørende til

1. Mad; jf. sv. matjord; dial. ell. landbr.) egl.

om jorden i enge, engjord, -bund; især: det

øverste jordlag, saa langt ned som det er ken-

delig paavirket af plantevæksten; muldjord;

overgrund, madjord . . kaldes frugtbar land.

Moth.MS. sort Muld . . kaldes Mad-Jord.
HaveD.(1762).7. Det øverste Jordlag, saa-

vidt Plougen . . gaaer, kaldes Madjord; thi

det har gjerne Fedme i sig og giver Af-

grøden Næring. Landhuushold.II.17. (ved)

Fyldning af Grøfterne anbringes først den
raa Jord og derover Madjorden,Zandw5.
1.315. HavebrL.^II.115. -jnnge, en. se
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n. Junge, -kammer, et. (jf. -bur; nu
vist kun dial.) spisekammer. Moth.M5. VSO.
MO. Feilb. f -kanal, en. om fordøjelses-

kanalen. Skjelderup.Anthr.I.173. -karpe,
en. (jf. II. Karpe; bornh.) trækasse (med
hcsngsellaag) til mad; madskrin. Moth.MS.
Konerne . . trillede Redskaberne ned paa
Hjulbør og stuvede dem i Baaden; Fi-

skerne kom bagefter med deres Mad-
karper. 4ndxVx.BiV.J80. Esp.452. -kasse, lo

en. (jf. -bomme, -karpe, -kiste, -skrin, -trø-

ster, -æske^ en til medbragt mad beregnet

kasse (æske) af træ (spaan; „tejne") ell.blik.

ban . . holdt Maaltid af en Madkasse og
en Øldunk, som han havde bragt med i

Kirken. Etlar. GE. 1. 1 95. Bergs. GF. 1. 275.
Aakj.VF.163. -kender, en. (især o;
person, der forstaar sig paa (og sætter pris

paa) god (fin) mad. Boi-chsen.Overs.afEbers:
En ægyptiskKongedaUer.I.(1876).22. 'Løve »
i Parkettet, |

Madkj ender, Kjender af Ci-

g2iTQT.JakKnu.Va.l6. jf.: Kogekunstens og
Madkenderiets Hemmeligheder. Bran-
des.IX.446. -kiste, en. {ænyd. d. s.; nu
1. br.) madkasse; madskrin. CFrim.Poet.113.
VSO. -klokke, en. klokke, hvormed der

ringes til bords (jf. Bordklokke^; især om
en paa (større) gaarde anvendt (ophængt)
klokke, hvormed man kaldes ind til maaltid.

*l sover indtil I Tallerkner hører klinge, I
30

IndtU I høre kand Mad Klocken for Jer
Tinge. HolbJ'aars.87. Schand.F.390. Præcis
Klokken 11 ringer Gaardens Madklokke.
Fleuron.KO.95. Feilb. -klæde, et. (jf.
-tørklæde^ tørklæde, hvori (paa landet) mad
medbringes (paa arbejde), (han sad) paa
Grøftekanten . . og havde taget sit Mad-
klæde frem. Han var forresten slet ikke sul-

ten.Pont.DR.- 1.178. Gravl.0en.23. -knap,
adj. 1) (jf. III. knap 3.4; CJ om sted, hvor f)
der er knapt med mad. Galicien . . er et

skarpt og madknapt Land. Grrundtv.Snorre.
111.192. 2) (jf. III. knap 4; bomh.) mad-
gerrig (2), Esp.215. -knlT, en. (nu 1. br.)

kniv, hvormed mad skæres (bord-, forskarer-,
køkkenkniv olgn.); spec. (foræld.) om saadan
kniv, baaren (i en skede) i bæltet. Moth.MS.
HCAnd. VI. 316. HFRørd. UnivH. III.105.
-krai^e, en. (jf. II. Krage ; nu næppe br.)

en lang stang med nagler til at hænge mad 50

paa. VSO. -krog, en. {glda. d. s.; 1. br.)

krog til at hænge (røgede) madvarer op paa
(Moth.M5. VSO. MO.) ell. (bibl.) til at tage
mad op af kedlen ell. gryden med. lSam.2.13.
2M0S.27.3. -kultur, en. (jf Kultur 3.2;

udviklet sans m. h. t. madlavning, valg af ret-

ter olgn. TidensKvinder.^hl929.28. -kurr,
en. kurv, hvori mad opbevares ell. madlev-
ninger opsamles. Moth.M5. VSO. MO. talem.:
madkurven hænger højt for fattigfolk, se w
høj 8p.ll59^''.

II
nu næsten kun om kurv,

hvori mad medføres (især paa udflugter);
kurv med medh-agt mad. Moth.M5. Næst
et Pas er uimodsigelig en Madkurv noget
af det nødvendigste til en Reise over Søen.
Bagges.L.I.21. LeopMT.12. see . . Familier

lejrede i Græsset omkring den med-
bragte Madkur v!BZicA.fi9^o;.Xi09. paa
opslag i skovrestauranter olgn.: madkurve
kan medbringes. TandrJtJ2. om kurvens
indhold: Henad Middag kom Rud løbende
og var skrupsulten . . Pelle delte altid sin

Madkurv med ham. AndXx.PE.1.58. det
Udskud, der kun kommer om Søndagen
for at drikke Kaffe og fortære medbragte
Madkurve i Hotellets Have. Æ*m.J. 75.

-kælder, en. (nu 1. br.) viktualiekælder.

Moth.M5. VSO. MO. O -kær, adj. (jf.
-glad; som udtr. for varig egenskab: som
holder (meget) af (god) mad og betragter

(god) mad som noget væsentligt (i tilværelsen).

•De var madkære hjemme, lidt træge Elra-

bater, |
Men paa Banken staar Mænd : de

danske Soldater. i)racAw.Z)G.5i. Pont.KS.
26. -kæreste, en. (tjenesie)pige, som en
mand (tjenestekarl, soldat olgn.) }u>lder sig

gode venner med ell. er forlovet med for at

faa mad. 'tænk, i hver evige Gade | En
Madkjærest havde han (0: en tyv) sig.Ba-
ketten.l871.Nr.l.4. Schand.F.SlS. Feilb.

||

ogs. om den mandlige part i et saadant for-
hold. Drachm.KW.104. -lag, et. (æyiyd.

d. 8. (AUen.BA.462), jf. sv. no. matlag; nu
1. br., vist kun om ældre tiders forhold)
(kredis af personer, der har) fællesskab m.
h. t. madforsyning, spisning, (disse lapper)
skal med deres Familie, det er. Børn .

.

Foster-Børn og Slegtinge udi et og det
samme Mad-Laug . . eragtes for Svenske
Undersaatter. Tradat. "Ao 1 751 (Kvartudg.
1752.25). Kyrre.(IslSagaer.I.301). -la-
ven, en. (nu vist kun dial.) madlavning.
Om Jødernes Mad-laven og kaagen.XTtd.
1731.597. VSO.II1.L87. Fetlb. O -laver-
ske, en. [-jla-vGrsga] kvinde, som kan lave

mad, forstaar sig paa madlavning ; iscer m.
bestemmende adj.: en dygtig, god, fin, for-

træffelig madlaverske. Const.Kogeb.312.
BagNyh."/il928.8.sp.2. -lavnini:, en.
[-ila'vneiv] (jf. -laven og H. Lavning I.2;.

LTid.1762.18. Ing.EF.ilI.38. Ploug.Sylv.
87. jf. daglig 2.2: Enepige . . kendt med
daglig Madlavning, kan faa en god
Plads. BerlTid."/tl925.M.13.sp.4. -led,
adj. (1. br. i rigsspr.) som ikke har mad-
lyst; som har madlede. *rynket og guul

|

Og madleed og gnaven. Grundtv.Saxo.
11.188. Schand.SD.129. OrdbS.(Falsfer).
-lede, en. {æda. matlethæ (Harp.Kr.78),
oldn. matleidi; jf. -led) mangel paa mad-
lyst; lede ved, modbydelighed for mad. LTid.
1722.Nr.l4.7. Har et sygt Menneske . .

ingen Madlyst, for ikke at tale om, at der
er ligefrem Madlede. ChrJiirgensen.Mad og
Drikke.(1893).l58. naar han . . i sin Mad-
lede smuldrede Brødet mellem Fingrene.
Pont.DR. IV. 90. -lens, adj. (jf. -løs;

„dagl. Tale." MO.; nu næppe br.) som ikke
har mere mad i huset. MO. -lugt, en. (jf.
-os; lugt (fra tilberedning : kogning, stegning)

af mad. VSO. MO. Hele Huset var fuldt
af ^i&dlugt.Bang.T.102. -lyst, en. lyst tU

år
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(at spise) mad; oplagthed til mad; appetit.

Moth.MS. hans harmede Sind forjog Mad-
lysten. JSneed.I.^SS. *Hvi spiser du ei,

Træl?" . . — „Ak, Herre Jarl! jeg har | Slet

ingen Madlyst.« Oehl.HJ.143. Da alles Mad-
lyst omsider var stillet, begyndte hun (at

udspørge os).Blich.(1920).XlX.55. Den Syge
begynder igien at faae Madlyst. 7/SO. Dren-
gen fik en Mellemmad, den gamle lagde
Mærke til hans glubende Madlyst. Skjoldb.
KH.123. -lysten, adj. (jf.-tidig; l.hr.) som
har(god)madly8t, (stærk) appetit; oplagt til at

spise. VSO. MO. HjælpeO. || om varig egen-
skab: madkær. der blev bragt mig Rygter,
der omtalte mig som madlysten og kvin-
dekjær. ScAawd.ZJiW. ^95. -1«8, adj. (jf.
-lens; 1. br.) blottet for mad; uden mad. Gik
Træerne ud og blev der madløst hvor man
havde slaaet sig ned, kunde man jo bryde
Lejr og gaa bedre Steder hen. JVJens.
Br.lO.
Madmeselley en. se Mademoiselle.
Mad-moder, en. (jf. -fader^ om hus-

moderen (nu især paa landet) som den, der
staar for husholdningen og sørger for hus-

folkenes (tjenestefolkenes) mad; konen i huset

i forhold til de personer, der faar deres kost

hos hende (tyendet); ofte i /brfe. husbond
og madmoder. Moth.MS („iblant borger-
og bønder-folk"). Eolb.Bars.II.8. Olufs.
NyOec.1.102 (se u. Husbond 2). "Naar vi
faaer anden Madmo'er og naar Fatter

|

Til Sommer gifter sig med Møllerens Dat-
ter. PoiiJi. 7.6. I, Forældre! I Husbonder
og Madmødrel Cit.l847.(JySaml.4E.V.3?).
Sine var gammel i Gaarde og lod som
hun ingenting hørte; Madmor maatte for

hende blive ved (o: at skænde) saa længe
hun lystede, hun kørte vel træt engang.
AndNx.DM.III.31. || m. adj., som udtr. for
husmoderen som dygtig, kyndig i hushold-

ningen. „Er hun da en god Madmoder?"
. . „Det kan jeg ikke troe, thi hun har
aldrig selv gaaet i Huusholdningen." Heib.
PoetJ.306. HCAnd.IV.372. || (nu næppe
br.) talem. Han priser sin Madmoder,
siges hos Bønderne om En, som har aabent
Liv. VSO.jf.Moth.M6. -nellike, en. (dial.)

kryddemellike. OeconH.(1784).I.50. OrdbS.
(bomh.). -nidding, en. (som overs, afoldn.
matniQingr; anv. ved omtale af oldn. for-

hold) person (husbond), der er karrig m.h.t.

mad (i forhold til gæster, tyende). Sandvig.
Edda.I.128. Grønb.LN.124.
Madning^, en. vbs. af IH. made, s. d.

samt Mading.
O mad-nyttig;, adj. tjenlig, egnet til

at bruges som ell. til mad. hvad der ikke var
madnyttig Fisk, har man brugt til Svine-
føde. Fedders.(DagbUkl875.1.sp.3). mad-
nyttigtVildt.Frem.«/4i957.omsZa5'.2.-oflfer,
et. (ænyd. d. s.; især bibl.) offer, bestaaende

af madvarer (mods. Drikofferj. Cain frem-
bar et madoffer (1871: Offer^ til Herren
af jordens trugt. lMos.4.3(Chr.VI). 3Mos.
2.1. -olie, en. olie, egnet til at bruges i ell.

til mad. VareL.^492. -ond, adj. (nu 1.

br.) madgerrig (2). hun vogter Gjæs om
Sommeren hos Gaardmanden, og Konen
er ikke madond, det var Synd at sige
hende paa. Goldschm.NSM.III.204. „hos
Landalmuen." Levin.
Madonna, en. [ma'dcona] (fMadonne.

se bet. 3.2). flt. -er ell. (nu næppe brj ma-
donner (Oehl.C.214. £lich.(1920).VII1.93.

io JBaden.FrO.). {fra ifa?. madonna, af ma,
min, og donna, dame (se Donna^, anv. som
tiltale (jf. Madame, Mademoiselle^ til (for-

nem) kvinde) 1) (foræld.) anv. som titel i

tiltale til en (fornem) italiensk kvinde. Oehl.

V.90.93. Gode Madonna, tillad mig at be-
vise, at I er en Nai. Lemb.Shak.XlII.19,
2) jomfru Maria; Jesu moder. *op til

Madonna strækker
|

Sin Liliearm den
skiønne Romerinde. Oehl.L.II.37. *o, jeg

20 Synder I |
Vil Madonna sig forbarme? Érz.

D.II.63. Børd.GD.150.\\om billedlig frem-
stilling (maleri olgn.) af Jesu moder. *den
rafaeliske Madonna.. Oehl.V. 69. (Michel-

angelos) Madonnaer er aldrig milde, men
alvorlige,stolte,tungsindige.^ra«de8.1/P.7.

3) t som nedsæt, betegnelse for en (ung)
kvinde. 3.1) letfærdigt pigebarn; kæ-
reste, han (lever) med foregivne Tjeneste-
gige i den Forbindelse, der i en ordnet
tat næppe finder Lovens Tilladelse . .

hans Madonna bør udfeies og han tilplig-

tes at tage Tjeneste som Rygter. Cit.1823.

(AarbPræstø. 1924. 105). 3.2) madonne . .

kaldes et lidet t^kt kvindfolk. Moth.M8.

jf. Maduse. 4) (spøg.) flaskeaabner , hvor-

med en som lukke tjenende blikkapsel fjernes
(den „hæver blikket" ligesom den lidende ma-
donna); øltang. EkstrabU*/il921.Aft.4.sp.2.

en kunstnerisk udført Flaskekapselaab-
40 ner . . den populære „Madonna", som . .

havde Form af en Havhest. i^a^'^^/^.^Vé

1924.11.sp.l. Madonna-, i ssgr. (f Ma-
donne-. JBaden.FrO.). især af Madonna 2.

-ansigt, et. især overf, om (gengivelse af)
et kvindeansigt, der (som Jesu moders) er

præget af renhed, uskyld, fromhed olgn. JBa-
den.FrO. Meyer, -billed(e), et. (jf. -an-

sigt^. Ing.KE.II.98. Meyer, -hoved, et.

(jf. -ansigt;. HCAnd.X.540. Hendes Ho-
50 ved er et Madonna-Hoved, Reenhed og

Uskyld dets Præg. Kierk.1.288. -lilje, en.

2f hvid lilje, Lilium candidum L. Jørg.Da-
nimarca.(1921).114f. EavebrL.UI.87.
Mad-opskrift, en. skreven anvisning

om tilberedning af en ret mad. D&H. Jac
Paludan.S.226. -os, en. (jf. -lugt; stærk,

ubehagelig lugt (fra tilberedning: kogning,

stegning) af mad. Kjøkkendøren var luk-

ket, men Madosen opfyldte hele Gaarden.
60 Schand.IF.300. JVJens.D.147. -pakke,

en. (medbragt) smørrebrød, indpakket i pa-

pir, voksdug olgn.; smørrebrødspakke. Schand.

SB.160. -papir, et.papir, som mad (smørre-

brød) indpakkes i. Kirkegaarden var meget
besøgt . . Efterladt Madpapir paa Lig-

stenene viste, at de ikke sjældent benyt-
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tedes til Taffel for de Besøgende. Dartis.
KK.10. *Sinid ikke Madpapir og Glas,

|

saa Skov og Strand bU'er en Losseplads.
Pol.^y7l931.7.sp.4. -penge, pi. pmge tU
mad; kostpenge ; nu især (spøg.) om hushold-
ningspenge. VSO. -pibe, en. {cenyd. d.s.;

jf.-TøT, -strube samt Halspibe; nu l.hr.)

spiserør. LTid. 1751. 366. AHannover.Om
Épithelioma.(1852).82. Døre (ophængles) i

Læder eller Vessen; det er Madpiben af

Dyrene, som man tog, naar man slagtede,
og gjorde i Stand til det samme. BibeAmt.
1915.93. -plads, en. (l.hr.) (godt) madsted
(for tyende, især paa landet). Der, hvor han
skulde tjene, var en god „Madplads". Ant
Niels.FL.1.4. -pose, en. (jf. -sæk) pose til

ell. med mad; især (tidligere) om pose eU. sæk
(af lærred ell. skind) til medbragt arbejds-

ell. reisekost; øgs. spec. m. forestilling om po-
sens indhold. Jud.13.10. (de) holdt Aftens-
maaltiid af Sanchosi\iiadpose.Biehl.DQ.IV.
340. vor Moer havde forsynet ham (o: en
rekrut) med en dygtig Madpose. Tolderl.

H.149. I den Tid, de skulde paa Hov-
marken, skulde der en god Madpose med.
Denne Pose var mindst to Alen lang. Sjæll

Bond.127. P skære, snøre en madpose,
gøre (maden til) en madpose i stand, saa
skar Moderen ham da en Madpose, saa
godt som hun kunde, og han gav sig paa
Rejsen. SvGrundtv.FÆ.I.132. overf.: han
fandt, at der var Anledning tU . . at snøre
en moralsk Madpose og give sin Søn dens
Indhold med paa \eien.Schand.TF.L62.
talem.: vide, forstaa, hvordan den (ell.

saadan en^ madpose skal skæres oZ^.,
forstaa, hvorledes en vis sag skal gribes an,
paa hvad maade den skal tages, du (maa)
gøre ham Helvede hedt, naar du ser ham
med et andet Kvindfolk paa Skødet. Du kan
let hitte paa, hvordan saadan en Madpose
skal skæres. Pi2iføH.DS.85. jeg ligefrem
skyldte mit Fædreland at gaa ind i Poli-
tik og vise de Herrer, hvorledes Mad-
posen skal skæres. TidensKvinder.^/ul929.
10. jf. -sæk: rette Munden efter Mad-
posen (o: sætte tæring efter næring). VSO.
Halleby.239. jf.Mau.I.281. Nu mærker
theologerne, at der er mus i madposen
(o: at det er galt fat), og derfor skriger
de gevalt! ÉdvLehm.Præstevalg og præste-
dannelse.(1906).10. -pese-dyr, et. (jæg.,
diaX.) betegnelse for raadyret (paa grund af
dets hvide bag, der i farve og omfang min-
der om soldaternes madpose). Junge. Zak
Niels.Saml.Skrifter. VI.(1906).80. Dania.
III.232. -pose-jæger, en. (jæg.) om den,

der gaar paa jagt for at skaffe vildt til hus-
holdningen. I>ania.III.229. -potte, en.
(nu 1. br.) potte til mad eU. til at koge mad
i. VSO. MO. IngXevnet.1.85. -pære,
en. (jf. -frugtj. DagNvh?^hl911.3jip.2.
Sadras, en. [ma'drBs] (tidligere ogs.

Madrats. Krøyer.Er.l20. Panum.534. Ma-
dratse, Blich.(1920).XXVII.184. Matras.
Moth.M87. VSO. MO. Meyer.^ Matrasse,

Matrats(e). BeiserJIIJ73. Biehl.DQ.I.134.

jf. ordspil m. Maitresse: Holb.Jean.II.4).

flt. -ser. (ænyd. madrodz; fra nt. madratz,
hty. matratze ^'f matrass, madrotz ofl.),

jf. hoU. matras, eng. mattress, ital. mate-
rasso, materassa (mlat. materatium^' opr.

arab. ord) 1) hynde, udstoppet med krøl-
haar, hø, tang olgn. ell. forsynet med
spiralfjedre ^j/. Haar-, Hø-, Krølhaars-

10 madras ofl. samt Fjedermadras^, iscer anv.

som underlag i seng (jf. ogs. Fod-, Skraa-
madrasj. Moth.Mll. det er bedre at lade
(børn) sove paa Matradser end paa Fiær-
Dyner.JSneed.II.lo. Da Herregaardens
Klokke slog tolv, sprang Frits op af sine
Madrasser (o: sin seng). PMøll.1.297. der-
paa tog hun tyve Matrasser . . og saa
endnu tyve Edderduuns-Dyner ovenpaa
Matrasserne (o: til prinsessens seng). MC

70 And.V. 27. *Du sover ej i Dyner ind,
|

Du ligger paa en haard Madras. Drachm.
FÆ.24. Madras til Hængekøje. Wolfh.
MarO.516. 4-6 større og mindre Ma-
drasser eller Kokusmaatter . . til Brug
ved Nedspring. Gymn.I.oo. || hertil ssgr.

soyn Madras-lærred, -stopning, -tang (Ach-
tonFriis.DØ.I.19), -vaar o/?. 2) d. s. s.

Faskinmadras. Sal.V1.361. fmadrasse,
V. -ede. («/ Madras; fagl.) polstre, (kare-

30 tenbliver) ma.dra.tzet, d.e.paa de inderste
Sider beslaaet med Lærred og udstoppet
med Kalvehaar. Hallager.147.
nadrigal, en eU.fet(LTid.l754.262).

[madri'ga'i] (ogs. Madrigale [-'gala] Becke.
Verslære.l69). flt. -er. {af ital. madrigale,

t ma(n)driale, maaske egl.: hyrdedigt, til

itaL mandria, hyrde; æ^t.) kort lyrisk
eU. epigrammatisk digt, bestaaende af
faa 3- ell. 4-liniede strofer med kunstfuld

40 rimslyngning. Moth.Mlé. jeg sendte Ord-
Gaader til Journalerne . . mine Madri-
galer løb om i Byen. Skuesp.IIIl.lO. 'han
vil sværme som man pleier | Og skrive
Madrigaler til rmn Ære. Hrz.Nin.62. Bran-
des. IX. 208. Jj^ J" om den tU disse og lign.

digte komponerede musik. Sal.XII.170. her-

til Madrigalkor. smst.

Mad-ro, en. {ænyd. glda. d. s.) ro tU
(at spise, nyde) sin mad; uforstyrrethed un-

50 der maaltidet. (i udtr. som faa, have, unde
(en) madro olgn.). *lad mig spise først.

|

En Hest har Madroe — maae da ikke
ieg? ChrBorup.PM.285. „Hvad kan det
være for en ubehøvlet Gjæst, som ban-
ker .

." — „Det er forfærdeligt, at man ikke
kanfaae Madro!" ITeih.Poet.I.109. Midt som
vi sad i vor bedste Madro, nærmede Fjen-
den sig. Bosenhoff.Sommer og Vinter. (1855).
13. Becke.DE.136. -tbt, et. {cenyd. d.s.;

60 nu næppe br.) d.s. s. -pibe. Skjelderup^nthr.
IJ83. Anat.(1840).II.390.
Mads, propr.; ogs. undertiden m. ubest.

art. en. [mas] Bøysg.AG.55. {jf. ty. Matz;
af Matthias og Matthæus) 1) (jf. Drukken-,
Glemme-, Klat(te)-, Kluddermads ofl.) som
personbetegnelse i særlige anv. og talem.,
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om en dum ell. klodset person. || staa
som (en) Mads, (nu næppe br.) staa som,

være en nar, en klodrian; ikke vide, hvad
man skal gøre (for at klare sig) ell, svare.

*(sørg for) At du, om Lykken engang
vilde

I
Paa Haanden skienke dig sit Glas,

|

Det ey af Ladhed skulde spilde,
| Og staae

tilbage som en Mads. Beenb.II.395. JFriis.

63.78. Levin.
||
jeg vil hedde MadseH.

du maa kalde mig Mads fom, hvis osv.)

olgn. (jf. ty. ich will Matz heissen, wenn's
nicht so ist; lign. udtr. m. Hans (l.i), Jo-
hannes (1); talespr.) anv. som forstærkelse

af en ytring, en forsikring (om at man ikke

han, forstaar, ved noget olgn.) Cit.ca.1710.

(NkS4''820.91). Thor svarede . . rask: da
maa Aserne kalde mig Mads alle mine
Dage, om jeg gaaer med Lin. Grundiv.Br
S.179. 'Gid jeg Mads

|
Kaldes maa, hvis

jeg kan finde
|
Heri Meningl Heib.Poet.

IV.40. Men hvordan det skal ske — jeg
vil hedde Mads, om jeg ved det. Bergstedt.

A.20. FrNygaard.0.61.
||

(sj.) om godmo-
dig, lettroende person, i /"or&. hedde Mads,
hlive benyttet ell. udnyttet , være den, man
henvender sig til om hjælp, naar nogen er i

vanskeligheder ; holde for. Don Bosco . .

blev husvild . . Atter maatte Don Cafasso
hedde Mads — paa hans Forbøn tillod

Kapellanen ved den gamle Kirkegaard
lidt udenfor Byen Don Bosco at tilbringe
Søndagen åevxx^Q.Jørg.DB.lSO. || Mads
fos, se n. Fos 2. Mads Hund, se Hund
4.6. Klaus Mads, se u. Klaus 1.2. 2)
(talespr., dial.) som navn paa dyr, især
gedebukken ell.væderen (ofte i forb.Mads
gedebuk, Mads væderj. Mads-Buk. Cit.ca.

1720.(NkS4'>820.111). en Mads med Horne.
smst. Oehl.XIII.282.283. *God Dag, Mads
Gedebuk! Winth.II.153. »MadsVæder (gjor-

de) et dygtigt Spring. Kaalund.214. DF.
1928.51. jf.: lystig, kurage I skær' vi rum-
pen af Mads, se Kurage sp.806^^^-
Mad-saft, en. spec, (fagl.) om den af

lymfe og omdannede næringsstoffer bestaa-

ende vædske, der opsuges fra tarmkanalen
(Chylus). Martinet. Menneskets physiske Be-
8krivelse.(overs.l796).58. Panum.223. -sal,
en. {jf. SV. matsal; 1. br.) spisesal (paa slot,

i kloster olgn.). FolketsAvis.^^lil869.2.sp.4.

Wied.S.297. -seddel, en. {jf. sv. mat-
sedel; /. br.) spiseseddel. Spiseqvarterets
Madseddel . . hang ved Døren. HCAnd.
VIII.16. -skab, et. {ænyd. d. s.) 1) skab
til opbevaring af madvarer (tilberedt mad,
madlevninger, paalæg olgn.; jf. Flueskab^.
I det lille Kjøkken hang over Madskabet
Tinrækken fuld af Tallerkener.J?C4nrf.ZI.
2. I „Haabets" Kahyt var to Køjer langs
Siderne . . Agter et lille Madskab. Gravl.
Øen.dO.

Il
talem. Mand skal ej Madskab

være (o: man skal spise, fordi man er sul-

ten, ikke for at fylde sig med god mad). Bar-
fod.F.1.73. være, ligge syg bag ell. for
køkkendøren og stikke hovedet ind i mad-
skabet, se Køkkendør, gaa ell. (sjældnere)

krybe (En troværdig Discipels Natfetanker.
(1771).26) ell. bUve sendt (PAHeib.Sk.II.
174) i madskabet (ogs. m. tilføjelse til

det røgede kød. Krist. Ordspr. 207) {jf.
tilsvarende udtr. m. Skab; muligvis hentyder
talem. til husdyrene, der slagtede og tilberedte

som mad faar plads i madskabet, ell. til det
forhold, at levninger, der hensættes i mad-
skabet, ofte fordærves og gaar til spilde;

10 snarest er Madskab dog her (spøg.) beteg-

nelse for alkoven (hvor røgede madvarer olgn.
hængtes hen) ell. hele udtr. omdannet af det

tilsvarende gaa, krybe i skabet (jf. ogs. gaa,
krybe til køjs, til sengs, se Køje (3.4) osv.);

i saa fald hentyder talem. til den svagelige
(syge ell. affældige), der lægger sig til sengs
i alkoven med ringe udsigt til at rejse sig

derfra || nu vist kun dial.) anv. som udtr.

for, at en person ligger paa det yderste, ikke
20 har haab om at komme sig („er færdig"), ell.

at noget gaar til spilde, sættes over styr, gaar
til grunde olgn. Hånd gåer snart i mad-
skabet. Moth.M6. jeg skal bringe Dem ind
i næste Huus saa længe, til her bliver
varmt, ellers gaaer De i Madskabet.Rahb.
(Skuesp.IX.133). en Overgangs-Tid, da
baade Folk og Fæderneland og Moders-
maal er nær ved at gaae i Madskabet,
eller gaae i Lyset, eller gaae fløiten.

30 Grundtv.Dansk.II.54. (bordet) v?e\tede med
hele sin Opdækning, saa Flasker, Glas,
Tallerkener og Alt gik i Madskabet. Blich.

(1920).XVII.108. naar jeg engang skal
handle med dig, saa snyder jeg dig med,
og saa gaaer vort Svogerskab i Madska-
bet. fi^rz.IIJ.i^S. EjælpeO. Feilb. 2) (spøg.,

til dels vulg. ell.jarg.) overf. 2.1) om (et men-
neskes) mave. Er du daarlig. Kammerat?
Er det Madskabet, der er i Uorden ?Ponf.

«) Sk.232. 2.2) om hustruen (som den, der sør-

ger for maden, husholdningen). *mit gamle
Madskab. Schand.UD.173.
Madskab(er)i, et. se Maskepi.
Mad-skat, en. {ænyd. d. s., foræld.) skat

i form af naturalydelse (til flaaden olgn.).

PVJac.Det da.Skattevæsen.(1833).14. Sal*
XVI.369. -ske, en. (nu 1. br. uden for
dial.) grydeske; slev. Moth.M.6. VSO. MO.
Feilb. Ordis.(Falster). || ogs. om alm. spise-

so ske. CReimer.NB.631. -skib, et. (1. br.)

proviantskib (der ledsager krigsskibe), to-

hundrede Snekker, foruden Madskibe og
Smaaskuder. Grundtv. Snorre. III. 125. LC
Muller. Danm.Hist.IIl.(2.udg.v.Tang.l870).
98. -skrin, et. (jf. -kasse; især dial.)

firkantet trækasse til mad (medbragt arbejds-

ell. rejsekost); ogs. om rum i vogn til samme
brug. Moth.M7. VSO. MO. Feilb. -skræk,
en. (1. br.) spec. om sygelig (sindssyg) tilstand,

60 hvorunder en person vægrer sig ved at tage

føde til sig af frygt for gift i maden, paa
grund af ønsket om at sulte sig ihjel olgn.

(sitofobi). Sal.XII.173. -sknbbe(r), en.

spiseredskab (for smaabørn), hvormed maden
paa tallerkenen skubbes op paa ske ell. gaffel.

PolitiE.KosterbUV9l924.1.sp.l. -sinken.
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adj. (sj.) som spiser graadigt. Tode. Hoste
ogSnue.(1804).42. -sod, et. (nu dial.)

vand (suppe), hvori (salt) Itød ell. flæsk er

kogt KomGrmneg.I.lOl. MDL. CBei-
mer.NB.170. -spand, en eU. (no.) et

(Holb.Kand8t.IV.4). (hlik)spand (ofte he-

staaende af flere sammenstiikde skaale) til

at bære mad i. det underste Rnm af en
Ma.dsp&ud. Adr.^^/il762.spJ6. han hentede
Mad fra Spisekvarterer for gentile Folk,
hvorfor man næsten altid saae ham . . med
en Madspand over Aimen. Davids.KK.4o7.
BangX.193. -sted, et. (jf. -plads; sted

(restauration, pension ell. især, m. h. i. tyende,

bondegaard olgn.), hvor man kan faa mad
(serveret) ell. faar sin kost; især m. nærmere
bestemmelse: et godt, daarli^ madsted olgn.,

sted, hvor mad^ er god (rigelig), daarlig

(knap). Det Rygte gik da i Byen, at vor
Gaard var et daarligt Madsted. Goldschm.
11.109. De uselt lønnede Adjunkter havde
et godt Madsted i N. N.s gjæstfrie Hus.
Schand.AE.132. Maageleje I&o vil . . voxe
frem til Danmarks Riges fornemste Mad-
sted. CÆic.i^'.ioO. MDL. FeUb. -stel, et.

(1. br.) I) d. s. s. Bordstel. AarhusFolke-
blad.^ltl886.4.sp.4. 2) {fra no. matstell) om
(ordningen af, arbejdet med) husholdningen,
spec. forsyningen med mad, dens tilberedelse

og anretning. Selv Husholdningsbyrden,
hele Madstellets Besværlighed paahvilede
N. N. HøjskBl.l894.39o. SophMuU. V0.533.
-stikke, en. (ænyd. d. s.; jf. -stok) pind,
hvortned man rører i maden (Feilb.) ell.

prøver, om den er kogt. Moth.M7. YSO. MDL.
-stok, en. (dial.) d. s. med en flad Ma'-
stok, der stod plantet i Gryden, væltede
(hun) dens Indhold ud i et rødt Lerfad.
Aakj.VF.52. Feilb. -strube, en. (»r. mat-
strupe; jf. -pibe; nu næppe br.) spiseiør.

Myol.(1791).87. hos insekter: Cuvier.Dyrhist.
11.87. -stræT, et. (ogs. -stræb. Etch.II.
116. JakKnu.GP.136). («o. matstrev ; dan-
net i 1860'eme i da. (af Lucianus Kofod) ell.

no. (af Bjømstjeme Bjørnson); se HjælpeO.;

jf. Maalstræv; især CP) (udelukkende, en-

sidigt) arbejde med madlavning, husholdning
olgn.; især i videre anv.: stræben efter ma-
terielt velvære (uden aandelige interesser);

materialisme. É.ejmdal.''l8l869J..sp.l. *„Du
mangler det høje, poetiske Sving

| og
lever forMadstræv alene."

|

— „Madstræv!
det Ord er nok udenlandsk,

|
eller ogsaa

har Kofod lavet det;
| det er hverken

ægyptisk eller dansk;
|

jeg kan hverken for-

staa eller stave ået''Cit.l870.(Studenterkom.
269). Hostrup, der . . stadig havde for-
herliget Universitetsdannelsen . . i Mod-
sætning tU Filistervæsenets og Madstræ-
vet. Daghl.^^lil878.2.sp.3. denne af Penge-
og Madstræv, af alskens „Balfaldera" op-
tagne By. Schand.O.Llol. Hele Livet gik
jo op for hende i Madstræv og Børnetøj.
Tolstrup. Solvang. (1901). 45. -stræver,
en. (ogs. -stræber. JLangeJI.182). (især CJ)
om den, hvis handlemaade er bestemt af, præ-

get af madstræv. AntNiels.LL.152. Nær og
Fjem.'Vs 1878. 14. sp. 1. HjælpeO. D&H.
•svamp, en. (fagl.) spiselig svamp. Sal.

XII.173. -svend, en. (atdn. matsveinn)
om ældre tiders forhold: mandsperson, der
har med madens tilberedelse ell. anretning at

gøre; kok; kokkedreng. Moih.M7. Oehl.BL.
44. 'Madsvende brased ved Nat og Dag.
Ing.VSt.196. 'Fade med alskens Suul ind-

10 bar i Salen en Madsvend. T^'tW.OdJF.r.57.
JOlr.SD.IlI.175. I (især spøg.) madkær
person; fraadser; asdedolk; især i forb. Mor-
ten madsvend (efter en person i Ing.

EM.(1.20/f.)). D&H. -sæk, en. {ænyd.
d. s.) (stor) madpose. VSO. talem. (jf. -pose):
man skal . . rette Mund efter Mad-
sæk. rtd«w£'rind«r.»«/ii9^9. 54. I nedsæt,
om tyk (forædt) person. FritzJiirg.nr.87.

•Sancho Panza er en Madsæk,
| Don Qui-

20 chote er en Øm. Hoffmann SV.62. -tid,
en. (iscer dial.) spisetid. Moth.M7. det (var)
gaaet over hans Madtid. iScAand.rFJ.i28.
OrdbS.(sjæll.). H om tid, da man har rige-

ligt af mad i huset (juletiden), lige før man
ventede denne bøvede Juletid, (sagde jeg):
Vi gaar jo nu Madtiden imøde. SchandJ'.
179. -tidis, adj. (jf. -lysten; nu diaU
oplagt til at spise; sulten. Moth.M7. VSO.
Esp.452. -torv, et. {ænyd. d. «.; nu næppe

30 br.) torv, hvor madvarer sælges. Slange.Chr
IV.891. VSO. MO. -trug, et. (nu l.br.) trug
til at gemme ell. bære madvarer (slagtemad)
paa. VSO. I beholder, hvoraf dyr æder; om
svinetru^: Dannebrog.^'/il909J2.sp.6. f om
ædekar t fuglebur : vAph.(1764). -trester,
en. (dial.) madbomme; madkasse. MylErich.
VJ.18. om indholdet: Else lavede en kne-
ben Madtrøster tU, som skulde med paa
Truren. smstJ96. -terkiwde, et. (l.br.)

40 d. 8. 8. -klæde. WCSatnuelsen. En Fodvan-
dring.n861).5.

Madallike, Madnmse, en. se Ma-
duse.
Mad-urt, en. (ænyd. d. s.; nu 1. br. i

rigsspr.) køkkenurt. (især i flt). I give
tiende af mynte og ruder og allehaande
xnad-TiTteT (1819 :\JTtev).lAtc.ll.42(Chr.VI).
Grundtv.HV.1.46. DanmHavebr.733. Feilb.
OrdbS.(Fyn,Falster ofl.). | talem.: hunger

50 er den bedste madurt, se Hunger 1j5.

Maduse, en. [maidusa] (m. sideformer
som (spøg.) Madomse (KLars.AH.98), Ma-
dnllike (MDL. OrdbS.(sjæU.)), Madusken
(Feilb.), jf. ogs. Madonna 3.2^. flt. -r. {jf. sv.

madusa (sv. dial. mar-, mad-dus(s)a). nt.

madotske, mådotske sam^ Barduse, Makke-
duse; oprindelse uvis (muligvis besl. m. I.

duse, no. dial. dysja, dyse, stor, kraftig
kvinde); dagl., dial.) tyk, klodset kvinde.

60 Moth.M.8. *en Mand, som hos sig har i

Huse
I
En arrig Skiende-Giest, en hesse-

lig Maduse, i Hånd stedse lever hen i Sor-
rig og i 'isød.Helt.Poet.54. Der staaer
skrevet paa Roeskilde Porte: Fire MiU til

Tudse, Vil du ikke age saa kan du gaae
du store brede "^isidvLse. EPont.AHas.VI.
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182. Hans Kone, en tyk feed Maduse. Fe-
derspiel.MineHændelser.(1841).114. jeg skal

nok gøre mig tynd. Jeg er da heller in-

gen tyk Maduse endnu. Pol.^^/al931.Sønd,

4.8P.3. OrdbS.(8Jæll.).

Mad-vand, et. (1. br.) vand, der anven-
des ved madlavning. Drikke- og Madvand.
LandmB.III.373. -vare, en. {ænyd. d. s.;

især i flt.) vare(r), der brudes som mad, saa-
vel om produkterne før Ulberedningen (for lo

saa vidt de er i færdig stand til at anvendes
i husholdningen) som om (de forsk, arter af)
tilberedt mad i al alm., fødevare(r). jeg skal
fortælle Monsieur kortelig, hvorledes Kiø-
bet (o : prisen) var paa Madvare i min Tid.
Holb.GW.II.4. paa Amager-Torv (købte de)

grønne Urter og adskillige ferske Mad-
vahre til deres Skibs Fornødenhed. CP
Rothe.JN.130. VSO. Aldrig har jeg set

noget Menneske tage saadan til sig af 20

Madvarer som hun. AndNx.DB.53. om en-

kelt art: her . . er aabnet Adgang for
Smaafolk til en god Madvare (o: svine-

lever) til virkelig billig 'Pris. Pol.^U1903.2.
sp.7. -vielse, en. {ænyd. d. s.) om en i

den katolske kirke anv. ceremoni, hvorved præ-
sten i paasken indviede forsk, madvarer olgn.

i bondens hus (for at give god aaring). Zwer-
gius.SiellandskeClerisie.(1754).87. PPaludan.
Magazin f. Lidende.Il2.(1792).29. NatTid. 30

^ytl905.M.2Till.l.sp.3. -vildt, et. (jf
-dyr; fagl). Fleuron.(Kbh.^yel909.3.8p.l).

-vin, en. bordvin (Leth.(1800). VSO.) ell.

(nu især): (tarveligere) vin, der bruges ved
madlavning, -vise, en. spec. (spøg., nu
næppe br.) om smukke, indsmigrende, med-
ynkvækkende ord, som snyltegæster olgn. bru-

ger for at vinde deres føde, skaffe sig ind-
bydelser. Hånd kand sin maåvise.Moth.^
M9. VSO. -æble, et. (jf. -frugt samt 40

Køkkenæble;. VSO. MO. Frk.T.Sylteb.l8.

-seske, en. madbomme; madkasse. Moth.
M4. HCAnd.VII.112. Halleby.220.
Mae, en. se I. Made.
IVIaet, en. se Mat.
maffe, v. ['mafa] -ede. (jf. holl. maf-

fen, hvile, sove, til maf, sløv, slap; sj.) refl.:

gøre sig det behageligt; gasse sig; hvile
sig. hele Vinteren har I Ligget og maffet
Jer paa de jydske Herregaarde; Scharling. 50

UH.II.412.
I. Mag, en ell. (nu 1. br.) et (Moth.M21.

Bagges.L.II.363. Molb.Breve.26. Bøgh.DD.
1871.40. vist altid i bet. 3, s. d.). [ma-'q] mag.
Høysg.AGM. flt. (kun i bet. 3) d. s. ( VSO.).
(glda. magh, maagh, mak (Mand.72.204),
mach (GldaKrøn.Suppl.27 ), oldn. mak, mnt.
mak, hty. gemsich (se Gem&k.); til dial. mag,
magelig, bekvem, (om vejr:) stille, rolig, oldn.

makr, god at komme til rette med, tjenlig, M
behagelig, mnt. (ge)mak, hørende til, pas-

sende, oht. gamah, gimah, oeng. gemæc;
besl. m. ty. machen, gøre, lave; jf. I Mage,
ni. mage, magelig, mags, Mags-, magsom
samt Umage H »*. h. t. udviklingen af bet. 3
sml. fx. Bekvemmelighed, Kommoditet)

\) (i alm. spr. nu kun i forb. i ro og mag^
tilstand af uvirksomhed, hvile fra arbejde
olgn.; tilstand, i hvilken man ikke besværes

af noget, føler sig veltilpas; ro; hvile; vel-
være; bekvemhed; magelighed; ogs.: det
at gaa besindigt ell. langsomt til værks, tage
den med ro, give sig god tid; oftest i forb.
i mag, dels: i fred og ro; roligt; uforstyrret;
dels: bekvemt; let; mageligt; dels: sindigt;
langsomt. Tydskeren (er) bedst i sit Mag
og Fag mellem begge Yderligheder (o:

damer og herrer). Bagges.L.II.363. at over-
give sig til sine Betragtninger i uforstyr-
ret Mag. Oehl.VS.30. *jeg har aldrig haft

|

For Skik, paa egen Mag at tænke. Orundtv.
PS.II.138. under Revolutionen fik (ulvene)
flere Aar uhindret Mag til at formere sig
(i Frankrig). Blich.(1920).XVI.64. *De bør
Dem moderere, | Dem spare lidt, gaae
frem i Mag. Heib.Poet.VI1.33. *Der (o: i

stuen) drikkes og der skjenkes | I døsig
Fred og Mag. Winth.HF.211. give sig Mag
og gode Stunder. FSO. han er i Stand tfl

at træde mere end Grønsværen under
Fødder, hvor det er ham til Mag eller

Behag. Bøgh.JT.290. at ligge længe vaa-
gen og i salig Mag nyde mine Tanker og
Fantasier. /ScÅand.^.450. fare i mag, se

fare sp.765^^^- i al mag: Røverne sank
i en dyb Søvn, og Hyrden kunde nu i al

Mag føre sin Hjord bort. Hrz.F. 11. Cit.

1829.(AarbEards. VII.16). i god mag:
Hånd er i god mag (o: er gaaet i seng).

Moth.M20. *Taalmodighed at lære
|
Er

ey saa let en Sag,
I
Man vil en Christen

være,
|
Men i sin gode Mag.Brors.173.

I Morgen vil jeg i god Mag give mig paa
Hiemveien. Skuesp.IIl2.63. Efter at have
opsamlet de spredte Vogndele, kunde jeg
køre hjem i min gode Mag.HPedersen.Er-
indringer.(1905).37. \\ i forb. ro og mag.
*naar jeg søger til Dig

|
Hjertelig

|
Da

faaer jeg Roe og Mag. Kingo. 357. Paa
dette Skrift arbeidede jeg inde paa mit
Værelse hos Zeuthens i Kiøbenhavn, hvor
jeg dertil havde meest Ro og Mag. i?a^fe.

E.1.347. nu kun i forb. i ro og mag: lad

os nu først i Ro og Mag drikke en Kop
Geburtsdags-Kaffe. Eeib.Poet.VI.26. *Saa
hændtes det forleden en Eftermiddag,

|

Paa Høstænget laae jeg i bedste Ro og
Mag.Winth.VI.244. jf.: *(han) reed i Ro-
lighed og Mag et Stykke.Wess.109.

||
pleje

sin mag, gøre sig det behageligt ell. mage-
ligt. *Daaren aleene vil pleje sit Mag
eller kildre sin Gane.JMHertz.Isr.6. Wilst.

II. XXIII. V. 298.
II
have sin mag, (nu

næppe br.) have afføring; forrette sin nød-

tørft. Naar man ikke kan have sin Mag.
Tag Faaremøg . . og leg det paa Buggen;
det . . giver Løsning. En meget nyttigLæge-
bog.*(1807).32.

2) (nu kun dial.) tjeneste; villighed;

hjælp; ogs.: tjenstvillighed; hjælpsom-
hed. Hånd har et got mag af havo..Moth.

M21. VSO. MDL. Feilb. jf: *Sædelig
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Friehed og Fædrelands Minde
|
Udmærke

stedse nærværende Lag! | Broderlig Mag
|

Skiærme dets Sag. Bagges.IV^38.
3) (nu kun bibl. ell. foræld, samt i gade-

navnet Magstræde, jf. HMatthiess. Gader.
45) nødtør ftshus; retirade; privet.
Moth.M21. 'Her Bruun og Isegrim, de
sagde, vare gode

| At sette i et Mag og
Skide-Huus at rode. BeynikeFosz. (1747).
405. (de) fulgte ham . . op ad Trappen
til det store Mag, som stod paa Støtter.

Grundtv.Snorre.II.lll. BerLixsb. Kbh. i gi
Dage.(1901).25. hemmeligt mag, se

hemmelig 2.2.

II. ^ag^, en. se I. Made.
III. Hag. forkortelse for Ma^ster.
IV. mag. [ofte udtalt ma'q] i forb. stud.

mag. ell. cand. mag., forkortet for studiosus
ell. candidatus magisterii (jf. Randidat sp.

1192^^), person, som tiuMrer til skoleem-
bedseksamen ell. magisterkonferens, ell. som
har taget skoleembedseksamen (i tidsrummet
1892—1904 ogs. om kandidater med økono-
misk-statistisk eksamen: cand. mag. i stats-

videnskab^.
Ij

(stud.) brugt som selvst^endigt

subat. som forxortelse for cand. mag. ell. især
stud. mag. Han er ^iag. KXyrop.OLJII.
115. juristerne og mag.'eme •

IKagasin, et eU.(nu kun dial.) en (P/lug.

DP.1172. Borrebye.TF.381. OrdbS.(Fyn)).
{maga'si'n] flt. -er. {csnyd. d. s., ty. magazin,
fr. magasin; egl. et ar(W. ord)

1) om bygning ell. lokale, rum i en
bygning, hvori noget oplagres ell. op-
bevares; ogs. undertiden om selve forraadet,
lageret. 1.1) t egl. bet.: forraadshus eU.

-rum; oplagsbygning eU. -rum; lager-
bygning ell. -rum. Kløbmænd, som sam-
lede Maeaziner af de frugtbare Aaringers
Overflødighed, for at sælge den med For-
deel til Fremmede. JSncedXi65. I Moss
laae endeel (af hæren), og havde hos sig
et Magazin og andet Krigstilbehør. JtfaU.

SgH.372. En ulykkelig Ddebrand fortæ-
rede i een Nat hans (o: en snedkers) Ma-
gazin, hans Værktøi, hans Indbo, kort
sagt. Alt hvad han eiede. Gylb.1.283. De
Folk, der bestyrer fThorvaldsens) Museum,
kan . . rolig hente Billedet frem fra Ma-
gasinerne. EHannover.E.88. Møbelopbeva-
ring . . Tørt og propert Magasin. TelefB.
1931.sp.4885. 1.2) detailforretning, der hand-
ler med et meget stort antal forsk, artikler
(i alm. undtagen fødevarer); varehus, -ma-
gasin; stormagasin; ogs. om (ell. især i

navne paa) forretninger, der handler med en
ganske bestemt gruppe nyttegenstande olgn.
JVJens.H.91. Jeg kedede mig i Paris. Mie
disse Magasiner. Og saa kender man ingen
Mennesker. Buchh.Su.1.251. ofte i ssgr. som
Glas-, Herre(ekviperings)-, Kjole-, Mode-,
Møbel-, Piano-, Sørge-, Værktøjsmagasin.

2) (fagl.) om rum, der er del af forsk,
indretninger, apparater olgn., og hvori
noget opbevares eU. har plads; fx. om lille

rum eU. gemmested i et køretøj (isccr under

agestolen ell. vognsosdeme), om det rum i en
magasinovn, der er heéémt tU at rumme
brændslet (OpfB.*IU5), om kasse af tyndt
træ (m. plads iU en række tavler), der ind-

sættes i en bikube (Sal.*III.176), eU. tidligere

om en lille kube, der indsattes i en særlig

art bistader (Fleischer.B.437), om rum i ma-
gasinkamera, der indeholderpladerne (Hjem-
metJ906.275.sp.2), om den beholder i et ma-

10 gasingevær eU. en selvladepistol, der rummer
patronerne, olgn. derhos staar Forraaden
af Viin og Brændeviin i et Magazyn (o:

paa en skede). LTid.1725. 537. Greven ..

bøjede sig saa ned for at tage nogle Sa-
ger op af Magasinet i Agestolen. JafcZ^nu.

CrP.84. Øvelsen foretages med ladt Ge-
vær. Skytten aabner Magasinet og fylder
det med 5 Patroner een for een.Skyde-
reglJ.5. hver Søndag p^kede de Mad i

ao Magasinet (o: paa en barnevogn) og tril-

lede ud paa Udflugt, til Fællederne. Jnd
Nx.PE.lII.188. magnetisk magasin,
en samling flade, stærkt magnetiserede staaC-

stænger, der ligger side om side og holdes

sammen af en armatur. Sal.^XVI.397.

3) billedl. anv. af bet. 1. 3.1) (9 om hvad
der rummer ell. omfatter en stor mæng-
de, samling af noget. ,Taler hånd da
intet uden om den Arius?" — „Jo hånd

30 har ogsaa smaa Magaziner paa (nu: at)

andre Materier." Jo/6.G TFJ^J. denne Ex-
pression er tagen af Else Skoleholders
UagazmeT.sa.rgs.(1731).II.ll. Enhver Vi-
denskab er et heelt ^fagazin af Fomøi-
elser for den StxLdeTend.e.JohsBoye.(Rahb.
LBJ.438). Suhms Hoved var et heelt
Magasin af Lærdom. FSO. jf.: endeel af

den allerbedste Jord (bliver) liggende .

.

som et Magazin for Qvek, Græsrødder og
40 andet lJkiud.Flei8cher.AK.66. | nu især,

undertiden m. overgang til bet. 3j, om hvad
der rummer en mængde oplysninger , iagt-

tagelser olgn. Suhms store fortræffelige
Værk er . . et rigt Magasin af historiske
Materialier, som vente paa en Bygmester.
Ing.PO.I.i^. der er nedlagt i (Goldschmidts)
Værker et helt lUle Magasin af ypperlig
gjorte . . mesterligt fortalte Iagttagelser.
Brandes.ll.457. Datidens geografiskeVær-

50 ker var . . kun Magasiner af Oplysninger.
Steensby. Geogr.l3. 3.2) om (periodisk ud-
kommende) skrift, der indeholder en sam-
ling af afhandlinger olgn. angaaende et vist

emne, henhørende under et vxst fagligt om-
raade olgn., eU. (nu især) om tidsskrift,
der indeholder en samling artikler af alment
oplysende indhold ell. en samling fortællinger,

noveUer og lign. underholdende læsning. Dan-
ske Magazin, indeholdende AUehaande

60 Smaa-Stykker og Anmerkninger til Histo-
riens og Sprogets Oplysning, (tidsskrift-

titel.l745ff.). de fleste saakaldte populære
Samlinger, Ma^ziner og lignende Skrif-

ter. 'Hexb.ProsJX.21. (hun) sendte hende
en Kurv med gode Sager og et Magasin
eller en Bog. DagNyh.^/il921.10.8p.4.

HIL Rentrrkt "/i 1932 48
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Magasin-, i ssgr. (1. br. Magasins-, se

u. -forvalter, -mand^. især af Magasin 1,

fx. (foruden de ndf. anførte) Magasin-byg-
ning, -loft, -plads, -rum. -bibliotek,
et. (bibliot.) biblioteksbygning, hvor bøgerne

er opstillet i flere, lave etager, der hver

er afdelt i mindre rum, magasiner. Bibliot

magasinere, v. [magasiine'ra] -ede

ell. (nu l.br.) -te. vbs. -ing (Wagn.Tekn.418).
(ty. magazinieren, fr. (em)magasiner; afl.

af Magasin) anbringe i et magasin (1).

en Statue af Lukas ( blev) magasineret ind-
til efter Freunds I>øå..JLange.L139. Det
paahviler Lederen af Fægtningsskydnin-
gen .. at paase, at Materiellet, naar Øvelses-
perioden er udløben, bliver ordnet og ma-
ga.sineTet.Skyderegl.45. billedl. : (gejstligheden

var) fra en vis Side seet Statens vigtigste
Embedsstand . . Forvarerne af Statens ma-
gasinerede TTO.TroelsL.XII.176. j/". Ma-
gasin 3.1 : for lige som at magazinere Noget
af det, som fandtes i (Abraham) Kalis Hu-
kommelse, blev Vedel Simonsen 1816 an-
sat som hans Medhjælper. JohsSteenstr.

HD.23.
Magasin-folli:, pi. spec. ^ folk, der

passer et militært magasin. Scheller.MarO.

-formand, en. (fagl.) person, der fore-

staar et magasin, fx. paa et krigsskib. Schel-

ler.MarO. -forvalter, en. (fagl.) person,

der forvalter et magasin, fx. paa fabrik,

større gaard olgn. VSO. Bergs. GF. 1. 268.
Landb0.1I.165.Ma.ga.sins-:Harboe.MarO.
-fyring, en. [2] (fagl.) fyring v. hj. af
en ovn, der har et rum (magasin), som kan
rumme brændsel til en dags behov. VortHj.
111.31. -gevær, et. [2] ^ (mods. Enkelt-
laderj gevær, der er forsynet med et maga-
sin (2), hvorfra patronerne ved laasens aab-

ning og lukning føres ind i løbet; repeter-

gevær'. OpfB.^11.117. -hus, et. (nu næppe
br.) bygning, der bruges som magasin (1).

Borrebye.TF.583. -ild, en. [2] ^ ild fra,

skydning med magasingevær, at øve uro-
lige Skytter i at afgive Magasinild. Skyde-
regl.16. Scheller.MarO. 398. -kamera,
et. [2] (fot.) kamera, der er forsynet med et

særligt rum, magasin, til plader. OpfB.*
111.586. -knbe, en. [2] (biavl., foræld.)

d. s. s. -stade. Sal.''III.173. -mand, en.

spec. ^ om person, der hører til magasin-
folkene. Magasins-: Bardenfl.Søm.II.174.
-ovn, en. [2] (fagl.) kakkelovn med et stort

rum (magasinet), der kan tage en større

mængde brændsel paa een gang, og hvori

forbrændingen (ved regulering af lufttilførs-

len) foregaar forholdsvis langsomt. Gjel.

R.58. OpfB.^II.44. -pige, en. (især ned-
sæt.) ekspeditrice i et stormagasin. VBerg-
8trøm.M.28. -skriver, en. (nu næppe br.)

regnskabsfører ved et magasin. VSO. -sta-
de, et. [2] (j/. -kube; biavl., foræld.) bi-

stade, der bestod af tre etager (tre over hin-

anden liggende kuber). Fleischer.B.438. S&B.
-station, en. ^ sted i nærheden af krigs-

skuepladsen, hvor en armés forraad af forsk,
art ligger samlet. SaWII.505.
Magdalene, en. [maqda'le'na] flt. -r.

{egl. kvindenavn (jf. Malene^; efter den i

det ny testamente omtalte Maria Magdalene,
der senere identificeredes med den (i Luc. 7.

37 ff. nævnte) bodfærdige synderinde, der
salvede Jesu fødder) (bodfærdig) synder-
inde; især om falden (prostitueret)

10 kvinde. Blich.(1920).XI.156. en Magda-
lenestiftelse med tre Magdalener. IZC^wd.
Breve.1.63. nu til Dags finder man det jo
ikke nødvendigt at gøre Bod for sine
Synder. Det var kun, saa længe Magda-
lenerne havde et Himmerig og en Gud
at tro paa. SophClauss.A.o4. jf. : Læste hun
end gerne i Skriften og søgte flittigt Guds
Hus, en angergiven Magdalene kunde hun
(o: Caroline Mathilde i Celle) med sit Tem-

20 perament aldrig helt blive. Bobé.B.lOl. \\ her-

til: Magdalene-hjem (Krak.Tidstavler.1923.

56), (nu næppe br.:) -hus (Blich.(1920).XI.

156), -stiftelse (Hrz.X.375. Eierk.I.174), om
stiftelse, hjem til redning af faldne kvinder
V. hj. af opdragelse, praktisk arbejde og re-

ligiøs paavirkning.
I. Ulage, en. ['ma'qa] flt. -r (i bet. 4:

Moth.M22. Holb.Ep.III.5. Feilb.; i rigsspr.

sj. i bet. 1-3 :Bagges.D V. VIII.157. [FDreier.]
30 FolkenesFremtid.(1848).29. jf Feilb. u. 1.

mage^. (glda.maghe, magæ (PLaale.nr.22.
Mand.28), oldn. maki, oht. gimahho, oeng.

gemaca; til oldn. adj. makr osv., se u I. Mag;
j/.IILmage, IV.mage samt Makker, Match)

1) om hvad der i en vis (nærmere angivet)

henseende ell. i alle henseender kan sidestilles

med ell. taaler sammenligning med noget an-
det; sidestykke; modstykke; lige (LI).

•Et Klenodie, der knap fik Mage, |
Blev

40 betroet mig for nogle I)age.ECAnd.X.537.
II
m.foregaaende gen.ell.poss.pron. "IHjærte

vist, men ej i Kjaft din Mage. Grundtv.PS.
1.278. der blev et stort Jordskælv, hvis
Mage (1819: saadant som^ ikke har været,
siden der blev Mennesker til paa Jorden.
Aab.l6.18(1907). *han bliver en Helt saa
bold,

I
at vi aldrig har haft hans Mage.

IngvBond. (Myrebogen.Nr.l.(1908).103). ||

ikke have mage, magen ell. (nu især)

50 sin mage, søge sin mage, ikke have sin

lige; være uden sidestykke; være enestaaende.

*i at forgiøre Folk hun hafde ey sin Mage.
Holb.Paars.135. *Rødvinen har ikke Ma-
gen,

I
Hverken i Geist eller Smagen. Heib.

Poet.VII.395. *Den Glæde, Søndagssolen
saae, | Den har i Verden ei Mage. Ing.BSE.
VII.234. Han søger sin Mage, har ikke sin

Mage i denne Kunst. VSO. MO. \\ m. ftg.

præp. til. Det er . . Magen til den Hæn-
60 delse, som skeede i min Bestemoers Tid.

Eolb.Forv.llsc. *Han er og bliver mage
!

Til den, der fnattet gik i Bad |
Og fnattet

kom tilbage. Falst.63. en Bog, som jeg tør

frit bande paa at ingen af Nutidens unge
Forfattere er istand at skrive Magen til.

Chievitz.FG.138. mage(n) til frækhed skal
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I

man lede længe efter
\ iforb.sorn der er

eU. findes ikke mage(D) til det, det er

enestaaende, uden sidestykke. Herren er
verre end bare Fanden . . jeg troer ikke
der er Magen til ham i det hele Helvede.
Luxd.(Skuesp.VII.443j. Kierk.ilJ272. Jor-
den var saa god Muldjord, at der efter

gamle Farmeres Udsagn ikke fandtes Mage
dertil paa LoUand. Cavling.A.1.339. i forb.
som jeg har aldrig hørt, kendt, set
magen ell. (nu oftest) mage til det, jeg
har aldrig kørt osv. noget lignende. Har jeg
i mine Dage hørdt magen til saadant. Eolb.
RF.II.1. 'Ifjor da jeg var udenlands,

|

Jeg saae en Hund, jeg aldrig Mage | Har
seet til Hund i mine D2igG.Wilst.D.IlI.10.
han (gik) hen til hende, strøg hende om
Hovedet . . Mage til blød Haand havde
hun aldrig følt. Goldschm.VII.8. Nej Ma-
gen til Unge har én dog aldrig kendt.
AndNx.DM.40. i forkortet form: Hvad I

Mage til Frækhed I Et Pai i min Ryg.
Buchh.VH.107.

II
t forb. som jeg har al-

drig hørt, kendt, set magenets, ^nu
oftest) mage ell. (nu næppe br.) i iron. form
nu har jeg hørt, kendt, set mage(n)
(Erz.IV.62. PalM.I.302), d. s. Nu har jeg
aldrig mine Dage seet ma.gen.Holb.Ul.IV.4.
•nu har jeg aldrig mine Dage

|
Seet Mage.

Oehl.LJI.220. har du hørt Mage — Axel
Hahn har været her. Leop.GH.57. Nu har
jeg aldrig kendt Magel . . Det er sandelig
mer end jeg har foTt']entSvLa.UBJ55. Ser
man det! — Har man set Magenlsa.if.
60.

II
uden mage, uden sidestykke; uden

lige: enestaaende. 'en Konge uden Mage
|

Fødes skulde paa vor Jord. GrundtvSS.
III.106. 'Bolgen, høj og prægtig uden
Mage,

I
bruser over tnsind Snekkers Grav.

VEsm.FD.
2) levende væsen, som er af samme

art, slags som et andet; person, der
er af samme byrd, stand, dygtighed
olgn. som en anden; ligemand; jævn-
lige; lige (1.2). Mage . . kaldes en felle

i . . selskab. Moth.M22. »Vor Fiinde skal
fare herefter saa sagt, | Og viide Hånd
Mage har fvinaen.Sort.HS.E4': 'jeg (o:

Norge) . . hasted hid at tale med min
Mage (o: Danmark). KomGrøymeg.1.16.

||

nu vist kun i ordspr. og talem. krage sø-
ger (finder) mage, ugle og trage
bliver aldrig mage, «e I. Krage, mage
til broge, se Broge.

3) (jf-bet.4:) hvad der hører sammen
mednoget andet og sammen med dette
udgør en helhed ell. et (sammenhørende)
par. Her er Magerne. Lad os nu see. (De
sætt« Pergament-Stykkerne tilsammen og
læse følgende Ord.). PAEeib.Sk.II.130.

\\

m. fig. præp. til ell. (nu næppe br.) efter.
Han stial Magen til min Støvle. FSO. Her
har De min ene Ørenring, men De maa
Sasse paa den, for jeg har Magen efter
en. Eostr.G.99. Magen til denne Handske

er bleven borte. MO. || nu især (undertiden

delms til bet. 4.1^ om hver af de to heste, der
gaar i spand sammen, dersom af et Par
Vognhæste en omkommes, da maa den,
der har giordt Skaden ikke allene betale
Hæstens Værdi, men endogsaa erstatte

den Skade, som Vognmanden lider indtU
han kand faae en Mage igien. Eolb.NF.
(1728).1.77. den ene Hest . . var ganske
ubrugelig til Markarbejde, da den var

10 skilt ved sin Mage. Blich.(1920).IX.80.
LandmBJI.223.

\\
(især dial.) person, der

sammen med en anden udgør et par i forsk,

lege, kortspil olgn. Da . . han o^ hans Mage
biev raabt frem (o: i .,to mand frem for en
enke"), satte han af Sted i vildt Løb, uden
at gøre Forsøg paa at fange sin Mage.
Halleby.167. Feilb.

4) om væsen, der lever i kønsligt fæl-
lesskab med et andet (jf. L Lige 3^. 4.1)

ao om dyr, især fugl. *de vilde Dyr, ja selv
den lede Slange I Sig parrede saa smukt,
enhver sin Mage fik. Eelt.Poet.l4. 'Skynd
dig (o: en fugl) nu hjem til din fjedrede
^izge.Winth.1.68. Bich.I.184. Duen har in-

gen Mage. D&E. 4.2) (i rigsspr. nu højtid,

ell.spøg.) om ægtefælle, ægtemage. *nver
sig nøje lod aillene med sin Mage, | Hyrd-
indens Attraae kun var Hyrden at behage.
Eolb.Metam.2. (de, som) ved at nyde Æg-

30 testandens Rettigheder, skader sig selv
eUer Magen. Torfe.F./rS. hun kæmper ikke
for at blive hans Mage, hun kæmper for
sin Kjærlighed. ^ierA-.IJ 75. "Tænk, i Dag
om otte Dage | er Du min og jeg din
Mage. ThorLa.D.27. FeUb.

IL Hage, en. se I. Mager.
IIL mage, ubøjeligt adj. [>ma'q3] {cenyd.

d. s.; egl. sa. ord som I. Mage 3-4, der i stil-

ling som præd. er blevet opfattet som adj.;

40 t dial. er ogs. flt.-formen mager gaaet over
m at blive adj., se Feilb.; mods. umage) lig
med ell. svarende til noget; nu kun om
to ting, dele: sammenhørende til, udgø-
rende et par; (1. br.) om to dyr (han og
hun): parrede. Moth.M22. Disse Strømper
ere ikke mage. VSO. Optrykkede Arbeider
(i metalblik) . . kan (man) faae . . nøiagtige,
eensformige og mage. EinnerupJuv.491.
De mage Fiimer, Bryst- og Bugfinnerne.

so Liitken.Dyr.^248. Dania.III.122. mage
Duer. D&H.

IV. mage, v. ['ma'qo] -ede. {cenyd.d.s.,

no. dial. maka; afl. af I. Mage; 1. br. i rigs-

spr.)

1) tU LMage 3. f.i) m.Kt.menMldel:
skaffe magen iU; m.h.t.to dele: samle
(to til hinanden hørende dele) til et par;
tn. h. t. heste: sætte sammen til eet spand. Du
kommer da ogsaa til at lade mig faa en

60 Hue med „Skrald" i, og saa kan Du gjeme
staa Dig ved at mage mig min FirskiUing.
ElBemtsen.Æ.I.3o. mage hoserne. FeUh.
t.2) om enkelt del: passe til (og udgøre et

par sammen med) en anden del; om to dele:

passe sammen (og udgøre et par). Heste
males (o: om et meb ved hestehandel) for

48'
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at der kan tilveiebringes et Spænd, der
mager godt sammen. DagsTelegr?l\ol865.
2.sp.5. hun (er) skamfuld . . naar hun maa
række ham en Kop, der ikke mager med
Underkoppen.JohsFalM.TV.112. Feilb. refl.

(billedl): 'Ord med Tanker sig ei altid

vUle mage. Steners.0de.55.

2) til L Mage 4. 2.1) til I. Mage 4.1.
||

parre sig med. hanen mager hønsene.
OrdbS.(Sjæll.). især refl. ell. i pass.: parre
sig; parres. Moth.M23. Høysg.S.227. Have,
hvor (hvalen) kunde lege i Ro og mage
sig uden Frygt. EMikkel8.N.53. 'jeg (o:

en flagspætte) giver mig selv for den tvivl-

somme Lykke,
| at næbbes og mages og

Reden hygge. Fleu7'on.J.61. \\ lade to dyr
af forsk, køn komme sammen og parre sig,

blive et par. *Et skanck og et ambrystig
bæst

I
Dend knekt til haabe maget. Sort.

(SamlDanskeVers.^11.104). 2.2) til I. Mage
4.2.

II
i pass.: giftes; gifte sig. Stub.136.

*han trængte ikke til at mages
| med en

af Danmarks bløde, blonde Figer.VilhAnd.
S. 199. en (datter) magedes med Holm.
Bornh.Samlinger.XI.(1917).124. jf.: »Her
gaaer vort Bryllup an, de unge Hierter
mages

| I tvende ljegQmeT.Helt.Poet.22.

II (1. br.) i pass.: passe som ægtemage til;

være passende ægtemage til. *„(der er ikke

én kvinde) der mages så som hun til ham."
|— „Min søn skal ikke giftes med en dår-

lig kvind." NMøll.Antig.37. jf. Becke.DE.
67.

3) part. magede brugt som adj. 3.1) (til

bet. 1) om to dele: som kører sammen til et

par. Mand og Kvinde høre sammen . .

som et Par magede Handsker. PiføM.JJ.
363.

II
om heste: som passer godt sammen,

gaar godt i spand sammen. Blich.(1920).
XIV.157. Jeg er vant til at kjøre og se
Andre kjøre med magede Heste; men Din
Hestehandler og hans Ægtehustru ligne
en Norbagge, der gaar i Spænd med en
stor velstriglet Hoppe. Goldschm.VI. 125.
Saadan et Par herlige Heste! — Saadan
et Par flotte, velmagede Dyr \ Bregend.
MAG.28. 3.2) (til bet. 2.i; om dyr, især
fugle: som er hinandens mage; parrede. Be-
tænke og sulte og vente og fryse, det er
to Par Fugle, der er vel magede. JPJac.
1.292. de ligger gjerne To sammen. Par
om Par, magede, lige parate til at be-
gynde Æglægningen. 5o^an.J.75. 3.3) (til

bet. 2.2J som udgør et ægtepar, ell. som pas-
ser (godt, daarligt) til at være ægtefæller.
selv der, hvor Ægtefællerne synes saare
ilde magede, ser man i Reglen et frede-
ligt Samliv. Feilb.BL.127.

V. mag^e, v. ['ma-qa] Høysg.AG.75.
-ede ell. (nu kun dial.) -te (Kom Grønneg.I.
319. Graah.PT.1.237. CPRothe.MQ.II.732.
Feilb.). vbs. jf. -mageri (u. -muger), {glda.
d. s., sen. oldn. maka, bearbejde, ulejlige olgn.,

mnt. maken (hty. machen, jf. makke^, oeng.
macian (eng. make^; besl. m. I. Mag osv.;

jf. -mager)

1) ordne, indrette, arrangere paa en
vis (især: bekvem, passende) maade. 1.1) ('ww

1. br.) i al alm. *Hvi skal jeg tilbage I Al-
leene? Sligt kan Fanden eene mage. .Ba^f-

ges.1.72. Giv mig kun Nøglerne . . Og
skal jeg. vel vide at mage det paa det
Bedste. Oehl.VS.42. 'Vor Gud og vor
Drot!

I
Som pleier at mage

|
For Dine

det godt. Grundtv.SS.1.43. 1.2) i forb. ma-
10 g e, at (Falst.Ovid.5. Skuesp.XlI.334. Eeib.

Poet.X.259. Høedt.Lyr.78) ell. mage det,
at (Holb.Paars.28. Fleischer.AK.25. Politi-

vennen.1801.2688) ell. mage saa, at (Holb.
Paars.202. Wess.31) ell. (i rigsspr. nu kun;
især GJ^ mage det saa(ledes) ('eW. saa-
danj, at, ordne, indrette, arrangere saaledes,

at; sørge for, at det bliver paa en vis maade.
Vi maa mage det saa, at de Forslag vi
gier ind for Raadet icke lugter af egen

20 Nytte. Holb.Kandst.II.l. En frugtsomme-
lig Kone troede, at jeg med liden Umage
kunde mage det saa, at Fosteret, hun gik
med, blev en Dreng. Bagges.NK.299. *jeg
det saadan mager

|
At Livet skiænkes dig.

Oehl.(1841).IV.211. naar vi kun mage det
saaledes, at det bringer Frihed og Lykke,
at være en Del af Danmark. Z/e/im.IF.267.
Mademoiselle magede det saa, at hun fik

Tilsigelse tU at ledsage Dronningen den
30 sidste Dag. Sc;iand.J2^.S5. Feilb. i.3) (nu
næppe br7) i forb. m. præp. paa: søge at

bringe noget i stand; søge at arrangere, ud-
virke; arbejde paa; arbejde hen imod. (jeg

skal) mage paa et Giftermaal for eder, hvor
I strax skal kunde træde til den Værdig-
hed som I a.ttTaar.JBPaulli.Kandest.C2^.
(han) hafde forladt Beleyringen, saa og
self begyndt at mage paa Fred og Rolig-
hed. S/a»5'e.C^rJF.5^5. Vær saa artig og

40 mag paa, at han faaer det for billig Priis.

ThSchmidt.E.55. VSO. 1.4) (nu kun dial.)

i forb. m. præp. efter (jf. ogs. bet. 1.5^ ell.

til: indrette, afpasse efter, du faer at mage
det ene efter det andet. Moth.M23. Jeg
kan ikke faae det ene Stykke maget (pas-

set) til det andet. VSO. Feilb. 1.5) (nusj.
i rigsspr.) refl.: indrette, ordne, føje sig.

*dine Tanker ind blandt mine drage,
|

Med Lader og med Skikkelse saa lige,
|

50 At til een Villie de sig begge mage. CK
Molb.Dante.l. 141. Fabricius. Drejø. (1882).
101. det vil nok mage sig. D&H. i forb.

m. efter: MDL. Kværnd. OrdbS.(Sjæll.).

2) fremstille; gøre; lave. *Han ma-
ged sig af Grene svaie

|
En Bue og en

hvæsset Pn\.Winth.XI.232. »Ved Stran-
den

I
Der ligger nu en Baad, |

Som jeg
har Eder maget. sa.HF.133. || nu kun (spøg.

ell. nedsæt.) m. overgang til bet. 1 : Vi maa
60 vel finde os i at savne Manden (o: lan-

dets genius), naar vi har Materialet, hvoraf
han kan mages sammen. VilhAnd.BM.84.
Sødt og surt, mildt eller haardt plejer I

at mage Jer Tale for den, I vil bedrage.

ORung. Overs, af Johannes fra Saaz: Plov-

manden og Døden.(1923).29. Scenebilledet,



761 Magelag magelig 762

som havde Idé — hvad alt, hvad N. N.
mager, har — var . . uroligt. Fol.yiil929.
12.sp.5.

Mage -lag ell. -lav (Moth.M22), et.

(ænyd. mag(e)lag, -laug; til I. Mage 1; nu
næppe hr.) d.s.s. -læg. Slange.ChrIV.427.
519.

magelig, adj. ['ma'qali] mkgélig.nøysg.
AG.146. (nu næppe i rigsspr. maglig olgn.

jf. Bantzau.D.Nr.15. Thorsen.2y. Feilb.

samt u. Magelighed^, adv. -t ell. (især i bet.

3.3) d. s. ell. (t) -en (Moth.M21. Høysg.
S.a4>: VSO.). (ænyd. mag(e)lig, æda. mak-
lek, machlek, maglek (AM.j, oZrfn. mak-
ligr, mnt. mak(e)li± (hty. gemåchlich^; til

I. Mag dl. det u. I. Mag nævnte adj. mag;
jf. magsom)

1) fn« ikke i rigsspr.) som passer godt til

en vis anvendelse, et vist formaal; godteg-
net; passende; bekvem (2a). magelige
våben. Moth.M21. Inventionen er meget
magelig for Folk, som har meget at he-
stiile.E.olb.Stu.II.9. samme (maskine) er og
magelig til at løfte store Steene medXTid.
1725.294. Saa vie Buxer være magelige
nok til at hæle Tyve-Koster i. KomGrøn-
neg.I.5l. |] »i. overgang til bet. 3-4. Deris
Heste ere smaa, men magelige at ride
paa. Pflug.DP.740. det er ikke magelig at

sy i. OrdbS.(Sjæll.). jf. : *See engang den
hvalte Hielm, | Og hvor den slutter mage-
ligt om Hagen. Oehl.HS.156.

2) (nu ikke i rigsspr.) som er af en scm-
dan art ell. beskaffenhed, at man spares for
besvær, anstrengelser, ubehageligheder; be-

kvem (3.1); god; praktisk. Hille Mænd!
hvilket mageligt Sprog! Naar hi li li be-
tyder saa meget, saa er jeg vis paa, at

een Linie kand giøre saa lang en Spansk
Remse, som heele Fasten. Éolb.DR.V.4.
Stole og Sengestæder saa mageUg ind-
rettede, at Reysende kand føre dem med
sig i deres Tasker. LTid.l725J10. Denne
Bog . . er i Format af en beqvem og mage-
Ug Raand-Bog. smst.1744.289. I Algebra
er det mageligst at begynde Multiplica-
tionen for fra. Cramer (1762).38. || om vejr:
roligt; stille (jf.Magsveir). Moth.M21.
saavel i hart som mageligt Vejrlig. -Be^/.

^<'U1728.§2.
II
om aarstTd: mild. Cit.1702.

(Farstrup&Axelson.Dagbog.(udg.l813).164).
en god og magelig Vinter uden Snelæg.
Cit.l836.(Aarb Vends.l 928.70). Feilb.

3) om arbejde, virksomhed: som ikke kræ-
ver anstrengelser, kan udføres uden besvær,
paa en for udøveren behagelig maade; nem,
let (og behagelig). 3.1) som adj. Et mage-
ligt arbeid. Moth.M21. det er langt mage-
ligere, medens Fienden raser, at sidde
med Hænderne i Skiødet, end i aaben
Mark at gaae ham paa Klingen. Chrundtv.
Udv.IV.433. (klokkerembedet er) et fedt
mageligt Embede. Heib.Poet.VIL288. det
er for Lidt og for let eller magelig en Op-
gave. Kierk. VII. 487. 3^) som adv. *en
anden Vey man sig | Da vælger, til at

vandre magelig. Brors.222. (odden) syntes
ikke længer, end at man meget magelig
paa en Dag kunde roe den omkring. Frahl.
AE.III.59. 'mageligt

| Man stiger op
ad brede Marmortrapper. Oehl.C.214. den
Mose, han før kun med Nød, men nu sær-
deles magelig slap over. Grrundtv-SaxoJII.
437. ^ nu i rigsspr. især i videre anv., som
udtr. for, at noget ikke er forbundet med

10 den ringeste vanskelighed, at det er den let-

teste sag af verden olgn.; med største let-
hed; sagtens, det kand magelig ske. Moth.
M21. 'At elske dem, som elske dig (o:

gud),
I
Det kand en Hedning magelig

(SalmHj.563.2: lettelig). Brors.184. Havde
jeg gaaet aliene, havde jeg magelig kun-
net giort denne Reise paa een Dag.Bag-
ges.NE.51. Vi har mageligt Raad til at

være venlige imod ham. StuckJIIJ78.
20 4) som opfylder ens ønsker, krav m. h, t.

behagelighed, velvære olgn. 4.1) (nu næppe
i rigsspr.) i al olm.: tilpas; behagelig.
dersom det ikke gik mageligt og lykke-
ligt for mig i Verden, saa var der intet,

som kunde volde det, andet end blot
min Skiæbne eller min egen Forseelse.
RobinsonJ.o. H om opholdssted, -rum: som
passer en godt; behagelig; hyggelig.
Et mageligt sted. Moth.M21. Byens fat-

30 tige og Sengeliggende har magelige Wze-
relsev.Borrebye.TF.652. 'Man boede mage-
ligt i nette Huse. Bagge8.UngdJ.172. 4.2)

om indretning, især befordringsmiddel, sidde-,

liggeplads olgn.: god, behagelig at be-
nytte; som giver god hvile, følelse af
velvære olgn. naar jeg og min Herre
siden kom i Vertskab sammen, saa gav
Verten vel Herren det fornemmeste Sæde,
men mig dend mageligste Stool. Eolb.EP.

40 11.9. 'Nu vil du hvile ret godt . . | Stræk-
kende mageligt dig . . i en blød Seng.
Bagges.Gieng.Till.33. mageligTrappe. S&B.
magelig Vogn. smst. mageligt Skib. Schel-
ler.MarO. han indtog en magelig stilling

}

II
i faste forb. Hun vil gierne have det

mageligt. J/O. gøre sig det mage-
ligt ^SÆ^. D&H.) ell. (nu næppe br.; maa-
ske tilbet.5) gøre sig magelig, gøre sig

det behageligt, nu især ved at anbringe sig
X i en stilling ell. plads, der giver en hvile,

velvære. Men, lille Mand, hvorfor klæder
I jer ikke af og giør jer magelig som I
pleier? Skuesp.l3.53. Bliv siddende; gjør
jer magelig. Reib.Poet.Xl.261. MO.

5) om levende væsen; dels (nu næppe br.):

som ikkebestillernoget, fører enørkes-
løs tilværelse, lever et driverliv olgn.;
dels (jf. bekvem 4:): som besidder en vis
ladhed og derfor søger at undgaa

60 (legemlige) anstrengelser, søger at ud-
føre noget paa en saa nem og behage-
lig maade som muligt, søger at gøre sig
det mageligt (se u. bet. 4.2) olgn. det er en
magelig herre. Moth.M21. En magelig
Mand opoffrer sin Roelighed . . for at be-
klæde en høy Post.Eolb.EhJI.226. Doven
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er jeg . . ikke, men . . magelig i bøieste

Grad. Grundtv.DV.II.211. ofte i forb. ma-
gelig anlagt eZZ.magelig af sig (D&H.
Feilb.). II

ogs. om væremaade, skikke, livs-

former olgn.: som vidner om, ell. er præget

af en saadan ladhed. den slemme, mage-
lige Skik at lade sig hjælpe (o: manudu-
cere).Ørst.VI.lé?. *er der lidt Mageligt
ved Svendene her:

|
det kommer af de

skyggefulde Bøgetræ'TlRieh.I.d. Gigten
er en . . forholdsvis hyppig Lidelse hos
Velhavende, hvis Forhold tillader dem at

føre en magelig Levevis. AmMøll.Sund-
hedsl.526. jf.: Melodier, der ligesom syn-
ger sig selv i deres magelige Sørgmodig-
hed. JPJac.I.192.

6) (jf. I. Mag 1; nu næppe br.) frede-
lig; rolig; uden hastværk; især som adv.:

i al fredelighed; i ro og mag. Da dette

nu saa mageUgen var afgiort, traadde
samtlige Rigens Raad tilsammen. SZaw^^e.

ChrIV.8.

7) (til 1. Mag 2 ; nu næppe br.) om per-
son: som er let at komme til rette med; føje-
lig; tjenstvillig; rar. Moth.M.21. Hvor-
fore . . skulde man forfølge Mennister .

.

hvilke ere de heste og mageligste Bor-
gere, som udi nogen Stad kand findes.

Rolb.Ep.lV.44.
Mageligrhed, en. ['ma'q8li|he'9] ma-

gelighed. Eøysg.AG.85. (nu kun diaZ. Mag-
lig-. Glitau.PT.2. Feilb.). flt. (i bet. 3.1 ; nu
næppe br.) -er (Schytte.IR.L80. Eraft.VF.
184). det at være magelig; spec. i ftg. anv.:

1) (nu ikke i rigsspr.) til magelig 2: det

forhold, at noget er bekvemt ell. praktisk;

bekvemhed; ogs.: gavn; nytte. For med
Magelighed og Commoditet at betiene
sig af denne Machine, faar mand indfatte

dend i et stykke TTæe.LTid.1725.79. (Tyge
Brahe rejste) fra sit skiønne Huus paa Øen
Hveen, som hånd med saa stor Fliid og
Omkostning til sine Videnskabers Mage-
lighed hafde bygt og indrettet. Slange.

ChrIV.124. Øster-Søe-Fahrerne i Holland
ofverveyede den Magelighed og Fordeel
som Nordfahrerne vilde bekomme ved
denne fastsatte Læst-Tolå. smst.1409.

2) (nu 1. br.) til magelig 3: lethed; ofte

i forb. med magelighed, d. s. s. mage-
lig 3.2. jo større Mageligheden er, hvor-
med en Ting kand skee, jo mindre er

Fornøielsen. IIolb.Ep.III.97. zirlige Vers,
som man kand læse med magelighed uden
commentarier. sa.Metam.):(4^. Dersom en
Karre kand med Magelighed rømme 27
Cubic-Food Muld, da maa dend være
5,4 Tom lang. Sylvius.Geom.80.

3) til magelig 4. S.i) (nu næppe i rigs-

spr.) til magelig 4.i: behagelighed; til-

stand af velvære; ogs. (mere) konkr., om
hvad der skaffer en behagelighed osv.; be-
kvemmelighed. Han førdte Kongen til

Cabul . . og der bad ham nyde all Mage-
lighed os TiåsfoTdriv. Holb.Eh.II.246. et

par hundrede opredte og med Gardiner

behængte, samt med Natklæder og alle

tilhørende Mageligheder, forsynte Senge.
EPont.Atlas.I1.198. Eleonora Christine var
som Kongedatter opfød i Magelighed.
Mall.SgH.470. have Magelighed og gode
Dage. VSO. jf.: just i det Øieblik da det
ret skulde blive Alvor for dem (o : de unge
præster), ved ene i Tillid til Gud for egen
Risico at maatte overtage at optræde som

10 Lærer — just da aabner Staten dem den
Magelighed, at tage et kongeligt Embede.
Kierk.XlV.164. 3.2) O til magelig 4,2. vog-
nens, stolenes magelighed

i

4) til magelig 6; dels (nu næppe br.):

lediggang; driveri; dels: tilbøjelighed
til at undgaa (legemlige) anstrengelser,
gøre sig det behageligt olgn. Er det ikke
saa, at fleere Præster døe af Magelighed,
end af Arheydel Hersl.Ep.lll. vennes til

20 Legemets idelig Øfvelse for at flye Mage-
lighed, som forderver endog de ypperste
Naturer og ædelste Gemytter. Dumetius.III.
58. Men de, som pløyer kun eengang til

deres Byg, kommer jo nemmest dertil? —
De giøre det ey for Mageligheds Skyld,
men ikkun i 'Nødsfald. JPPrahl.AC.40. den
sælandske magelighed (har) allerede i

Valdemarernes tid givet sig tilkende i, at

(kirkemurene) kun er af kløvede eller ba-
30 nede sten. HVClaus.H.40. || efter (sin)
magelighed, (nu næppe br.) saaledes at

man gør sig det mageligt; uden at anstrenge

sig. Bag ved Commandeuren . . sidder
Germenil efter Magelighed i en Lehne-
stol. Skuesp. V.215. Han glør dette Arbeide
efter sin Magelighed o: uden at anstrenge
sig. T/SO.

II
søge, tage sin magelighed,

(nu næppe br.) hengive sig til ledighed, føre

et driverliv olgn. Moth.M21. Slange.ChrlY

.

40 188.899. VSd.
5) (nu 1. br.) til magelig 6: ro; hvile;

otium; det at have god tid, ikke behøve

at skynde sig; især i forb. i (god) mage-
lighed, i ro og mag. KomGrønneg.III.5.
jeg besørgede imidlertid i god Magelig-
hed de to Flasker til Frue***. Bagges.L.1.8.

Onkel spiste i Magelighed sit Smørrebrød.
Goldschm.II.57.
Mage-læg, et. (til I. Mage i; jf. -lag;

50 især jur.) vbs. til -lægge. Leth.(1800). (det)

fialdt om et hensigtsmæssig Magelaeg af

orderne. Chr. VIII.(Bornh.Sanilinger.XVI.

(1925).88). Kirker og Klostre . . forstode

ved Gaver og Magelæg at tilvende sig

Kronens Ret over de jordegne Bønder.
CFWegener.LK.16. Torp.178. -lægge, v.

vbs. -ning (VSO. MG.), jf. -læg. (cenyd. d. s.;

til I. Mage 1 ; især jur.) bytte et areal bort

mod et en anden ejendom tilhørende areal,

60 der er lige saa stort i boniteret maal; ogs.

undertiden i al alm.: mageskifte (II). I Hen-
seende til Mageskifter . . befales, at de

Jorder, som magelægges imod hinanden,

skal i ethvert Tilfælde under en Land-

Inspecteurs Bestyrelse hver for sig op-

maales, taxéres og sættes i Hartkorn. For-
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ordn?l»1786.§4. Herremanden . . knnde
sælge og magelægge og ved Dobbel bort-

spiue dem (o: fæstebønderne) med Gaar-
dene. Lehm.IV^So. Ejendommen (o: en

statshusmandshd) maa ikke . . magelægges
med anden Jord uden Landbrugsministe-
rens særlige Samtykke. LovNr.y4^/tl909.

f20.
-les, adj. (nu vulg. ell. dial. mages-.

Tid.1758.266. Schand.SB.36. GravlAB.
209. Feilb.). adv. -t ell. (i bet. 1, foran adj.;

dagl.) d. s. (Bøgh.III.44. D&R. Hørlyk.

UT.150). 1) til I. Mage 1: som er uden
sidestykke; som ikke har sin lige. 'den
Mage-løse Dronning,

|
Hvis Lige vi ey

før har havt og aldrig ieL&e. £uge.ET.352.
Et Digterværk . . hidtil mageløst i det
danske Sprog. Molb.EL.87. R nu kun m. af-
bleget betydning, som udtr. for, at man fin-

der noget i høj grad usædvanligt, ganske
overvældende: enestaaende; uforlignelig. Han
klagede meget over sterk Hovedpine og
over en mageløs Smerte og Benauelse
om Hiertet.Pra/i/.^S./F.78. ved Daaben .

.

fandt jeg det mageløse Vidnesbyrd om den
ægte, oprindelige Christen-Tro. Grundtv.

KS.4(jf.:( Grundtvigs) mageløse Opdagelse,
som den siden, dog mest tU Spot, er ble-

ven ^a!LAi.VilhAnd.Litt.IlI.176). 'Det Slot

blev ei med Hænder gjort: 1 Mageløst
staaer det smykkQt.Ing.RSE.VII.242. dy-
bere inde fra lød Musik. Den fremmede,
lærde Mand syntes, den var ganske mage-
løs. ffC^nrf.Fi". 70. nej det er oprørende,
det er mageløst! fl'o«<r./n<.^0. De er mage-
løs oprigtig. Bøgh.III.44. „saadan et frem-
med Menneske, der skal underholdes .

."—
„Fremmed! Du er mageløs. En af dine
bedste Venner!" £Brand^e«^3. 2) (sj.)

til I. Mage 3: som mangler sin mage, ell.

(om flere dele) som er umage, (kopperne) er
mageløse. Overkoppen vil aldrig passe tU
Underkoppen, og de, som ikke er mage-
løse, er hankeløse. Hoslr.GJ.36. 3) (nu
næppe br.) til I. Mage 4(.2): som er uden
(ægte)mage. Reenb.II.231. *hvor kommer
det at . . alle Geistlige i Pavedømmet
maae

I
Formeenes ægteskab og mage-

løese gaae ? Cit.l 721.(Kall399aJ00 r). Hostr.
SD.II.106.

1. C3 Hager, en. ['ma'qar, ogs. ma'gsr]
/^nu næppe br. Mage. Meisling.MK.267. m.
lat. form: Magus. Holb.HhJI.16. Erz.VIII.
329). flt. -e. {ty. magier (f mage); fra lat.

magus, gr. mågos; egl.navn paa die mediske
og persiske præster; jf. Magi, Magiker, ma-
gisk) j)er8on, der øver trolddom, tyderdrømme,
stjerner olgn.; troldmand; spec: (videnska-
belig dannet) person, der er oplært i de ma-
giske ell. hemmelige kunster; ogs. undertiden
om taskenspiller, tryllekunstner olgn. LTxd.
1751.21. hvilken Mager var vel større end
Salom o. JPJac.lJ39. Troldmænd og Ma-
gere var for Middelalderen alle „Østens
\isQ'*.VYed.R.25o. Pont.DR.*IL289. som
tilnavn: Simon Mager. KirkeLeksJV.190.
II billedl. jeg syntes ordentligt, at der inde

i Bjerget sad Guder og Gudinder bundne
fast til Stenene og ventede paa en Mager
som Canova og Thorvaldsen, der skulde
udløse dem.HCAnd.Breve.I.147. Kærlighed
er den store Mager, der forvandler Hytten
til et Slot og gør Svenden til en DrotPoi.
ysl928.21.sp.4.

II.mager, adj. ['ma'qar] (måger. Røysg.
AGJ42J. ell. (nu gldgs. eU. dial.) ['mau'ar,

10 mauV] (Thorsen.29. Feilb. jf. den tidligere

alm. skrivemaade maver, se ndf.; endnu fx.

KLars.SA. 12. VDahlerup. (Holb. Brv.12)).
best. f. og flt. magre ['ma • qra] komp. mag-
rere (jf. skrivemaadien mavere. Holb.Ep.
V.*156 samt Thorsen.80 f. {æda. maghær,
oldn. magr, ty. (mnt.) mager, oeng. mæger,
lat. macer, mager, gr. m^os, lang; mods.
IV. fed)

1) fattig paa fedt(8toffer) (ell. kød).

20 l.l) om levende væsen: som ikke har me-
get fedt ell. kød paa kroppen, syv andre
Køer, tynde og saare stygge af Skikkelse
og magre paa Kjød . . Og de magre og
stygge Køer aade de syv første fede Køer.
lMos.41.19-20. Naar Karperne . . have en
stor Bug, og der bliver Fordybninger i Kjø-
det, naar man sætter Tommelfingeren deri,

saa ere de mavre og altsaa mke gode.
Werfel.Fiskerb.6o. 'Du seer saa maver ud I

30 din Stakkel svinder hen
|
Af Sult.JBa^^M,

1.60. *Heelt mager blev det lille Væsen,
|

Det kom sig af, at han var kræsen..Ba»/wn.
Nr.5.2. Jeg er ung, smuk og mager.
ALAmesen.AdolfogHenriette.(udg.l891).17.
ofte i mer ell. mindre faste sammenl^ninger:
Hånd er så måur at hånd knap kand
henge sammen. Moth. M91. jeg (var) saa
maver, at man kunde see igiennem mig.
Orers.afHolbLevned.112. Saa mager, som

40 en Fiæl, som en Stokfisk, som en tør
Sild. VSO. han er . . mager af Sorger .

.

saa at man næsten kan tælle hans Knok-
ler gjennem Huden.HNClausJRef.61. ord-

spr.: en mager hest er bedre end en
tom grime, se I. Grime 4. mager lus bi-

der værst, se Lus 1.2. H om legemsdel. Hans
mavre Ansigt gav ligesom en slags Pæni-
tentze tiikiende. HolbJSh.1.92. 'De (o: jæt-
tekvinder) spole og væve

| Med mavre
50 Arme

|
En Bryllupskiole. OehlXJ.39. spec.

(vet.) om øje og øjelaag hos heste: Øinene
(hos hesten) ere magre, naar det øverste
Øielaag giør ved sine Bevægelser Folder
paa Øiebuen og Panden. 'Viborg.HY.24.
Magre ere Øielaagene, naar deres Bruske
er fremstaaende, og naar det forreste
Øielaag rynker Huden, ved at lukke sig
op. smst.26. HGoldschmidt. Hestens Ydre.
(1892).207. I fed og mager, navn paa

60 et kortspil. lWLVaupeU].Soldaterlxv.(1851).
102. Cit.l864.(AarbHards.XXI.5). 1.2) om
stof; egl.: fattig paa fedtstoffer; i vi-

dere anv.: som har ringe næringsind-
hold; tarvelig olgn. de tør begiære
6 Skilling for et pund Oxekiød og det
saa mavert, mand seer ikke den ringeste



767 maser masker 768

pille Fet derpaa.jEroZ6.5arfl.JU5. Hvis vi

vilde komme alle vore Dyder i en Gryde,
vilde de dog ikkun give en maver Suppe.
aa.Plui.I.l. noget lidet af en god maver
Steg (er) een af de bedste Retter om Af-
tenen. rode.Sr.IJ.57. At spise Fedt og Ma-
gert sammen. VSO. mager Kost. S&B.
•Gustent Græs gi'r mager Mælk i Spande.
Holstein. Æ. 31. magre eller Skummet-
mælksoste. VareL.^585.

||
t mer ell. mindre i'o

uegl. bet., om foder, gødnmg: fattig paa næ-
ringsstoffer, gødningsstoffer, man (kalder)

den Gjødning . . mager, som har kun li-

den Olie eller Salt. Fleischer.AK.40. Grisen
fik kun slængt en Haandfuld magert Grønt
og en SlantVandiTruget.Bre^'enrf.TGA^S^.

2) som i udseende, omfang, konsistens min-
der om, hvad der er magert (1). 2.1) til bet.l.i:

af ringe omfang ell. tykkelse; tynd; især

(bogtr.) om type: foruden de almindelige ao

Typer (magre) . . anvender (man) sværere
Typer (fede). OpfB.^1.433. en mager hol-
landsk Antikva. Aarbog f. Bogvenner.192 '3.

199. (jf. il. bet. i.s:) de magre Ax opslugte
de syv fede og fulde Ax. lMos.41.7. 2.2)

(iscer fagl.) til bet. l.s: sow» ikke er fedtet
at føle paa; af en haard, uplastisk
konsistens ell. (om vædske) af en tyndt-
flydende, vandet beskaffenhed. GWad.
Termini oryctognostici.(l?98). 7. Den sorte 30

Farve maa gjøres saa mager med Ter-
pentinolie, at Farven efter Tørringen
staaer mat og ikke glindsende paa Tav-
len. Oreen.UR.255. || om kalk (mørtel) ell.

ler: som indeholder meget sand (og derfor er

lidet plastisk); ogs. om ren kalk, aer er ble-

ven brændt daarligt (Green.TJR.320). Hall-
ager.162. Til Formning i Leer . , anvender
man en egen Leerblanding . . af alminde-
lig Rødleer, der blandes . . med guult Sand 40

og Vand, indtil det viser sig magert, som
Formerne kalde det, naar man tværer det
ud imellem Fingrene. Hinnerup.Juv.503.
Crnudtzm.Husb.l9. || om sand: som er fin-

komet og indeholder ca. 90^/o kvartskom og
ca. 7 "/o ler (og anvendes til støbning). Wagn.
Tehn.59. || om brændbare stoffer; især om
(sinter- og sand)kul: gasfattig. TehiMarO.
VareL.*800. 2.3) O om lyd, stemme (mods.
fyldig sp. 248^). løvrigt holdt Cavalli so

af den magre Klang; det unisone er i

Virkeligheden det stærkeste, og vi bør
vogte os for at gøre denne Magerhed
fyldigere. Wanscher.Italien og den storeSiil.

(1921)121.
S) som kun giver ringe udbytte olgn. S.i)

om landstrækning, jordbund olgn.: fattig
paa muld (meget sandet olqn.) ell. lidet
frugtbar. I skulle besee Landet . . om
det er fedt eller magert. 4Mos.13.20. den 60

lette og tillige mavre Jorå. Fleischer.AK.
77. 'Den friske Vedbend trives frodig
paa

I
Sin magre (orig.: mavre) Klippevæg.

Oehl.Vl.66. 'Som trækfugle flagre
|
vi vidt

over strand | fra hjemmet, det magre, | til

glædernes 19^6.. Bosir.SD.1.65. 3Jt) om

levevilkaar olgn.: som kun giver ringe for-
tjeneste, indtægter; om indtægt olgn.: lille;

ringe. Det er saa maggert for ham, o: han
har det saa maggert, eller han bar saa
magre og ringe indkomster. Høysg.S.155.
Havde hun ikke ham, saa vilde det kuns
see mavert nd. Skuesp.V1.117. nu især om
embede, forretning olgn.: „fedt kan man
just ikke kalde det (o: embedet)." . . „Men
dog vel heller ikke mavert." Heib.Poet.
VU. 253. et magert Præstekald. J)<fefi.

ordspr. : et magert forlig er bedre end en
fed proces. Mau.2297. Grundtv.BrS.91. 3.3)

om ikke-pekunia^t udbytte, resultat af noget
ell. i ^il alm. om hvad der ydes, tildeles en

:

ringe; sparsom. Det var en mager ..

Trøst. FSO. Der siges undertiden, (at) vor
Presse . . er ubestikkelig. Men det er en
mager Ros denne. Bang.S.252. (han blev)

Skuespiller ved den danske Skueplads,
hvor han kun havde gjort mager Lykke.
Reumert.ER.30. 27. December (1870) be-

fyndte Bombardementet (o: af Paris) en-
elig . . men Resultatet blev . . yderst

mhgeTt.Verdenshist.VI.203. || om tid: fat-

tig paa, daarligt forsynet med noget olgn. nu
har jeg levet i 46 Aar, men aldrig har
nogen Juul været saa mtLver (o: fattig paa
glæder, adspredelser) for mig som denne.
Holb.Jul.8sc. jf: I denne Vinter har det
hos os været meget magert med Bog-
krammen, og har ikke været nogen auc-
tion af mindste Betydning. Lonoefee/c^revc.
175. 3.4) af ringe indre værd; som rum-
mer lidet af betydning ell. værdi; som giver

ringe aandeligt udbytte; tarvelig; tynd.
mine blotte Hændelser, der i sig selv

ikke kunne andet end være mavre. PA
Heib.US.342. et usselt og magert Vand-
fald, hvori det Vigtigste, nemlig den store

Vandmasse, manslede.Hauch.ViIJ.14. den
magre, melancholske Udsigt, jeg har her
i Locle fra mit Yindne.HCAnd.Breve.lJ38.
I plastisk Henseende er Bygningerne
magre, med knappe, tørre Omrids og
usmidige LedioiningeT. Elling.Slotte iBarok.

(1 928).8.\\nu iscerom (indholdet af)tale, skrift,

studium, la^e olgn. ell. om materiale, kilder

til kundskaben om noget, 'udi Skue-Spil er

Siælen Pastorale, | Ej andet høres her end
mavert tørt ^loTBile.Holb.NPA3': om det
Etymologiske Studium er saa magert og
lidet bevendt, som det af nogle holdes
tor. Gram.(KSelskSkr.II.87). De Efterret-

ninger, man fra gamle Tider haver, ere

kun mavre. CPiJoMe.itfQJJ.706. Enkelte
Steder (i romanen) syntes mig selv noget
magre, og jeg maa sikkert skyde nogle

Billeder ina mst og her. HauchJV. 173.

Selv Kvækerne, som ingen præster har,

har deres theologi, om end den kun er

mager. EdvLehm. Præstevalg og præstedan-

nelse.(1906).43. R (nu næppe brO om per-
son: som har ringe ktmdsknber, ringe dyg-

tighed; tynd. De skiønsomste Skribentere

ere ofte de mavreste Foeter. HolbÆpJV.
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471. Stud. Schytt . . fattes Røst og Gaver,
er og mavr in Materie, men kand maa-
skee blive god (o: som prædikant). Luxd.
Dagb.II.347.
-ma^er, suffiks, [-ima'qar, dagl. -|ma'r]

((f) -magere, se fx. u. Følgemager. — sj.

(efter hty. -macher; jf. makke^ -makker.
se u. Komplimentmager/ flt. -e. (æda. -ma-
kæræ (se u. Handskemager^ , oldn. -makari
(fx. i skomakari^' efter mnt. -maker (fx. i i'o

schomaker^, jf. hty. -macher, eng. -maker;
afl. af V. mage || 1. led har som regel sa.

form, som det ellers har i ssgr.; undertiden
har 1. led ty. bøjningsform, se fx. Pudsen

-

mager. || hovedparten af de herhenhørende
ord er laant fra (dannede efter tilsvarende
ord i) mnt. ell. hty.; undertiden findes 1. led

ikke i da., se fx. Buntmager || 1. led er som
regel et subst., kun i faa tilfælde et adj. (fx.
Billig-, Færdig-, Vigtigmager, jf. Haard- »
mager ndf. u. bet. 2) || ved stden af de her-

henhørende ord findes som regel betegnelser

for personens virksomhed paa -mage ri,

dannet v. hj. af afledningsendelsen -i (jf- «.

-eri), fx. Bog-, Guld-, Handske-, Hatte-,
Hjul-, Konsekvens-, Kur-, Kætter-, Lov-
mageri; i enkelte tilfælde kan dog -mageri
muligvis være selvstændig dannelse som vbs.

til V. mage, jf.: Naturens Forskel mel-
lem de to Køn (gør) sig gældende trods 30

alt formelt- juridisk Ligemageri. J)cf nye
Nord.l919.9.sp.2. || endvidere findes ofte til-

svarende betegnelser for kvinder paa -ma-
gerske, afl. af dannelser paa -mager v. hj.

af afledningsendelsen -ske; disse dannelser
er oftest forbigaaet i DO., jf. doa fx. Engle-,
Kernemagerske) afledningsendelse til dan-
nelse af subst. (af fk.) m. fla. betydninger:
1) person, især haandværker (mester ell.

(faglært) arbejder), ell. (overf., sj.) redskab, 40

maskine ('se Knapmager 2), der fremstil-
ler, forfærdiger det, 1. led angiver;
fx. Bunt-, Bøsse-, Cigar-, Dug-, Guld-,
Handske-, Kam-, Karet-, Kurve-, Paryk-,
Potte-, Sadel-, Sko-, Stole-, Vognmager.
2) person, der underkaster noget en
vis behandling , hvorved det faar en ved
det adjektiviske 1. led angivne egenskab, fx.
Færdigmager og f Haardmager (o: trold-

mand, der gør folk usaarlige. Gram.Breve. SO

61); jf.ogs. BiWieroageT. 3) som nedsæt,
ell. spøg.per8onoetegnel8e;isæriflg.anv.:
3.1) om aåndsarbejder, der fremstiller et ved
1. led betegnet aandsprodukt, m. bibet. af at
dette sker paa en haandværksmæssig maade;
fx. Bog-, Lov-, Vers(e)-, Visemager, jf.
(sj.)Dr!imamRgeT(Oversk.DS.ni.748),Yan-
devillemager (Eeib.Foet.V.303). 3.2) om
person, der udfører en ved 1. led betegnet
kunst, færdighed, øvelse olgn.; fx. Grim as- 60

(se)-, Kapriol-, Kompliment-, Kunst-, Kur-
mager. 3.3) om person, der arrangerer, frem-
kalder ell. foraarsager det, 1. led betegner;
fx. Kabale-, Komplot-, Procesmager. jf.
(sj.) Fremskridtsmager (AGnudtzm.Ideali-
ster.(1896).70)

\\ spec. om person, der arran-

gerer ell, laver uroligheder, optøjer, postyr,
sjov olgn.; fx. Kommers-, Puds(en)-, Spas-,
Spektakel-, Spilopmager. 3.4) person, der
skaber ell. benytter sig af noget (ved 1. led

betegnet) spidsfindigt, underfundigt, ufint,
uærligt, intetsigende olgn.; /x. Effekt-, Fa-
bel-, Fidus-, Floskel-, Frase-, Følge-, Hem-
meligheds-, Humbug(s)-, Konsekvens-,
Vindmager; j/. Kvintmager; sml. Vigtig-
mager. 3.6) person, der omskaber, forvand-
ler, gør folk til det, 1. led betegner; fx. Engle-,
Konge-, Kættermager.j/.; Dette Kristen-
mager i driver Prisen paa Svin ivejret;

naar vi Alle bliver Fleskeædere, saa kan
vi snart ikke faa en Skive stegt Flesk for
Penge. Lemb.Shak.XVII.74.
Maeer-hed, en. (glda. mawerheth)

det at være mager (H); især i flg. anv.: 1)
til n. mager 1. l.i) til H. mager l.i. min
Magerhed reiste sig imod mig, den taler

imod m\g.Job.l6.8. Det er iklce altid, at

Sorg og Savn frembringer Magerhed.
Schand.IF.230. den Lunge-Sottiges Ma-
ve r h e d . L Tid.l 738.222. t .2) til U. mager
1.2. kødets magerhed j 2) (især fagl ) til

n. mager 2.
|j

til W. mager 2.2. Mager-
heden hos Kalken hidrører fra iblandede
fremmede Substantser. Green.UE.319. I|

O til n. mager 2.8 (s. d.). 3) til H. mager 8.

I)
til n. mager 8.2. i Begyndelsen maa

(man) lægge Grundvold til en Capital
hvormed Kand bødes paa tilkommende
Tiders MaveThed.Holb.Ep.IV.498. || til

n. mager 8.<. TBaden.Suppl.17. Forgrun-
den (t maleriet) er vel ikke fri for Tør-
hed og Magerhed. KMads.L.58. fornuftige

famle Pariser . . have alle for mig be-
iendt de nu brugelige Skue-Spills Ma-
ve r h e d . Eolb.Ep.111.4 69.
-mag^eri, se u. -mager.
Mager-konge, en. (til L Mager; sj.).

Paa Billedet af Magerkongernes (o: de hel-

lige tre kongers) Tilbedelse har Kristus-
barnet . . den gamle, værdigt velsignende
Haandstilling. KF<>d.i2^.i74. -kTWS* et.

(til n. mager 1; mods. Fedekvæg; l.br.).

Det er lyknedes . . at faa Grænsen lukket
for dansk Magerkvæg. Flen8bA.^*/i 1905.1.
sp.4. -kæftet, adj. (til H. mager 1; nu
næppe br.) mager t ansigtet. M.oth.M91.
VSO. („I den lavere Talebrug";, -laden,
adj. (til n. mager 1; nu kun dial ) temme-
lig mager. VSO. MO. Drewsen.S.40. AaBro-
dersen. Lirekassen kører gennemByen. (1928).
129. Feilb. de (børn), som ere maver-
ladne. JCLange.B.215. -mand, en. (fra
AoW. magerman; til H. mager; 4» foræld.)
buglinen til fore -mærssejl. Moth.Conv.M6.
SøLex.(1808). Benævnelsepaa forsk.Dele af
Skib.(1848).51.

-mag;er»«ke, se u. -mager.
mager- slagen, part. adj. ("-slaaen,

-slaaet. Leth.(1800). OrdbS.(Sjæll.)). (ænyd.
d. s.; til n. mager 1 ; dial.) om person : (tem-
melig) mager, indfalden. Moth.M91. Tydsk-
heden ligner en saadan styg, magerslagen,

Xin. Rentrykt a/i 1932 49
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suarmalet . . men sei . . og bidende Krigs-
mand. Qrundtv.Dans){.I.59. Erling (var)

høi og knoklet . . langkeiet og mager-
slagen i Ansigtet. sa.Snorrc. /li. 36 7. en
ung Mand . . med busket Skjæg, et brun-
ligt krøllet Haar, magerslaget Ansigt. Biw-
bert.AnsgarsLevnetsbe8krivelse.(oversJ863).8.
OrdbS.(Sjæll., Møn).

I. Mage-skifte, et. (æda. makæskift;
til I. Mage 1 ; jf. -lag, -læg, II. -skifte ; især
jur.) (kontrakt om) erhvervelse af en urørlig

ting (fast ejendom) m,od en anden urørlig

ting som helt ell. delvist vederlag, (hertugen)
begierede , . af Kongen, imod et venligt
Mageskifte,nogle af Stiftets Bønder-Gaarde
udi AsLhenTaa.eLehn.Slange.ChrIV.427. ved
heldige Mageskifter samlede (Absalon)
Klosterets Jorder rundt omkring dets
Sæde. Molb.UV.262. Lassen.S0.2 7. || billedl.

der (blev) giordt et Mage-Skifte mellem
ham (o: den danske konge) og den Pave-
lige Legat, saaledes at Isarnus som var
kalden til Riga Stikt, skulde blive Erke-
Bisp til Lund, og Jens Grand derimod
skulde komme tU Riga.Holb.DH.1.369.
efterhaanden vandt hun tilbage til sin

første, barnlige Opfattelse af (ægteskabet)

som noget for noget — et Mageskifte.
AndNx.M.28. m. ordspil paa I. Mage 4.2:

Eolb.MTkr.393. II. -skifte, v. vbs. -ning
(MO.), jf. 1. -skifte, {ænyd. d.s.; især jur.)

foretage et mageskifte. Christoffer af Baiern
mageskiftede med Bispen om Slottet og
Staden. CBernh.V. 9. Grunden (blev) mig
efterhaanden for dyr. Jeg har solgt fra

og mageskiftet. DracAw.^. 2.99. || m. obj.:

bortbytte ved mageskifte, om Husbonden
haver pantsat Hustruens Jord, eller mage-
skift Cien.DL.5—3

—

17. Kongen . . øn-
skede at mageskifte den (o: en gaard) bort.

TroelsL.III.14. 1558 mageskiftedes går-
den (o: Tølløse) til Peder Oxe.HVClaus.
H.70.\\ mageskifte sig noget til olgn.,

(nu næppe br.) erhverve vedmageskifte. Chri-
stopher af Bajeren . . Mage-skifftede sig
Kiøbenhavn og Axel-huus til. Holb.Intr.T.
649. (Kbh.'s slot) har ligget under Ros-
kilde Stikt indtil Christopher af Bayerns
Tiid, hvilken Mage-skiftede sig det til Kro-
nen, sa.DH. 1.266. llag^eskifte-brev,
et. (til I. Mageskifte; jur.) om de skriftlige

dokumenter, hvorved mageskiftede ejendom-
me overdrages de paagældende til ejendom.
DL.1—8—3. Cirk.''*Uil829. LovNr. 113^4.

1922.§66. -kontrakt, en. ('/iZL Mageskif-

te
;
jur.) den om et mageskifte trufne aftale,

hvori betingelserne for mageskiftet fastsættes.

Nørreg.Privair.III.86. Forordn.^li%1828.§19.
magtes-les, adj. se mageløs.
Magfe-stykke, et. (nu næppe br.) mage

(1.3); sidestykke; pendant. De to følgende
(digte) ere som Magestykker, i det ene
beskrives Vinteren med alle dens Ræd-
somheder . . det andet (beskriver) For-
aarets Pragt og Rev\\gheå.LEft.l791.766.
Mart.Forsv.25.

magnet, part. adj. se u. IV. mage 3.

Majfjje, en. flt -r. {no. dial, sv. dial.

magga; if. Moth.M27 kortform for Mar-
grete, jf. æda. Magga (Brøndum -Nielsen.
GG.I.406); sml. Makkeduse; nu kun dial.)

nedsæt., om tykt, klodset kvindfolk ell.

hundyr. Rietz.424(skaansk). Magge-so,
en. (nu sj.) .^ stenbiderens hun; kvabso (2).

Mo1h.M27. VSO. OrdbS.(Skovshoved).
10 Magi, en. [ma'gi-'] flt. (sj.) -er. {fra lat.

magia, gr. mageia; til gr. mågos, se I. Ma-
ger; jf. magisk) kendskab til overnaturlige

kræfter og udnyttelse af denne kendskab
til at udføre vidunderlige gerninger olgn.;

trolddom; hekseri; spec. om (udnytfelse

af) indsigt i de hemmelige videnskaber (lærd
magi); ogs. undertiden om taskenspillerkun-

ster, tryllekunster. Holb.Eh.II.17. Ørst.

V.134. PalM.(1909).IILl71. SaVXVl.
20 386. professor i magi, se Professor,
naturlig magi, (især foræld.) indsigt i

naturvidenskaberne og udnyttelse heraf til

at frembringe virkninger, der synes over-

naturlige. LTid.1726.380. *Glaspusteril
|

Naturlig Magie ! Oehl.SH.49. VSO. om frem-
stilling af, lærebog i denne kundskabsgren:
magnetiske Forlystelser og Taskenspiller-
konster . . som tildeels findes beskrevne
i Wieglebs og Hallers naturlige Magier.

30 AWHauch.(1799).639. hvid magi, (især

foræld.) om den kunst ved anraabelse, be-

sværgelse olgn. at kunne bevæge ell. tvinge

guderne til at opfylde ens ønske olgn. ; teurgi.

SaVXXni.295. s o r t m ag i
,
(især foræld.)

trolddom, som udøves af en person, der staar

i pagt med, faar hjælp af onde aander;
goetik. Theophilus . . forskriver sig til

Djævlen og lærer den sorte Magi.VVed.
R.165. FOhrt.Trylleord.(1922).40.]\ billedl.

40 ell. i sammenligninger, snart kommer han
(o: en forelsket ung mand) . . under en Magi
(Brandes.IV.92: Trolddomj, der helt be-
tager ham. Brandes.E.126. 'Naar Ringen
sad paa Fingren, | det føltes som Magi.
SophClauss.P.24. Kærligheden er jo selve
Livets Magi. QadsMag.1921. 284. Magri-
ker, en. [ima'gi.^ar] flt. -e. (til gr. magi-
kos, se magisk; l.br.) d.s. s. I. Mager. Meyer.^
det smukke Eventyr om de vise Magi-

so kere, der senere forvandles til de hellige
tre Konger. Brandes.!.48. \\ billedl. Lysets
Magiker, Rembrandt. KunstmusA.1915.30.
magisk, adj. ['ma'gis^] (ty. magisch;
efter lat. magiens, gr. magikos ; til gr. må-
gos, se I. Mager; ^'Z".

Magi, Magiker) som
har kendskab til ell. (især) henhører
under magien. Troldkonst og magiske
Operationer.Hoi6.HA.J.5iO. Ingenmaauden
Politiets Tilladelse offentlig give . . mimi-

60 ske, ekvilibristiske, magiske eller deslige

Forestillinger. Vedt.^^lil869.§72. Jødelands
magiske Konge (o: Salomon). Bornh.Sam-
linger.Vin.(1913).128. \\

billedl. ell. i sam-
menligninger. Skytten, hvis Tunge hidtil

syntes at have været bunden ved en ma-
gisk Kraft, gav nu sin længe indeklemte
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I

Harme Luft i en Strøm af 'Eder. Blich.

(1920).X.61. *See Rosenborg I hvor magisk
den sig hæver

| Bag grønne Træer. Heib.
Poet. VlJi46. i den Duft, som hine Stænk
af Rosen-Essens havde efterladt, havde
han en mægtig Talisman, der ligesom i

et magisk Spejl viste ham Edele saaledes
som han havde set hende . . iført Maske-
radedragten. JPJac.iJ.55. H magisk fir-
kant (DagNyh}'>hl929.Sønd.l8.8p.3) eU.

kvadrat (FhysBibl.1.325. Sal?XV1.388),
kvadrat, der ved sireger parallelt med siderne
er inddelt i lige store kvadratiske felter, i

hvilke der er indskrevet tal, hvis sum vand-
ret og lodret samt diagonalt er den samme.
magiske kunster, se Kunst 4.2. magisk
ring, se Cirkel sp.333^. H ofte (foræld.) i

betegnelser for indretning, hvori man gør an-
vendelse af en naturlov for at frembringe til-

syneladende overnaturlige virkninger, fx. den
magiske gydekande, springbrønd, tragtes«
AWHauch.(1799).373-4). den magiske
lanterne ell. lygte, se Lanterne 2, L
Lygte 2.1.

MatfiNter, en. [ma'gisdar] (spøg., iscer

i tiltak Gister. FrNygnard.0.98). flt.magistrc

ell (nu I br.) magistere (Holb.Hex.III.S) ell

(nu næppe br.) magistrer (Bagges.L.I.90).
{cenyd. d. s. (JensBircherod.Dagbøger.(udg.
1846).230); fra lat. magister, til magis,
mere (jf. Maitresse, Major, Minister^; egl.

sa. ord som Mester) dels (foræld.): inde-
haver af magistergraden; dels: person,
som har taget magisterkonferens; ogs.

undertiden, især i fit., om alle, der har taget

afsluttende eksamen under det filosofiske og
matematisk-naturvidenskabelige fakultet (jf.
Magister-grad, -stat^' i videre anv. (iscer

nedsæt.; nu 1. br.) om studeret, lærd person
i al alm., især lærd pedant (jf. VSO.); for-
kortet mag. (Cit.l708.(KbhDipl.VIII.47)),
nu især i forb. mag. art., mag. scient. (d.v.s.

magister artium, magister scientiarum,
om den, der har taget magisterkonferens
inden for det filosofiske, henh. matematisk-na-
turvidenskabelige fakultet), ogs. Mag. (Wing.
Curt. titelblad. Holb. Tyb.person liste) , (nu
næppe br.

:

) Mag r (Æreboe.2o), M. (se u.M 3^.

Eolb.Ep.IV.278. 'Lad den skrantede Ma-
gister

I
Fuld af Støv og Snuustobak |

Rode
om i Lærdoms Kister. Skuesp.X.15. 'Magi-
ster og Doctor mon være

| Den Rector
højlærd og trom. Blich.(1920). XIV.152.
LovNr.8oVHl901.§3. Magister-dispu-
tats, en. (foræld.) den mundtlige handling
ell. den skrevne afhandling, hvorved magister-
graden tidligere erhvervedes. VSO. -grad,
en. dels (foræld.): en (1854 ophævet) akade-
misk grad under det filosofiske fakultet, der
kunde tages efter baccalaureusgraden og sva-
rede til doktorgraden under de andre fakul-
teter. Moih.Conv.M7. Graah.PT.T.234. dis-

putere for Magistergraden. PU°/sl848. dels

{1. br.) om bestaaet magisterkonferens ell.

skoleembedseksamen. Jeg vil tage Magister-
graden med Danmarks Historie som Ho-

vedfag. JakKnu.G.151. | (nu næppe br.) i

best. anv., om alle de personer, der har taget

denne grad. jeg er en Mand, der kand
tage den heele Magister-Grad paa min
Samvittighed. Holb. Tyb. III. 5. sm.st. V. 7.

-hat, en. 07- Doktorhat; foræld.) hat, der
blev baaret af magistre som ttgn paa deres

værdighed; ogs. om magisteri^æidigheden.

Graah.PT.1.267. Anti-Spectator.82. -hed,
10 en. se u. -hed sp.l007**t- -konferens,

en. (jf. Konference 3^ universitetseksamen

af friere videnskabelig art under det filoso-

fiske og matematisk-naturvidenskabelige fa-
kuUet. Fund.yul788.V.§4. Han vil tage
Magisterkonferens i Yrssis^.. Nans.FR.ll.

II (1. br.) om skriftlig besvarelse af en op-
gave, der gives til en saadan eksamen. Mor-
ten Jessens Magisterkonferens . . venter
paa den sidste Gennemiæsning.Sfucfc.FO.6.

20 -promotion, en. (foræld, ell. om udenl.

forhold) højtidelig udnævnelse til magvder.
JakKnu.ML.I65. -stat, en. Magister- Stat.

Fortegnelse over nulevende Candidati
Philologiae, Candidati Magisterii, Magistri
Artium og Magistri Scientiarum. C^o^^t^e^

1926).
magistralsk, adj. (f magistralisk).

{efter lat. magistralis; afl. af Magister; nu
8J.)8om hører tilell. passer sig for en ma-

30 gister; ogs.: skolemester-; skolemester-
agtig. 'Den (o: en tyk bog) traf med saa-

dan Fart paa en Magisters Pande, | At
Magistralske Blood, som 011 af Tude-
kande

I
Af lærde Hierne flød. Holb.Paars.

55. sa.MpS.264. B næsten kun om optræden
olgn. (han har) sligt et Skolemester An-
sigt og slige Magistralske Gebærder, at,

naar I seer ham langt fra, skulde I tæn-
cke, at det var en gammel Latinsk Autor

40 classicus. Holb.Tvb.1.2. saadan en naragtig
Embedsmand . , der taler til sin Kone i Pro-
curator-Stiil, med saadan en magistralisk
Mine (fr.orig.: air de pedantj, som om han
skulde afsige en T)oixi.Luxd.FS.12. Mo-
dersmaalet og Folkeminderne (maa) bru-
ges paa levende Maade, og ikke . . be-
handles paa akademisk-vissen, magistralsk
Maneer. JakKnu.A.87.
Magistrat, en. [magi'sdra'cf] fit. -er.

50 (ænyd. d. s.; fra lat. magistratus; afi. af
Magister) 1) f embede, stilling som
indehaver af en bys øverste styrelse,
(raadet) har forbigaaet saa mange andre
rige og fornemme Mænd, der har ansøgt
om den høye Magistrat (o: borgmesterem-
bedet). Bolb.KandstJII.2. 2) (nu I br.) øv-

righedsperson, der styrer en bys almindelige
anliggender; iscer om borgmester; m. h. t.

da. forhold om kongevalgt borgmester
60 (nu kun i Aarhus). Udi Fez ere mange

Magistrater, hvoriblant den Magistrats
Person, som er sæt over Kiøbmændene,
er den fornemste. LTid.1736.45. Sal*XVI.

389. 3) den samling af personer (i reg-

len: borgmester og raad), der udgør en
bys (kommunale) øvrighed; nu iscer om

49«
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saadan øvrighed i Kbh. (overpræsident, borg-

mestre og raadmænd) og (siden 1919) paa
Frederiksberg (borgmester og raadmænd);
ogs. om den administr ation , der henhwer
herunder. Hvis den Drukkenbolt ikke strax
gaaer bort, skal jeg kalde paa Magistratens
Tienere.Holb.Plut.III.S. "(tyven blev) bragt
paa Stand for Magistraten,

|
Som arreste-

rede Krabaten. Bagges.I.169. *En gammel
tro Copist i Magistraten,

|
Der offrer sig

for ringe Løn til Staten. PalM.IV.148. i

Løbet af . . kort Tid har Magistraterne
og derigennem Statsmagten faaet Haand
i Hanke med (lavene).mstM.Kbh.2R.III.82.
Magistrats-, i ssgr. især af Magistrat 3
(spec. m. h. t. kbh. forhold), fx. (foruden de

ndf. medtagne) Magistrats-afdeling, -bud,
-forretning, -medlem, -møde, -styre.

-barn, et. (emb.) barn, hvis forsørgelse

paahviler magistraten. LægeforeningensAar-
bog.1927.1.173. f Magistrat-skab, et.

d. s. s. Magistrat 1, Luxd.FS.3. Magi-
strats-maaneskin, et. (spøg.) om det

mørke, der kunde herske i Kbh. paa de tider,

da det if. almanakken skulde være fuldmaane,
og lygterne derfor ikke var tændt; nu især
i al alm. om daarlig belysning. Politievennen.

1798/99.250. Davids.KK.19. „Magistrats-
maaneskin" ophører (1847). Krak.Tidstav-
ler.(1923).46. -person, en. (nu 1. br.)

øvrighedsperson (i en by), medlem af en
magistrat (3) olgn. LTid.1728.570. Er Du
afsindig, min Datter, at tvinge saadan en
ærbar Magistratsperson (o: en landsdom-
mer) til at åanse. Skuesp.VI.470. Bagges.
NK.286. VSO. Magistratar, en. [ma-
gisdrB'tu'r] (fra fr. magistrature; afl. af
Magistrat; nu næppe br.) dels d.s.s. Magi-
strat 1; dels: den administration (og ind-
begrebet af de embeder), der hører un-
der en magistrat(3). han ('o ."^acon^ vilde
have den øverste MagistTatuT.LTid.1756.
206. Embedsmænd i . . den kjøbenhavnske
Magistratur. Tauber.Dagb.120. Instr.^^la

1795.§27. Han er kommen ind i Magistra-
turen. FSO.
magistrere, v. [magi'sdre'rd] -ede.

{efter mlat. magistrari; afl. af Magister;
nu næppe br.) tage magistergraden;
blive magister. *Mon vel Naturen have
vil,

I
At — skal magistrere? | Hvad meer

er u-naturligt til
|
End at studere.

Holb.Skiemt.G2r. sa.Eeltind.I.202. »Jeg
veed, hvorledes jeg som MagistreretMand,

I

Tiltakke taget har med skimlet Brød
og Vand. Anti-Spectator.l2. Rahb.E.II.84.
Meyer? jf.: *(jeg) soer derpaa: jeg var

|
I

Schvaben magistreret. Sort.(Saml Danske
Vers.WI.153).
magte, adj. ['maqla] (æda. (i stednavne)

makla, maklæ, maglæ (Brøndum-Nielsen.
GG.I.193), sideform til miklæ, myklæ, best.

f.af mikil, mykæl, oldn. mikill, se megen;
j/.møgle) (den) store; i stednavne paa øerne
øst for Lille Bælt og i Skaane; dels som
første led, fx. Magle-bjerg, -by, -høj, -mose;

dels som sidste led, fx. Herluf-, Raaby-,
Ølsebymagle; seJohsSteenstr.DS.^50. Trap.*
X.212f. II

undertiden brugt (hos folkelige,

sprogrensende forfattere; nu sj.) i gengivelser

af navne paa udenlandske lokaliteter, især:
Maglegaard (e/'fer oMn. Miklagar5r, egl.:

den store by) som navn paa Konstantinopel
(„Miklaga(a)rd"

, „Myklegaard"). *Vaagner,
ja staaer op af Dødel

|
Jorsal, Rom og

10 Maglegaard I Grundtv.SS.L268. Barfod.F.I.
159. billedl. : *I Østerlid, hvor Sol opstaar,

|

Vi kom til Lysets Maglegaard (o: paradi-
set, himmerig). Grundtv.PS. V.423.
maglig, adj. se magelig.
Magnat, en. [måq'na'd] flt. -er. (fra

mlat. (flt.) magnates, af lat. magnus, stor;

jf. magnifik) egl. betegnelse for overhove-
derne for de højadelige slægter i Un-
garn og Polen (samt for de gejstlige og

20 verdslige medlemmer af det polske senat);

nu (uden for hist. spr.) kun (O) i al alm.
om stormand. LTid.1732.384. Heib.Poet.
VIII.llO. Dette Sammenstød imellem Kong
Christiern og de jydske Magnater. CPalM.
0.287. Disse tre Magnater (o: Vilh. Beck,
kultusminister Bjerre og biskop Gøtzsche)
skulde ikke mere samvirke til Oprømning
og Udrensning blandt Folkekirkens Præ-
ster. MPont.DK.161.

30 Magnet, en. [maq'ne'^i] (f Magnete.
Graah.PT.I.168. jf. Ruge.FT.82). flt. -er.

(ænyd. d. s., jf. glda. magneten steen (Harp.
Kr.317); gennem lat. magnes (gen. -etis^

fra gr. lithos Magnétis, sten fra (det ihes-

saliske landskab) Magnesia; j/". Lede-, Sejl-

sten) 1) egl. (nu 1. br.) om magnetsten
^naturlig magnet. AWHauch. (1799). 652.
SaUXVl.394). Moth.M28. (jærnet) trækkes
(o: tiltrækkes) af en Jern-Malm, som kaldes

40 Magnet. Brunnich.MN.35. VSO. MO. nu
især om kunstig fremstillet indretning
(af forsk, form og styrke) m. lign. egenskaber

fkunstig magnet. AWHauch.(1799).651.
SaUXVL394). VSO. MO. Christians.Fys.61.

Il
billedl. ell. i sammenligninger. Jomfruens

Dyd og Skiønhed er den Magnet, som
træcker mit Hiertes 3ern.Holb.Tyb.III.4.
denne de Nydelseslystnes nye Magnet
(o: Tivoli). Blich.(1833).VlI.125. National-

50 museets Rembrandter, der er Samlingens
egentlige Magnet. KMads.SS.70. 2) (nu 1.

br.) magnetnaal; kompas(naal). Mag-
netens Afvigelse fra Norden.iTid.i 735.50,
*dybt i Jord,

|
Hvor Magnetens Tunge bæ-

ver, svæver mellem Syd og Nord. Hauch.
SD.I.IO.

II billedl. ell. i sammenligninger.
•Som en Magnet jeg mod min Stjerne pe-
ger. MHnth.1.83. i mit Bryst er der ligesom
en Magnet, der bestandig viser mod det

60høie ^orå.Hauch.IJ.147. Recke.BD.47. 3)

(foræld.) om lægemiddel, hvis virkning skal

bero paa en formodet, overnaturlig egenskab,

der staar i sympatisk forhold til patienten;

sympatimiddel, hvo veed, hvad en an-

den kunde giøre, naar man havde Lyst
til at søle med en sympatetisk Magnetes
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Tilberedelse. Eu^c-FT.SS. jf. SaVYI.600.
Magnet-, i ssgr. (f Magnete-. se u. Mag-
netnaal). (især fagl.) af Magnet 1. -akse,
en. (nu næppe br.) magnetisk akse (se u.

magnetisk l.i^. VSO. MO. -anker, et.

d.s.s. I. Anker 5(2). Scheller.MarO. -bjerg,
et. (foræld.) bjerg, der mentes at virke som
en kæmpemæssig magnet; fx. om bjerge, der

if. ældre opfattelse var skyld i magnetnaalens
vvien nord-syd, eU. om bjerge, der if. ældre

folketro tiltrak skibe olgn. Magnetbjerget,
der trækker Sømmene ud af Fartøjet og
gjennem de faste Bolte drager Skibet
til sig. Gold8chm.VIII.18o. SaVXVI.402.
Feilb. -bremse, en. spec: bremse ved elek-

triske hejsespil, hvor den elektriske strøm til

hejsemotoren ved at virke paa en elektromagnet
sætter bremsen ttd af virksomhed. OpfB.*I.
32. -felt, et. d. s. s. magnetisk felt (se u.

II. Felt 3;. MKnudsen.Fysik.(1923).472.
magnetisere, v. [maqneti'se-ra] -ede

ell. (nu sj.) -te. vbs. -mg ell. (sj.) Magnetisa-
tion (Meyer.), {fr. magnetiser; afl. af Mag-
net) 1) gøre (en genstand) magnetisk.
Meyer.^ kunstige Magneter, i Reglen Staal-

stænger, der ved Gnidning med en anden
Magnet ere blevne magnetiserede. Chri-

stian8.Fvs.61. 2) (sj.) tiltrække ved mag-
netisk kraft, billedi: Den (o: en hyacint)
vakte livlige RemLniscentser. J€g var
magnetiseret tU den og kunde staaet der
til nn. Blich.IV.509. 3) (især foræld.) ved
strygninger olgn. overføre sin egen
dyriske magnetisme til en anden per-
son (brugt som kur mod sygdomme); hyp-
notisere olgn. *Vulkan kom hinkende af-

sted,
I
Og vilde ham (o: den syge Amor)

maLgnetisere. Blich.(1920).VII.49. jeg har
magnetiseret hende, hun vilde det selv;

men nu sidder hun deroppe som et Liig;
jeg kan ikke vække hende ig\en. Chievitz.

J.I.12. SaVVI.600.
magnetisk, adj. [maq^ne-disg] {ty.

magnetisch, jf. lat. magneticns, som stam-
mer fra Magnesia; afl. af Magnet)

1) adj. til Magnet (1) og Magnetisme 1:

som besidder en magnets egenskaber;
som henhører under, grunder sig paa
magnetisme. 1.1) i egl. bet. vAph.(1759).
Den magnetiske Tiltrækning paa Jernet
finder Sted, endsMøndt imellem begge
hefiaåesanireLegemer.AWHauch.(1799).
638. de i Naturen forekommende magne-
tiske Jærnertser. Chrisiians.Fy3.6l.

||
(især

fagl.) i særlige forb. (kun de vigtigste er

medtaget), magnetisk akse, den linie,

der kan drages ml. magnetens to poler; mag-
netakse. SaUXVI.394. magnetisk felt,
se II. Felt 3. magnetisk kraft, den kraft
(tiltrækningskraft), der udgaar fra en mag-
net. Kraft.(KSelskSkr.in.233). AWHauch.
(1799).644. SaUXVI.394. magnetisk
kredsløb, se Kredsløb 2. magnetisk
legeme, legeme, som paavirkes af en mag-
net. Paulsen.LI.200. magnetisk maga-
sin, se Magasin 2. magnetisk malm,

(nu næppe br.) magnetkis. Brunnich.MN.
37. magnetisk naal, d. s. s. Magnetnaal.
den Magnetiske Naals Kx2At.Holb.Ep.V.52.
magnetisk nøgle, indretning, der auto-

matisk hindrer gnistdannelse ved en (Morse)-
telegrafnøgle. AarbBadio.1924.280. mag-
netisk pol. 1. d.8.s. Magnetpol 1. AW
EauchU799).640. AarbRadioJ924J280. 2.

d. s. 8. Magnetpol 2. A WHauch.(1799).662.
10 OpfBJ'I.llO. magnetisk storm, uvejr,

(meteorol.) om hurtige, uregelmæssige foran-
dringer i jordens magnetiske tilstand (under
hvilke kompasnaalen svinger uroligt frem og
tilbage). NaturensV.1922.3. 1.2) billedi. (if.

ogs. bet. 2) og i sammenligninger, '(guld)

Hvorved de paa Magnetisk Viis | Kand
Folkes Hierter dreye. Anti-Spectator. 127.
•heldig var hans Flid; magnetisk klæbte

|

Hver Oldtids Viisdom ved beslægtet Siæl.
20 Pram.(Eahb.LB.II.231). Vimmelskaftet

og Østergade udøve en magnetisk Til-

trækningskraft paa Mørnpperne. CMøll.M.
111.27. n magnetisk kraft (jf.u. bet.i.i).

en Magnetisk Kraft, som træcker mit Hier-
tes Jern til sig. Holb.Tyb.III.4. de Natio-
naliteter . . som det store Paris hvert Aar
med magnetisk Kraft trækker til sig. ^er^8.
PP.53.

2) (især foræld.) som besidder dyrisk
30 magnetisme, henhører under ell. beror
paa dyrisk magnetisme, hypnose olgn.

Heib.Pros.V11.15 (se u. Magnetisme 2). alle

fire Patienter befandt sig i en Tilstand
af magnetisk Clairvoyance, saa at de kunde
see hvad der ikke var at see, høre hvad
der ikke var at høre. GylbJI.200. en hy-
sterisk Pige, som var lam i Benene, blev
behandlet af en Kvaksalver med „mag-
netiske" Strygninger. KPont.Ret8med.I.90.

40 (lægen) foretog en magnetisk Cuur med
den unge Frøken. Ing.EF.VII.47. Sal*
XVI.394. Hun laae nu i dyb Dvale eller

inB.gnetis'kSiivn..Gh-undtvMrS.343.Bergs.
PP.62.
Magnetisme, en. [maqne'tismd] (f

Magnetismus. Olufs.GD.62. HeibJ'oet.IX.
371). fit. (om forsk, arter) -r (se u. bet. \).

(fra fr. magnetisme (ty. magnetismus^; til

Magnet, magnetisk) t) om fysisk egenskab
50 ved visse legemer (magneter), der især ytrer

sig som en evne til at tiltrække jcem; det
at være magnetisk, vise magnetisk
kraft (tidligere tænkt som et stof; j/. Flui-
dumj. at ansee de magnetiske Polers Virk-
ninger somVirkninger af modsatte Magne-
tismer, hvoraf den ene kan kaldes den Nord-
lige, den anden den Syd\ige. AWHauch.
(1799).640. Christians.Fys.61. || billedi. (jf.
ogs. bet.2). alt, alt siger mig, at De føle

60 Hierternes Magnetismus. Oiwfs.GD.fi^. Kan
vi gøre et Statslegeme, der har vist sig

ikke i sig selv at eje den økonomiske
Magnetisme, det kommer an paa, tiltræk-

kende ved yderligere at svække og for-

kludre det? narNiels.TT.X.244. 2) (foræld.)

om den indflydelse (af lign. art som mag-
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netisme (i)), som en person ved stryg-
ninger med hænderne olgn. udøvede
paa en anden med det formaal derved at

helbrede sygdom, hypnotisere olgn.; den ejen-
domm elig hed ved dy retsell. mennesket s

legeme, som mentes at gøre det mod-
tageligt for indvirkning fra himmel-
legemer ell. beslægtede kræfter hos andre
væsener. Sværmerne for Magnetismen an-
see den magnetiske Tilstand som høiere lo

end den v&SLgne. Heib.Pros.VII.1.5. sa.Poet.

IX.371. især i forb. den animalske (Ing.
EF.VII.é. Meyer.^) ell. dyriske magne-
tisme, se u. dyrisk 1. Magnetiser,
en. [maqneti'sø-'?] flt. -er. {fra fr. magné-
tiseur; til magnetisere 3; især foræld.) per-
son, der magnetiserer (3), hypnotise-
rer olgn. JBaden.FrO.210. Bergs.FM.159.
Hnoht.Elektr.II.244.
Magnet-jærn, et. d. s. s. -jærnsten, 20

Paulsen.I1.200. Uss.JærnproduktionensHist.
(1911).5.sp.2. -jsernsand, et. sand, til-

dels bestaaende af korn af magnetjærnsten.
Uss.DanmGeol.185. -jærnsten, en. (jf.
Magnet 1, Magnet-malm, -sten) jærnmalm,
der er magnetisk (magnetit). VSO. Uss.

AlmGeol.13. -kerne, en. 1) det parti af
en dynamo, der bestaar af magneten og
dens tilbehør. Scheller.MarO. 2) (foræld.)

magnet, der if. ældre opfattelse fandtes ijor- 30

dens indre og bevirkede magnetnaalens mis-
visning. VSO. -kis, en. (jf. magnetisk
malm u. magnetisk l.ij et af svovl og jærn
bestaaende mineral, der tiltrækkes af en mag-
net. VSO. VareL.H93. -kraftlinie, en.
om de linier, der viser retningen af en mag-
nets kræfter. MEnudsen.Fysik.(1923).358.

[I
om linier, der viser de veje, man vilde

komme til at følge, hvis man stadig rejste i

den retning, hvori kompasnaalen peger. Sal.'' 40

XVI.401. -krans, en. jæm- ell. staalring,

der bærer magnetpolerne i en elektrisk ma-
skine. Rag.VII.173. -malm, Qn.(nu næppe
br.) d. s. s. -jærnsten. TBergman.Jordkloden.
(17?1).231. Briinnich.MN.36. -naal, en.

magnetisk naal, der er frit ophængt og dreje-

lig otn sit tyngdepunkt (især brugt som kom-
pasnaal). Det kand ikke nægtes, at jo

Chineserne længe tilforn have vidst, at

Magnet-Naalen vender sig mod Norden. 50

Eolb.Ep.V.53. AWHauch.(1799).652. Chri-

8tians.Fys.66. \\ billedl. ell. i sammenligninger.
*Er Himlen altid vist vort Maal,

|
Vort

Forset, som Magne te -Naal.5rors.SOO.
-pol, en. (jf. magnetisk pol u. magnetisk
1.1) 1) om (hver af) en magnets to poler.

VSO. MO. SaWI.9'29. 2) om (hvert af)
de to punkter paa jorden, hvor magnetkraft-
linierne løber sammen, og inklinationsnaalen
staar lodret. Sal.^XVI.401. -spole, en. 60

vinding, spole, der anvendes i en elektrisk

maskine til magnetisering af en magnetpol.
Hag. VII.174. -staal, et. staal, der har
evne til at fastholde magnetismen. Sal?XVI.
396. -sten, en. O/.Magnet sp.776^''«-; især
foræld.) d. s. s. -jærnsten. Moth.M28. OpfB.^

III.393. SaUXVI.394. -stridig, adj. (sj.)

som ikke er magnetisk, ikke lader sig til-

trække af en magnet. Briinnich. M. 245.
-streni, en, strømmen i en elektromagnet.
Scheller.MarO. -system, et. magneten og
vindingerne i en dynamo. Scheller.MarO.
-tsending, en. antændelse af benzingassen
i en motor v. hj. af magnetiske indretninger.

OpfB.*II.162. -o, en. (jf -bjerg; foræld.)

0, der mentes at virke som en kæmpemæssig
magnet; spec. om salighedsøen Avalon (Mor-
ganas 0). Ing.BSE. V1.275.284.
Magniftcens, en. [maqnifiisæn' s] ('o^'s.

Magnificence [-'sænsajj. flt. -er. {iy. magni-
fizenz, /r. magnificence; fra iaf. magnifi-
centia; til magnifik) I) (nu næppe br.)

pomp; pragtjudfoldelse); herlighed.
efter at (kroningen) med største Magni-
ficence var forrettet, tog Churførst Augu-
stus . . Afskeed. Holb.DH.II.418. *al den
Magnificence,

|
Som her oraskinnede den

Svenske Excellence. ChrFlensb. DM. 1. 75.

2) som titel (i tiltale), især for rektorer ell.

kanslere ved forsk, universiteter (i Danmark:
titel for universitetets rektor; jf. u. magni-
fik^. Moth.Conv.M8. jeg (vil) sige Deres
Magnificencer (0: en hertug og hertuginde),
at jeg paa ingen Maade var i Stand til

at finde Frue Dulcineas Pallads. Biehl.DQ.
111.298. Deres Magnificence, Hr. Professor
Dr. Th.Rovsingl JLHeib.(BerlTid.''y41920.
M.5.sp.4). magnifik, adj. [maqni'fi^]
(ofte m. fr. form magnifique. [manji'fi^]— m, lat. form (i den 1. 51 nævnte anv.)
magnificus. [maq,'nifi|kus]j. (ænyd. d. s.

(JMonrad. Selvbiografi, (udg. 1888).25) ; fra
fr. magnifique, lat. magnificus; til lat.

magnus, stor (jf. Magnatj; uden for den
1. 51 nævnte anv. især arkais. (jf. Rubow.
SP.122.139)) pr ag tfuld;prægtig; her lig;

storartet. Denne Herres Hof-Stat er heel
Magnifiqv. Pflug.DP.215. det var min Ære
for nær at agere Skolemester paa det Sted,
hvor jeg nyelig havde levet saa mani-
tique. Overs, afHolbLevned.52. En magni-
fiqve Jagt, vi havde idagl Blich.(1920).
VII.14. „Ja er det ikke magnifiquel" sagde
begge de skikkelige Embedsmænd. „Vil
Deres Majestæt see, hvilketMønster, hvilke
Farveri« HCAnd.V.115. CMøll.M.III.216.

II
rector magnificus, betegnelse for rek-

toren ved Kbh.s universitet. Æreboe.37. Sal^
XVI.404. ogs. (univ.) forkortet magmiicns:
•Magnificus stod op, og raabte: Hør Pe-
deller lB^oZ6.Paars.55. *du så magnificus,

|

og du retted din ryg, og du sang i sky:
nu er jeg rusl Hostr.SD.I.189.
Magnium, et. ['maqniom] (ew^'. f mag-

nium, sideform til magnesium, af mlat.

magnesia, egl.: fra Magnesia (i Thessalien),

se Magnet; især fagl.) navn paa et sølv-

hvidt, meget let metal, der brænder medet
blændende hvidt lys (magnesium). Warm.
Bot.352. Christ.Kemi.129. || (fot.) om mag-
niumlys. billedet er taget ved magnium

\

Magnium-, i ssgr. foruden i en del (fagl.)
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betegnelser for forbindelser af magnium og
andre stofer i (fot.) betegnelser for, hvad
der henhører til dette stofs anvendelse til

kunstig belysning ved fotografiske optagelser,

fx. Magnium(s)-baand, -blanding,
-bombe, -lampe, -Ijs (Christ.Kemi.129.
H.aandv.33), -optagelse (Stochholm.Foto.

72), -pulver, -traad ofl.

Magnolie, en. [maq'no'lig] (ogs. Mag-
nolia;, flt. -r. {dannet til Magnol, navn paa
en fr. botaniker) Si træ ell. busk af slægten
Magnolia L. (jf. Liljetræ 2); ogs. under-
tiden om andre planter af familien Mag-
noliaceæ (fx. tulipantræ, Liriodendron L.).

Drejer.BotTerm.284. Hver Dag der kom
bragte nye Blomster . . Kæmpevioler paa
Pavlovnien, og paa Magnolien store, pur-pi

Lei
'B.227. HavebrL?II.115
magre V v. [mai.'qrd] ell. (nu 1. br.)

['maurs] (jf. skrivemaaden mavre. Moth.
M91. TrondhSelskSkr.V2.111). -ede. vbs.

-ing. {ænyd. magre, mauffre; afl. af II. ma-
ger; jf. afmagre, udmagre, formagret)
I) trans.: gøre mager; xsær i flg. anv.:

1.1) (1. br.) til Il.mager l.i. Moth.M91. 'Ved
Magring .. man hærder sitLegem.Jffl^atnm.
Sak.22. •Hevngjerrighed og Vrede, Frygt
og Skræk

|
Forstaae at grave dybe Træk,

|

Og magre ud de skrøbelige Slægter.
Erz.D.IlI.196. 1.2) (fagl.) til II. mager 2.

||

til II. mager 2.i. (kinesernes) Varer (o: haar)
er af grovere Art, og Haarene magres og
affarves ad kemisk Yei.Sal.*X.604. || til

II. mager 2.». Mørtelkork er fint knust
Raakork bestemt til Magring af Mørtler
ved Tætning af Fuger mellem Korkplader.
Suenson.£.lI.179. jf.: Det saakaldte fede
Ler . . opblandes . . ofte med „Magrings-
m id ler" som Kvartssand eUer Cna-
motte. OpfB.*III.299. 1.3) (sj.) til II. ma-
ger 3.1. at man Høst-pløyer sin Jord, ville

»mange sige, det magrer Jorden.OecJtfa^.J//.
141. 2) intr. ell. i passiv: blive mager {l\.\.\)

ell.m ågrer e. Moth.M92. TrondhSelskSkr. V2.
III. han er bleg, synes ogsaa noget magret.
CDangaard.Frisxnd.(1906).197 . Dyrene frøs
i Stalden, de blev saa laadne i Kulden og
magredes Dag for J)ag.0les€nLøkk.KB.170.

(I
t forb. magre(s) af ell. hen. hun mag-

rer hen. NyeEygæa.I.(1823).302. Trods
stærk Appetit er (patienten) magret af.

KPont.Fsychiatr.1.152. jeg vil føle Sulten
gnave mit Indre som Ud, jeg vil føle mig
magres af Tomme for Tomme. SvLa.M.46.
Kvinden magrede hen.EnudRasm.MS.lII.
82. II billedl. (jf. II. mager 3.4;. efter Folke-
vandringstiderne trængte (romerretten) og-
saa ind i de nordfranske Landslove. Men
den var magret ud og skrumpet ind,
svarende tU de simplere barbariserede
Livsforhold. NMølLVLitt.II.143.
mag», adj. (gen. af I. Mag brugt som

f^dj-f jf- Magsvejr; nu kun dial.) 1) d. s. s.

magelig 1-2. mags våben. Moth.M21. mags
yind.smst. en mags Vinter. 3fDI.. Feilb.

mags vejr, se Magsvejr. 2) d. s. s. mage-
lig 7. mags folk. Moth.M21. Et mags Men-
neske. MDL. Feilb. Mags-, i ssgr. af
I. Mag ell. mags. -bos, et. {ænyd. mag(s)-
hus; foræld.) d. s. s. I. Mag 3. B&H. Sta-
dens Magshus. HMatthiess.Gader.44.
magsoni, adj. [<ma(-Jq|S(om', -smm]

{ænyd. d. s.; afl. af 1. Mag) 1) (nu næppe
br.) d. 8. s. magelig 2. Moth.M22. *heftig

10 Storm giør sielden noget Gavn, | Men
magsom Vind har bragt det største Skib
i Havn. JFriis. 169. *Ved magsom Bøør
og Vind. LThuraJ'oet.56. 2) (nu næppe br.)

d. 8. s. magelig 4. U d. s. s. magelig 4.i. *(en)
ny . . magsom Vei. Bull.(Rahb.LB.I.561).

II
d. s. s. magelig 4.2. 'Mit Leje magsomt

var; hin bløde Bulster-Dyyne
| Forfridskte

der saa tidt min matte Øje-Bryyne.Z, T.^ttra.

Overs.afEugo:SjælensAttraa.(1738).138. *I

30 kommer saa beqvemmelig afsted,
| I mag-

som Hængekarm. BahbJSkuesp.1.93. 3) (;/.
magelig 6; nu kun dial.) rolig; besindig;
sindig; som foregå ar i ro og mag.MDL.
han kører saa magsomt. Gjel.GLJ.05. (he-
sten) faldt fra sit livlige Trav i et mag-
8ommeie.8a.Møllen.(1911).169. OrdbS.(Loll.-
Falster). A) (dial.) d. s. s. magelig 7. Fa-
bricius.Drejø.(1882)J01. OrdbS.(Ærø).
Mags-pofit, en. (til I. Mag 1 ; sj.) post,

30 stilling, i hvilken man kan have det roligt,

mageligt. 'Det er . . ingen Magspost (o:

for en blomsterkone) at sidde dernede paa
ToTvet.Biget."/i,1911.4.sp.3. -sejlads,
en. ^ sejlads i magsvejr. Pol.^/il929.1.sp.2.
-vejr, et. (nu kun dtal. i to ord mags vejr.

Eøm.Moral.Ll57. Prahl.AE.in.l3. VSO.
(u. Mag 4:). MDL. Feilb.). {ænyd. mags
vejr; især J,) om vejr og vindforhold, der
er gode for sejlads; især om forholdsvis ro-

40 ligt, stille vejr efter storm. CPRothe.JN.40.
Der man . . stak i Søen . . havde Man
ypperligt Mags-Veir. Grundtv. Saxo. 111.
208. Op paa Dagen stillede Stormen; om
Eftermiddagen var det atter Magsvejr.
Drachm.PV.o6. | billedl. Kierk.TlII.358.
alle de brogede, myldrende Drømme og
Livstanker,som hin første Lidenskab havde
havt i Følge, de blegnede og luftedes bort
i denne sidste Følelses magtløse Mags-

so vejr. JPJac.J.i^i.
Magt, en. [magd] Eøysg.AG.36. gen. -s

ell. (nu næppe br.) -es (Ésth.l0.2(Chr.VI).
PAEeib.TJS.551. jf. magtesløs^, flt. (i bet.

7-8; -er ell. f -c (Krigsmagte. Eolb.Ep.L
211). {glda. makt, mack, sen. oldn. makt;
fra mnt. macht (hty. macht;, jf. eng. might,
5^0^. mahts; sideform tU oWn. måttr, magt;
vbs. til got. magan, se III. maatte; jf. magte,
mægte, mægtig samt Gemægt)

60 1) den noget iboende kraft, styrke,
evne, formaaen; hvad noget formaar,
evner m. h. t. kraftudfoldelse, indvirkning,
indflydelse olgn. 1.1) om kraft ell. evne hos
levende væsner, i en legemsdel olgn.;

især om fysisk kraft, legemskræfter.
dens (o: hestens) næses magt (1871: præg-
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Uge Prusten^ er heel forferdelig. jro&.59.

23(Chr.yi). der var en Mand . . som
maatte sidde, for han havde ingen Magt
(1907: var kraftesløs^ i Fødderne. ApCr.

14.8. Trolddommen var saaledes indrettet,

at den berøvede mig Brugen af min Magt
og min Bevægelse. Oehl.AG.185. *Kattens
Pote har liden Magt. PMøll.1.22. Jeg har
ikke Magt nok i Armene. 7S0. *Tro ej,

du kan puste bort som Avner |
Nordens

Mænd med dine Lungers M.agt\ Ploug.I.

22. bruge sin magt (o: sine legemskræfter).

Feilb. der er ingen magt i dig (o: du har
ingen kræfter), smst. OrdbS.(Lyø). (ofte m.
overgang til bet. 3.i^ styrende en inf., nu
især m. præp. til: fJesttsj beskikkede Tolv
. . at have Magt til at (Chr.VI: magt, at^

helbrede Sygdomme, og til at (Chr.VI:
og atj uddrive Dievle. Marc.3.15. De (ube-

kendte) vandrede ud af Byen . . med en
let Hurtighed, som betog de Allerfleste

Lyst og Magt til at følge dem. Blich.(1833).
VII.28. Ingen har han givet Magt (Chr.
VI: giort dygtigj til at forkynde hans Gjer-
mngeT.Sir.18.5. || i rigsspr.nu især i forb.

af al (ell. yderste. Rolb.Intr.I.18. sa.Usynl.

I.l) magt; ogs. (nu 1. br.) med al magt
(se al sp.411^^^) ell. (nu næppe br.) med
tuld magt (2Kg.9.24), af yderste evne; af
alle kræfter, jeg haver tjent Eders Fader
af al min Magt. lMos.31.6. (jeg) proteste-
rer . . af ald Magt mod den Høflighed.
Holb.Vgs.II.l. Han . . fortsatte . . af al

Magt sin Fodtour til den nærliggende Fa-
brikstad. Hei6.Poef.X7i. 'Du danske Mandl
af al din Magt

|
syng ud om vor gamle

Mor (o: Danmark)\ Drachm.Vag.231.y\h.a\e
med haand og magt, se Haand sp.573^*'

('.jl/'. Haandmagt^. || overmagten, (ikke i

rigsspr.) overstigende ens kræfter, evner; over

evne. Dværgene synes at have drukket
over Magten, thi det Eneste, vi siden
hører om dem, er, at de, ligesom for
Løier, kantrede Baaden med Gillung Jette.

Orundtv.BrS.357. Det var dem over Mag-
ten. MaM.IJ.8. Det vilde blive Folk over
Magten, hed det sig, hvis en saadan Penge-
krise brød ind over Egnen. JakKnu.A.335.

|| jf. u. bet. 3.1: Du senestærke, smidige
Åthlet, o Mulighed, Dig søger man for-

gjæves at løfte fra Jorden, at man kan
tage Magten fra Dig. Kierk.VI.199.

||

staa, være i ens magt, have det i sin
magt, have magt som agt olgn., se u.

bet. S.i. 1.2) (især 03^ uegl. ell. overf. || om
modstandskraft, kampkraft olgn. hos en hær,
et samfund, det er et Folk, i hvilket der
ikke er Magt eller Kraft overfor en stærk
Slagorden. Jui. 5.-86. || om den en ting ell.

et forhold iboende kraft, energi, evne til at

paavirke olgn. (ofte vanskelig at skelne fra
bet. 3.2). Bagstavnen sloges sønder af Bøl-
gernes Magt. ApG.27.41. »der er en Magt
i Vinen gjemt,

| Der med Herskerbud
vort Bryst bevæger. Hrz.D.I.148. *alle de
Skjalde, hun (o: vort modersmaal) skænked

Ordets Magt,
| de blev om hendes Sæde

en stærk og trofast Vagt. Lemb.D.106. Der
er . . ingen rigtig Magt i hans (o: en violi-

nists) Tone. Pol.yal928.5.sp.6.

2) om anvendelse af legemskræfter,
fysisk styrke, vaaben olgn. som middel
til at erhverve ell. opretholde et herredømme
olgn. ell. til at tvinge sin vilje igennem, frem-
tvinge noget; især, i modsætn. til Vold, om

IJD handling, der ikke er ell. behøver at være et

overgreb, men er et middel, der kommer til

anvendelse, hvor en fredelig, lempelig frem-
gangsmaade ikke fører til noget resultat.

Mandskabets Pligt til at tjene hævdes ved
fysisk Magt. Goos.I.3o9. i modsætnings-forb.
med List, se w. L List 2. || bruge magt
ell. (nu næppe br.) magten, hvorfor bru-
ger du magt imod os (1871: byder du os
Trods; iblant \iiergene.lMakk.l0.70(Chr.

20 TI). Saa sagte min Broder. De er ube-
rettiget at bruge Magten imod mig. Jacobi.
(Skuesp.IV.204).Matth.5.39(OGuldb.).VSO.
bruge (Moth.M14. VSO.) ell. (nu især)

sætte (Mau.II.9. S&B. OrdbS.(Fyn)) magt
mod magt ell. (nu næppe br.) fordrive
magt med magt (Engelst.Qvindekj.184.
VSO.), sætte haardt imod haardt (se u. haard
3.2;. II

med magt. Lader os med magt
overvælde (1871: Lader os undertrykke^

30 en fattig retiærdig.Visd. 2. 10( Chr.VI). I

Hunde! vil I trænge ind med Magt i et

Huus? Holb.Bars.IV. 9. Naar Nogen med
Magt . . ville rende Vagten . . forbi, og
ej vil lade sig afholde . . skal Vagten .

.

ved Magt af deres Skud tvinge dem der-
til. Skr.(MR.)V8l779. Indbrud paa Loft-
værelse. Med Magt stødt Døren op, saa
Karmen med Laas er brudt fra. PolitiE.

''U1924.4. m. afsvækket bet., som udtryk for
40 stædig fastholden ved et forsæt olgn. : for

enhver pris; absolut nu dine Compagnie-
Brødre seer, at de ey ved din Tale kand
gribe dig, de da endelig med Magt vil

raillere dig, da skalt du forlade endeel
deraf. Høm. Moral. 1. 98. nu især i forb.

med vold og magt: Hun . . tænkte ikke
paa noget andet ved Dag og Nat end sin

altfortærende Kærlighed I Med Vold og
Magt tvang hun sig til at skrive. KLars.

50 SA.135. ofte i forb. med fandens (Skuesp.
14.15. Lodde.(Skuesp.IV.299). se ogs. u. Fan-
den 1.4;, pokkers (Biehl.DQ.II.159) ell.

(nu kun) djævel(en)s vold og magt
(se Djævel 5.1^. || lade magt gaa for
ret, ved anvendelse af fysisk kraft, vaaben-
kraft olgn. sætte sin vilje igennem paa be-

kostning af retten. VSO. ordspr. : magt gaar
for ret. Mau.6272. Arlaud.507. kunst
gaar ofte for magt, se Kunst 4.1.

60 3) om det forhold, at man, fordi man
raader over store legemskræfter, militære

kræfter ell. magtmidler af anden art, ell p.

gr. af aandelig overlegenhed ell. en tildelt ret,

myndighed er i stand til at sætte sin
vilje igennem, byde, raade over ell.

have afgørende indflydelse paa an-

I
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dre; spec. om det herredømme, styre, der ud-
øves af en regent, stat ell. institution. 3.1) t

egl. bet. Herren . . havde ført dem op af

Ægyptens Land, fra at være under Pha-
raos . . M&gt. 2Kg.17. 7. mig er given al

Magt i Himmelen og paa Jorden. Matth.
28.18. der han kom i Templet, traadte til

ham, i det han lærte, de Ypperste-Præster
og Folkets Ældste, og sagde: af hvad Magt
gier da dette? og hvo haver givet dig
denne Magt? smst.21.23. 'Gik alle Konger
frem i Rad

|
I deres Magt og Vælde,

|

De magted' ey det mindste Blad | At
sette paa en Nælde. ^rars.?^. *Du Dan-
skes Vei til Roes og Magt,

|
Sortladne

H!iv.Etc.(1914).III.188. Almuen . . ud-
øvede den Magt . . som ellers aliene
Kongerne pleiede at besidde. Molb.DHJI.
148. sit hele Liv igiennem beholder ffa-
d'-ren) Magt til at kunne sælge sin Søn.
SiL.F.69. give en Magt (Bemyndigelse) til

noget.DJE-^. magt(en)s fylde, se 1.

Fylde 6. fuld, uindskrænket magt,
se fuld 8.1, uindskrænket, ogs. til bet. 7.8:

den dømmende, eksekutive, fuld-
bringende, fuldbyrdende, lovgi-
vende, udøvende magt, se dømme
(II.1.1) osv. jf.: Hvormange Magter er der
i Staten? Den lovgivende, styrende, døm-
mende. Ja, og saa den fjerde: den stille

Magt.Monrad.PolitiskeBreve.Nr.l9.(1882).3.

II
kundskab (ell.SL&ndJer magt, seKund-

skab 2 (og Aand 3). Q t scerlige (faste) forb.
som obj. for verber (jf. u. bet. 3:2). faa
magt med, (nu iscer dial.) overvinde, faa
bugt med; ogs. d. s. s. faa magt over. nu
have (jøderne) beleiret Borgen i Jerusa-
lem . . Og dersom du ikke hasteUgen
forekommer dem, (skal du) ikke kunne
faae Magt med dem. lMakk.6.27. Eøysg.
S.290. han (o: faderen) havde længst op-
givet at faa Magt med Julius, der aldrig
sagde et Ord, naar hans Fader hidsigt
skjændte paa håm. Schand.VV.177. Feilb.

OrdbS.(Si(ell.). jf.: (vikkerne kan) snart
faae en Krympelse . . ved . . sterk Tørke,
som giver tillige Indsekterne Magt med
d.GVQ..JPPrahl.AC.42. faa magt over,
faa herredømme over. det Menneske, i

hvem den onde Aand var, sprang ind paa
dem, og overvældede dem, og fik saadan
Magt over dem, at de undflyede. 4p G.
19.16. han . . vilde standse; men (kunde)
ikke faae Magt over Hesten: den foer
bort med ham i den vildeste Flugt. Jn^.
LB.II.39. have magt: Jeg har icke for-
nøden at taale Hugg af ham; min Herre
har Magt at slaae mig, og ingen anden.
Holb.VHH.1.5. Øvrigheden har Magt til

at straffe og belønne. VSO. Theaterdirek-
tionen . . skulde have Magt at stryge deri.

DenneMagt . . havde Molbech ogsaa brugt.
PVJac.Breve.162. hvis jeg havde magt,
som j eg har agt olgn., (til dels til bet. 1j;
nu iscer dial.) hvis jeg var i stand til at

udføre, hvad jeg gerne vilde. Det var ikke

godt, om alle havde Magt, som de har
Agt. Mau. 6271. Havde Antisocialisterne
haft Magt som Agt, var Forslaget bleven
. . forkastet. Po/.i»/si904.i.sp.7. Feilb. jf.
ogs. Agt s]}.364". have magt over ell.

(nu ikke i rigsspr.) med (Holb.Hex.1.5),
herske, raade, bestemme over ell. have af-
gørende indflydelse paa. du haver Magt
over Liv og Død. VisdJ.6.13. 'Det Barn

10 har over Stormen Magt
| Og over Havets

Bølger. Ing.RSE.yII. 43. tage magten
fra en (jf. u. bet. l.i^, fratage en herre-

dømmet, gøre det umuligt for en at herske,

styre, bestemme olgn.; nu især om hvad der
bliver saa stctrkt, at man ikke kan styre det,

bestemme dets bevægelser, ned ad bakke
kan hestene let tage magten fra kusken

j

II
t scerlige (faste) forb. efter præp. af egen

magt, (nu 1. br. i rigsspr.) egenmægtigt.
ao det maatte tilstedes ham af egen Magt

(Chr.VI: ved hans fuldmagt; BuU: af

egen Myndighed^ at anlægge en Lege-
bane og Øvelsesplads for Ungdommen.
2yiakk.4.9. S&B. Feilb. faa (MO.), have
i sin magt, faa, have herredømme, magt
over; være i stand til at raade, bestemme
over ell. (vist delvis til bet. l.i^ gøre, udføre
noget. 'Der er jo En, som kan Veirene
true,

I
En, der har Stormenes Vold i sin

30 Uagtl Boye. AD.I.63. Skal man tage to
Reb ind paa een Gang, men vil have det
i sin Magt senere at kunne stikke dem ud
hver for sig, kommanderes: „To Reb ind,
hvert Reb under sin Bohl'' BardenflSøm.
II.4. have sine Lidenskaber i sin Magt.
S&B. have et Sprog i sin Magt (o: be-

herske, kunne tale et sprog), smst. hun har
ham helt i sin magt j have ordet i

sin magt, van-e veltalende. Schand.VV.247.
40 PLaurids.S.VII.98. være i ens magt,

vcere i ens herredømme, i ens hænder; være
prisgivet en; tidligere ogs. d. s. s. staa i ens
magt. Paven . . i Rom, udi hvis Magt
det er at publicere Paradisiske Rangs-
Forordninger, og at give Folk Gang og
Sæde udi Himmerig med Helgene. Jo/O.
LSk.II.2. Hans Eiendomme ere nu i en
Andens Magt. VSO. byen var længe i

fjendernes magt j staa i ens magt, vcere

50 undergivet ens ret til at bestemme; høre under
ens magtomraade; nu iscer (vist egl. til bet.

1.1^; vcere inden for ens evners rækkevidde;
vcere mulig for en. Jeg ønsker at det stod
i min Magt at trøste ham. Holb.UsynlJI.1.
*Du kan vel føle til din Smerte:

| At
skildre den, staaer ikke i din Ma.gt.Ew.
(1914).1.98. Alting staaer i Guds Magt.
VSO. Alt, hvad der staar i hans Magt,
vil han gjøre for Dig. Goldschm.I.151. Fø-

60 lelsen staaer ikke i et Menneskes Magt.
Kierk.II.270. komme til magt ell. (nu
især) magten, blive den styrende, regerende,

magthaver. Si.tEsth.16.5. D&H. 3.2) overf ,

om det forhold, at noget har stor ind-
virkning, øver bestemmende indfly-
delse eU. virker med stor kraft, mr

ira. Reatrykt a/l 1932 60
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udbredt sig, underlagt sig noget olgn.

Faderen . . som friede os af Mørkets
Magt, og oversatte os i sin elskelige Søns
Rige. CoLl.13. I hvor megen Magt Tyr-
kerne end lade Pesten, saa døde der dog
i sidste Epedemie af denne Sygdom selv,

ikke fleere end en 20de Deel af Indbyg-
gerne. Tode. ST. II. 79. gamle indgroede
Fordommes Magt skulde svækkes. Mynst.
Mall.7. *Aldrig ræd for Mørkets Magt,

| lo

Stjernerne vil \yse\ Bich.1.239. Exemplets
Magt. S&B. Penge øve en stor Magt i

(over) YeTden.B&H. || i særlige (faste) forb.
som obj. for verber (jf u. bet. B.i/ faa
magt, faa stor ell. større indflydelse, styrke,

udbredelse olgn. 'Hvor Bønnen faar Magt,
staa Guds Engle som Yagt.JPaulli.Skyg-
gerogLys.(1902).35. efterhaanden som So-
len fik Magt blev Vandet varmere. J"FJ"e»iS.

NG.17. Ugræsset faar Magt (o: breder sig). 20

D&H. faamagten, faa stor og afgørende,
beherskende indflydelse, udbredelse olgn.; sejre.

Ilden fik Magten. D&H. (nu sj. i rigsspr.)

faa magt med: *naar Livsforagt
| Og

Bitterhed med mig fik Magt. PalM.TreD.
314. *Kødets Lyst . . | Ej Magt skal med
os fsLul Brandt.(SalmHj.65.3). faa magt
over: Hungersnøden havde faaet Magt
over dem.lMakk.6.54. Hidsigheden fik

Magt over ham. D&H. have magt, have 3o

(stor) virkning, indflydelse, styrke. En Be-
tienter kommer . . med et Røgelse-Kar,
sigende: Jeg maae ryge, for at Troldom-
men skal ingen M.agtn.a.ve.Holb.Hex.V.l.
•„Farvel" er kun et Ord saa lille,

| Men
det har Magt. Bødt.218. Solen havde jo

§od Magt paa denne Aarstid — omkring
ankt Hans.<7aA;jKnM.XS.9. have magten,

være overlegen m. h. t. indflydelse, udbi-edelse,

styrke olgn.; raade; herske. Mørket havde 40

Magten det meste af Bøgnet. AndNx.PE.
1.117. have magt over ell. (nu næppe i

rigsspr.) have magt med (Agerbech.FL.
114. ADJørg.M.17), have magten med
(AndNx.PE.III.49). disse Mænd (saa), at

Ilden ingen Magt havde havt over deres
Legemer. Dan.S.27. Er det muligt, at saa
elendig en Fordom kan have Magt over
saa fornuftig en Mand ? Gylb.Sk.35. Man-
dens Blik har en vis Magt over Dyret og 50

Barnet CarlSør.S.lI.155. tage magten
fra en: Da tog Graaden Magten fra ham,
saa han gav sig til at hulke hø\t.Schand.
TF.I.53.

4) (udviklet af bet. 3.2^ det, at noget har
gyldighed, rigtighed ell. betydning,
vægt; kun i faste forb. 4.1) i forb. have
magt. 1. (foræld.) have gyldighed, især
retsgyldighed, kraft (1.5). Om herimod
handlis, skal det Kiøb ingen Magt have, 60

om der vorder paaklaget. DL.4—2—12.
Hebr.9.17(Chr.VI; se Kraft sp. 241**). 2.

(nu næppe br.) have betydning, vægt; være
vigtig. 'Om Paul, om Peer har sagt | Dit
eller Dat, har ingen Magt, | Det kunde
faldet lig' saa godt | Mig må.Winth.II.144.

have lige magt, se lige sp.SlO^^'- (og
810^). 4.2) i forb. ved magt. || kende
ved magt, (jur.) ved dom stadfæste gyl-
digheden af. Hvo som stævner nogen Un-
derdommeris Dom for Overdommere til

underkiendelse, og samme Dom bliver i

alle maader ved Magt kient.DL.1—6—13.
Dommen blev kiendt ved Magt (eller ved
Magt at stande) i Overretten. FSO. || staa
(nu næppe br. blive. Slange.ChrIV.815.
være. Moth.M14) ved magt, vedblivende
have gyldighed; især (jur.): vedblivende have
retsgyldighed, retskraft. Saalænge denne
Definition af Muelighed staaer ved Magt .

.

kand vanskeligen nægtes, at der kunde
være Underjordiske. JfiM^c.FT.é^. *Thi to
er dog to, det staar ved Magt. PMøll.1.23.
Vel staar vort Tilbud overfor Emil stadig
ved Magt . . men i den sidste Maaned
har Ingen af os . . haft Fornøjelsen af at

se ham. Nans.FR.135. spec. i retsformler
brugt ved en højere domstols stadfæstelse af
en lavere domstols afgørelse: Overretsdom-
men bør ved Magt at stande. ifatt.J7.8,

Højesteretstid.1928.1. 4.3) give magt, (nu
næppe i rigsspr.) lade have gyldighed ell.

rigtighed, vi bør . . vogte os for, at give
de Vidnesbyrd, som man finder hos de
Gamle, for megen Magt. Tode.ST.II.61.
Sandhed giver jeg Magt, om den end giør
mig selv til Skamme. Grundtv.(KbhSkild.
1818.1683). give ens ord magt, indrøm-
me ell. stadfæste rigtigheden af ens ord; sande
ens ord; give en ret i, hvad han siger. Der
staaer han selv og skal give mine Ord
Magt. Lodde.(Skuesp.IV. 302). »De Andre
To ham loved, | Hans Ord de gave Magt,

|

De vilde holde sammen. 'Winth.HF.212.
„Ja, ja — I skal nok komme til at give
mine Ord Magt," svarede Nabokonen.
RasmHans.M.II.70. || m. ubest. pron. ell. at-

sætn. som obj.: indrømme. Vel giver jeg en-
delig Magt, at det er en Daarlighed . . at tie

forlænge. Høm.Moral.II.23. De vil maa-
skee svare mig: At saadant er Dem
umueligt at giøre tilgavns, med mindre
De først fik læst den heele Oration. Jeg
giver det Magt. ThSchmidt.E.69.

||
give

en magt, indrømme rigtigheden af ens ud-
talelser, synspunkter olgn.; give en ret. Holb.
Paars.126. Jeg blæser deraf, jeg staar

paa min Ræt, og hver ærlig Kone skal gi
mig Magt. KomGrønneg. II. 382. 4.4) (nu
især dial.) i forb. der ligger ('ingen, stor
osv.) magt paa noget, noget har (ingen,

stor osv.) betydning, vigtighed (jf. magtpaa-
liggendej. jeg har noget at tale, som
ligger Magt paa. Holb. GW. 1.2. ieg har
noget at forrette, der ligger højligen Magt
T^aa. KomGrønneg.III. 233. *„du |

Har mi-
stet alt, hvad Signe nu skal miste." . .

|

„Der ligger ei saa megen Magt paa mig."
Oehl.HS.243. Der ligger vel for Skolens
Skyld ingen videre Magt paa, om denne
Indmeldelse (af en dreng) sker i Dag eller

i Morgen? Hostr.E.III. 9. Jeg er ikke
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bange — for mit Liv, mener du vel. Hvad
Magt ligger der vel paa et TræUeliv?
EBrand.A.28. Derfor laa der saa stor
Magt paa at faa ham (o: en udbrudt fange)
sat fast igen. J VJtns.NH.So. Feilb. f uden
prcep. paa (foran inf): Ey heller . . ligger
Magt, at vide saadan en Circumstance.
Gram.Breve.195. der eW. det ligger magt
paa, (nu næppe hr.) det er af betydning;
m. nægtelse: det er uden betydning, ligegyl-

digt. Ey tal ikke derom, det ligger ikke
Magt paa..Eolb.LSk.III.6. Nu jeg icke læn-
ger har min Bue at beede de vilde Dyyr
med, maa de vUde Dyyr bidde og opæde
mig: Der ligger ingen Magt paa. I>uwie<tus.

III.79. Jeg svarede: Jeg vilde i Morgen
have den Lykke at giøre ham min Op-
vartning: Men han bad igien, det maatte
skee strax, eftersom der laae Magt paa.
CFRotheJN.183. der ligger mig magt
paa noget, det er mig magtpaaliggende ; det

er mig meget om at gøre. Træt ikke om
en Sag, som dig ikke ligger Magt paa.
Sir.11.10. Jeg . . som i saa lang Tid har
vist at tie, hvad der laa Jer saa høye-
ligen Magt pa^. KomGrønneg.II.25. Gar-
boe.LH.Dedic.3. magt anliggende, paa-
liggende, se magt-anliggende, -paalig-
gende.

5) (udviklet af bet. 1) det at være sund,
frisk, uskadt, i velbehold, i gode omstændig-
heder olgn. (jf. Velmagt^; iscer i forb. ved
magt. S.i) (nu kun dial.) om legemlig
sundhed. || være ved magt, være sund,
rask (undertiden, m. overgang til bet. 6.2, m.
bibet. af velnærethed). 'De Onde have de
Rætfærdige at takke

|
For at de ere saa

ved Sundhed, Magt og Hyld. CKfau.iE.56.
Han er . . rask og ved Magt. OlesenLøkk.
NH.ni.67. CBeimer.NB.2o5.fi være godt
ell. vel ved (dial. i. OrdbS.(Fyn)) magt
(jf. u. bet. 5.2), have et godt helbred; være
(helt) rask. De er endnu stedse vel ved
Magt; Sundheden staaer ret malet paa
Deres Kinder. Skuesp.V.36. 5.2) om vel-
nærethed, godt huld. „Det er jo vor
Missekat," sagde Erik, da han stod foran
Tigerburet; „men den har faaet Magt,
den har haft det for godtl'^ JVJens.NH.
38.

II
t rigsspr. kun i foi-b. være godt ell.

vel ved (dial. i. OrdbS.(Fyn)) magt,
være velnæret; have godt huld. 'Han er vel
med Magt, har tredobbelt Hage. IFtnfA.Ji.
165. JPJac.1.325. '„Hun er naturligvis

|

nu bleven ikke lidet korpulent
I
i Tidens

Løb?" — „Naa, — hun er godt ved Magt."
JakKnu.Va.281. billedl.: en kraftig, afveks-
lende Middagsmad med dygtig Sul, Salt-
karret var jo godt ved 'M.agt.HimmerlKjær.
1921.67. 'Pungen (er) kun daarligt ved
Magt. JVibe.Slaaen.(1927).23. 5.3) (nu kun
dial.) om gode levevilkaar, især gode øko-
nomiske forhold, velstand. Jeg kan ikke
blive, være ved magt derved (o: være ska-
desløs, staa mig derved). Moth.Mlå. Regje-
ringen havde tilsigtet at knytte Herskab

og Bønder saa nøje sammen som muligt,,

vel ogsaa for at tvinge Proprietærerne til

at gjøre Alt for at holde Bønderne ved
Magt.JohsSteenstr.BF.104. Feilb. 5,4) (nu
sj.) i udtr. for, at noget er bevaret
uskadt, vedligeholdt, opretholdt olgn.

I| blive ell. staa ved magt, bevares;

bestaa. *Viid, Kierlighed er den, som
Verdens Grund har lagt,

|
Viid og at

10 Kierlighed skal ævig staa ved Magt. Helt.

Poet.116. Handlingen paa Indien var da
formedelst de onde Tider kommen paa
saa slet en Fod, at den syntes ikke længe
at kunde bUve ved Magt. Overs. afHolb
Levned. 211. R have noget ved magt,
have noget tiskadt, i god behold, (jordemode-
ren) maa være af maadelig Alder, da hun
endnu har sine Kræfter, Forstand og Hu-
kommelse ved Magt. Buchic.JS.(1725jJ.n

»holde ved magt, bevare i en god tihtana,
i gode forhold; især: holde i uskadt stand;
holde ved lige (jf. vedmagtholde/ De skulle
holde Skolen og Skoletienernis Boeliger
ved Magt.DL.2—22—71. Eøysg.S.305. Der
bliver nu gjort meget for at holde Sko-
vene ved Magt og udvide dem ved l::iy-

vilantn\ngeT.:SaturensV.1915.61. jf. bet. ^.i:

De Ord ere holdte ved Magt (Chr.VI:
holdtes^, som Jonadab . . havde budet sine

30 Børn, om ikke at drikke Viin. Jer.35J4.
»være ved magt, være uskadt, i behold.

eris muure . . vare (endnu) ved magt.
Thi inden for de af Svensken slettede
volde vare rundt om byen skiønne og
høje mvivire.JJuel.438. Both.D.I.131. være
vel ved magt, være i god stand, (bygnin-
gerne skal) vel ved Magt og ved lige hol-
dis. DL.5—4—20. Cii.l722.(JySaml3RJI.
98). m. ordspil paa bet. 5.2: 'hans gamle

40 Slotsforvalter er, som Slottet, vel ved
Magt. Oehl.LJI.156.

6) (udviklet af bet. 1 ; bjergv., nu nceppe
br.) et lags tykkelse; mægtighed. Schytte.
IB.II.148.

7) om hvad der besidder (militær) styrke

ell. magt (8), herredømme olgn. 7.1) (tit bet.

2; nu 1. br. uden for ssgr.) hærstyrke;
stridskræfter; krigsmagt (2). Herren
. . udførte Vogne og Heste, Hær og Magt.

so Es.43.17. (de) begafve sig til Asien med
een stoer Magt under den Mycæniske
Kongis Agamemnons Anførsel. Holb.lntr.
1.3. mand . . kunde indtage hans Leyr,
og faae ham indeklemt imellem begge de
Danskes Magter. Slavge.ChrIV.1294. bedre
altsaa, at drage ud lidt efter Midnat, saa
at den hele bevæbnede Magt ved Dag-
grye kunde omringe og erobre Hytten.
Blich.(1920).X.75. Magt til Lands og til

60 Vands. FSO. Ved Opløb maa den væb-
nede Magt, naar den ikke angribes, kun
indskride, efterat Mængden 3 Gange i

Kongens og Lovens Navn forgjæves er
opfordret tilat adskilles. GrtindU1849).§94.
holmens magt, se Holm 2.1. 7.2) (tilbet.

3j.) i al alm., om person, der har autori-

60*
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tet over andre, stor, bestemmende ind-
flydelse ell. betydning olgn. Hvad man
allerførst maa have afgjort . . er: om baade
Baggesen og Oehlenschlager maa ansees
for magter i den danske Literatur. Grundtv.
Udv.IlI.605. Opnaaede man Rigdom og
gode Bekjendtskaber, saa kunde man .

.

være en Magt. Goldschm. BIS. 1.167. Man
har . . gjort Bogens Forfatter . . den Tje-
neste at skaffe ham Deltagelse i vide Krese
og gøre ham til en lille Magt i norsk Aands-
liv.Brandes.XIII.529. 7.3) (til bet.3.i) om
person(er) ell. institution, der udøver
et herredømme, en myndighed olgn. Re-
gieringen i enhver Stat kan og bør kal-
des den høieste Msigt. Nøn-eg.Naturr.312.
al Gudstjeneste over hele Riget skulde
ophøre, saasnart en Bisp af Kongen eller

den verdslige Magt blev fængslet. Jn^.
KE.I.8. 7.4) (til bet. 3.i) om stat, især m.
henblik paa dens militære styrke, styrkefor-

holdet til andre stater olgn. ; i best. f. flt. nu
spec. om de stærkeste, førende stater, stor-

magterne, det Østerrigske Huus, og de
derimod forbundne Croner og Magter.
Slange.ChrIV.1268. Krigen . . udbrød imel-
lem de store Magter. Hauch.I.SiO (jf. Stor-
magt^. Ligevægt imellem de europæi-
ske Magter. FSO. Med Sovjetregeringen i

Kreml har Magterne omhyggeligt para-
?raferede Traktater. Holstein.Ts.il. krigs-
ørende magt, se II. krigsførende. 7.5)

(jf. bet. 7.i) om hvad der har magt over,
griber bestemmende ind i menneske-
nes liv; ofte om tænkte ell. overnaturlige
væsener. *Med Daabens Pagt i Sind og
Mund

I
Staar fast du paa Guds Kirkes

Grund, | Den ingen Magt kan rokke. Salm
Ej.583.4. *Ak, skrækkelige Magtl i Fald
du kan . . |

Da skaf mig ud af denne fæle
Hule. Oehl.A.118. I Alt saae jeg op til ham
som til en høiere yi.?igt. HCAnd.XI.71. Han
følte sig forladt af alle gode Magter; Selv-
foragtens kvalmende Følelse løftede sig
\i9\Q&t.Schand.AE.332. hvor han gaar ind,

der gaar vi ud, der er ikke den Magt paa
Jorden, der skal faa mig til at taale det
mindste Fællesskab med det Menneske.
JPJac.II.410. Kjærlighed er den stærke-
ste Magt. Mau.I.519. man (mente) ved tal-

rige Flokke af Offerdyr at kunne kiøbe
de himmelske Magters Gnust.Mynst.
Bispepr.(1850).18. Schand.BS.253.

||
(bibl,

relig.) især i flt., om en klasse af engle.
hverken Død, ei heller Liv, ei heller Engle,
ei heller Fyrstendømmer, ei heller Mag-
ter . . skal kunne skille os fra Guds Kier-
lighed. Rom.8.38. se ogs. u. I. Kraft 7.4.

8) i andre konkr. anv. 8.1) (til bet. 1.1

;

bibl.) om hvad avlekraften har for-
maaet at frembringe. Ruben, du er min
Førstefødte, min Magt (Buhl: min Styrke

j

og min første Kraft. lMos.49.3. 8.2) (til

bet.l.i; jf.Gejnægt) f avleredskab; køns-
del. En Koe, som snart skal kælve, be-
gynder, det er, Yvren bliver tyk og stiv

paa den, Magten (Pudenda) giver sig ud.
OeconJourn.1757.680. 8.3) (jfbet.S.i; bibl,

foræld.) om slør ell.hovedbedækning, der
skulde bæres af kvinde som tegn paa, at hun
var undergivet mandens magt. manden er
ikke skabt for qvindens skyld . . Derfor
skal qvinden have en magt fiSi^; Ærbø-
digheds-Tegn^ paa hovedet, for Englenes
skyld. lCor.ll.lO(Chr.VI).

10 Magt-, i ssgr. (ogs. magtes-, se magtes-
løs/ især (navnlig tJJj af Magt 3.1, fx. (for-
uden de ndf. medtagne) Magt -afgørelse,
-faktor, -fordeling, -forøgelse, -konstella-
tion, -krav, -misbrug, -overgreb, -rig,

-sfære, -spørgsmaal, -udfoldelse, -udøvel-
se, -ytring, f -anii§;gende, part. adj.

[4] {ænyd. d. s. (Kalk. 1. 63); jf. anligge 1)
d.s.s. -paaliggende. dette er mest Magt
anliggendes, at viide Groningens og Sal-

20 vingens Skik og Ceremome. Slange. Chr
IV. 136. O -begær, et. (jf. -brynde,
-lyst, -syge), den . . koldblodige Ligegyl-
dighed for Midlerne, naar blot Magt-
begæret tilfredsstilles. Pont. LP. VII. 128.
HomoS.VD.87. O -binde, v. [1-2] (if
binde 6.4; sj.) d.s.s. -stjæle, -tage. for
hver Gang, han var . . sammen med Har-
riet, følte han sig mere og mere magt-
bunden. Høm.AA.209. Der gaar gennem

30 denne Tale en Rytme, der ikke blot fængs-
ler, men magtbinder Tilhørerne. EHen-
richs.(Tilsk. 1908. 374). O -brynde, en.

stærkt magtbegær; herskesyge. Nietzsche
erstatter . . den Darwinske „Kamp for Til-

værelsen" med Magtbrynde (Vilje til Mag-
ten). Brande8.VII.625. smst.III.342. Stuck.

1.133. O -bad, et. (jf. -ord, -sprogj bud,

befaling fra en, der har magt; bud, hvis

efterkommeise er sikret ved magimidler. *\y-

40 der mit Magthnål Bagges.NblD.147. PalM.
VIII.20. ingen Religion har avet dem
gennem Magtbud eller Samvittigheds-
angst, brandes. ZI. 50^. -dag, en. [5.i]

(dial.) i flt., om den tid, da en persons kræf-
ter, energi, sundhedstilstand er paa højde-

punktet; velmagtsdage, (han) skulde . . nu
begynde forfra, og udføre det han ikke
havde ævnet i sine Magtdage. AndNxJPE.
IV.18.

50 magte, v. ['magrZa] -ede. {ænyd. d. s.,

fsv. maktas, evne, faa magt; afl. af Magt
(1);j7. mægte)

1) t give kraft, styrke; gøre (en)

stærk, gxkå magte åig. M.oth.M17

.

2) have styrke ell. evne til at udføre ell.

overkomme (noget), besejre (nogen). 2.1) (i

rigsspr. især højtid.) uden obj. ell. m. ubest.

obj.: have legemsstyrke ell. evne (ogs.: øko-

nomisk evne) til at gøre, udføre noget; for-
60 maa; evne. Hånd magter ei mere end

et ham. Moth.M17. *Tusinde mod Een i

Jesu, magter intet, hugge feyl. Brors.234.

Jeg magter intet i Armene. FiSO. naar

han og det Folk, som er hos ham, drage
ud imod dig, da maa du gjøre med ham,
saasom din Haand magter (Chr.VI: finder/
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I

Dom.9.33. velsignet være du, min Søn
Davidl ja, hvad da tager dig for, skal da
ogsaa magte (Chr.VI: ja da skal jo giøre,

og jo ogsaa formaaedet;liSaOT.-26.-25. FeUb.
ikke magte for en flae, se I. Flue 1^. om
ting: 'Menelaos (kom) | Førende Godstil
sit Hjem, saa Meget som Skibene magted.
PMøU.ES.I.271.

tt
m. inf. som obj. »Gik aUe

Konger frem i Rad, | I deres Magt og
Vælde,

I

De magted' (SalmHj.lS^: mæg-
tede ey det mindste Blad

|
At sette paa

en Nælde. Brors.74. Stormen magtede dog
ei at afkøle hans blussende Rinder. Oehl.

Øen.(1824).IV.248. Huusmanden magter
ikke at holde store Øg. Junge. JPJac.1.3.
Pont.LP.UI.52. 2^) »i. h. t. hvad der arbej-

des med: have tilstrækkelige kræfter
ell. evner til at udføre (dét paakræ-
vede arbejde med), til at fuldføre,
overkomme det olgn. „hvad spiller De?"
— „Aa Gade og Grieg og Hartmann —
hvad vi kan faa fat paa og nogenlunde
magte af god Musik." Hostr.KG.1.8. Denne
Byrde . . magter jeg med Lethed. Levin.
Han var vis paa, at Niels nok skulde
magte den Vej, han havde taget sig for.

JPJac.lI.105. jeg kan ikke magte denne
Opgave. S&B. Jeg kan ikke magte al den
mad. OrdbS.(Falster), han har ondt ved
at magte matematikken

j 2^) (i rigsspr.

især Q)) m. h. t. følelser, tanker, tale, færdig-
heder olgn.: have herredømme over; be-
herske; have i sin magt. ved at bemæg-
tige sig Kundskaber, man ikke ganske
forstaaer at magte, (kan man) let geraade
paa sørgelige Atveie. Hrz.EF.lo3. Ingen
Kan altid magte sin Tanke. CBemh. V.323.
der traadte vel ogsaa en Enkelt op, der
ikke magtede Ordet efter Hjertelaget, if

C

And.XIl.321. Den fem og fyrretyveaarige

^ Prinsesse var generet, men hun kunde
magte sin Undseelse. SchandJF.41. „lærde
Damer", der magtede Latinen lige saavel
som Datidens andre Kultursprog. For<i7j.

12.68. 2a) m.h.t. person: i kraft af over-

legen legemsstyrke ell. andre magimidler være
i stand til at overvinde, besejre, give en om-
gana; kunne tumle; ogs.: være i stand til

at faa i sin magt, faa bugt med. *0, Slan-
gei . .

I
Dankongen fik Du lokket mig

|

[ver evige Nat; | Men ak! Du magted
ikke

I
Him Ungersvend ^raå.Winih.HF

.

227. Jeg tænker, at Islam ikke trænger
til nogens Støtte. Vi — Allah magter selv
sine Fjender. ££rand.lf.4o. hun og Dren-
gene . . begyndte at slaas i Høet. Hun
var stærk den Gang, de magtede hende
ikke, naar de kom én ad Gangen. £s»i.L
164. Når hun nu tænkte over det, måtte
det undre hende, hvor let det er for en
kvinde at få rigtige mænd, alvorsmænd,
under sin påvirkning; de mere glatte og
feminine, dem magter en kvinde ikke i

længden. H/or<ø.SJ.i50. Tror du, du kan
magte ham? Jeg skal nok magte haml
0rdbS.(Fal8ter). Feilb. }ii(l.br.) overvinde;

knægte. 'Nu har os Fanden magtet, |

Nu ligger Danmark s\agtet.Winth.ED.47.
Gud har taget ham, magtet ham, lagt Plig-

ten og Ansvaret paa ham. MPont.Luther.
(1902).91. 2^) (nu næppe br.) m. præp.
med. At magte med noget, siges i daglig
Tale for: at faae Bugt med, kunne raade
med. JfO.
mag^eslefi, adj. ['mag^3S|lø's] (i rigs-

10 spr. nu især 09 : magtløs, se ndf.). {cenyd.

mact(e)løs, mactisløs, glda. magtløs)

1) (nu iscer dial.) til Magt 1; uden kraft,

evne, formaaen; især: uden legemskræfter;
svag; kraftløs; ogs. i forsk. spec. bet, fx.
lam i en vis legemsdel, besvimet, afmæg-
tig, et Rige, hvorudi Splid og U-eenig-
hed regierer, (kan) ikke ansees ander-
ledes end et svagt og magtesløst Legeme,
omgivet med tykke Pandser og Harnisk.

20 Holb.DH. 11.289. Fru Ingeborg . . sank
magtesløs tilbage paa Sommestolen. I?j^.

EM.II.191. 'Jeg er saa træt og magtesløs,
at neppe | Jeg den (o: en kurv) kan løfte.

B.eib.JN.133. der var en Mand, som sad
hen magtesløs i Fødderne, \zm. ÅpGJi4.8
(SkatRørd.). jeg er bange, jeg skal blive
magtesløs i den ene side. OrdbS.(Sjæll.).

Imidlertid sank hun hen i Magtesløs-
hed og lod sig føre af ham, kom først

30 til sig selv, da de sad i en stor, lav Stue.
Schand.BS.114. i samme Tilstand, hvori
han havde ligget magtløs og næsten
sindssvag et heelt AaT.Ing.PO.II.309.
med Krumstav i den magtløse Haand,
ligger den Døde. flC4nd.7Ii.306. Esp.385.

II
m. overgang til bet. 2, i forb. m. præp. til

:

som ikke formaar (at). Moderen følte sig

magtesløs til at sige eller foretage Mere.
Goldschm.Hjl.il.2. Protestantismen . . har

40 vist sig magtesløs til at frembringe en
religiøs Arkitektur. Brandes.IV.151.

2) tU Magt 3. 2.1) til Magt 3.1, om person

:

som ingen magt besidder; som er uden
magt, myndighed til at tvinge en, tvinge sin

vilje igennem, som er uden indflydelse olgn.

ved Døden skulde (Jesus) giøre den mag-
tesløs, som havde Dødens Vælde, det er
Diævelen. HebrJS.14. de Britannier (saa)

at der ingen Hielp meere var at forvente
50 hos de Magtes-løse Romere. Holb.DH.1.21.

•Magtesløs jeg nu maa taale |
Mine Fien-

ders Overlast. Oehl.L.I.106. Magt bringer
ingen Lykke; men den Magtesløse er
endnu langt ulykkeligere. Brandes.XI.429.

Jesu . . Aabenbarelse . . har giort Døden
magtløs. 2Tim.l.lO(OGuldb.). JPJac.IL
52. hendes Liv hang kun i magtløs at

vente. Bang.TJSOS. 2:2) (dels til Magt 3.2,

dels overf. anv. af bet. 1) 03 om ting eU. for-
éo hold: uden kraft, styrke, virkning ell.

indflydelse. Holb.EpJ.136. overvundne
Nationer nedlægge deres magtesløse Vaa-
ben. Bahb.Tilsk.l807J.19. *Dig dog syntes
kun lidt

I
En magtesløs Graad. Hauch.SD.

1.93. »Magtløse Taarer. Ejc.fiSi^j.IJJ.
171. hans sidste Fjendtlighed mod hans
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Lehnsherre syntes kun en magtløs Op-
blussen af en udbrændt, udhulet Vulkan-
sjæl. Ing.KE. 11.23. Magtløse Trudsler,
Bestræbelser. ySO, hun blev træt af at

klage, og Klagens irriterende Magtløs-
hed æggede hende op til Tvivl og til

Bitterhed. JPJac.II.12.

3) C3 til Magte: som ingen gyldighed
ell. betydning har (længere), denne Ind-
vending (er ikke) tilstrekkelig nok, at giøre
hans heele Vidnesbyrd magtesløs. iTSe/sfe

Skr.1.138. At kiende en Dom, en Beskyld-
ning magtesløs. F/SO. Derfor er Lov mag-
tesløs ('CÅr.FJ; svækket^, og Ret kommer
aldrig frem; thi de Ugudelige omringe
den Retfærdige. Eab.l.4. især i forb. død
og magtesløs, se II. død 2.2.

4) (nu ikke i rigsspr.) til Magt 5 || til

Magt 5.3: daarligt stillet i økonomisk hen-
seende; uformuende, dersom I saae udi
en Sum paa et Sted de mange Penge,
som af unge Mennisker aarligen blive
u-nyttig tilsat Udenlands, skulde I icke
forundre eder over, at vi ere saa fattige

og magtesløse. IIolb.Jean.I.l.

Ma^^t-forhold, et. (især polit.ell.hist.).

MO. Forandring i Magtforholdet (o: mel-

lem Danmark og hansestæderne). Allen.I.213.

Girondinerne { hvirvledes) ind i en Rus, der
ganske lod dem tabe Blikket for de vir-

kelige Magtforhold. Fridericia. NH. 1. 73.

-fro, adj. (sj.) d. s. s. -glad. 'Fræk hov-
modende sig i sin Vellyst, trodsende magt-
iYoe.Bagges.NblD.322. -fnid, adj. I) [1]

(1. br.) som, besidder ell. vidner om legems-

styrke ; fysisk stærk, (armen) drog ham ikke
magtfuldt tilbage. AntAnd.L.210. 2) (1. br.)

som besidder ell. vidner om stor magt (3.i);

mægtig. *Aa, at være en Hersker over
Livet . ,

I
At møde Tilværelsen som en

magtfuld Erobrer. JFJcns. 77.50. Brevene
hjem til Frida og hendes Moder blev frie

og magtt\ilde.Buchh.DE.47. 3) (til Magt 3.2,

vel delvis efter ty. machtvoU) CD om ting ell.

forhold: som har ell. vidner om stor kraft ell.

styrke; som gør et stærkt indtryk, virker monu-
mentalt olgn. Firenze ..med sine magtfulde
Paladser. Brandes.MB.l. En magtfuld Ind-
gang er . . Nibelungenlieds første Strofe.

VVed.H.132. Storstadens magtfulde Uro.
Pont.LP.VII.121. Det som jeg knap havde
vovet at tænke, har du ført magtfuldt
tvem.AndNx.PE.III.338. O -fnldkom-
menhed, en. {vist efter ty. machtvoU-
kommenheit; jf. -fylde) (dd at have) hel

og uindskrænket magt, bestemmelsesret olgn.

Blandt de Begivenheder, hvori Menne-
skene have været saa tilbøielige til at

see Yttringerne af en . . lunefuld Magt-
fuldkommenhed hos Guddommen, ere
Veirforandringerne. Ørst.1.109. Efterat Vi
(o : Fr. VII) af fri Kongelig Magtfuldkom-
menhed havde besluttet . . at lade udgaae
en ny Grundlov for Danmarks Rige. GrMndi.
(1849).Indl. Ironien optraadte nu som
den . . der havde Magtfuldkommenhed til

at gjøre Alt. Kierk.XIII.348. Organisten
havde (præsten) af egen Magtfuldkommen-
hed foreløbig suspenderet. ScAan^.F.i65.
C3 -fylde, en. magtens fylde (se u. I. Fylde
5); magtfuldkommetihed. 'Min Sjæl til sin
Gud opløfter sin Røst:

|
I Dig jeg al Magt-

fylde eier. Ing.BSE.VII.160. (rigsraadet)
teede sig . . som om det var Indehaver
af den hele Magtfylde. Allen.1.29. Fride-

10 ricia.(BiogrLex.X V.374). -færdig, adj.

[1] (dial.) som har kraft ell. evne, er i stand
til at gøre noget. Junge. Dengang da Es-
bern Snare vilde bygge Kallundborg en
Kirke, mærkede han vel, at han dertil

ikke var magtfærdig (Thiele.I.195: vilde
det først ikke lykkes hamj. Thiele.Folke-

sagn.Il.(1819).45. Esp.452. -følelse, en.

(1. br.). det var ikke uden en vis beru-
sende Magtfølelse, at hun hørte sig gjort

20 til Livs og Døds Herre over en saa for-

underlig Natur som Sti Høgs. JPJac.1.216.
II

billedl. (jf. -fuld 3^. (savannen) ejer en
Magtfølelse, der trænger sig paa mit Sind.
PoL^/»1930.11.sp.5. CP -glad, adj. (jf -fro)

glad ell. stolt over at have magt(en). Brandes.
XII.193. det magtglade Overmod, hvor-
med København skred hen over Landet
og traadte al Modstand ned. Hørup.II.359.
CP -glæde, en. (jf.-glad). Brandes.VII.

30 162. O -grid$ik, adj. (jf. -kær, -lysten,

-sjg). Huset Tudor i dets Kamp mod
magtgridske Stormænd. -Brandes. VI11.174.
NMøll.VLitt.IIl.793. CO -handling, en.

handling, der gennemtvinges ved (trusel om)
magt (2) (jf. Voldshandling^ ell. udføres af
en person i kraft af den magt (3.i), han be-

sidder, egenmyndige Magthandlinger, og
Uretfærdigheder. Rahb.Fort.II.296. Bran-
des.VII.419. CP -havende, part. adj. (1.

40 br.) som har magten. *Da var dit Raad,
magthavende Drot, til Fordærv for os
Alle. Wilst.Il.XIV.v.l02. |j substantivisk (jf
-haverj. Han stod ikke længere saa gan-
ske vel med de Magthavende. Mynst.Lev-
net.75. -haver, en. [-iha'var] (efter ty.

machthaber; jf. 1. Haver; især 03) person,

der hersker, har magten. PAIIeib.lJS.542.
PMøll.ES.III.191. Børsens Magthavere.
Schand.TF.II.84. det tyske Flag, Tegnet

50 paa, at Sønderjylland for Tiden staar un-
der fremmede Magthavere. JJessen.A.9.

CP -kær, adj. som gerne vil have magten,
herske; som er begærlig efter magt (jf.-gridsk
osv.). Hejmdal.^*hl871.1.sp.3. ADJørg.III.
131. De, der for Tiden . . styrer vort lille

Land — det er magtkære, idé-forladte
Mennesker. Drachm.HI.150. O -lyst, en.

lyst til at have magten; magtbegær. MO.
Høffd.LT.108. CP -lysten, adj. (jf. -lyst

60 samt -gridsk osv.). OGuldb.(Appian.Roms
Borgerkrige.(overS.1806).XXI). D&H. -los,
adj. se magtesløs, -mand, en. C//", -men-
neske; sj.) person, der har magt(en); magt-
haver; mægtig mand. Skoletidende.1877.265.
Frankrig (o: under direktoriet) sukkede
efter en Magtmand, en Organisator,^ran-
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des.NG.9. -menneske, et. (jf.-mand;
8j.). (krapylet) vrimler jo altid, hvor der
synes at aabne sig en Udsigt til Vinding
i et Magtmenneskes Følge. -Srandes.CfEsJi.

267. -middel, et. (jf. Magt 2) middel,

man bruger til at tvinge en, sætte sin vilje

igennem olgn. i Posen understøttes (det

tyske sprog) med alle mulige Magtmidier
fra oven. Brandes.XI.290. Schand.OJI.2o.
-omraade, et. (især Qpj omraade, hvor-

over man har herredømme ell. myndighed;
felt, hvorpaa ens myndighed, bestemmelsesret

olgn. gælder. OAHovgård. Overs, af Tacitus.

ni.(i889).S28. Brandes.XII.188. -ord,
et. (jf. -bud; 1. br.) d. s. s. -sprog. 'Hvert
velsignende Smiil, som med den Eviges

|

Magt-Ord siger mig høit: Elskte, din Siel

er iTe\st\Ew.{1914)JII.258. (kongen) friste-

des til med et Magtord at bryde sit Løfte
og standse den oprørende Hevndaad.Jna.
VS.III.234. GJ -paalig{;ende, part.adj.
['magdpco,legana] (tidligere ogs. i to ord:

magt paaliggende. Holb.Bars.IV.2. Slan-
ge.ChrIV.351. ell. i tre ord: magt paa lig-

rende. Langebek.SA.30. jf.: en ringe og li-

den Magtpaaliggende Sa.g.KofodA.(KSelsk
Skr. VI.oSJ). {ænyd. d. s.; til udtr. der ligger
magt paa M Magt 4.4; j/. -anliggende) som
er af betydning, vigtighed. Hey kommer
herud! jeg har magtpaaliggende Ting at

fortælle ier.Holb.Abrac.II.l. de lærerigeste
og for en Regent meest magtpaaliggende
Sprog (o: af bibelen). Mall.SgH.19. Hendes
Mand er Pottemager; hans Liv er ikke
saa magtpaaliggende. Heife.PoeM.i^^. jf.:
jeg (maatte) svare hende med meget magt-
paaliggende (o: betydningsfulde, sigende)
Grimacer, og lærde Rynker i Panden.fitZscA.
F.46. (nu næppe br.) i forb. høj(t)magt-
paaliggende, af meget stor betydning,
vigtiglud. (han) har givet ypperlige Prø-
ver af sin fuldkomne Dygtighed til det
saa høitmagtpaaliggende Skoleembede.
Gram. Breve. 120. denne høymagtpaaUg-
gende Sag. Slange.ChrIV. 714. || nu næ-
sten kun i forb. det er mig magtpaa-
liggende, det er af betydning, vigtig-

hed for mig; det er mig om at gøre; jeg
lægger stor vægt derpaa; ogs.: det ligger mig
paa hjerte, hendes Affection er mig Magt-
paaliggende. Eolb.Fhilos.II.2. en Tvivl,
som det er dem saa magtpaaliggende at

faae opløst. JSneed.1.66. (han) lod sig det
især . . være magtpaaliggende at forsikkre
mig om sin Høiagtelse. Winth.Nov.113.
-paa1ig^g;en-hed, en. (nu sj.) vigtighed;
betydning; ogs. (i flt.) om vigtige forhold ell.

anliggender. Eøysg.S.83. Modersproget bi-

drager, ja — det er nødvendigt til Kund-
skabs Udbredelse i alle borgerlige Magt-
paaliggenheder. EJ Gottschalck. Patriotis-

menslndfl. paa Modersproget. (1774). 40. om
Magtpaaliggenheden af Pigebørns Opdra-
gelse. J'^aden.Graw.i76. Sibb.Moralphiloso-
phie.(1878).6. -ran, et. (hos sprogrensere)
tilranelse af magten; usurpation. Brandes.

VIII.229. PKierkegaard. Vital8Kirkehigt.I.

(1889)109. -raner, en. (jf. -ran; hot
sprogrensere) usurpator. Fullom.QvindensHi-
8torie.(oversJ856J.307. Brandes. VIIIJ252.
-sproi^, et. (jf. ænyd. mactsprock, ty.

machtspruch samf -bud, -ord; iscer O) ud-
talelse, hvorved en hersker, magthaver i kraft

af sin magt, myndighed egenmægtigt bestem-

mer ell. befaler noget, (kammerkollegiet)
10 ønsker slige Sager afgiorte ved en Re-

solution eller et Magtsprog.S/a»jj3c./F.P5.
Monarker, af hvis Mund der . . saa ofte

udfare dræbende 'Magtsprog. PAEeib.US.
497. Bogan.Il.89. uegl: Eeib.Pros.III.197.
Saa længe alt kom an paa Kongen, maatte
Grænserne drages efter Arverettens Til-

fældigheder og Vaabnenes Magtsprog.
Munch.G.83. O -stilling:, en. Har Du
ikke følt den Ærgjerrigbed i dig, som

20 higer .. mod en Magtstilling. 5cAa«(f.yF.
291. den Magtstilling, Tyskland efter

mange Aars Fornedrelse havde opnaaet.
Brandes.VII.668. -stjæle, v. [1-2] ^delvis)

efter no. maktstjele; jf. -binde, -tage; %

rigsspr. kun O) berøve en hans kraft, styrke;

tage magten fra; gøre ganske svag, modstands-
løs olgn.; overvælde. Romerkirken . . har
drukket Folkenes Hjerteblod og magt-
stjaalet dem. Scharling.Menneskehed ogChri-

30 stendom.II.(1874).135. det var, som om
Musikken magtstjal hans Tanke og Vilje.

Pont.FL.(1892). 218. •Barmen er blin-

kende — Haanden er vinkende — | magt-
stjæle vil hun m\g\Drachm.EV.35.\\part.
magts tjaalen brugt som adj. BSchmidt.
MD.202. (stillingen) ligner jo ganske en
Fugls, der af Forfærdelse er bleven lam-
slaaet eller „magtstjaalen", som Almuen
kalder det. JapSteenstr.NG.49. endnu

40 næppe vaagen lader hun sig modstand-
løs tage af ham, halvt lammet af Rædsel,
halvt magtstjaalen af den Tilbedelse, hun
læser i sin Bortførers BUk. Nans.JD.20.
-stree, en. (nu næppe br.) om magthand-
ling. Blich.(1833).VI.143. CP -stræb ell.

-stræv, et. (nedsæt.) om stræben efter

magt. 'vor værste Fjende
i har vi hos os

selv herinde, | ført af kullet Avind an:
|

Her i Madstræb, hist i Magtstræb. JSicft.

so 11.116. SvLa.FK.54. -stræv: CBorch.Folk
ogFædreland.(1885).40. BT.'^hl922..3.sp.7.

ta -stræber ell. -stræver, en. (nedsæt.)

person, der stræber efter magt. Gambetta,
Urostifteren og Magtstræveren. JSchiøtt.

Gambetta.(1890).39. De gridskeste Magt-
stræbere . . faldt for deres Gerninger.
Madelung.Opbrud.(1909).48. CP -syg, adj.

(jf. -syge) meget begærlig efter magt; magt-
lysten, -gridsk, herskesyg olgn. Brandes.III.

60 331. Den magtsyge Ernst August af Yian-
nover. Verden shist.V.180. O -syge, en.

(jf. ty. machtsucht) (stærkt) magtbegær,
herskesyge olgn. 'Magtsygens onde Dunst
steg op af Jorden. Ploug.IlJ268. Eøfd.E.
108. -tage, V. [1-2] (jf. -binde^ gribe, be-

tage med stor styrke; overvælde; magtstjæle.
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Alt hvad man havde fortalt mig om tid-

ligere Udbrud stormede ind paa mig og
magttog mine Tanker og min Indbild-
ningskraft.HoZmJHanse«. Ft^tn^efciod.fiS? 9j.
36. for første Gang bliver han magttagen
af Eros. IISchwanenfl.A.42. En svimlende
Lykkefølelse magttog dem begge og drak
Blodet af Kinder og Læber. Deres Munde
mødtes som to kolde Flammer. Pont.A.71.

CP -trang, en. Enevældens Magttrang.
EHolm.DH.1660-1 720.11.98. Fridericia.l 7&
18Aarh.I.63. O -vilje, en. viljebestemt

ønske om at herske, have magt. den histori-

ske Dronning (Margrethe) med hendes
Statsklogskab og Magt\ilie.IllTid.^Viil923.
216.
Magnis, en. se I. Mager.
Mahagoni, en, et. se I. Mahogni.
Mahl, en. se I. Mal. mahle« v. se

III. male.
I. Mahogni, (i bet. i og S:) en, (i bet.2:)

et ell. en. [ma'ho'ni] (nu næppe br. Maha-
gony. FrSneed.1.449. Gjel.R.35. f Mahogony.
OeconT.V.2S). flt. (i bet. 1 og S) -er. {fra
eng. mahogany ell. holl. mahonie; vel egl.

et (syd)-amerikansk ord; i bet. 3 omdannelse

af nylat. Mahonia, opkaldt efter den arner, bo-

tanikerMac Mahon) \) 3f (nu l.br.) det i Mel-
lemamerika, Meksiko ofl. steder voksende træ
Swietenia mahagoni; mahognitræ (1); i

flt. om slægten Swietenia L. Funke.(1801).
11.251. Drejer.BotTerm.293. 2) veddet af
Swietenia mahagoni, der bruges til finere

møbler olgn.; ogs. om forsk, andre, lignende
træsorter (jf. BastardmahogniJ. efterabet
Mahogni af beitset Lindetræ. Pram.VI.140.
det runde Bord af mørk Mahoni. Sibb.I.

151. *et gammelt Chatol
|
med Klap af

blank Mahogni. Jørg.BM.ll. Suenson.É.II.
132.

II
koll., om mahognimøbler. Hun levede

i en Salon med poleret Nøddetræ og Na-
turtræsborde med Klunker stillet foran
det umoderne Mahogni fra Tipoldefor-
ældrenes Tiå. OBung.VS. 29. \\ bncgt som
adj. (m. overgang til 1. led af ssgr.; jf.
ogs. II. mahogni^. Brugt Mahogni Sove-
værelse. BerlTid.^y9l931.M.28.sp.3. 3) (især
dagl.) prydbusken Mahonia aquifo-
lium Nuit. II. mahogni, ubøjeligt adj.

[ma'ho'ni] (af Mahogni- i ssgr.; jarg., nu
gldgs.) flot; fin; udmærket. Ingen Som-
merhatte? . . naa, hvor det skal være
mahogni I I kan gaa med hvad I har.

Goldschm.II.149. Død og Pinel hvor det
gaaer mahogni til! PNJørg.BH.lO. hun
er et særdeles mahogni Fruentimmer, der
elsker Ingen uden sin Mand. Weyse.(AP
Berggreen. Weyse's Biographie. (1876). 121).
Har De set det ny Lokale? Mahogni 1

Hva'l Udsolgt til forhøjede Priser allerede
for en Time siden. Mahogni, siger jeg!
Aakj.PL.31. Mahogni-, i ssgr. af I. Ma-
hogni, især i bet. 2, fx. (foruden de ndf. med-
tagne) betegnelser for snedkerarbejder olgn.,

der er lavet af mahogni, som Mahogni-bord,
-dør, -møbel, -ramme, -reol, -sekretær,-seng.

-skab.
II
(jarg., nu gldgs.) bruges Mahogni-

til at betegne hvad der er fint, flot (jf. II.

mahognij, fx. (foruden de ndf. medtagne),
(han) hører (ikke) til de ægte Mahogni-
Prælater, jeg mener til de . . Herrens
Livtjenere, der have et Fyrstendømmes
Indkomster. BudBay. EP. III.78. var De
ogsaa Medlem 1 ja det var et Mahoni-
s el sk ab detl sikke Baller I Blich.IV.638.

10 -hregne, en. (omdannelse af Mahonia-
bregne (JNRisum.Stueplanter.(1911).200.
GABecker. Prydplanter. (1 921). 201), hvilket

navn skyldes bladenes lighed m. mahogni-
busken) % bregnen Cyrtomium Presl. Danm
Eavebr. 604. Stuekultur. 1 92 7. Nr. 12. om-
slag. 4. -brnn, adj. (1. br.) af en rødbrun
farve som mahogni (2). I de nede Lande,
der kan rigtig nok Solen brænde! Folk
blive ganske mahognibrune. HCAnd. VI.

20 68. -bnsic , en. ^ (især dagl.) d. s. s. I.

Mahogni 3. -fyr, en. (jarg., gldgs.) fin,

flot fyr; modeherre. I Lapseaarene vilde
han gjerne være en „Mahoni-Fyr" ; thi

det var ham ikke nok, at have lært Dandse-
kunst i Jylland. Blich.I.ri. Leop.ET.157.
-herre, en. (jarg., gldgs.) d. s. Hrz.I.180.
-male, v. (snedk.) male møbel olgn., saa
det ligner mahogni. De vil lade Skrive-
bordet mahognimale. Tidens Kvinder. *Vi»

30 1928.36.
II

især i part. mahognimalet
brugt som adj. S&B. -træ, et. 1) 3( d. s. s.

I. Mahogni 1. Raff.(1784).75. Warm.Frøpl.
273. 2) d. s. s. 1. Mahogni 2. FrSneed.1.89.
„Ja, men jeg er af Maghognitræ !" sagde
Toppen. E CAnd. V. 295. FrPoulsen. ME.
11.57.

Mahomedaner, mahomedausk
ofl. se Muhamedaner, muhamedansk. _
Mahonia-bregne, en. se Mahogni- m

*o bregne.
"

maintenere, v.[mæii,te'ne'r8,mæii,<i9-]

(nu kun dial. raantenere. Eolb.Jean.lV.5.
j/". mantinere. LTid.l728.5o. i bet.2: man-
denere. Lunde. (FolketsAlmanak. 1892. f3v ).

OrdbS.(Fyn). manterere, manderere (maaske
ved paavirkn. fra manøvrere). Feilb. Gravl.

Øen. 146. OrdbS. (Sjælland , Loll. - Falster)).

-ede ell. (l.br.) -te (LTid.1728.55). (jf.hty.
dial. mantenieren, mandenieren, holl. main-

50 teneeren (glholl. ogs. manteneren ofl.); fra

fr. maintenir, ital. mantenere, af lat. manu
tenere, egl.: holde ved haanden, jf.haand-
hæve) 1) (nu næppe br., kun arkais.) be-
vare, opretholde i samme (gode) tilsiand;

holde i hævd; hævde; ogs.: beskytte;
forsvare, dette hellige Forbund . . skulle

være oprettet for at maintenere den Ro-
merske Rel\g\on.Eolb.Intr.I.410. Han main-
tenerede ogsaa sin Myndighed hos sine

60 Naboer, og var i temmelig Anseelse uden-
lands. sa./)If.J..3i5. LTid.1727.60. meinte-
nere. JPJac.I.61.\\m. person-obj. AchI ach!

Monsieur! I maa mantenere mig, ellers

kand jeg icke lenger være i Monsieurs
T\enn\ste.Eolb.Jean.IV.5. refl.: Udi denne
høye stand (o:somstorkansler) maintenerede
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han (o: Griffenfeld) sig med største myn-
dighed til det aar 1676. sa.DNB.446. LTid.
17'J8.55. 2) (til dels sammenblandet m. ell.

paavirket a/" manøvrere; dial.) behandle,
haandtere paa rigtig, fyldestgørendemaade

;

klare, kan han (o: en dreng) ogsaa man-
derere dem (o: et par heste)? OrdbS.(Sjæll.).

i forb. manderere med: Naar det bliver
knldet . . saa lænser han Flasken — og
saa kan han paa ingen Maade manderere
med Fartøjet. Gravl.0en.146. U især refl.:

klare sig paa egen haand, uden andres
hjælp. Lunde.(FolketsAlmanak.l892.f3'>). til-

sidst blev han, saa han ikke knnde man-
derere sig selv. Gravl.(DagNyh.^U1922.
Sønd.6.sp.2). FeilbJ.550. OrdbS.(Sjæll.,Fyii,

Fahierj.
Maitresse ell. Maetresse, en. [mæ-

•trBsal ('t Matrcs. Moth.M87. t Matressc.
llolb.tJ1.1.1. om ordspil m. Madras s. d.).

fli. -r. (cenyd. d. s. (JMonrad.Selvbiografi.
(udg.l888).77); fra fr. maitresse, egl.: her-

skerinde, fem. tU m altre, herre, hersker, me-
ster (aflat. magister, se Magister^' nu især

foræld.) frille; elskerinde; konkubine;
nu spec.om fyrstelig persons elskerinde ; tid-

ligere ogs. i al alm.: kæreste, hånd vil icke
have hende til sin Kone, men alleene til Ma-
træsseJSolb.Ul.Ll. KomGrønneg.IlI.70. Fra
en Throne, som tre Maitresser omringe, ud-
sættes i disse Dage et Priisspørgsmaal for at

bevise Cælibatets Fortræffelighed.FrSnfed.
1.169. (sultanen) holder tre hundrede Mai-
tresser, naar en christelig Prinds tit lader
sig nøje med tre Stykker. £lich.(1920).
XIV.203. *forsmaaet af en coquet Com-
tesse,

I
Hvem end han elsked af sit Hjertes

Magt,
I
Tog Adam nu en Pige til Mai-

tresse,
I
Der aldrig havde Snarer for ham

lagt. PalM.IV.173. Statens Midtpunkt Ver-
salUes blev et Sted, hvor Mætresserne Te-

gerede.Fridericia.NE.1.6. \\ hertil (l.br.)lAai-

tresse-regimente (HjælpeO.611), jf. (speg.):

Despotisme, HierarcMe, Aristocratie —
Mætressecratie — endes . . i — Anar-
chie. Blich.(1920).XXVI.167.
]lRi(t)z, en. se Majs.
I. Maj, en (i bet. 2 ogs. undertiden et.

OeU.Øen.( 1S24).II.297.IIIJ278). [mai'] (f
m. lat. form Majas. Holb.Bars.1.4. Clitau.

PT.116. f (egl. lat. gen.; ;7..sj9.805»ff; Maji.
Hafniæ dend 31 msiii. Cit.l720.(KbhDipl.
VIII.495). Maji Maaned. SZaw^f . CArl F.
646. fra Begyndelsen af Maji, SfanipeX
a2^). ilt. (i bet. 2.2; s. d.) d. s. ell. (i bet. 3)
'er(BiisesArchiv.XLVIII.(1832).459).{glda.
(ogs. i bet. 2), æda. d. s. (mså maneth. AM.),
ty. mai (i bet. 1), maie (i bet. 2), eng. may;
fra (gen. af) lat. maius, egl. gudenavnet
Maius; jf. II. maje)

1) navn paa aarets femte maaned.
1.1) i egl. bet. 'den grønne Mai

|
Med sine

skiønne Blomster. Oehl.HK.98. •Erindrer
De? Det var i Kongens Have,

|
Jeg

mødte Dem den første Dag i Mai. -ffeife.

Poet. VII.272. 'Kom, Mai, du søde, mildel
|

gjør Skoven atter grøn. Sange til Skolebrug
udg.afAFBerggreen.V.(1844).20. 'Mai er
yndig og frisk som en Brud; | Fuglene
synge. Bøgen springer ud. [KHWith].Bør-
nebog.(1865). 97. I Krostuen er der Ild i

Kakkelovnen, endda det er midt i Maj
Maaned. Thuborg.HK.o. kold maj giver
(ell. gør) varmt ladegulv (ell. logulv, lade,
lo^, se IL kold l.i. Q ved datoangivelser (jf.

10 ogs. sp. 801^*). den 3 May 1436. Holb.DE.
1.579. den 11 May, som de kalder den
gamle Walborg-Dag. JPPraW.AC.5,2. Det
da.FolksHist. VII.(1926-27).167.\\(nu næppe
br.) i best. f.; ogs. i videre anv., om løV'

springsiiden. ØrstJV.4. 'Majen, yndigst Tid
om Aaret. Grundtv.PS.VI.166. jf EHHage-
rup.63. Feilb. talem.: majens kuld gør la-

den fuld, se II. Lade 1. 1.2) (højtid.) bil-

ledl.; iscer om den tid i et menneskes (ung-
20 doms)liv, da kærligheden vaagner, livets fulde

udfoldelse begynder olgn. *I Hiertet var en
Mai,

I
Som aldrig gaaer af Minde. | Der

Himlens Sædemand | Nedkasted . . | Sin
allerbedste Sæå.Oehl. XXII.234. Livets
rette Maj kan aldrig indtræffe hos en
Kvinde, der er meget over seksten Aar.
PMøllJ.314. 'Unge Kunstner, i min friske
Mai

I
Elskede din skjønne Moder jeg.

Bagger.II.383. *En Kjærlighed, som visner
30 ej . .

I
som smelter Is og tænder Maj.

Ploug.II.3. jf. bet. 2.x slutn.: 'Let blev mit
Hierte da (o: i barndommen) fornøiet . .

|

Flød end en Taare ned af Øiet, | Tog
den ei Maien af min Kind. PEFrim.(RahS.
LB.IIJ225).

2) om nysudsprungne grene, kviste,
især af bøg (som springer ud i maj maa-
ned). 2.1) (iscer dial. ell. foræld.) m. koll. bet.

Maj til KiTken.DL.2—22—59(jf.Kiike-
40 majj. naar den Døde . . kommer paa den

højeste Stellagie, besætter de den runt
om med Usiy.Pflug.DP.800. 'Strø Mai
Eaa Kongens (o: Jesu) Vei I Og spar din
ilke eil Grundtv. SS. 1. 185. MDL.689.

Feilb. GravlVæ.lO.
\\

(vel til dels til bet. 1a)
i forb. føre (LThura.Poet.234. LTid.1732.
514. YSO. MO. DSt.l930.97)eU.Tide(Moth.
M28. VSO. JPJac.1.32. DSt.1930.97) ma]
i by, om den tidligere alm. skik, at (lands)-

50 byens ungdom en bestemt dag (i maj) hen-
tede nysudsprunget bøgeløv hjem fra skoven
som indledning til majfesten, ell. om det op-
tog af med løv, blomster, baand olgn. smyk-
kede piger og karle, der var et led i denne
ff«l (jf- ride sommer i by samt DSt.1930.

97/f.) B billedl. 'Siælens Mai saa grønt . .
|

I Kirkens Skyggehvælvinger udspringer.
OeU.L.II.242. *Af Haabets friske Mai jeg
vil

I
Min Pindse-Løvsal bygge. Boye.AD.

60 11.47. 2.2) (nu kun dial.) om den enkelte

nysudsprungne (bøg e)gren ell.-kvist.*li\st
en Krands om Daaben finder han endnu
af visne Mai. Oehl.L.I.206. De unge Karle
havde plukket lyse Mai i Skoven.8a.E.249.
Feilb.

3) (jf. ty. maie, fr. mai; nu næppe br. i

XIII. Rentrykt "/, 1932 51



803 IWEaj maje 804

rigsspr.; jf. Pinsemaj) d. s. s. Maj træ. Sette

Mai op. vAph.(1772).IlI. BiisesArchiv.
XLVUI.(1832).459.

II. Maj, en. se I. Made.
Maj-,' i ssgr. (f Majk se u. Maj -dag,

-maaned, -roe^. især af I. Maj 1, fx. (for-

uden de ndf. medtagne) Maj -dug, -frost,

-himmel, -kulde, -nat, -regn, -sol, -vejr;

ofte i (især foræld.) betegnelser for, hvad der
er knyttet til majfesten (kun de vigtigste er

medtaget ndf., se i øvrigt DSt.1930.97ff.).
-aften, en. aften i maj maaned; spec.

(især foræld.): den aften, paa hvilken maj-
festen begynder. DSt.1930.114.123. -blom-
me, en. ^ i) (jf. -blomst 2.2, -lilje, -maa-
neds-blomst 2.i; nu kun dial.) d.s.s. Lilje-

konval 1. Moth.M28. VSO. JTusch.63.294.
Rosenhaven.(1850).115. 2) (dial.) engkabbe-
leje, Caltha palustris L. JTusch.289^. 3)

{vist egl. omdannelse af Marieblomme; jf.
-blomst 2.3) alm. tusindfryd, Bellis peren-
nis L. JTusch.34. Sal.UI.889. -blomst,
en. (nu næppe br. -blomster, et. Moth.M28).

(jf. -maaneds-blomstj. 1) (1. br.) blomst, der
springer ud i maj. MO. billedl. (jf. I. Maj
1.2): *Det vared ikke længe | Saa spired der
frem | Den lifligste Maiblomst (o: kærlig-

hed)
I
Og duftede for åem.Winth.HF.eO.

2) ^ 2.1) Maianthemum bifolium DC. (jf.
-konval, -maaneds-blomst 2.2, Hønseurt 1).

JTusch.318. Lange.Flora.188. Frem.1926/27.
204. 2.2) (nu næppe br.) d. s. s. -blomme 1.

Moth.M28. Bagges.IV.129. VSO. 2.3) (vist

egl. omdannelse af Marieblomst; dial.) d.s.s.

-blomme 3. JTusch.289. Feilb. -brud,
en. (især foræld.) dels om majgrevinde ell.

om den som brud pyntede unge pige, der
sammen med „brudgommen" var midtpunktet
i den i visse egne i pinsedagene afholdte

majfest („pinsebrud"), dels om gadelam.
Naar hun er hiemme og venter ingen
Fremmede, saa pudser hun sig under-
tiden op som en Maj-Brud. Holb. Vgs.IV.l.

8a.Bars.II.8. Drachm.DJ.1.389. TroelsL.

VII 163. -busk, en. (foræld.) dels buket

af nysudsprunget løv og blomster, som en af
deltagerne i optoget ved majfesten førte med
sig (Moth.M28), dels d. s. s. -krans (VSO.).
-bænk, en. (nu kun dial., jf.DSt.l930.
114) den af stene omsatte jordforhøjning
paa gadejorden, der bl. a. anvendtes som
siddeplads ved majgildet. Moth.M28. VSO.
M O. Rist. LM.96. Fr Grundtv. LK. 282.
-bær, et ell. (som plantenavn) en. (især

gart.) en tidlig moden kirsebærsort; maj-
kirsebær. Kbh.^V'el921.6.8p.l. HardyHan-
sen. Frugthaven og Køkkenhaven.^ (1928). 26.
OrdbS.(Sjæll.). -he/g, en. (foræld.) bøg,

der brugtes som majtræ (1); ogs. om maj-
stang. MDL.534. Feilb. DSt.1930.111.
-dag, en. (jf.-ma.sineds-diig) i) dag i maj
maaned. VSO. MO. En Maji-Dag. r«Z-
lin. (bogtitel. 1758). || billedl. ell. i sammen-
ligninger. "Blidt, som en Maidag, dit Liv
skal henrinde. Bahb.FoetF.1.47. (jeg) veed,
at Livet ikke kan være en evig Maidag.

HGAnd.Breve.I.19. 2) (især dial.) den første
maj (der er skiftedag for tyende); oftest i

forb. til majdag. "Førstkommende Maj-
dag vort Bryllup skal staae. Thaar.ES.6.
Goldschm.VIII.328. Han bliver jo Svend
til Majdag. Schand.TF. 1.89. Halleby.85.
Feilb. -demonstration, en. demonstra-
tion, der foretages af arbejderne den 1. maj
(bl. a. ved, at de drager i procession med

10 faner og plakater gennem byen). Sal.XII.
235. Socialdem.y5l925.1. -drik, en. {efter
ty. maitrank) egl. navn paa en (især i Tysk-
land yndet) drik, bestaaende af hvidvin med
sukker, hældt over skovmærker ; ogs. (kog.) om
en sommerdrik tilberedt afvand, sukker, ci-

tronsyre og appelsinekstrakt. Boeck.UH.73.
ISuJir. Mad. ' (1917). 388. Sal.^ XVI. 443.
-dronning, en. (jf. -konge ; nu især for-
æld.) d. s. s. -grevinde. Ing.P0.II.226.

20 CBernh.III.27. DSt.1930.128. ved Kol-
ding højere almenskole vælges hvert aar
en majdronning

\

I. Maje, en. se I. Made.
II. maje, v. [imaia] (sj. skrevet meje.

Oehl.Saml.Digte.III. (1823)'.90. Goldschm.
VII.131). -ede. vbs. (1. br.) -ning (DSt.1930.
116 (ibet.i). //".Udmajning; e«. -else (Cit.

1714.(AarbPræstø.l927. 77). DSt.1930. 97).
{ænyd. d. s., fsv. måia, nt., mht. meien; afl.

30 af I. Maj (2); jf. bemaje)
1) pynte, smykke (stue, kirke olgn.) med

maj (L 2.1). 1.l) (nu kun dial.) uden obj. Moth.
M30. Oehl.XXV.266. (Solbjerg) behøvede
ikke at spørge nogen Stiftsprovst om Lov
til at maje med Bøgegrene i sin Kirke.
TroelsL.BS.I.177. Feilb. \\ spec. om den tid-

ligere alm. skik, at en skoles lærere og elever

ved løvspring drog til skovs for at hente løv og
blomster til at pynte skolen med. Folitiven-

40 nen.1800.1769. at „komme ud at maie",
som, efter Datidens Skik, var Skolens
eneste Feriedag, hvilken den tilbragte

med en Forlystelse i det Grønne. Oversk.

L.106.
II
maje op, pynte op med majløv

olgn. Aftenen før . . Pinsedag drog Ung-
dommen . . til Skovs at hente Bøgeløv;
saa skulde der majes op, pyntes op i Gaar-
den med de grønne Bøgegrene. Halleby.
183. 1.2) (især dial. ell. foræld.) m. obj. Moth.

50 M30. man pleiede . . i Maimaaned „at

maje" den (o: kirken) ved at hænge Bøge-
grene paa Stole og'Vægge.Allen.IVl.220.
hvor kunde ikke disse Stuer tage sig ud
ved Højtider: ved Pinse majede med

f
rønne Grene fra Bænk til Lyre. TroelsL.
1.32. Feilb. 1.3) (poet., sj.) refl. ell. i

pass., om træ: faa nyt løv; løves; sprin-
ge ud. Men fagre Bøg, | Som majes her.

Grundtv.PS.V.322. *Hvor Bøgen sig maj-
60 er,

I
Dér Danebrog vajer. smsf.iJJ.488.

2) overf., især m. h. t. person (ofte refl.)

:

klæde paa, udklæde ell. pynte med noget, der

falder stærkt i øjnene, ell. paa en maade,
man finder smagløs ell. latterlig; udstaf-
fere; stadse op; ugle ud. Frøkenen havde
„majet" sig med en Dannebrogssløjfe.Fn?-
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I

løe.D.45.
II
næsten kun i forb. maje ud (jf.

udmaje^. *Med Flor og Fjær at maies
ud,

I
Gaae hver Dag pyntet, som en Brud

. .
I
Mon det er Lykke? PAHeib.Sk.lIL

359. han havde maiet sig saadan ud, at

han saae ud som en Skoledreng. Heib.Poet.
VI.93. hvor Du ser grinagtig ud i den
Maskeradedragt, jeg fik majet Dig ud i.

Schand.TF.II.353. CEw.Æ.IX.28. (sj.) i

videre anv.: Man har afskaffet den egent- lo

lige christelige Lidelse „for Ordets Skyld",
. . derimod maier man de sædvanlige
menneskelige Lidelser ud til at være disse.

Kierk.XII.103. (man forsøger) paa at maje
(besindigheden) ud som en Dyd. JPJac.
11.96.

Majestæt, en. [maia'sdæ'd] (nu næppe
br. Majestet. Moth.MSO (Majestét). LTtd.
1726.739. vAph.(1772).III. se ogs. ndf.). fit.

(i bet. 2) -er. (ænyd. maiestet, -stat, glda. »
maiestat(h) (Mand.69.117.120.126), -statz,

ty. majestat (majestet), mht. majestat; fra
lat. majestas (gen. -statisk, af (komp. intk.)

majus, større; jf. Major osv.)

1) (iscer Cp) om egenskab ell. tilstand: for-
nemhed; ophøjet værdighed; storhed. 1.1) en
konges ell. kejsers magtstilling ell. vær-
dighed; ogs.: suveræn magt; suverænitet.
Han (o: kongen) haver stor Ære ved din
(o: guds) Frelse; du lægger Majestæt og »
Hæder paa h&m.Ps.21.6. Siden skal der
staae i hans sted en foragtet, hvilken de
skal ikke give rigets majestæt (1871 : kon-
gelig Ære). Dan.ll.21(Chr.VI). *Hun har
loragted mig (o: en konge) i al min Maje-
stet,

I
Har ikke fuldt mit Bud, som I har

hørt og seet. Kyhn.PE.o. (alle) Majestæts
Rettigheder . . tilsammentagne udgiøre
med eet Ord Majestæten, eller den højeste
Magt i Staten. Nørreg.Naturr.319. Keiseren 40

viste sig i sin hele Majestæt. F50. Skal
Elronens Ret og Majestæt være hellig,

maa Loven . . være dens Værge. Ing.EM.
1.106. For en Konge egner det sig at

være elsket af sit Folk, æret i sin Maje-
stæt. Æer/c.FJJ.5io. Q ogs. (bibl.) om guds
(ell. gilders) magt og herlighed, de bleve
alle saare forfærdede over Guds Majestæt.
Luc.9.43. den store Gudindes Dianæ Tem-
pel skal blive agtet intet, og . . hendes so

Majestæt . . skal nedstyrtes. ApG.19.27.
Buge.FT.218. 1.2) om højhed, fornem-
hed, (ophøjet, ærefrygtindgydende) værdig-
hed i optræden, udseende, skikkelse
olgn. (som hos en konge ell. kongelige per-
soner). Man skulde tæncke, en Løve havde
været Herrens Far, og et Faar Herrens
Moor, saadant Ansigt nar Herren fuld af
Mildhed og Majestæt. ffoZft-Tj/fe.!!.^. Den
store Eloah seer tU ham med en Maje- 60

stet, som passer sig paa hans Høyhed.
Ew.(19U).I.194. "Aa, min høje Alders
Manddom . . | Min store Skikkelse, Ro og
Majestæt formedelst min lange Livsbane.
JVJen8.Di.92. Faa Bærere af Kronen ejer
i samme Grad Majestæt som Caroline

AmaUe. NatTid.^^/ul924.Aft.l.sp.2. ]] overf.,

m.h.t. ting ell. forhold, det Italienske Sprog
. . aflagde sin Nordiske Haardhed, og blev
angenemere uden at tabe det ringeste af

sin Maiestet. LTid.1726.70o. Dette Møde
(i det eng. parlament) var meget uinter-
essant, havde . . liden Anseelse af Maje-
stæt. FrSneedJ.4-25. den vældige Field-
natur er ham nær i al dens Rædsel og
Majestæt. Bagges.DV.IX.432. *Sorgen har
en Majestæt, | Der mildt sig aabenbarer:

|

De blege Træk, der falmed nys, | Den
luttrer og forklarer. Holst.IV.140. H nu (er)

kun . . een eneste Obelisk tilbage, der
kneiser i ensom Majestæt paa de øde
Marker. Scharling. Reisestudier. (1892). 47.

Buchh.DE.38.
2) om personligt i^æsen, som har majestæt

(1), 2.1) (bibl.) om gud. (Kristus) satte
sig hos Majestætens høire Haand i det
Høie. Hebr.1.3. smsf.8.1. 2.2) om kongelig
ell. kejserlig person (kejser(inde), konge,
dronning). *Den, som mange Majestæter,

|

Fromme Fædre og Propheter,
|
Har til-

forne vildet see . . |
Hånd til os saa kier-

lig kommer. Brors.4. 'muligt Majestæten
(Oehl.PSkr.II.171 : maaskee at vor Sultan;
bliver saa opbragt,

|
At han befaler sine

Embedsmænd
|
At prygle mig med Tampe

ud af Huset. Oehl.i.l48. hvis den konge-
lige Majestæt til en Fadderstads lader
møde ved sin Kammerherre. Kierk. V1.96.

efter en kort kur kørte majestæterne bort
|

II
brugt som titulatur i forb. m. poss. pron.

og (tidligere) ofte m. adj. som kejserlig eU.

kongelig; t tiltale (nu bruges Deres maje-
stætj: Jeg laante Eders Keyserlige Maje-
stæt min Sabel, men icke mine Arme.
Holb.TybJI.1. (jeg har) holdet det for
min allerunderdanigste Pligt, i dybeste
Underdanighed at forestille Deres Maje-
stet . . om der ikke i Tide skulde tænkes
paa et saa vigtigt og vidtløftigt Verks
Fortsettelse. Langebek.Breve.138. Jeg vilde
gjerne talt med Eders kongelige Maje-
stætJ^PJac.(1924).lJ241. i omtale (nu bruges
alm. hans majestæt kongen, hendes maje-
stæt dronningen ('enkedronningen osv.);

hans majestæt forkortes ofte hs. maj., h.m.
(se tt. H 4 og u. Hans 1.2^, tidligere oftest

hans majt.;.- Hans Kongelig Majestet til

Danmark og Norge. DL.Dommered. ingen
Privilegium af hans Majt allernaadigst ud-
given. Cit.l736.(JySaml.4B.III.237). »in-

gen Undersaat | Kan faae hans keiserlige
Majestæt (o: stdtanen) i Tale, | Med min-
dre at man har en Gave til ham. Oehl.1.

148. H (om da. forhold nu arkais.) som titula-

tur i forb. kongelig ^eW. kejserlige maje-
stæt (uden poss. pron. ell. andet attrib. ord).

den Beskiærmelse og Fred, som Stæderne
nøde af Kæyserl. Majest. udi Krigs-Til-
fælde. Gram.(KSelskSkrJV.69). S., Konge-
lig Majestæts Secretair.PVJac.Trold.25.
JPJac.(1924).L217.

\\
(hans) allerkriste-

ligste, katolske, zariske majestæt.

51*
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se allerkristeligst osv. 2^) spøff. anv. af
bet. 2.2, om person, hvis magtstilling minder
om ell. sammenlignes med en konges; især i

til- ell. omtale i forb., der svarer til de u.

bet. 2.2 nævnte. Hans Majestæt Flertallet.

Tandr.(BerlTid.^^kol925.Aft.l.sp.l). \\ især

om djævelen, i forb. som hans majestæt
djævelen (Brandes.XIII.481) ell. hans
sataniske maj estætf^iicA.fi^^O/ZJSP.
Jørg. UF.11 9. KNyrop.OL.I.U).
majestætisk, ad/.[maia<sdæ'(Zis^] (nu

næppe br. majestetisk. Moth.MSO. Langebek.
Breve.81. vAph.(l??2).III). komp. (sj.) -ere

(Bagges.D V.XI.48). {ænyd. maiestatisk, -ste-

tisk, ty. majeståtisch; afl. af Majestæt) 1)

som hører til en majestæt (2), gud ell.

(især) konge (ell. kejser); kongelig (1); nu
næsten kun (CP) m. overgang til bet. 2, om
en (guds ell.) konges optræden, udseende,

foreteelser, sin majestætiske (Buhl: mæg-
tige^ Røst skal Herren lade høTe.Es.30.30.
en saadan Røst skede til ham fra den
majestætiske Herlighed: denne er min
Søn, den elskelige, i hvem jeg har Vel-
behagelighed. iPe<.i.i7. Kong Carl hafde
meddeelt sin Investitur under sit Maje-
stætisk Segl til den falske Woldemar.
Gram.(KSelskSkr.IV.59). Hun var en Prin-
cesse af en høy og rank Vext, deylig af

Skabning, yndig og Majestætisk af An-
sigt. Sian^-cCAr/ 005. denNaade og maje-
stætiske Velbehag, hvormed Deres Maje-
stæt opmuntrer og belønner enhver.^åas/cow.

A.)(3*'. 2) (især iS) som minder om en
majestæt (2), konge; som gør et meget
fornemt, værdigt, ophøjet indtryk;
ogs. undertiden: som ved sin størrelse
ell. storslaaethed gør et overvældende,
imponerende indtryk \\ om levende (ikke-

guddommelige ell. -kongelige) væsner ell. om
ting. jeg har tilligemed noget Majestætisk
i mit Ansigt, saa det kand indjage Skræck
og Kierlighed paa eengaiig?Eolb.Tyb.II.2.
(Kronborg) er meget prægtig, massiv og
Msiiestætisk. EPont.Atlas.I1.271. Den maje-
stætiske Elephant.Ba8th.GT.265. hvad Ha-
vet maa være majestætisklSci&.Poe^yiJ.
157. I en Mose i Fyen er opgravet Ho-
vedet af en ganske majestætisk Bjørn.
JapSteenstr.T.17.

||
(nu 1. br.) om forhold.

En majestetisk Taushed hersker over Jor-
den. Ew.(1914).1.145. anbringe sine Bøger
i majestætiske Omgivelser. jBo^^venncn.iP^Z.
106.

II
(sj.) som adv. (foran adj.). Det er

for frækt. Det er majestætisk hsektl Rode.
K.IT.24.
Majestæts-, t ssgr. (jur.) a/" Majestæt

(egl. til bet.\.iy nu ofte følt som hørende til bet.

2.2). -forbrydelse, en. forbrydelse ret-

tet mod en stats konge ell. kongehus (crimen
læsæ majestatis). VSO. Goos.III.137. jf.
Majestæt 2.i: at angive Stoltheden som
Hindring for Angerens Yttring . . det er
en Majestæts-Forbrydelse mod Gud. Kierk.
V1.323. -forbryder, en. (1. br.) person,
som gør sig skyldig i majestætsforbrydelse.

Leth. (1800). Ing.KE.I.173. D&E. -for-
nærmelse, en. fornærmelse (som trusler,

forhaanelser olgn.) mod en stats konge ell.

kongehus. Goos.IlI.138. Sal.^XV1.444. -for-
nærmer, en. (1. br.) person, som gør sig
skyldig i majestætsfornærmelse. D&H. Saa-
by.'' -ret, en. (1. br.) d. s. s. -rettighed.
JSneed.BR.)()(2r. Ing.EM.II.140. -ret-
tighed, en. om de kongen i hans egenskab

10 af statsoverhoved tilkommende rettigheder;
især om kongens ansvarsfrihed og personlige
hellighed og ukrænkelighed. Nørreg.Privatr.
IV.98. SaUXY1.444. -sag, en. (1. br.)

retssag angaaende majestætsforbrydelse. CPal
M.0.309. Hørup.I1.124.
Maj -fest, en. (frilufts)fest, der afholdes

i maj; spec. (især foræld.) om folkefest med
føren maj i by og følgende gilde (jf. -gUde;.
Ploug.1.75. Feilb. TroelsL.VII.158. DSt.

20 1930.98. jf.: naar denne Maj-Fæstes
Dag var til ende, plejede Skolerne at see
til slutning et Gilde eller Giæstebud for
sig anrettet. LTid.l732.514. -fisk, en.(efter
ty. maifisch; jf. -sild) /f sildearten Clupea
alosa, der trækker op i fersk vand for at

yngle (i Rinen i maj niaaned). Brehm.
Krybd.355. BøvP.I.609. Feilb. -fngl, en.
(zool.) 1) \ gul vipstjært, Motacilla flava
(der kommer til Danmark i beg. af maj).

30 Kjærbøll.239. Sal.''XXV.265. 2) (sj.) dag-
sommerfuglen Melitæa. FrHeide. Sommer-
fugle-Atlas.(1913).4. -gilde, et. (jf.-greve-
gilde; især foræld.) om (gilde, der var en
del af) majfesten. Moth.M29. Ing.PO.II.
245. TroelsL." VII. 215. MDL. 352. 533.
Feilb. -gren, en. (nu især dial.) nysud-
sprungen gren, især af bøg (jf. I. Maj 2.2^.

Bønder, som gaaer Sommer i Bye, med
Faner og Mundering og Maj-Greene. Holb.

40 KR.Interm. Ing.EFJ.158. Thorsen.159. DSt.
1930.105.116. -greve, en. (^Ma.meyæ gre-
wæ

;
ji/. -grevinde, -konge ; især foræld.) lede-

ren af majgildet og af de i forb. med dette af-
holdte festligheder (jf. DSt.l930.125ff.). Eolb.
Pants.III.5. kom hid; Broder, saa skal
Du see Sancho Panzas Esel, der er meere
udpyntet end en Majgreve. Biehl.DQ.IV.
353. Winth.EF.157. Feilb.BL.287. -greve-
gilde, et. (foræld.) d. s. s. -gilde. Moth.

50 M29. VSO. MDL. De fattige Skole-Børn
. . plejede til Maj -grev- Gild et at faa
Flesk og Brøød. AlbThura.(GBruun. Kol-
ding højere Almenskoles Majfest. (1924). 77).

-grevinde, en. (jf. -dronning, -greve,
Majinde, Gadinde; især foræld.) den pige,

som majgreven vælger til sin „kæreste" og til

sammen med sig at arrangere og forestaa

foraarsfesterne. Moth.M29. Ing.P0.II.242.
TroelsL.''VII.109. -græs, et. (l.br.) ^ (ud-

60 spredt) miliegræs, Milium (effusum) L. (som
blomstrer i maj). Flora og Fauna. V. (1 903).

66. -gren, adj. (jf. -grønt; poet.) om
blade (især paa løvtræer), skov olgn.: af en

frisk, lysegrøn farve (som det nys udfoldede

løv om foraaret).*Veå den bølgendeStrand,
|

I den majgrønne Lund. Grundtv.PS.VlI.43.^
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•Ved Kilden de dandse paa maigrøn Eng.
Ing.ESE.VI.12. AndNx.M.ieS. bilkdl.:*M
(daahens) Vande skal opstige |

Gylden
Høst, som majgrønt Haab. Grundtv.SS.III.
138. -gr«nt, et. {jf. -grøn; dial.) d. s. s.

I. Maj 2. HCAnd.X.390. JTusch.302(fal-
stersk). DSt.l930.117. t -hytte, en. lyst-

hus: løvhytte. Moth.M29. VSO. MO.
Maj i, se I. Maj og Maj- i ssgr.

Maj -inde, en. (jf. Gadinde; foræld.)

d. s. s. -grevinde. 'May-Greven træder med
May-Inden nu i dands. LThura.B.A2'>. Ing.
EF.1.161. KordsjællF.IV.146. DSt.1930.

102.126if. -kat, en. (jf. -maaneds-kat,
-maaneds-killing; især dial.) 1) kat, som er

født i maj maaned, og som if. folketroen har
daarlige øjne, saa at den ikke egner sig til

at fange mus. FrChrundtv.LK.lOO. jf. MDL.
jf.: en Stemme saa kælen og smidskende
som en Majkats. ^erZ/tt«6.S.i6. 2) overf.,

om person. 2.1) person med daarlige, rin-

dende øjne. MDL. OrdhS.(Falster). 2.2) spot-

tende betegnelse for den, der 1. maj (og un-
dertiden 31. maj) lader sig narre (paa lig-

nende maade som den, der bliver aprilsnar).

Dan marksFolkeminder.lv.(1909).51. Feilb.

OrdbS.(Sjæll.). -kirsebær, et ell. (som
plantenavn) en. (gart.) d. s. s. -bær. Moth.
M29. VareL.(1807). 11.43. Bredsted.Pom.
III.12. -konge, en. (jf. -dronning; især

foræld.) d.s.s.-gTeve.VS0.IILK254. CBemh.
III.27. Feilb. DSt.1930.128. -konval, en.

(1. br.) ^ d. 8. 8. -blomst 2.i. NaturvTids-
8kr.5R.V..396. Sal.*V.547. -kost, en. [1.2]

(1. br.) buket afmajløv. paa Væggen (hang)
en „Majkost" og to indrammede Navne-
klude. Pon/.FX.fiS*. -krans, en. [1.2] (jf.

-busk; især foræld.) krans af løv og blomster,

hvormed deltagerne i majfesten, især majgre-
ven og •grevinden, pynter sig. Moth.M29. VSO.
MO. Holstein.T.57. DSt.i930.103. -lilje,
en. (nu næppe br.) % d. s. s. -blomme 1.

Moth.M29. VSO. MO. -lov, et. (jf. I. Maj
2.1 ; især CP ) nysudsprunget løv, især af bøg.

*Med Mailøv nu kommer skjøn Valborgs
Dag.Ing.RSE.VII.241. Ploug.LU. TroelsL.
I.2.'i.

Maj-maaned, en. (nu næppe br. Maji-.

Slange.ChrlV.lO. Bi-'hl.Dq.IV.75). (glda.

maymonæt (Lucid.39); nu 1. br.) maj maa-
ned; maj (1). hvem Fanden kand skaffe
ham moedne Pærer udi Maymaaned ?fl^oZ6.

Jean.1.2. ChrFlensb.DM.III.33. VSO. MO.
billedl. ell. i sammenligninger : *Skal for min
Modgangs Vinter-Vei

| Mai-Maaned aldrig
åsiges? Kingo.248. Majmaaneds-, i ssgr.

(nu ikke i rigsspr. Majmaaned-. Maimaaned-
Smør. Hrz.III.24. majmånedfrøst. FciZfc.j.

» ssgr. (undertiden som to ord) svarende til

ssgr. m. Maj-, -blomst, en. (f -blomster,

et. Moth.M29). 1) (1. br.) d. s. s. Majblomst 1.

•Som Maimaaneds Blomster er den Jomfru
at see.nauch.SD.IL218. 2) ^ 2.1) (nu
næppe br.) d. s. s. Majblomme 1. JTusch.63.
VSO. jf. FolkLægem.ni.70. 2.2) f d. s. s.

Majblomst 2.i. Moth.M29. -dag, en. (1. br.)

d. 8. 8. Majdag (1). Ing.VS.IIJ41. -kat, en.

(jf. -kiUing;. 1) (dial.) d. s. s. Majkat 1.

Moth.M29. Feilb. Kvæmd. i sammenlig-
ninger: •Hånd faaer sig og en yndig
Brud

I
Af Elskov til sin Qvinde, |

Som
en May-Maaneds Kat seer ud, (

Seer man
hans Øyne rinde. Graah.PT.1.123. Greven
maa see saa mildt som en Maimaaneds-
kat, jeg giver dog ingen Ende raaddent

10 Toug for hans Ærlighed. Ing.PO.1.93. 2)

(især brugt paa Sjælland) d. s. s. Majkat 2.2.

SaUXV1.444. BerlTid.^^U1931.Aft.7.jf. He-
debo.64. -killing, en. ^j/". Maj(maaneds)-
kat; nu sj.) killing, født i maj maaned.
Moth.M29. overf. (om person): han er saa
iversyg paa den Majmaaneds-KiUing (o:

en skøge), at han knap tør vende sine
Øjne fra hende en Dag tilende. JPJac.J.
161. -smer, et. (nu næppe br.) d. s. 8.

20 Majsmør. tag Maymaanets Smør, og be-
stryg Øynene der med. He8teL.(1703).A5'.
Erz.IIl.24. MO.
Majolika, en. [ma'jo'lika] (i (efter fr.

majolique^ Majolik. JBaden.FrO.II.75).
{fra ital. majolica, til Majorka (Mallorca),

navn paa ø % Middelhavet, hvor der tidligere

fandtes fabrikker for keramik, sml. KNyrop.
OL.III.167; især fagl.) betegnelse for en art

fajance med metalglinsende overtræk
30 af glasur. Funke.(1801).III.326. "før Le-

ret . . kan til pragtfuld Majolika naae . .
|

mangt der er at ave og skjøtte. 5icA.J/J.

99. OpfB.*11.379. EHannover. Keramisk
Haandbog.I.(1919).129. | hertil ssgr. som
Majolika-farve, -vare, -vase.

Major, en. [ma'jo'r, foran navn ofte

major] ^/. -er. {cenyd. d. s., ty. major; ^t bet.

1 gennem sp. mayorj fra lat. (komp.) major,
større; jf. Magister, Majestæt, Majorat osv.

40 samt li. Mejer) 1) (især ii; uden for visse

ssgr. (jf. General-, Tamburmajor^ nu for-
æld, eil. om udenl. forhold) betegnelse for of-
ficer af en vis grad i hæren ell. militært ord-

nede korps som borgervæbningen (FrHolst.Re-
vuen.(1880).31) ell. det ældre brandkorps (jf.
Brandmajor^; tsærom officer af den lave-
ste grad inden for staben, rangerende un-
der oberstløjtnant (betegnelsen afskaffet ved
Lov^hl867). DL.6—8—10. Holb.TybJ.l.

50 Wess.3. Stabskompagnierne . . have Batail-

lonskommandeurer og Majorer til Chefer.
MR.1807.214. MilTeknO. SaUXVI.445.

\\

hertil: Majors-post, -rang ofl. 2) (spøg. anv.

af betl) person, der bærer sig klodset
ad. Feilb. i rigsspr. kun i ssg. Klodsmajor
(s. d.). 3) (jf. Biskop 5, Kardinal 3; kog.)

vanilleis, hvorover der er hældt et
glas sherry, caloric olgn.; ogs. om en blan-
ding af (svensk) punch, is og æggeblomme

60 olgn. CMøll.PF.50. VBergstrøm.HN.190.
IngebMøll.KoldtBord.(1931).59. 4) <fc i forb.

som terts, kvart, kvint (osv.) major
{efter fr. tierce, quarte (osv.) major (ell.

majeure); ofte som ssgr., se fx. Kvaut-,
Kvintmajor) t piquet olgn. spil: række (se-

kvens) af 3, 4, 5 osv. paa hinanden følgende
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kort i samme farve med esset som det høje-

ste. Spillebog.(l?86).84. Spillebog.(1900).98.

Hajorat, et. [majo'ra'i] ftt. -er. (ty.

majorat; fra mlat. majoratus, afl. af lat.

major (se Major^; jf. Majoritet; især jur.

ell. polit.) 1) (1. hr.) den for en fast land-
ejendom, særlig et len ell. stamhus, gældende
arvefølgeorden, if. hvilken der kun suc-

cederes af een person og efter førstefødsels-

retten. JBaden.FrO. Sal.^XVl.446. 2)
ejendom, særliget len ell. stamhus, der ar-

ves efter den u. bet. 1 nævnte arvefølgeorden.
Ing.EF.V.149. Besidderne af det Tauge-
nichts'ske Majorat.-To/JS.Ui. LovNr.563
*/iol919.§3.

II
hertil ssgr. som Majorats-besid-

der, -gods, -herre (Ing.EF.V.149) ofl.

Ma-jord, en. se Madjord.
Major-inde, en. (1. br.) en majors (1)

hustru. VSO. MO.
Majoritet, en. [majori'te-'d] (sj.m.fr.

form : Majorité. JBaden.FrO.). fit. -er. gen-
nem ty. majoritat, fr. majorité afmlat.jna-
joritas (gen. -tatisj, til lat. major (se Majorj;
især polit. og jur.) den største del af alle

(især ved afstemning) i betragtning kom-
mende enheder, bestaaende af mindst een over

halvdelen; flertal (1). denne sidste Paa-
stand blev besluttet ved Majoriteten, i^r

Sneed.1.294. en Majoritet i Underhuset
for Slavehandelens totale Afskaffelse, smsf.

485. (andragendet) blev med stor Majo-
ritet sat under Comitee. Fædrel.l844.sp.
13850. Torp.Selskabsret.(1919).31. \\ m. an-
givelse af flertallets numeriske overvægt over

mindretallet. Regeringen (fik) et Tillids-

votum i Kamret med 44 Stemmers Majo-
ritet — 294 mod 250. FoUyiil925.1.sp.2.

II
absolut, kompakt, kvalificeret,

simpel maj ori t et osv., se absolut (2.4) osu.

II
hertil ssgr. som Majoritets-princip, -styre,

-tyranni ofl.

Maj-orm, en. (zool., nu næppe br.) om
oliebille, Meloe (der kommer frem i maj og
m. sine forkortede vinger ligner en orm).
vAph.Nath.V.207. Werfel.EJI.92. Recept-
Bogen.[1912].18.

|| {jf. ty. maikåfer, sv. maj-
bagge) ogs. om oldenborrelarven og andre i

jorden levende, rodgnavende larver (som knop-
orme og smælderlarver). Moth.Conv.MlO. Pol
PhysMag.Il.348. Magazin forNæringsstan-
den.VI.(1799).356. -roe, en. (f Maji-.

Fleischer.HB.54. Funke.(1801).III.644). (jf.
Have-, Hvidroe; især gart., kog.) en slags

tidlig modnet haveroe ell. (oftest i fit.)

dennes spiselige rod. Funke. (1801). 11.301.
JTusch.41. LandbO.III.479. Stuvede . .

Mai-RoeT.FrkJ.Kogeb.156. -rose, en. 3(

Rosa cinnamomea L. (der blomstrer tidligt);

kanelrose. Moth.M30. JTusch.203. Rostr.

Flora.I.210. billedl.: *Mairosen pranger
|

Ei meer paa hendes Kind. Winth.Vl.49.
-ron, en. (nu kun dial.) 2( almindelig røn,

Sorbus aucuparia L. Moth.MSO. Skattegra-
veren.1888.Il.27. JTusch.232(Falster). DSt.
1930.118.
Majs, en ell. (sj.) et (OeconJourn.

1758.514). [mai's] (ff\aiH)z.Pflug.DP.1146.
1170. Lægen.7.21). flt. (om forsk, sorter;

fagl.) -er (Drejer.BotTerm.251). (ty. mais,
fr. mai's, sp. maiz; egl. et amerikansk ord;

jf. indiansk korn u. indiansk 1.2, tyrkisk
hvede, korn u. tyrkisk) ^ navn paa en
(fra Amerika stammende) græsslægt, Zea L.,

med en enkelt som kornsort dyrket art,

Zea Mays L. (alm. majs); ogs.(koU.) om (de
10 aftærskede) frøkorn af denne plante. Funke.

(1801).II.516. JTusch.267. »Maisens Brød
i Mund er haardt

| Naar ei Tanden mer
det tygger. Drachm.DM.129. Warm.Frøpl.
118. Majs-, i ssgr. fx. (foruden de ndf.
medtagne) Majs-avl, -dyrkning, -gul, -mark,
-plante, -produktion, betegnelser for dele af
majsplanten som Majs-aks, -blad, -frugt,

-griffel, -kerne, -kolbe, -korn, -stængel og
betegnelser for, hvad der er fremstillet af

20 majs ell. majsmel, som Majs-brændevin,
-brød, -grut, -gryn, -grød, -grøft (se u.ll.

Grøft), -kage, -klid (se u. Klid^, -mel, -olie,

-skraa, -stivelse.

Maj-sang, en. d. s. s. -vise. MDL.352.
FolketsSangB.228. DSt.1930.118.
Majs-fngl, en. \. (jf. -tyv, -æder; nu

1. br.) stæreagtig fugl af familien Eulabetidæ
(som anretter stor skade paa majsmarkerne).
Cuvier.Dyrhist.I.218. Kielsen.'Naturhist.II.

30 (1809).162.
Maj -sild, en. /f d. s. s. -fisk. Danm

Fauna.XV.218. -smor, et. (jf. -maaneds-
smør; især landbr., nu 1. br.) betegnelse for
det tidligste græssmør. Moth.M30. VSO. MO.
-stange, en. (jf. -træ; især foræld.) en
(hvert aar rejst ell. fra aar til aar staaende)

høj stang (med en ell. flere tværstænger), som
udsmykkedes med løv, blomsterkranse olgn. til

majgildet. VSO. det var Maistangen; Piger
40 og Karle dandsede rundt om den.ÉCAnd.

VI.301. MDL. JVJens.FD.33. TroelsL.^

VII.210. DSt.1930.111. -sten, en. (for-

æld.) især i flt., om sten, der omgav det sted

(den forhøjning), hvor majtræet stod (og hvor
bystævne holdtes). DSt.1930.114.
Majs-tyv, en. \ (nu 1. br.) d. s. s. -fugl.

Kielsen.Naturhist.lI.(1809).162. Wiese.T.1.

506.
Maj-sygdom (Biavl.162) ell. -syge,

50 en. (biavl.) sygdom, som angriber bier tid-

ligt om foraaret, og som gør dem ude af
stand til at flyve. LandbO.IIl.484.
Majs-æder, en. \- (nu 1. br.) d. s. s.

-fugl. Kielsen.Naturhist.II.(1809).162.

Maj -tid, en. (1. br.) om maj maaned
ell. (mere ubestemt) om løvspringstiden. Moth.
M30. (svalen) viser sig (aldrig) før hen-
imod Maitiåen.Bogan.1.66. -torbist, en.

(zool., nu næppe br.) bladbille af slægten

60 Chrysomela; guldbille. vAph.Nath.III.186.
-træ, et. 1) (især foræld.) nysudsprunget
træ (især: bøgetræ), som ved majfesten plan-

tedes inde i (lands)byen og smykkedes paa
forskellig maade; ogs. om majstang. Moth.

M30. LTid.1732.564. *0m blomsterklædte
Maitræ | De dandsede i Ring.Winth.HF.
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156. MDL. TroelsL.YII.165. DSt.1930.109.

II
(nu næppe br.) som nedsæt, betegnelse for

en lang, ranglet person. Datteren er et

snaksomt, siudsket, hiadderagtigt langt

May-Træe. Skuesp.X.20. 2) ^ 2.1) hæg (1),

Prunus padus L. (der blomstrer i maj).
MentzO.Bill.2A8. BøvP.AD.79. 2.2) (dial.)

elm, Ulmus L. Thorsen.159. f -urt, en.

{maaske til I. Maj 2; jf.lat. verbena, kviste

af hellige træer (som laurbær, myrte, cypres

ofl.), der anvendtes til bekransning i religiøse

ceremonier olgn.) verbene, Verbena L. Moth.
M30. VSO.
Majas, en. se I. Maj.
Maj-vise, en. (jf. -sa.ng) vise, der hand-

ler om (lovsynger) maj og løvspringet; spec.

(især foræld.) om vise, som blev sunget ved
majfesterne. Aarestr.SS.V.198. TroelsL.YlI.
167. DSt.l930.118ff. MDL. Feilb.

Mak, -et ell. \ en (Moth.M23). [mag]
uden flt. {jf. ty. (hack und) mack, sr. dial.

"magg', sml. makke, Makværk samt Mik-
mak; nedsæt, ell. foragt., 1. br.) uordentlig,
forvirret blanding af usammenhø-
rende ting; daarligt, elendigt arbejde

(jf. Makværk;. Moth.M23. VSO. 'Hr. Us-
seldom med ydmygt Buk frembærer

|
En

Subskriptionsplan paa sit trykte Mak.Pal
M. V.15S. Forlæggere . . vrager det værdi-
fulde Manuskript og køber det elendigste
^ak.EBrand.(Fol.^''lxil894.1.sp.2). Feilb.

m makaber, adj. [ma'ka-bar] (fra fr.

macabre ^8;^ec. t /brfe. danse macabre, døde-

dans); jf. kadaverlyrisk) iscer om litterær ell.

kunstnerisk frembringelse : som fremkalder
tanker om, tyder paa død ell. (menne-
8ke-)lig; som virker grufuldt, (over-
maade) uhyggeligt, usundt (dekadent).
Meyer.^322. hun vilde ikke lade . . sig
lokke af denne smægtende macabre Mu-
sik (o: „Svanens død") . . de morbide To-
ner. ORung.P.36. til Trods for, at det (i

romanen) vrimler med uhyggelige Oplevel-
ser, giver (forfatteren) aldrig efter og
skejer ud i macabre Fantasier. ToniKrist.

(Tilsk.l928.IL391). det makabre Hospital
med det fromme Navn „Hotel de Dieu".
NatTid.^iil 921.Aft.3.sp.2.
makadaoiisere, v. [mapadami'se'ra]

-ede ell (1. br.) -te (Erz.D.III.87). vbs.

•mg (s. d.). (af eng. macadamize; efter op-
finderen Mac Adam (omkr. 1800), jf.:
•Hvilken Vei! den saa bred er som
tre!

I
Ganske vist en mac'adamsk

ChdMSSQQ. Heib.Poet.X.217 ; fagl.) anlægge
vejbane af uregelmæssige smaasten
(skærver) med grus, tjære, asfalt olgn.

som bindemiddel, disse Børn . . hvis
Mødre endog daglig sees arbeide paa
Landeveien med en svær Jern-Hammer
for at slaae Steen til at macadamisere
Veien. Lindberg. (Grundtv.B. 11.416). jf.
(spøg.): (makronerne) macadamiserer Ens
gamle Tænder saa rart. EnudPouls.TJ.129.

Il
især part. makadamiseret brugt som

adj. de folketomme, macadamiserede For-

toge. B'C-4rid.FJJJ.i55. (vejen var) en elek-

trisk belyst, makadamiseret, med Asfalt-

fortov forsynetGade.Jør^.itv. VI.34. OpfB.^
ILll. billedl.: Hrz.D.IIL87. Hun har ikke
været af dem, der har vandret sit Liv hen
ad makadamiserede Yeie.FruHeib.B.II.
345. Makadamisering, en. (fagl.)

i) som vbs. til makadamisere. ViborgSamler.
^*/i,1824.2.sp.2. OpfB.m.ll. 2) (konkr.)

10 dæklag paa makadamiseret vej(bane).
Hjulskinnerne . . slog Gnister mod blot-

tede Flintestene i Vejens Makadamisering.
Schand.BS.102. Da. VejtidsskriftJ 925J255.
Makaroa, en. se Makron.
Makaroni, en. [ma^a'rcnni; dagl. ogs.

maga-; især i bet. 2: -'ro"ni] (ogs. skrevet

NLakkaroni. Hauch.MfU.116. m. ital. form:
Maccheroni. EmilRasm.DL.336). flt. (i bet.

1) d.s. (Tode.V.228. Blich.(1920).XI.159.
20 Hauch.MfU.116. VareL.'>569) ell. (sj.) -er

(Hauch.MfV.116. FrkJ.Kogeb.32. j/.Macca-
roner. VareL.(1807).II.184). {gennem ty.

makkaroni (^ macaron ^ fra ital. macche-
rone, ^^ maccheroni (diail. msicaxom) ; egl.

sa. ord som Makron) \) iscer koll., om (lange,
tynde rør, bestaaende af en) dejg af
hvedemel, anv.som fødemiddel (spec. i Ita-
lien). Jeg har ii^en Tid, jeg skal koge
Macaroni. Oehl.XVII.104. Italienerne kun-

30 de heller ikke spise deres Macaroni ifred.

Det mægtige østerrigske Huus afbrød de-
res behagelige Siesta. Blich.(1920).XXVI.
165. FrU.Kogeb.70. H m. art. ell. attrib. ord
i flt. han har spiist flere Macaroni end
hans Mave kan taale. Tode.V.228. Blich.
(1920).XI.159. han (lod) de lange Makka-
ronier glide ned i sit Svæig. Hauch.MfU.
116. VareL.*629. 2) (jf. makaronisk; O
(kunstipt) blandingssprog (med tilsigtet

*) komisk virkning), bestaaende aflatinske og mo-
derne (nysproglige) sprogformer (spec: med
latinske endelser). NMøll.N.259. (Grams)
bedste Stil er det Macaroni af Dansk,
Fransk og Latin, som han bruger i sine
BxevQ.VilhÅnd.Litt.II.113.isa.bet.:M.a^a-
r o n i sp ro g.NMøll.N.259. StSprO.Nr.135.5.

7/. makaronisk: Makaronipoesien dyr-
kedes endel i Italien i 15de årh. NMøll.N.
259. makaronisk, adj. [ma^a'ro'nis^]

50 {ænyd. d. s. (DGrammat. 1.195) ; fra mlat.
macaronicus; af., a/" Makaroni; vel egl.: som
er rodet, blandet sammen olgn.; især æstet.)

om digt (vers): skrevet, forfattet i et
(særligt) blandingssprog (Makaroni 2);
ogs. om selve sprogformen. Overgangen fra
Latin (til dansk) betegnes undertiden (i

middelalderlige digte) ved makaronisk Sprog
og Indblanding af latinske Verslinier. Pa-
ludan.Danm.Litt.iMiddelalderen.(1896).118.

w Macaroniske Vers. Arlaud.570.
Makart-baket, en. \alm. udtalt ma-

'kaT-] (i. led navn paa en østrigsk maler

(f 1884), der med forkærlighed brugte disse

buketter; foræld.) betegnelse for en buket af
tørrede (visne) blade ell. blomster, brugt (især
i slutn. af 19. aarh.) tU dekoration i værelser.
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en fantastisk Dekoration af hjemmegjorte
Makartbuketter og tre Skillings-Kineser-
parasoller.jBan5'.S.^55. Buchh.UH.39. Have-
%rL.UI.118.
Makeduse, en. se Makkeduse.

t Makel, en. (ogs. skrevet Makkel. Moth.
M31). flt. makier, {ænyd. d. s.; fra ty, makel
et mackel/ af lat. macula, plet; jf/". maku-
lere, Makulatur samt II. Makkel og II. Mal-
le) ^ie<; især over/".; skamplet. Moth.MSl.
*(en kvinde) Der mindre skiøn maaske end
Frøken Rachel,

|
Var duefrom, fri for

hver Syndsens Makel. TBruun.I.417. smst.

III.384. JBaden.FrO.208.
Makination, en. se Machination.
Makkabæer, en. [ma^a'bæ'sr, dagl.

maga-] flt. -e ell. d. s. {egl. navn paa med-
lem af jødisk præsteslægt (2-1. aarh. f. Kr.),

a/?. a/ propr. Makkabæus; spøg.) ^ mata-
dor. Krist.Ordspr.589. KNyrop.OL.III.51.
Makkaroni, makkaronisk, se

Makaroni, makaronisk.
makke, v. [imaga] -ede. vhs. jf. Mak-

keri. (ænyd. d. s.; dels (især i bet. 1.2^ af
nordisk oprindelse (jf. hornh. magga (Esp.

215), sv.dial. d.s.); dels fra nt. maken (hty.

machen^, jf. V. mage; sml. Mak, makse,
Maksel, Makværk; især dagl., dial.)

1) bringe noget i en vis (til)stand.
l.l) arbejde med ell. paa noget, især m. bibet.:

paa en behændig, snild, men ikke egl. fag-
mæssig (ftildkommen) maade; lave. Moth.
M23. „jeg er grov ringe til at svare,"

sagde Dumrian. „I maa makke mig klo-

gere." Ernesto Dalgas. Krøniker og Æventyr.
(1896).154. vi skal nok faa makket det
saadan, at han mister sit Gods alligevel!

NKKrist. Overs. afPyle: RobinHood.(1908).
184. Esp.452. OrdbS.(Sjæll.). m. h. t. aands-
virksomhed (tænkning): han vilde makke
ud (o: finde ud af, regne ud) hvad det var
for enBejtse. JPJacJ.S?. || uden for dial.

nu næsten kun om virksomhed uden til-

fredsstillende resultat, delsiudtr.ma.ls.-

ke med (noget), kludre, fuske med. naar
han først begynder at makke med sine

Vaaben, saa veed jeg Besked. Holst.En
Tourtil Armeen.(1849).l4. Hun har jo sid-

det og makket med (strikkepindene) lige

siden i WiMags.Wied.TK.105. dér sad
Bossen for sig selv og makkede med no-
get i det døsige hys. Buchh.(BerlTid.^/n
1924.Sønd.l.sp.l). Feilb. OrdbS.(Falster),
dels m. forestilling om forsøg paa forbedring
(rettelse), i udtr. makke (noget) om ell.

(nu især) makke om paa (noget), ogs.

makke paa (noget): *Jeg . . tvivler me-
get, om og man fik,

|
Hver Yngling mak-

ket om til en Cato . . | At da man vilde
sig mindre kiede. TBruun.IV.121. disse
forbandede Røgskibe 1 Nu havde man fra

Verdens Skabelse . . kunnet nøies med
fornuftige Fartøier, der gik ved Vind,
men saa skulde man makke om. HCAnd.
XI. 106. (fugleskræmslet) skulde i Grun-
den have en Kjæp i Haanden . . Nej det

er ikke værdt at makke paa ham, han er
god, som han er. Hostr.FG.45sc. Jeg for-

staar . . sletikke, hvorledes man kan have
en Tro og samtidig føle . . Trang til at

makke om paa den. Pont.FL.553. JVJens.
NH.127. 1.2) blande noget sammen (paa
en uordentlig, ufuldkommen maade) ; bringe
noget i en sammenblandet, sammen-
rodet (uordentlig) tilstand; ogs. m. over-

bo gang tilbet.i.v. lave, bringe i stand paa
en uordentlig ell. mindre korrekt maade.
han (har) ganske subtilt . . makket sandt
og usandt blandt hverandre. HHans.PD.
118. iscer i /"orfe. makke i hob (Moth.M23.
OrdbS.(Sjæll.)) ell. (uden for dial. vist kun)
makke sammen: Moth.M23. „Deere just

i Færd med at opsætte Ægteskabs-Con-
tracten." . . „Jo, min Mand vil nok makke
noget smukt sammen; nei, jeg maae selv

20 være tilstede." Skuesp.VIl.347. Kurven (er)

makket sammen i Gaar, tildeels ved Lys,
og er blevet ganske anderledes, end den,
hvis jeg havde havt en Form til den, og
Tid til at arbeide ordentlig, vilde være
blevet. KMRahb.(Tilsk. 1918.11.502). HO
And.IV.25L Tilsk.l918.n.l35. Feilb.\\ (dial.)

^arf. makket brugt somadj.: (uordentligt)

sammenrodet. OrdbS. ogs. m. h. t. noget

skrevet ell. tegnet : Omslaget er for broget
30 og makket. PoU^U1910.4.

2) opføre sig, optræde, forholde sig

paa en vis maade; i udtr. makke ret, op-

føre sig osv. paa den (af en anden) ønskede

maade; lystre, jeg har et Par Processer i

Baghaanden til (justitsraaden) , hvis han
itte makker ret. Schand.F.355. Naar saa

Sønnen voxer til og ikke vil makke ret,

falder den gamle . . i Sorg og Forundring.
CEw.LD.26. H. vilde dog „se at faa rigtig

40 læst den Bog". Han fandt nu, anden Del
maatte blive den interessanteste, hvis For-

fatteren makkede ret. KLars.MH.179. Tom
Krist.LA.135. om ting: Schand.SF.260.
Goddag, Anel Hvordan har Du det? Vil

Benene makke ret? OBenzon.FE.43. en
Ventil, der ikke vil makke ret. PoU'^h
1907.2. II

makke bedre ell. fint, (m.over-

gang til bet.l.v, nu sj.) optræde, forholde

sig paa en bedre (finere) maade (end tid-

50 tigere). *Jeg har seet, at Byens Fædre
I

For at lindre Folkets Nød,
|
Vilde naa-

digst makke bedre,
| Og Auction paa

Brænde bød. TBruun.IV.34. Dagbladet er

allerede halv kvalt. Det samme Blad,

som har slaaet paa den store Tromme
hele Vinteren igennem, vil nu saa inder-

lig gærne makke tint. PoU/tl885.1.sp.5.

MakkednHe, en. [maga'du-sa] (ogs.

Makkedulle, Mokkedulle (se ndf.), Maske-

60duse (Schand.SB.150. OrdbS. (Loll- Fal-

ster)), flt. -r {jf. no. dial. maggedysa, -deisa,

-dusa; m.h.t. første ledjf.Magge, om sidste

led se Maduse; sml. Barduse, Meduse 1; især

dial.ell.vulg.) tyk, klodset (lasket) kvinde.

VSO. (en) malproper Maskeduse af en
Kiæ\ling.Schand.(Studenterbogen.(1896).19).
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Naar jeg ser saadan en Makkeduse med
Hugtænder og ens for og bag, saa siger

jeg rigtignok: nyd din Ungdoms Vaarl
EBrand.HE.78. Særlig den ene af (kvin-

derne), hun der sad yderst, var en ordent-
lig Makkeduse, med enVom som en Tønde.
LLarssn. Halvmennesker.(1903).37. OrdbS.
(SjælL).

II
i formen Makkedulle, Mok-

kedulle ogs. (m. tilknytning til I. Dulle (2.2)

og Mokkej som nedsæt, betegnelse for en (løs-

agtig) kvinde. „Er det ordentlige Damer
eller er det bare saadan nogle Kikse

-

makkeduller?" AGnudtzm.BT.107. det
Udbrud, der forleden ude i Vatikanet fløj

en ærlig Svensker ud af Munden over for

en Renæssance-Gruppe af tre nøgne Fruen-
timmer , . „Hvad Fanden er det for no'en
UokkeduUerl" Font.Nattevagt.(1894).62.
Bergsfedt.Berlinerrejsen.(1928).35.

I. Makkel« en. se Makel.

II. Makkel, subst. ['mag(a)l] {maaske
sa. ord sotn Makel; især dial.) stumper,
brokker af kalksten, affald fra mu-
rerarbejde olgn. Kalksten, Makkel og
Jord. NatTid.^yiol882.Aft.l.sp.6. Danmarks
geol. Undersøgelse.3B.Nr.4.(1903).33. OrdbS.
(sjæll.).

Makkeltnr, en, et. se Makulatur.
Makker, en. ['magar] flt. -e. {ænyd.

d.s.; fra nt. holl. makker, jf. osax. gimako,
fælle, oeng. gemaca, se I. Mage; aagl. ell.

dial. samt ^) 1) person, med hvem man er

fælles om en virksomhed, et forJwld olgn.;

fælle; kammerat; partner. \\ m.h.t. ar-

bejde, virksomhed olgn. VSO. MO. Pelle
. . læssede Ross i Tipvognene. Naar en
Vogn var fuld, skubbede han og Makke-
ren den frem til Hovedsporet. AndNx.PE.
11.249. Povel (o: en ung fisker) var nu i

den Alder, hvor han skulde have en Mak-
ker og fiske for egen Regning. GravlØen.
33. DSt.1918.71.

II
m. h. t. nært forhold, nær

forbindelse (af venskabelig, erotisk, selskabe-

lig art). Pamela.III.247. det kommer mig
for at være en væsentlig Betingelse for
et Samfund, der indgaaes paa Livstid, at

Makkerne forud kjende hinanden. Falsen.
1.309. 'Jeg skal nok brillere,

| Naar jeg
har en saadan Makker | I vor nye Dands.
Heib.Poet.VII.387. Bregend.MAG.31. ||

A
om den, der spiller sammen med (er paa
parti med) en anden mod andre (modpartiet).
Spillebog.(1786).52. PalM.1.236. VortHj.
IV1.46. blind makker, se blind 10.4. overf.:
•Du Makker min ved Livets grønne Bord 1

1

Læg Mærke til en gammel Spillers Ordl
Blich.(1920).XV.223. 2) i videre anv., som
(nedsæt.) personbetegnelse : fy r (II.l). der var
nogle gammeldags Makkere blandt Læ-
TeTne.Rahb.Tilsk.1803.703.

\\ især i forb.
daarlig makker. *jeg frygter, at Pe-
trus vil

I

Betragte dig som en daarlig
Makker,

| Og sende dig glat ad Helved
tU. Heib.Poet.X.255. EHannover.NA. 322.
Han er . . en daarlig Makker til at be-
svare de talrige Breve, som strømmer ind

tU }i2Lm..Jørg.OF.112. OrdbS. (Fyn). 3)
(træk)dyr (hest) i forhold til et andet,
som det hører sammen med. Levin. En
ualmindelig god, kraftig og smuk 8 Aars
Hoppe (kan l^bes), fordi en passende Mak-
ker til den ikke haves. BerlTid.^iWW.M.
14.sp.4. NJeppesen.A T. 72.

-makker, suffiks, se -mager.
Makkeri, et. {jf. ty. macherei; vbs.

10 til makke; nu næsten kun dial.) uordent-
ligt, daarligt arbejde; fuskeri. Moth.M24.
VSO. MO. Feilb. OrdbS.(Falster), jf. Mik-
makkeri.
Makker-skab, et. {ænyd. d.s.; især

dagl. ell. ^) 1) om det forhold, at to ell.

flere er makkere (1); kammeratskab, al Slags
Forbindelse, Fællig, og Makkerskab imel-
lem os er ophævet. Rahb.Tilsk.1798. 650.
den moderate Side af Venstre og den

20 moderate Side af Højre indgik Makker-
skab. EHenrichs.MF.1.15. Q <^ VSO. tak for
godt makkerskab

j 2) om de personer, der
er makkere (1). Der er . . et lystigt Mak-
kerskab af en Landsbypræst, en Kro-
vært,, en Møller og en Smed. VVed.(Dag
Nyh.*^lil913.2.sp.5). Hans traf Kendinge,
gode Venner, gammelt Makkerskab. Gravl.
Øen.34. \\ <^ Det Makkerskab, der i For-
ening først faaer 66 (o: points), har vun-

M det. Spillebog.(1900).115. Makkerske,
en. (1. br.) kvindelig makker (1). Hvad om
Du selv tog den Seddel (o: i lotteriet) og
betragtede den gamle Kone . . som din
Makkerske. Holst.in.l3.
Makketot, en. [magaitutf] (sj. Mar-

ketut KLars.Soldatspr.lO). {spøg. omdan-
nelse af Marketenderi; især (nærmende sig

et propr.) i best. f.; soldat.) marketenderi.
•En Vise vil jeg synge Jer her i Makke-

40 tutten,
I
Om hvordan vor Forplejning er

heTiMa.kk.etattea.Danmarkssy7igendeMand.
Nr.2.(1890).225. Nede ved Makketutten
sad Soldaterne stadig nok saa gemytligt
og drak. Muusm.F.114. Kasernens 80aarige
Marketender (har) maattet kramme ud
med alt, hvad han har paa Lager af Spise-
varer. Hans Makketut er lukket, og der
bliver ikke serveret vaere. Pol."/iil912. 7.

DSt.1918.59.
II
ogs. (og nu nok saa hyppigt)

50 i den forkortede form Tutten (ell. Tuden,
Tutteriet. Dania. III. 73. DSt. 1918. 59).
KLars.SF.19. RobLHans.EP.193. jf.: »Men
der var li'saa lidt af Seng, som der var
Makketut,

|
Absolut ingen Tut til den

smaa Rek.TVitte-^ut.Blækspr.1903.36. \\ hertil

betegnelser for marketenderen og hans per-
sonale som Makketuttemand ell. Tutte-
far (Dania.III.73), Tuttepige (NatTid.
'>^/*1922.Sønd.9.sp.3) olgn.

Makrel, en. fma'krBl'] ell. (sj. i rigsspr.)

[ma'kre'Z] (jf. Feilb. samt Makrel. Moth.
M31 og den tidligere alm. skrivemaade Ma-
kree\.Pflug.DP.1127. LTid.1733.398. EPont.
Atlas.I.65i. Stibolt.SF.34). flt. -(l)er (Moth.
M31. HCAnd.VIII.230. AarbTurist.1930.
69) ell. (sjældnere) d. s. (AxelSørensen.Rim-

60

Xm. Rentrykt «/» 1932 52
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ordbog.(1900).161. Sdjyll.80). (ænyd. ma-
hxe(e)l, SV. makrill; fra nt. holl. makreel,

jf. ty. makrele, eng. mackerel, fr. maque-
reau, mlat. macarellus ; maaske sa. ord som
glholl. makerele, kobler (eng. mackerel, fr.

maquereau^, idet makrellen if. folketroen

fører hunsilden til hannen) ^ fisk af slæg-
ten Scomber, især om den i vore farvande
alm. art S. scombrus, sjældnere om fisk af
andre slægter af familien Scombridæ (jf.
Krøyer.1.264 samt Guld-, Pigmakrel ofl.).

Pflug.DP.494. vAph.Nath.V.211. Krøyer.I.
220. *gaaer jeg (o: en sømand) som andre
Daarer

|
Tilbunds i Makrelernes Flok (o:

drukner jeg), | Saa spar jere salte Taarer.
Recke.LD.126. DanmFauna.XI.98. omret:
*Vi sidde her,

|
Og glædes ved Makrel

og røde Bær. Heib.Poet.V.159. \\talem. der
bliver (blev) ingen sild af den ma-
krel, det faar (fik) man ingen glæde, intet

resultat ud af. hvis man er af den Slags,

der falder ud af Balance (ved den mindste
ubetydelighed), saa bliver (skydning) aldrig
Kunst — der bliver ingen Sild af den
MakTeUAClod-Hansen.Jagtskydning.(}923).
154. DagNyh.^yal924.8.sp.l. Makrel-, i

ssgr. saaledes (foruden de ndf. anførte) bl. a.

Makrel-baad, -dorg, -drivgarn, -fangst, -fi-

skeri, -garn, -snøre, -stime, -fii^k, en.

(zool.) betegnelse for pigfinnefisk af afde-
lingen Scomberoidei ell. spec. den hertil hø-

rende familie Scombridæ (de egl. makrel-
fisk). Brehm. Krybd. 263. Sal'X VI. 456.

-flag:, et. (jf. -stander^ ^ hvidt signalflag

med mørke vandrette striber i flagdugens
yderste halvdel (lignende makrellens ryg-

striber). Harboe.MarO.357. -fnsl, en. %•
d. s. s. Grylletejste. Kjærbøll.736. Sal.^

1.516. -g^edde, en. (zool.) ^ navn paa
benfisk af familien Scomberesocidæ; især om
den alm. makrelgedde, Scomberesox saurus.

Krøyer. III. 278. DanmFauna.X V.109.114.

-kuling^, en. (især fisk.) frisk kuling. Det
er en kjendt Erfaring, at Makrelen bedst
bider paa Krog i rask Kuling, hvorfor
en saadan ogsaa kaldes Makrelkuling.
BMøll.DyL.III.125. -sild, en, (zool.; nu
næppe br.) d.s.s. Lodde. OFMull.ZoolPr.50.
-sky, en. ^j/.Lammeskyj sky, bestaaende af
smaa, hvidlige klatter, ordnede i regelmæs-
sige rækker med klare, lyse striber imellem
(betragtet som forbud for godt vejr). Moth.
M31. Ing.RSE.VII.S01. Makrelskyernes
lette, sølvglinsende Stimer. Bergs.Hvh.55.
Scheller.MarO. -stander, en. ^(jf. -flag).

Harboe.MarO.358. -stor, en.(ogs.-styr (flt.

-styrre. Pflug.DP.19). jf. -styris ndf.). (nu
vist kun dial.) /f tunfisk, Thynnus (vulgaris).

Krøyer.1.238. DanmFauna.XI.91. || ogs. om
pigmakrel, Caranx (trachurus). -styris:
Krøyer.1.264.

|| f om stør, Acipenser. Moth.
M3i.
Makron, en. [ma'kro'n] (-f Makaron.

PolPhysMag.II.364). flt. -er. {gennem ty. ma-
krone fra /V. macaron, ital. maccherone;
egl. sa. ord som Makaroni) 1) mindre kage.

lavet af en dejg af (stødte) mandler,
sukker og æggehvide; ogs. (i ssgr.) om kage
af anden lignende dejg (fx. Kokosmakron^.
Kogeb.(1710).175. (ægtefolkene) dantze til

Sengs med Makroner og Masepaner i Ma-
ven. Holb. Vgs.II.l. der blev bagt Makroner
i Kiøkkenet.Ing.Levnet.I.113. FrkJ.Kogeb.
311. som stofbetegnelse: *Tærten fik Ma-
kron i Bunden. Rich.II.302. || billedl. (J. L.

10 Heiberg) fortalte . . — jeg troer, at han
havde en lille, bitter Makron i Munden,
da han sagde dette — at Baggesen . .

havde læst flere af mine Digte og rost

enkelte af åeva.Thiele.LA.75. jf.: 'tusind
slige

I
Forundrings-Udraab ville stige

|

Iveiret fra Din Munds Makron —
|

(Der
gives bittre, gives søde

|
Makroner). Hrz.

D.III 14.
II

hertil ssgr. som Makron-dej(g),
-kage, -krans, -kælling (o: kagekone. Holb.

7X) Masc.II.3), -masse ofl. 2) f i forb. itali-

enske makroner, makaroni. vAph.(1759).
209.
makse, v. ['magsa] -ede. {jf. sv. dial.

maksa; dannet til makke, mikse, bakse
olgn.; dial.) makke (med); mase (med).
Han havde mikset og makset saaledes
med Djævelskabet (o: en spilledaase), at

det som Regel afleverede Valsen. Wied.
Kna.187. OrdbS.(sjæll.).

30 Maksel, en ell. et (Esp.217). [imag-

s(8)l] {sv. no. dial. d. s.; fra nt. maxel', til

n^. maken, j/. makke; nu kun dial.) skik-
kelse, form ell. indretning. Fartøier paa
ungefær 4 Læsters Størrelse, indrettede
dertil (o: til at fiske kabliau), med en god
Pligt for . . samt magelig Magsel. Stibolt.

SF.23. MDL.351. Esp.217. Feilb.

Maksim, en. se Maksime.
maksimal-, i ssgr. [magsiima'l-] {ty.

40 eng. fr. maximal; egl. adj. (jf. Meyer.) dan-
net af lat. maximus (se Maksimum^; jf.
minimal) som udgør ell. angaar, hører til

et maksimum; dels betegnende den højest

mulige grad, dels: af en størrelse, som ikke

maa overskrides, -afbryder, en. (elek-

trisk) kontakt, der automatisk afbryder strøm-

men, naar denne overskrider en bestemt

grænse, bliver for stærk. OpfB.*IV.470.
-pris, en. (især t) den (ved lov fasisatte)

50 højeste tilladte pris paa en vare. Anordn.
Nr.l73^lsl914. Hage.*366.

CP Maksime, en.[magisi-m8] (nunæppe
br. Maksim. Moth.Conv.M16. Leth.(1800).

92). flt. -r. {fra fr. maxime, af lat. (propo-

sitio) maxima, den største, vigtigste (sætning,

regel), egl. fem. af maximus (se Maksimum))
sætning, der i sammentrængt form udtrykker

en alrnindelig sandhed ell. erfaring; fornuft-

mæssig forholdsregel, hvorefter man handler;

60 grundsætning; princip; ogs. om sætning,

der i sammentrængt form understreger en

forfatters tanke. Der ere mange . . auto-

riserede Maximer, hvilke . . befindes at

grunde sig heller paa den gemeene Mands
Dom end paa Raisons.Holb.MTkr.505. ind-

prente (en) onde Maximer. Slange.ChrlV.
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1019. Blich.(1920).XIX.64. Ikke undres,
ikke sukke i sit Inderste, ikke juble over-
vættes, det var (stoikerens) Maksime. B^ø/ff?.

MA.I.190. En Maxime skal være streng
i sin Form og intensiv i sit Tankeindhold.
Bubotc.(TUsk.l929.ILl81).
Maksimiun, et. ['magsi(i)mom] t best.

anv. alm. d. s.: flt. maksima, (fra lat. maxi-
mum, intk. til (superl.) maximus, størst,

højest; jf. maksimal-. Maksime; smi. Mini-
mum; G) ell.fagl.) højeste grænse for, stør-

relse af noget; højdepunkt {!). JBaden.
FrO. Jeg undgik . . at nævne noget Maxi-
mum for To\d.StBille.Gal.IILl58. stnst.1.7.

(et) Forsøg (paa en tydeliggørelse af forf.s
personlighed bliver) i sit Maksimum (o: i

det højeste) en Gætning. PARosenb.Herman
Bang. (1912). 7. Maksimnins-, i ssgr.

(ID eU. fagl.) fx. Maksimums-belastning,
-beløb, -hastighed, -temperatur, -værdi.
-termometer, et. termometer, der viser

den liøjeste temperatur, det har været udsat

for (inden for et givet tidsrum). PaulsenJI.
632. AKrogh.Fysiol.65.
Makulatur, en ell. et (YSO. Meyer?

jf. Saaby.') [makulaitu-V] (f Makkeltar.
Moth.MSl). {ænyd. makulatur, makeltur;
gennem ty. makulatur (f mackeltur^ af
mlat. maculatura (af lat. maculare, se ma-
kulerej) 1) f soni vbs.: tilsmudsning;
makulering, (man skal efterse, at) ingen
Maculatur finder Sted paa Borde, Bænke,
Vinduer, Tavler etc.MRJ798.906. 2)ko7ikr.,

om papir. 2.1) tnakuleret papir; kasseret
(beskrevet ell. trykt) papir (trykkeriaf-

fald, ikke solgte bøger osv.), især (jf. bet. 2.i)

anv. som indpakningspapir olgn. Moth.M31.
Det var Skade, om et Verk, som SI. Ge-
heime Raad Moths Danske Lexicon . .

skulde i Fremtiden . . blive brugt til "Sia-

cnl&txiT. Langebek.Breve.177. 'som Macula-
tur til Kræmmerhuse. Aarestr.SS.IV.8.
Brandes.V1.144. VareL.H97.

||
(sj.) om (kas-

seret) kladde (2). Ewald skal . . saasnart
han selv icke troer at kunde forbædre (dig-

tet) meer nedlegge det baade Makulatur
og Reenskrifft i vor Forvanng.Etc.(1914).
IV.365. 2.2) (især t) om (i alm. graa ell.

brun) papirsort af ringe kvalitet til

indpakning olgn.; indpakningspapir;
pakpapir. Moth.MSl. Kokken har under-
tiden tre eller fire Forklæder for sig, hvor
af de yderste ere af Læskepapiir eller Ma-
kulatur. Tode.V.15. BandelsO.(1807).96.
hvidt og graat Maculatur. Green.UR.348.
PapirL.260. 3) (overf. anv. afbet.2.i) CP om
vcerdiløse litterære frembringelser; bøger,
skrifter olgn. af ringe værdi, den histo-
risk-christelige Kirke skal nedrives, og en
ny bygges af lutter theologisk Maculatur.
Grundtv.Udv.IV.421. fra en meget ung,
efter Opgivende femtenaarig. Digterinde,
modtog (jeg) til Gennemsyn en Pakke af
den sædvanlige lyriske Makulatur. 5ran-
des.1.536. Bønnelycke.Sp.247. om (værdiløs)
viden, der kun hviler paa læsning: Vore

Forestillinger (o : om Østen ) er . . som paa
saa mange andre Omraader af helt literær
Art — er Makulatur !Jndi\^x.3fi).75. Ma-
kulatur-kasse, en. (l.br.) affaldskasse
til makulatur (2.i). DTidsskr.1869.Il.433.
-papir, et (nu næppe br.) d. s. s. Maku-
latur 2.2. Adr.*/il762.sp.l3. Green.UR.6.
makulere, v. [maku'le-ra] -ede. vbs.'ing,

jf. Makulator (1). {ænyd. d. s. ; af mlat. ma-
10 culare, plette (af macula, se Makelj) plette;
tilsmudse; ødelægge ved tilsmudsning
olgn. det makulerede, undertiden af Toug-
værk bestaaende Seletøi viste, hvor ilde

det stod til med Bøndernes Knar. Davids.
KK.22. Q nu næsten kun (især bogtr. ell.

bibliot.) m. h. t. bog, papir: tilsmudse, øde-

lægge ved over- ell. understregninger, skrevne
tilføjelser, ved fejl under trykningen olgn.;

ogs.: kassere; anvende til makulatur.
20 Leth.(1800). Det Oehlenschlågerske Exem-

filar af „Nordens Mytologi" fra 1808 maku-
eredes . . med de mest nærgaaende No-
ter af Forfatteren til „Nordiske Digte".
Arentzen.A0.328. Bøgerne (fra offentlige

biblioteker) transporteres uindpakkede . .

makuleres under Læsningen med Blyants-
mærker, „Æseløren" etc. SvDahLBiblioteks-
fører.(1915).13. Brochuren blev . . konfi-
skeret og makuleret umiddelbart efter

3» Offentliggørelsen.Po/.'V»i92S'.i5.8;).5.
fl
(nu

1. br.) overf, m. h. t. moralske forhold. Leth.

(1800). I Censuren karakteriserer (Erik
Bøgh) Stykket (o: Otto Benzon: En Skan-
dale) som et „oppositionelt Partiindlæg",
der vil gøre „Propaganda for makulerede
Eks-']omiraeT''.BerlTid.'/il923.Aft.3.sp.4.

Mak-Tærk, et. (fra ty. machwerk, til

machen (se makkej; jf. Makkeri; dagl.,

nedsæt.) dilettantisk, daarligt, skødesløst ud-
40 ført arbejde. Rør kun ikke det Makværk

(o: et tov), det trevler op.HCAnd.VIIl.
238. JVJens.Vi.28.

i|
isår om litterære ell.

kunstneriske frembringelser. Rask.II.503. Fr.
Schlegels „Alarcos", dette elendige Mak-
værk, der synes skrevet af en talentløs

SkoledTeng.Brandes.IV.228. *(maleren) ka-
stede Penselen bort: | Fy! Makværk atter

idag. Rørd.K.45. JohsDam.FS.71.
I. Mal, en ( VSO. Harboe.MarO.275. Han-

50 nover.Tekn.154) ell. (sj.) et (Earboe.MarO.
275). [ma'i; i ssgr. 'ma'l-] flt. -er (smst. Opf
B.^n.461) ell. -e (Funch.MarOJI.92). (fra
holl. mal, ty. mail; jf. HI. male samt Smig;
skibsbygn.) egl. (konkr.) om (brædde)skabe-
lon,h vorefter noget forfærdiges (jf.Rormal^ ;

ogs. om (spidst ell. stumpt) vinkelmaal,
hvorefter man giver et fartøjs spanter deres

rette form; nu især (abstr.): forskellen
mellem en ret vinkel og den stumpe vinkel,

60 som et skibsspants anlægsflade for yder-
klædningen danner med spantets sideflade.

VSO. Harboe. MarO. 275. Funch.MarO.
IL92. OpfB.UI.461. I det overhængende
Agterskib kan Spanterne ikke stilles i en
tværskibs Plan som i den øvrige Del af
Skibet, fordi Vinklerne derved vilde faa

52*
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en saa stor Mahl {(eng.) bevel), at de blev
svækket i Styrke og vanskelige at X\\-

éa.nne. SkibsbygnK.49. || sætte i mal, til-

danne spanterne efter deres j^iods i skibet,

saaledes at de danner en jævn yderflade (for
beklædningen). Et særligt Bøjearbejde er
Målsætning af Spanter, hvorved forstaas

Forøgelse eller Formindskelse af Vinkelen
(„Sætning af Malen") i Vinkeljærns Span-
ter. Hannover. Tekn.154. KuskJens.Søm.87.

II. IVIal, en. se I. Malle.
malabarisk, adj. [mala'ba'ris^] (dagl.

oqs. malebarisk. Holb.Jean.V.l. sa.Tyb.1.8.

ÅndNx.PE.II.183). {adj.til propr. Malabar,
distrikt paa Forindiens vestkyst (hvor Tran-
kebar ligger)) 1) (nu l.br.) i egl. bet.: som
stammer fra, hører til ell. vedkommer
Malabar( kysten); især om de(t) der talte

dravidiske sprog, det er at haabe at den
heele Bibel inden kort Tid vil vorde trykt

i det Malabariske Sprog. LTid.1726.651.
i substantivisk anv.: smst.1725.608. tamu-
lisk eller, som de danske (i Trankebar)
dengang sædvanlig kaldte det, malebarisk.
VilhThoms.Afh.L112. 2) (dagl.) uegl, især

om sprog, tale: besynderligt lydende;
(ganske) uforstaaetig. Holb.Tyb.1.8. det
er Malabarisk i mine Øren, spar derfor
Jeres høytrabende Lærdom. Kom Grønneg.
11.39. Hvordan Fanden har dog de to

arme Pigebørn faaet de malabariske Navne!
Wied.BSt.55. (en) Tanke af Kant . . som
lyder fuldstændig malabarisk i moderne
Øren. Wanscher.RM.?6. || i videre anv.: bar-
barisk. Jeg kender Landets Sprog, selv
paa disse malabariske Kanter. FrPoulsen.
MD.69.

II
om person: besynderlig; mær-

kelig; ogs. (ved paavirkn. fra barbarisk j;

udannet;plump, af storHierteklemmelse,
saae (jeg) noget fortræden og malabarisk
ud, soin man siger. Ew.(1914)JlI.299. Han
kender kun Udgivere, Bladklippere og
Anmældere; saadanne malabariske Per-
soner som Redaktører og Referenter er
ikke til for ham. Hørup.I.211.
malal, en. [ma'lai'] (ogs. Malajer. PMøll.

II.49/f.). flt. malajer ell. malajere (Sal^'XVL
465. især i bet. 2: smst.XII.13?). (eng. Ma-
lay, holl. Maleie(r), port. Malayo; egl. et ma-
lajisk ord) 1) menneske af den paa halv-
øen Malakka og i det indiske øhav hjem-
mehørende race. Reiser.IV.486. jeg bød
en Malaj en Kop Ka.fte. PMøll.II.51. mu-
hammedaniserede Malajer. NationalmusA.
(1931).24. ,;/•. Malaj erinde (StBille.Gal.
11.12. Kaper.) og Malaj in de (JVJens.
Intr.131). 2) (fagl.) navn paa en (fra Ma-
lakka stammende) hønserace. Sal.^XII.137.
malaj i«ik, adj. [ma'lai'is^] (nu næppe br.

malajsk. Rask.I.160. jf. holl. maleisch: Den
Maleysche Kirke (paa øen Amboina).KSelsk
Skr.VII.102). adj. til Malaj (1). StBille.Gal.
11.38. »Tohihah, hiohah, itokih, itokih

|

som en Duft af malajiske Sagn. TomKrist.
F.22.

II
substantivisk, om sproget. Det Ma-

iaiiske er fattigt paa abstrakte . . Udtryk.

StBille.Gal.il.89. malajisk . . er det alm.
samfærdselssprog i det indiske archipelag.
Sandfeld.S.''257.

Malaria, en. [maila-'ria] (fra ital. ma-
laria, sumpfeber, -luft fa/'mala aria, daarlig
luft); med.) egl. om sumpluft (NyeHygæa.V.
(182o).459); nu: fællesbetegnelse for en klasse

af stedsbundne febersygdomme, som fore-
kommer i varmere (især sumpede) egne (navn-

10 lig i troperne), og som fremkaldes ved stik

af en myg (Anopheles); især om den ond-
artede tropefeber, perniciøs malaria(jf. Kold-,
Marsk-, Sump-, Tropefeber;.If«/5'æa.('i8-87>.

60. Rørd.JH.1.187. \\hertil ss^rr. Malaria-feber
(Panum.458), -myg(o :Anopheles.Naturens V.

1919.167), -smitte, -zone ofi.

Malassos, en. se Melasse.
Mal-bræt, et. [I] (skibsbygn.) bræt,

hvorpaa der er afsat mal(er). VSO. Funch.
20 MarO.II.92.

I. male, v. ['mald] (nu kun dial. maale,
mole. Es.47.2(Chr.VI). NvHaven.0rth.113.
Boi-rebye.TF.12.446. Høysg.S.llO. EPont.
Atlas.III.210. jf. Feilb.). præs. -er pma-'lar]

præt. -ede ell. {sjældnere; især dial.) -te

(FrNygaard.SF.116. (ved siden af former
paa -ede hos) Moth.M215. Saaby.'' JJnivBl.

I.388(nordsjæll.)) ell. (nu kun dial. (til dels

foræld.) ell. arkais.) mol [mo'fj (Junge.395.
30 Grundtv.Udv.1.378. NMPet.IslFærd.iV.321.

Thorsen.90. AarbLollF.1931.147); part. -et

ell. (sjældnere; især dial.) -t [ma'W] ((ved
siden af former paa -et hos) Moth.M215.
Feilb. Saaby.''), vbs. -(n)ing (se I. Maling^.
(glda. male, maale, mole, æda. malæ (Harp.
Kr.195.219. AM.), oldn. mala. (præt. mol),
osax. oht. malan (mnt. malen, nht. mahlen),
^of. malan, lat. molere, gr. myllein; besl.

m. Malm, Mel, Mølle)
40 1) om levende væsener : knuse noget til mer

ell. mindre fine partikler v. hj. af særlige der-

til hidrettede redskaber. 1.1) knuse v. hj. af
en kværn ell. lign. indretninger; spec. (sjæld-

nere i fagl. spr.; jf. I. formale, udmale^
om den mer ell. mindre gennemgribende knus-
ning af korn, der foretages i en mølle, og
hvorved der fremstilles mel, gryn olgn. To
Qvinder skulle male paa Qværnen. Matth.
24.41. en Qværn til at male Peber i.

50 FrHorn.PM.8. Aar. 828 Regnede der Korn
ned af Luften . . hvilket Korn . . blev
optagen og maalet i ('«m: tilj Meel. ^orre-
bye.TF.12. At male Roefrø, Hørfrø paa
en Oliemølle. VSO. Mølleren maler ikke
i DsLg.D&H. jf. bet. l.s: Sennop, som man
selv malede i et Fad med et Sennopslod.
Halleby.25. male kaf fe bønner ^y/". male
kaffe M. bet. \.z). Mutter bad at Fatter
vilde have dend godhed . . at male disse

60 Ca.\iee-BQnner.Holb.Bars.I.6. D&H. billedl,

se u. Kaffebønne, malet guld, se I. Guld
J.i.

II
t talem. og ordspr. den, der kom-

mer først til mølle, f aar først malet,
se II. først 1.1 (jf. u. Kværn i), mal, me-
dens vandet løber (Moth.M216. VSO.)
ell. det er bedst atmale,medensdet
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blæser (Biehl.DQ.IV.344), (nu næppe br.)

man bør benytte den gunstige lejlighed. 1.2)

(især fagl.) knuse føden mellem tænderne,
iscer kindtænderne (jf. Maletandj, ved at

underkæben bevæges fra den ene side til den
anden, med disse Tænder male ikke Bi-
erne eller tygge deres Spiise, men brage
dem til at aihiée. Fleischer.B.48. En tyk
Ko laa midt ude i Græsset og malede med
Tænderne. J FJens.££.^3. || i særlige forb.

m. adv. ell. præp.-led. Paa Havren maler
(graaspurven) Skallen bort fra Kjærnen
med Næbbet. BMøll.DyL 11.121. uden Nø-
len gav (køerne) sig til at male Skav-
græsset i sig.Buchh.K.52. \.z) m.resultais-
obj.ifremstHleved en knusningsproees,
ved at male (l.i). Tag fat paa Kværnen
ogmal(Chr.VI: vaaal)Meel.Es.47.2. »Der
knager Ægirs Mølle, j Der maler han sit

lieel.Oehl.NG.257. 'Der skal gruttes,
|

males Skraa,
| og Møllen tjene Penge.

Drachm.PHK.42. efter Spanieres Tilskyn-
delse . . anvendte (man i det 11. aarhun-
drede) Kværne til at male Papirmassen.
OpfB.UI.489. male gryn. 1. fremstille

gryn ved knusning af kom. VSOJI.458.
SkattegraverenJ888.II.95. 2. (sj., jf bet. 3.i)

billedl., i udtr. for at drøfte, tale meget om
noget. Dette gav jo Folk . . mange Gryn
at male (o: meget at snakke om). EmilRasm.
FB.119. 3. (jf bet. 8.4; dial.) billedl., i udtr.

for havets buldren. Feilb.1.496. male kaffe,
knuse kaffebønner i en kaffemølle olgn. Eolb.
Bars. II. 2. SaUXIII. 355. || »i. h. t. kong
Frodes vidunderkvcem Grotte. Lyd af Jette-
kvinders Grottesang, da de mole Guld og
Død t\lYToåe.Grnndtv.Vdv.l.378. AOlr.
NA.37. Vi maler, synger Fenja, vi svin-
ger Stenen, der er tung som Jorden, vi
maler dig Solopgang og Høveder og fro-

dige kgve.JVJens.Di.ll.
2) n». tings-subj., ow de redskabers bevæ-

gelser og virksomhed, hvorved knusningen ud-
føres. 2.1) om kværn olgn.: gaa rundt,
dreje rundt, være i bevægelse og ud-
føre en knusning af noget; ogs. svarende
til bet. 1.3 (se fx. Kværn sp.lOW^^). med
en lille Haandsrækning af og til klarede
"Værket (o: mølleværket) selv for sig, og
hvis Haandsrækningen blev glemt, saa var
det ikke værre end at Stenene i nogen
Tid malede den tomme Luft— male gjorde
de i hvert Fald. Gjel.M.6. (to) haarde
stene maler ikke godt sammen, se

haard sp.648^*^- || t videre anv., om mølle:
være i gang, virksomhed og udføre et

vist arbejde; nu især (i forb. m. adv. som
ud^ om vindmølle, vindmotor: pumpe vandet
ud af et inddæmmet omraade, der skal af-
vandes, udtørres. 'Han har Jer længe kuet,
han skatter Jert Land, | Saa langt som
Møller male til den tangklædte Strand.
Eatich.SD.II.225. Vandet blev malet op
ved Hjælp af et . . Mølleværk. Pa/lf.IL.
1.54. De smaa Møller nede ved Søen .

.

skulde male Vandet ud af Kærene. .Brc-

gend.A.8. Vindmotoren maler for fuld
Kraft, Nat og Dag stønner den og ^nm-
feT.Fleuron.KO.54. 2.2) (især fagl.) om
tænder: knuse føden, ved at underkæben
bevæges fra den ene side til den anden; ogs.

om selve bevægelsen. BMoll.DyLJ.203. Tæn-
derne (d: hos en ophidset mand) malede
mod hverandre i glubsk Skurren. CFMor-
iens.SV.52.jf.: I Mundhulen foregaarTyg-

10 ning, hovedsagelig ved Kindtændernes
malende og knusende Bevægelser..4.ffro^^.
FysioUS.

3) (jf. kværne 2-8^ overf. anv. afbet.1-2.

3.1) gøre noget til genstand for en behand-
ling, der minder om den, kom olgn. under-
gaar i en kværn; iscer: rulle ell. hvirvle
(noget) voldsomt rundt, omkring, af
sted olgn. (og derved evt. knuse det), det
lød hult, naar (skummet) knustes og ma-

20 ledes i frem- og til bageskyllende Hvirv-
ler henover Sandet. Drachm.LK.49. Q m.
adv. ell. præp.-led, der angiver resultatet som
en knusning olgn. (Moses tog guldkalven)

og opbrændte den med Ild og malede den
til Støv. 2Mos.32.20. »Det brager og kna-
ger i Slægtens Hus, |

det hviner i hver
en Fuge, I Guden i Marmor blier malet til

GTns.Drachm.VD.7.jf. : »Tiderne skred—
|

Dagene malte sig sønder. FrNygaard.SF.
30 116.

II
m. adv. ell. præp.-led, der angiver be-

vægelsens art ell. retning. Skibet blev af
Strømmen malet ned i Afgrunden. FSO.
I et Secund maledes og hvirvledes de
svære Bjælker bort som Halmstraae for
Vinden. Bergs.PP. 195. (køretøjet) malede
sine Hjul rundt i Vejens . . Pludder. Ponf.
FL.411. et kogende Kølvand . . malede
Vragstumper op og ned. KnudAnd.H.139.
3.2) bevæge sig paa en maade, der minder

40 om kværnens (ell. møllens) bevægelser; iscer:

være i en voldsom roterende ell. hvirv-
lende bevægelse (og derved evt. frembringe
en knusning af noget); ofte i forb. m. adv.
som rundt

II
om roterende indretninger, ma-

skindele olgn. (jf.bet.3.3). Skruebladene ma-
lede rundt. Christmas.(Tngre da.Digtere.II.

(1906).72). tunge vognhjul . . malede i

vejens grns. AnkerLars.VS.115. Ustandse-
ligt mSede Svingdørene rundt. PoZ.*Vu

50 1920.o.sp.5. H om strøm (jf. Malstrøm j. en
Vortex eller Hvirvel, hvilken . . kaldes
Maltqværnen, fordi den . . viser en om-
drivende eller maalende Strøm. EPont.At-
las.III.210. Uhyggelige, utydelige Bølge-
bevægelser — stridere og stridere, som
dybe, delte Strømme, der maler imod
hverandre. Drachm.F.II.293. Se en Opal,
hvid og grøn som malende Sø. Hoffmann.
BlaanendeDanmark.(1919).23. || i videre anv.,

60 om tankevirksomhed, hvorved tankerne bry-

des med hinanden ell. bliver ved at kredse om
noget paa en forvirret ell. trættende maade.
I hans Hjærne malede det rundt . . I utro-
lig kredsende Hvirvelhast gled Billeder
og Ytringer ud og ind, ind og ud. Drachm.
F.I.420. Hans Tanker malede uden Op-
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hør i den samme Kreds. OBang.Byen.
(1924).222. 3.3) (videre anv. af den ovf.
8p.826**^- nævnte brug; især G)j om damp-
skib, automobil olgn. : bevæge sig (fremad)
ved skruens (skovlenes) ell. hjulenes ro-
terende bevægelse; ogs. om passager i saa-
dant befordringsmiddel; kun i forb. m. adv.
ell. præp.-led. Hvor mange Dampbaade der
i Dag har malet os forbi, veed jeg ikke
selv. Grundtv.E.3. *Henslængt i Taksa-
metren | maler vi ud i Mørket. JVJens.
Di.32. I Morgen vil vi købe en Pullman-
Reservation og male af Sted modNewOrle-
Sins.HSeedorf.(PoUyil920.9.sp.6).jf. : (han)
maler ud gennem Svingdøren. JFJens,
(smst'^'Ul92 7.Sønd.3.8p.4).

|f (jf. ovf. sp.
825^'';

foræld.) køre i en kaffemølle (2). vi
(gaar) ud til Østerport, sætte os paa en
Kaffemølle (o: en slags kapervogn) og male
derud (o: ad Strandvejen). Tolderl.Skizzer.

(1855).U1. 3.4) (jf. male gryn u. bet. 1.3

;

dial.) om forsk, lydlige fænomener, der
kan minde om lyden fra en kværn, fx. om
kattens spinden (Thorsen.159. Esp.217),
menneskers smaaskænden, gnaveri(Feilb.
Esp.217. B,ietz.426(skaansk)), snakken løs

(i forb. som male noget af sig. Feilb.), ha-
vets brusen (jf. u. bet. 3.2) langs kysten
(OrdbS.(Sjæll.)).

II. male, v. ['ma'ld] (nu kun dial. maale.
Æreboe.140. Feilb.). præs. -er ['raa'lar] præt.
-ede ell. (nu uden for dial. især blandt kunst-

nere) -te (Heib.Poet.VIII.105. Hrz.D.IIL
224. Schand.BS.59. TangKristensensÆres-
bog.(1923).150. jf. Moth.M40. Feilb.); part.

-et ell. (nu uden for dial. især blandt kunst-

nere) -t [ma-'ld] (Boye.PS.IV.132. Holst.I.

145. Brandes.Xin.520. KMads.(Kunst-
bladet.1898.362). jf. Moth.M40. Feilb.). vbs.

-(n)ing (se II. Malingj, jf. Maleri, (glda.

malæ (Mand.18.37.42. Suso.l3), sv. måla,
sen.oldn. måla; fra mn<. malen (hty. malen^;
til ty. mal, mærke (se I. MaaV)

1) (nu kun m. overgang til (og vistnok

udviklet af) bet. 4 ell. Q) afbilde v. hj. af
linier, streger paa papir olgn.; tegne, male
en Figur paa Papiret. TSO. male med
Tusk. SÆJ5.

II
male 'af, afbilde; (af)tegne.

havde (jeg) et Stycke rød Krid, saa skulde

i*
eg maie det heele Assamblix af; thi jeg
:and ritze. Holb. Jean. 11.4. Jeg saae op
paa Taarnet. Der er ingen Vægtergang,
ingen, uden een, de have malet af paa
Muren; der er tegnet to Vægtere i natur-
lig Størrelse og med Couleurer. HCAnd.
111.9.

2) overstryge med, paasmøre en farve. 2.1)

m. h. t. ting: dække ell. overstryge med et

lag farve; især om den haandværksmæs-
sige overstrygning med malerfarve (jf. II.

farve I.2J. Moth.M40. Hele Huset er nylig
bleven malet. FSO. man (har) i den se-
nere Tid indført den priselige Skik, at

male Gulvene og Trapperne. Green. UR.
306. Bardenfl.Søm.II.259. maletl paaskrift
paa bræt, skilt olgn., der advarer folk mod

at komme i berøring med noget nymalet (og
faa maling paa tøjet). D&H. talem.: glo
som en ko paa en malet port, dør olgn.,

se Ko 2.1.
II

i forb. m. obj.-p^-æd., i udtr. som
male (noget) blaat, grønt, hvidt osv. vAph.
(1772).III. male byen rød, se rød. jf. ssgr.

som hvid(t)malet og fx.: en grønmalet
Træbænk. Schand.Fort.423. en rødmalet
port, se Ko sp.955". smaa, sortmalede

10 Træhuse. Holst.NoveUer.(1881).499.
\\ i sær-

lige forb. m. adv. male efter, d.s.s. efter-

måle 1. VSO. D&H. male (farven) op,
opbruge al farven ved at male. VSO. male
over, overmale. D&H. 2.2) m. h. t. legeme
ell. legemsdel: paasme re farveell.sminke;
spec. (dagl., nedsæt.) om dame: sminke (sig

i) ansigtet. Men, hvad behøver hun at
male sig saa tilig om Morgenen for at

lade sig see af os? Skuesp.V1.143. *(hun)
20 maler sit Ansigt, og kruser sit Haar. Thaar.

ES.26. (skuespillerne var) pyntede og ma-
lede i Axis\gierne.Schand.TF.I.68. *Mal
dine Læber,

|
smink dine Ø\ne. FrNygaard.

0.40. du ligner en af de smaa malede
Tingester fra Paladsvarieteen, som han
render meå.VBergstrøm.M.20.

3) overf. anv. af bet. 2: fremkalde en
vis (naturlig) farve hos ell. forlene
noget med et vist farveskær olgn. 3.1)

30 (poet., nu sj.) om frembringelse af en vis

farve, et vist farveskær, farvespil ved en ell.

anden naturvirksomhed; især om solstraa-

lemes farvning af noget, luftens ell. følelsers

indflydelse paa ansigtsfarven olgn. *fede
Dale,

I
Hvor gylden Kabelhat og Kløver

groe,
I
Og alle Farver det beblomstret

Grønne ma.Xe. Steners.Ode.48. 'Sundhed
dine Kinder maler. Lund.ED.22. *E\ var
de trinde Barnekinder røde;

|
Det var,

40 som havde blegen Sorg dem malt. Boye.
PS.IV.132. 'Aftenrøden dine Kinder ma-
led. Ploug.11.64. m. obj.-præd.: *jeg (saa)
undrende Guds Sol at dale | . . og hen-
rykt saae den atter male

|
Om Morgenen

den fierne Biergtop rød. Bagges.IV.28.
\\

(nu næppe br.) refl.: faa en vis (stærk, liv-

lig) farve. *Ved disse Ord sig Gudens
(o: Apollos) Kinder malte, | Hans Øie flam-
med, og hans Hjerte slog. Heib.Poet.VIII.

50 105. 3.2) (nu næppe br.) i udtr. for at

prygle en (slaa en brun og blaa); især i

forb. male ens ryg. Moth.M40. 'Hånd
slog paa hannem ud hans ene venstre
Øye,

I
Hånd malede hans Ryg, og ban-

kede hans Trøje. ReynikeFosz.(1747).108.
smst.72.

4) om kunstnerisk virksomhed: fremstille
V. hj. af malerfarver paa et ell. andet
materiale (især: lærred). 'Abildgaard taler]

60 Steds, naar han maler. Oehl.LJI.58. Han
maler atter paa det skiønne Billed. sa.C.

(1811).28. Hun havde Talent til at male.
Vel at mærke kun til at male, ikke til

Tegning. SMich. S. 132. som vbs. Malen:
*Lad denne Malen . . |

Hvo stedse lever

i en Drøm for Kunsten,
|
Den duer ej for
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Verden. Oehl. C. (1811). 69. (OlafPoulsens)
Interesse for Malen.AKirkebt/.OlafPoulsen.
(1917).53. II

t forh., der angiver særlige

malemaader, arten af de anvendte farver
olgn. Male . . med Oliefsirve. vAph.(1772).
III. Tøi, hvorpaa Blomster . . vare malte
med y^ndtsLTver. PEMull.'249. male (i)

akvarel, miniatur, pastel, male fresko,

male i olie, se Akvarel osv. \\ i forh., der

angiver det anvendte underlag, materiale.

Male paa Ijæred.vAph.(1772)JII. male i

Kalk (o: male fresko), i Vox. VSO. MO.
Især tidligere maledes meget paa Træ,
Sal.^XVIII.462. \\ m. obj.. der betegner det ar-

bejde, kunstværk, der fremstilles, et Marien
Billede, som Evangelisten Lucas skal have
maalet.Ærc6oe.i40. 'Dekorationer og Porte
(o: æresporte) man maler, |

synger, hvad
elleve Maser besang. P4Zrci6.f7S.577. den
bedste Marine, der er malet siden Eckers-
berg. Wanscher.(Pol.''/*1929.12.8p.5). male
landskaber, portrætter

i g m. obj., der be-

tegner det, der udsmykkes, dekoreres. Deris
Pagoder ere med Horerie og andet om-
flottigt udskaarne eller malede. Pflug.DP.
738. 'Han skal Platfonden male i min Sal.

Oehl.C.(1811).29. *male Potter.s»is/.73. Fyld-
ningen (i døren) stod malet med Landskab.
HCAnd.XI.2. male porcelæn, se Porcelæn.

[I
m. obj., der betegner det, der gengives, af-

bildes; ogs. undertiden (nu 1. br.) i forb.

male af t sa.bet. han saae Mænd malede
paa Væggen. Ez.23.14. 'Kande jeg Roser
male, | Jeg maled dem for dig.Winth.III.
29. Han har ladet sig male. VSO. Fruerne
vare malede af i Fløiel og Silke. HCAnd.
VII.14. m. obj.-præd.: endog Fuskernes
Pensel maatte male Dem skiøn. Falsen.
SA.IO. 'Sort og hvid man Døden maler,

|

Diævlen males sort ogTød.Oehl.Tord.(1821).
84. H male (en del af) et maleri op,
(fagl.) gaa det efter og trække farverne op.

vi have (i dag) havt de deiligste Lufte at

studere, og jeg vil gjerne mindes noget
af hvad jeg har seet idag, naar jeg skal

male Luften (o: paa et maleri) op..JTh
Lundbye.D.24. D&H. || m. overgang til bet.

5.2: male djævelen, fanden paa væg-
gen, se Djævel 1, Fanden 1.3. jf.: Metter-
nich fik igen Tag i Frederik Wilhelm og
hans Ministre, hjulpet af Revolutions- og
Frihedsfrygten, som han idelig malede
paa Væggen.Verdenshi<it.V.179.

5) overf. anv. af bet. 4 (jf. ogs. bet. 6). 5.1)

(poet., 7iu sj.) refl.; fremtræde med visse
farver ell.tegne sig som spejlbillede,
skygge olgn. 'den sagte Strøm,

| Hvori
sig Fuldmaanen vaaler. Hauch.SD.1.57.
•hvergang Solen daler,

| Seer den til

Hveen huld, |
Hvor Aftenrøden maler

|

Sig end erindringsfuld. Heib.Poet.IX.8.
•Imderlige Skygger male | Sig i Bøge-
skovens Sale

I
I det lyse Maaneguld. sa.

D.20. 5.2) (i rigsspr. især CP> i ord ell. to-
ner give et levende billede ell. indtryk
af; ogs. (nu 1. br. i rigsspr.; jf.: Talespr.

Levin.) i forb. male 'af. Havde min Ma-
dame havt nogen af de Qvaliteter, som
jeg beskrev, saa havde det været ilde af

mig at male hende saadan af. Holb. Vgs.

(1731).1.6. Her blev da een af de ualmin-
deligste Scener, Historien maler. Mali.
(Rahb.LB.1.6). 'Den som sin Fryd med
Ord kan male — | han er arm paa Fryd,
eller ogsaa paa Tale! Oehl.Digte.(1803).

10 247(jf. Thaar.PB.15). 'Mal da min Elskov
iif.Aarestr.SS.V.57. Forfatteren havde ma-
let sig selv og sin Stræben (i romanens
helt). Birkedal. 0.1.94. Hun fortalte Nyt
og Sladder om alle Mennesker. Og det
var grueligt, som hun kunde male dem
af! Thuborg.HK.29. male ('male af. Su^m.
(SkVid.XII.189). VS0.I.88. jf. afmale 3
slutn.) med de rette farver, med mør-
ke, sorte, stærke farver, se I. Farve

20 2.1. male med den grove pensel,
se ir. grov 4j. jf: 'Her Momus er sig
lig og fører gammel tale,

|
Man aldrig

har ham seet med anden Pensel male.
Holb.NP.A2r. male (en) sort (af), se

sort. ogs. (især dial.): male (en) af, bag-
tale; svcerte. D&H. i^eiZft. H t male en no-
get for, give en et falsk billede af, en falsk
forestilling om noget; foregøgle; foremale (2).

Brilghman vidste at male Oxenstierne .

.

30 alting saa behageligt for, at hånd troede
sMixxg.Slange.ChrIV.832. fmale (en) blaa
dunst for øjnene, bedrage (jf. sætte en
blaa dunst for øjnene u. blaa sp. 746"^-).

Du kan ikke male mig en blaa Dunst for
Øinene. Skuesp.IIl.44. U om ord ell. toner

(jf. lydmalendej. Ord, som ere beqvem-
mest til at opvække det stærkeste og
sandseligste Begreb om den Ting, der
skal udtrykkes . . kalder man malende.

40 JBaden. Gram. 298. 'Kling da. Nordens
Toner, over Vangen! | Mød de fremmede
kun uden Sky ! |

Mal den Storhed, som er
længst forgangen!P/oM^.FF.J.i.35. Ordenes
Evne til at male. Byskov.M.129. 5.3) (ogs.,

nu næppe i rigsspr., i forb. male af^ CP om
tanke- ell. fantasivirksomhed: danne, frem-
kalde visse forestillinger ell. (tanke)billeder;
dels om person: i tankerne danne sig et

(tydeligt) billede af. *0 Gud! hvad er
50 doff al vor Daad, | Vor Tanke og vor

Tale,
I
Vor' Anslag og vort Hjertes Raad,

|

Hvor skjønne vi dem male. Kingo. 12. I

maler Eder alting altfor dyster af. JPJac.
1.59. male sig en Fremtid i Rosenskær.
D&H. dels om legemlig ell. aandelig tilstand,

paavirkning: fremkalde et billede af, en
forestilling om noget. De Franskes over-
maade Emfindtlighed maler dem altid

baade Lykker og Ulykker større af, end
60 de ere. SkVidJV.104. 'min Vrede

i
Maler

mig Tingen en smule for sort. Bagges.
SkB.4. Drømmen malte (prinsen) i den
unge Qvist's Lignelse. Schand.BS.59. dels

refl., om tankebillede, forestilling: frem-
træde, vise sig tydeligt, tivagiigt.
'Mørke Syner for mit Blik sig made.
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Lund.ED.116. 'store Billeder sig male
|

For Øiet. Bagge8.Ep.lO?. 5.4) (ogs., nu næppe
i rigsspr., i forb. male af. Erz.D.III.224.
PalM.(1909).I.91) give noget ulegemligt
et synligt udtryk; afmale (2); afspejle;
præge. *Krigens blodige Vildhed

|
Maled'

endnu sine haarde Træk I I Nattens usta-

dige Stilhed. S»z.£).JlJi 7. et Brev, hvis
Skrift maler hans voldsomme Sindsoprør.
AFriis.BD. 11.174. især refl.: Høiagtelse
malede sig i alle Tilskuernes Ansigter.
Kampm.ChrIII.203. PalM.VIII.31. den
Rædsel, som malede sig paa det lille,

skarpe Ansigt Schand.BS.36?. || nu oftest

i forb. staa. malet. Alle de Forbandelser
han har faaet, staae malede i hans Ansigt.
Jacobi.(Skuesp.IV.213 ). *Øjne, hvori Kum-
mer malet staaer. Blich.(1920).V.162. den
højeste Fryd staar malet paa Deres An-
sigter. Schand.IF.164.

6) (overf. anv. af bet. 2 og i; jf.bet.l) spøg.

ell. nedsæt, om virksomheder som tegning
ell. skrivning, især naar de foregaar paa
en klodset, ubehjælpsom, sjusket ell. haand-
værksmæssig maade. Moth.M40. *hvis man
vil befale,

| Jeg daglig tusind' Vers skal
male, | Saa vælger jeg den Art med Hal
Wess.239. *(jeg) Mig øved' i. Bogstaver
først at male —

|
Saa Stavelser. Æa^^'es.

Ep.252. *Hver Mand, som med Kløgt gik
i Lærdom til Bund, | Latin paa Papiret
kun ma\te.Wilst.D.I.63. Male Side op og
Side ned. Gadeordb.^ Jeg har jo mindst et

Par hundrede Sider at male løs paa. Berg-
8tedt.A.20. ofte i forb. som male noget af,
ned, op ( Goldschm.1.364. Bang.BS.348.
Feilb.), fuldt (PAHeib.R.I.145. RSchmidt.
JE.8).
HL male, v. ['ma-lo] {afi. af l.M.a\; ^,

nu sj.) i forb. male af, afsætte (paa en
bjælke, planke olgn.) de vinkler, hvorefter
tømmeret afskæres. Funch.MarO.II.92.
Male-, i ssgr. (dial. ogs. Maale-, se u.

Male-karm, -værk samt Malstrøm^. \)(fagl.,

især møl.; hvor intet andet angives ndf., fore-
ligger denne bet.) a/"Lmale l.i, 2.1 (jf. Ma-
ler- 1), fx. (foruden de ndf. nævnte) Måle-
apparat, -evne, -finhed, -maskine, -metode,
-produkt; se ogs. Feilb. 2) (jf. Maler- 2)
af II. male 2, 4; undertiden findes baade ssgr.

m. Male- og Maler-, se u. Malehorn samt
Maler-kunst, -lak, -sager, -værk. -bane,
en. (møl.) den bane paa en møllesten, der
ligger uden om midtstykket, paa omsatsen.
8aUXVII.583.
malebarisk, adj. se malabarisk.
maledide, v. [mala'di'åa; ogs. -idi9'9]

-ede. {glda. d. s.; fra mnt. maledi(g)en (ty.

maledeienj; af lat. maledicere; jf. forma-
ledide samt benedide; foræld.) d. s. s. for-

maledide. Leth.(1800).214. || næsten kun i

part. maledidet (i best. f. ogs. -dide^
brugt som adj. Disputerede de meget om
dette, indtil den maledide Dag kom. Er-
nesto Dalgas. Krøniker ogÆventyr. (1896). 37.
Meyer.^

Malefikant, en. [malgfi'kan'd] fit. -er
ell. t -ere. {jf. ty. malefikant; afi. af mlat.
maleficere, gøre fortræd, skade; nu sj.) for-
bryder; misdæder. Moth.Conv.Ml9. De
Malificantere, som have begaaet Mord,
skulle . . sluttes i Sern.MR.1713.262. EPont.
Atlas.II.112. MB.1790.352. Bergs.PS.YI.
155. jf. (spøg.): de Malefikanter, som
Aviserne . . sædvanligvis udpeger som

10 Forfattere til anonyme Stykker. Reumert.
(NatTid."'/4l922.Aft.l.sp.4).

Male-flade, en. (jf. -plade; møl.) om
(hver af) de ru ell. riflede (overflader af)
plader (af sten ell. jærn, staal), mellem
hvilke korn osv. males i en kværn. LandbO.
III.484. -g:ans:, en. (møl.) den del af et

mølleværk, der bestaar af møllestenene (lig-

geren (2.1) og løberen); ogs. d. s. s. -bane. Mil
TeknO. Mølleri-Tidende.^^liil886.26.sp.2.

20 -gods, et. (jf. Gods 2.4; møl.) de produkter,
der fremkommer ved formalingen i en kværn.
Mølleri-Tidende.'>'/i2l887.142.sp.l. LandbO.
III.484. -grnnd, en. [n.2, 4] (mal.) den
flade ell. grund (L4.5), hvorpaa der ma-
les. Hag.YII.185. Malerbogen.(1922).106f.
-horn, et. [n.2] (ogs. Maler-. Eallager.
164. CollO.). (mal.) hornlignende redskab,
som anvendes til aadring ell. til maling af
blomster paa lertøj. AnkerKyster.BindesbøUs

30 Ex- Libri8.(1917). 9. Feilb. -karm, en.

(dial. Maaic-. Cit.l775.(AarbVejle.l922.13).

jf. Feilb.). (især møl.) kanal ell. tilløbsrende

(af træ), gennem hvilken vandet ledes ind
paa hjulet i en vandmølle. LandbO. III.
760. -knnst, en. 1) [I] (1. br.; især
spøg.) om møllerhaandværket, mølleriet, hans
urimelige Husbond og Mester i den brave
menneskenærende Malekunst (o: en møl-
ler). Gjel.M.218. 2) [n.4] se Malerkunst.

40 -lak, en. se Malerlak. -len, en. CMaler-.
Reskr.^^/9l788). (nu næppe br.) d. s. s.

-penge, tage Korn i Maleløn istedetfor

Fenge.Skr.^'>/iol824. MO. -maade, en.

[n.4] (især mal.). Hans Malemaade var
fransk. EHannover.SvK.50. VVed.RF.169.

II CC3, 1. br.) til n. male 5.2. der har be-
høvedes Jacobsens hele Talent og pastose
Malemaade for at gøre Hovedskikkelsen (i

Niels Lyhne) sevasTåig. Brandes.III.29.
50 Malene, en. [ma'le'no; i ssgr. -ma-

'le"(')na] flt. -r. (egl. kvindenavnet Magda-
lene; dagl.) nedsæt, betegnelse for en kvinde.
Festskr.VilhThoms.298. Folk nuomstunder,
de har jo mere Respekt for en anstændig
Kvinde, der sidder ugift hen med sit Barn,
end for de Målener, der gifter sig og skil-

les for et godt Ord. KMich.SSF.263. næ-
sten kun i ssgr. som Klat(te)-, Klods-, Klyn-
ke-, Somalene; som eks. paa mer ell. mindre

60 tilfældige dannelser (jf. Dania.IIl.44) kan
nævnes: hun siger, at det er Dem, der er
Kjærest med Mette. — Pjanke-Malene,
sagde Yvandsen.Schand.TF.I.lOl. havde
vi havt Vind, var jeg gaaet med Børten,
ikke med Pjaskem alene, som Søfolkene
kalde Dampskibet. ÆTC^nd.!!. 60. to for-
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fjamskede Sjokkemalener . . ejede Snu-
sken. Bergstrøm. KD. 3. (nogle) Sjuske-
'MaleneT.Schand.AE.241. „Maa jeg ikke
nok faa Lov til at køre en Tur med hende
(o: et halvtaars ham) . ." — „Ih saa ffærnel

Jeg er helst fri for den Tis s em al ene."
Soya.Parasitteme.(1929).54. hun er en Tos-
se-Malene. irt<i.i758.402.

Male-penge« pi. (nu næppe br. Maler-.

Be8kr.^y9l788). (jf.-\øn; møl, landbr., nu
1. br. i rigsspr.) betaling for at faa malet
(kom osv.). Adr.^^/il762.sp.9. Pl.ynlSll.
Feilb. -plade, en. (jf. -flade ; møl.). LandbO.
III.487.

I. Maler, en. {no. dial. malar, ty. mah-
ler; afl. afl. male l(i); nu næppe br.) per-

son, der maler kom olgn.; møller; se Ma-
ler- 1. jT". Grynmaaler (o: -maler). Thu-
rah.B.28.

II. Maler, en. flt. -e. {glda. malere, ma-
ler (Suso.48); afl. af II. male) 1) til II. male
2.1: person, der udfører malerarbejde,
især som haandværk. HolbJPaars.5?. en
dygtig Maler, især ifald han er en Maler-
mester i Langet, vil altid kunne forsørge
sin Kone. Gylb.EA.378. D&H. 2) til II.

m^e^'.person, som dyrkermalerkunst;kunst-
maler. 'Siden Rafael døde

|
Er i Italien ej

større Maler
|
End I: Anton AUegri da Cor-

Teggio.Oehl.C.(1811).86. Bergs.PF.532. Pont.
Nattevagt.(1894).3. || CP m.præp.at Borch
er., en uovertruffen og uovertræffelig Ma-
ler af Damekjolernes Atlask. KMads.B.145.
3) (03, l.br.) til II. male 5.2: person, især
skribent, som beskriver, skildrer noget paa
en levende, anskuelig maade. (især m. ob-

jektiv gen. ell. præp. ai). Den i Tyverne og
Trediverne i Frankrig raadende Retning
. . betonede det som Opgave for Histori-
keren at være Tidernes dialer. JohsSteenstr.

HN.106. som Skildrer, man fristes til at

sige Maler, af Natur og Landskab, af Byer
og Kirker har (Johs. Jørgensen) næppe sin
Overmand i nyere dansk Litteratur, i^se«.
LP.183. 4) O/- Malerstaffeli 2; astr.) i best.

f., som navn paa et stjernebillede (Pie-
tor) paa sydhimlen. SaVXVI.471.
Maler-, issgr. 1) ^j/.Male- 1; nu næppe

br.) af I. Maler, se Malersten 1 samt Maler-
løn, -penge ^u. Male-løn, -pengeø. 2) (jf.
Male- 2) af II. Maler 1-2, fx. (foruden de

ndf. medtagne) flg. ssgr. (især til II. Maler
2): Maler- akademi, -anlæg, -atelier, -blik,

-geni, -talent, -øje; endvidere ssgr. (til II.

Maler 1^, der betegner forhold, der vedrører
en malers haandvæi'k, ell. personer, der er be-

skæftiget herved, som Maler-arbejde, -dreng,
-haandværk, -karl, -lav, -lære, -lærling,

-mester, -svend, -værksted, ell. betegnelser

for redskaber, stoffer olgn. af den art, der
anvendes af malere, /bf. Maler-bøtte, -fer-

nis, -krukke, -lim, -lærred, -olie, -pap,
-potte, -spatel, -vogn. -bræt, et. {jf.
Farvebræt og sv. malarbråde; nu næppe
br.) palet. Moth.M41. (han) blander een
deel Couleurer, paa sit Maler-Bret. Zbw

Grønneg.III.365. VSO. MO. -doff, en.
(ty. malertuch; j/. Dug sp.l085-'; nu næppe
br.) stykke lærred, som bruges tU at male
paa. OeconH.(1784)JII.315. -farve, en.
tilberedt farve, der anvendes til at male med.
Moth.M41. VareL.(1807).IIJ92. SalVI.
344. -fernis, en. (fagl.) fernis, som an-
vendes til at overtrække visse malerarbejder
med og til at røre farvestoffer ud i. VareL.

ip (1807).II.193. Green.UR.275. -galleri,
et. (nu næppe br.) d. s. s. Malerigalleri.
FrSneed.I.51 7. Birckner.(Rahb.LB.I.448).
-gang, en. (jf. Gang 8.2; nu 1. br.) ^
malet plankerække under skandækket uden-
bords paa træfartøjer. Larsen, -gast, en.

J, matros, som besørger malerarbejdet paa
et skib. Bardenfl£ømJlJ55. -guld, et.

(jf. -metal, -sølv samt malet guld u. I.

uuld 1.1^. !) (nu næppe br.) d.s.s. Bladguld.
20 Moth.M41. VSO. MO. 2) (mal.) vandfarve

fremstillet ved udrivning af a/faldet fra blad-
guld med gummislim; muslingeguld. VareL.^
89. I ogs. om en efterligning heraf, frem-
stillet af tin. Funke.(1801).II1.419. -horn,
et. se Malehom.
Maleri, et. [ma-lairif] flt. (i bet. S-4)

-er. (afl. af II. male) t) (nu især nedsæt.) i

al alm., om handlingen at male (2, 4).

Hendes Øine smertede hende ved det fine
30 Maleri. Gt//6.F.i 65. Hvad skal det Maleri

til? Hvad kan De fortælle Folk ved at

male? DrachmJ'J.30. Helm gik gladelig
ind paa (at hans hustru skulde mahs), dog
paa den Betingelse, at Maleriet fandt Sted
1 hans li\em.EErichs.N.60. 2) (fagl.) om
malerkunst som en personlig evne, færdig-
hed ell. som kunstart. Au vieux Louvre .

.

hvis adskillige Kamre ere opfyldte med
skiønne Stykker udi Malene og Billed-

40 Hugning. Klevenf.RJ.119. For (0: før) Ra-
Shaéls Tider var Malerie udi et stort
iøTke.Wiedeu:elt.T.27. Smag for det Skiøn-
ne viste hun fornemmelig i Maleri (hun
tegnede selv nydeligt) og i Havekunsten.
Oehl.Er.1.215. vor Literatur og vor Kunst,
o: vor Poesi, vor Billedhuggerkunst, vort
Maleri. .Brandes.XJJ.558. (arkitekturen) har
større Betydning end det meste Maleri
og SknlptVLT. Pol.*/ia920.7.8p.5. O i forb. m.

50 nærmere bestemmelse (ell. i ssgr., jf.fx.Blom-
ster- 0). Genre-, Historie- (1), Kostume-
malerij om enkelt retning ell. skole inden for
malerkunsten (ell. dennes værker). Det hi-

storiske Maleri. MO. de Dragter og . . de
Smykker, som vi nutUdags kan studere i

Enkeltheder paa det venetianske Maleri.
VVed.BB.192. 3) konkr.: malet billede,
især kunstværk; spec. om et malet billede,

der bruges som vægprydelse. Moth.M42. De
60 beste Værelser . . skulde være beklædte
med skiønne Malerier. JSneed. VI.374. paa
Væggen hang tre store Malerier. .ffawcA.

1.18. (Cornelius's) dybsindige monumen-
tale Malerier. KMads.B.160. || GJ billedl,

om hvad der virker som et malet billede,

tager sig malerisk ud olgn. Mit Øie var

ini. Rentrykt «/, 1932 63
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blendet ved det skjønne Maleri (o: en ma-
lerisk egn). HCAnd.1.205. Der er mere ma-
leri, mere sol og ynde over søen her (o:

ved Sydfyn) end andet steds. SvendbAmt.
1927-28.78. apec. om malerisk gruppering,

opstilling olgn. af personer i en ballet olgn.

:

I Balletten sees en Række af bevægelige
Malerier. 7S0. levende Malerier. ^0. 4)

(til II. male 5.2) O sand, virkelighedstro

ell. (især) anskuelig, levende skildring,
frem,stilling af noget, især v. hj. af ord.

Biehl.DQ.IV.125. alle de heroiske Per-
soner (gaar) til Grunde i dette Maleri af

stærke Lidenskaber (o: Hugo von Bhein-
berg). Oehl.VI.271. Schultz var en Mester i

musikalsk Maleri. FiSO. (Holberg) haver
efterladt os et . . i det Væsentlige tro Ma-
leri af den danske Middelstands og Almues
Karakter og Sæder.Werl.Holb.^S. histori-

ske malerier i bunden og ubunden stil.

ADJørg.M.166. IHaleri-, i ssgr. [ma()l8-

'ri-l af Maleri, især i bet. 8; fx. (foruden de

ndf. nævnte): Maleri-auktion, -handler, -ken-
der, -ramme, -samler, -udstilling, -gal-
leri, et. 1) (jf. Maler-, Billedgalleri; ni*

1. br.) større, især offentlig malerisamling.

Argus.l771.Nr.38.1. Ørst.VIII.U. 2) *^

kabale, i hvilken billedkortene ligger i S ræk-
ker, naar kabalen gaar op. Legeb.I.c.45.

-kabinet, et. (nu næppe br.) 1) kabinet

(4), indeholdende en samling af mindre ma-
lerier ell. kabinetstykker. VSO. 2) fint gen-

nemført maleri i lille maalestok; kabinets-

maleri. Har De ikke Maleriekabinetter,
Kobberstykker og Cochiller? Skuesp.VIII.
474.
maler-inde, en. (jf. Malerske; kvin-

delig kunstmaler. ChrFlénsb.DM.II.175. Sig
Mull.B.198. Malerinde v. Den kgl. Porce-
lænsfabriks Juliane Marie Afdeling. TelefB.
1931.sp.5031.

Maleri -samlins, en. (jf. -galleri;

samling af malerier; især om offentlig sam-
ling: galleri (3.i). VSO. JLange.1.249. Jak
Knu.G.55.
malerisk, adj. ['ma-laris^^] (nu sj. ma-

lersk. Wiedewelt.T.27. Winth.VI.45. Højsk
Bl.1897.783). (jf. <jr. malerisch ; afl. af II.

Maler (2)) 1) som henhører til malerkunsten,

er i overensstemmelse med denne olgn.; især:

som (ved harmoniske farveforbindelser ell.

(især) ved kraftige, skønne linier, former og

stillinger) egner sig til emne for ell. virker
som et (livfuldt, skønt) maleri; pitto-
resk, længe stirrede jeg paa denne male-
riske Udsigt. Rahb.Fort.1.487. Ansigtet var,

med Hensyn til maleriske Forhold, egent-
lig hæsligt. Oehl.Øen.(1824).II.82. 'Male-
risk er Nytaarstiden, | Lys og Skygge
mødes dér. Grundtv.PS.VII.370. *om det
hvide Bryst, de runde Lænder |

Flød ma-
lerisk det foldede Gevandt. Bødt.81. Stilen
i den nyere Periodes Plastik bliver, som
man siger, mere malerisk, d. v. s. at den
mere og mere benytter Lys- og Skygge-
spillet paa Overfladen som kunstnerisk

Udtryksmiddel.JZan^'e.ifi^.i^. er det over-
hovedet forsvarligt at fremstille malerisk
et Emne som det nærværende? Billedet .

.

er en Radering . . med Titel: „Die Kir-
schensammlerin". JakKnu.In.l42. Wan-
scher.(se kulørt sp. 720**). 2) (jf. II. male
5.2, II. Maler 3, Maleri 4) G) om sprog, stil,

fremstilling(s-maade) olgn.: anskuelig og le-

vende, livfuld; malende. Homeri og Vir-
10 gilii fictioner i en Malersk Stiil ere lige-

saa poetiske som Historiske. Wiede%velt.

T.27. »Du skiønne Kløft! og vil jeg dig
|

Ved Harpen malerisk besynge ? Oehl.L.lI.
210. de dræbende „Kuglesprøjter", for at
benytte en virkelig malerisk Betegnelse.
NaturensV.1915.340.
9Ialeri-traad, en. (især fagl.) snoet

metaltraad, som anvendes til ophængning af
malerier. Værkt.64.

20 maler-kasse, en. (især fagl.) kasse,

hvori en kunstmaler opbevarer og transpor-
terer sine redskaber og farver. VSO. PLevin.
SG.16. JVJens.D.173. -klat, en. 1) farve-
klat (især: som maleren stænker under ar-

bejdet). D&H. DagNyh.'y8l931.8.sp.l. 2) (jf.
Klat 6.2 samt Klatmaler; dagl.) spøg. ell.

(især) nedsæt, betegnelse for en maler (1-2).

E Wolle.EtParKomedier.(1851). 103. Rode.
Dg.ll3. jeg . . kunde (ikke) lide, at den

30 Malerklat gik og forpestede Luften dér i

Huset med sin Terpentin og sine Farve-
lader. £Ænc;i.s.iV^.6i. -klatteri, et. (jf.
-klat; 1. br.) nedsæt., om (daarligt) maler-
arbejde. PNSkovgaard.B.322. -kolik, en.

(jf. -sygdom; med.) kolik, fremkaldt ved
forgiftning af bly, som anvendes i farver;
blykolik. vAph.Nath.VII.547. VSO. Christ.

Eemi.147. -kost, en. 1) (mal.) kost, der
bruges af malere (1) til overstrygning af

40 større flader. Moth.M41. Winth.NDigtn.163.
D&H. 2) om hvad der minder om en maler-
kost (1). Knopperne sidder paa Grenene
som smaa Blomster, helt fantastisk kan
de se ud oppe paa Kastanien, der er lige

i Springet og fuld af „Malerkoste". ^T.
^Iil922.3.sp.l.

Il ^ stueplanten Hæmanthus
puniceus L. (hvis blomster er samlede i en
skærmagtig stand). Frem. 1926/27.11.207.
-knnst, en. (nu næppe br. Male-. Moth.

50 M41). kunsten at male (4); ogs. om denne
kunsts (udøvere og) frembringelser. Holb.
Skiemt.)(8r. PalM.VIII.64. KMads.BB.29.
-lak, en, et. (ogs. Male-. VSO.III.L48).
(fagl.) lak, der anvendes af malere (1). Moth.
M41. Funke.(1801).II.682. VSO. -Ion, en.

se Maleløn. -metal, et. (nu næppe br.)

d. s. s. -guld (2). VareL.(1807).II.194. -mn-
skel, en. (efter ty. malermuschel; nu
næppe br.) d. s. s. -musling. Funke.(1801).I.

60 521. -musling, en. (jf. -muskel, -skæl;

zool.) ferskvandsmusling af slægten TJnio,

især U. pictorum (hvis skaller tidligere an-
vendtes til at opbevare og blande farver i;

jf. Muslingeguld;. Cuvier. Dyrhist. II. 63.

Spårck.ND.468. -mærke, et. (sj.) kunst-

nerens signatur paa et maleri. Blich.(1920).
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XXVI.140. -penn^e, pi. se Malepenge.
-pensel, en. (jf. -kost). Moth.M41. mand
(ser) med Forundring aldt det med Graf-
Stikken udført, som fineste Maler-Pentsel
ey skal kunne imitere. Elevenf.BJ.Qo. Krak.
1930.11.675. li

billedl. (jf. U. male 5.2;.

(Frotide) har Macaulays Evne tU at skildre

Personer træffende . . men Froudes Ma-
lerpensel opsøger helst Bevægelse og Røre,
Spænding og Brnå. JohsSteenstr.HN. 68.

-sagrer, pi. (ogs. Male-. DagXyh.^*hl912.
l.sp.4). fællesbetegnelse for en malers red-

skaber, farver olgn. Han klædte sig paa,
rodede i sine Kofferter, begyndte at pakke
sine Malersager ud. Drachm.F.1.36.
malersk, adj. se malerisk.
Maler-skab, et. J, skab til opbeva-

ring af malersager om bord paa skibe. Tekn
MarO. KuskJens.Søm.75.
Malerske, en. O/-Malerinde ; nu næppe

br.) kvindelig maler (1-2). Blich.(1920).

XIX.80.
Maler-skole, en. 1) skole til uddan-

nelse af (kunst)malere. VSO. JLangeJ.48.
2) (især ID) gruppe kunstmalere, som har
fælles nationale ell. stedlige ejendommelig-
heder, ell. som i synspunkter og stil er knyt-

tet til en bestemt kunstner som forbillede.

den franske Malerskole. VSO. KMads.B.
150. -skæl, en (VSO.) ell. et (MO.). (nu
næppe br.) d. s. s. -musling. VSO. MO.
•Staffeli, et. (f -staffelet). I) (jf. -stol;

I. br.) staffeli. Leth.(1800). 2) f (astr.) d. s. s.

II. Maler 4. Bugge.Astr.5. -sten, en. 1) [I]

(nu næppe br.) d. s. s. Malesten. Pflug.BF.
1102. nogle Malerstene, hvorpaa Slaverne
skulde male Korn. Reiser. IV.309. 2) (jf.
Farvesten 1 ; mal.) glat sten(plade), hvorpaa
farver olgn. rives med en løber (4.2). Blich.

(1920).XVIII.30. Pariserblaat rives meget
fiint , . paa en almindelig Malersteen. jJE.
1837.168. Haandgern.437.

||
paa Bomholm

betegnelse for en stærkt jæmholdig sandstens-

art (der bruges til saadanne sten(plader)).

BomholmsAvisJI9I923.2.sp.5. -stok, en.

(mal.) stok, hvorpaa maleren kan støtte haan-
den, der fører penselen. vAph.(1759). *Han
Malerstokken satte,

|
Paletten bort blev

lagt. Wiiith. Vl.lll. Drachm.EO.342. -stol,
en. om stol (fx. feltstol), hvorpaa kunst-
maleren kan sidde, medens han maler; tid-

ligere ogs. om staffeli. Moth.M41. VSO. Tops.
111.40. D&H. -stue, en. (fagl.) stue (fx.
paa porcelænsfabrik), der anvendes som ma-
lerværksted; ogs. om en kunstmalers atelier,

Moth.M41. Hauch.VI.188. Bergs.GF.I.90.
JLange.II.154. -sygdom, en. (med.) d.s.s.

-kolik. Sal.''III.482. -selv, et. 07- -jgnld

;

mal.) vandfarve fremstillet ved udrivning af
affaldet fra bladsølv; muslingesølv; tidligere

ogs. om bladsølv (jf. Ealk.V.696). uægte
malersølv, om efterligning heraf (legering

af tin). Funke.(1801).III.436. -tflj, et.

(iscer mal.) en malers redskaber, spande,
bøtter olgn.; ogs. om en malers arbejdsdragt.
PolitiE. EosterbUy10 1923. 2. sp.2. -Tærk,

et. (ogs. Male-;, (nu 1. br.) hvad der er malet;
spec.(nu næppe br.): maleri (S). Moth.M42.
LTid.l722.Nr.2.2. VSO. MO. der er et
skiønt Palatz, med . . fortreflige og kunst-
rige Male-vercker oc Contrafeyer op-
fylt.Pflug.DP.46.
Male-sager, pi. se Malersager, -sed-

del, en. (foræld.) skriftligt bevis for for-

malingsafgiftens betaling; mølleseddel. VSO.
10 MO. -sten, en. (jf. Malersten 1; især ar-

kæol.) om (mindre) sten, der anvendtes til

knusning af kom. JVJens.DF.18. jf. ogs.

Feilb. -strem, en. se Malstrøm, -tand,
en. [I.I.2] {efter ty. mahlzahn; nu 1. br.)

d. s. 8. Knusetand. Tode.ST.1.7. Prosch.Dyre-
rigetsNaturhist.(1851).33. D&H. -vand, et.

(møl., nu 1. br.) det vand, der driver en vand-
mølle. VSO. MO. -vejr, et. et for vind-
møller gunstigt (blæse)vejr. VSO. Tolderl.

20 F. II. 164. -Tærk, et. (ikke i rigsspr.

Maale-. Pl.(Kvartudg.)**fil741). 1) (nu 1.

br.) de indretninger (redskaber, maskiner),
hvorved formaling af kom osv., vandpump-
ning olgn. udføres; ogs. om virksomheden:
mølUri. Forordn.'yijl700.VI. JPPraU.
AC. 101. JMandix. Det da. Kammervæsen.
(1820).223. AarbVejle.1922.17. Dræbt i

Maleværket. Gaardejeren kom i Klemme
mellem Remmen og Motoren. DagNyhJ^ls

30 1931.9 sp.4. 2) se Malerværk.
Malhenr, en. se Malør.
mal-hngge, v. [I] (skibsbygn.) tilhugge

et stykke tømmer (spant) efter de opgivne
maler. Funch.MarOJI.92. Scheller.MarO.
294.

I. Malice, en. [ma'li*s(8)] flt. -r (se ndf).
{fra fr. malice, af lat. malitia, til malus,
daarlig, ond; jf. maliciøs; især O) ond-
skab(s- fuldhed); skadefryd; ogs. (med

^ noget afsvækket bet.): drilagtighed. Moth.
Conv.M20(yiilis). Vidste jeg, at du gav
disse Titler af Malice, skulde det be-
komme dig Ude. Holb.Kandst.V.8. hans
Satirer ere skarpe, uden at han deri ha-
ver viist enten Malice eller Grovhed.i Ttd.

1751.338. I skal see, at om der fra min
Side er lidt Malice deri, saa er der dog
ingen Ondskab. PASeift. Sfc.JJI.555. Erz.
X.25. Fru Juliane . . lo, hjerteligt og uden

50 Malice. Lauesen. iS.i7. (forfatteren latter-

liggør skuespillerne) under Udførelsen af
deres daglige Metier, hvUket morsomt,
men med en Del Malice, præsenteres i

Stykkets anden Åkt.BerlTtd.*/3l92o.M.7.

^P-3- II
gøre noget paa malicer, (dial.)

gøre noget paa beregning, i en underfundig
hensigt. OrdbS.(Falster).

II. Malice, Malicie, en. se Milits.

maliciøs, adj. [malisi'ø's, mali'/ø's]
60 (tidligere ogs. m. fr. form, se ndf.— nu sj. ma-

litiøs (malitieux). Skuesp.I4.4. POBrøndst.
B.63. Bregend.IdelyseNætter.(1920).42. —
nu kun dial. maliciøsk, malis(j)øsk. Holb.
Bars.III.5. Blich. (1920).XIII.149. Hostr.
G.llO. ABecke.P.17. Feilb. OrdbS.(Fyn,
SjæU.). jf. Esp.454 samt malitiøsk. HGAnd.

58«
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VIL 37). adv. -i ell. d. 8. (Chievitz.NF.78).

{fra fr. malicieux (og til dels ænht. mali-

tios^ af lat. malitiosus, til malitia (se

Malicej; i rigsspr. kun tP) ond; ond-
skabsfuld; ogs.: drilagtig; i dial. end-
videre: hensynsløs, kaad, ustyrlig, gnaven
m. m. Moth.Conv.M20. hånd har været saa
malicieux at giøre en Comoedie over mig.
Holb.Bars.IIl.5. en malicieus L^tteT.Skuesp.

IX.318. opsøge de aristokratisk Misfor-
nøjede, stille sig imellem dem og være
fornem-gnaven eller malicieux, kunde ikke
falde ham ind. Goldschm.(1908).VI.303. (tje-

nerskabet)havde sine egne maliciøse Tanker
over det uventede Besøg. Leop.LR.18.

I. maling: ell. Malning, en. (nu kun
dial.JAsial{n)ing.DL.5—ll—4. Feilb.). flt.-er,

1) som vbs. til 1. male (l.i). Kraft.(Rahb.
LB.1.15). Han forestod Malingen. VSO.
Den anden Malning giver . . det bedste
Mel, det saakaldte Kjærnemel. Oi)/"^.i 7J.-29.

Ved denne Sønderdelingsproces (Malning)
passerer Kludene . . et Formalingsapparat.
PapirL.296.

||
(især dial.) om arbejde med

at male, søgning til en mølle, en møllers

forretningsvirksomhed olgn. Ved Arnaga ere
to VærmøUer, som dog ey Arnagabo al-

lene kunne skaffe Maling nok. FNSkov-
gaard.B.313. Denne Mølle har kun liden
Maling. YSO. Feilb. 2) (møl.) konkr., om
hvad der er malet; mølkriprodukter. Moth.
M216. jf: Mølle skal sælges. 10.000 Tdr.
Skraamaling foruden Bagermaling
sælges. NatTid.ynl912.M.Till.l.sp.6.

II. Maling:, en. (uden for bet.l nu næppe
i rigsspr. Malning, i bet. 2: Visd.l5.4(Chr.

VI). Wiedewelt.T.22. Molb.F.327. i bet.8:

Frahl.ST.III.88. ECAnd.IX.189. Bomh.
Samlinger.XII.(1918).115). flt. (sj. i rigsspr.)

-er. {ænyd. malning, glda. maling (Suso.

129.194); vbs. til II. male; jf. Maleri) 1)

som vbs.: det at male; spec. i flg. anv.: I.i)

til II. male 2. man kan vel nok selv klare
den Smule Ma\mg.I)agNyh.^y3l931.8.sp.l.
mal(n)ingen af møblerne tog lang tid

i

m. overgang til bet. 3: K. lod (skibet) faae
en ny Maling. Goldschm.Hjl.1.9. 1.2) til

II. male é (jf. Malen (u. II. male 4j, Ma-
leri (1-2), Malerkunst^. *Hvordan skal jeg
(o: en kunstmaler) leve,

|
Naar jeg ei male

kan? Er Malningen | Ei saa nødvendig
mig som Aandedraget? Oehl.C.176. Hertug-
inden rejste sig for at gaa. Hun skulde
have Time i Maling. Bang.SE.80. Under-
visning i Malning. KunstmusA.1926.226.
1.3) O til II. male 5.2. Om Malinger. Vil
Taleren forlyste og røre tillige, saa maae
han ofte male sine Tilhørere Gienstanden
i stedet for at tale om åen. Ba8th.GT.249.
Malning eller Skildring! MxLs\ken.MusikL.
(1801).153. jf: Jeg . . mistvivlede om at

kunne faa den for mig naturlige brede
Figurmaling bragt ind i den snævre
Ramme . . som Dramaet fordrer. Schand.
0.11.185. 2) om hvad der er fremstillet ved
maling (1). 2.1) (nu næppe br.) om malet

arbejde, især kunstværk, maleri (8). Fun-
terne vare prydede med smukke Malin-
ger, i Tid. i 7^<8.iV^r. 3. 7. Klevenf.RJ.93.

\\
kolL, om den samlede kunstneriske (malede)
udsmykning af noget. Altertavlen, meden-
del bibelsk Billedmageri og Malning ud-
stafferet. PJVSfcov^'aard.^.^^^. Nogle Væ-
relser ere prydede med Maling, andre
med Stuccaturarbeide. 750. 2.2) (dial.) i

10 videre anv., om billeder i en bog (OrdbS.
(Ærø)), billedkort (Feilb.) olgn. 3) den
tilberedte ell. paastrøgne malerfarve.
Han spildte Malingen. FSO. Trækors (o:

paa grave), hvor Malingen var skallet- af.

JPJac.I1.313. Du skulde faa (kisten) strø-

gen over med frisk Maling. Skjoldb.KH.29.
n (Jf. II. male 2.2j om sminke, pudder olgn.

lidt Maling er ikke det værste. Jeg har
lagt Mærke til, at du faar saadan nogle

20 røde Pletter paa Kinderne, naar du bliver
varm. VBerqstrøm.M.20.
niali8(j)e8k, maliti«8(k), adj. se

maliciøs.

Mal-kant, en. [I] (skibsbygn.) den kant

af et stykke tømmer (spant), hvis form be-

stemmes V. hj. af en mal. Funch.MarO.lI.93.
malke, v. ['mal^a] -ede. vbs. -ning (s.d.).

{æda. (i bet. 1) malchæ (AM.86), molkæ,
oidn. m(j)olka, oe««^. melcan, meolcian, oht.

somelchan; besl. m. lat. mulgere, gr. amél-
gein; jf. Mælk, mælke)

1) bringe mælken ud af yveret paa
husdyr som køer, geder olgn., især ved at

drage i, stryge og trykke dette og patterne

med hænderne ell. v. hj. af særlige maskiner
(malkemaskiner). DL.6—17—41. mine Ged-
der skulde været malkede. JBo&ir)Son.J.245.

*der maa malkes 1 skal med Smørret Osten
|

Ei fattes paa vort Bord. PalM.IV.56. *pi-

40 gen skal glemme
| at malke sin ko. Eostr.

SD.I.64. A skal op og malke Klokken 8.

Buchh.K.21. Malkningen . . foregaar sæd-
vanligt tre Gange om Dagen, og det hed-
der overensstemmende hermed: malke til

Morgen . . malke til Middag . . og malke
til Aften. DFJ931.49.

\\
(landbr.) m. obj. og

præd. det er min Mening at malke Koen
gold en Gang for alle. JFJen8.fl.i85 (jf.
gold sp. 1206"). En øvet Malker ved altid,

50 om Koen er malket ordentlig ren, naar
han forlader den. LandbO.IlI.499. man
(søger) ved Anvendelse af rigelige Foder-
mængder at faa (køerne) fedede, samtidig
med at man malker dem — man „malker
dem fede". SaUXIV.278(jf. malkefede;.
malke en ko tør. Feilb. jf.: Hvor trives

ikke Hiorden, naar Hyrden vil føde og
ikke malke den alt for n2eT\Argus.l770.
Nr.1.3.

II
(landbr ) i særlige forb. m. adv.

60 malke af. 1. d. s. s. afmalke 1. Moth.M113.
VSO.L88. Feilb. 2. d. s. s. afmalke 2. VSO.
1.88. malke efter, malke endnu engang
(for at faa al mælk med). Fleuron.KO.llO.
se ogs. sp. 841*. malke ned, trykke (ell.

suge) saa meget paa patterne, at dyret (koen

osv.) lader mælken ned. når der skal mal-
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kes, kaldes (kalvene) ud ved navn, malker
hver sin mor „ned" og „efter", mens malke-
pigen altså kun tager den midterste mælk.
NAJensen.Ventetider.(1926).B8. malke op,
bringe et dyr, som ikke giver mælk, til at

malke (2) igen ell. bringe et dyrs mælkeydelse

i vejret. Moth.M113. MøllE.IV.282. mal-
ke ud, O/"- udmalke j d.s.s. afmalke 1. Moth.
M113. VSO. Feilb. \\ talem.mun malker
koen og slaar den ikke for panden
og det er besværligt at malke en lø-
bende ko, se Ko 2s. malke den blaa
ko, se III. blaa 3.4. malke bukken, (nu
næppe br.) gøre unyttigt (og ørkesløst) ar-

bejde. Moth.MllS. VSO. D&H. (nu næppe
br.:) 'Man siger for et Ordsprog, som
Ingen forkleiner: | Paa Amager mal-
ker de helst, naar det regner.Hrz.
V.H40.

2) ( landbr.) om hunnen af forskellige hus-

dyr: give, yde mælk (naar den malkes(l)).

koen malker vel. Moth.M113. Ew.(1914).
V.84. 'Kald paa den brune, den kullede
Kol

I
Kald paa den røde, der malker for

To. Eauch.SD.1.287. Hvordan malker kø-
erne an? Hjortø.HE.56. || ni. obj., der be-

tegner mængden af den ydede mælk. (koen)

kunde malke, ja, jeg husker ikke hvor-
mange Kander daghg. PRMølLBL.183.
(køerne) malker næsten intet og er blevne
pilmagre. PoZ.»Ve/907.4. || malke blod,
udskilte blod i mælken. Kella (o: en ko)

malkede sig ihjel; hendes Energi var saa
enorm, at hun tilsidst malkede Blod. Fleu-
ron.KO.237. || talem. koen malker gen-
nem tænderne ^af tanden. Sai.F/i.57^^
ell. halsen, se Ko 2.3. den blaa ko mal-
ker, se III. blaa 3.4.

3) videre ell. overf. brug af bet. 1 (se ogs.

Feilb.). 3.1) videre brug af bet. 1 || m. h. t.

kviyider. (hun) blottede ugenert det ene
Bryst og det andet Bryst, mens hun lod
Barnet malke (alm.: die).Aakj.VB.18. spec.

(foræld.) som middel til at konstatere svan-
gerskab hos ugifte kvinder: Da man . . mal-
kede Omegnens Piger, viste en sig at være
med Die. TroelsL.XII.144. || om myrernes
udnyttelse af næringsvædske hos visse insek-

ter (se Malkeko 2). Jeg forekom mig som
det Insekt . . som Myrerne har Brug for
og som de derfor „malker". AHenriques.
GA.114. 3.2) O billedl. brug af bet. 1. nu
hyler og raser Stormen derude og malker
Regn og Hagl i stride Strit mod mine Ru-
der. KnudPouls.BD.103. 3.3) overf., om
handling, hvorved noget lidt efter
lidt udtømmes ell. udnyttes; ofte i forb.
m. præp. for til betegnelse af indholdet, ud-
byttet. Tusind-Tons Jernbøjer (vil) ligge
og vugge derude i Brændingerne og
malke dem for deres Kraftindhold. PowF.
LP.IV.9. noget, som stjæler Livskraften fra

os . . — som malker Sjæl og Blod . . ud
af Kroppen. sa.FL.258. malke (= udfritte)
en. D&H. malke en automat, (vulg.)

tømme en automat, især v. hj. af falske

pengestykker. GeorgAndersen.Den nyDreng.
(1921).o7. II

især: lidt efter lidt (og ofte

paa en ubarmhjertig, gridsk maade)
drage økonomisk fordel af; udnytte;
udbytte. Hånd malker ham så lenge hånd
har noget. Moth.M113. *en Pave . . som at

malke nok forstod. Bødt.l31. de større og
større Summer, Samfundet malkes for til

Luksusformaal. HarNiels. TT. 111.57. spec.

ip (ogs. i forb. malke af. D&H. Feilb.):

plukke, blanke af i kortspil, (han)
spillede Brus eller Hyp med den ene Po-
litibetjent og en gammel Skrædder, som
nok har forstaaet at malke ham ordentlig.

Schand.F.72.
Malke-, i ssgr. (især landbr.) af malke

(1-2), fx. (foruden de ndf. medtagne) til

malke 1: Malke-apparat, -forklæde, -kone,
-kursus, -lærer, -tid, -trøje, -tøj; til malke

20 (1 og) 2: Malke-anlæg, -besætning, -evne,
-race, -stamme, -aag^, et. aag(S), hvori mæl-
kespande bæres. VSO. Pont.F.11.4. -brik,
en. (1. br.) brik, der lægges oven i malke-
spanden, for at mælken ikke saa let skal

skvulpe over under transporten, -brikke:
MO. D&H. -bette, en. ^j/. -kande,-spand;
nu gldgs.) (mindre) spana, i reglen m. laag,

der (især tidligere) anvendtes ved malkning
og transport af mælken. Moth.M113. Han

30 faaer Gaarden, men han skal skaffe Svi-

gerdatteren, og Ingen, som ligner Grev-
inde Clara. Hun maa heller være fra

Malkebøtten end fra Statskalenderen. H(7
And.IV.251. SjællBond.91. i sammenligning

:

(brysterne forekom) mig som et Par Malke
Bøtter. Ew.(1914).IV.296. -deje, en. (jf
-komtesse. Mælkedeje; arkais.) nedsæt, om
malkepige. MHenckel. Væbnersholm. (1902).
137. -dyr, et. dyr, der malkes, giver mælk,

40 holdes for mælkens skyld. Schandrup.I4r.
Køerne (er) blevne bedre Malkedyr, de
giver mere og federe Mælk. Hertel.A.l67.

-faar, et. faar, der opdrættes til malkning
(mods.Kød-, Uldfaarj. Abildg&Viborg.F.93.
LandbO.lLS. -fede, v. (jf. malke fed u.

malke 1^ benytte (en fedeko) som malkedyr;

fede (en ko) til slagtning, samtidig med at

den anvendes til mælkeproduktion. Landbo-
højskolensAarsskrift. 1921.44. jf.: Ko til

50 Salgs, nær Kalv, kraftig bygget, passende
til Malkefeder. NatTid."*/al909.M.Till.4.

sp.3. -gang, en. (nu næppe br.) malkerens
gang til og fra stedet, hvor han malker. Flei-

scher.AK.146. Pram.1.354. -gred, en. ged,

der opdrættes til malkning. Adr.^^U1762.sp.l5.

LandbO.II.381. -hest, en. (gammel) hest,

der anvendes til at trække malkevognen olgn.

(jf. -as). DF.1931.98. -hoppe, en. hoppe,

der (fx. i Busland) opdrættes og holdes for
60 tnælkens skyld. LandmB.II.393. -kande,

en. (dial., nu lidt gldgs.) om malkebøtte ell.

malkespand. Cit.l 7'07.'(AarbPræstø.l925.90).

FrGrundtv.LK.169. AarbFrborg.1918.40.
-ko, en. 1) ko, som giver (især: rigelig)

mælk, ikke er gold. Moth.M.113. LandbO.
IIL489. 2) (jf u. malke 3.i; sml. ogs.
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Ko i.s) i forb. myrernes malkekøer,
om de insekter (bladlus olgn.), der p. gr. af
den næringsvædske, de indeholder, holdes og
„malkes" af myrerne. Bergs.MS.d58. Frem.
DN.645. 3) 07". malke 3.3; 19 om hvad man
stadig ell. gennem nogen tid (og ofte paa en
ubarmhjertig, gridsk maade) drager (økono-
misk) fordel af, udnytter, udbytter. Korten-
spil er en god MaJke-Koe for dig. Eørn.
Moral.1.142. 'Han er rig

| Og derfor tog
vel Tordenskiold ham med,

|
Som Malkeko.

Oehl.T.196. Aldersrenteordningen (virker)

i Retning af at gøre Staten til den store
Malkeko.GadsMag.1928.501. -komtesse,
en. spøg. ell. nedsæt, betegnelse for en (især

paa en herregaard tjenende) malkepige. Zak
Mels.B.OS. Buchh.K.21. -krans, en. (for-
æld.) udstoppet ring af tøj olgn., som lagdes

paa hovedet, for at man kunde bære malke-
bøtten derpaa. Moth.Mllé. Winth.V.84.
CReimer.NB.137. Hedebo.40. -kTæg^ et.

kvæg, der holdes for mælkeproduktionens
skyid (især mo^Zs.Slagtekvæg;. (Kalk.V.696).
VSO. LandbO.III.491. -legeme, et. ind-
retning (paa malkemaskine), som anbringes
paa patten og trykker mælken ud af denne.
LandbO.III.491. -maskine, en. maskine
til malkning. LandmB.Il.295. -pige, en. 1)

(jf. -deje, -komtesse, -so^ tjenestepige, som
malker kreaturerne (og som tidligere ogs. ker-

nede og lavede ost). Holb.MFbl.200. PalM.
IV.274. LandbO.IL166. 2) (jf.u.maWae 3.i;

vulg., sj.) om pige, der (især som amme) lader

sig die. De havde faaet det Indtryk, at hun
skulde være Amme hos et fornemt Her-
skab . . Og saa var hun blevet „Malke-
pige paa et Englehjem (o: et fødehjem)'^.
AndNx.DM.IV.50. -plads, en. plads, hvor
kvæget samles til malkning (jf. -stedj. Argus.
1771.Nr.37.3. Blaum.StS.61. Feilb. -præg,
et. (jf. -tegn; udseende (skarpe, kantede
omrids og stærkt udviklede mælkeorganer),
som præger en (god) malkeko. LandmB.lI.
265. LandbO.lII.842.
Malker, en. flt. -e. (jf. Gedemalkerj.

1) (landbr.) til malke 1: person, som malker
(ell. betjener en malkemaskine). LandmB.lI.
294. den unge, malkende Pige (er) mange
Steder blevet afløst af den mandlige Mal-
ker. CReimer.NB.209. 2) (landbr.) til malke
2: kreatur, især ko, som giver (god og rige-

lig) mælk, ikke er gold (jf. Malkeko i);

især i forb. som en daarlig, god osv. malker.
MøllH.1.294. Et Par svære, storvommede
Malkere, hvis svulmende Yvere næsten
fejede Spiltovetl Fleuron.KO.108. 3) (l.br.)

malkemaskine. Krak.1922.11.700. Mal-
kerske, en. (1. br.) kvindelig malker (1).

Fleuron.K0.184.
Malke-regter, en. (mandlig) person,

som malker og passer kreaturerne; (nu of-
test :) fodermester. LandmB.lI1.410. Fleuron.
KO.llO. -rer, et. fint (sølv)rør, hvormed
pattens lukkemuskel kan aabnes, saa at mæl-
ken løber ud. MøllH.IV.280. Landmands-
Blade.1882.727. -skammel, en. lav træ-

skammel (med tre skraatstillede ben og halv-
cirkelformet sæde), som anvendes under malk-
ning (jf. -stol;. VSO. Wied.S.146. LandbO.
111.496. -so, en. (vulg.) nedsæt, betegnelse

for malkepige. Schand.TJM.192. -spand,
en. (jf. -bøtte, -kande; spand, som anvendes
ved malkning og undertiden ogs. (især tid-

ligere) til transport af mælk. Moth.M114.
Winth.II.l55. LandbO.II1.497. -sted, et.

10 (l.br.)d.s.s.-}^\2iås.Moth.M114. VSO. -stol,
en. (især dial.) d. s. s. -skammel. Moth.M114.
VSO. JakEnu.GP.14S. Feilb. -tegn, et.

(jf' "Praeg; ydre kendetegn (stort yver, frem-
trædende mælkeaarer olgn.), der viser, at en
ko malker godt. LandmB.lI.264. LandbO.I.
558. Feilb. -tyr, en. tyr af malkekvægets
racer. LandmB.II.266. -torklsede, et.

hovedtørklæde, som malket-en, isår malke-
pigen, har paa under malkningen. Pont.FL.

20 71. DF.1931.97. -vej, en. (1. br.) vej (fra
gaarden) til det sted paa marken, hvor krea-
turerne malkes. Det er en lang Malkevei
at gaae for en Pige. FSO. MU. -vogn,
en. vogn, hvorpaa mælken køres hjem fra
marken. DF.1931.50. -og, et. (nedsæt.; 1.

br.) gammel malkehest. HCAnd.lII.96. DF.
1931.98.
malkning, en. flt. -er. 1) vbs. til malke.

1.1) til malke 1. Melken for to eller
30 flere Malkninger (samles). Olufs.NyOec.I.

234. LandbO.

I

II.498. 1.2) til malke 2, i ssgr.

som Blodmalkning (s. d.). 1.3) (1. br.) til

malke 3; til malke 3.3: den Malkning af

Sympati uden Gengæld, som det borger-
lige Samfund i den sidste Menneskealder
har været Genstand for i Humanitetens
'NavB.HarNiels.TT.III.81. 2) (nu næppe br.)

den mængde mælk, der malkes (ell. ydes) paa
en gang, ved en malkning (1). Moth.M114.

40 Den hele Malkning blev spildt. VSO.
MallasCt}, en. se Melasse.
I. Malle, en. ['mala] (nu næppe &r. Mal.

EPont.Atlas.1.652. vAph.Nath.V.213). fit.-r.

{ænyd.-mdlle og (flt.) mallere, .sv. mal; vel

fra nt. malle (FalkT.EtymO.1.494), om-
dannet af mnt. walre, hty. dial. wale, wal-
(l)er, weller (hty.we]s, se Vels;, og egl.

sa. ord som Hval; jf. Kongefisk slutn.)

jf navn paa fisk af familien Siluridæ;
50 især om arten Silurus glanis (europæisk Æ

malle), en af de største europæiske fersk- ^
vandsfisk. Malle . . Er en stor, grim fisk,

som fanges i Sorøe sø, og er Dannefæ.
Moth.M43. *Denne Sø (o: Sorø sø)l javel,

hvad var den?
|
Mallen, som den stolte

Bisp
I
Havde sat, var jo forlænge

|
Siden

død i Krampegisjil Bagger.II.456. Krøyer.
111.120. DanmFauna.XV.299. || den elek-
triske malle, Malapterurus electricus;

60 krampemalle. Brehm.Krybd.307. BøvP.IL
457.

II. Malle, en. [imala] (f Mallie. LTid.
1728.282. VSO.). flt. -r. (ænyd. mallie,

malle; fra »wnf. mallie, af fr.maille, lat.

macula, egl. sa. ord som Makel) 1) (nu
næppe br.) maske (i fiskenet, -garn olgn.).
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VSO. 2) dels (foræld.) om de i hinanden
slyngede smaa jæm- ell. staalringe, hvoraf en
ringbrynje olgn. bestaar (Moth.M43. VSO.);
dels: lille bøjle ell. ring af traad ell. (nu
især) metal, som sammen med en hægte (I.I.2),

der passer ind deri, anvendes til sammen-
hæftning (hægtning) af klædningsstykker
olgn. (jf. Marne^. *Tit vil ei Mallen rigtig

i sin Hægte. Oehl.Digtn.1.23. Hægterne
sættes V» cm. indenfor Kanten (o: paa et

forliv). Mallerne lige i Kanten. B^aatirfv.

121.
II

talem. passe sammen som hægte
og malle, se I. Hægte 1.2. 3) (jf. Malle-
tunge ; haandarb.) ved kniplingssyning : pry-
delse (især i hedebosyning) i form af en
bue. Tidsskr.f.Kunstindustri.1898.88. Vort
Hj.IIIl.19.

Malle-hæg^te« en. ^mocZs. Kroghægte;
især dial) d. s. s. H. Malle 2. ThieleJII.186.
Feilb. -krave, en. [n.2] (foræld.) brynje,

panser, som er sammensat af ringe, og som
dækker halsen og overkroppen; ringkrave.
Moth.M43. Grundtv.Bjoic.116. jf. smst.226.

Mallemnk, en. [mala'mu^l ^o^s. Mal-
lemakke. Kjærbøll.579. Sal.lV.920. jf.
Mallemugge. 7S0. Mallemnke. vAph.Nath.
111.363). tit. -ker. {fra holl. mallemok, af
mal, nar, og mok, maage; navnet skyldes, at

fuglen let lader sig fange) i) % den maage-
lignende stormfugl Fulmarus glacialis, is-
storm fuglvÅph.Nath.III.363.Lutken.Dyr.
237. Mallemukken kom hurtigt og lydløst,
krydsende omkring Skodserne paa stive
"Vinger. AchtonFriis.419. 2) (^, nu næppe
br.) betegnelse for visse folk af en hval-
fangers besætning (hvis arbejde bl. a.

bestaar i at holde de mallemukker borte, som
(i stor mængde) flokkes om deti dræbte hval).

vAph.Nath'.III.363.jf.:MsinemokshageT
til Flensning. CPont.HE.25.
Malle-panser, et. [II.2] (foræld.) om

mallekrave ell. om en hele kroppen dæk-
kende brynje, rustning, som er sammensat
af ringe; ringbrynje. (Kalk.II1.18). VSO.
MO. -tan^e, en, [n.3] (haandarb.) ved
kniplingssyning : tunge, som bestaar udeluk-
kende af maller. VortHj.III1.19.
Mallie, en. se H. Malle.
Mal-loft, et. [I] (jf. ty. mailboden;

skibsbygn.) spanteloft (hvor male(r)ne af-
sættes). Larsen.
Malm, en (Holb.DNB.44. Grundtv.SS.

11.360. VSO. MO. NMøll.R.48) ell. et (Oehl.
(1841).VIII.133. Hauch.SK.25. Winth.X.
105. NSvends. H.101. jf. HøysgAG.33.38.
Levin.KS.53. Saaby.''), [mal'w] Høysg.A G.33.

flt. -c ell. (nu sj.) -er ['maK'taar] (Briin-
nieh.M.181.240. PhysBibl.XIX.163. OpfB.^
III.76). (glda. malm (Kalk. III. 19.V.696.
Mand.25.144. Lucid.38), oldn. malmr, jf.
got. malma, sand; besl. m. I. male)

1) (bjergv. og mineral.) mineral, der
indeholder tunge metaller (i saa stor

mængde, at de lader sig udnytte), ell. masse
(i jorden), stenart, der indeholder me-
tal (i ren tilsiand); erts (I.l). (jærnværket)

som for mangel af god malm for den
største tid ligger n-dre-vet. Holb.DNB.44.
Briinnich.M.181. Biergmanden . . drager
Malmen frem af det haarde Field . . smel-
ter og renser den, at det ædle Metal kan
skues i dets G]3inds. Mynst.Oehl.7. Wagn.
Tekn.7. Cs.s.^?mGeoZ.4. magnetisk malm,
se magnetisk l.i.

|| (jf. bet. 4; undertideti

m. oi'ergxing til bet. 2) billedl. ell. i sammen-
10 ligning. *Mandemods det før saa haarde
Malm lIHeden smelter. Grundtv.0ptr.II.58.
Fønss. Ad slyngede Stier. (1885). 31. h a ar d
som malm /'j/. malmhaard/ VSO.

2) (1. br. udtn for poet. ell. højtid, spr.) om
de ved forskellige opløsnings- og rensnings-
processer af malm (1) udskilte metalliske

dele; metal; især: ædelt metal (sølv og
guld). 'Jeg lider Guld, Guld er et vakkert
Malm. Oehl.VlII.85. »Langt mere af Mal-

20 men saa hvid og saa rød | Fik andre i

Bjærg og i Bytte. Grundiv.PS.V.64. Min
Frugt er bedre end Guld og ædel Malm
(Chr.VI: opgravet guld, og . . fiint guld^.
Ords.8.19. Recke.KM.162. D (jf. u. bet. 1)
billedl. ell. i sammenligtiinger. OehLProm.
IJ.22. »For Troens Øine er vor Grav

|

En Smelte-Digel rar, | Hvor Skæl med
Gruset falder af, | Saa Malmen vorder
klarl Grundtv.SS.1.649. NMøll.R.4S.

30 3) metalblanding, legering, iscer af
kobber (som hovedbestanddel) og et ell. flere

andre metaller. 3.1) (jf. Blandings-, Gryde-,
Klokkemalm; ofte som et mere højtid., poet.

udtr. end Bronze^ om stoffet; især: bronze
(jf.Wagn.Tekn.l2. Sal.III.695). Moth.M43.
vAph.Chym.II.327. 'Han ogsaa kunde
hærde Kobber til lyse Malm, | Der tabte
røden Farve, gulnede som Halm. Oe A/.

XXXI.374. Kanonmetallet, eller, som det
40 hyppigen kaldes. Malm. GForchh.SC.320.

•den krogede Nøgle, | Smeddet med Kunst
af Malm. Wilst.Od.XXI.v.7. Feilb. korin-
thisk m alm, (jf. u. I. Erts 2) en i oldtiden

særlig berømt (fra Korinth stammende) kob-

berlegering. SaUXIV.521. 3.2) (poet.) me-
tan.: genstand, arbejde af malm (3.i);

spec. om kirkeklokke (jf. Klokkemalm^.
Grundtv.PS.III.329. 'af stingende Malm
usaaret og uramt | Hen gjennem Tumlen

50 han ioeT.Wilst.Il.IV.v.540. »Paa Gaden
er strøet Halm,

|
Man hører Fjendens

Malm (o: kanoner), | Der tordner gjennem
Byen. ABecke.l 9. Kor af vaagne, viede
Malme (o: kirkeklokker) løfter sig.Jørg.
YD.104. jf.: »Kirkeklokke 1 mellem ædle
Malme | Mageløs er for mit Hjærte du.
Grundtv.PS. VI.580. || en (et) lydende
malm og en klingende bjælde, se

I. Bjælde.
60 4) overf. 4.1) (jf. bet. 1; nu 1. br.) om det,

hvoraf noget bestaar ell. dannes; stof; kon-
sistens. Denne Steen er af en sprød
Malm. VSO. || m. h. t. mennesker, (vi bør}
takke Gud, at vi ere blevne dannede af
bedre Malm (end visse taaber).Hnlb.Ep.
IV.475. det sammensatte Malm, hvoraf
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Mennesket hestaa.er.Hauch.IV.326. ordspr.

(nu næppe hr.): rig og arm, alt af een
mvlm. Mau.7922. Moth.M43. VSO. jf.: De
ere af een Malm (o: lige gode). VSO.

|| (jf.

bet. 4.2) m. h. t. sprog, de franske OTd(burde)
give Plads for andre af dansk Slag og
Malm. JBaden.Gram.77. et Sprog, der . .

giennem Aarhundreder har dannet sig af

sin egen Malm. Molb.OmDialecter.(lSll).15.

jf. : saadanne Sprog, som . . kunne hente
det fornødne Sprogmalm af egne Gtvl-

her. NMFet.Spr.1.8. 4.2) (jf. bet. 2; dial. ell.

W ) m. prægnant bet., om det værdifulde,
gode indhold (kernen) i noget, ell. om
hvad der er af særlig værdi, betydning
olgn., har særlig kraft og styrke. || m. h. t.

ting, fx.(nordsjæll.)om god tørvejord (MDL.)
ell. (no.) om kerneveddet i naaletræer. *Nu
hvæsses hærdet Staal, det Fyrrens Malm
skal gielåe. Stockf.(SkVid.XII.32). ABull.
S.71. VSO. jf. HjælpeO. \\ m, h. t. mennesker.
*(jeg) vil gjerne prøve . .

|
Hans Mod:

hans Hiertes Malm i Kampens Hede. Bre-
dahl.V.32. Hvad (Foul Møller og Aarestrup)
frembringer, er altid fuldtlødigt og væg-
tigt; der er Malm i dem begge. -Brandes.

lT.76. jf.iNvil min Pande fattes just ikke
Malm, naar det behøves. Skuesp.XII.389.

Il
m. h. t. sprog, udtryksmaade. Et Ord af

Sprogets ægte Malm. VSO. jf. bet. 4.8:

Ewald har lagt den rette Malm ind i vort
Løsen (o: i „Kong Christian"). VilhAnd.
FM.8. 4.3) (jf.bet.S.i samt malmfuld, Malm-
røstj CP om stemme: dyb, kraftig klang;
fylde, (min stemme) lød gjennem de høie
Hvælvinger med en Klang og Malm. Gylb.
XI.202. Schand.UD.22. jf: en Stemme,
som . . kom fra et Par kraftige Lunger
og en Strube af Malm. PoU^hl927.13.sp.l.
malm-, i ssgr. ['malm-] især til Malm 1

II af de mange ssgr. kan (foruden de ndf.
paa alfabetisk plads anførte) nævnes: malm-
agtig, -arbejde, -art, -beslagen,-brud, -fore-

komst, -førende, -grube, -holdig, -stærk,
-tung; endvidere en del ssgr. (især tilhørende

poet. ell. højtid, spr.), der betegner genstande

af malm (bronze): Malm-bjælde, -buste,
-bækken, -dunk, -gryde, -hjælm, -kanon,
-kar, -kartove, -kniv, -lanse, -(lyse)stage,

-lænke, -morter, -od, -rustning, -støtte,

-sværd, -vaaben; spec. en del bjergv.-udtr.,

navnlig angaaende no. forhold (hvorom især
se VSO.) som: Malm-anvisning, -beskik-
ning, -bod, -kørsel, -leder, -løber (se Lø-
ber 1.2), -løbning, -ras, -skriver, -slager,

-slæde, -stufe, -sætning, -søger, -tilgang,
-tønde, -aare, en. {ænyd. d. s., jf. oldn.

malmæbr ;jf. -gang, -strøg samtl. Aare B.i;

bjergv.)Moth.M43. Recke.GND.90. -bjerff,
et. (især bjergv.) bjerg, hvori der findes
malm. Brunnich.MN.52. Ottosen.VH.II.200.
-drot, en. [2] (jf. Konge 6.3 samt ty. me-
tallkonig; poet., sj.) større mængde, klump
af rent metal. 'Som Drabanter i Dør Malm-
drotterne stod:

I
Det blomstrende Sølv . .

|

Og det prægtige Guld . . | Og det hvi-

deste Tin, og det sorteste Bly. Oehl.NG.
294.
malme, v. ['malma] -ede. (afl. afMalm)

1) \ til Malm 1-2: omdanne, forvandle
til malm (metal); refl.: *Modet til et
Sværd sig malmer

|
under Løsnet: Kend

dig selv I SMich.P. 112. 2) (poet, sj.) til

Malm 3.2 (og 4.3^; om lyd(giver): lyde,
tone med malmklang. *en Røst, der som

10 et Sværdhug malmer | syngende til Mar-
ven. SMich.P.20. *Nu kimer alle Klokker
mildt,

I
de malmer og de mæler. Knud

Poiils.(Hjemmet.^yi2l924.7.sp.2).

Malmel, en. se Marmor.
malmelade, en. se Marmelade.
malmelere« v. se marmorere.
Malmer-, i ssgr. ['mal'mar-] (til Malm

(ell. malmernej ved tilknytning til Kobber-,
Sølver- olgn.; poet, sj.) som er af, minder

20 om malm; til Malm 8.2 (og 4.3J; din (o: ti-

dens) Klokkeklang, dinMalmerstemmel
Ing.LevnetI.202. *Mægtig, dyb jeg hører
runge,

| ..i din (o: Kingos) Sang |
Kirke-

klokkens Malmertunge. so.SS.E.yi.l4S.
malmerne, adj. [imalOmarns] {dannet til

Malm efter ord som kobberne, lasurne, m ar-

morne, sølverne, j/.f«/. erzen samt ehern,
silbern osv.; poet, sj.) som er af malm;
malm-; til Malm 8: *(klokken) melder med

30 malmerne Tunge, | hvor meget godt han
gjorde. Aakj.SV.II.222.
Malm-farve, en. [3] (1. br.) bronze-,

kobberfarve. VSO. MO. D&H. -farvet,
adj. [3] (1. br.) bronze-, kobberfarvet. vAph.
(i772).III. VSO. D&H. GJ -fast, adi. [1,2;

jf. 4.2] overmaade bestemt, viljestærk ell. paa-
lidelig. (det) malmfaste Krigeransigt. Ing.

EM.I.39. en malmfast Klang i Stemmen.
Tops.III.262. FrNiels.R.II.240. -felt, et.

40 (bjergV.) omraade, strækning, som indeholder

malmlejer. PhysBibl.XXV.23. BerlTid.^Vs

1906.M.3.sp.3. -ferskning, en. (fagl.)

ferskning, hvorved ilten tages (især) fra
malme (jærnilte). Sal.^VII.904. -il^jæld,

et. (jf. -bjergj. VSO. D&H. -fald, adj.

1) [1, 2] (1. br.) malmrig. Den malmfulde
Klippe. VSO. S&B. 2) CP til Malm 4.2-8;

især om lydgiver (stemme) ell. klang: dyb og
kraftig; fyldig; ofte m. bibet.: vellydende;

50 harmonisk. "Digterens Røst . . toner i hel-

lige Hvælving
|
Vældigt sin Sorg og sin

Ild, malmfuldt med Orgelets Klang. Oehl.

XIX.119. (han) tog med malmfuld Stemme
. . saaledes tilorde. PalM.IL.II.453. malm-
fulde Taler. Gjel.GL.66. Juliane havde alle

Dage talt meget højt, hendes Latter havde
været rungende, hendes Befalinger havde
været klingende, næsten malmfulde. Laue-
sen.S.306. -gang:, en. (jf. -aare, -strøg;

60 bjergv.). Langebek7(KSelskSkr.VII.271). Uss.

ÅlmGeol.42. fortrykket malmgang, se

fortrykke 1. -glans, en. [1-3] (nu næppe
br.) farveglans, som visse malme besidder;

ogs. om lign. glans ved andre genstande, fx.

fiskeskæl, insektvinger. VSO. MO. -gyder,
en. [3] (jf. -støber; nu sj.) person, som
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støber genstande af malm; bronzestøber. Moth.
M43. VSO. -haard, adj. (især poet.) meget
haard; stenhaard. 'hans Tab (er) \ Nok
til . . at udpresse Medynk

|
Af malmhaardt

Bryst. Rahb.Kiøbm.78. Wilst.Il.XI.v.241.
\\

malmfuld; kraftig, selv Hakon Jarl kunde
være digtet i . . et malmhaardere Sprog.
8øtoft.(Journal f.LiteraturogKunst.I.(1843).

203). -hinde, en. [2] (mineral., nu næppe
br.) tyndt overtræk af metallisk stof. Brun-
nich.M.295. O -klange, en. [1 ell. 3] den
lyd, som malm giver, naar der slaas paa
den. VSO. MO. O nu især (jf. Malm 4.?;

overf., om ord, udtryksmaade olgn. Oehl.

XXIX.329. Ordenes Velklang og Malm-
klang. Brandes.VII.69. -klædt, part. adj.

[3] (især poet.) bedækket, beklædt med (plader

af) malm; især: iført rustning af malm.
•de malmklædte Mænd af Achaia. WiM.
Il.III.v.131. FrPoulsen.OD.146. -leje, et.

(især bjergv.) leje (IV.2æ), der indeholder
malm. VSO. Uss. JcemproduktionensHist.
(1911).6. -metal, et. (mineral.; nu 1. br.)

(2. s. 8. Ertsmetal. Sal.VI.85. -pande, en.

W.2I (sj.) stærk hovedskal; stcerk pande. Éahb.
E.I.191.\\(jf.Jærnpa.nde 2) overf., som udtr.

for frækhed; ogs. om fræk person, end ikke
den allermeest hærdede Malmpande vilde
kande driste sig at fragaae det. Rahb.Tilsk.
1808.483. sa.E.I.208. -preve, en. [3]

(foræld.) m. h. t. (malm)kanon : (prøve)skyd-
ning (efter afblæsningen) med storre lad-

ning, end der alm. anvendes. Funch.MarO.
11.68. -riff, adj. I) t egl. bet. VSO. ADJørg.
NK.663. 2) [4.2-3] CP malmfuld (2). et takt-
fuldt og malmrigt Vers. Oehl.III.326. det
malmrige betagende Sprog. ADJørg.NH.
11.274. CP -rest, en. [4.2-3] malmfuld røst.

„I Kreds, Karle!" — bød han strengt og
opløftede sin Malmrøst. Ing. PO. II. 180.
Wilst.Il.V.v.785.

II
billedl. »Du (o: Oehlen-

schlåger) manede Hakon af Grav med Din
fyldige Malmrøst. sa.Od.J.2. Goldschm.BlS.
IV.296. -strege, et. (jf. -aare, -gang;
bjergv.) sted, hvor der findes malm. VSO.
D&H. -streg: Langebek.(KSelskSkr.VII.
270). -steber, en. [3] (nu 1. br.) d. s. s.

-gyder. Larsen, -stabt, part. adj. [^Ypoet.)
støbt, forfærdiget af malm. Pram.Stærk.262.
323. II billedl. (denne figur) er en Person-
liggørelse af den nordjydske Folkenatur,
der vil blive staaende gennem mange
Slægter som et malmstøbt Billede. F^egfr.
JK.224. QP -tone, en. [8.2, 4.3] malmfuld
tone. Klokkernes Malmtoner lyder ud over
Pladser og Gader omkring (kirken). Dag
Nyh.''y»1913.1.sp.4.

I-II. Malning, en. se I-II. Maling.
mat-placere, v. ['malplaise-'ra, mal-

pla'se-'ra] -ede. (dannet til fr. mal (lat. male,
a°dv., daarligt) og placere) anbringe paa
urigtig, upassende ell. daarlig plads;
især i overf. bet., m. h. t. udtalelser, stemnings-
ytringer olgn. JBaden.FrO.II.75. Meyer.

^

|| nu næsten kun i perf. part. brugt som adj.
JNHøst. Hørup.II.312. (barselpatienten)

bestormes fra alle Sider med malplacerede
Raad og Anvisninger. KPont.Psychiatr.1.42.
Jeg synes, din Ironi i dette Tilfælde er
noget malplsiceret. TomKrist.LA.3o. -pla-
de, en. [I] (skibsbygn.) plade (til prøvning
af malens rigtighed), hvis ene ende er af-
skaaret under en vinkel, som er komplement-
vinkel til malen. Lærebog i Sømandskab.l.
(1922).128. -proper, adj. ['mal|pro'6ar,

10 mal'pro'fcar] (fra fr. malpropre, af mal (lat.

male° adv., daarligt) og propre, ren(lig))

uordentlig, ikke proper, m. h. t. klæde-
dragt, udseende olgn.; snavset; uappetit-
lig; ogs. overf. Klevenf.RJ.lOO. Leth.(1800).
hun var . . et malpropert Fruentimmer— en
proper Bondekone vilde have kaldt hende
et Svin. Schand.BS.404. en malproper Af-
fære med Pengeafpresning. ORung.P.65.
(hun) tørrede Øjnene i en Flig af sin noget

20 malpropre kimono. TidensKvinder.^^lil930.
24. jf.: nogle af de unge Mennesker fandt
at langt Haar, store Jagtstøvler og en let

Malproperhed var til Baade for Ideerne.
JPJac.Il.78. den erotiske Malproperhed.
AKirkeby.AabenhjærtigeKroniker.(1920 ). 19.

-sted, et. (skibsbygn.) til I. Mal. Mahlen
trækkes paa Brædder. Sidehugningen
trækkes parallel med Brættets ene Kant,
og derfra trækkes saa mange Vinkellinier,

30 som der ere Mahlsteder. S^ar6o«.lfarO. Læ-
rebog i Sømandskab.l.(1922).128. -strom,
en. ['ma*l-] (jf. skrivemaader som Mahl-.
LTid.1732.28. Mael-. Ew.(1914).IV.264)
ell. [imal-] (i Maal-. Argus.l771.Nr.44.1.
Maale-. Høysg.S.105. ÉPont.Atlas.1.374.
506. — nu næppe br. IAale-.Moth.M216.
FrHom.PM.93. Oehl.NG.257. sa.HS.151.

jf. VSO. MO.). (ænyd. (1673) malestrøm;
vistnok fra holl. maalstroom (jf. ty. mahl-

40 strom, en^. maelstrom^' 1. led sandsynligvis

af hoU. malen, dreje, jf. I. male 3) 1) vold-
som, kredsformig bevægelse i vandet;
ogs. om de kredsende vandmasser ell. om
det sted i vandet, hvor bevægelsen finder sted.

*Dit Navn hos brave Folk, Hans Mickei-
sen, ey døer . . | Før udi Malstrøm man
ved Lodd skal iindeBnnd.Holb.Skiemt.)(8i'.
Male-Strømmen ved Færøerne, skal nok
bemærke det samme, hos de Danske, som

50 Styx hos Latinerne. FrHom.PM.93. AW
Hauch.(1799).754. Malstrømmene, hvor
Vandet, som brusende Møllehjul, hvirv-
lede rundt og rev Alt, hvad det fik fat

paa, med sig ned i Dyhet. HGAnd.V.98.
spec. som navn paa en hvirvelstrøm ved Lofo-
ten: TBergman.Jordkloden.(1771).355. Sal*
XI.33.

II (jf. bet. 2) i sammenligninger. Ew.
(1914).IV.264. Skibet hvirvledes rundt .

.

og, som i en Malstrøm, gik det Hele i

60 Dybet. FC4nd.JJ.54 9. en Sindsbevægelse,
der gik saa dybt som en Malstrøm i Ha-
vet.HFEwJF.L297. 2) CP ^legl.: mylder;
forvirring; tummel; spec. om ustandselig
vekslende forhold ell. stemninger, der tager
magien over en (ens sind), et Chaos af
Modsigelser, en Malstrøm af stridende

xm. Remtrykt M/, 1M2 54



851 Målsætning Maltgereri 852

KrætteT. Ørst.V.8. naar Alle ere knuste i

Livets store Malstrøm, da er hele Visen
nde. Hauch.VI.370. en heel Malstrøm af

Byfolk og Bønder, Munke og Soldater,

HCAnd.VlI.105. Selskabelighedens Mal-
strøm rev ham med sig. HFEtv.VK.II.119.
*havde hun ikke smækre Arme og . . |

en
Malstrøm af et dunkelt HaarPJ FJens.Di.
55. -ssetning, en. se u. I. Mal.
malt, et elL en (SvGrundtv. SaUXVI.

497. AarbVejle.1927.284. Trap.*1.737.

jf. Grønmalten. 0pfB.UII.321). [mstVd]

målt. Iiøysg.AG.37. {ænyd. (en, et) malt,
glda., æda. d. s. (Skraaer.I.621. Rimkr.
Smaastykker.l884/91.29J, sml. (ni. jy. form)
glda. æda. molt (Kalk.III.19. FlensbSt.57);
oldn., eng. malt, iy. malz; besl. m. oldn. maltr,
raadden, melta, fordøje, og vistnok m. smelte;
opr. bet.: opblødt masse || især bryg.) korn,
især byg, som ved udblødning i vand, spi-

ring og senere tørring er tilberedt til

brændevinsbrænding ell. ølbrygning;
undertiden ogs. (i forb. som røre malt^ om
det opblødte, mæskede malt under selve bryg-

ningen: mæsk. IIolb.Skiemt.D3v. *Nu Korn
og Malt . .

I

Skal Kliøbmandsskibet føre.

Oehl.HE.UO. 'Sødt dufter Malt
|
som dræ-

ende Sommerdag.JFJe«s.iV^G.5i 5. LandbO.
III.501.

II
om ristet malt anv. som kaffe-

surrogat (jf. Maltkaffe;. SaV XIII. 856.

||
billedl. 'saae jeg (o: en daarlig digter)

Åndre Noget brygge
| Af eget Malt, som

gjorde Lykke,
|
Saa var jeg ikke seen,

men strax
| Jeg laved lidt af samme Slags.

Winth.II.143. *mod al Fornuft og Sands
det strider,

|
Endnu at brygge med den

(PalM.Luftsk.31: ået) samme Malt, | Og
leve fort i hiin Tids Efteraben. PaZi/. FI.
307.

II
i faste (især fagl.) forb. som gøre,

roste malt, se gøre l.i, roste, maltet
kommer, maltet spirer (jf. II. komme ll.s;.

Moth.M44. Brændeviinsbr.146. røre malt,
røre rundt i mæsken under brygningen (med
et maltror). Moth.RlSO. VSO.V.B167. Bør-
nerim.III.S. FrGrundtv.LK.172. AarbVejle.
1927.284.

II ofte m. nærmere bestemmelse;
dels i ssgr. som Byg-, Havre-, Kakkelovns-,
Kølle-, Luft-, Røgmalt; dels m. (attrib.) adj.

i forb. som: branket, forbrændt malt,
malt, som har været udsat for stærk varme,
saa at det brunes stærkt olgn. (jf. branke 1 .2,

forbrænde 3;. Moth.M44. VSO. MO.
grønt malt, d. s. s. Grønmalt. Olufs.Ny
Oec.1.5. MO. langspiret malt, malt,
som under udblødningen er spiret kraftigt.

MO. D&H. vindtørret malt, d. s. s.

Luftmalt. Moth.M44. Olufs.NyOec.I.146.
D&H.

II
talem. bære ondt malt til gilde

(udtr. stammer fra gildernes tid, hvor gilde-

brødrene selv skulde medbringe malt og humle
til gildeøllet, jf. glda. bæræ malt tilsammels
(Skraaer.1.621) samt glda. maltbyrd, molt-
schot (smst.II.425.I.14.265.268); sml. ogs.

MDL.; nti næppe br.) være trættekær, til-

bøjelig til at søge (og komme i) klammeri.
Mau.2822. Moih.M44. VSO. MO. hvor

man lægger en skæppe (ell. tønde>
malt, kan /'eZZ. behøver; man ikke (at)
lægge en skæppe rug, (nu kun dial.)

den, der drikker meget øl, kan (ell. behøver)
ikke (at) spise megen mad. Moth.M44. VSO.
Mau.5965. Erist.0rdspr.208. OrdbS.(Sjæll.,
Fyn), have grønt malt (paa loftet), se

grøn 2. humle og malt er spildt,
se I. Humle 2.i. Malt-, i ssgr. ['mald-] fx.

10 (foruden de ndf. anførte) Malt-afgift, -duft,
-luft, -magasin, -skat, -tørring; endvidere
betegnelser for produkter af malt som: Malt-
afkog, -bolsje, -bonbon, -brystsukker, -ud-
træk, -bad, et. (sj.) om (bad i) badevand,
der er tilsat (byg)malt. Sal.II.419. -bing^,
en. (jf. -skuffe; nu kun dial.) kasse ell. kiste

til opbevaring af malt. OecMag 1.53. VSO.
CReimer.NB.181. Feilb. -bred, et. d.s.s.

maltet brød. Const.GH.115. -byg, en ell.

20 et. (bryg.) byg, som er egnet til ell. anvendes
til maltfremstilling. MO. LandbO.III.503.
-drik, en. (nu sj.) drik, som er tillavet af
malt. VSO. S&B.
malte, v. ['maWa] (nu næppe br. i rigs-

spr. mælte. Moth.M45. TopJNorge.29H.66.
VSO. MO. jf. ærøsk mølte (Hiibertz.Ærø.
(1834). 250), sdjy. mylte (Feilb.)). -ede.

vbs. -ning ( VSO. MentzO.Pl.267. jf. Feilb.),

jf. Malteri, (ænyd. malte, melte, sv. målta,
30 wo. malte, melte, okhi.melta, n/. molten, mnt.

melten, hty. malzen, målzen, ty. dial. (og
mht.) ogs. mulzen; afl. af Malt; især bryg.)

gøre (korn) til malt. Moth.M45. Brænde-
viinsbr.133. Naar Kornet er maltet til-

strækkeligt, bliver (grønmalten) tørretOpf
B.mi. 321.

II
intr. ell. reft. en Kornsort

malter eller malter sig bedre end en an-
den. CollO.

II perf. part. som adj., især i forb.

maltet (rug)brød, brød, der er frem-
40 stillet af mel, som har gennemgaaet en malt-

ningsproces (jf. Maltbrød;. VortHj.IIl.80.
OpfB.UII.268.

II
billedl. »Vort Sprog blev

maltet af din jydske 'KQTMQ.SMich.(Aakj.
MinHædcrsdagJ1927).28).
Malt-eddike, en. (bryg., foræld.) ed-

dike, fremstillet af malt uden tilsætning af
humle ; øleddike. SaUVI.705. -ekstrakt,
en. (jf. -saft, -sirup; brun, sirupsagtig væd-
ske, der fremstilles ved inddampning af et

50 maltafkog; nu ofte om forsk, koncentrerede

ølsorter (jf. -ø\). Olufs.NyOec.I.112. VSO.
VareL.H99.
Malteri, et. fit. -er. (bryg.) vbs. til mal-

te; især m. konkr. bet.: maltgøreri (2). de
østjyske Bryggeriers store Malteri i Hor-
sens. PoUyil905.2.sp.6. LandbO.llI.502.
Malt-ijæl, en. (bryg., nu sj.) køllefjæl,

-flage. MO. Larsen, -geren , en. (nu
næppe br.) d. s. s. -gøreri 1. LTid.1735.809.

60 EPont.Atlas.I.420.1I.16. -fforer, en. per-

son, der (som levevej) beskæftiger sig med
maltgøring. Moth.M45. Resol.^^/iol846. de
fleste Gaardmænd ('rar; Maltgørere, baade
af deres egen Byg og noget indkøbt Korn.
Trap.UX. 295. -g^ereri, et. 1) (jf. -fø-
ring) det at gøre malt; en maltgørers virk-
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somhed. Han fortiente ved . . sit Malt-

fjøreri . . txe Gange saa meget som før.

'ram.III.447. HFHanss.T.ll. 2) Maler
dl. bedrift med tilhørende indretninger, ma-
tkiner osv. til (fabriJcsmæssig) fremstilling

af malt. Adr.^hl762.sp.l4. Trap.*1.737.
-éaring:, en.fj/.-virkning; bryg.; nul.br.)

a.8. s. -gøreri 1. Moth.M45. Brændeviinsbr.
131. -harpe, en. (jf. -renser; bryg.; nu
1. br.) harpe (II) ell. maskine til rensning af
malt. VSO. -hus, et. (jf.oldn. meltxxhns;
nu sj.) hus, der er indrettet til maltfrem-
stilling. Ølbrygn.(1796).21. VSO. D&E.
-hæk, en. (jf. -kasse; foræld.) tremme-
værk, -kasse, hvori malt kunde tørres og
opbevares, -hække: vAph.(1764). VSO.
-Kaffe, en. (kog.) malt, der behandles og
bruges paa lignende maade som kaffe; ogs.

om tilsætning, der blandes i kaffe. Const.GH.
12. Eage.H284. -kammer, et. (^f. -kæl-
der, -stue; bryg.) lokale til at (fremstille

og) opbevare malt i. MO. HolmHansen.Ka-
renHav.(1887).80. -karl, en. (iseer foræld.)
arbejder ved (mindre) maltgøreri. AarbVejle.
1927.284. -kasse, en. (jf. -bing, -hæk;
foræld.). Bønderne i Danmark, betjene
sig (til tørring af malt) af en Maltkasse
oven paa Kakkelovnen. Olufs.NyOec.1.147

.

-kim, en. (jf.-voå, -spire; h>-yg. ell. landbr.)
spire, som maltet skyder under udblødningen.
Moth.M45. VSO. SafXVI.498. -krebs,
en. (jf. Kornkrebs; /. br.) kornsnudebille
(der lever i kom- og ni alfmagasiner); Ca-
landra granaria. VareL.^44o. -kur, en.
(med.) (diæt)kur, ved hvilken maltafkog ell.

maltekstrakt anvendes i vid udstrækning.
Klee. Beretning om Silkeborg Vandkuronstalt
forl903.(1904).5. Sal.XIX.923. -kTaern,
en. (foræld.) kværn, lille mølle til maling af
malt. MO. Feilb. SjællBond.96. -kæl-
der, en. (især bryg.) kælder, hvori malt
fremstilles. Brændeviinsbr.394. AarbVejle.
1927.284. -kelle, en. (bryg.) kølle (III)

til tørring af malt. (Kalk.V.697). Ølbrygn.
(1796). 23. LandbO.III.502. -loft, et.

(bryg.) loft ell. stokværk (jf. I. Loft 3.2J, hvor
malt tørres og opbevares. (Kalk.V.697). VSO.
MO. D&H. -melle, en. (jf. -møller;
fagl.) mølle ell. maskine, hvor der males malt.
PU^Ib1741. Pl.yalSll. -meller, en. (nu
1. br.) person, der driver ell. passer en malt-
mølle. VSO. MO. -oth, en. (foræld.)
ovn, hvori malt blev tørret oq ristet. MO.
S&B.
mal-traktere, r.[maltrBg'te-'ra]^wMS7.

maitraitere [maltr^'te-'ra] Let)i.(1800). PalM.
V.349. Brandes.Kierkegaard. (1877). 192).
-ede. {fra /"r.maltraiter; formen maltraktere
ved latinisering efter lat. male, adv., daar-
ligt, og tractare, behandle (se traktere^;
især W) mishandle; handle ilde med;
ogs. (m. svækket bet.): behandle paa en
stærkt krænkende maade. Blich.(1920).
IV.95. Jeg er bleven maltracteret af Dem,
holdt aabenbar for ^ar. Erz.III.151. det
danske Sprog er blevet endnu værre mal-

trakteret. SeAawrf.FF.^iS. der har man
maltrakteret mig saaledes, at jeg har svo-
ret aldrig mere at sætte mine Ben i det
Land. Rode.EM.17.
Malt-renser, en. (jf. -harpe; bryg.)

maskine til rensning af malt. -rod, en. (jf.
-spire; bryg. ell. landbr.) d. s. s. -kim. VSO.
OpfB.*II1.321. -ror, et. (ogs. (ved tilknyt-

ning til røre^ -rør. NordsjællF.IV.109).
10 (jf. Mæskeror; især dial.) aareformet red-

skab til at røre rundt i malt med (under
brygningen). Moth.M45. Sort.(Saml£>anske
Vers.^VII.223). Levin.(sjæll). Feilb.in.79.
OrdbS.(Langeland, Møn), -saft, en.(jf.-si-

rup; /fl^i.^d. s. s. -ekstrakt. VareL.H99. -si-

rap, en. (fagl.) d. s. VareL.H99. -sknffe,
en. (foræld.) skuffe, som anbragtes under
ildstedet, og hvori maltet blev tørret. Olufs.
NyOec.I.147. -spire, en. (brvg. ell. landbr.)

20 d. s. s. -kim. MO. LandbO.III.504. Feilb.

•stue, en. (jf. -kammer; foræld.) ntm
(ved skorstenen), hvor byg blev lagt til spi-

ring. VSO. MO. -steb, subst. (1. br.) vand,
hvori malt er udblødt. Miilertz.Radesygens
Natur.(1799).91. -sukker, et. 1) (fagl.)

sukkerart, der dannes ved indvirkning af
maltudtræk paa stivelse; maltose. CollO.

VareL.^oOO. 2) (dial.) maltbolsje, -brystsuk-

ker. Aakj.VB.108. -suppe, en. (især med.)
30 diætmiddel, der er tilberedt af hvedemel, mælk

og maltekstrakt. Sal.''XVI.502. -syrnet,
^aH. ad/, maltsyrnet brød, (bag.) brød af
surdejg, der er fremstillet v. hj. af rendyrkede
mælkesyrebakterier, som udvikles paa en sær-

lig tilberedt maltmæsk. og af rendyrket gær.
Riget.'/i,1913.6.sp.3. Sal.-IV.170. -tromle,
en. (bryg.) stor (roterende) jærntromle, i hvil-

ken det udblødte korn fyldes til spiring. Vare
L.*550. -Tirkning:, en. (nu næppe br.)

^ maltgøring.VSO. MO. -al, et. alkoholfri

drik, fremstillet af maltekstrakt, der er be-

handlet med kulsyre. VortEj.IIl.98. Eage.*
891.

THalnrt, en. ['mal|0-'rd, -lor'd; -|U'rd,

-ur'd] flt. -er ell. d. s. {ænyd. glda. malurt,
-yrt, æda. malyrt (Earp.Kr.3.45.206. AM.);
l.led er sa. ord som Møl; grundbet. altsaa:

uii mod møl; jf. jy. og ænyd. mølnrt samt
ty. wermut, eng. wormwood (jf. Vermutj)

50 1) 3» planten Artemisia absinthium af bynke-
slægten, havemalurt (som endnu er offici-

net og tidligere er blevet anvendt mod forsk,

insekter); ogs. om stoffer (fx. malwiolie),
der indeholdes i denne plante. JTusch.26.
286. EaveD.(1762).98. Lange.Flora.323.
Ealleby.185. m. koll. bet. : gif (hesten) grønne
Kletrod udi Foeret at æde med noget
MalnrX. EesteL.(1703).A5r.

|| om andre ar-

ier af bynkeslægten, fx. (dial.) om strand-
60 malurt, Artemisia maritima (JTusch.27), om

graa bynke, A. vulgaris (vHå ell. uægte mal-
urt. smst.286); f om andre kurvblomstrede,

jf. Lavendelmalurt || (jf. bet. 2) i sammen-
ligning. *Skinsygens Harm

|
Den voxte

som en MalvLTt.Winth.EF.105. 2) CP billedl,

m. henblik paa den bitre smag, som er ejen-

54*
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domtnelig for (drikke tilberedt med) denne
plante: (hvad der volder) bitterhed,
smerte, sorg. Han mættede mig med
beske Urter, han gav mig rigelig Malurt
at drikke. Begr.3.1.'). I have omvendt Ret-
ten til Galde og Retfærdighedens Frugt
til Ma.\viTt.Am.6.12. Holb.Hh.II.441. *Den
Malurt, den Malurt, som kommer i Blæk,

|

Maae giøre den Lærde saa stridbar og
kiæk. Rahb.PoetF.1.113. saa skal jeg da
miste Dig, min dyrebare Harriet! det er
MsLlnrtl Blich.(1920).XXVII.198. I Mangel
af anden Beskjæftigelse slog hun sig til

(at) distilere Malurt af enhver Hændelse,
der indtraf. Bøgh.L.75. lad os kun komme
bort herfra, der har aldrig groet andet
end Malurt for os to her paa Gaarden.
AndNx.PE.1.289. || især i forb. m. Bæger
(jf. Malurt-bæger, -kalk/ jeg (har) tidlig

lært at tømme Malurtens Bæger. OeW.Øen.
(1824). 11.45. der er Malurt nok i det
GlædeshægeT.Heib.Poet.XI.191. Det er ikke
nogen taknemmelig Opgave at blande Mal-
urt i Festens Bæger. SundSans.yil920.3.
sp.2.

II
talem.. brygge mjød af malurt,

prøve at finde trøst, glæde trods sorg og smerte ;

se lyst paa livet. PalM.VIII.260. Mau.4907.
Hal art-, i ssgr. ['malorOd-, 'malurOd-]
(sj. Malurts-. Malurtsdram. Skjoldb.KH.il.
nu kun dial. Malurte-. *mallurte-salt. Sort.

(DSt.1909.35). OrdbS.(bornh.)). isærtilMal-
urt 1 ; foruden de ndf. anførte ssgr. kan nævnes
som eks. paa mere tilfældige, til Malurt 2
hørende dannelser: (en) malurtbeedsk .

.

Følelse. Rahb.Tilsk.1796.232. hvilken mal-
urtblandet Glæde. Brandes.III.271. et
triumferende Ma.l\irtsmil. EmilEasm.FB.
292. -bitter, en. bitter med tilsætning af
malurt; ogs.: (snaps af) malurtbrændevin.
Schand.TF.I.107. D&H. -brændeTin,
en. (1. br. uden for dial.) brændevin med
malurt. VSO. MO. Feilb. || absint. S&B.
Meyer.^6. -bynke, en. ^ (i. s. s. Malurt 1.

MøllH.I.350. D&H. O -bæ^er, et. (jf.
-kalk samt Honningbæger^ billedl.: bitter,

smertevoldende sorg; ogs.: bitter smerte; ofte

i forb. som tømme malurtbægeret
(S&B. D&H). »det kaldes uklogt, naar
man ikke

|
Kan rolig see paa Uret . .

|

Naar man vil gyde blot en Draabe Lin-
dring

I
I dette Malnrthæger.Hrz.XIII.119.

L. underkastede sig, og hans Blad gik ind .

.

han følte det, som var der rakt ham et

Malurtbæger. Brandes.V.241. -draabe,
en. (med.) især i flt.: uddrag, essens af mal-
urt, der anvendes som medicin (Tinctura
Absinthii). Moth.M36. VSO. MentzO.Bill.15.

li (jf- -bæger^ billedl. Der er dryppet
en Malurtdraabe i Glædens Bæger. Gyr
Lemche.NA.276. -dram, en. (især dial.)

d. 8. 8. -snaps. Skjoldb.KH.il. Feilb. -drik,
en. (jf. -brændevin osv.; nu 1. br.). (Kalk.
V.697). D&H.

II (jf. -bæger, -kalk; billedl.

•Naar for Krøniken man staaer, | Skuer
paa de svundne Aar,

| Paa sit eget Øie-
blik —

I
Hvilken bitter Malurtdrik! Oehl.

XXIV.211. tmalnrte, v. -ede. («/?. a/Mal-
urt) gøre bitter, besk ved tilsætning af
malurt. Moth.M36. Dette 01 er for meget
malurtet.ySO. Malart-kalk, en. (poet.)

d. 8. s. -bæger. *Livets Malurtkalk du
smagte. MCBruun.PF.1.134. *Ved Korsets
Træ i Kristi Død

|
Bli'r Malurt-Kalken

honmDgsød.Grundtv.SS.IV.382. -olie, en.

(især f) olie, der findes i og udpresses af
10 malurt. Moth.M36. VareL.^500. -saft, en.

(nu sj.) saft ell. (især) uddrag af malurt.
Moth.M36. HesteL.(1703).B2.r

\\ (jf.-hæger,
-drik) billedl. Aarestr.SS.V.121. -snap«,
en. (jf. -dram). D&H. || billedl. (de) vil

søge at skænke lidt Malurtsnaps for Mi-
nisteriet. i:Zi5,"/ioi905.1.sp.2. -Tand, et.

(nu næppe br.) afkog af malurt. Moth.M36.
VSO. -vin, en. (nu sj.) malurtbrændevin
ell. -bitter. Moth.M36. Lægen.reg. VSO.

||

70 vermut. S&B. D&H. \\ billedl. »Sorgens
Malurtviin. Winth.1.33. -#1, et. (nu næppe
br.) øl med tilsætning af malurt. Moth.M36.
Apot.(1791).80.
MalTa, en. se Malve.
maivaiiiier, en. [malva'si-V] (nu næppe

br. Malvesir. HesteL.(1703).A4': jf. Malve-
siir-Viin. Clitau.PT.66. Malvesér. Moth.
M45. — ogsaa Malvoisi(e)r. Schand.TF.
11.350. BerlTid.''^U1893.Aft.2.sp.2). {ænyd.

30 malva-, malve(r)-, malmersie(r) ofl., glda.

malme(r)si; fra mlat. malmasia (jf. eng.

malmsey, ty. malvasier, f malmasie(r),

fr. malvoisiej; nu især Y) navn paa for-

skellige søde likørvine (som opr. frem-
stilledes i omegnen af byen Monemvasia (Na-
poli di Malvasia) paa Morea). Pflug.DP.
293. *Vi spille Guldtavl ved Malvasier
og Klaret. Winih.V1.199. VareL.^500. Jf.:
den Grækiske Malvasier Viin. P^m^.

40 DP.291. VareL.^500.
Malve, en. ['malva] (ogs. Malva. jf.

u. malve -farvet, -rose/ flt. -r. {fra lat.

malva, jf. mlat. malva (Harp. Kr. 34. 130);
især O) 2( katost (1), Malva L; navnlig om
de dyrkede arier. Oehl.VI.141. *Blomst af

den hrnne Malvel Aarestr.SS.lI.194. Der
er fuldt af . . vilde Roser, høje Malver,
Syreaer.Jørg.OF.94. malve-farvet, adj.

{som gengivelse af fr. mauve, egl.: malve;
sp sj.) rødviolet, lilla eller malvafarvede

Kaaher.Jørg.HV.19. -rose, en.(sj.) stik-

kelsbærgeranie, Malvastrum capense. Garcke.

Malva-: HistBnt.1.42. Haveselsk.1920.35.

Malvesir, Malvoisi(e)r, se Mal-
vasier.

Malor ell. Malhenr, en. [mailø-V;

ogs. mail6-r] flt. (1. br.) -er (HCAnd.I1.164.
VVed.BB.294). {fra fr. malheur, af lat.

malus, daarlig, og aurigium, varsel) 1)

60 (dagl, lidt gldgs.) ulykkelig hændelse,
sittiation ell. omstændighed; nu især m.
svækket bet.: uheld; ubehagelig hæn-
delse osv. Mallfir. Moth.Conv.M20. hun
spildte nogle Draaber Vin. Hun saa' jo saa

yndig ud i sin slet skjulte Bedrøvelse over
Maløren.i^ans.M.58. enhver føler . . at de
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huslige Malører, der arriverer Genboen,
en skønne Dag ogsaa kan overgaa ham
se\v.VVed.BB.ii94. Feilb. (T. har) haft den
Malheur, at hans gandske Præste-Gaard
paa en Times Tiid blev lagt i Aske. LTid.
1728.499. to Kjærester paa eengang —
hahahal det er virkelig en malheur. ^rz.
III.67. Fleuron.SK.173. jf.: 'Jeg, ved Hof-
fet før,

I
maa til min Malhexvr (o: til skade

for mig, desværre) | leve nu imellem Sviin
og Stude. Eostr.Int.9.

||
(lign. udtr. i nt, se

Mensing.Wb.III.582) A melding (i scher-

wenzel) paa de to sorte damer; iscer i foih.

malør til ruder (osv.), hvor kortfarven an-
giver det es, man tager med, og som giver

trumfen navn. GlSpil.34. 2) (dial.) lar-

mende, støjende optrin; virvar; staahej.
*(han) stødte Hul paa Hovedet og trimled

|

med stor Malør og skingrende Protester.
Sedb.GD.41. Feilb. OrdbS.(Sjæll.,Fyn).

9Iani, en. [mam] best. f. -en ['mam'(8)n]

fit. (l.br.) -er ['mam'ar] || udvidede (kælende)
former hertil er Mani(ni)ain [ma'mam] og
Mamse ['mamsa], se ndf. {nt. mamm; dan-
net efter smaabøms pludren; af lign. oprin-
delse er formodentlig ord som Mad og got.

mammo, mimz, sanskr. mamsa, kød, se Jesp.

Nut.217f.; jf. Mama; bamespr.) mad; føde.
Feilb. 'Aa, elsker ham — hvorlænge va-
rer Duft?

I
Den gaar skam fløjten, Du,

saa snart Madammen | sidder med Hæn-
der fulde blot af Luft | og Unger hyler
Dag og Nat paa Mam'en. Marton.EB.218.
om et stykke smørrebrød olgn., et stykke „mad":
(barnet) sidder med en „Mam" i Haanden.
JVJens.LB.lo.nM am (m) am : Blich.(1920).
XII.151. lille Viggo ha:^iamam.SvLa.EjG.
39. jf.fspøg.): De kunde nok have faaet
Deres Mammam paa en anden Maade end
ved at være Sognepræst.Jflfc-Kntt.(?.205.

|j

Vil du værs' god spise! Dejlig Mamse!
BømenesJuleroser.1908.26. BT.yiol921.12.
sp.2.

m.a,m.siyen. (ogs.skrevetnamma.Holb.Tyb.
III.2. Sganarel.IV.3). [ma'ma-'] ( Wadsk.34.
Stub.114. Oehl.I.17. Winth.IV.41. Eantzau.
D.Nr.28. D&E.; ogs. altid i ssgr. Grand-,
Svigermama^eW. ('nu almindeligere) ['mama]
flt. (l.br.) -er [ma'ma'ar; 'maima'ar] (Skuesp.
XII.241. SBloch.Sprogl.102). \\ undertiden
bruges (især spøg. ell. kælende) kortformen
Ma [ma'] EmilRasm.GM.291. (dels en selv-

stændig orddannelse (i bamespr.), dels gen-
nem ty. mama fra fr. maman; jf. eng.
mam(m)a, lat. mamma, gr. måmma, måm-
mé, sa. ord som ia^ mamma, kvindebryst;
sml. Mam og (?) Moder; se nærmere Jesp.

Nut.212ff.; jf. Papa || bamespr. ell. brugt
som en fortrolig (kælende) betegnelse; iscer

i højere, fr. ell. ty. paavirkede kredse) mo-
der. Moth.M45. Naar der er Visitatz
(o: besøg) hos min Mama, saa er jeg (o:

datteren) geskæftig. B^oZft. G TF.JF. 4. (mo-
deren :) Min hierte Søn ! du maa icke være
saa lenge fra din Mamma. Jeg kand
icke undvære dig et Øjeblick. sa.Jean.

1.6. 'Du, Closterets Due,
|
Flyv parret

herfra; | Af Frøken bliv Frue, | Af Frue
M&mal Stub.114. Winth.V.129. Da vi gik
i Skole generede vi os, fordi vi havde
en Mamma, medens alle andre raske
Drenge havde en Mor. Sganarel.IV.3.\\især
brugt som en slags egennavn uden bestem-
meisesord (svarende til de u.F&der sp.622^^^-

nævnte anv.). Eolb.Pem.1.7. 'Har nogle
10 Aarsag til i Dag at være glade,

| Da har
i Sandhed vi (o: børnene), høystelskede
Mama! GraaA. pr. J.5iJ. »Mama havde
skjændt for et lille Hul | Paa de Casimirs
Permissioner. Winth.IV.41. han vidste no-
get og brændte efter at sige mig det,

men han havde lovet Mama Tavshed. £nit

i

Basm.GM.291.
||
(nu næppe br.) i (spøg.)

tiltale m. svækket bet. (uden hensyn til slægt-

skab). 'Saa gik hånd, Mikkel, hen til Ul-
20 vens Ægte-Mage, | Og sagde: naa. Mama,
min Hierte lille Snut,

| Jeg bær paa eders
Skoe, hvi seer I da saa. bnt? EeynikeFosz.
(1747).231.
Mamalnk, en. se Mameluk.
Mamam, en. se Mam.
Mama-Ren, en. (jf. faders søn u. Fa-

der sp.623'^-; sj.) søn, som moderen viser

særlig ømhed og forkæler. Vi adelige Mama-
sønner opvoxe i Uvidenhed og Uvornhed.

30 Gylb.(1849).XJ7. jf: Havde ikke min Fa-
der, til Trods for min Moder, sendt mig
ud at tjene i Syvaarskrigen, Djevelen an-
namme mig! havde jeg ikke blevet en
Kjerlingunge min hele Levetid, en Ma-
mas Søn. FAEeib.Sk.I.31.
naiiieink, en. [mams'lo^; ogs. -*lug]

(ofte skrevet Mammeluk. Moth.M46. Skuesp.
V1.128. Blich.(1920).V.15o. AarbPræstø.
1923.28. — ogs. (i bet. 1) Mamlak. MilConv.

40 V.104. FolkEist.VIl.33. StSprO.Nr.124.45.
— (nu næppe br.) Mamalak. Falst.0vid.88.
Leth.(1800)). flt. -ker. (ænyd. mamluk (i

bet.l: PSyv.II.reg.), mame-, mamaluk, ty.

mameluck, fr. mamel(o)uk; gennem ital.

mammalucco fra arab. mamluk, slave) 1)
(hist.) især i flt, om medlemmerne af et

beredent krigerkorps i Ægypten, som
fra middelalderen indtil beg. af 19. aarh.
var de herskende i landet, en tid som sul-

50 tanemes livvagt (opr. slaver, der var børn

af kristne forældre, men opdraget i den mu-
hamedanske tro). Moth.M46. Oehl.F.19.
StSprO.Nr.124.45. 2) (nu næppe br.) overf.

:

person, der fornægter (falder fra) den
kristne tro; ogs.: kætter (1); t videre
anv.: upaalideiigt, utro ell. underfun-
digt, hyklersk menneske; ogs. (m. mere
ubestemt bet.) som skældsord: slyngel; us-
ling. Moth.M46. 'En hver, som lever saa,

60 og som saaledes vrier
| Og bøyer Her-

rens Ord, som hånd vil have dem,
| Er

kun en Mameluk, ja lig de SkUderier
|

Der vise kunstigen et dobbelt Ansigt
freva. Clitau.IR.14. Ew.(1914).II.21.5. Jeg
er ingen af de Mellemløbere, de Mamme-
lukker, som fortæller deres Venner hvad
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Folk har talt om dem. Tode.S.24. CBernh.
III.32. 3) (næsten kun i flt.) om dele af
klædedragt (egl.: lignende de ægyptiske ma-
melukkers; jf.: i den glimrende Mame-
lukdragt foer (beridersken) ham let forbi.

Ing.EF.II.228). 3.1) (foræld.) en slags vide,
temmelig lange benklæder ell. løse ben-

klædeben, der tidligere (især omkring 1850)
anvendtes af (smaa)piger, og som fremstil-

ledes af tyndt, hvidt stof, udstyredes med 10

mellemværk, blonder olgn. og ofte rynkedes
omkring ankelen, (kjolen) er jo saa kort,

at jeg gjerne kunde bruge Mamelukker
til åen.CBemh.NF.in.l49. Min Stads-
kjole skal syes uden Mameluker. TJngdGl.
1.159. VilhAnd.BT.196.

\\ (I br.) som spøg.

benævnelse for damebenklæder. tVied.S.286.

3.2) (især dial., nu gldgs.) løst halværme
(i kvindedragtJ, der dækker underarmen
og anvendes dels (og især) til beskyttelse 20

under Jiøstarbejdet (jf. Bindeærme^, dels (i

tidligere tid) til pynt i stadsdragter. Fr
Grundtv.LK.97. SjællBond.74. Folkedrag-
ier.98. Feilh. Mamelnkkeri, et. {til

Mameluk 2; sj., nu næppe fer.) underfun-
dighed; slyngelstreg (er ). TBruun.I.219.
mamelukklsik, adj. til Mameluk; spec.

(nu næppe br.) til Mameluk 2: *døe i en
Forræder-Strikke,

|
. . faae en Mamelukisk

Løn. Falst.Skygge- Verk.(l ?43).A2 r. 30

Mamering, en. [ma'me'reii,] (ogs. Alar-

mering. [mBrime'reri] Fisker.SøO.82. Funch.
MarO.II.93. SaUXVI.649). flt. -er. (fra
holl. mamiering (mal(le)miering)) ^ rør,
slange af tjæret sejldug, hvorigennem
vand ledes, og som fastgøres dels foroven
paa pumperøret ^Pumpemamering. YSO.
V.P139. Sal.XIV.757), dels omkring spy-
gatterne paa skibets yderside ('Spygatsmar-
mering. Harboe.MarO. 387); ogs. om træ- 40

render til lign. brug (undertiden kaldet Træ-
mamering. Sal.XII.412). SøLex.(1808).
VSO. Scheller.MarO.296.
Mameselle, en. se Mamsel.
mamlak, en. se Mameluk.
Mamma, en. se Mama.
Mammam, en. se Mam.
Mammelak, en. se Mameluk.
Itlammeselle, en. se Mamsel.
mammon, en (Moth.M46. Holb.Eh.I. 50

S73. Gylb.(1849).IX.105. jf. Saaby.') ell.

(alm.) et (Rahb.PoetF.1.46. Blich.(1920).
XVIJ215. Kidde.H.138). ['mam(nn]_ (cent/d.

d.s.; fra mlat. (Vulgata) ma(m)mona, gr.

mamonås, af aramæisk mamon(a), rigdom

Ij
ordet anvendes som regel uden art.; bibl.

ell. CP) nedsæt, betegnelse (efter Matth.6.24,
Luc.l6.9-13) for verdslig rigdom, jordisk
(timeligt) gods, opfattet personificeret (som
afgud, genstand for dyrkelse) ell. som et onde ^
(der fører mennesket bort fra gud ell. det

gode); ogs. (spøg.) om penge i al alm. I

kunne ikke tiene Gud og Mammon. Xmc.
16.13. *Hvo tørTiid paa Mammon spilde?

|

Den afmægtig Penge GvLd.Stub.45. 'Forsøg
dit Mammons Almagt! prøv at byde | Paa

sande Ædles Agt\ Rahb.PoetF.II.78. *Saa
takker jeg . . for det Mammon, som du
sendte mig.PalM.IV.94. for at skaffe det
usle, men nødvendige Mammon forledtes
han . . til et Inåhrnåstyveri. JakSchmidt.
SP.120. (det) er et sikkert jødisk Træk
at elske og samle denne Verdens Mam-
mon. Kehler.KK. 91.

li
i forb. mammons

træl (jf. Mammonstræi;. Falst.120. VSO.
Skamfuld samlede han sine Penge sam-
men og lovede sig selv, at han aldrig
skulde blive Mammons Træl. HBegtr.DF.
11.11.

li
(efter Luc.l6.9/f.) i forb. den (det)

urette ell. uretfærdige mammon, (de)
havde ingen anden Gud, end uretfærdig
Mammon. Holb.Hh.1.573. Gylb.1.273. hvil
ikke før hver Hvid af det urette Mammon
er betalt tilbage. Kidde.H.138. || hertil ssgr.

som Mammons-dyrkelse (MRubin.MB.128),
-dyrker, -tilbedelse, -tilbeder, -tjener, -træl

(Moth.M46. KirkeLeks.III.157).
Mammut, en. ['mamud] flt. -(t)er. (gen-

nem fr. mammouth (og til dels ty. mam-
mutj fra russ. mammo(n)t; zool.) en nu
uddød, overmaade stor, laadden ele-

fantart, Elephas primigenius. Cuvier.Dyr-
hist.I.157. *Lodden lige til Øjnene | lunter
Mammut paa Tundraen. JVJens. Bi.' 127.
DanmFauna.V.198. || CP i billedl. anv., m.
henblik paa dyrets størrelse og styrke. Rørd.
RH.218. Oppe i Mørket . . kom Mam-
muter af Godsslæbere (o: lokomotiver) støn-
nende med deres endeløse Togstammer.
PDrachm.K.87. Iflammnt-, i ssgr. (sj.

Mammuts-, se u. -dyr^. spec. (især (D) for
at betegne noget som meget stort, kæmpe-
mæssigt: kæmpe- (se Kæmpe- 3^; fx.: Ud-
stillingen vilde blive en Mammuth-Sukces
af gigantiske Proportioner. PoZ.'VsiS^i. 6.

sp.l. -dyr, et. (især tS) d.s. s. Mammut.
ZoolDan.1.226. VareL.*207. i sammenlig-
ning: hun har Kræfter som tiMammuthdyr.
Rist.FT.241. *Hvor Skove groe, hvis Navn
er svundet . .

| Og Mammuthsdyret
holder Yagt.CKMolb.SD.279. -fyr, en.

(jf. -træ) 2( d. s. s. Kæmpefyr. SaUXXI.
251. -pnmpe, en. en slags trykluft-

pumpe (der kan løfte store vandmængder i stor

højde). OpfB.^IV2.30. Raaschou.Tekn.Var-
melære.(1920).196. -træ, et. ^ d. s. s. -fyr.

EavebrL.UI.346.
Hamse, en. se Mam.
mamsel, en. [mam'sæK')] (1. br. Mam-

selle. [raamisælOg] Heib.Poet.V.338.jfS&B.
Mam(m)eselle. Moth.Conv.M25. Holb.Mel.
1.3. Skuesp.Xn.l30. Tode.S.14. jf.Feilb.). flt.

-ler. (ænyd. mammesel(le); fra ty. mamsell,
fr. mam'selle, folkelig form for mademoi-
selle (se Mademoiselle^; nu kun spøg. ell.

arkais. (jf. ogs. Feilb.)) betegnelse for ugift
(oftest: yngre) kvinde; frøken; dels (især

i 18. aarh.) om ugifte kvinder af mere
ell. mindre fornem borgerstand, dels (og

navnlig)om underordnet kvindelig med-
hjælp, fx. guvernante, husjomfru olgn., og

som en finere betegnelse for tjenestepige.
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Sagen er alt afgiordt imellem os For-
ældre, det fattes icke andet, end at hånd
skal tale et Ord med Mamesellen (d: apo-
tekerens datter). Holb.GW.ilJ. jeg tiente

paa en Herregaard med en anden Mame-
selle, som kom Skolemesteren for nær.
8a.Bars.III.o. Mammesellen, som har in-

formeret Jomfruen. sa.KR.I.O. Skuesp.XII.
130. 'Hvo ei Jomfru være vil,

|
Kalder

sig Ma.mseMe.Eeib.Poet.V.338. Sganarel.

IV.21. jf.: En Lugt af Politi, Spioneri,
Oplysningsbureau og Kammermamsel
omgiver liver eneste (japaner). FvJessen.
Menneskerjeg mødte.(1908).220. | som titel

foran et andet siibst.. ister egennavn. Hør
Mammeselle Pernille! jeg meente, at I

var gandske paa min Side. ^oid.ru6.JJJ.6.
Det er en deilig Melodie. Jeg nar hørt
Mamsel Pohlmann synge den i Kjøben-
hayn.Heib. Poet. V. 188. 'Da nærmed sig

Grevinde Bårenklo
| Og sagde høit tfl

Damen, midt i Dandsen:
|
De dandser net,

min gode Mamsel Jansen 1 | Hvorledes?
tænkte Adam: Mamsel Jansen! | Det alt-

saa kun en Gouvernante var. PalM.IV.383.
j/. :denMamsel Noksagt. GyrLemcAc. Fir.89.

I. Man, en. [man';] ^mån. Høysg.AG.
113. „korttonet." Levin.jf.Feilb. samt skrive-

maaden Mann. ResteL.(1703).B8'-. Cuvier.
Dyrhist.Ll20.284) ell. (nu især) [ma-'n]

(S&B. SaUXV1.506. jf. Feilb. OrdbS.
(bomh.)). (nu kun dial. Maan. OeconJoum.
1757.184. jf Feilb. OrdbS.(Skovshoved). —
s/. Mane. ECAnd.SS.X.13. HKaarsb.SK.
93.445. jf sjæll. (gldgs.) Manne. OrdbS.).
best. f. -(n)en ['man'(8)n ell. (nu især) 'ma-'-

n(a)n] ('Mannen: Pflug.DP.591. Junge.302.
FPJDahl.RT.17. LandmB.IL.30. Manen:
Suhm.(Sk Vid.XILl43). LandbO.IL. 602.
SjæaBond.80); flt. -(n)er ['man'ar ell. (nu
især) 'ma-'nar] ^Manner: LTid.l720.Nr.26.6.
Thurah.B.4. Maner: Suhm.HistJ.358. Oehl.

HK.(1828).15L AndNx.PEJL.186) ell. (sj.)

d.s. (Hersl.Salv.8. Aakj.VF.90). {cenyd.

man, glda. maan (Lucid.48), oldn. m^n (gen.

manar^, eng. mane, jf. ty. måhne |] tiden for
poet. spr. anvendes ordet nu kun i dial. (jf.
DF.1928.14) eU. (især i best. f.) i fagl. spr.)

de fra halskammen hos hesten ned-
hængende lange haar: (nu alm.:) manke;
ogs. om lign. haar- (ell.fjer-)beklædning hos
andre dyr, navnlig hanløven (jf. Løvemanj.

(de vilde heste) ere ikknns af maadelig Stø-
relse, men Mannerne og Rumperne særde-
les lange voxne. Thurah.B.4. Saa kiempe
to Løver; de pruste. Ild funkler af deres
Øine, Manen reyser sig. Suhm(SkVid.XLI.
143). 'Den stærke Strandens Blæst

|

. . løfted Manen paa hver Hest. Oehl.XXXL.
156. Halsen (hos brushanen) er omgivet
med en tyk Mann af Fier. Cuvier.Dyrhist.
L.284. (hun klappede hesten) paa Halsen
og strøg en Lok af Mannen, der var fal-

den over, tilbage til venstre Side. Gjel.E.7.

Li billedl. anv., især om (skummet paa)
Igekamme (jf. Hest sp. 50^). *Bølgen

krummer Halsen og ryster sin hvide Man.
Rørd.DT.-106. *Paa Havets Heste med den
hvide Man |

det stolte Stod . . |
red jeg.

L CNiels.(TUskJ920J.372).
IL Man, en. se Manna.
III. man, pron. [man] Høysg.AG. 113.

138. (i skrevet mand. Moth.M57. Holb.Didr.
Ise. sa.Vgs.LV.6. Kom Grønneg. II. 247. jf.
Holb.0rthogr.103). (glda. man(d) (Rimkr.

10 Mand.12.18), æda. man (AM. Lund.Ordb.)
og mæn (Wim.Navneord.bøjning.(1868).86f.
Harp.Kr.215ff.; jf. jy. me (Feilb.), sjæll.

mæ (Grravl.S.8)), ty. man; egl. sa. ord som
I. Mand (se især I. Mand 2.3), jf. fr. on af
lat. homo, menneske |] udviklingen til ubegt.

pron. er til dels sket ved indflydelse fra ty.

man, mnt. man ell. (alm.) men (holl.me(n));

jf. FalkT.Synt.124. |] man forekommer næ-
sten ikke i dial., der i st. f. bruger ord som

20 en. Folk, de, vi, se fx. Brenderup.§188,S.
Thorsen.190. Esp.56. jf. ogs. Feilb.

fl
ordet

anvendes kun som subj. og mangler bøjning; i

oblik. erstattes det m. en ell. Folk (ell. om-
skrivning): (Samuel Butlers) Skrifter kande
nok give Folk det Indtryk, at han var en
sær Skrue, og man kunde aldrig vide, om
han ikke holdt én for ^ar.NMøll.VLitt.
LI1.649. som eks. paa tilfældig (nu kun
spøg.) anv. uden for subj.-stiUing kan an-

30 føres: „Man skulde høre mans Kollegier,
saa kunde man nok selv hjælpe dem til

Stipendier", som han (0: Peder Holm. prof.

fra 1738, f 1777) udtrykte sig. HJHelms.
ValkendorfsKoUegiumsHist. (1 91 7).180 (jf.
Tauber.Dagb.89); sml. I. Mand 2.3: en Til-

bøyelighed til, ey at tage imod den Ære,
som man ey tilkommer, og tillige med at
give en anden den Ære, som ham til-

kommer. Mossin.Term.821)
40 1) som ubest.pron. m. almen bet., beteg-

nende mennesker ell. et menneske i al alm.,

uden nærmere begrænsning af begrebet tiX

bestemte (kredse af) personer (jf. Folk 3.5,

en sp..842"^). Man gjør Maaltid for at
\ee. Præd.10.19. Gode Kundskaber er det
fornemste, man maa legge sig efter udi
Krigstider. Holb.Mel.IV. 7. *l Indien man
finderDrager, | Som mangen megen Skræk
indjager. Abc.9. *Jeg skulde vise dig, hvad

50 Bønner kan udrette | Naar man er heed
som jeg, og ikke kold som Mette. Wess.27.
Det var den skjønneste Aften, man kan
indbilde sig. Bagges. L.L. 34. *Heden, ja
man troer det neppe,

|
Men kom selv,

besee den \iåX\HCAnd.X.509. 'er man
gammel, trænger man til Støtte. Pa/Jf.r.
10. 'Hvor kan man plukke Roser | Hvor
ingen Roser groer! BoisensViser.297. Saa-
ledes agte man (1819: hvert Menneske^

60 os: som Kristi Tjenere og Husholdere
over Guds Hemmeligheder! iCor.4.1(1907).

II
om mennesker, som de normalt er ell. forud-

sættes at vcere, normale, ordentlige, respektable
mennesker. (Især i nægtende udtr. og under-
tiden m. overgang til bet. 2 ell. 3.i). Det er
et taabeligt Spørsmaal, jeg veed jo, mand
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gifter sig ikke med Kløer. Holb.llJJI.l.
Saadanne udelicate Spørgsmaal gjør man
ikke en anstændig Pige. Gylb.(1849).lX.

173. Etatsraaden . . „man gifter sig ikke
med sin Søsters Kammerjomfru — eller

Selskabsdame — hvad Du vil. Man gjør
ikke saadant noget." — Povl. „Mani mani
Jeg har ikke gjort „man" til mit Forbil-

lede." OJSrøzow. S. 75. Således taler man
ikke til sin lærer. Mikkels.Ordf.306. jf.
bet. S: man er jo kun et menneske, se

Menneske. || i skifte w. vi (i almen bet.;

jf. bet. 3.1 slutn.) og former heraf. *Man
veed kun to Havne,

|
Bekiendte af Navne,

|

Den eene vor Vugge, den anden vor Grav.
Stub.40. Man bør ey være vantroe i Ver-
den, men godtroende, lade os lære og
undervise, og sige af den, som har bedre
Indsigt . • end vi. Mossin.Term.138. Man
maa ikke hade Børnene, for hvad For-
ældrene giøre os imod. Oehl.Pram. 1. 78.

Gylb.(1849).V1.232. \\ m. præd., appos. olgn.

bestemmelse i flt. (nu især, naar der til man
desuden hører et flt.-ord som alle, hinanden,

jf. Mikkels.0rdf.211; se ogs. Levin. ES.54).
man stræber . . at blive agtede . . dygtige
og torstsindige. Spectator.152. *(i paradiset)

hvor Børn man bli'er paany,
|
Hvor ei Mit

og Dit man k'iender.PalM.IL.II.652. I den
Tid var man alle religiøse, ligesom man
alle var æstetiske. Drachm.YlII.26. Han
strakte Gipsstykket frem mod Berg med
Vrangen ud: Det buttede Drengebarn
var det tyndeste Pap. — Satan, sagde
Adolf . . saa man bli r fiffige. Bang.S.43.

t m. verbum i flt: dersom mand have væ-
ret i Slagsmaal sammen, og ere blevne
skilte ad. DL.6—12—6. man . . vare vante
til (i august) at see Agrene strøede med
levende virksomme ^ddsener. Agre.RK.9.

II
i faste forb. man siger (plejer at

sige), i indledning ell. tilføjelse til ordsprog
ell. talemaader olgn. lSam.24.14. (jeg er) til

Fods gaaende, og har brugt, som mand
siger for et gammel Ordsprog, Apostlernis
Heste. Holb.Bars.II.7. enhvers Naboe laae

paa sit grønne Øre og sov som en Steen,
som man pleier at sise. Biehl.DQ.III.70.
heele Billedet var lueforgyldt, som man
siger. smst.IV.224. Man siger: Mange
Hunde Harens Død. Oehl.ØS.261. PalM.
IV.23. man siger (sagde), folk, rygtet

fortæller (fortalte). Jeg veed ikke, om det
er din Gienfærd eller ej, thi mand sagde
i gaar i Byen, at Fanden havde taget dig
i overgaars. Holb.llJ.1.7. Var det Byen
derhjemme, der terroriserede ham, Ang-
sten for hvad „man sagde". Leop.B.242.
ra an h a r, der gives, der findes, se IV. have 5.5,

det maa man lade olgn., se IV. lade 5.6.

II ofte i ordspr. og talem.; sor.t eksempler kan
nævnes: man kan, hvad man vil, se kunne
17.5. man kan ogsaa faa for meget af det
gode, se megen, som man reder, saa lig-

ger man, se rede. man skal lære, saa længe
man lever, se lære. || CP brugt som subst.

m. foransat bestemmelsesord (art.) i fk. ell.

intk. Mistanken (hos en person, der hder af
forfølgelsesvanvid) samler sig i alt Fald til-

sidst om en bestemt Gruppe af Individer
(sjeldnere en enkelt Person), medens den
tidligere i al Almindelighed var rettet
mod en ubestemt „Man". KPont.Psychiatr.
III.127. 'Folk — det store, velsignede
„man",

|
der flænger i Næstens Rygte?

|

10 Den Dom, „man" fælded, foragted hun
blot Blaum.AH.145. Per Paars er Publi-
kummet, Massen, uden Individualitet, uden
Sjæl, en „man" i Stedet for en M&nd.Vilh
And.L.II.10.

2) m. mere begrænset bet, om envisgruppe
af personer (ell. en enkelt person repræsen-
terende en saadan), som man ikke behøver ell.

ønsker at betegne nærmere, og uden at der
tænkes paa nogen bestemt (jf. II. de 6). Mand

20 skriver fra Hovet-Lejeren vedRihn-Strøm-
men, at mand venter Recrnter.Holb.Kandst
II.3. *Aldrig kom Englerne saadant for

Øre,
I

Før man begyndte Guds Harper
at slaae.j5rors.i08. 'Den Bager græd Guds
jammerlig, | Da man ham førte væk.Wess.
138. *Man stirrede paa ham, som hang,

|

Man loe, man græd, man peeb, man sang.
Bagges.Ungd.I.192. Uenig i alle Stykker,
var man . . kun enig om at udhale Af-

30 gjørelsens Stund. PalM. IL.II.704. Hun
skriger og støjer som en vild, og der skal

tre Karle til at holde hende i Sengen.
Man har sendt Bud efter Dr. G. NSvends.
H.80. I øvrigt kræves her af Husholdere,
at man (1819: de) maa findes tro. lCor.4.

2(1907). II
(emb.) i skrivelser olgn. fra myn-

dighederne (fx. et ministerium), hvor man be-

tegner statsmagten ell. (jf. bet. 3.i^ vedk. myn-
dighed som statsmagtens repræsentant. Kan-

40 celliet (skulde) tjenstligst tilmelde velbe-
meldte Direktion til behagelig Underret-
ning, at man . . har bifaldet, at (osv.).

KancSkr.^'>/5l8S4. Paa dertil given Anled-
ning skal man (o: justitsministeriet) her-
ved anmode D'Herrer om at iagttage, at

(osv.). Cirk.Nr.l33'^hl922. Man undlader
ikke herved at henlede Opmærksomhe-
den paa —.DSt.1922.131. \\ t forb. m. hin-
anden ell. hverandre. 'Hinanden fast

50 hver Dag man sterck paa Klingen gik.

Bolb. Paars. 53. man hilsede hverandre
ilygtigt. Ing.EF.II.228. \\ m. præd., appos.

olgn. bestemmelse i flt. (nu især, naar der til

man desuden hører et flt.-ord som alle, hin-

anden, jf. Mikkels.Ordf.211; se ogs. Levin.

KS.54). han soer paa . . at man kunde
tvinge ham til meget, fordi man var de
stærkeste, men at man dog aldrig kunde
tvinge hans Tunge.Ew.(1914).IV.211. „Det

60 er magnifiquel nysseligt, excellent 1" gik
det fra Mund til Mund, og man var alle-

sammen saa inderligt fornøiede dermed.
HCAnd.Eventyr.I3.(1837).58. Man maa .

.

være hinanden saa Fremmede, at Fortro-

ligheden bliver interessant . . Det ægte-
skabelige Liv maa ikke være en Slaa-
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\

brok, man gjør sig magelig i. Kierk.II.97.

•Her var der Kamp, man skød igen,
|

man blev de små bestandig. i?ørd.GiC.J 00.

t m. verbum i flt.: (jeg) besøgte først

Lazarethet og mine lidende Medmenne-
sker, hvoraf man . . vare i Begreb med .

.

at operere og amputere adskillige. J^re.
RK.49.

II
i faste f'orb. man tager {jf.æda.

man skal takæ (Harp.Er.l94/f.)) iscer i

(ældre) kogebøgers anvisninger til, hvad der
skal bruges ved en rets tilberedelse (jf.Arlaud.
185). Naar et Høved bliver syg . . tager
man tre Fingre-Bøller fulde af guul Sen-
nep.OeconJoum.1757.694. Huusm.( 1793).56.
Man tager saa meget stødt hvidt Sukker
som 12 Æg . . veie. Mangor.Eogeb.188. Pol.

^VBl931.Sønd.5. jf. bet. 3: (ikke) vide,
hvor man har en, se IV. have 9j. det
har man for sin ulejlighed olgn., se

have sp.968^^tf-

3) (jf.bet.2) anv. som erstatning for
et personligt pron. (og derfor ofte skif-

tende m. former af dette), om de(n) talende

person(er) ell. den (dem), der tales til (1. ell.

2. persons personlige pron.). 3.1) om de(n)
talende person(er), især for at give ud-
sagnet en mere almindelig, upersonlig ell. for-
sigtig, beskeden karakter. || m. bet. af 1. per-
son ent.: jeg. Saaledes haver man tænkt
at holde Middelvejen, men om man og
haver troffet den overalt, derom maa Pub-
licum dømme. Høysg.AG.Fort.2 r. 'Først
skal man rende som en Nar og hente

|

En gammel Lampe, og naar det er giort,
j

Og man har fundet nogle smukke Stene,
|

Saa maa man ei engang beholde dem.Oehl.
A.114. Man vil ingenting ha', før man bli'er

færdig, har man jo sagt. TT'terf.TAurn .51.„Kan
Du ikke? . . Hvad skal det sige?" — „Man
har ikke Tid." Skjoldb.IM.73. Jf. bet.l: Man
veed nock, hviicke Historier I har haft
baade med Mars og andre Officiers. Eolb.
Ul.Prol. i skifte m. (former af) jeg: Gylb.
(1849).IV.117. hvis han kom her i Gaarden
og bød mig Hug . . saa kunde man vel
nok holde ham fra Livet. Goldschm.HjlJ.
149. saa forstod jeg jo nok den tykke
Kramer — man er jo ikke en ren Tosse.
Schand.TF.1.16. Man er jo et godmodigt
Asen, og jeg foreholdt ham, at han sej-

lede med et Lig i Lsisten. AndNx.U.54.
(sj.) m. præd. i flt. : 'Jeg håndled forkeert,

|

man er nogle Krystre,
|
jeg har renon-

ceert,
I
jeg maatte vel lystre. OehLSovedrik-

ken.(1808).88. || m. bet. af 1. person flt.: vi (i

snævrere bet., om bestemte personer, jf. u. bet.

i). Jeg holder for, mand skulde klæde ham
gandske af, og legge ham i Herrens beste
Seng, og om Morgenen, naar hånd vaag-
nede, stille os alle an mod ham, ligesom
hånd var Herren paa GasLTden.Eolb.Jep.1.8.
•Den Mand, som sælger Heste,

| Han giorde
vel det bedste,

|
Ifald han gik sin Vei,

|

Thi man ham lider ei.TFess.566. 3.2) om den
ell. dem, der tales til; enten for at und-
gaa de direkte tiltale-ord du, I eU. De eU. for

at gøre udsagnet mildere (idet det til en vis

grad almindeliggøres) ; ogs. anv. m. lidt ringe-

agtende bet.
II
om den, der tales til, især sva-

rende til du (ell. I, se II. I 2). Erland med et
strengt Blik paa Kongen. *„Det var ei

fromt, ei velgiort, at man lod | Det komme
til saa yderligt et Skridt." OeW-JF.i&O. (til-

tale til tjenestepigen:) Hml Staaer man her
gandske ledig paa ToTyetl Blich.(1920).

10 F.56. Eeib.PoetS.(1848)J1.65. naa, lille

Fritsemandl Hvor bliver man ai? PMøU.
1.417. han tog hende under Hagen og løf-

tede varsomt hendes Blik op imod sig. —
„Har man det saa ogsaa rigtig godt? Og
er rigtig glad ? — Jeg synes, man har set
lidt forknyt ud i den sidste Tid." Pont.No-
veller.11.(1922).142. H (i fortroligt, familiært
ell. nedladende spr. olgn.) svarende til De (se

II. de 11.2^. god Morgen, min Bedstel
»Hvorledes lever man? PflZM./.i80. Pont.

LPJ.101. Naa, unge Mand, nu skal man
nok snart ind og være Sold at. £8t».J/.i 9.

II
ow dem, der tales til, især svarende til I

(II.l).*Godaften 1 Er man hjemme ?Børd.JE.
1.76. D i sætn.m.imperativisk bet., især (Q))
ved verber i konjunktiv. *Man sette Hierte
for, man sette Hierte bag, | En Tyv er
dog en Tyv, det er en afgjort Sag. Wess.
50. 'Man forføie sig herfra!

| Man lade
30 de Ulykkelige enel Oehl.AV.6S. Man til-

give mig denne lange Excursus i Anled-
ning af Monologer. Beib.Pros.lIlJ88. Man
forsøge det blot i et Billede. Kierk.VII.
315. man henvende(r) sig til (viceværten).
S&B. i forb. vil man se ^høre olgn.), se,

hør blot (jf. IV. man^. *Vil man see I
I
For

første Gang hun i den rette Tone | TH-
i2Aerhz.mJSeib.P0et.IV.295. „Vil man seel«
vedblev hun. „Hvor han er godt klædt paa!"

4aECAnd.AV.75. '„Vredens Gnist! | Til en
Flamme kan den voxe,

| Der fortærer
Jer til sidst." | . . „Vil man høre." PalM.
III.90.

IV. man, adv. [man] Høysg.AG.138. (sv.

man; fra mnt. man, men, kun, men, samme
ord som adv. men (s. d.), blot, kun, jf. konj.

men || nu næppe br. i rigsspr. (unat. i fast
forb., se. ndf. sp.867*^), men findes (dogsj.J i

bornh. (Esp.231)) m. forstærkende bet., for
50 at gøre et udsagn (især en opfordring, i reglen

i imp.) mere indtrængende : b ar e (II.I.2); kun
(9); undertiden i ironisk anv. (jf. ogs. II.

jeg 2.i). Eolb.Jep.1.6. A haar kaastelig
Viin, og gooe Uost, kom man ind kom
man ind te mej. EomGrønnegJ.326. jeg
har sonsten nogle (ringe), der ikke saa
dyre er; see man disse. TBruun.Pr.262.
Gå man an (d: tag fat)l Mikkels.0rdf.308
(„svendesproget"), ofte (især i afvisende

60 svar) ved forb. af et verbum og adv. væk:
•Godt, sov man væk! men glem ei Tand
for Tunge. TBruun.1.370. „VU han da see
mig erepere." — „Crepeer man væk."
Wibe.(Bahb.LB.II.440). Naal — saa I

gaaer? I gaaer virkelig? Spadseer man
væk ! OverskJ.28. vi dandsede man væk

XIII. Rentrykt V^ 1932 66
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uafladelig, saa der inte var tør Trevl . .

paa mig eller Stine. Store nordiskeAlmanak.
1876.45. il

(m. omdannelse af sætningsbyg-

ningen ved sammenblanding m. III. man (jf.

ap. 866^^^-); jf. sv. ser man på, se blot) som
udtr. for overraskelse olgn.; næsten kun ved
se, i forb. ser man. Lad mig kuns see
det. (tager Brevet fra ham.) Seer man!
det er sandelig ret goåt PAHeib.Sk.1.87.
*„Hvor gammel er du?" — „Sytten Aar."
— „Ja, seer man.'* Oehl.A.88. Heib.Poet.
III.115. m. tilføjet præp.-led.: Seer man
til hende 1 . • Antonie er gudskeelov altid

i godt Rnme\iT.Hrz.VII.161. „kan jeg
nogensinde være Dem til Tjeneste —

"

— „Ser man til Koristen: han føler sig

allerede som BirelatøT.'' EBrand.HH.22.
nu især i forb. ser man det. „Vi ønske
at giftes." „Seer man detl" Blich.IV.610.
PalM.III.97. „Det var jo hendes Mening
at uddanne sig til Arkitekt." . . „Saa, Ar-
kitekt — ser man det — det har jeg saa-
mænd ogsaa tænkt paa en Gang." Esm.
III.140. jf.: For nu at komme til Rec.
igien, da siger han . . at slige Udtryk .

.

kunne ikkun saare sielden passe hosSnorro
. . See, see! saae Man det? Grundtv.LSk.36.
sml.: *Nu seer man der: | Nu er da den
Tyv hængt (9: det forsvundne er kommet
igen). Bredahl.VI.123. (sj.) i anden forb.:

Hør mandet! Wied.(Mikkels.Ordf.308).
Man-, i ssgr. 1) ['ma()n-] til I. Man; se

Man-haar, -kappe, -rem. 2) valmue-; se

Maane- 2.

Alanchester, subst.(en: Funke.(1801).
11.674. m. attrib. ord i intk.: 'rødt Man-
chester. PAHei6.Z7S.6i5;. ['manjæsdar ell.

m. eng. udtale; 1. br. man'Jæsder] (egl. eng.

bynavn Manchester) T en særlig slags fløjl
afbomuldsgarn (som tidligere brugtes me-
get til klæder; jf. Feilb.). *Se Kong Saul
saa nydelig

|
klædt i rødt Manchester. PA

Heib.TJS.612. VareL.(1807).II.197. Hage.*
902.

II
hertil ssgr. som Manchester(s)-bukser,

-trøje (Ing.LB.III.183) ofl.

Manchet ell. (nu 1. br.) Mansket,
en. [maq,'J"æd; o.^s. man-] ftt. -ter. \\ om den
tidligere (og endnu kbh. (gldgs.), vulg. ell.

dial.)udtale[m2Lr\-,m.an^sgæd olgn.] (JNHøst.
Feilb. OrdbS.(Fyn). jf. ChrMøll.RS.1.53)
minder de ældre skriveformer Mansket
(Manskette), flt. -(te)r: vAph.Nath.V.592.
Skuesp.VII.285. (h-undtv.BrS.53. Schand.
BS.181. Manskiet(te),/Z<.-(te)r: vAph.(1759).
Skuesp.XI.339. jf.Rask.Retskr.237/f. {fra fr.

manchette, dim. af manche, ærme, afl. af
lat. manus, haand)

I) en art bred linning ell. kant (af
meget varierende form), der begrænser et

ærme forneden (omkring haandleddet), og
som ofte bestaar af en ombøjet fold af
selve ærmet og (undertiden) er prydet med
kniplinger olgn.; nu især om en saadan
(glat, ofte stivet) del af et skjorteærme
(der enten er løs ell. syet til skjorteærmet).
*om I endelig vil sy, | Da skal I sy Man-

chetter
I

Til Monsieur N.Falst.DL.BSr.
Han havde vel Manchetter men af Kam-
merdug. Argus.l771.Nr.29.3. 'De fine Da-
mers Strimler og Manchetter. Paiilf.F.356.
„Dit Manchetlinned er i den skrækkeligste
Uorden! Du har ikke et Par Manchetter,
uden de løber op i Kanterne!" — „Hvad
Fanden bryder en Digter sig om flossede
Manchetter?" Svi«. SZ). 6. faste man-

io chetter, se I. fast l.i. løse manchetter
(jf. II. løs 2.i;. Lauesen.s.146. jf.: *Han
hele Regnskabet ordnede let,

|
hans Regn-

skabsbog var en løs Manchet. Z>a5'iV^r//i.*/4

1930.13.sp.3.
II

billedl. ell. i sammenligninger.
Jeg gør mig i hvert Fald endnu Umage
for at holde Ideens Fane højt, som det
hedder. Man vil jo nødig smudske Man-
sjetterne. Pont.NoveUer.IL(1922).134. især
i forb. støde en paa manchetterne,

20 fornærme, krænke en. D&H. jf.: Det stødte
ogsaa ham lidt, men kun paa Mansket-
terne. (xrundtv.BrS.53. næsten kun % perf.
part. brugt som adj.: 'Det giorde ham
stødt paa Mansketten. NTBruun.Bacchus
ogComus.I.(1814).58. Hun blev rød i Ho-
vedet og stødt paa Manchetterne. CBernh.
XI.194. Schand.BS.181. Herren staar saa
stiv! Man blev vel ikke stødt paa Man-
sj etterne. AndNx.PE.III.64. \\ ogs. (foræld.)

30 om lignende (ofte krusede) linninger om
knæet; isa^ i ssgr. fra Kanten af hans
Knæbenklæder hang rige Kniplings-
mansketter. JPJac.I.137. den store Pa-
ryk, de vajende Fjer og de mægtige
Knæmanchetter.iVilfø«.Fii«.777.i0i.

|i

vor frues manchetter, se Frue 1.2.

2) om hvad der i form ell. brug minder
om en manchet (1). 2.1) (jf. Jærnmanchet;
i forbryder-jarg.) haandjærn (1). KNyrop.

40 0L.25. FrSkousbo.ES.268. DSt.1920.87. 2JZ)

(jf. Papillot; kog.) stift (udklippet) papir,
der er viklet om benet paa en kotelet,
skinke olgn. et tredie (eksemplar af sangen)
nød den Ære . . at paradere som Man-
chet paa en Flæskeskinke. Blich.(1920).
XXIV.77. Ved Anretningen (af koteletter)

bindes en Papirmanchet om hvert Ben. «•

DorthesKogebog.(1930).2. 2.3) krave (af m
læder, gummi olgn.) om et stempel, der «

50 skal gaa lufttæt i en cylinder. Meyer.^ jf.
Lædermanchet. TeknMarO. 2.4) (dagl.)

d. s. s. Lysemanchet. Han satte Manchetter
paa Flygellysene. Bang. HS. 383. Meyer.

^

2.5) (gart.) om ringspinderens æg, lagt

i et sammenkittet lag, der danner en cy-
linder omkring tynde grene. JLind.
Haveplanternes Sygdomme.(1910).4. ofte i

ssg. Ægmanchet. smsf.40. Haven.1931.16.
sp.l. 2.6) (hogh.) løst (papir)omslag, der

60 sættes omkring midten af en bog (og

hvorpaa der reklameres for bogen). BerlTid.

"/8l923.Aft.5.sp.2. 2.7) (zool.) kvast af læn-

gere ha ar paa knæet af elsdyrsatitilopen.

Sal.L908. 2.8) (vist til bet. 2.1 ;
jarg.) pinsel,

anv. blandt skoledrenge, bestaaende i haard,

smertefuld vridning ell. gnidning af huden
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paa haandleddene ; ofte i forh. som fransk
«Z/. spansk manchet.

3) {jf. fr. manchette, randiMU; atrt«-spr.)

hei^ndse for den korte indholdsangi-
velse, som (af redaktionai) anbringes over
en avisartikel (især: en krontkj efter

overskriften ; ogs. om bemærkninger af andet
indhold, men anbragt paa nævnte plads. Pol.

•hl922.8.sp.l. smst."/tl930.7.sp.o.

Manchet- ell. (nu 1. br.) Mansket-,
t ssgr. til Manchet 1. -handske, en. (1.

br.) handske med manchetlignende kant, dier

dækker den nederste del af armen. S&B.
-itenkf et. (foræld.) sirygejæm (af »ærlig

form), hvormed man strøg de (tidligere) kru-

sede manchetter. vAph.(1764). -kaap, en.

knap, hvormed en manchets to dele (flige)

holdes sammen om haandleddet.S<tB.(u.'M.nn-

sket). Lauesen.S.67. -linned, et. t ÅcoU.

anv., om manchetter, skjorter og flipper. En
af Vaskeriets regelmæssigste Kander var
en Kommis L., der brugte meget Manchet-
linned. Breum.HH.94. Krak.1923.II.642.
-shjorte, en. skjorte med kravebryst og
manchetter. Adr.^ltl762.sp.l5. han var i

Mansketskjorte, med Brystnaal i Kalve-
krøset. HCAnd.VI.214. Manchetskjorter .

.

en blaastribet med bløde Manchetter og
en lys med brunlige Striber og stift Bryst
og Manchetter. PolUiE.Ko8terbl."/»1923.1.
sp.2. -ur, et. (sj.) armbaandsur. Esm.
III.314.

I. Mand, en. [man*] Høysg.AG.30.113.
{som kæleform: Manne; i bet. 9.s: *Han
var lige gaaet i sin Seng, | Drømte om
sin Manne, — | Han hed Hertug Choiseul
Praslin, | Hun hed li'esaadanne. AÆ^cfcf.

114). flt.mjtnå [mæn'] (Høysg.AG.46); i

diat og i visse anv. ogs. m. former som:
manne ^mande. DAH.), især i bet. 11
som (venlig) kommando til søfolk (soldater).

*Hør, Manne! Winth.II.49. Hold Fartøiet
klart, Manuel Berg8.BBJ228. ABecke.PJSl.
iyrachm.TjD.l44. dial. ogs. i andre bet.: Esp.
216. DF. 1929. 57(bomh.). jf. BieU.428
{skaansk.hallandsk). i bet. 6: OrdbS/Skovs-
hoved), (dial.:) mander. OrdbS/nordsjadL).

jf. Bietz.428(skaansk, haUandsk). mænder
[mæn'sr], (dagl. eU. bamespr.) især i bet. 11
om søfolk, soldater og store kraftige mands-
personer: Jeg commandeerte Ret og gik
med mine Mænner.JfCi5ec^Z7J59. *Smaa-
bitte Mænder mylre frem,

|
Med Nisser

kunde man ligne åem.Heib.Poet.X.3o3.
rare Mænder og Koner. Kierk. VII. 132.
»mst.144. Mænneme fra Holmen. JBerZrW.
"Ut921.Aft.4.sp.l. nania.IILo9.108; se end-
videre u. bet. 13.4; i dial. ogs. som alm. flt.,

se FeiXb. — om mand som flt. se bet. Ils;

jf. ogs. EHHagerup.61. (glda. man(d), æda.
man, run. mannr, mandr, oldn. madr, eng.
man, ty. mann, jf. got. manna samt mlat.-
germ. Mannus, germanernes mytiske stam-
fader, sanskr. manu-, menneske (manusa);
egl.: menneske, jf. bet. 1 samt eng. woman;
*a. ord som IH. man (se bet. 2.3^; jf. mande,

I. Mandse, Mandsling, Manneke, Manne-
quin, Mareminde, Menneske)
A. uden (udpræget) foregtUling om det

naturlige køn: menneske.
1) (kun i enkelte faste forh. eU. ssgr.; uden

for ngr. oftest i ent. som kolL) om menne-
skelige væsener (især betragtet som eart

og i modsætn. til overnaturlige vcesener eU.
dyr), hver mand, se Hvermand (2). den

10 almindelige, gemene, jævne, me-
nige, simple mand olgn., «e I. almindelig
4^ osv. den blanke, hvide mand (o:

europæerne. JVJens.C.359. BerlTid.Vul931.
MJo.sp.4.), den gule mand (o: de gule),

den røde, sorte mand (o: indianerne,
negrene), jf.h\ank6 osv. (i) munås minde,
se Mandlsminde. være mand for, se bet.

7.x. « flt: alle mand, se II. al 4.4. | i ssgr.,

se /x.Mand-drab, -køn(l), -tal saw/ Almen-,
20 Blaa- (1), Busk-, Drabs- (2), Efter-, For-,

Gernings-, Hoved-, Ophavsmand. | i taUm.
eU. ordspr. mands vilje (er) mands him-
merig(e), se Himmerig(e) 2. 1 1 modsætn. tU
gud (ell. englene), mon en Mand kan gavne
Gud? Job.22J2. *Jeg frygter Gud, men
ingen Mand, | Jeg er min egen Herre.
Zetlifz.fBahb.LBJLl91). 'Han (o: Jesus)
døde som Mand og opstod som en Gud.
Grundtv.PSJII.394. (sj.) i flt: »Mellem

»Engle Mænd nu tssUes. Grundtv.SSJ.475.
gud og mand, spec. som betegnelse for
Kristus. Beenb.II.28. »Jesus Christus, Gud
og Mand. GrundtvJSSJ.598. gud og hver
mand, se Gud 2.3. ordmr. (foræld.): Mand
tænker. Gud skjænker.lfa«jr.dø6. jf. Mau.
7649. Mand ajgter, og Gud skifter. Krisl.

Ordspr.209. | t modsæin. tU dyr (og ting).

jeg er en Orm og ikke en Mand. Ps.22.7.
her er hverken Mand eller Fæ.GyU).

« VlJ2o2(jf folk og fæ u. Fæ i;. gaa under
med mand og mus olgn., se Mus. smL
(nu næppe br.): skibet gik til grunde med
mand og tilt.Moth.M49. VSO. (jf u.bet.

2s og 6.2; sj.:) »Maa skee den Kat forgiordt
af sin Stivmoder er, | Og blir til Mands
iglen, som man heel ofte seer. Holb.Paars.
313. om forh. som manden og hesten se

bet. 11a.

2) {vist egl. til bet. 4 og ofte vanskeligt at
50 skiUe herfra; jf. tilsvarende anv. af han

(n.l.s) om person) om menneske som individ,

enkeltvæsen; person (uden hensyn til kønnet;
„han" eU. „hun"). 2.1) t al alm. : en ell. anden

:

nogen; en person, (uden for faste forb. nu
oftest m. art., pron., attrib. adj.): Hvo som
overfalder sagisløs Mand. DL.fi

—

9—24.
Dræber nogen Mands Hest, eller noget
andet Fæ, som mand lovligen maa have,
noget Menniske. »>HS<.6

—

10—3. Salig den
60 Mand, som ikke vandrer i de Ugudeliges

Raad. Ps.1.1. det er ikke en (o: een) Mands
Verk at hæve denForvirrelse, soin(sproget)
er bragt udi. Holb.Orthogr.96. En Mand
(ChrVl: et Menniske^ havde to Sønner.
Imc.15.11. »jeg vil ikke bytte

|
Med nogen

Mand paaJord.ifH^ansjS.77. anden mand

65*
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(o: en anden), se anden 4.1 (og Anden-
mand 2). m. overgang til bet. 11: en mand
over bord, se I. Bord 8. || alle som een
mand, (jf. bet. 11.2^ alle som een; i fuld
overensstemmelse; ensstemmigt. en Krigs-
Declaration tienede ikke til andet end at

foreene Adel og Almue i Sverrig at figte

som en Mand mod Kongerne. Holb.DH.
1.747. Borrebye.TF.872. fSO. MO. Feilb.

|| m. ncermere bestemmelse (oftest i tilfælde,

aer alm. opfattes som bet. B); dels m. num.
(ordenstal): første, anden, tredje, fjerde,

sidste mand osv., se 1. først 4 osv. jf.: Kri-
stine er første Mand paa et Kontor. PLemw.
RF.58. dels m. karakteriserende adj., fx. i

udtr. som: blind mand (o: blind makker),
se blind 10.4. den rette mand, en sikker,
vis mand, se ret, sikker, vis.

\\
(nu næppe

br.) i fit.: folk. alt mandkiøn af mændene
(1871: Folkene^, som vare i Abrahams
)inxis.lMos.l7.23(Chr.VI). || i mer ell. mindre
faste forb. m. præp. giør sandheds dom
imellem mand og anden (1871: imellem
Mand og Mand;. Ez.l8.8(Chr. VI). Af alle

disse Skrifter har jeg slet ingen ved
Haanden. De vandre fra Mand til anden
her i Omegnen. Cit.l814.(Grundtv.B.I.234).

mand efter mand, (l.br.) den ene efter

den anden. VSO. Mau.I1.12. mand for

et fra. Moth.M52. Gram.Nucleu8.2079)
mand, den ene efter den anden; ogs.: hver

for sig; hver især. Moth.M52. Rigsstæn-
derne (begyndte) med en Stridighed: om
Stænderne . . skulde raadslaae foreenede,
og give deres Stemme Mand for Mand?
Bahb.Fort.1.289. *De bleve fangne Mand
for Mand,

| Og Svend tilsidst. iStorw./Si).

155. Goldschm.BlS.III.324. S&B. jf. bet. 11
(sj.): fegte Mand for Mand. vAph.(1759).
nu især i forb. som mand og mand imel-
lem, se mellem. 2.2) (til bet. 2.i) i udtr.

for fordeling, hvorved enhver (tilstedeværende),

hver enkelt (deltager) faar sin part; især i

forb. til mands (undertiden skrevet t i 1m an d s.

Heib.Poet.V.243. PalM.IV.109), (jf. u. bet. 1

slutn. og bet. 6.2^ til hver. Cit.l7i6.(Thott4''

1524.396). Herren betaler mig femten
Rigsdaler . . dem vil vi dele, det gjør
accurat fem Rigsdaler tilmands. Heib.Poet.

VI.395. *piger, én til mands, |
venner,

fast en skok. Hostr.SD.I.21. en halv Flaske
Rødvin til M&nds. Riltzeb.VF.3. \\ i anden
forb. per Mand. Larsen, dial.: paa man-
den (jf. Feilb.) ell. fpaamands: de (be-

gærede) intet andet . . end 1. Peltz og 1. Du-
cat paa Mands om Anret. Pflug.I)P.399.
2j3) ved ubestemt personangivelse, m. over-

gang til anvendelse som ubest. pron.
||
(nu

kun arkais., sj.) i ubest. f, ent. uden art. ell.

andet attrib. ord; i nom. (jf. FalkT.Synt.
124) m. overgang til III. man: vorder mand
trælbaaren, saa at hånd ikke kand bære
sig selv af det Stæd. DL.6—7—9. Fanger
mand Saar i Horeseng med anden Mands
Hustrue, og kommer hånd levendis derfra.
smst.6—12—4. *ej

|
skal Mand paa Mande-

troskab lide. Gjel.Br.160. i oblik. kasu»
(gen.): Vorde Mands Lemmer lydte, og
vorde dog noget nyttige, saa at hånd
kand baade krympe og rekke dem, da bø-
dis trende tolv Lod Sølv. I)L.6—7—4. smst.
6—8—12. ordspr.: Naar Mand giør, som
han vil, da giør han, som han er til (o:

naar en handler efter eget tykke, da viser
hans sindelag sig). VSO.(jf.Mau.ll,620).

10 rygtet følger mand til dør olgn., se Rygte.

II
(nu kun bibl. ell. i foræld, ordspr.) i bed. f.

som Manden er, saa er hans Styrke. Dom.
8.21. *„Naar Manden fremad vandrer,
følger Skyggen." | . . „Det kommer an
paa Solen, hvor den staaer,

| Og Ret-
ningen, hvori han gaaer."^a^^es.F,60.
ordspr.: Som Manden er, (saa) er og hans
Tale. Mau.10,053. smst.1.156.

\\ (efter glda.
æda. mæn, oldn. menn (jf. bet. l\); arkais.,

20 sj., sml. VSO.) i flt: folk. Ting, som synes
underlige . . for Mænd, som nu leve.
Grundtv.PS.1.445. smst.442. *Dog Mænd
skulde troe, den Mand var ei til,

|
Hvis

Ry foer til Verdens Ende. Ing.RSE.VL
177. Om Aftenen sadde Mænd længe ved
Drikkebordet. Hauch. V.25. smst.ll.379.472.
Gjel.Br.l58. 2.4) om person, som man har
(et vist) kendskab til, ell. som man paa et vist

tidspunkt kommer i forhold til, stifter be-

30 kendtskab med, har at gøre med; ogs. om
person, som det i øjeblikket drejer sig om
II (jf- w- ^^^- '^•^) * ^^*^' f'- denne, den om-
talte; vedkommende. Da sagde Nathan til

David: du er Manden (o: det er dig, lig-

nelsen handler om)\ 2Sam.l2.7. Forfærdelse
og Legems Rystelse var kommet over
Manden. 2Makk.3.17. naar mand vil sam-
menligne (originalerne) med de Copier,
som Hvitfeld deraf har indført i sin Hi-

40 storie, skal mand fast ikke kunde begribe,
hvor at Mandens Skiødesløshed har kundet
gaae saa \idt. Gram. (KSelskSkr. IV. 108).
Jeg blev helt fortvivlet over, at Manden
ikke kunde forstaa mig eller ikke vilde.

Buchh.UH.49. talem.: man skal ikke tage
hatten af, før(end) man ser manden, se

Hat 1.2.
II
især m. poss. pron., om person, som

man i en ell. anden sag har (haft) at gøre

med, som man har handlet med ell. (navnlig)
50 som er ens kilde, hjemmelsmand. Historien

er rigtig, thi min Mand er en skikkelig
Person, der hørdte det af en Piige, han
var forlovet med. Holb.Hex.1.3. min Herre
skulde hiemle sig Hesten ved at skaffe

sin Mand. Biehl.Cerv.LF.II.363. *Der er
et Land, saa har jeg hørt for sandt, | Jeg
veed min Mand, han farer ei med Tant.
TBruun.MF.50. Prioren kendte sin Mand.
Han vidste, at med Fremfusenhed ogVrede

60 kom man ikke langt overfor Borgens
Yierre.Drachm.VD.19. da den Herre, der
expederede mig, vilde tage (hatten), pro-
testerede en anden Expedient . . „den
har Bjørnson købtl" Og det bøjede min
Mand sig for. AHenriques.TG.151. Feilb.

have (sin) mand for sig olgn., (nu
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dial., if. S&B. no.) have hjemmel; kunne
skaffe vidner. Moth.M49. VSO. MO. Feilb.

(jf. bet. 13.1J om kvinde: „jeg kan vise

Mand for mig (o: jeg har det fra god
kilde)." — „Hvem er det . ." — „Det er

min Søster." Wiwet.D.ll. være (en) mand
for noget, (jf. u. bet. 7.2; nu dial.) love, ga-
rantere (en) noget; staa (en) iyide for noget.

Der blir ingen af os hængt denne gang,
det skal jeg være Mand for. Holb.KR.lII.9.
Frygt kuns icke, jeg vil være hende Mand
for alting, og jeg tager det onde paa mig.
Kom(}rønneg.II.269. Jeg kiender ham, som
Do skal have, meget vel; og jeg er Dig
Mand for, at han aldrig har været givt.

Biehl.(Skuesp.IIIo.él). VSO. Feilb.^imaa-
ske m. tilknytning til bet. 10; jf. dog være
af ens folk u. Folk 3.3) i forb. som være
ens mand, dels om person, som man sætter

pris paa, gerne vil have at gøre med, som
man holder af, ynder. Holb.Paars.203. 'En
Drukkenbolt er ei vor Mand. Franfe.S£).

291. iaften skal jeg paa det første Bal!
og dandse efter Straussiske Valse! —
Strauss! ja det er min Munål Heib. Poet.
VII.362. der er Folk driftige, der gjælder
ingen Personanseelse; man siger: „Hvad
duer Du til? Duer Du, saa er Du min
Mand." Goldschm.Vll.449. JVJens.JL.12.
dels (jf. bet. l.i) om modstander i kamp;
især om overvunden, slagen modstander. Ikke
heller vor Junkers Mod var heelt og fuld-

komment; han turde møde sin Mand . .

men for Aander havde han al mulig Re-
spect. Blich.(1920).X.86. Nu var han min
Mand (o : jeg kunde dræbe ham). Jeg trak
min Pistol frem og red imod ham. Gold-
schm.1.353. Ride kan jeg — og skyde med
Bue — og træffe min Mand. Drachm.lOOl
N.136. jf.: 'du er Dødens Mand, saa flux
du vasLgnerl Bredahl.V.170.

3) {til bet. 2; jf.glda. æda. (innæn) siætæ
mannæ oso. (Kalk.III.21), oldn. at l)ri3ja,

fimta manni osv.; sml. Ætmand; især hist.

eli.jur., foræld.))om slægtled, generation.
hans Durchleuchtighed kand vise sitSlægt-
Register,Mand efter Mand, fra Dronningen
af Saba. Holb.DR.IV.7. jeg er den fjerde
mand af vor slægt på gården. Feilb. Slæg-
tens sidste Mand i Danmark, Statsmini-
ster Otto Thott. Sal-XXIII.402. || i forb.
tn. inden, (ind)til. Ere ingen rette Ar-
vinger til inden syvende Mand. i>L.5

—

2—11. saa fremdeLis ned ad til syvende
Mand efter den Døde. smst.5—2—44. Indtil

fierde m-a.nå.Moth.M48. StampeJ.357.
B. person af hankøn.
A) person af hankøn vÅen (udtrykkelig)

forestilling om alder ell. (ægteskabelig) stil-

ling; ofte dog vanskeligt at skelne fra bet. 5
og i alm. spr. som regel om voksne. 4.1) (jf.
bet. 2.1j i al alm. (i talespr. svarer ofte Mand
m. attrib. adj. (fx. en blind mand, den blinde
mand^ tU skriftsprogets anv. af adj. i fk. som
subst. (fx. en blind, den blinde^- om særlige

forb. m. adj. (m. mer eU. mindre overf. bet.),

som bedste, fattig, fin, gal, god, herlig,

holden, læg, rig, stor mand osv., se som re-

gel u. de paagældende adj.). Abraham og
Ismael (blev) omskaarne. Og alle Mænd
(smst.23: alt Mandkjønj i hans Huus. IMos.
17.27. der var ikke saa deilig en Mand i

al Israel som k.hsz\om.2Sam.l4.25. de
sagde til Petrus og de andre Apostler:
I Mænd, Brødre! hvad skulle vi giøre?

10 ApG.2.37. vær saa god at underrette mig
noget om jer Herre, hvilken Mand det er.

Holb.HP.1.4. *Min Doctor er en ærlig
Msiad.StormjSD.167. »Vise Mænd fra Øster-
land. (h-undtv.SS.III.106. »Hans (o: en nis-

ses) Agt det var at hilse | Paa Verdens
største Mand. Gerson.o0D.45.

||
(for)

mænd, (jf.iov 8p.l59'*) indskrift paa nød-
tørftsrum. S&B. | m. nærmere bestemmelse af
alder ell. ægteskabelig stilling, en mand i

20 sin bedste alder, se bedst l.i. en gam-
mel mand, se gammel l.i. den gamle
mand, spec: 1. (jf. den sp. 615^^) en gam-
mel mand. Jeg føler saa ganske i Kroppen,
at jeg er den gamle tAnnd. HCAnd.Dag-
bøger1868-75.(1906).116. 2. (nu dial) i vi-

dere anv., om alderdommen; i forb. som
have noget for, lægge hen til, tænke paa
den gamle mand, om opsparing af midler
til alderdommen. JPHald.Salvande.(1747).

30 83. Kragerne neiede og bade om fast An-
sættelse; for de tænkte paa deres Alder-
dom og sagde: „Det var saa godt at have
Noget for den gamle Mand," som de kaldte
det. HCAnd. V.347. sa.SS. V.479. Udsigt til .

.

Etatsraads- og Konferensraadstitlen og til

Pensionen for „den gamle Mand". Gold-
schm.VI.465. OrdbS.(bornh.,jy.). jf. Blich.

(1920).XXIV.16.XXV.139. ung mand,
(jf. Jungmand, Ungkarl^ ung (oftest: ugift)

^mandsperson. Holb.Kandst.il. 3. En ung
Mand kaldes i Almindelighed den som er
i Alder mellem 20 og 80 Aar. VSO. PMøll.
1.156. Den unge Mand (1819: den unge
Karl). Matth. 19.20 (1907). I forretninger
hører man mest: De kan følge med den
unge mand dær over på lageret, også om
en paa 17, 18 år, og i tiltale vil en ældre
mand vist altid sige: Hør, unge mand,
kan De sige mig, hvor hotel Postgaarden

90 er? Hjortø.SprogetsLuner.(1927).143. *ofte

kan
I
Den voxne Mand ei glemme Bar-

nets Frygt. Oehl.EA.282. Buchh.Su.1.271.
gift, ugift mand (jf. gifte sp.941^).
Holb.NF.II.6. „En giftMand," sagde hun,
„har ingen anden Pligt, end at sørge for
sin Kone og sine Børn." [ MFibiger.]Clara
Raphael.(1851).86. gifte Mænd eller En^e-
mænd.Munch.S.*(1908).26.

|| (iscer spøg.)
om børn ell. smaa mennesker. *Tommeliden

60 var sig en Mand saa spæd. Oehl.XIV.30.
•En konfirmeret Mand, med Ur og Kæde,

|

samt Pibe, Spanskrørsstok. JFJens.^ff..^5.
især i forb. som en lille mand, se IH.
lille 6j^. jf. Bukse- (1), Dengsemand samt
kælende eU. spøg. ssgr. m. drengenavne (ogs.

brugt i fortrolig, kælende tiltale tU voksne)
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som Hansemand (s. d. bet. 1), Jensemand,
Petermand osv. sniL: kom saa, basse-
mandl !

min kjere, kjere Fritsemand
(brevskriverens ven Frits)l Blich.(1920).X.
186. PMøll.I.417. I Morgen kommer Jør-
genm an d (o: helgenen St. Jørgen). Berg-
stedt.J.65. II

i ubest.f.(ofte m. overgang til bet.

2.1 og 8) spec. om en ukendt person, nogle
Mænd bare paa en Seng et Menneske,
som var verkbniden. Lue.5.18. Holb.Hex.
III.3. en Mand paa Gaden fortalte mig
det. MO. Feilb. ofte i fortællinger, eventyr
olgn.: En Mand havde to SønneT.Luc.15.11.
Der var engang en Mand, som hvert Aar
saaede en hel Ager til med Ærter. JSWe-
kilde.Vore da.Folkeeventyr.I.(1928).71. 4.2)

(jf. bet. 9; i mere formelt spr. ell. i dame-spr.
(jf.Hjortø.OS.59)ofte erstattet a/"Herre(I.3);
i modsætningsforhold til Kvinde (Kone,
Dame). Valgret til Folkethinget har en-
hver uberygtet Mand (Grundl.(1915).§30:
enhver Mand og Kvindej, som har Ind-
fødsret, naar han har fyldt sit 30te Aar.
Orundl.(1866).§30. Af Befolkningen (iDan-
mark) 1916 var 1415822 Mænd og 1505540
Kvinder. SaW. 554. medens Mand af
Mand er tilovers, saa lenge skal hverken
Quinde af Mand ej heller Mand eller

Quinde af Quinde 'k&ldes. Kongeloven.(udg.
1709).§17. mands list er vel behænde
(men kvindelist er uden ende), se II. be-
hænde 2. se i øvrigt u. Kvinde 1.2 (og
Kone 1.2j. H (især bibl.) i best. f., om Adam
(i forholdet til kvinden, Eva A/.Mandinde i),

ell. som menneskenes stamfader); i videre anv.

(jf. bet. 5.4j som udtr. for det særligt mand-
lige. lM.os.2.23. Ew.(1914).1.169. || i best. f.

flt., om den mandlige del af et samfund(s-
lag), et selskab osv.; i alm. spr. oftest opfat-
tet som hørende til bet.B: Det er en almin-
delig Klage, at Mændene blant gemene
Folk samles mere og villigere i Kroerne
end i Kliken. Hersl.A.17S. Rahb.Suhm.3.
DF.1929.55(bornh.). spec. (polit.) om alle et

samfunds mandlige individer over for de
kvindelige : har virkelig Vorherre skabt os
af et ringere Stof end Mændene, (hvilket

i'
eg hørte en af de interessanteste Herrer
ler i Egnen for fuld Alvor paastaae).
[MFibiger.]ClaraBaphael.(1851).20. Munch.
S.33.

5) om voksen, udviklet person af han-
køn. 5.1) i al alm. (i modsætn. til barnet,

drengen); ofte m. overgang til bet. 7, m.
særligt henblik paa den voksnes modenhed.
da jeg blev Mand (Chr.VI: en mand^ af-

lagde jeg det Barnagtige. lCor.13.11. Mand
kaldes den mands person, som er over
sine tredeve kr.Moth.M47. *Du var alt

Mand, da jeg var Dreng i Alder. Grundtv.
(Rahb. Sandsig. 768). Blich. (1920).IV.133.
•Til Mand var Svenden modnet. PMøll.
(1848).1.89. en lang Mand midt i en Flok
smaa Børn. Winth. VIII. 235. JVJens. NG.
193. mænd, kvinder og børn, se I.

Kvinde 4.i.
||

(sj.) i modsætn. til Olding.

CRMolb.Sn.46. *Skuffer mit Øie mig? .
.

}

Du var en Mand; jeg seer en Olding for
mig. Becke.KL.79. 5.2) (nu især dial. som
modsætn. til Karl S) om den gifte (ell. enke-
manden) i modsætn. til den ugifte. Moth.
M47. Han blev Mand, Fader, Borger og
Kjøbmand næsten paa én Gang. P^ITei^.
VS.61. *Den, som er ugift, kan vel blive
Mand. Bagges.IV.58. Oehl.XX.245 (se u.l.

10 Kvinde 4.2^. Mænd og Karle. Pont.SM.6.
Af de fleste blev Kap lanen rost som en
rigtig ferm Præst og et farlig ligefremt
Menneske (Mand kunde man jo ikke kalde
ham, da han ikke var gift). ZakNiels.Den
evigeHigen.(1914).77. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

5.3) i egenskab af fader, naar en Mand
døer og haver ingen Søn, da skulle I lade
hans Arv gaae over til hans Datter. 4Mos.
27.8. paa sine Børn skal en Mand kjendes.

20 Sir.11.35. 5.4) (jf. bet. 9.1 samt Mands-kraft 2,

-tro, -væsen 2; 1. br.) m. henblik paa de mand-
lige kønskarakterer, spec. avlekraft, -evne.

Manddom . . Er det, hvor ved mand er
mand. Moth.M51. Holstein. (IslSagaer. II.

168). han er ingen mand (o: impotent)
\

j/. Halv- (2), Kvindemand (2.2) samt: han
var mand i sengen, førend han var det i

engen (o: havde uægte børn, før han blev

voksen). Feilb.

30 6) (til bet. 5) om voksne personer af mand-
køn m. h. t. beskæftigelse, samfundsstil-
ling m. m. 6.1) (jf. bet. 2.i og 4.ij om voksne
mandspersoner som indbyggere i et land, med-
lemmer af et samfund osv. (jf. Birke-, By-,
Fjæld-, Grande-, Herreds-,Købstad-, Lands-
mand^. 'Landets Mænd. Oehl.III.59. ind-
bygde mænd, se indbygge 1. || spec.

(jf. bet. 6.2) om de besiddende indbyggere,
gaardmændene i en by. Alle Mænd skulle

40 gierde for deris Toite.£)L.3—13—35. VSO.
Feilb.

II
m. nærmere bestemmelse (nationali-

tetsbetegnelse olgn.). en ægyptisk Mand, som
slog en hebraisk Mand. 2Mos.2.11. I gali-

læiske Mænd. ApG.1.11. *Saa skulle dog
alle I danske Mænd

( Af Hjærtet elske
hinandenl Blich.(1920).XXI.186. *Du dan-
skeMand 1 Drachm. Vag.231 . jf. Dan(n)e- (2),

Engelsk- (1), Fransk- (1), Nordmand samt:
*1 gode Horsensmændl Blich. (1920).

50 XXI.5. 6.2) om selvstændig, nærings-
drivende ell. besiddende borger. \\ i egl.

bet.; i alm. spr. især i udtr., der angiver, at

en person ejer forholdsvis betydelige penge-
midler, er kapitalstærk, han (troede) at det
ikke skulde blive saa umuligt for mig (o

:

en urtekræmmersvend) selv at blive Mand,
skjøndt han vidste, at jeg ikke eiede no-
get Friborg.EU.35. hos landbefolkningen
angir („mand") den selvstændige mand:

60 Når jeg blir mand —, siger den unge karl.

Hjortø. Sprogets Luner. (1 927). 144. Feilb.

være sin egen mand, se egen l.i. jf.:
siden han første Gang begyndte at fare

som egen Mand om Bord i sin Jagt.Drac^m.
SS.83. gøre til mand (f til mands. Bie.

Fabler. (1765). 34), gøre selvstændig. Moth.
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M49. Jeg har ogsaa giort min Mand til

Mand, Midlerne og Pengene var mine,
haJve hånd icke faaet dem, og sat sin

Handel fort med, veed jeg ikke hvor
hånd vilde kommet Afsted. Phønixb.TC.II.
Nr.7.3. spille sin mand, (sj.) optræde
paa en brovtende, opsigtvækkende maade (uden
at etis stilling, formue berettiger til det); være
stor paa det; leve flot. Ungdommen skal
ikke troe, at den kan spille sin Mand og
gaae paa sin egen Haand. CBemh.XI.64.
Mau.ll.338. nu navnlig i udtr. som en m an d
paa 100,000 kr.: Om du blev Mand paa
en heel Tønde Guld, est du dog kun
af Geburth en Lakkey. Holb.HP.I1. 9. Jeg
er Mand nu paa fem Tusinde Daler saa-
xel Blich.(1920).XIV.49. en mand paa en
million

j || spec. (oftest i best. f; nu iscer

dial.) otn ejendomsbesidder, husbond; dels:

gaardmand, -ejer. han (gik) op til en
Bondegaard for at faa fat i et Køretøj.
Manden spurgte hvordan Ulykken var
sket. JPJac.II.342. Den (falsterske bonde),
der var gift, kaldtes nok „Mand"; men
„Mand" blev man dog egentlig først ved
at overtage en Gaard. FrGru7idtv.LK.281.
Fra 1785 var Hans Eriksen Mand paa Kjel-
lerupgaard. 1790 giftede han sig. Svendb
Ami.1918.18. Feilb.SjællBond.9. dels: herre-
mand. Manden i Yi6kho\va..Blich.(1920).
VII. 4. Aunsbjergmanden. smst.XXIV.62.
Den nye Mand paa TvQ\io\t.Buchh.SP.153.
Feilb. OrdbS.(8Jæll.). (jf bet. 12) i best. f.,

om gud (som den store husbond i himmerig):
Nyerup.Morskabslæsn.(1816).280. Feilb. sml.:

For (rektor) havde de Alle stor Respect,
og han kaldtes aldrig andet end „Manden".
Ing.Levnet.II.10. 6^) (især dagl. og ofte m.
overgang til bet. S) som 2. led i ssgr., der er
betegnelser for beskæftigelse, stilling, uddan-
nelse, interesse osv.; se fx. Adels-, Amt-,
Arkiv-, Bank-, Børs-, Embeds-, Fag-, For-
ligs-, Forretnings-, Idræts-, Kontor-, Køb-,
Landmand (2); af mere tilfældige ssgr. kan
anføres: Kolonialmand se her! Mindre
kem. tekn. Fabrik i Provinsen afstaas.

BerlTid.^yiol929.M.21.8p.l. Udlært Papir-
mand. 8m8t.20.sp.5. For at være glad i

(ferskvandssvampe), skal (man) helst være
Specialist, Svampemand og helst ikke
meget andet. WesenbL.FraSø ogAa.(1922).
85. 6.4) person, der, som repræsentant for
en større ell. mindre kreds, vælges til med-
lem af en ell. anden (offentlig) forsamling.
een af Stadens 82 Mænd (o: Ebh.'s borger-
repræsentation). Eierk. 1. 380. eligerede
mænd, se eligere. || nu især i ssgr. som
Alder-, Folketings-, Lag-, Landstings-,
Older-, Rigsdagsmand ell., m. overgang til

bet. 11.2, iforb.som: vælge 3 Mænd (alm.:
Mandj ind i Byraadet. DdcH.

7) til bet. 5, i rosende bet., m. henblik
paa de værdifulde egenskaber (kraft,
mod, viljestyrke, fasthed, standhaftighed, ær-
lighed), som man alm. tillægger mandlige
personer. 7.1) t al alm. Jeg er ingen stor

Mand, men jeg er — en Mand. Tode.S.88.
en Vanskelighed, der skaber Mænd lige-
som Krigen skaber Helte. Eierk.VII.386.
den frie Forfatning, som vi nu ere komne
i Besiddelse af, (er) fremfor enhver For-
fatning . . skikket til at fremkalde Mænd af
Mandfolk. Barfod.(Bigsdag8t.F.1850.I.374).
OGeismar.ND.40. det var en mand!
olgn., om en person, hvis fremragende evner

10 er hævet over enhver ros. hellig Anders .

.

Ja, det var en Mandl HCA7idJI.56. •Han
var en Mand, tag ham for alt i alt,

| og
jeg skal aldrig se hans Lige mere. NMølL
Shak.157. jf.: 'Min Fader var en Mand,
jeg vil ey sige meeT.Eolb.Paars.185 (pa-
rodieret i Bagges.I.231: 'Hans Fader var
en Mand, hans Moder var en Kone,

| Den
Sag er plat^. vær (en) mand! olgn., op-
fordring til at fatte sig, tage sig sammen.

20 lEg.2.2. Vær Mand, Philip . . det hjæl-
ger ikke at klynke. Goldschm.IJOl. fat
'em, lad Dem ikke saadan overvælde,

vær dog en Mand. JPJac.II.43. Q (jf.u.
bet.6.i)iforb. m. nægtelse, han var en stærk
Mandsperson, men ingen Mand. Goldschm.
SmaaSkildringer.(188?).29. en stor Mand
blev (H. C. Andersen). En Mand blev han
ikke. I Almuesbarnets Sind var der ikke
en eneste Spire til Mandighed. jBraw(?e».

3» XV.5. (nu 1. br.) i udtr., der angiver, at
ens kraft er borte, ens mod svundet: Min
ulykkelige Fader var . . aldrig Mand mere
fra den Dag, han maatte bryde. PrrtwJT.
222. Salig Michel kunde heller aldrig
glemme det; han blev ikke Mand siden.
Blich.(1920).XIV.52. 1] være mand for
sig selv ft for sig. vAph.(1759)), (jf.
være mand for, finde mand for sig u. bet.

7.2 og 4; dial.) være tapper, modig; due til

40 noget; være karl for sin hat. Feilb. H i

sammenligning , især i forb. som staa sig,
vise sig som en mand. Her kom Pe-
der Skram i Knibe, men holt sig vel, og
forsvarede sin Post som en Mand. EPont.
(ESelskSkr.II.123). 'Sug du oprigtigen,

|

Om Dyden og om jeg ei stode os som
Mænd

|
Mod Skiæbne, Elskov, Last, og

Fanden og hans FætteT.Wess.o9. 'at virke,
bære kækt som Mænd

i
Hvad Mænd kan

50 bære. Grundtv.Optr.il. 54. Saa er Alting
ude. Nu gjælder det, Blase! viis dig nu
som en Mand\Eeib.Poet.VlI.121. »Han
havde kæmpet som en Mand, I Han tænkte
vel, hans Sag var god. CEMolb.SD.294.
jf. (spøg.): „Hvorledes finder Prindsessen
sig i sin Skjæbne?" . . „Som en Mand."
PalM.1.280.

II (jf bet. 7jj; nu sj. i alm. spr.)
i best. f, m. pi-ægnant bet. Det sømmer sig
for Manden at være beskeden i sin Tale

60 og sindig i sin Daad. FSO. især i foræld,
ordspr. som lykken træffer manden, se I.

Lykke 8. Manden skal pryde Klædningen,
og Klædningen ikke Manden.VS0.V.P183.
jf.Mau.1.539. || i talem. og ordspr. (jf. ovf.
1. 61). den er mand, som gør mands ger-
ning, se Gerning 1.3. mod og mands
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hjerte, se Mandshjerte, en mand er
en mand, (og) et ord er et ord olgn.

(o: en retskaffen, ærlig mand holder ord).

Mau.II.lO. *„Et Ord et Ord?" . . „En
Mand en Mand I« . . „Top, Fætter." Oehl.

A.95. KlBerntsen.Æ.1.141. i sa. bet: mands
ord, mands ære. Mau.II.lO. VSO. S&B.
jf.: Mands Tro og Ære. VSO. 7.2) m. nær-
mere bestemmelse, der angiver den henseende,

i hvilken man udmærker sig; næsten kun m.
præp.-led, især i forb. m.tor (jf. IV. for 7.6 j.

Il
være mand (sj. manden. Kierk.III.209.

JLange.L40) for olgn., (jf. være folk, karl
for u. Folk 3.4, Karl 2) være i stand til;

væn dygtig nok til; kunne magte, faa bugt
med. (især m. inf. ell. vbs.). Jeg er Mand
for, at hugge hans Hoved af, om det var
saa tykt som paa en Engelsk Tyr. Holb.
Didr.lSsc. en som er Mand for sit Glas,
er altid et fortræffeligt YiiertQ. NKBred.
Zem.49. Grossereren var Mand for at

kunne stille to Tønder Guld midt i sin

Staåsestne. HCAnd.IV.S31. Jeg troede el-

lers, du var Mand for at være dine An-
skuelser bekendt. Bergstrøm.MD.39. være
mand for sin hat, se 1. Hat 1.8. (sj.) iflt.:

Wilst.D.III.82. vi ere Mænd for at skaffe
Eder over Grændsen. HCAnd.I.187. i forb.

m. nægtelse, i udtr. som det er han ikke
mand for (jf.ikke være menneske for
u. Menneske), det er han ikke i stand
til; det kan han ikke; ogs. (nu næppe br.):

det har han ikke gjort ( VSO.). Moth.M.48.
(han) havde (ikke) været Mand for at

finde Vejen . . skjøndt . . det var Maane-
skin. Blich.(1920).X.78. Brandes. II. 422.
Feilb. — (jf. være kone, kvinde for u. Kone
1.2, I. Kvinde I.2; sml. bet.lB.i; især spøg.)

om kvinder. Qvinden (er) Mand for at sige
hvad neppe nogen Mand er Mand for at

g\øre. Kierk.VI.55. Stuck.F0.154. — (nu
næppe br.) m. h. t. (udredelse af) penge. Han
er Mand for 10,000 Dalere. FSO. i forb. m.
nægtelse: Hånd er ikke mand for ti daler.

Moth.M49. Høysg.S.172. \\ manden for
det hele, (dagl.) den, som kan ordne det

altsammen; den, som sætter det hele i gang;
lederen; den vigtigste, (hvad ved man) om
Manden for det Hele, om Krønikens For-
fatter ..: Saxo Grammaticus? Grundtv.Saxo.
I.XXXV11. Ved Ildløs er Skorsteensfeie-
ren Manden for det Rq\q. RCAnd.X.241.
RoseBruhn. UnderHjemmetsTag. (1905). 185.

]\(^J-l * forb. m. andre præp. (han lod) sætte
Poenitents -Væsenet, med Afløsning og
Communion paa en bedre Fod. Og herudi
viiste hånd sig at være Mand. Gram.
(KSelskSkr.II.92). Er det muligt for et

Menneske, at trænge ind i denne Hemme-
lighed, saa vær vis paa, jeg er Mand der-
til. Hrz.III.250.

II t uden præp.-led. Hånd,
som tar mod Pengene, er . . gaaet bort,

og jeg er icke Mand at giøre Udleg for
2 (5. end siige for saa mange Penge. Holb.
UHH.Prol.lsc. 7.3) (jf. bet. 2.4j om person,
som i et givet tilfælde er den rette, er den.

man har brug for, som er i stand til at gøre
den rette indsats, er den, som det kommer
an paa. *Smagen i sit eget Land . .

|

Forgjæves speided om en Mand, —
| Jeg

mener el en Ægtemage,
| Nei, men en

Ridder bold og kjæk. Heib.Poet.IX.431.
\\

næsten kun i best. f. KomGrrønneg.II.230.
Naar H. ikke søgte (0: et embede), er der
ingen Tvivl om at jo R. maatte blive Man-

ioden. PAHeib.Sk.II. 185. Jeg afstaar med
Fornøjelse Æren (0: at være mditre de
plaisirs) til den fremmede Herre . . men
hvad Betalingen angaaer, da er jeg ene
Manden. Blich.II.332. 'NaarBaadene skul-
de trækkes paa Stranden,

|
Og Slidet var

haardt, saa var Ole Manden. i)rac^m.S5".
64. AtidNx.PE.II.93. jf. Feilb. 7a) (nu
især dial.) om person, som kan maale sig

med en, er ens ligemand ell. overmand;
20 i forb. som finde sin mand. han (vilde)

ingen Sandhed . . finde udi det Hoff som
han kom til, Mendoza svarede dertil: Saa
haver samme Hoff fundet sin Mand udi
mig; thi for een Løgn kand jeg give 100.

Holb. Heltind.1. 128. Bagges. 1.66. Blich.

(1920).VIII.53. det er Skade, at I (0:
nogle overmodige mennesker) aldrig en Gang
rigtig træffe Jeres Mand. Bosenk.ES.I.161.
D&H. Feilb. Han er nu ligegodt din

20 Mand. Kværnd. jf. (sj.): *ja var jeg (0:

Tordenskjold) blot Vindens og Strømmens
Mand ('o; deres behersker, overmand).Drachm.
PT.98.

II
finde (sin) mand for sig olgn.,

(jf. u. bet. 7.1 og I.2) d. s. Moth.M49. har
han Lyst til at binde an med Herren af

Mazures, saa skal han finde Mand for sig.

BiehUSkuesp. VI.397). Balle.Bib.I.149.VSO.
M0.\

8) som fortrolig, lidt nedsættende
40 (respektløs) betegnelse for en mands-
person; især (som modsætn. til Herrej om
person, der tilhører middelstanden ell.

(navnlig) almuen, er jævn i sit væsen,
tarvelig i sin paaklædning. En druk-
ken Mand. Holb.Plut.III.8. *Vi havde skjult

os sammen, | når der kom „slemme Mæn-
ner'*. Rørd.QD.131. Det var ikke nogen
Herre, men en Mand. ORung.Nov.1.27. i

forb. m. god (jf. god 7): Det skulde den
50 gode Mand have betænkt førend han solte

tinnset.Holb.Abrac.II.6. især i tiltale: „Nu,"
sagde Manden, „har jeg kjørt de 50 Læs
Sand for Hr. Assessoren." — „Godt, min
gode Mand," svarede Assessoren, „det er

1 Rdl.4 Sk.'' Goldschm.VL413. (den) lille

mand, se III. lille 3.i. m. overgang til bet.

2: en mand af folket. lSam.14.28. se i

øvrigt m. Folk 2.2 (og Folkemand^. man-
den fra gaden olgn. {efter eng. the man

60 in the street; 1. br.) den jævne (menige)
mand; hvem som helst. Enhver „Mand fra

Gaden" har paa rede Haand en Samling
Skældsord om „Partigængere" og Parti-

disciplinens ødelæggende Indflydelse paa
Stats\ivet.Tilsk.l927.11.184. \\om smaahand-
lende, almuesfolk, arbejdsfolk olgn. Her er
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Manden ude, Mutter, som skal have Penge
for de 8 Tønder Kuli, vi fick i gaar. Holb.

Kandftt.I.6(jf.Kn\mind). Vi har jo en
Mand til at feje Gaden. Buchh.SuJ.280.
alt-muligt-mand, se mulig. || (1. br.)

som forkortelse for Dannebrogsmand. Pol.

*y»l910.4. alle ved jo, at en Kaptajn med-
mindre der er noget i Vejen med ham,
bliver Ridder, en Oberstløjtnant desuden
JA&nå" . DagNyh.y»1923.11.8p.4. jf.: Efter
at være faldet som Minister, blev han ud-
nævnt til Kammerherre og af Dannebrog
er han baade Kommandør og Mand. Pol.

"/il908.3.
II (jf. u. bet. i.i) abs., i tiltale; især

brugt i udtr. for forbløffelse, irritation olgn.:

hold klods op til Landet, Mand. J3aucA.
VI1.484. Hvad er det, De siger. Mand?
Er De gal? iTLars.Dif.60. Buchh.UH.50.

II (jf. bet. 6.3> som 2. led i ssgr. (se ogs. ovf.

sp.874^*); dels i betegnelser for mandlige (sj.

kvindelige, jf. u. Melmand^ smaahandlende,
underordnede funktionærer, arbejds-, almues-

folk: Aale-, Almue(s)-, Arbejds-, Baads-,
Bom-, Bonde-, Brand-, Chokolade-, Fi-

sker-, Flytte-, Gaard- (1), Handels- (2),

Kakkelovns-, Mælke-, Træsko-, Ølmand;
endvidere kan nævnes (mere tilfældige) ssgr.

«om.Brugs- (o : brugsforeningsuddeler), Bræn-
de-, t Muskel- (o: muslingesælger. vAph.
(17.59)),Smørmainå(BGoldschmtdt.EnKvin-
dehistorie.(1875).73); dels (ofte hos Grundtv.)
i betegnelser, der har en jævn, folkelig, for-

trolig klang (i forhold til de professionelle

betegnelser), se fx. Ager-, Bispe-, Bygnings-,
Drikke-, Engle-, Frelser-, Geni-, Hjælper-,
Præste-, Skaber-, Sæde-, Trøstermand, j/.
Haandværksmand; sml. betegnelser fra bar-

nespr. som Doktor-, Elektriker-, Støvsuger-
mand samt Dengsemand (s. d.).

9) (jf.bet.5.2 og 5.i) om mandligt indi-
vid m. spec. henblik paa hans forhold Hl
kvinden, ægteskabelig stilling m. m.
9.1) om forhold ml. ægtefæller (jf. bet. 9.2^

ell. elskende ell. ml. de to køn i al alm. (især

i forb. m. Kvinde, se I. Kvinde 6.1^. Hun
klappede Susanne paa Armen og sagde:
— Er De ikke lykkelig over, at De er saa
smuk? — Nej, hvorfor ? . . — Fordi
Mændene vil ha', at man skal se saadan
nå. Buchh.Su.I.231. være i mands værge
(o: være gift ell.staa i forhold til en mand),
se Værge. j/. Mandevold 2: Hun er i mands
vold (o: er gift).Moth.M49. \\ i udtr., der
hentyder til legemlig omgang (især : uden
for ægteskab), tier Konen, efter at det er
blevet aabenbaret og Folk veed deraf .

.

at den Mand haver haft med den Kone
at bestille, eller at hun vorder med Barn,
og klager ej før derover, da er det troe-
Ugt, at hun ej var voldtagen. £)L.6

—

13—19.
Derfor skal hun kaldes en Hore, om hun
bliver en anden Mands, medens Manden
(o: ægtemanden) lever. Bom. 7. 3. Mænd,
der er vante til legemlig Omgang med
Prostituerede, ville under Tiden vise sig
impotente i deres Ægteseng. KPont.Bet»-

med.1.49. ofte (iscer bibl.) i udtr. som ikke
vide af eW. kende mand. Maria sagde
til Engelen: hvorledes skal dette gaae
til (o: at jeg skal føde), efterdi jeg veed
af ingen Mand. Luc.1.34. jeg haver to

Døttre, som ikke have kjendt Åland. iMos.
19.8. Dom.11.39. se i øvrigt u. HL kende 8.

jf.bet.Q.2: hun vil have mand (o: hun er

mandgal). Moth.M49. 9.2) mandlig ægte-
io fælle; ægtemand, (ofte efter gen., poss.

pron. ell. i forb. som faa, have, tage en (til)

mand^. Joseph, Mariæ 'Mand. Matth.l.16.
Ach jeg elendige Menniskel der skal have
saadant Beest tM Mandl Holb.Jep.IVJ2. for-

søge Foreening (o: forlig) mellem hende
og Mand. Luxa.Dagb.I.349(jf.AageHansen.
Best. og ubest. subst.(1927).18). •'Skiæbnen
bød mig først Johan, | Nu mig giver Mads
til Mund. Wess.lO. 'Som Elsker, Ven og

20 Mand De nu besidder mig. Bagges.I.129.
ikke enhver Kjæreste bliver en Mand.
Heib.Poet.V.74. *Den Mand, jeg elskede,
er nu ei længer | En munter, en opmærk-
som Cavalleer, |

Han er — min Mand;
har Meget at bestille,

|
Er altid vanske-

lig at faae i Tale. Hrz.IX.65. mand og
kone, se Kone 3.2. være sin kones mand,
se Kone 3.2.

||
(l.br.) om hejerestaaende perso-

ner (jf. Dronningemand). De første Borge-
30 mestere, som bleve udvalte, vare Brutus

og CoUatinus Lucretiæ Mand. Holb.Intr.I.

46. BerlTid.yiol93l.Aft.4.sp.5. || t best. f.,

om ægtemanden ell. (jf. bet. 9.3; ifær dial.)

husfaderen. Hustruen skal ikke skilles fra

Manden.i Cor.7.iO. 'Ni Børn fik Rosa, høist

uliig hinanden. | Hver Unge var sin Fader
op ad Dage,

|
Men der var ikke en, som

ligned Manden. Aarestr.SSJ1.212. TroelsL.

( Verdenskult. V.120). Feilb. (konen :) Manden
40 siger, at vi snart skal ha' en ny Vogn.

OrdbS.(Fyn). DF.l929.o6(bornh.). i ordspr.,

talem. olgn., se Krist.0rdsjn.432Jf. |] (jf. u.

bet. 8) i tiltale. Min hierte Mand. Holb. Bars.

II.Kjf. u. n. hjerte^. *Min kiere Mandl
Oehl.Digte.(1803).223. lille mand! seu.lll.

lille 7. (iscer vulg.) abs.: kom nu, mand!
i

hør dog efter, mand!
; || i videre anv.; om

elsker: du haver havt fem Mænd; og den,
som du nu haver, er ikke din Mand. JoA.

50 4.18. — (jarg.) om en ung piges kæreste. —
(jf. Flermanderi^ om forhold hos naturfolk
olgn. En Qvinde haver (hos dette folk)

7 Mænd, hvilke hun bruger vexelviis,
Holb.NF.11.12. EBirket-Smtth.Eskimoeme.
(1927).160. 9.3) (sml. bet. 6.i) husfader;
husherre, jf. bet. 13.i: Det var rimeligt
nok, at hun ikke kunde forliges med
Manden, for hun vilde selv være Mand.
Blich.NN.41. || især i forb. som manden i

60
^ f af. Holb.HexJ.5.in.8) huset, være
mand i huset. „Hør Kone, du maa vide,

at jeg er Mand i Huset, og at jeg er
hendes Far." — „Du maa ogsaa vide, at

jeg er Kone i Huset, og at jeg er hendes
Moer.'* Holb.Er.III.6. Jeg vil dog se, hvem
der er Mand i Huset, jeg eller Maren.

XUL RentT7kt >/, 1932 56
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PMøll.II.29. AndNx.DM.S. jf. bet. 13.1

:

Manden i huset hed fru Schmidt, hun var
gift med herr Schmidt, som røg tobak.
Mjortø.SS.143. i videre anv.: de to Krige,
som vort Folk har ført med Tyskerne for

at hævde sig Retten til selv at være Mand
i Huset. HBegir.DF.1.10.

10) person, som er traadt i en andens tje-

neste, er blevet hans undergivne. tO.l) (un-
dertiden m. overgang til bet. 11; «w især ar- lo

kais.) person (kriger, adelsmand), der staar

i en mægtig mands (en fyrstes) tjeneste som
hans hirdmand ell. vasal, der var ingen
Konge i Danmark . . som jo maatte give
ham Skat og blive hans Mand. Wand.
Mindesm.1.57. *Langt heller vU vi være
dine Mænd,

1
1 Fald du tager os i Ed og

Pligt. Oehl.XI.35. *Du (o: Kaianus) er min
(o: Alexanders) M&nd, og du mig Troskab
skylder. PalM. (1909).I11.180. *Vaagner, 20

alle Kong Volmers Mddnå\JPJac.(1924).
III.70. haandgangen mand, se haand-
gangen (1). kongens mand, se I. Konge
2.2. (rigets) gode (ell. bedste. MO.)
mænd olgyi., kongens mænd; rigets adel.

Moth.E90. *Han var Kong Halfdans gode
Mand, | Han svor ham Tro i Døden. Oehl.

HF. 70. *Mit Riges gode Mand, Jep Muus.
Winth.Y.91. Drachm.XI.274. || i videre anv.

guds (herrens) mand, se Gud 4.1 (1.30

Herre 5.8). jf. (spøg.) : hvis du vil viide,

hvorfor hånd ikke blev hengt tilforn udi
sit Tyvende (aar), da svares, at Fanden
frier lenge sin M.B.ndi.H:olb.llJ.lV.4. 10.2)

overf.: person, som stiller sig i en andens
tjeneste; tilhænger; især

:
person, som slut-

ter sig til, varmt interesserer sig for en sag.

Vi ere Fredens Mænd. Madv.E.304. han
var . . en Ordenens Mand og krævede
Respekt for en Aftale. Pont.EK.24. Kir- 40

kens Mænd. Krarup.L.273(jf.Kiikemand).
sml. ssgr. som Afholds-, Beskyttelses-, For-
buds-, Fremskridts-, Friheds-, Højre-, Ven-
stremand.

II (jf. u. bet. 2.4j m. poss. pron., om
person i forhold til noget, han er knyttet til,

afhængig af. endog det mindste Embede
fordrer sin Mand. Bagges.NK.7 9. Tilbøje-
ligheden til Drik (er) saa udviklet, at den
fører sin Mand til vidiøs Drukkenskab.
Brandes.IlI.329. Det var en Følelse, der 50

nok kunde gøre sin Mand mat i Knærne.
AndNx.PE. 11.88. (kunne) føde sin
mand, se II. føde 1.3. jf.: *Professionen
er kun liden og ernærer ei sin Mand.
Heib.Poet.X.377.

11) (jf. bet. 8 og 10j om mandlig person
m. særligt henblik paa (evne til) deltagelse
i krig ell. (i videre anv.) i strengt le-

gemligt arbejde: (menig)soldat; kriger;
ogs.: matros (egl. i marinen); derefter ogs. 60

(ved opregning, se bet. II.2J om personer, der
er fælles om et arbejde, er stillet paa samme
maade. (om flt. manne, mænd er se ovf.
sp.869*''«-). i\.\)ialalm. de Mænd, som
holdte Jesum, bespottede ham, og sloge
ham. Luc.22.63. *stik dit Sværd i Balgeni

Mine Mænd
|
Omringe Huset. Oehl.III.98.

Kongen tager sin Mand, hvor han vil
(0: tager, hvem han vil, til krigstjeneste).

VSO. den Krig, der føres mod bevæbnede
Mænd. Blich.(1920).XV.53. *I Køllert af
Læder, med Kaarde ved Lænd,

|
i Spidsen

for hundred jærnklædte Mænd. Drachm.
SB.149. ^ stille en mand for sig (0:
skaffe en stillingsmand). S&B. Larsen.

II ^ en Mand der hører til Rengøring
udenbords. Scheller.MarO. befaren, be-
kendt, blind mand, se befaren osv.

mand ved loddet, se II. Lod 2.2. || som
koll. mand af hus, mand og mus, se

Hus 2, Mus. II
i særlige forb. m. præp. mand

for mand, se u. bet. 2.1. mand (i)mod
mand. Moth.M53. „jeg lægger det . .

Ønske til, at vi To ikke mødes . . igjen"
. . „Mand imod Mand er altid vel mødt."
Blich.(1920).XV.30. De udæskede hver-
andre til Kamp, Mand mod Mand. VSO.
S&B. Feilb.

||
(ænyd. mand oc hest olgn.

(2M0S.15.2, Job.39.18, Hagg.2.22(15o0));
sml. u. bet. 1 slutn.) om bereden soldat (i vi-

dere anv.: rytter) i modsætn. til hesten, (han)
viste med Spydet paa Slenitz, og sagde:
„Du tager Hesten, og jeg Manden 1" Blich.
(1920).XV.79. jf.: Hugger, eller stikker,
nogen tU ridendis Mand, og slaar fejl af

Manden, og rammer Hesten. DL.6—20—1.

*han skjælner en Hest og en Mand. Schal-
dem.CN.80. herefter (sport.) udtr. som tage
manden, spil paa, spille paa man-
den, især om spillemaade i fodbold olgn.,

hvorved man søger at standse, genere en
modspiller (uden at bekymre sig om bolden).

Gymn.ll.91. 11.2) Mand anv. (som flt.)

ved angivelse af antal (jf. FalkT.Synt.60.
Mikkels.Ordf.158). || i forb. m. mængdebeteg-
nelse, der angiver flt. (nu sj. mænd: Kon-
gens heele Armee bestod af 40000 Mænd.
Holb.Intr.I.414. Herren har 10 Mænds
Arheide. sa.Siu.1.6. stille sexMænd.S&B.);

især ved num. ell. mængde-adj.: en Gvar-
nison, af 6000 Mand Janizarer og 200 Fri-

byttere. Pflug.DP.1005. 10 Mand Matroser
(alm.:lQ matroser).Mall.SgH.270. Af Krigs-
folket bleve nogle faa Mand saarede. Molb.

BfS. 1.154. Bjørnen besidder 7 Mands
Styrke og eenMandsForstand.Blich.(1920).
XVII.104. Tolv Mand kan ikke løfte denne
Steen. VSO. Dræbte 6 Stabsofficerer, 20
andre Officerer og 564 Mand; saarede 2
Stabsofficerer, 36 andre Officerer, 1 Præst
og 1081 Mand.PoVya904.2.sp.l. jf.bet.13:

Familien M. havde gjort deres Ferie-
udflugt til Møen: Fa'r og Mo'r og Ar-
thur . . Dejlig Tur — fem Dage for

133 Kroner — Tre Mand. Bang. 111. 306.

hele Trafiken blev væltet over paa de
engelske Kabler, der under Bestræbel-
serne for at faa Bugt med to Mands Ar-
bejde naturligvis blev overbelastede. Poi.

^^hl921.5.sp.l. alle mand, se IL al 4.4. to
mand frem for en enke, sel. EnkeS.i.
to, tre, fire (osv.) mand høj, se II. høj 2.
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— (sj.) ved koll. ell. m. attrib. adj. : et Følge
af . . 60 bevæbnede Mand. Molb.DE.I.loS.
*Du lille Haandfuld Mand, hvorpaa jeg
stoler. JSeib.Poet.IV.105. || i forb. ni. beteg-

nelse, der angiver antallet som kun een. een
mand, se IL en 7 og 8. jf. (spøg.): *Mand
kun Gelederne kand giøre een Mand høy.
Holb.Paars.4o. alle som een mand, se

tt. bet. 2.1. enkelt mand (jf. Enkeltmand;
især ^) ; i flt. : som Maal (ved skydning be-

nyttes) paa de længere Afstande en eller

flere Troppe og enkelte Mand (o: om fi-

gurer; jf. bet. IS.i), der pludselig vise sig.

Skyderegl.l2. mand alene (jf. I. alene 1;

arkais.): 'Der han red af Skanderborg,
|

da fulgte ham hundred Svende;
|
der han

kom til Ribe,
|
da var han Mand alene.

DFU.nr.23.13. (C. K.) Molbech red . . også,

gå enkelte Øieblikke nær, hvor Lykkens
ol sendte ham et flygtigt Smil, Mand

alene. .BZaMm.Sfe.i57. ene m and, isoer:uden

andres hjælp; ved egne kræfter, det var
Clemenceau, som, ene Mand, under Trusel
om Demission, da det tyske Sammenbrud
var begyndt, standsede det franske Sejrs-

løb. iVa<Tid.«/.oIé>^i.J/"/.3.8p.^. til sidste
mand, se sidst. ||^en. mands som 2. led i

ssgr., hvis 1. led er et num. (ell. mængde-adj.);

se Enmands- (samt 1-2-3 mands jord u.

Jord 6.2), Enkeltmands-, Faamands-, Hun-
dredmands-, Tomands-, Tremands- osv.;

endvidere kan nævnes: Knægt er et Fire-
mands SpiL Spillebog.(1900).87. Fire-
mands Whist. S&B. dette Spil (kan)
ogsaa dyrkes som Mangemands Spil.
Billardb.64.

12) otn overnaturlige væsener, der

tænkes optrædende i mandsskikkelse.
||

(iiær

bibl.) om gud og englene, tre Mænd (o: her-

ren og to engle). lMos.18.2. Luc.2é.4. || om
andre væsener (hvis rette navn man nødig
vil nævne); især om trolde, nisser ell.

(navnlig) fanden (sml. Aa-, Benrad-,
Bjerg- (1), Busse- (1), Bø(h)- (1), Død- (2),

Elle-, Hav-, Jule-, Kilde- (1), Klabauter-,
Knokkelmand (2)j. Bjergværks-Proprie-
tairen (o: djævelen), en Mand i høirødKiole.
Reib.Poet.1.229. Feilb. den graa, lille
mand, se H. graa l.i, HL lille l.i. en vis
mand, se vis. manden med leen, se

I. Le 1. jf. manden i maanen ^u. Maane
2.1J. Ilden mand, ^j/. Dennemand ; dial.)

fanden; især i eder: Saa gid den Mand
fare i jer og jer hele Folkefærd IZt/xti.

FS.38. de har bedet den Mand tage dem,
de aldrig vilde bjærge Eg mer, idetmindste
ikke om 'Natten. EastnÉans.M.11.212. sa.

M.12.
13) (jf. lign. anv. af Dreng (6), Karl (5),

Svend; oftest spøg.) uegl. 13.1) (sml. u.bet.

2j, 2.4, 7.1, 8, 9.3^ om kvinder; især om
mandhaftige, herskesyge kvinder. Var
det Fornuft eller Kierlighed til Fædrene-
landet, der . . giorde Qvinder til Mænd,
for at redde Romerne. Schytte.(Bahb.LB.
1.381). Det er en lang mager mand, de

kalder Margrete. Krist.Ordspr. 209. være
mand for, se u. bet. 7.2. Else-Mand og Per-
Kone, se Kone 4. jf. u. ssgr. som Fransk- (1),

Kvinde- (1), Nordmand. 13.2) (jf. Mand-
bjørn, -dyr (2), mandelig 1.4, mandlig 3.i^

om dyr (hanner), til bet.l.i: 'den raske
Drossel er en Mand —

|
Smaaspurven

ængstlig Y>^her. Drachm.TJV.72. jf. Feilb.

I1.543a^^. til bet. 9.2: uden at blinke sagde
10 H.: „Tjuren er en Vadefugl, Røjen er en

Gaafugl." Da vi spiste Dyrene, og jeg for-

talte dette til Gæsterne, blev jeg udlet:
Tjur og Røj er nemlig Mand og Kone.
AEenriques.GA.80. \\ især (jf. bet.4:.i slutn.)

som 2. led i (kælende, spøg.) betegnelser for
dyr; se fx. Fransk- (3), Graa- (1), Hanse- (2),

Klov-, Kuk-(l), Vandmand; sml. endmdere:
•Nu er tykke Frømand (o: frøen) kom-
men. Bagger.II.478. *Bedstes gamle Vap-

20 s em and (o: en hund). Bergstedt.(Hjemmet.
1920.849). 13.3) om planter, den gamle
mand, se H. gammel l.i (og Gammelmand
2.3;. jf. Blaa- (2), Bukse- (2), Krigsmand (2).

13.4) (jf. mandelig 1.4, mandlig 3.2j om ting

(ell. forhold). jf.Feilb.II.543 sanitu. bet. II.2.

den syge mand (0: Tyrkiet), se syg. ||

især i ssgr., se Blaa- (5 og 6), Busse- (2.2),

Bø(h)- (2.2-3), Fransk- (4), Graa- (3 og 4),

Jærn- (4), Kuk- (2), Kældermand (3); spec.

30 i betegnelser for skibe, fx. Agter-, Engelsk-
(2), Flag- (1 slutn.), Fransk- (2), Konge- (3),

Nord-, Orlogsmand. || om afbildning af,

figur, der forestiller, en mand (4); jf. fx.
Chokolade- (1), Galge-, Gli(e)der-, Hon-
ning-, Hylde-, Kage- (2), Sne-, Sprælle-
mand ; især (barnespr.) iftt.mænder: tegne
Mænder. S&B. (en) Legetøjsæske med
Mænner og Koner, Hypheste og Vov-
vovhunde. Aarbog f.Bogvenner.1918.195. —

40 (jarg.) om „mandehoved" paa mønter. —
(jæg.:) hytter (haren), sætter den sig paa
Køllerne (hedder at lave en Mand). Skov-
dyrkn.(186o).30. jf.Fleuron.STH.19. || om
legemsdele, spec. (barnespr.) om (en lille

drengs) penis; jf.ogs. ssgr. som Lange-,Tisse-
mand.

14) flt. mænd anvendt i eder, bekræftelser

{glda. ved mænd, saa (som) mænd, som
mænd ved, sv. dial. (ja, så) månn, vass

50 månn, fsv. widh men, man vet, vet man,
no. dial. (ja, nei) menn, oldn. menn veit,

(pat) veit menn, man ved, det er vist; vist

opstaaet ved sammenblanding af forsk. udtr.

:

dels en ed ved alle helgener, alle hellige mcend

(jf. glda. *Hund soer um Gud, hun soer
um mend.DgF.II.6; sml. hillemænd samt
u. n. mare slutn.), dels en bekræftelse m.
bet.: som alle ved, som bekendt (sml. æda.
thæt ær opænbart oc man wæt af grannæ.

60 DGL. 11.169 (jf. Wim.Navneordenes bøjning.

(1868).86f.)); jf.Menxed (Mændved) som
tilnavn til kong Erik Eriksen (1274-1319),
glda. Eric mænwet, mænwædh (GldaKrøn.
192. Bimkr.), æda. Erik Menæwæt (Glda
Erøn.Suppl.58), vistnok p. gr. af hans ynd-
lings-udtr. y se endvidere jijitter-, haarde-,

56*
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hUle-, ja-, jo- (u. III. ja 5.4, jo 2.i), nej-,

saamænd) 14.l) (arkais., sj.) i forb. ved
mænd anv. som ed, bekræftelse, der (blev)

læst i Refektoriet om den evige Visdom
. , Han (o: Suso) tænkte: „Ved -Mænd!
Hvor er det dog sandtl** Jørg.Den yndigste

Bo8e.(1907).20. *Ved Gud og Mænd,
Herr Konge! Lauges Hierte

I
Er ei for-

stenet. Oehl. VII.208. 1 4.2) (ogs.mæ n. Winth.
11.241. jf.D&n.IIA9. Feilb.II.642. men.
Biehl. (Skuesp. VI. 414). FDyrlund. TJds. 54.

jf.: Nei-mend. Moth.N55. Ney men vil jeg
icke. Holb.Ul.IV. 14. Nei men gjør jeg
ikke. Wiwet.D.16. dial. (jf. hillement (u.

hillemænd^ samt justement, Sakramente;
mende, mente. TBruun.1.322. Pont.FL.
306. dial: mennen. BUss.ME.I.125. jf.
Feilb.II.642). som interj. (nu især dial.,

jf.: „Hos Almuen og Børn, til deels og i

det alm. Talespr." Levin.), anv. som (for-

sigtig) bekræftelse: sandelig; minsand-
ten; saamænd. Moth.M50. *den lærer nok

faae sagte; |
Mænd giør den saa. Oehl.

\53. Sparebøssen (takkerjeg) for, jegskal
Mænd nok huske at gaae op paa Gaarden
og hente dea. CBernh.X.250. „Hvormange
(børn) har I nu?" . . „Aa ja — vi har
Mænd nu firel Men, Gud ske Lov for

dem 1" BasmHans.M.II.112. Aakj.SV.II.
175. Hvad kan have gjort alle Østfjor-

dingerne saa rædde, saadan som de ren-

der? . . Og mænd om ikke T. G. render
medl Holstein.(MSagaer.II.214). jf.FDyr-
lund.Uds.54. Esp.109. Feilb.II.642. OrdbS.
(Falster).

\\
foranstillet et bekræftende ell. be-

nægtende ord: mæn ja, mæn jo, mæn nej.

OrdbS (Møn), sml. mænnegon u. gon.
II. mand, pron. se III. man.
Mand-., i ssgr. [iman-] (jf. dog mand-

agtig, -haftig, -indej. til I. Mand (sml.

Mande-, Mands-); i meget sj. tilfælde fore-

kommer som flt. Mænd-, jf.: *Mændforladte
kiælne Futter. Bagges.11.218. || især til I.

Mand 1 (og 4) (se fx. Mand-bjørn, -drab,

-hjem, -køn (1), -tal^ ell. til I. Mand 9 (især

i adj. brugt om en kvinde i forhold til

mænd, se fx. mand-bar (1), -før, -gal, -kær,

-sky, -syg); sjældnere til I. Mand 4, i ssgr.,

der betegner et individ, en person som væ-
rende af mandkøn (fx. Mand-barn, -fjols,

-jomfru, -menneske, -slave, -tyende; jf.
Mandstudent. JacPaludan.FJ.52).
Mandag, en. ["man'da, s/.-,da(-')ql mkn-

dksexi.Høysg.AQ.68. flt. -e ell. (nu kun
vuig. (gldgs.) ell. dial.) -er (Klevenf.RJ.l?5.
Feilb. jf. EJessen. Gram. 113 samt Frie-

Mandag'er. Argu8.17?l.Nr.6.3). (glda. man-
dagh (Kalk.UI.169. HellKv.28), mondagh
(Kalk.III.169. jf Feilb. samt (?): Man- ell.

mandag. Moth.M.60), æda. mandagh (Flensb

St.Till. AM.), SV. mandag, oldn. månadagr,
eng. monday, ty. montag; efter lat. dies

lunæ, egl.: maanens dag) ugens anden
dag (regnet fra søndag). Om mandagen
snakkede jeg méd ham . . dagen efter

skulde han Te']se.Eøysg.AQ.68. I hånds

Huus er alle Mandager (nu : hver mandag^
Spille - Assemblée. Klevenf. RJ. 1 75. han
kommer (paa) mandag morgen

|

jeg rejser
(paa) næste mandag

\
gen. mandags i

adverbiale tidsbestemmelser, især i forb. som
i mandags, i mandags aftes, morges osv.

(jf.i sp.23^'>«-). Høysg.AG.156. \\ i talem.,

leveregler olgn.; dels m. henblik paa, at denne
dag tidligere ofte holdtes som fridag af haand-

ioværkere: Søndag drikke Haandværksfolk,
Mandag er fri Dag, Tirsdag er Timedag.
CBernh.IV.294. blaa mandag, se III. blaa
8.4 (jf. Blaamandag^. fri mandag. Eolb.
Ep.11.417. HCAnd.VII.182. se i øvrigt u.

I. fri 5.2 (og Frimandag), dels m. henblik

paa gi. tro om denne dag som en særlig

uheldig dag (at begynde noget paa): Man-
dagen, som en uheldig Dag, burde man
desuden ikke vælge (til at angribe fjenden).

20 Molb.DK.117. Thiele.III.28. Man skal al-

drig begynde noget en Mandag . . det er

god gammel Ovevtvo. GyrLemche.VK.77.
Feilb. Halleby.217. i vejrspaadomme: man-
dags vejr (mandagsvejr) til middag holder
ugen ud til fredag. Thiele.III.15. Feilb.

Mandags -side, en. (kog. (spøg.)) den
ydre, magre filet paa en steg. CollO. Const.

Kogeb.61. -vejr, et. se tt. Mandag.
mand-agtig, adj. [5, 7] ['maniagdi ell.

30 især (i nedsæt, anv.) man'agrfi] (f mands-,
vAph.(1759)). (jf. mandeagtig, mandfolke-
agtig, mandhaftig samt karle-, kvindagtig;
nu 1. br.) som opfører sig som, minder om,
sømmer sig for en mand; mandig. Moth.
M51: VSO. (nu) strømmede hans Blod , .

hedt og mandagtigt for en eneste. GBeh-
rend.HedvigHolcksVandreaar.(1903).73. jf.

:

I kan tro, at jeg (o: en officer) veed, hvad
det er at bruge Kræfter og Mandagtig-
hed.AKohl.MP.III.47. || især om kvinde:

mandhaftig. vAph.(1759). Pamela.1.105. Det
er ikke saa latterligt at see et qvindagtigt
Mandfolk . . som det er hæsligt at see et

mandagtigt Fruentimmer. Bagges.DV.IX.
394. Aakj.VB.188.
Mandarin, en. [manda'ri-'n] (nu næppe

6r. Mandarine. i bet.å: OpfB.^VI.541). flt.

-er. (ty., eng., fr. d.s.; fra ^orf. mandarim;
egl. vist et indisk ord) 1) europæisk (ikke af

50 kineserne brugt) betegnelse for en kinesisk
statsembedsmand, hvis ydre værdigheds-

tegn er en efter hans rang farvet knap. Un-
der-Kongen i Kanton lood Anno 1655. en
fornemme Mandaryn (er en Oberste hos
dem) slaa ihiel. Kyhn.PE.61. hvad er en
Mandarin uden den hvide Knap og Paa-
fuglefjeren. Goldschm.III.306. MVahl&
Satt.Jorden ogMenneskelivet.III.(1925).144.

\\(l.br.) overf.: pedant; kineser (4:). VVed.
60 Dante.(1892).282. Litteraturen er jo ikke,

saaledes som det en Tid blev paastaaet

af smaa Mandariner, et afgrænset Rige
for sig, omgivet af en kinesisk Mur. ip-

sen.LP.Fort. 2) {benævnelsen vel efter de

kinesiske embedsmænds dragt; jf.: *i Slaa-

brok, klædt som Mandarinen, |
Den gamle

40
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Gartner (sad).PalM.(1909).II.317 ; foræld.)

løs, slaabroklignende overklcedning

(jf.: „en kort Dame-Overkjole med Pels-
Bræm." Meyer.^(1878)J. Han bar en mørk
Klædes Mandarin. /n^.L^.IF. 7^. I vore
Tider kan et ungt Menneske gaae klædt
som han vil, naar han blot har en Manda-
rin at hænge over sig.Hrz.IV.249. Schand.
TF.II.339. JFibiger.MitLiv.(1898).178. 3)
(ty., eng. d.s., fr. mandarine; bencevnelsen vel

efter den kinesiske embedsdragts gule farve;

jf. bet.^) lille gul, om appelsinen mindende,
sydfrugt; nu om frugten af manda-
rintræet, Citrus nobilis Lour. Meyer.^
(1878). MentzO.Pl.l25. 4) (jf. bet. 3j T et

orangegult farvestof (en slags tropæolin);

mandaringult. VareL.^796. H (nu næppe
br.) om en slags indigofarvet silkestof.

OpfB.^ VI.541. 5) (1. br.) som forkortelse for
Mandarinsprog. Sal*XVI. 515. Manda-
rin-and, en, \ kinesisk andeart, pragt-

and, med broget fjerdragt; Aix galericulata.

Brehm.FL.597. sa.DL.'II3.69. -gnlt, et.

T d.s.s. Mandarin 4. Sal.*XVI.515. -sprogs,
et. [1] (sprogv.) det i Kina (Nordkina) of-

ficielt anvendte sprog. MVahl&HattJ^ordenog
Menneskelivet. 111.(1925). 146. jf.: det Man-
darinske ^j^rog.LTid.l724.414. -tryk,
et. [4] T tøjtrykning , ved hvilken der paa
indigofarvet silketøj frembringes et blaat

mønster med gul bund. OpfB.^ VI.541. jf.

:

Mandarintrykkede (tøjer). VareL.*552.
-træ, et. [3] ^ Citrus nobilis Lour. S&B.
MentzO.Pl.l25.
Mandat, et ell. f en (LTid.175o.195.

Adr.'">hl762.sp.l. jf. VSO.), [man'da-'rf]

(nu sj., m. lat. form Mandatam. Holb.NF.
1.193. Nørreg.Privatr.lIlJiOl. SaUXVI.
515). flt. -er. {ænyd. mandat (fk. og intk.);

fra lat. mandatum, egl.perf. fart. n. til man-
dare, befale, overdrage; jf. kommandere)
1) (jur. ell. emb., foræld.) en af en suveræn
fyrste udstedt lovbestemmelse; kongebud;
forordning, der er udgaaen Kongl. Pa-
tent, at enhver, som havde Kundskab om
hans Midler, skulde anmælde det, under
Straf, at ansees som Kongelige Manda-
ters motvillige Overtrædere. XomGrønne^.
II.273(jfForordn.^*/al677 samt LovL.IV.
35). Slange.ChrIV.192. Loven mod Dueller
er nylig skærpet. Du kan vorde det før-

ste Offer for det strænge Mandat. Blich.

(1920).XXVII.177. VBentzon.B.5. 2) be-
myndigelse til udførelse af et hverv
paaen andensvegne; fuldmagt til at handle
paa en andens vegne. 2.1) (iscer jur.) i al

alm. Eolb.NF.I.193. Lassen.SO.'724. den
21. forhandlede jeg med nogle Kornkøb-
mænd, og den 22. havde de Mandat til

at handle. OBode.KV.23.
||

(emb. ell. polit.)

hverv, der betros en repræsentant, som væl-

ges af en større ell. mindre kreds (især m.h.t.

valg af lovgivende forsamlinger); hverv
som (folke)repræsentant (rigsdagsmand);
i videre anv.: valgbrev (Meyer), ned-
lægge sit mandait.ÉjælpeO.520. (udvalget)

havde den ene Udvej tilbage, at af-

give Mandaterne. BerlTid. "/u 1906. M. 2.

sp.6. et Antal Tillægsmandater fordeltes
mellem de politiske Partier, der ikke
havde opnaaet et til deres samlede Væl-
gertal svarende AntalMandater.iSai.'XXi V.
442. H (sj.) om hverv af anden art. jf/". Do-
centmandat (o: hverv som docent ved uni-
versitetet). JulPet.L.n. 2.2) (efter 1919;

io polit.) et en stat af folkeforbundet overdraget

hverv som styrer (paa folkeforbundets vegne)

af en koloni ell. landsdel uden for Europa.
Frankrig ('Aar^ Mandatet over den nord-
lige Del af Syrien. Jørg.JF.II.84. jf Man-
dat-magt, -styre (Sal.*XVI.51o).'M.siii-
dat-8TJ^, en. [2] (jur.) en i berigelses-

hensigt foretaget misbrug af den adgang,
der er givet en person til at handle for en
anden. (betegneUen indført ved:) LovNr.

20 126^^/*1930.§280.

mandbar, adj. [>man,baV] (ænyd. d.s.

i bet. 2; fra mnt. manbar, hty. mannbar;
til Mand 9 og -bar 1, og egl. om ung kvinde:
som kan have samleje med en mand; jf. dial.

bære en (sin) mand, have samleje med
(kunne tilfredsstille) en mand. OrdbS.(Thy);
sml. mandfør) 1) CO (m» ung kvinde: køns-
moden; mandvoksen; i videreanv. om begge
køn: som har udviklet sig fra barn til vok-

30 sen; kønsmoden; giftefærdig. •Bon-
dens Qvinde,

|
Eller Mandbar Datter.

LThuraæoet.234. VSO. *en mandbar Knøs.
Drachm.DJ.I.31. Imidlertid bliver hun
mandbar, og for Templets Renheds Skyld
tør man ikke beholde hende længere.
VVed.BK.139. den mandbare alder,
(nu 1. br.) den kønsmodne alder; ogs.: den
modne, voksne alder. Cuvier.Dyrhist.I.70.
Det var især den endnu ikke mandbare

40 Alder, som var underkastet (lapsesygens)

Indflyåeise. neib.Pros.X.409. jf. bet. 2:

(han) var i hans feireste mandbare Aar
(o: manddomsaar), hvor den altid livelige

Aand higer efter virksom Daad. HCLund.
Samler.11.(1804). 145. R i videre anv., om
dyr ell. (sj.) planter. Efterhaanden bliver
Planten manhar. LTid.1759.364. (hunele-

fanten) blev mandbar og var i Stand til

at koncipere allerede i en Alder af 12
5p Aar. NaturejisV. 1916. 204. jf. (spøg.): en

Frokost af Fiskefilet og mandbare Kyl-
linger. £8ni.J.6i, 2) (jf. Mand 7; nu sj.)

om mandligt individ: som er i stand til at

føre vaaben; vaabenfør; ogs.: kraftig;
mandig. PflugJ)P.448. han (blev ind-
skrevet) som fireårig til Fændrik, (han)
var tolvårig Løjtnant og kaldtes femten
Ar gammel, som alt mandbart Køn, fra
Skolebænken ud at bøde på tredje Gustafs

60 bortfestede Kasser (o: under den finske

krig). Kidde.J.283. jf: *(vikingaanden) en
mandbar Søn af Ungdomskraftens Higen.
Ploug.1.291. Mandbar-hed, en. 1) tO

til mandbar 1: kønsmodenhed; ogs.: over-

gang fra barnealderen til den kønsmodne
alder (pubertet). LTid.1746.822. Ungdoms-
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alderen . . gaaer fra Begyndelsen af Mand-
barheden, indtil Vexten ophører. Hallager.

17. pigernes maadbarhed indtræffer lidt

tidligere hos Grønlændere end hos Skan-
dinaver. KBirket- Smith. Eskiinoerne.(192?).

52.
II

m. h. t. dyr og planter. NattirensV.
1915.52. jf.: Hveden knejser i robust
Mandbarhed, og den har endnu en frisk

grøn Farve, der lover den et langt Liv.

NFLindhardt.Grethe.(19l9).l?. 2) (sj.) til

mandbar 2. 'Vis nu din Mandbarhed,
|

R ejgin, Kongens Tiener. Drachm.VS.177.
-heds-alder, en. (1. hr.) kønsmoden alder;

puberteisalder. Brandes. VI. 390(sa. UT. 79

:

Pubertetsalderen/ NaturensV.1912.377.
niand-barn, et. [4] {jf. æda. manbørn,

mandligt afkom, oldn. mannbarn, menneske-
(barn), sam^ Mandsbarn; sj.) barn af han-
køn; drengebarn. Moth.MSl. Ved Fødslen
blev hun hilst med Beklagelse, fordi hun
ikke var et Mandbarn. JVJens.A.II.ll.
-bjern, en. [1] (fra no. mannbjørn; især

poet.) stor, kraftig (han)bjørn, der angriber
mennesker; ogs., efter no. folketro: en til en
bjørn forvandlet mand (jf. Varulv j. *Hist
ér han, giv Agt!

|
En Mandbiørn! £w.

(19U).IlI.31(anm.: Saa kaldes i Norge
en Biørn, som anfalder Mennesker/ Oehl.

HK.29. *Hist Varulve, her Mandbjørne,
|

Ødelægge Dal og Fjæld. Gtrundtv.PS. VII.
187. Blich.(1920).XVII.97.111. SvGrundtv.
FÆ.II.164. -bytte, v. [6.2] (landbr. ell.

dial., foræld.) foretage skifte af en bys jord
mellem „mændene", ejerne; navnlig om pri-

vat udskiftning i modsætn. til den offentlige

"udskiftning paa landboreformernes tid. man-
ge Byer have i mange Aar ladet deres
Gjødning henligge indtil deres Jorder
bleve mandbyttede. J«noe.iO^. smst.394.
CChrisfensen.HørsholmsHtst.(1879).205.
IHanddom, en. ['mauidcom'] Mand-

dom. Høysg.AG.190. (æda. jnandom. (Harp.
Kr.Lxii), oldn. manndomr; til I. Mand)

1) t til Mand 1: det at være menneske;
menneskelig natur; menneskelighed;
især (teol.) m. h. f. Kristus som gud og mand,
gudmenneske. Christi ydmyge Manddoms
Annammelse. DL. Fidweed. Kingo.49. den
Foreening af Guddommen og Manddom-
men, som Forsoningen udkræver, bliver
altid en Hemmelighed for vores Fornuft.
JSneed.III.275. VSO.

2) CP til Mand 4 og 5.i: det at være
(voksen) mand; især: en mands modne,
voksne alder (i modsætn. til barndom, ung-
dom og (undertiden) alderdom). Holb.Orthogr.
94. i min Manddom føler (jeg) Styrke til

et Værk, som jeg i min Ungdom ikke
turde vove paa. Oehl.VIII.284. JVJens.
Di."103. (især spøg.) iiegl.: (jeg holder det

fornødent) at deeie delt Romerske Folk
udi dets Barndom, Ungdom, Manddom
og Alderdom. ffoi6.Herod.50. jf: (hendes)
Ungdom og — om man saa maa sige —
Manddom faldt i en Periode, hvor Radi-
kalismen kæmpede mod gamle Fordomme.

PoWb1920.9.8p.3.
\\ (jf. bet. 5; især i best. f.)

om personer, der har naaet mandsalder. de
skiønne (videnskaber) ere Ungdommens
Føde, ogManddommensFornøielse.JiSneed.
IV.525. Først Manddommen pleier at be-
stemme sig en Virkekreds indenfor Grænd-
serne af det Mulige. ffei&.Pros.I.S93. Kierk.
XIII.265.

3) (nu 1. br. uden for dial.) til Mand 5.4:

10 en mands evne til at avle børn; avleevne,
-kraft. Moth.M51. Lægen.reg. Magnus . .

blev taget til Fange, og beholdt vel Li-
vet, men maatte miste baade sit Syn og
sin Manddom ('ori^'.JI/.IiS; Kraftj (o: blev

gildet).Qrundtv.Saxo.^556. VSO. Feilb. \\ i vi-

dere anv., om de mandlige kønsdele. LTid.
1728.265. (negeren) gaar med Vækkeur i

en Snor om Halsen og sin ^landdom i en
gammel, rusten Sardindaase, som han har

20 surret fast med et Bastbaand om Lænden.
OscJens.IN.40.

4) (især arkais.) til Mand 7, om de værdi-
fulde egenskaber, man venter at finde hos en
mand. 4.1) mod; tapperhed; mandig-
hed; ogs. (1. br.): modenhed; klogskab.
Herren (er) en Herre, der formedelst sin

Manddom og Stridbarhed har indlagt saa-

dan Ære, at Herrens Fiender maae skielve,

naar de alleene høre Herrens Navn. ilolfc.

30 Tyb.11.2. Mod og Manddom. Grundtv.Saxo.
1.16. (Kochanowski, som) forsøger sig i alle

Digtarter og i dem alle lægger Manddom,
Frisind og Menneskelighed for Dagen.
Brandes.X.192. Holstein.(IslSagaer.II.224).

4.2) (1. br.) om adfærd, hvorved man lægger
mod, mandighed for dagen; især: berømme-
lige gerninger; heltegerninger. Naar
min Hosbond begynder at tale om sin

Manddom i den Brabanske Krig, tier

40 Peer gandske stUl Holb.Tyb.1.9. *i Strid,
|

Ved Hærværk, ved Manddom forgik min
Ungdomstid. Oehl.HK.37. GRode.FU.77.

5) (jf. bet. 2 slutn.; sj.) koll.: (voksne)
mænd; mandfolk. •Gubben blev tilbage

|

Naar Manddommen (Oehl.(1835). VIII.168:
Heltene; drog i Leding. Oehl.HK.(1828).
167. NatTid.^lil928.M.5.sp.3(se u. Kvinde-
dom/ jf.: 'han (saa) Danmarks bedste I

Manddom bryde væbnet frem, |
såe dem

50 styrte Fjendens Fæste. Børd.GK.170.
manddommelig, adj. [manidcom'sli]

{ænyd.d. s. (i bet. „mandig"), jf. oldn. munn-
domligr; sj.) som adj. til Manddom 2: hø-
rende til manddommen, mandensmodne
alder (i modsætn. til ungdommelig/ da
han var blevet noget føer (havde han)
trukket sig tilbage fra endog manddom-
melige Roller, naar de fordrede livlige

Bevægelser. Oversk.DS.IIl.787.
60 Iflanddoms-, i ssgr. ['mandcnms-] især

(CP) til Manddom 2 0.9 4; fx. Manddoms-
aar (Grundtv.SS.Il'l.116. MO.), -alder
(Heib.Poet.X.195. JVJens.IM.88), -bedrift
(Holb.Ep.V.2U. CPRothe.JN.117), -daad
(Junge.98), -dag (i flt: manddomsaar.
Graah.PT.II.155), -færd (Sander.NEbb.68.
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Ing.VS.II. 212), -gerning (Moth.Mol.
JEr8l€v.Fædrelandshist."(1892).87), -kraft
(OeJd.y11.32.XXX.157), -liv (PalM.(1909).
11.404), -prøve (TomKrut.(l8lSagaer.II.

274)), -stykke (nu næppe br.: mandig ger-

ning. Moth.Mol. Eraft.VF. 101. VSO.),
-styrke (MO. Kaalund.F.38), -tid CGræ-
kerfolket i sin manddomstid. KunstmtisA.
1917.140. Laueaen.S.295), -værk (Grundtv.
Kvædl.1 73. Skoleprogr.Herlufsholm.1913.41).
Mand-drab, et. [1] (sj. Mande-. Bey-

nikeFosz.(1747).443). {æda. mandrap, oldn.

manndråp; jur.) det at berøve et menneske
livet; iscer som sammenfattende betegnelse

for enhver saadan tilregnelig forseelse,

hvad enten den er uagtsom ell. forsætlig;

drab eU. mord. DL.6—1. overskr. (ingen)
Samqvæm eller Forsamling knnde skee,

at de jo blive endte med Saaremaal, Mand-
drab eller Ulykke. Slange.Chrir.404. Lov
^VilSeS. A. Forsætligt Manddrab. l.Er
Manddrabet uoverlagt, er Straffen Tugt-
husarbejde . . 2. Er Manddrabet over-
lag t (Mord), er Straffen Livsstraf. B.U ag t-

somt Manddrab straffes med Fængsel
eller Bøde. Goos.1.93. -draber, en. [1]

[-idra'bar] ^t) -draberc. 4Mos.3o.ll(Chr.
VI). Slange.ChrIV.43. ogs. (om ikke forbry-
derisk handling) -dræber, se ndf.). fit.-e. (glda.

mandrapær(æ) (Lucid.36. Postil.135), man-
dræber(æ), oldn. manndråpari; jf. I. Dræ-
ber 1 ; især jur. (foræld.) ell. bibl.) person,

som begaar (har begaaet) manddrab: drabs-
mand ell. morder. DL.6—6—4. Aab.21.8
(1907: Morderne;. Nørreg.Privatr.IVj.76.
PJJørg.(UnivProgr.II.1922^9). B (bibl.) om
djævelen som menneskehedens fjende: Han
var en Manddraber (Chr.VI: manddra-
bere^ fra Begyndelsen af. Joh.8.44. | (1.

br.) om rovdyr, som har dræbt et menneske.
NaturensV. 1915. 347. -dræber: Brehm.
DL.UII2.21. H (sj.) uden nedsæt, bet. ingen,
som ikke har dyrket Elskovsnyd else, (er)

bleven hverken Emir . . eller Manddræ-
ber eller Rigmand .. eller Sheikh. 4r<A
Christ.(StSprO.Nr.l31.31). -draberi, et.

[I] (^j-) ti^ -draber: det at gøre sig skyldig

i manddrab. Jeg veed feilt af Manddraberie
at sige . . jeg har i al min Livstid aldrig
havt noget Udstaaende med nogen.Biem.
DQ.I.77. -draber(i)8k, adj. (sj., spøg.)
som adj.fil-dra.heT: morderisk, (hans) mand-
draberiske Harme. .IakSchmidt.SP.16. Kas-
ser med sorte og manddraberske Cigarer.
Pol.*111903.2.sp.2. -draberske, en. (sj.)

kvindelig drabsmand ell. morder.vAph.(1759).
SAB. -dræber, en. se -draber. -dyr,
et. (sj.) 1) [1, 4] t bømefabler olgn., som
dyrenes betegnelse for mennesket. 'Et dob-
belt Skjæg dens (o: hanens) Hage bar,

|

Som dem, det fæle Manddyr har.Winth.
Morsk.33. smst.27.28. 2) [13.2] handyr.
•„Bedre jeg lider mig | Skovens brun-
stige Hjort" . .

I

— „Daarligt Du ligner I

Mand og Mand-Dyr sammen." Drachm.
V8.37. -dad, en. se Mandedød.

mande, r. ['mans] -ede. {ænyd. glda.

mande(s), æda. mannæs (mannæt) i bet. 2,

oldn. manna(sk), gøre (blive) til mand, jf. ty.

mannen; til L Mand; j/", IV. mane)
O O/- *^ande, bemande 2) til LMand

C4 og) 7: gøre til mand. 1.1) f t pass.

som dep. Mandes . . at voxe til Mand. VSO.
1.2) t forb. mande op {ænyd. mandes op,

blive styrket, faa mod; sml. opmande samt
10 ty. ermannen) indgive mod, viljestyrke, energi;

styrke ved opmuntring, overtalelse olgn.; op-
mande. Schand.TF.11.120. Engang imel-
lem fik hun . . mandet ham (o: en druk-
kenbolt) op, og fik ham endogsaa ud paa
Søen.Drachm.STL.113. Grundtvigs Opgave
som Digter . . er at mande sit Folk op til

Liv og Virksomhed. JBorup. Grrundtvigs
Stjerne.(1912).3. |] især refi.: mande sig
op (sj. sammen. CBemh.IVJ.81.347), tage

20 mod til sig; tage sig sammen; stramme sig op.

bliv hos mig og mand Dig op; der er Me-
get at udrette. Spillet har mange Chancer.
Goldschm.V.310. Han kunde ikke mande
sig op til at trodse Kongen. JPJac.I.91.
De maa tage Dem sammen, lille Frue .

.

De maa mande Dem op. Bang.SE.334.
2) (nu kun arkais., jf. dog Feilb.) til

Mand 9: give (en kvinde) en ægtemand;
gifte; næsten kun refl. ell. især i pass., om

30 kvinde: gifte sig. *Jeg vil mig ikke
m^nde. DFU.nr.34.2. alle møer vu man-
des. Moth.M54. *Een vil have een, en an-
den en anden, derfor bliver alle Møer
mAadeå'.Holb.MTkr.o44(jf.Mau.2786). *jeg
(vil)

I
Tænde Ildens Lue . . | Som, naar Mø

vorder mandet,
|
Er Skik og Sæd. Evripi-

des.Skuespil.II (oversJ87o).59. aldrigen har
hun stræbt efter at mandes, som hun har
hørt Jomfruer giør.rAi7Jens.J.^.55. y iperf.

10 pari. brugt som adj., om kvinde: gift. Moth.
M55. MO.

3) til Mand 11: forsyne med mandskab;
bemande (1). mande en by. Moth.M54. ||

tiu kun J, m. Ji. t. fartøjer osv.: bemande
(l.i). Hans Baad og Chaloupe, som efter

Omstændighederne mandes og armeres.
SøkrigsA.(17.52).§740. *ti Chalupper, man-
ded' tæt | Med djærve Mænd ombord.
Becke.T.20. mand Ankerspillet, hiv Kæden

50 kort — klar til at lette! EMikkels.JD. .59.

(1. br.) m. mandskabet som stibj.: Folk, der
mandede de romerske Galejer og nordiske
Vikingskibe. Henry GeorgesVerdensbetragt-
ning. (overs. 1904). 37. spec. i forb. som
mande ræer (nu sj. raa. MO. Drachm.
UDJ24) ell. vant (D&H. Scheller.MarO.),
anbringe besætningen staaende paa ræerne
(eU. i vantene) for at gøre honnør under
hurraraaben og svingen med huerne. Fædrel.

60 ^^U1854.1.sp.3. der (fløj) Tusinder af Ma-
troser til Vejrs og „mandede Ræer" under
Hurraraab og Kanonsalut. BerLiisb. (Nat
Tid.'-*hl930.Aft.l.sp.5).

4) \ t forb. mande 'over, overmande.
Flygtninge, der har villet Hævn og Magt,
men blev mandet over.LBruun.E.II.SO.
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blande-, i ssgr. [mans-] (sj. i flt., se

Mænnertøj u. Mandetøj 2). til I. Mand (jf.
Mand-, Mands-^; især i flg. anv.: 1) (navn-
lig arkais.) til I. Mand 1 (4 og 5.i): men-
neske-, mands-; se fx. Mande-blod, -bod,
-fald, -ham, -kløgt, -vid; af mere tilfæl-

dige eksempler kan anføres: Mande-dyst
(Drachm.FÆ.24), -flok ( Grundtv.Idunna.
(1811).63),-iia.mp(Rahb.Tord.67),-skiolå
^*Mod varMandeskjold.P/oM^r.I.iOS^, -tro-
skab (Gjel.Br.160). 2) (især dagl.) til I.

Mand 8 og 11, se /æ. Mande-hat, -hul, -tøj;

navnlig i (halvt spøg.) betegnelser, der an-
giver, hvad der tilhører, vedkommer, udføres
af voksne, kraftige mænd, mandfolk: mand-
folk e-; fx. (foruden de ndf. anførte):
Mande-cigar (DagNyh.^/n 1930.8. sp.l),

-klans (se u. Kluns 3.2^, -pibe, -sam-
tale (TidensKvinder.'*/!,1929.16), -sjus (o:

stor whisky), -sved (Det har kostet Mande-
sved at sætte de SteugærdeilFleuron.Skov-
gangsfæller.(1925).99). -a^tig^, adj. (til

I. Mand 8; _jf. mandagtig; dagl.) mandfolke-
agtig, -arbejde, et. se Mandsarbejde.
-blod, et. {gpta. d. s. i bet. 1, oldn. manna-,
mannsbloå; til I. Mand 1) 1) (arkais.) men-
neskeblod. *Mande-Blod der maatte rinde

|

I hans Aarer, skjønt Guds Søn. Grundtv.
SS.I V.112.

II
især i udtr. for blodig kamp,

blodsudgydelse. *Der traf han paa en Kæm-
pe,

I
Hvis vilde Heltemod

|
Ei Havet

kunde dæmpe;
|
Det kosted Mandeblod.

Oehl.XXXII.136. Holstein.(IslSagaer.II. 79).

2) (efter no. manneblod, sv. mannablod;
navnet vel p. gr. af plantens blodrøde saft;
8mL Blodblomst (l.i); sj., if.VSO.no.) S( pe-

rikum, Hypericon perforatum L. VareL.
(1807).II.198. 'Med Mandeblods Knopper

|

Ham Folmer havde smurt (o: sminket).
Winth.HF.236. jf Mandeblodblom-
ster. FolkLægem.lII.70. -bod, en. (æda.
man(næ)bot, oldn. (flt.). mannbætr; til I.

Mand 1 ;
jur. (foræld.) ell. arkais.) især om

forhold i middelalderen: bøde for manddrab,
der udredtes af drabsmanden (og hans fræn-
der) til den dræbtes familie (jf. Fredkøb^,
og efter hvis udredelse sagen betragtedes

som afsluttet (efter DL. dog kun i visse til-

fælde, fx. ved drab i nødværge ell. uagtsomt
drab (jf. Nørreg.Privatr.IV.76ofl.); boden
bortfaldt ved Straffelov ^V^ 1866. § 308 f).
(drabsmanden skal) give til den Dødis
Arvinger fuld Mandebod trende atten Lod
Sølv. DL.6—6—17. Slaaer nogen uforsig-
tig . . saa han lemlæster nogen, da skal
han betale den Lemlæstede sin Svie . . og
saa bøde h2L[yM.ande-Boed.SøkrigsA.(1752).
§546. Mord kunde sones ved Mandebod.
Molb.DH .II. 162. PJJørg. ( Univ Progr. II.
1922.28).

II (jf. n. Bod l.i; relig., sj.) om
Kristi død som bod for menneskenes synder.
•Fuldkommet blev til Mande-Bod

|
Bog-

stavelig hvad skrevet stod . .
|
Han leed

al Syndens Straf og Tvang. Grundtv.SS.I.
510. -daad, en. se Mandsdaad. -drab,
et. se Manddrab, -ded, en. (ogs. Mand-^.

{ænyd. mandedød, glda. æda. mandøth, oldn.
manndau9r, mann(a)dauåi; til L Mand 1;

jf. Menneskedød; arkais.) et menneskes ell,

menneskers død; dels (sj.) om manddrab.
M and d d : TroelsL.XI V.24 7. LBruun.A.
1.69. dels: stor dødelighed (ved pest olgn.),

stort mandefald. JPaludan.Møen.I.(1822).
413. VSO. MO. Saa kom Krigen— den store
Mandedød. Jør^.C7i^.5i. -der, en. (jf.

10 Mandsdør; til I. Mand 8, 11; ell..X>) '«^«>
dæksel over et mandehul; mandehulsdæksel.
Scheller.MarO. -fald, et. ffMand-. Moth.
M51. Leth.(1800). Grundtv.Optr.il.68. VSO.
jf. MO.). (ænyd. mandfald, oldn. mannfall;
j/. -død; fiiL Mand 1) fald (L2.2) i kamp
ell. død p. gr. af sygdom; nu kun: det, at

mange falder i en kamp, en krig. Fra Svine-
kiød afholde (jøderne) sig, til Amindelse
af det Mandefald, de fordum havde lidt

20 ved det stygge Skab, som dette Dyr er
underkastet. J^aden. Tacitus.III.465. Det
er ikke at undre over, om hele Klynger
af deslige Stridsmænd ere blevne (o:

faldne) i et eneste Mandfald. JPa/wrfan.
Møen.I.(1822).82. der skete et stort Man-
defald. Allen.I.151. VVed.BB.383.

||
(især

spøg.) i videre anv. Var der alt forhen saa
stort Mandefald blandt Hjortene, vil det for-

staas, at de ikke kunde modstaa Krudtets
30 Virkninger. TroelsL. 1. 49. der var stort

mandefald ved eksamen
j ||

(sj.) m. h. t.

enkelt(e) person(er). *(han hug) den Ene . .
|

At han styrted' ned med Fart.
|
Vermund,

som var Kampen nær, | Monne Mandefal-
det høre. Oehl.XXIV.131. Meisling.Overs.af
Æneiden.I.(1824).116. -s:al, adj. se mand-
gaL -haand, en. se Mandshaand. -ham,
en. (glda. mannæ ham (Postil.105), oldn.

mannshamr; til I. Mand 1; sj.) menneske-
40 skikkelse. *Ivan Wasiliewitsch var slig

|
En

Tiger i en Mandeham. Oehl.XXIV.333.
-hat, en. (til I. Mand 8; nu sj.) som ned-
sæt, ell. spøg. betegnelse for en gammeldags
høj hat, en cylinderhat, i Forgrunden (o:

paa et maleri) stod der to Figurer, den
ene i sort Samaria, Pibekrave og Mande-
hat. Pø5'/i.JT.55. De gamle Cylindre (som
fiskerne bar), almindelig kendt under Nav-
net „Mannehatte".Drac/im.STi.i4. -hjer-

50 te, et. se Mandshjerte, -hoved, et. (i

bet. 1 ogs. Mands-, jf MO. D&H. f i bet. 3
Mand-. SøLex.(1808)). 1) (til I. Mand 1, 4;
især dagl.) en mands ell. et menneskes hoved;
spec. (jf. bet. 2) afbildning heraf. MO. et

underligt Monstrum ligesom en Hankat
med Mandehoved. Tomens/.i^.i^i. et for-

fra set skægget Mandshoved (o: som skjold-

mærke). PBGrandjean. Eeraldik. (1919). 121.
slagpinkerter (o: metalknapper til klink)

60 med mandehoveder
\
DF.1929.57(bornh.).

jf. Feilb.
II
som navn paa en pynt paa Stevns

Klint. Trap.*III.359. jf.: *Fra Stevns, fra

Mandehovedhuggens Klint. Drachm.
DM.78. 2) (vulg. ell. jarg.) især i flt., om
blanke pengestykker med afbildning af en
mands hoved (kongens billede); ogs. i alm.:
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(sølv)penge; knapper. CoUO. 10,000 Mande-
ho'der.MH.II.128.CGjerløv.Synd.(1915).58.
Florian.Br.l2. 3) ,1, (nu næppe br.) op-

staaende, kegleformet stykke træ (opr. tn. et

udskaaret hoved paa), som angiver rorets stil-

ling. SøLex.(1808). Fisker.SøO.81. -hul,
et. (1. br. Mand-. Fisker.SøO.Till.r.jf. D&H.
Larsen.), (efter eng. manhole ; til I. Mand
8,11; ell. .^) snæver adbning (fx. i et

dæk, en tank ell.navnlig en dampkedel), gen-

nem hvilken en mand kan krybe (for at efterse

noget). Wagn.Tekn.392. EuskJens.Søm.96. ]|

hertil bl. a. Mandehals-dæksel (LandbO.1.
526), -der (Scheller.MarO. jf. Mandedør;,
-laag (LandboJ.526), -snor (tyk, blød pak-
ning til tætning af mandehulsdækselet. SalJ*

X V1.518). n (l. brj hul i en kajak, hvori kajak-

manden sidder. KnudRasm.G.94. -klegrt«
en. (til I. Mand 1; poet. sj.) menneskelig

kløgt; mandevid. Grundfv.PS.II.74. -kraft,
en. se Mandskraft.

I. Mandel, en.[<man'(3)l]&e«^./'.niand(e)-

len; flt. mandler ell. (nu næppe br.)-er (Pflug.
DP.410.881. Holb.DNB.34. Bagges.DVJX.
168. jf.: måndeler og (oftest) mandler.
HøysgjAG.49). (ænyd. d. s. i bet. 1 og 8a,

æda. i bet. 1 mandæl, am(m)andæl, alman-
dæl, almandær (Harp.Kr.294), sen. oldn.

al(a)mandr, alemandel, ammandel, eng. al-

mond, ty. mandel, />. amande; fra mlat.

amandula, gr.-lat. amygdala)
1) frugt af mandeltræet, navnlig som

den kommer t handelen befriet for frugtkød
og skal (jf. Knak-, Krakmandei;; i alm.

spr. især om den søde art, søde mandler,
der anvendes i husholdningen og konditoriet.

Aarons Kjep . . havde baade skudt Knop-
per off fremført Blomster og baaret modne
Mandler. 4Mos.l7.8(jf. Aron-, Mandelstav;.
•Hånd elsker gierne sødt. Rosiner, Mand-
ler, Sucker. Holb.Paars.122. •Confectro-
siner og Mandler der groe,

I
I store Du-

ske de hænge
|
Paa Træerne sammen,

to og to. Winth.IV.43. YareL.^oOl. mand-
len i grøden, en i et fad grød (især:

juleaften) skjult mandel; den, der faar mand-
len i sin portion, faar en gave (mandelgave).
CoUO. Feilb.Jul.(1904).I.119. billedl: For-
uden (forfatteren) L., som strax (o: ved
rit første stykke) havde fundet Mandlen i

Grøden, høste endnu to Forfattere smukke
Triumfer indenfor den nye (lystspil-)

Genre. Nær og Fjem."/9l880.5.8p.l. bitre
mandler (se II. bitter 2.j;, mods. søde
mandler: vAph.Nath.V.219. Buchh.Su.II.
141. brændte mandler, se II. brænde
11.3. jf. f: Bagede Mandler og Kusiner.
Kogeb.(1710).155. dobbelt mandel, se

u. FUippine.
2) 2( mandeltræ. Moth.M57. Alle Slags

Frugttræer :Æbler, Pærer,Valnødder, Mor-
bær, Miinåe\ev.Bagge8.DV.IX.168. Aarestr.
SSJI.170. Sal.*XVL520.

3) om ting, der har en vis lighed med en
mandel (1) (jf. Bjerg-, Jord-, Eakaomandel
samt MandelglorieJ. 3.1) (anat.) om (hvert

af) de to fremspringende partier af
slimhinden paa overgangen mellem
mund og svælg (i „halsen"), der er af
størrelse og form som en mandel, hovedsagelig

bestaar af lymfeceller og ved visse sygdomme
(„ondt i halsen') bliver betændt; tonsil
(Amygdala, Tonsilla). Moth.M57. Mellem
disse Dele ligger der paa hver Side (i

svælget) en Mandel, en Masse af Sliim-
io kj ertier. Funke. (1 798). 148. Panum. 226.

Boas.Zool.*623. betændte (OBloch.D.'*!.

102) ell. (alm.) hovne mandler (CMøll.
PF.327). 3.2) (jf. Mandelsten 2 samt Agat-
mandel; geol.) især i flt., om rundagtige,
mandellignende legemer i forsk, eruptiver,

opstaaet ved, at et bUxrerum i en lavamasse
olgn. er blevet udfyldt med et ell. andet mi-
neral. MøllH.IV.294. Uss.AlmGeol.63. 3j) T
om de mandelformede, hvide partier i den

20 rødligbrune grundmasse af en harpiks, som
faas af benzoetræet. VareL.*79. jf.: Man-
de 1 -Ha r p i x. vAph.Nath.III.320.

II. Mandel, en. (ogs. m. former som
Mange l.ilf£>X.45i^tt.Qværnmangei;.i2t<<2:.

447(skaansk). jf. Esp.455. Munnel. MDL.
690(jy.). t Molde. Moth.M160). (ænyd.
mandel (og kværn(e)mandel, -mangel;,
maalling(staff) (Kalk.III.169. sml.MKrist.
Fr.l8), no. dial. mondul, oM». m9ndull,

30 kvcemsiav, jf. ty. dial. mandel, manglestok;
til dels sammenfaldet m. II. Mangel; dial.

(næsten foræld.)) kort, rund stok ell. stang
til at fatte med hænderne (jf. Esp.455);
især: stang med en jæmpig, hvormed (den
øverste sten i) en haandkværn kan drejes;

kværnstav. Chram.Nucleus.942. JBaden.
LatL.11.111. NMPet.Myth.75. MDL.690.
OrdbS.(Falster), jf. Rietz.447 (skaansk). \\

især i ssg. Kværnmandel. Moth.K403.
40 VSO.V.Q220. MDL.431. Esp.197.

Mandel-, t ssgr. til I. Mandel; iscer

(navnlig kog. eU. bag.) tU I. Mandel 1, i be-

tegnelser for (navnlig tidligere almindelige)

kager, retter olgn., hvortil der er anvendt
mandler; fx.: Mandel-bakkelse, -bo-
bert, -brød, -budding, -grød, -kage,
-kopper, -kræm, -marengs, -masse,
-mos,-smør,-snitte,-spaan,-sprutte,
-suppe, -tærte, -vælling; se for de

50 ældre navnes vedk. reg. i Kogeb.(1710), Oecon
H.ri784), Huusm.(1793) samt VSO. og MG.
Mandelade, en. ^Mandellade. Green.

UR.14o). {dannet til I. Mandel 1 m. fr. en-
delse ; jf. ital. mandoT\a.to, mandelmælk; kog.,

nu næppe br.) ret af (ristede) mandler,
reven chokolade olgn., kogt i mælk ell.

fløde. Agerbech.FA.I.16.50. Meyer.
mandel-agtig:, adj.(jf.-iovmet).Moth.

M57. de smalle Negle aftrykte deres man-
60 delagtige Form (i handsken). SchandJ'.HO.
-betændelse, en. [I.B.iJfj/. -svulst; med.)
halsbetændelse; angina. Panum.459. -bnsk,
en. [2] 2( busk af mandelfamilien, dværg-
mandel. Amygdalus nana L. Sal.*XVI.o20.
-dej(g), en. dej(g) af knuste mandler anv.
til kagebagning ell. (tidligere) som dessert

XIII. Rentrykt >/i 1932 57
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(marcipan). Moth.Mo?. *En Sukkerborg,
hvis Taarne |

af Mandeldejg er skaarne.
Bich.II.302. FrkJ.Kogeb.287. -formet,
adj. (1. br. -formig. VSO. Riget.^^hl913.6.

sp.3). (jf. -agtigj. Hun staar paa Skyerne
indenfor den mandelformedeGloriefo.wia«-
delglorie, mandorla). JLange.II.121. mørke,
dybe, mandelformede 0'\ne.HomoS.F.22.
-^ave, en. (dagl.) lille gave (præmie), der
gives den, der finder (faar) mandelen i jule-

grøden, -glorie, en. (mal. ell. kunst-hist.)

aflang, mandelformet straalekrans, der paa
middelalderlige billeder ofte omgiver Kristus,

Madonna ell. helgene; mandorla. Trap.*II.
193. -g^ræskar, et. (gart.) navn paa
olm. græskar, Cucurbita pepo L. , ell. en va-
rietet heraf. MøllH.II.432. HavebrL.'I..347.

-harpiks, en. se I. Mandel 3.s.

mandelig, adj. ['manoli] adv. d. s. ell.

(1. br.) -t (Ploug.11. 106. Breum.HH.139)
ell. (t) -en (Slange.ChrIV.287.528. IKrøn.
11.10( Chr. VI afvig.).JakKnu. CD.ll). {ænyd.
glda. man(ne)lig (som adv. ogs. mannele^,
oldn. mannligr, eng. manly, fy. månnlich;
til I. Mand ; jf. mandig, mandlig ; uden for
dial. nu næsten kun arkais. ell. bibl.)

t) (nu sj.) som adj. t.i) til I. Mand 4:
som er af mandkøn; mandlig; om ting og
forhold: som hører til, er ejendommelig for
mænd. (giv) din tieneste-qvinde mandelig
(1871: mandligj sæd (o: en søn).lSam.l.ll
(Chr. VI). Carl den 6te bortdøde uden
nogen mandelig Afkom. LTid.1756.115. Da-
mer, der spaserede med eller uden man-
deligt Følge. Drachm.F.1.47. 1.2) til 1. Mand
5.1: som har naaet, er i sin manddomsalder

;

ogs.: som er fuldt udvokset; fremmelig i

vækst og styrke; fuldvoksen. Moth.MSS.
VSO. Feilb. ogs. om kvinder og dyr: Feilb.

mandelig alder, manddomsalder; mands-
alder. Pflug.DP.437.1105. || i videre anv., om
kvinde: mandhaftig. Hvad Legemets Ge-
stalt er angaaende, da skal (dronning Mar-
grethe) have været sortladen og mandelig.
Holb.DH.1.530. 1.3) til I. Mand 7: som har
(ell. vidner om) de ydre ell. (især) indre
egenskaber, der sømmer sig for en mand;
mandig; kæk; tapper.Pflug.DP.33.*HiBiTt-
var er mandelig og skiøn,

1
1 Haabets Ung-

domsalder. Oehl.EK.128. (han) fik et dei-

ligt og mandeligtUdvortes. Gh'undtv.Snorre.

111.158. Mandelige Gierninger. VSO. vær
mandelig! Rist.LM.210. || overf., om stil, ud-
tryksmaade. Stiilen er conform med Tiden
og Materien, mindre pyntet end mandelig
og toTSta^elis.LTid. 1750. 302. smst.155.

1.4) (jf. mandlig 3^ f overf. anv. af bet. l.i

og 1.3
II
om dyr og planter: hanlig. Dyr af

mandelig Slægt LTid.1743.490.
jj
(guldsm.)

om safir: mandlig (3.2). Hinnerup.Juv.325.

II
(ænyd. d. s. (DGrammat.I.200); metr.) om

rim: mandlig (3.8). Moth.M55. JBaden.
Gram.276.

2) som adv.; næsten kun til bet. 1.3 og
især (jf. dog Feilb.) om adfærd, optræden
(i kamp) ell. sindelag: mandigt; kækt;

tappert, lader os døe mandelig ('CAr. 77;
mdindié\.\gQn).lMakk.9.10. Speyler eder kun
i mit Exempel, figter mandelig, og holder
god Krigs-Disciplin e.I?oZ6.Z7i./J.5. 'man-
delig stod han og mandig han blødte.
Drachm.PT.14. K, stred mandeligt og saa-
rede mange. Holstein.(IslSagaer.I1.113). jf.

:

*0m Livet han hende saa modig tog,
|

hun lo, men mandelig fra sig slog. Schand.
10 SD.179.

II (jf. bet. 1.2) m. h. t. skikkelse, ud-
seende. 'Bredskuldret, høivoxen

| I kneiser
mandelig. Winth.EF.160. Feilb.

Ulande-list, en. (ogs. Mands-. Orundtv.
Saxo.II.51. MO. OrdbS.(sjæll.). jf. VSO.).
(til I. Mand 4.2; mods. Kvindelist^. Moth.
M55. især i foræld, talem. som mandelist
(mandslist, mands list) er vel behænde
osv., jf. n. behænde 2.

Ulandel-kerne, en. {æda. almandæl
20 kiarnæ ofl. (Barp.Kr.294)) 1) (nu sj.) frugt

af mandel (2) uden skal (og hinde); man-
del (1). Moth.M58. Lægen.reg. VSO. MO.
billedl.: 'Du havde, Lissabon, en Glands
som største Stierne,

|
En Vext som Li-

banon, en Grund som Mandel -Kierne.
Brors.317. 2) (anat.) solid, mandelformet
masse af graa substans i storhjernen. SaV
XI.534. -kes, en. se -kæse. -kirtel, en.

[3] (anat., foræld.) mandel (I.3.i); tonsil.

30 -kj ærtel: Ny(Hygæa.II.(1823).60. -klid,
et. (især apot.) rester fra presning af søde

mandler, der anvendes som toiletmiddel til

blødgøring af huden. Moth.M58. VareL.^
500. -kli: Funke. (1801). II. 67. VSO.
-kværn, en. d. s. s. -møUe.Berl.Tid.^/i
1932.Sønd.l0.sp.6. -kses, en. flt. d. s. (en
af de saakaldte Mandelkes. PhysBibl.
XXI.17). (ænyd. -kejs, -kes; efter ty.ma.n-
delkåse; jf. -ost samt Kæse 2; nu dial.)

40 en slags mandelgrød ell. tyk tnandelmælk.
Mandelkæs og Pudding. JBie/iZ.Z)Q.ir.

266. -kes: Kogeb.(1710).32. PhysBibl.
XXI.17. jf: noget, de kaldte „Mandel-
kies", dér serveredes i dybe Tallerkener.
Aakj.BT.lll. Feilb. m
Mandellade, en. se Mandelade. 9
mandel-maskine, en. (1. br.) d. s. s.

^
-mølle. TidensKvinder?^hl927.34. -mælk,
en. {æda. almandærs mialk (IIarp.Kr.294))

50 blanding af mandelolie og andre vædsker;

dels (kog., nu næppe br.) om en heraf til-

beredt ret, dels (især apot.) om en emulsion

anv. bl. a. som toiletmiddel. Kogeb.(1710).20.

(han) forgav ham i en Mandel Melk. Holb.

DH.I.636. Baud.ES.295. VareL.'500.jf.Folk
Lægem.III.70. -molle, en.(lille) maskine til

knusning og maling af mandler (jf. -kværn,
-maskine). Pol.^yiil 931.7.sp.l. -olie, en.

(især Y) olie af knuste mandler (OleuniAmyg-
60 daUz), bl.a. anvendt til mandelsæbe. Eolb.Eex.

III.3. Tode.ST.II.78. VareL.^500. -ost,

en. (nu næppe br.) d. s. s. -kæs. Moth.MSS.
-pil, en. 2f Salix amygdalina L. (hvis aksel-

blade er store og halvt hjertedannede). Land-
huu8hold.VI.83. Rostr.Flora.1.102. -saft,

en. (især apot.) saft af mandler, stødt i vand.
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hvorefter der er tilsat sukker m. m. Panum.
459. VareL^oOO. -fsirnp, en. (iscer apot.)

d.8.Funke.(1801)JL67. VareL.^SOO. -stav,
en. [2] fbibl. ell. relig.) gren af ei mandeltræ.
Jer.1.11. I især i biUedl. udtr. m. henblik paa
Arons stav (j/.Aronstav samt u. I.Mandel 1^.

FrEamm.(SalmEj.621.2). 'Gid du (o:

Chr. IX) se dit Scepter grønnes | som en
Mandelstav ! Ploug.11.145. HSeedorf.DD.59.
-sten, en. spec: 1) [3.i] (med.) forkalket

masse, der ved halsbetcendelse kan sætte sig

i mandlernes (tonsilUmes) Jtulheder. D&H.
Sal.*XVI..520. 2) [3.i] (geol.) bjergart, der
er fuld af mandler. Briinnich.MN.96. Uss.

AlmGeol.63. -STQlst, en. [3.i] (med.) man-
delbetændelse. Panum.459. -syre, en. (kern.)

syre, der faas af det i bitre mandler inde-

holdte stof amyqdalin; fenylglykolsyre. Sal.

X1L299. VareL.*500. -sæbe, en. r (hvid)
toiletsæbe, som indeholder mandelolie olgn.

S&B. rareL.^501. -tr», et. (jf. -busk; ^
Amygdalus (communis) L. Præd.12.5. 'Snee-
hvide Mandeltræ. S<a;fcW<.4. Blaum.AH.
276. -eje, et. (1. br.) mandelformet eje.

(hans) store, sortebrnne Mandeløjne. Jac
Paludan.Markeme modnes.(1927).92.
mande-Iøs, -menneske, se mand-

løs, -menneske, -minde, et. se Mands-
minde, -mod, et. (til I. Mand 7; arkais.)

mandsmod. (Ealk.V.699). »Til Valhal ri-

der . .
I
Den raske Kæmper, | Hvis Mande-

mod
I
Ei Skrækken dæmper { Blandt Liig

og Blod. Oehl.L.1.14. J0lr.SD.III.212.
-navn, et. se Mandsnavn.
mandenere, manderere, se main-

tenere.
iHande-rest, -stue, se Mands-røst,

-stue. -styrke, en. se Mandstyrke.
-mandét, adj. (til I. Mand (13.2); jf.

-konet; bot., nu næppe br.) som sidste led i

ssgr., der angiver en egenskab ved, et for-
hold ved en tvekønnet blomsts støvdragere:

-hannet, j/. kællingem andet. || i ssgr. m.
mim. som 1. led. (blomsterklassemej kaldes: 1)

Efter Frugtnaalenes Tall; naar der er: I.

En Frugtnaal; Den enmandede, Monan-
dria . . II. To Frugtnaale; Den tomandede,
Diandria (osv.). Buchhave.GP.54.
Mande-tal, et. se Mandtal, -toj, et.

(i bet. 2 Mænner-;. 1) (til I. Mand 5.i, 8;
dagl.) en voksen mands (voksne mænds) tøj

(i modsætn. tU drengetøj). 2) (til I. Mand
11; jarg. ell. spøg.) ^ uniform, der bæres

af matroser i marinen. Vi var en Flok
Drenge paa 14-15 Aar . . vi stillede i Maj
Maaned 1877 om Bord i Fregatten (Jyl-
land). Alle mødte vi i „Mænnertøj".
TU8k.l930.1.160. -vid, et. (sj. Mand-. Sand-
vig. Edda.II.70. jf.Hjælpeb.). {glda. d. s.,

oWn. mann (s)vit; tU I. Mand 1; jf. -kløgt
samt Menneskevid; arkais. eU. hos sprog-
rensere) menneskelig kløgt; menneskeforstand;
undertiden om vid, vittige, kløgtige indfald.
Moth.Moo. 'Mandevid er lidt mod Nor-
nersVisdom. Grwndfø.PS.J/.ei. *Ei Mande-
vid grunder hans (o: guds) Lønraad ud.

Ing.VStJ.5. Gjel.KM.84. »Afsides oft«
|

til egen Adspredelse | morede du dig,

Sigvat,
I
med meget Mandevid. JFJe« s.

Di.^139. jf.: Jeg vfl give dig . . en Hund
(som) har 'Si^nåeviå. Mol!iein.(IslSagaer.lI.

112). -voksen, adj. se mandvoksen.
-vold, en. (sj.) 1) (til 1. Mand 1, 4; vold;

overlast. *For første Gang jeg leder | Om
Værn mod Mandevold;

|
Med Blussel

10 Wittekind (o: sakserfyrsten) beder | Om
Skjærm under Danneskjold. 7n^.fi5£.FI.
186. 2) (til I. Mand 9; t forb. i mande-
vold, om kvinde: i en mands besiddelse;

gift. »Een Møe i Mande -Vold, een ægte-
bunden Fige.PoulPed.DP.67. -værd,
-værk, se Mands-værd, -værk.
Mand- fadder, en. se Mandsfadder.

-fald, et. se Mandefald. -Qols, et. [4]

(dagl. ell. vulg.; 1. br.) betegnelse (brugt af
20 kvinder) for dumme mænd. „Lad ham sidde

det dumme Mandfjols. Ham brænder jeg
af," sagde hun. VBergstrøm.EN.63. Thu-
borg.F.34.

Mandfolk, pL eU. et (i bet. 2; t bet. 1

Ibr.uden for dial: Pflug.DP.395. Kraft.
VF.313. Suhm.Hist.1.292. jf. FeUb. samt
VSO.). ['man, fmVg] flt. (i bet. 2) d. s. (ænyd.
glda. mandfolk i bet. 1 (Kalk.IIlJ23.V.698.
ChrPed.I.163. Michael.3), oldn. mannfolk,

xkoll.: mennesker, ty. mann(e)svolk, mænd,
jf. eng. (dial.) menfolk(s) |] egl. betegnelse for
hele menneskeheden (jf. Menneskefolk^, men
i da. vist kun til I. Mand B (4 og 5) og opr.

som sammenfattende betegnelse for mænd
(i modsætn. til kvinder); jf. Karl-, Kvind-
folk; uden for dial. især dagl. og (i bet. 1)
ofte m. (let) nedsæt, bet. (jf. I. Mand 8^; om
ordets bet.-udvikling jf. LJac.KvM.141ff.)

1) som pi. ell. (nu 1. br. i alm. spr.) i ent.

*) som koll.: sammenfattende betegnelse for
mænd (i modsætn. til kvinder), om Slag
hos Børn, fluore albo hos Qvinde-Kiønnet,
og moliminibus hæmorrhagicis hos Mand-
Folket. irid.i732.54. 'Vi Mandfolk er'

vel vore Koners Herre. GraahP'T.II.112.

i

"eg var . . i Skuddet hos Kiønnet; men
rlandfolkene saae mig endnu over Skxil-

diene.Sams.(Rahb.Tilsk.l795.179). | m. ned-
sæt, ell. foragt, bibet. 1. især brugt af kvinder,

50 om mænd m. henblik paa disses formentlige
mindre gode egenskaber, navnlig flygtighed,

letsindighed, upaalidelighed i forholdet tU
kvinden. O disse Mandfolk! Fædre og
Mænd, ere alle lige gode. Pamela.III.135.
•O vogt dig, mit Barn, for de falske Mand-
folk! Eu:.(1914).III.205. at see en Herre —
thi Mandfolk hadede hun jo naturligviis
i slige Øieblikke forfærdeligt — i Støvet
for sine YøååeT.WinthJX.155. AndXx.PE.

60 III.159. 2. i modsætn. til I. Mand 7.1. Fruen-
timmerne ere overalt Mandfolkene Olænd
lindes endnu ikke) langt overlegne. Cit.

1845.(PLaurids.S.VIII.90). Af det Mate-
riale af unge Mandfolk, der blev ham be-
troet, vilde han danne et Korps af Mænd.
VilhAnd.FM.7. 3. om mcend af de lavere

bV
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klasser, almuen (i modsætn. til Herre; jf.
I. Mand 8^. Man saae Damer og Herrer,
Fruentimmer og Mandfolk af alle Stæn-
der . . at dandse i fredelig Eendrægtig-
hed ved Siden af hinanden. ThistedAmts-
avis.*hl840.4.sp.2.

\\
(nu især dial.) oftest i

hest. anv., om alle de paa et sted boende
mænd, navnlig om de til en familie, en hus-
stand hørende. Mand-Folket (i Kasan) har
rynkede Ansigter som gamle Kierlinger.
P/lug.DP.395. Naar der er Visitatz hos
min Mama, saa er jeg geskæftig. Men
dette (o: visitation i apoteket) angaar kun
eene MAndfolckene.Holb.GW.IV.4. Hvor
har du dine mandfolk henne i dag Stina?
DF.1929.55(bornh.). jf.: (Dragør) var en
lille By med straatækte Huse, beboede af

Lodse og Sømænd eller rettere sagt disses
Familier, da Mænd og Mandfolk næsten
aldrig var h\emme. LuisBramsen. 0.24.

\\

ordspr. og talem. der er ikke bedre Menne-
sker til end Mandfolk og Fruentimmer.
Orundtv.BrS.67. Krist.0rdspr.212. Mand-
folk nok, men faa Mænd! Jifat*.7I.^i.

2) m. individuel bet., om enkeltperson.:

mand; mandsperson. Pernille faar en
Dom at hun skal gaa ud med et Mand-
folk . . for at tælle Stiernene. HolbJul.
13sc. Heib.Poet.1.358. Mandfolket . . har
en Mængde han skal have Pigebarnet
fortalt. JVJens.OM.105. Ti store stærke
Mandfolk fortærede efter Evne en hel
Aften Cigarer, Whisky m. m.Buchh.UH.
79. talem. (jf. u. Fanden l.t): Naar et

Mandfolk er lidt kjønnere end Fanden,
saa er han kjøn nok. Mau.6312.

|| (jf. I.

Mand 8j m. nedsæt, bibet., om mænd af de
lavere klasser, almuen. Et Mandfolk, der
menes at være den skyldige, er . . anholdt.
Hejmdal.y*1870.3.sp.4.

|| (jf.l.Mund 6.i)

m. særligt henblik paa mandens egenskaber i

seksuel henseende. „Mette er selvanden" .

.

„Saa har hun . . været ved Mandfolk."
Blich.(1920).XXI V.51. det (er) mig ikke
ligegyldigt, at min Kæreste . . besøger en
ung Herre, der vel ikke er ophørt at være
Mandfolk, fordi han har taget teologisk
Eksamen. Nans.FR.129. Buchh.Su.II.137.
om et barn: Du er et Mandfolk lille Chri-
stian. £;«<;.Ci.9i4^.IF.i^.

II
m. rosende bibet.,

om en mandsperson med udpræget mandlige
egenskaber, mod, (legems- og karakter-)styrke,

viljekraft olgn. Knud er reent ude af det,

fordi jeg reiser 1 . . vær dog et Mandfolk 1

HCAnd.VI.196. Et af hans bedste Selv-
portrætter ejer Skagens Museum. En stolt

og statelig Skikkelse, stor og bred, et ægte
Mandfolk. KMads.SkagensMalere.(1929).67.
Forholdet mellem hende og mig havde
sat Skel i mit Liv, gjort mit Greb fastere,

min Stemme haardere, hele mit Legeme
sikrere, mig selv til det, enhver Mand
bør være, et Mandfolk. ZLors.4jff.i05. jf.:
Meget Mandfolk er der jo ikke i dig nu
heller trods de store Ord — men en rigtig
Skrælling var du dengang. AndNxJFD.ll.

Mandfolke-, i ssgr. ['manfrnl^-e-] (nu
næppe hr. Mandfolk-. vAph.(1764)). (især
dagl.) til Mandfolk (1); oftest svarende til

ssgr. m. Mands-, men som regel med fortrolig,

spøg. ell. nedsæt, klang; fx.: med Pidsken
i Haanden paatager hun sig Mandfolke-
væsen. ÆaAfc.Sandst^r. 4^. hvad forskaffer
vort Mandfolkeselskab den Ære af en
lille Dames Nærværelse. Gylb.VIII.112.

10 Hvad bestiller du paa Mandfolkeværelser
hos logerende Mandspersoner. ifos^r.GÆ.
76. Sgu (sku) er efter mit bestemte ind-
tryk et mandfolkeord. Jes]).SprU.164. m.
udpræget nedsæt, bet.: O, Mandfolke-Eederl
dem troer jeg ikke. Skuesp.I3.34. der var
endnu værre Fruentimmer. Det var dem,
som lagde sig efter at opsnappe alle de
værste Mandfolkehistorier, der var til.

Schand.BS.57. Tyranni og Mandfolkevil-
20 kaarlighed behøvede hun fra hans Side
næppe at frygte toT.Wied.S.60. endvidere
kan nævnes nogle betegnelser for (dele af)
mandsklædedragt som: Mandfolke-buk-
ser, -forklæde, -hat (ECAnd.lII.198),
-hose, -kjole (Heib.Poet.VI.119. Schand.
SB.124), -klæder (Skuesp.13.38), -strøm-
pe (JakKnu.GP.99). -aetig, adj. (jf.
mand-, mandeagtig samt mandfolkelig,
mandfolketj. det er saa ægte mandfolke-

30 agtigt straks at have saa gyseligt travlt.

JPJac.II.86. Frøken B. saa ud til at kunne
bestille noget; hendes Krop var mand-
folkeagtig grov og hendes Hænder store
og faste. Lauesen.S.20. (spøg. :) Lad være
at komme mig (o: et damestrømpebaand)
saa nær I . . De (o: en flip) seer saa mand-
folkeagtig udi JJCi4nd.FI.JiO. mand-
folkelig, adj. ['man|f(nl^8li] (jf. mand-
folkeagtig, mandfolket; l.br.) adj.tilMsmd-

40 folk. ThitJens. Ørkenvandring. (1907). 200.
de tvende Kavalerer ter sig udpræget
mandfolkeligt og . . viser en minimal
Begribelse af det eminent kvindelige.
nBrix.(DagNyh.^/9l921.8.sp.l). mandfolke-
lig Upaavirkelighed. GadsMag. 1931. 264.
Mandfolke-isiide, en. spec. (gldgs. ell.

dial): mandsside (1). C. havde Plads paa
Mandfolkesiden (i kirken). ECAnd.III.93.
OrdbS.(Sjæll.). -8krwd(d)er, en. 1) (jf.

50 Mandsskrædder; 1. br.) skrædder, der f^yr før
mænd. S&B. D&H. 2) (mods. Skræd(d)er-
pige; dial.) mandsperson, der er skrædder.

CÉeimer.NB.85. -stol, en. (gldgs. ell. dial.)

mandsstol i kirken. OrdbS.(sjæll.). -syg,
adj. (nu sj.) om kvinde: mandgal, -kær, -syg.

vAph.(1764). FSO.(„I Almuesproget."), her-

til: -syge, en. (jf. Mandsyge; nu sj.).

vAph.(1764). VSO. mandfolket, adj.

[imauifcnr^o/] (jf. mandfolkeagtig, mand-
60 folkelig; dagl.) adj. til Mandfolk; oftest

(lidt) nedsæt, m. henblik paa mænds grovere

følelsesliv, voldsomme viljesytringer. KLars.
Ix.56. Den uendelig inandfoikede Eks-
Kaptajn, der ikke synes, at Kvindfolk
bliver rigtig behandlede uden nede hos
Tji}s.eJX.VVed.(Tihk.l903.593). En af Lilis
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Taarer er mere værd end hele Deres
mandfolkede Vrede. KMichJDen farligeAl-

der.(1910).146. jf.: Konflikt mellemMand-
folketheden: han vil altid forstaa og
„udvikle", og Kvindenaturen: hun vil

„ofre sig". VUhAnd.Litt.IV.661.\\somadv. De
fleste af Mændene er mandfolket raa og ky-
niske. rFed.Hfi.i52. Mandfolke-tæk-
ke, et. mandstække. HjælpeO.(„norsk ud-

af Kiærlingerie eller Mandhaftighed?
Grundtv.Saxo.lII.5. dette Heroiske (o: hos

en kvinde) (er) ham dog nærmest en no-
get uskøn Mandhaftighed. iSronrfes.IJi.i 74.

jf.: Mandighed forceres ud i Mandhaftig-
hed og Kvindelighed til Kvindagtighed
(o: i den hellenistiske billedhuggerkunst). Be-
ckett. VK.71.
Mand-bjem, et [1] {efter oldn.mann-

tryk"). PABosenb.ByenvedHavet.(1906).15. 10 heimr; arkais., 8J.) den af menneskene be-

luand-fro, adj. [9.i] (sj.) om kvinde
mandglad. Aakj.VB.236. -færdig, adj.

[9.i] (sj.) om kvinde: mandbar (1); mandfør.
Ejortø.GK.77. \ -fedt, part. adj. til I.

Mand 1 : født af mennesker ell. som menne-
ske; menneskelig, jf. -køn 1: 'Hvad aldrig
jeg røbed for mandfødt Køn,

I jeg hvisker
dig her, min Elskov, i høn. Drachm.M.dl.
-far, adj. (nu næppe br.) 1) [9a] (jf.

boede del af verden; jorden (fx. i modsætn.
til Gudhjem^. *Mandhjem med aUe dets
Riger og Ø't. (h^ndtvjPS.VII.118. sa.SS.

IV.105. .JakKnu.G.9. -hoved, -hul, se

Mande-hoved, -hul, -hvolm, adj. se

-olm. -hej, adi. se mandshøj.
mandig, adj. [*mandi] Eøysg.AG.192.

jf. smst.121. adv. d. s. ell. -i ell. (t) -en (CP
Bothe.JN.54. jf. VSO.). (ænyd. d. s. i bet. 2,

kvindefør, mandfærdig samt bomh. mand- Vi jf. ty. (sj.) mannig; til I. Mand; sml. man
folkefør, mandbar (OrdbS.)) om kvinde
mandbar (1). Moth.M52. VSO. 2) [ll.i] om
hest: som kan basre en rytter; egnet til ride-

brug. VSO. MO. -gal, adj. [9] (sj. mande-.
Pol.*/iol931.Sønd.25.sp.2 ). fj/".-gridsk,-kaad,
-kær, -lysten, -syg; især dial., jf.: „Almues-
ord." VSO.) om kvinde: lysten efter (legemlig

omgang med) en mand; letfærdig; liderlig;

ogs.: giftesyg. Moth.M52. Leth.(1800). MO.

delig, mandlig)
1) til Mand 5.i: d. 8. s. mandelig l.s. Moth.

M56. en Konge, som var et Barn, er ble-

ven Mandig, og har sat sig med Fred paa
sin Fædeme Thione. Slange. ChrlV. 101.

mandig alder, mandsalder. Pflug.DP.579.
Slange.ChrIV.488. Tode^Bahb.LB.IIJ90).

II nu kun (dial.) i videre anv.: kraftig;
stor; stærk; fuldvoksen; dels om menne-

Feilb. -glad, adj. [9] (jf. -fro; /. br,) om 30 sker, især kvinder: Hvad Legemets Gestalt
kvinde: mandgal, -lysten; erotisk. ÅndNxJPE.
11.151. -gridsk, adj. [9] O/.-gal; sj.).

Drachm.VS.168.
mandhaftig, adj. [manibafdij^tmand-

haft Rostgaard. (KomGrønneg.1. 5). Holb.
Pem.II.7. LTid.1728.248). adv. d. s. ell. -t

ell. t mandhafteligen (Moth.M52). (ænyd.
mandhaftig; fra <y. mannhaft(ig) ; »c -haf-
tig; til Mand (5 og) 7; j/, mandagtig) som

angaaer, da skal (dronning Margrete) have
været sortladen og mandig. Eolb.Eeltind.
1.55. en mandig . . Pige, Kone, et man-
digt FrvLentimmer. Levin.(sjæll.). Feilb. dels

om dyr, især heste: MDL.(Lolland). OrdbS.
(sjæli.). en mandig Hest, Ko. Levin.(sjæll.).

2) (især ^) til Mand 7: som har de ydre
ell.(især) indre egenskaber, der sømmer
sig foren mand; som er modig, standhaf-

er i besiddelse af en (voksen) mands (legem- M tig, viljestærk, ordholdende osv.; ogs.

lige ell. aandelige) egenskaber; især: man-
dig; kæk; tapper; ogs.: som er ejendomme-
lig, passer sig for en (voksen) mand. Holb.
DÉ.iI.1. De mange loranderlige Exerci-
tier, hvortil de unge Græker . . bleve an-
førte, gave dem en mandhaftig Contour
udi det ganske, og en ædel Form udi alle

Lemmer. Wiedewelt.T.15. *For Livets mand-
haftige Kampe

| Ej ræd han sig skjuler i

om optræden, adfærd, karakter og (jf. bet. \)
udvortes, værer stærke og mandige i (Chr.
VI: vedy Loven; thi ved den skulle I vinde
Herlighed. lMakk.2.64. Jeg er alt for man-
dig og stoorhierted til, at jeg skulde vægre
mig for noget Sla.g.Holb.Ul.III.4. 'som vor
Hvidtfeldt mandigst slog . .

| Hans gode
Skib hans Dannebrog

|
Dets egen Ild an-

tændte. Bahb.PoetF.IJ87. 'med saadan en
Krog. PMøU.L4.3. modig, mandhaftig og 50 Klud (o: halstørklæde)

\ Seer jeg mandig
Tohnst. Kierk.VI.17. *vi traadte mandhaf
tigt i Fædrenes SpoT.Drachm.DG.127. den
gæve og mandhaftige Ridder WUlibald.
sa.KW.15.

II
i alm. spr. nu ncBsten kun (oftest

nedsæt.) om kvinde: som har et mandigt
udseende; som opfører sig som en
mand, paa en ukvindelig maade. Argus.
1771.Nr.43.3. Hendes Ansigt var . . saa
mandhaftigt, at Man . . savnede Skjæg-

ud. Heib. Poet. VII. 263. »En Bondeknøs.
Hans Øie | Dog mandigt er og frit. Holst.

1.144. tage en mandig Beslutning. MO.
JVJens.Di.95. billedl: *Frihed, din man-
dige Stemme fremkalde

i
Sejerens Sværd

over Fienderne.PAHeib.US.599. 'En man-
dig Høstvind glammer. JVibe.BS. v. n om
siU, udtryksmaade olgn. Holb.DH.l1.196.
Den naturlige og mandige Stiil i vore

get.Blich.(1920).XX.94. A Wim.DB.34. \\
w g&mle Poeter. JSneed.IlI.114. Leif Ste-

^j/.mandelig 1.2, mandfør 2; dial.) om hest:
stærk; stor. MDL.(Lolland), -hed, en. det
at være mandhaftig ; wu næsten kun m.h.t.
kvinder. Holb.MTkr.181. naar man . . om-
liver sig selv, hvem kan da vide, enten
det skeer af Frimodighed, eller af Frygt,

fanson (o: et paataget navn) er godt —
ganske vist for raskt og mzndigt.Btichh.
UH.10. jf. ndf. 1. 65: (Kamma Bahbeks)
mandige, manende Bre\e. -lohsSteenstr.HD.
199. II (jf. u. bet. 1; nu sj.) om kvinde. En
mandig (1871: bravj hustru glæder sin
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mand. Sir.26.2(Ghr.YI). du er ikke et sæd-
vanligt Fruentimmer, du har en mandig
Characteer. Heib.Poet V. 39. Hauch. V.324.
(sj.) nedsæt: mandhaftig. *Fra den man-
dige Qvinde | Manden med Haan sig

vendte. Oehl.RL.91.
Mandig-hed , en. (især Gt) til man-

dig 2: det at vært mandig; ogs.: en mands
egenskaber, ell. adfærd, optræden, som vidner

lende og lærerig Mandjævning. J2ørd.<Si.

29. jf.: (høvdingen) så med mistro på
enhver, der hævede sig som til mand-
jævning ved siden af ham. Sjor^ø.GiT.i 64.

jj
(1. hr.) m. h. t. ting ell. forhold. Man hol-

der Mandjævning mellem den moderne
italienske Litteratur og den antike.VVed.
£.336. -kaad, adj. [9] (arkais., sj.) om
kvinde: mandgal. Moth.M52. Sandvig.Edda.

om et mandigt sind. (Kalk.V.700). *hand lo 2.i67. Gid Ulykke ramme hende, den
blev vreed,

|
Gav mange Prøver paa sin

stoere Mandighed. iroZ6.Paars.596. Engelst.

Nat.242. Beckett.VK.71(se m. Mandhaftig-
hed^.

II
(sj., spøg.) om mandslemmet (Penis),

(drengen) vendte Kolbøtten, hvorved . .

hans lillebitte Mandighed paa den . . pud-
sigste Maade tittede ud af Hullet i hans
(bukser). ChKjerulf.GU'.82.
Mand-inde, en. [man'ens] {ænyd. d.s.

mandkaade Tøsl HFEw.NB.I.90. -kor,
et. se Mandskor, -kælling^, en. [4] (jf.
Hankælling; nu dial.) kvindagtig mand; om
en kujon ell. en tøffelhelt: Mandkærling.
Moth.M53.

II
om (ægte)mand, som blander

sig for meget i husets sager; køkkenskriver.
-kælling: JVf£>I,. Feilb. -kær, ad;. [9]

(^. mands-. Brandes. Goe.I.202). (nu 1. br.,

jf.: „Høres neppe mere uden for Land-
iy. månninn, jf. lat. virago; egl. som overs. 20 almuen." FSO.^ om kvinde: mandgal; gifte-

af Aefcr. ishsha (lMos.2.22), der lyder som
fem. til ish, mand) 1) (næsten kun bihl.)

kvinde; egl. om Eva i forhold til manden,
Adam (jf. u. I. Mand 4.2). lMos.2.22. Ew.
(1914).I.U5. jf. Hrz.D.IIL63. || som alm.
betegnelse for en kvinde i forhold til manden
(navnlig som hustru). FaUt.0vid.92. *(han)
alt i Kirken kom med sin bestemte Brud,

|

For der høytidelig at lade sig forbinde
|

syg. 'Jeg var saa ærbar i mit Sind
| Som

nogen Mandkier Encke. Schandrup.14^:
•Fy, hun er mandkjær, giftesyg I Hrz.AG.
42. jf.: Frigg er den legemliggjorte
Mandkærhed og Pyntelyst. GSchiitte.

HH.172.
II

som fingeret navn: Madame
Mandkiær, een .. 'E.rike.KomGrønneg.IV.
212. -ken, et. fit. (i bet. S.t) d. s. {æda.
mankyn, menneskeslægt (Earp.Kr.Lxxii),

Ved helligt Ægte-Baand med denne sin 30 oldn. mannkyn, menneskelig natur, menne
Mandinde. ChrFlensb.DM.II.63. »Hvad er
du, skiønne Jord . .

|
Mod Mandens Tanke-

blik?
I
Imod Mandindens Smiil? ^a^aes.

IV.208. *Kj ærlig, liflig,
|
Skabtes Kvinde

|

Til Mandinde. Grundtv.SS.I V.343. VilhAnd.
T.168. 2) (nu næppe br.) kvinde med man-
dige egenskaber (især : mandig karakter); man-
dig kvinde; heltinde; ogs. (lidt nedsæt.): mand-
haftig, stridbar kvinde; amazone. «en skiold

sker; jf. Hankøn samt Kvinde-, Menneske-
køn) 1) (arkais., sj.) til I. Mand A, koll.:

menneskeslægten; menneskene, 'nogle (o: af
troldene) ligne Mandkiøn, som Guder i Val-
hal. Oehl.XXlX.181. »Husk, hvorledes Li-
vet er, o Hersker,

|
og hvad Tant du

Mandkøn skabte till EBrand.S.169. smst.

205. 2) til 1. Mand B , om det forhold, at

et menneske er af hankøn; mandligt køn;
møe." Moih.M56. LThura.EansRostgaard. w nu kun (især emb.) som udtrykkelig mod
(1726).204. Hun (o: en skuespillerinde) maae
ikke være Mandinde, thi en qvindelig
Ajax bliver latterlig. iEafe6.J5.550. Blich.

(1920).XIII.131. -jomfrn, en. [4] (jf.
Jomfru 2.8; sj.) uberørt, kysk mand. Mand-
jomfruer, der føler sig som Forbrydere,
naar en Kvinde lægger sig i deres Arme.
Nans.M.13. -jævning, en. [5.i, 7] (efter

oldn. mannjafnadr; arkais. ell. hos sprogren

sætn. til Kvindekøn (1) og i forb. som af
mand køn. Jos.5.4. alle Indbyggere af

Mandkiønnet over 14 Aar. Bagges.DV.XI.
48. Af Befolkningen (i Danmark) 1916
var 1415822 Mænd og 1505540 Kvinder,
og af 1000 Personer var saaledes 485 af

Mandkøn og 515 af Kvindekøn. Sal.^y.554.

3) (jf. bet. 2) konkr., om mandlige individer.

3.1) (især G)^ koll.: især (ofte i best. anv.)

sere) sammenligning mellem mænd (menne- 50 om alle mænd inden for et bestemt omraade
sker) for at udfinde deres værd; egl. om
form for underholdning i Nordens oldtid,

hvorved man opstillede mærkelige, frem-
ragende personer mod hinanden, ell. hvorved
to mænd i en art kappestrid vekselvis over-

bød hinanden med opregning af bedrifter,

færdigheder osv. (jf.SaUX.519); nu: vur-
derende sammenligning mellem ypperlige per-

soner. Ternerne holdt Mandjævning imel

ell. (navnlig) i hele verden, alt Mandkjøn
skal omskæres hos'Eåer. lMos.17.10. Arve-
skabet af Læne paa Mandkiøn (o: paa
mandssiden). Gram.(KSelskSkr.11.283). En
saadan Ustadighed ligger i Mandkjønnets
'Nåtnr. CBernh.VIII.186. Hun satte alt

Byens Mandkjøn i Flamjne.JFibiger.Mit
Liv.(1898).33. jf.: Jeg kommer til at sidde
ved Siden af et større Stykke Mandkøn.

lem de gjæveste Mænd og sammenlignede 60 KMich.HV.78. || (nu sj.) m. attrib. adj. (der

deres Adkomster til Berømmelse. WmfceZ
Horn.Overs. af Saxo.I.(1898).279. Som Læ-
rere ved hver sit Universitet, som frem-
ragende Talere, Statsmænd, Kirkemænd,
Digtere og Karakterer byder (Geijer og
Tegner) uafbrudt Lejlighed til en fængs-

angiver alder). Ild aad dens unge mand-
kiøn (1871: Mandskab); og dens jomfruer
bleve ugifte. Ps.78.63(Chr.Vl). alt voxen
Mandkiøn gammel og ung blefve ned-
sablede. Slange. ChrlV. 601. Borrebye. TF.
348. Byen er fuld af ungt Mandkjøn. Erz.
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VJ.81. 3i2) (nu 8j.) om en enhtU mand.
(en kvinde) over hvem . . et Mandkøn .

.

var slaaet ned, saa hun havde kannet
sætte et Menneske i Yerden. Bana.GH.24.

jl
(nu næppe br.) i flt 250000 unge Mand-

kiøn.Wing.Fl.208. den Klædedragt . . er
brugelig for alle 'Si&nåkiøn. Borrebye.TF.
152. OeconTJ.10. -kens-ord, et. (jf.
Hankønsord; gram., sj.j ord, der betegner

personer af hankøn. JBaden.Gram.87(8e u.

Kvindekønsordj. -len, et. se Mandsien.
mandlige, adj. [manli] {ænyd. d. s. i

betl, oWn. mannligr, menneskelig, som er

en mand, findes hos en mand, eng. manly,
ty, månnlich; til I. Mand; jf. mandelig,
mandig)

1) om individ. 1.1) til I. Mand 4: som er

af mandkøn (2). Magnus skulde have
Lifland for sig og sine mandlige Arvinger.
Holb.DH.II.488. Skolen har mandlige og
kvindelige Elever. Byskov.MJ.81. | wd kou.

lSam.l.ll(se u. mandelig la^. mandligt
og qvindeligt Tyende. Levin.(jf. Mand-
tyende^, isoer i forb. mandligt afkom.
VSO. D&H. mandlig linie, mandslinie.

de Mannlige Linier (^ kongehuset). Konge-
loven.(udg.l709).§18. VSO. D&H. iJ) (nu
dial.) d. «.». mandelig 1.2. Den Dreng, den
Pige er ikke svar (o: særlig) mandlig endnu.
MDL.( Vendsyssel). jfMoth.Mo3.

2) QP til I.^ianå ^ og (iscer) b.i: som hører
til, er ejendommelig for personer af
mandkøn ell. (især) vol^e mænd. 2.1) t al

alm. de holdte de Børn u-værdige til at

succedere udi Regieringen . . som ikke
kunde naae en ret mandlig Legems Væxt.
Holb.Heltind.II.6. en høi mandlig Skik-
kelse. Ing.KE.1.232. mandlig Stemme,
mandlig Skjønhed.Leti'n. mandligt køn,
(1. br.) mandkøn (2). Jtf0/u. Mandkiøn i;.

det mandlige lem, se IL Lem 1.3. ^(l.br.)

som passer sig for, er beregyxet paa mænd;
om klædedragt: Hendes Klædedragt var.,
mere mandlig end kvindelig. Blich.(1920).
XX.94. Winth.VIII.166. om virkgomhed:
mandlig Syssel. Levin. 2.2) m. særlig vægt
paa alder, modenhed og udrtA/tn^. | mand-
lige aar, mandlig alder, (nu 1. br.)

mandsalder. Hans Sønner, som da alle-

reede vare komne til mandlig Alder. Holb.
HerodJ260. i sin Ungdom og mandlige
Aar havde (han) været en Zirat udi Raa-
det. sa.Heltind.II.118. Bagges.NK.118. Bibi
Læg.l820.ir. VSO. MO. | om aandelige
egenskaber og disses udslag (i adfærd, op-
træden); nu især (som modsætn. tU kvinde-
lig 1.2 og 2) m. scerligt henblik paa det kraf-
tige, hensynsløse, voldsomme hos manden:
maskulin; viril. Skuesp.VIII.434. et

Sprog, der er hæftigt og bevæget, hver
Gang den rette Elsker veed mandligt at

hidse Sprogets qvindeligeLidenskab.^i^r/c.
VI.4o5. Der er noget ikke blot mandigt,
men mandligt („virilt") over ham.VilhAnd.
VT.119. jf.: Aristofanes skrev for mand-
lige Øren, henvendte sig til Mænd og fik

sit Vid besvaret af Mænd. LCNiel8.(Tilsk.
1927JI.263).

3) (jf. mandelig l.<) overf. 3.1) (tU bet. 1

;

jf.l. Mand 13.2 ; nu sj.,jf. dog Mandlighed 2)
om dyr og planter: af hankøn; hankøns-,
JapSteenstr.Hermaphroditismen,(1845) .1 . de
mandlige Individer (hos blæksprutten), sa.

(VidSelskOversigt.1887/88.22). Enhver lille

Blomst er i Almindelighed en lille Fa-
10 milie af kvindelige Blade (Frugtblade,
Frugtknude) og mandlige Blade (Støv-
dragere), omgivne af nogle kjønsløse Blade
(Krone og Bæger). JPJac.(1924).V.127, \\

(fagl.) i indere anv. det første Skrælnings-
ftTodnkt(af korkegen) (den saakaldte „mand-
ige" Kork) er mindre blødt og værdifuldt
end Korken af senere Høst. MentzOJPl.359,
om de tykkere, mørktfarvede stængler af
spanskrør (jf. Hanrotting^: VareLJ*715. 3.2)

20 (jf. kvindelig 4.2; guldsm.) om safir: af livlig

berlinerblaa eU, smaUeblaa farve. VareL.'
663. 3.3) {fra fr. mascnlin; om grunden til

benævnelsen se u. kvindelig 4.3; metr.) i forb.

som mandligt rim, enstaveUesrim (fx.
Land cv Sand, hvid od Tid^. Luxd.(Reenb.
1.212). Becke.Verslære.148. herefter udtr.

som: mandlig cæsur. Madv.LatSprogW
475. se i øvrigt u. Cæsnr 1. mandlig ad-
gang, om det forhold, at et vers ender med

30 en trykstærk stavelse (arsis). Recke.Vers-
lære.29.

Mandlig-hed, en. (glda. manlichet,
manddom (Postil.89); 1. br.) tH mandlig;
fx. i flg. anv,: 1) /t7 mandlig 2: en mands
natur og væsen (mods. Kvindelighed 1^.

Kierk.XI.161. 2) til mandlig 3.1 : det at være
af hankøn, jf: naar S. indsyede de ud-
tagne Testikler under Huden hos (kast-

rerede rottehanner), udviklede der sig aUe
40 Mandlighedstegn hos dem. NaturensV.

1915.50.
]IIand-lil(le), en. [4a, 9.2] (cent/d.mand-

liUe; jf. u. HI. lille 7; nu dial.) som kælende
ell. spøgende betegnelse for (tiltale til) en mand
(ægtemand). MotkJi53, 'Mand lille, Hiert*-
Mand. BeynikeFosz.(1747)J250. -lil: Krist.

JyF.VlI.353. -linie, en. se Mandslinie.
-lysten, adj. [9] (1. br.) mandgal. Drachm.
HVJ.24. -læn, et. se Mandsien. -les,

50 adj. (sj., i bet. 2: mande-), {glda. manneløs,
oRda. manløs, oldn. mannlauss i bet. 1) 1) [9]
(nu sj.) som ingen mand har; om pige:
ugift; om enke: som har mistet sin mand.
Moth,Mo3. VSO. D&H. 2) [11] (dial.)

om fartøj: uden bemanding. Krist.Anholt,
(1891).79. *mine mandeløse Snækker.
Grundtv.PSJl.173. -menneske, et. [4]

(jf. ty. mann(e)smensch samt Karle-, Kvin-
demenneske; sj. uden for dial.) mand;

60 mandsperson. Om det yngste Ansigt er
uvist, om det skal være af et Mand- eller
Qvind-Menniske. Z,Tid.i7^5J5. Mande-:
DF.1929.55(homh.).
Mandola, en. [man'do'la] ("xj. Mandel.

JVibe.Konkyljer41919).12. Mandora. OpfB.^
111.486. HPanumB.ML.399. j/.Mandor.
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Beenh.1.77. vAph.(1772).IIL Mandore.
JBaden.FrO. Meyer.), flt. -er. (jf. ty. f man-
der; fra Hal. mandola, mandora; jf. Man-
dolj^; maaske af gr. oprindelse) J" lut-,

tnandolinlignende instrument; nu især om
en (i Italien brugt) større mandolin.
•Musiken hun og vel forstaaer, | Ja leeger
intet mindre

|
Paa Luth, Kitar, Klaveer,

Mandor, Eeen&.1. 77. (hun) greb efter en
Mandola. YBergstrøm. M.172. HPanumB.
ML.400.
inand-old(eii), adj. se mandolm.
Mandolin, en. [mandoili'w] (nu næppe

6r. Mandoline. JBaden.FrO. Blich.(1920).
XI.190. PalM.(1909).IIL296. Meyer.^

(1878)). flt. -er. {gennem fr. mandoline fra
ital. mandolino, dim. til mandola (se Man-
dolaj) cT musikinstrument af form som,
men mindre end en lut, der har 4-6 dob-
beltstrenge og spilles med et plekter. MusikL.
(1801).154. jeg spillede Mandolinen med
uforlignelig Færdighed. Blich.(1920).VII.
18. Han lærte hende at spille paa Man-
dolin. iScAawd.TF.J.6 7. E. havde henteten
Mandolin, han havde bragt med fra Ita-

lien, og havde sunget om Napoli. JPJa c.

(1924).IL185. HPanumB.ML.399. || hertil

bl. a. Mandolin-musik, -skole (HPanumB.
ML.400), -spil, -spiller, -streng (OpfB.^VIL
573).
mand-olm, adj. [1] ("-olmet. Moth.M53.

jf. Feilb. -old. JKattrup.Historier fra den
gl.Landsby.(1918).20. Feilb. jf. skaansk
manul. Bietz.428. -olden. FrPoulsen.B.168.
jf. Feilb. -(h)volm. Skjoldb.A.lOO. Feilb. -vold.

Fleuron.K0.104. Feilb. -vo!n. Blich.(1920).
XXVL138. -volen. Moth.M54. -vollen.

MDL. jf. Feilb. — dial. (sjæll.) -vor(re)n.

Moth.^M42. OrdbS. jf mandurn. Halleby.
230 samt skaansk ma.nyTå.Bietz.428). {ænyd.
mandolm(et), mandvorn, no. mannolm, jf.
no. dial. mannvond, oldn. manneygr, -ygr;
om 2. led se olm; formen mandvorn vel

iil dels ved tilknytning til uvorn; nu især

dial.) om dyr: som p. gr. af ophidselse ell.

kamplyst angriber mennesker; gal; rasende;

nu især om tyre, men ogsaa om væddere,
haner, gaser (jf. Feilb.). Én mandolm hund.
Moth.M.53. 'Viin ei for grove Elephanter
voxer,

I
Ved den de rase, som mandolme

Oxer. Steners.Poes.lS. 'Egil tU Døde blev
stanget af den mandolme Tyr. Oehl.HK.64.
Provindsernes Blade . . tage afsted som
mandolme Bjørne. Hrz.ST.248. (St. Martin)

før
en mandolm Ko rolig. JPJacobs.Manes.

11.122. S. gjorde Rotterne i Vandmøllen
mandolme, saa de i Flok for paa Lapjak.
Buchh.DE.103. \\overf., om mennesker. MDL.
han var helt maiidhyo]m.Skjoldb.A.100.

jf. Halleby.280.
lllandor(e), Mandora, en. se Man-

dola.

Mand-part, en. se Mandspart.
Mands-, i ssgr. f'man's-] til I. Mand

(jf. Mand-, Mande-j; i meget sj. tilfælde

forekommer som flt. Mænds-, se u. Mands-

person
II

især til I. Mand 4.2 m. bet: som
ejes af, findes hos, udføres af mænd (sub-
jektiv gen.; ved ssgr. m. Mand- forstaas som
regel et obj.-forhold (objektiv gen.), selv om
reglen ikke skarpt overholdes, snil. fx. mand-
sky: mands -ræd^, se fx. Mands-arbejde,
-dragt, -færd, -haand, -lem, -stemme, -væ-
sen; af de mange ssgr. kan (foruden de ndf.
anførte) nævnes: Mands-ansigt, -arm, -bil-

10 lede, -fod, -frakke, -grav, -handske, -hat,

-hue, -hætte, -kappe, -portræt, -sang, -sko,
-støvle

II ofte i udtrykkelig modsætn. til ssgr.

m. Kvinde-, fx. (foruden de ndf. anførte):
Mands-foragt, -frihed, -stolthed, -vælde
"'

(sj.) i betegnelser for personer af mand-
øn, se fx. Mands-arving, -fadder, -moder,
-skræd(d)er; jf. Mandskok u. III. Kok.
-aar, et. [5.iJ vist kun (sj.) i flt.: mands-
alder (2). *de var komne til Mandsaar.

20 Wilst.Od.XI.v.317. -ag^ig, adj. se mand-
agtig, -alder, en. (ogs. i to ord: mands
alder. jf. VSO. MO.). (ænyd. d. s., glda.

manz olier i bet. 2 (Suso.13), oldn. manns-
aldr, et menneskes levetid) 1) [1] (nu næppe
br.) et menneskes levetid; menneskealder; ogs.

:

hundredaar, sekel (Moth.M56). 'her (o: i

komedien) man tvende sneese Aar
|
For

samme Penge giver, | Fra Grækenland
til Troja gaaer.

| En Dag Mands Alder
30 bliver. HoU>.Ul.V.5. VSO. MO. 2) [5.i] tJJ

manddomsalder, -tid. Barndommen, Ung-
dommen, Mands -Alderen og den høye
Alderdom deeler Livet i 4 Alder. -LTt^.

1736.493. i sin kraftige Mandsalder for-

lod (han) Rnslsind. Brandes.X.491. da han
kom til Mandsalderen, giftede han sig
med en Fiskerpige. AndNx.DM.4. -ar-
bejde, et. [4.2] (nu sj. Mande-. Moth.
M54). (mods. KvindearbejdeJ. Bostgaard.

40 Lex.M36c. Say.Velstand.II.(overs.l818).65
(se u. Kvindearbejde;. KvBV^If,1912.1.sp.l.

-arbejder, en. [4.2] spec. (sko.): herre-

arbejder. S&B. Larsen, -arving, en. [4.2]

(nu 1. br.) mandlig arving. LTid.1734.292.
Bothe.NordensStaetsforfatning.1.(1 781). 405.
-barn, et. [1] {efter oZdn. mannsbarn ; jf.
Mandbarn; arkais., sj.) menneske. Vikin-
gerne, som før vare vante tU, hvor de
havde Overvægten, at dræbe hvert Mands-

50 barn (o: hver eneste sjæl). Hauch.V. 143.

t -beblandelete, en. [4.2, 9.i] (en kvindes)

samleje, parring (med en mand). Buchw.
JS. (1725). 13. Mesnard.Jordemoder - Skole.

(overs.l749).18. -byrde, en. [1, 4] {jf
Hestebyrde samt: of han ær gangænd
(hauæ) sinhyrthæn.JyLov.3.62; sml.-løft;

nu sj. i alm. spr.) saa meget som en mand
kan bære; dragt. Moth.M56. I Sommeren
1924 avledes (i Torshavn udenbys sogn)

60 8162 Mandsbyrder Hø (176,000 kg). Trap.*

1X.681. -daad, en. [7] fMande-. Drachm.
G0.146). (jf. -gerning; især højtid.) bedrift,

daad, som øves af, sømmer sig for en mand.
visse Menneskers Barneværk . . giver
somme Tider deres Hoved og Hierte et

fordeelagtigere Vidnesbyrd end andres

(
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møysomsteMandsdaad.Ba/i6^ro8F.I7.i-28.
Dette (drab) havde været Mandsdaad, hvis
En havde været ene om det. Eolstein.(l8l

Sagaer.II.lo5). -draget, en. [4.2] (jf. -klæ-

der samt Kvindedragt^. Moth.Moo. Han
lod hende sye en Mandsdragt, for at hun
til Hest kunde følge hJim. ECAnd.Y.103.
Folkedragter.24. -d«r, en. [4.2] (jf. Mande-
dør samt Kvindedør^ spec: 1) (jf. -side 1,

-stoV dør paa sydsiden af middelalderligt

kirker, der var forbeholdt mændene; syddør.

Trap.*III.135. AarbLollF. 1927.Hjem8t.89.

2) {efter oldn. karldyrr; «/.) hovedindgang til

huset, „skaalen''. Holstein.(IslSagaer.II.62).

I. ]^and8e, en. [imansa] (dia/. Mandser.
Feilb.). flt. -r. (sv. (dial.) manse; til I. Mand
4.1 og 9.2; j/.Dengse samt Mandsling; dagl.)

lille mand; som kælende betegnelse for (til-

tale tU) en lille dreng (D&E. jf. Feilb.)

ell. for en ægtemand. Hvor er Manse?
Han aner jo intet om Regningen.— „Man-
sen" var Assessoren, en forskræmt lille

Herre. Bang.S.14. DagNyh.Vil921.7.8p.4.
II. Mandse, en. se Manse.
Mands-ed, en. spec. [10.i] (foræld.):

troskabsed, som en vasal aflagde til sin lens-

herre. KrErsl.Erik afP.6. -emne, et.[6.i,7]

{efter oldn. mannsefaii, jf. glda. mandz æfne

;

arkais., sj.) person (dreng, yngling), i hvem
der er stof til en god, dygtig mand. EjælpeO.
294. i min søn voksede intet slet mands-
æmne. (jrrønb.LN.25. -fadder, en. [4.2]

(jf. Karle-, Kvindefadder; mer dial.) mand-
lig fadder. VSO. MO. Feilb. Mand-: Moth.
M51. AarbKbhAmtJ924.32. -fserd, en.

S4j,
7] (iscer arkais.; 1. br.) mænds adfærd,

iv og virken (mods. Kvindefærd 1^. Al
Mands-Færd var ham forhadt, Kvind-
agtighed hans Liv og Lyst. Grrundtv.Saxo.
11.30. IEinarsson.Sværd ogKrumstav.(overs.
1901).14. jf.: Det var en Fest, der lod
mig føle mig som en af Adelsvældens
Junkere, for første Gang i Mandsfærd
med de rigtige RiååeTe.Rosenkrantz.E.
136. -gernings en. [7] (højtid., sj.; jf.
-daad^. Moih.MoS. Guden har givet hende
fremfor nogen anden Kvinde Styrke til

at forlade Væven og øve blodig Mands-
gerning. VilhAnd.BT.18. -haand, en. [4.2]

(ogs. Mande-^. især (jf. Haand 2.3 samt
Kvindehaand; tD) i tidtr. for virksomhed,
som udøves af mænd; ogs. som udtr. for
kraft, styrke, vilje. Eecke.EB.196. hun
trængte haardt til at faa en Mandshaand
i Huset. AndNx.PE.1. 259. »Satan lærte
Manden det (o : staaletj at hvæsse . . | Ei
karrig var den ublu Mandehaand,

|

I Broderblod den rygende sig tvætted.
Grundtv.0ptr.I.156. -hjerte, et. [7] (ofte
i to ord: mands hjerte. — s;. Mande-^. navn-
lig som udtr. for mod, uforfærdethed. (Kalk.
V.699). Moth.M56. »Til Hjerte Norden nu
trænger,

i
Mandshjerte i Herskerbryst.

Ing.DM.l?. jf.: Siden forsiunde hun
Fæstningerne, og med stor Forstand og
Mands Hierte forsvarede Landet, sin unge

Hr. Søn til he^tfi.Slange.ChrIY.890. ustand-
selige Strømme af den Mandehj ærtet
frydende 'Pxmsch. Eørup.III.151. især i

/brfc. mod og mandshjerte. Herhielper
nu ingen Klynken og Klagen, men at viise

Mod og Mands Hierte. SA-Mf8j).F.220. Er
der nogen af Jer Passenerer, sagde Skip-
peren, der har Mod og Mands Hjerte, og
Lyst til at baxes med den svenske Gast

10 (D : en kaper) ? Blich.(1920). VIIJ 7. Saaby.'
ofteiforb.tage modog mandshjertetil
(Eolb.EexJl.2) ell. (alm.) til sig. Mnth.M
153. Derpaa tog de ForladteMod og Mands-
hjerte til sig, og besluttede at møde Fien-
den. Grundtv.Saxo.III.175. Inde hos Da-
merne var ligesaa overfyldt; et Par af de
ældste tog, som man kalder det, Mod og
Mands Hjerte til sig og satte sig indenfor
Døren hos os. ECAndJX.148. -bjælp,

20 en. spec. 2( (nu næppe br.): mandstro.
JTusch.84. Mo1h.M56. VSO. MO. -hoved,
et. se Mandehoved, -hej, adj. [5.i] (f
mand-. Zetlitz.NE.19). (jf. -lang, -tyk samt
karlehøj ^ ved omtrentlig angivelse af (en
tings) højde: saa høj som en fuldvoksen
mand. Leth.(1800). 'mandshøi Muur. JH
Smidth.Eaver.78. mandshøje Voxkjerter.
Schand.IF.34. Klipper med mandshøjt
Krzt. AndXx.S.37. -bajde, en. fmands

» højde. vAph.(1764)). til -høj. VSO. (en)
Jernkrog, der var anbragt i Mandshøjde
paa en Træstamme. P(>n/.ZP.FU.75. unge
Bøge paa Mandshøide. Po^an.2J,95.
Mandskab, et ell. f en (Pflug.DP.787.

jfSlange.ChrIV.141).lin&niSQa.'b]jf.MknA-
skåbet. Eøysg.AGJ.0. flt. (i het. 2.1 ; endnu
ikke i VSO.. jf.: „uden pL" MO.) -er (Eoht.
Retskrimin qsordbog. (1863). 758. NCBom.
Læsebog.Il'l.(1887).208. Dagbl'^U 1897. S.

« sp.6. Saaby.' Feilb.). iglda. man(d)skab t

bet. 1 (Kalk.ni.29. Rimkr.), jf. glda. hwert
manskab (-skop), hvert medlem (af et gilde),

hver enkelt (Skraaer.I.707ff.746ff.IlJ.38);
i bet. 2 næppe før slutn. af 17. aarh.; fra
mnt. manschop og (i bet. 2) ty. mannschaft;
sml. oldn. mannskapr, menneskelige egen-

skaber, manddom; egl. til Mand 10)

1) (n% kun arkais., ^j.) troskabsforhold

(bekræftet med ed), hvori en undergiven, en
50 vasal, staar tU sin herre; troskab; lydig-

hed, (ofte i forb. m. Troskab og (især)

Huldskab^. Moth.M57. Konger, som vi
sværge Lydighed, Troskab og Mandskab.
Mall.SgE.163. Oehl.EJ.152. (alle) Nor-
mænd svor Magnus Huldskab og Mand-
skab. GrundtvJSnorreJI.371.

2) koU., om samling af mænd (menne-
sker). Moth.M57. 2.1) (jf. Mand li; om
mænd, der er sammenkaldt, samlede i et

60 vist øjemed, især for at udføre et arbejde,

forrette m vis tjeneste; navnlig om menige
soldater ell. søfolk og nu oftest om sø-

folk, der udgør et skibs besætning, eU. om
soldater, der forretter tjeneste i en vis mindre
afdeling, er tidtaget tU en bestemt tjeneste

(fx. om en kanons betjening, personale, et

XIIL Rentrykt »/» 1932 58
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fort$ besætning); ogs. som betegnelse for de

soldater ell. matroser, hvoraf en hær, en

flaade bestaar. Rolb.HerodAl. Mandska-
bet af fire og tyve Skibe. Jacofct.S/crJ?.

Jeg har ikke Mandskab nok til dette Tog.
VSO. den ene Kanon burde med tilstræk-

keligt Mandskab blive iilhdLge.PalM.YlII.
210. Danmarks og Norges Skibe . . med
et Mandskab af over 21,(X)0 Matroser. Sech.

D.I.598. det tjenstgørende Mandskab i

Hæren eller paa Flaaden. Goos.lAl. Man
fornam det, alle som Een — Mandskab,
Underbefalingsmænd, Officerer— som var
de ikke rigtig kendt paa Skibet mere.
AKohLMP.lIl.96. det faste mandskab, se

fast sy. 798*^.
|| (1. br.) om alle paa et skib

ombordværende (tjenestegørende). Mandska-
bet hejsede Flaget, og alle tre Mand raabte
Hurra. Goldschm.III.9. jf. (sj.): Havde
Mandskabet inden Borde, især Damerne,
kunnet see, hvad der . . foregik i mit
Hjerte, var jeg . . bleven kastet overbord.
Bagges.Skudd.80. \\ om ikke-H ell. ^ forhold:
alle, der deltager i et vist (især: frivilligt,

ulønnet) arbejde (jf. Redningsmandskab^;
ogs. (1. br.) om alle de ved en vis virksomhed
beskæftigede: personale. VSO. Fabriken
laa ovenfor Sorgenfri Skov, og Mand-
skabet bestod ai nogle faa Arbejdere.
Tilsk.l921.II.7. Feilb. snefogeden sørger
for mandskab til snekastning I jf (sj.): den
qvindelige Deel af Tobaksspinder- og
Hørs pind eriemandskab et. /FZ>ret€r7.

FremtidensFolkeopdragelse.(1848).17. || hertil

bl. a. dii og ^) Mandskabs-fortegnelse, -li-

ste, -rolle (Larsen.). 2.2) (nu sj. og kun m.
overgang til bet. 2.1^ om alle de (vaaben-

føre, arbejdsdygtige) mænd, der hører til,

befinder sig paa et sted. (navnlig i forb. som
det unge mandskab, unge mænd, der

egner sig til krigstjeneste). Slange.ChrlV.
141. (en ridefoged skal) passe paa det unge
Mandskab, at det bliver ved Godset, og
deles til Stavns ifald det forlader samme,
indføres i rette Tid i Reservarullen.Sfam^e.
11.341. Alt Mandskabet i Landsbyen er
tilsagt at møde. VSO. *denne By er fuld
af

I
Et ungt, belevent Mandskab. JETrø.

XV.37. Ild fortærede deres unge Mand-
skab (Chr.VI: mand-kiøn^, og deres Jom-
fruer fik ingen Brudesang. Ps.78.63.

||
(sj.)

om et steds hele befolkning, alle en egns ind-

byggere. *(jeg) var her aldrig før i Livet;
|

Og lettelig da hænder,
|
Man Stedets Mand-

skab ei saa nøie kjender. 5ei6.Poef.Xi87.
Mand-skade, en. [1, 11] {efter oldn.

mannskaåi, jf. ænyd. glda. mand(e)skade;
arkais., sj.) d. s. s. -spilde. Flere af Øboerne
tog han ogsaa med for at erstatte den
Mandsskade, han paa sine Hærtoge
havde Udt. Hauch.V.148.
Mands-klæder, pi. [4.2] (jf. -dragt,

-klædning samt Karle-, Kvindeklæder

j

klædedragt, tøj, der bæres af mænd. Holb.
DH.I11.63. De Fruentimmer, som gik ind
i denne Port, havde Mandsklæder paa. ÆJw'.

(1914).L74. Gylb.(1849).IX.163. Drachm.
XI.207. -klædning, en. [4.2] (1. hr.) d. s.

VSO. MO. -kor, et. [4.2] Cf Mand-.Hoifc.
JH.I.128). (jf. -kvartet; især ^) sangkor,
der kun bestaar af mandlige sangere (sml.
blandet kor u. I. blande 1.5j. et fiirstem-
migt Mands-Chor. HCAnd.II.42. HPanum
B.ML.609. jf. Mandskorsang. smst.

•kraft, en. fsj. Mande-. Ing.VSt.92). 1)

10 [6.1] (især IS) kraft, styrke, som den findes
hos voksne mænd; ofte (jf. Kraft 1.4j om
stærk vilje, mandig fasthed. Mod og Mands-
kraft for at bestaae i Striden mod vore
egne Begieringer og Lidenskaber. Jtfynsf.

Prædikener.(1853).285. der var saa megen
Mandskraft i Niels Lyhnes Kærlighed, at

han ridderlig afholdt sig fra i sin Fantasi
at tage, hvad Virkeligheden nægtede ham.
JPJac.Il.99. han staar (er) i sin fulde

20 mandskraft 2) [5.4] (jf. ti. Kraft 1.2^ en
mands avlekraft, kønskraft. Jarlen var
berøvet sin Mandskraft ved Trolddom.
Brandes.IX.25. Madelung.(Tilsk.l932.1.57).
-kvartet, en. [4.2] J^ (jf. -kor^. Drachm.
E0.208. EPanumB.ML.609.
mand-sky, adj. [9] (jf. mands-ræd; nu

1. br.) om kvinde: tilbageholdende, undselig
over for mænd; som frygter mænd. vAph.
(1764). Ew. Overs.afMax Vind og Consorter.

30 (1782).279. den kyske Sigrid, den mand-
skye.Suhm.IT.802. VSO. S&B.
mands-kær, adj. se mandkær. -lang:,

adj. [5.1] (jf. -længde samt -høj, -tyk; især

arkæoL). mandslange, smalle og lave Ki-
ster. Sop/ilfttH. 70. 64. HKjær.BL.16. -lem,
et ell. (nu næppe br.) en (Moth.M56). [5.4]

(jf. -væsen 2; især CP^ mandens avlelem;

mandligt lem (Penis). Moth.M56. VSO.
HenryPet. NG. 35. Rubow. (Tilsk. 1928. II.

«i 171). -len, et. [4.2] (f Mand-len, -læn.

Moth.M53. jf VSO. MO.). (jf Kvindelen;
hist.) len, som kun kan arves paa sværd-

siden. (Kalk.III.24). vAph.(1772).III. MO.
Mandsling:, en- ['manOsleii] fit. -er

(Goldschm. IV.330. Brandes.III. 651. VII.
501. Hørup.I.30. D&H.) ell. (sjældnere) -e

(JLange. 111.140. Fridericia. ( Verden skult.

VI.488). jf. Saaby.''), (no. mannsling; jf.
eng. f manling, lille mand, samt sv. (dial.)

50 mannsing, lille dreng, „lille mand"; dim. til

I. Mand; sml. 1. Mandse samt m.h.t. dannel-
sesmaaden Kongsling, Pusling; nu lidt

gldgs.) lille mand; især (ofte nedsæt):
mandsperson, som ikke har almindelig le-

gemshøjde (er sat i væksten, forkrøblet, for-

voksen); dværg; pusling. Blich.(1920).

XXIV.153. en Mandsling ikke højere end
en tolvaars Dreng. smst.XXX.126. (grev-

inden) er en brillant, svulmende Juno-
60 skikkelse. At hun har kunnet være for-

nøjet med den lille Mandsling af en Greve.
Schand.UM.249. EChristians.O.II.20. \\ (jf
lille mand u. lille sp. 936**; især spøg. ell.

kælende) om en dreng, jeg fulgte Dig til

Skole . . Hvilken dejlig Mandsling, Du
den Gang var i Knæbukser, Vinterfrakke
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med Skindkrave. iYan«.FSJOi. | (I br.) for-

agt., om kraftesløs, umandig person. Bahb.
tilsk.1797.79. Brandes.III.651. gammel-
kloge Mandslinger, vissen FoUtik. Hørup.
1.30. Mere og mere svandt hos (soldafeme)

Respekten for Pariserstyrelsens Mands-
linge. Fridericia.( Verdeiiskult. VI.488). jf.

:

et ira Venus selv, til at bedaare det hele
Mandslinge-Kiøn, nedsendt Chor af

Smaae-Nympher (o: letfærdige kvinder).

Bahb.Tilsk.l796.290.\\(8ml. I.Mand 12; l.br.)

om overnaturlige smaavcesener (dværge, pu»-
linger). Det er endda godt, at det er lyst,

for ellers fik De mig endna til at tro, at

der danser Mandslmger omkring mig.
Goldschm.IV.330.
9Iands-linie, en. [4.3] (f Mand-. Eolb.

JH.IL368. vAph.(1759). jf. VSO. MO.).
(sml. -side 2, -stamme samt Kvindelinie;
iscer hist.) nedadgaaende række af mandlige
efterJmmmere : ogs.: række af efterkommere,
der nedstammer fra en families sværdside.

Efter disse følge de 4 Olde-Fædre paa en
Tabelle, de paa Mands-Linien paa høyre
Haand, og de paaFraentimmer-Linien paa
Venstre. LTid.1733.77. Ottosen. VH.II.332.
•list, en. se Mandelist. -lod, en. [4.2]

(jf.-pzrt; moJs. Kvindelod; jur.) arvelod,

som tilfalder en mand; især (foræld.): dob-

belt arvelod i forhold til en kvindelig ar-

vings; broderlod. Nørreg.PrivatrJlJ261. Sal.'*

XVI.524. -lænsede, en. [5.i] (jf -lang,

samt -høide; /. br.). SophMiiU.VO.56.
Hand-slæt, et (Moth.M53. LTid.1741.

151. rSO. Wilst.n.I.vJ268. JohsSteenstr.

EE.58) eU. (sj.) en (Otiosen.Vn.1.64. jf.
Saaby.'237). [1,4] (sj. Mands-. JohsSUenstr.
(DanmRigHi8t.IJ.35)). (glda. manslæt, jf.
oWn. mannslekt, fy. mannschlacht ; arkats.)

manddrab; især: aet at manpe dræbes, falder

i kamp; mandefald. (ofte t /brft. som mord
og mandslæt^. Holb.Berg.221. (han) blev
anklaget for et Mandslæt hånd havde be-
gaaet imod sin Y\\\Q.LTid.l741J.51. (de)

loer frem som sultne Ulve og gale Hunde,
med Mord og Mandslæt. (h-undtv.Snorre.
I.IO. Fjenden trængte seirende frem fra

begge Sider; der var . . et drabeligt
Mandslæt rundt om ham. Ing.EM.IIIJ55.
Forvirringen var stor som Mandslettet,
Mange bleve nedtrampede eUer druknede
i Kjær og Aa.eT.FrHamm.Adel.II.65. JOlr.
SD.III.88.

JH
{vel egl. om dødbringende syg-

dom; jf. Mandedød; 6omA.) som betegnelse

for en sygdom, der ytrer sig ved madUde og
afkræftede (og som menes at være bevirket

af en troldkarl). Agerbech.FL.28. Esp.294.
Mands-løft, et. (1. br. i alm. spr.) saa

meget, som en mand kan løfte ell. bære;
mandsbyrde. en Ramme af mindre Sten
(o: i stenaldergrave), hvoraf ingen større
end ^lanåsløft. Frem.DF.1.114. Hilsen til

M.K.Zahrtmann.fl931).90. jf. u. H. Løft 2.

-minde, et. [1] ['man's'meng] (ofte i

to ord: mands minde. Skuesp.IX.348. Blich.

(1920). X. 70. HCAnd. ¥11.129. Y1II.127.

Drachm.P VJ. Feilb.IL543 a ". jf. S&BJI.
36. Saaby.' — nu næppe br. (jf. MO.) Man-
de-. LTidJ732.717. GraahJPT.1.92. PX
Skovgaard.B.49.259. jf.VSO.). {ænyd. man-
d(e)minde, mande, mands minde, oldn.

manna minni (FritznerJI.702); sml. Folke-
minde 1) folks, menneskers hukommelse, er-

indring; hvad der huskes. Moth.M56. Mands
Minde (o: foredrag om verdenshistorien efter

10 1788, holdt 1838). Grundiv.(bogtitel.l877).

\\ næsten kun i forb. i mandsminde, som udtr.

for, at noget endnu huskes af nulevende per-

soner; især (ofte knyttet tU ord med næg-
tende bet.) som betegnelse for et tidsrum, hvis

hcendelser stadig huskes; ofte: i lang tid; i

umindelige tider. Taasing havde ligget udi
Mands-Minde til Stiftet, hvilket var Ad-
komst nok. Holb.DE.11.136. 'det uagtet,
staae det dog i Mande-Minde,

| Og mue-
20 ligt ey af Folk forglemmes nogensinde.

^aahJ'TJ.92. saa vældig en Storm (op-
stod), at dens Lige aldrig . . havde været
i Mandsminde. RtiserJ.400. Det er endnn
i Mandsminde, at her har staaet Skov. VSO.
1V.M58. HolstJII.10. Feilb.II.543. | (si.)

efter andre præp. den Siberiske Boghvede,
hvis Brug han beskriver, saaledes som
den før Mands Minde er bleven nyttet
til Agerdyrkning i Siherien. LTid.1747.487.

30 Ved Mands Minde førde man endnu
Kaal og Rødder fra Tydskland over til

Sverrig.smst.1749^85. O -mod, et. [7]

(jf. Mandemode mod; kækhed; mandighed.
Moth.M56. naar den Usle aldrig blev
Mand, men uden Mandsmod gik Livet hen
i Qvinde-Ledebaand.Æ<rr/c. kL225. Mands-
modet er en Egenskab, der som den høje-
ste Potens af det Mandlige bliver et Slaigs

Ideal for Kvinden. Brandes.IVJ31. HoU
40 stein.T.33. -moder, en. [9.2] (jf. Kone-
moder; nu åial. (sdjy.)) ens mands moder;
(hustruens) svigermoder. Mandsmoder var
aldrig sønnekone god. Moth.M56(jf. Mau.
6558). MDL. Feilb. -natnr, en. [4] (jf.
-væsen 1 samt Kvindenatur^. Sær i sin
Fremtræden, er (Hedspores karakter) ty-
pisk i sin Grund . . Mandsnaturen selv i

dens strenge Ægthed. Brandes.VIII. 223.
smst.VIJ36. -naim, et. [4.2] (f Mande-,

50 se u. bet. 1). (if. Kvindenavn/ 1) (nu næppe
br.) benævnelsen mand; spec. (jf. "Mand 7):
navn, berømmelse som en fremragende mand.
Mande-: Sort.(DStJ909.36). 2) navn (for-
navn, døbenavn). der alm. bæres af mænd.
VSO. MO. JohsSteenstrMK.76. -part,
en. [2] ('Mand-. Feilb.). (jf. -lod; især dial.)

part, andel, der tilkommer (ell. skal udredes
af. jf. Feilb.) hver deltager i et fællesfore-
tagende. CfhrNicolaisen.AmagersHist.III.

60 (1915).306ff.(om andel af bjærgningssum).
Sandtold var en Mandspart Fisk af hver
Baad og blev af Kongen skænket til Ribe
Hospital. RibeAmt.1915.193. -person, en.

[4] (tidligere ofte i to ord mands person.

Pflug.DP.1122. Holb.Hh.I.169. Adr.*lil762.
sp.l6. jf. f flt. Mænds Personerne. Pflug.

68*
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DP.737). (ænyd. mands person(e) (flt.

mænds personer^, jf. ty. mannsperson; sml.

Fruens-, Kvindeperson samt Mand -folk,

-menneske) person af mandkøn; mand;
mandfolk (2); oftt (jf.Mznå. S) m. nedsæt,

bitone om tarveligt klædt mand, (lidt) for-

dægtig person. Sigter Qvindfolk Mands-
Person for Yolåtægt.DL.6—13—20. Esr.

8.3. Arianke Grovsmids, som er en for-

klæd Mands-Person kommer ind. Holb.
Kandst.IV.9. *Lad os gaae bort; thi ingen
Mandsperson

|
Maa være, hvor Prinsessen

gaaer forbi. Oehl.I.13?. en Mandsperson,
som forfulgte hende, en af dem, der be-
tragte ethvert eenligtgaaende Fruentim-
mer som et Bytte. Eauch.VII.445. JPJac.
1.27. Ved et net ungt Menneske forstaas

i den københavnske Beaumonde en ugift
Mandsperson mellem 20 og 30, ædruelig
og af ulastelig Byrd. £sm.J.94.
Mand-spild, et (D&E.), -spilde,

et (VSO. MO.) ell. en (D&H.). [1, li] (sj.

Mands-, j/. VSO.). (oWn. mannspell, -spjall;

jf. -skade; sj.; især hos sprogrensere) det, at

man mister mange folk (soldater) ; især: man-
defald; mandslæt. VSO. I vore dage er
mandspildet i krigen umådeligt. EjælpeO.
D&E.
Mands -pligt, en. [7] (nu sj.) hvad

der er pligt, sømmer sig for en mand (if.

VSO.: for en ægtemand mod sin hustru).

Moth.M56, Det er Mandspligt at forsvare
den Værgeløse. 3fO. -post, en. [9] (jf.

Fælles-, Kvindepost; jærnb.) betegnelse for,

at led og signaler passes af en led- og signal-

vogter alene uden hjælp af hustruen. DSB.
OrdreC.1.104. -raa, adj. [5.i, 8] (^, 1. br.)

brutal, hensynsløs (især i forhold til kvinder).

Han er . . hensynsløs, noget mandsraa,
stærk og kæk. NatTid."/sl921.Aft.4.sp.2.
j/.M a nd s r a a h e d. Brandes. VII.l 77. -ret,
en. spee.: [lO.i] {efter ty. mannrecht, egl.

om en vasals retsforhold til lensherren; for-

æld., sj.) domstol, som dømmer mellem va-

saller og lensherrer. Ing.VS.I.169. -ræd,
adj. [9] (sj.) mandsky. PFreuchen.Storfanger.
(1927). 33. -rest, en. [4.2] (l.br. Mande-.
Rosenb.SjælenesØ.(1875).37). (glda. manne
røst, menneskelig stemme (Suso.37); jf.
-stemme; især poet. ell. højtid.) Schand.F.98.
D&E. -side, en. [4.2] (jf. Kvindeside;
især i best. f). 1) (jf. Mandfolkeside j nu
kun om forhold paa landet: den side i kir-

hen (venstre side set fra koret), hvor mæn-
dene sidder (sml. -dør 1, -stol^. Buchh.SP.
98. EUssing.Aarets ogLivetsEøjtider.(1925).
111. 2) den mandlige del af en slægt; iscer

m. h. t. arve- ell. slægtskabsforhold: mands-
linien; sværdsiden. LTid.1741.370. han var
den eneste yngre Descendent af vor Fa-
milie paa Mandssiden. Eauch.IV.314. Sal.''

XVI. 524. -skade, en. se Mandskade.
-skræd(d)er, en. [4.2] (jf. Mandfolke-
samt Dame-, Kvindeskræd(d)er; nu sj.)

skrædder, der (kun) syr mandsklæder; (nu:)
herreskrædder. vAph.(1759).411. Eallager.

103. VSO. MO. -slæt, -spild(e), se

Mand-slæt, -spild(e). -stamme, en. [4.2]

(især hist.) mandslinie. VSO. i Kongehuset
(var) Mandsstammen . . nærved at uddøe.
Mart. Levnet. 11.105. Ottosen. VE. III. 313.
-stemme, en. [4.2] (jf. -røstj især om
dyb, kraftig ell. grov stemme; ogs. (J^):
stemme, der synges af en mand (mænd). Ing.
KE.II.103. Sangen er . . skreven for en

10 Mandsstemme. Drachm. T.164. TomKrist.
(IslSagaer.II.248). -stol, en. [4.2] {ænyd.
d.s.(Kalk.V.628); jf -dør 1, -side 1 samt
Karle-, Kvinde-, Mandfolkestol) nu vist

kun om forhold i landsbykirker: kirkestol for
mænd. -stne, en. [4.2] (f Mande-. Moth.
M55). {ænyd. mandestue

; jf. Fruer-, Karle-,
Kvindestue (1); nu sj.) stue (fx. i mindre
sygehus), der er beregnet for mænd alene.

VSO. MO. D&E. -styrke, -stærk,
20 se Mand-styrke, -stærk, -tro, en. {ænyd.

d. s., ty. mannstreu(e); jf. -hjælp; navnet
vistnok, fordi man tidligere antog, at roden
styrkede avle-, mandskraften) Eryngium L.;
især om arterne E. campestre L. (bjerg-

mandstro) og E. maritimum L. (strand-

mandstro ; jf. Klittidsel, Kristtorn 2).JTusch.
84. Lange.Flora.545. Breum.FS.160.\\(sj.)
om andre planter; dels (dial.) om tveskægget
ærenpris, Veronica chamædrys L. (JTusch.

30 260; Møn), dels om vaarforglemmigej, Om-
phalodes verna Moench. (Bentzien.Vinter-

flora.(1860).146). -tnfft, en. [11] {efter ty.

mann(e)s-, mannzucht) >Ék (opretholdelse af)
orden og lydighed blandt soldater (spec. uden
for tjenesten, navnlig under indrykning paa
fremmed landomraade); krigstugt; disciplin

(3). (ofte i forb. som holde mandstugt^. vÅph.
(1764). Der kunde holdes skarpere Mands-
tugt, at. 1775.(JBaden. Tacit.II.Fort.XLi).

40 Oehl.VII.214. ECAnd.VIIl.114. Befa-
lingsmanden skal af al Magt vaage over
Subordinationens, Respektens og i det
Hele Mandstugtens Opretholdelse. Tjene-
steregl.lO. -tyende, et. se Mandtyende.
-tyk, adj. [5.i] (jf.-hø], -lang; l.br.). Pflug.
DP.415. en mandstyk Mast. Tolderl.F.IlI.
196.

Mand-styrke, en. [4, ii](ogs. Mands-.
— s/. Mande-), spec. (til -stærK.; l.br.): an-

50 tal af mænd; styrke m. h. t. antal. Kompag-
niernes Mandstørke (er) om Vintrene
. . større, end om Somrene. PNSkovgaard.
B.165. jf.: De Politiske Fordeele, som .

.

flyde af Fortegnelser paa Fødde og Døde
. . ere utallige. Derved kommer Øvrig-
heden til Kundskab om sin Mand- S tyrke
(o: befolkningstallet), sin Indkomst og Con-
sumtionen i Landet. LTid.1750.355. Stor
mandestyrke er der i Valhal, og Odin

60 (styrer en stor) hær. NMPet.Myth.233. Gud-
mund den Mægtige slog sine Telte op
ved Siden af hans og havde dobbelt
saa megen Maudsstyrke. Eauch.V. 383.

Schand.TF.1.49.
Mands-tække, et ell. (sj.) en. [9] (jf.

Mandfolke- samt Kvindetække; sj.) evne
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hos kvinder til at vinde ell. virke tiltalende

paa mænd; (alm.:) herretække. ThiUens.
FS.221. hun (havde), uden at være egent-
lig smak, megen Mandstække.Bofeé.fTii«^.
1931.11.202).
mand-stærk, adj. (l.br. mands-. Bran-

des.III.696. VortHj.IIl4.54). (aenyd. d. s.

i het.l) 1) [4, 11] som har et stort (væbnet)

følge, mange mand (soldater) med sig; om
flok, skare: talrig; ogs. m. flt-subj.: som er

mange i felge, møder talstærkt op. (især som
præd. ell. adv.). som de selv vare temme-
ligen Mand-stærke, og tillige forsynede
med Gevær, stillede de sig an til Mod-
stand. Holb.Kh.540. (det) store og mand-
sterke Udtog, som Cimbrerne giorde.fiPonf.

Atlas.IV.6. Han maatte .. see til at være
mandstærk nok, for at kunne fordrive

Magt med Magt. E7igelst.Qvindekj.184. Kon-
gens, ikke mandstærke, men tappre Kri-
gerflok. Molb.DHJIJ.20. Fra beg;ge Sider
mødte man mandstærkt op. HoUtein.(IslSa-
gaer.II.97). jf. (spøg.): man (ser) en en-
gelsk Familie komme mandstærk ansti-

f
ende. JLange.II.360. stedse mandsstær-
ere jo længere Sommeren rykker frem

. . søge Fluerne at forbitre Livet for os.

VortSj.1114.54. 2) [5.i] (1. br.) som har en
mands kræfter, styrke; kraftig; stærk, hun
arbejdede paa at slide sig ud af flere mand-
stærke Bønderkarles faste Tag. NSvends.
H.81. jf.: Det lidt Haarde og Mands-
stærke i hendes Væsen var pludselig ble-

vet optøet. Brandes. III.696.
CJ Mands-Tllje, en. [7] Moth.M57.

•Skuder og Værdier kan synke og for-

gaa: |
MandsviJjen er en Dukand, den

svømmer ovenpaa. DracAm.STZ,.^. Rørd.
Kl.9. -Tis, en. [4.j] 07- Kvindevis; sj.)

i forb. som paa mandsvis, paa mænds
maade; efter mænds skik. (Jeanne d'Arcs

haar) var klippet paa Mandsviis. Bolb.
HeUind.II.360. -Toksen, adj. se mand-
voksen. 09 -værd, en, et. fo^s. Mande-.
Moth.^M39. Bosenb.I.123. SKoldby.Guds
Finger.(1908).24). [7] de for manden ejen-

dommelige, værdifulde egenskaber. Damer-
ne . . betegnede ham som „romantisk",
det højeste Prædikat, de jyske Damer .

.

havde til at udtrykke Mands -Værd.Afar/c-
man.MF.36. -værk, et. [1,4] (jf.oldn.
mannsverk; sml. -arbejde, -daad; arkais.,

sj.) arbejde, som kan udføres af en mand
eU. et menneske. Moth.Mo?. jf. VSO. *(jeg)

tror at vide
|
Hvad Manden kan udrette,

men | Ei det (o: at staa paa ski ned ad
Kullen) er Mandeværk. Kun Aser

|

Kan løbe ned fra Klippetind. (jlrundtv.

Optr.II.108. -væsen, et. 1) [4, 7] O/.-na-
tur; 1. br.) mandigt væsen, mandig optræden
olgn. Rørd.SL.24. 2) [5.4] (sj.) mandslem
(Penis). AndNx.DM.n.ll5.
mand-sys:, adj. [9] (nu dial.) mand-

folkesyg; mandgal. Moth.M53. Feilb. hertil:

-syge, en. (jf. Mandfolkesyge; ni« sj.).

vAph.(1772).IL587jsp.2. VSO.

GJ Mands-ære, en. [7] det gik på
høvdingens personlige ære, hans mands-
ære, om han undlod at sætte al sin kraft

ind på løsningen af sine standsforpligtel-

ser. Grønb.LN.122. NMøU.VLiit.III.32.
Mand-tal, et. [1] (sj. Mande-, i bet. 2:

Ing.EF.1.63). flt. (i bet. 1) d. s. (Slange.Chr
IV.21. SaUXYI.526) ell. -ler (Forordn.^'"!*.

1732.§33. StampeJ.156. FortNutJII.50).
10 (ænyd. d. s., æda. mantal t bet. 2, oldn. mann-

tal, tælling af, antal af mennesker) 1) (emb.)
optælling af individer indere for et større ell.

mindre omraade, et land (jf. Folketælling^ elL

en kommune; nu især om de ved kommunal
foranstaltning aarlig ell.halvaarlig foretagne
tællinger (ofte i forb. som gøre (LuxdJ)agb.
1.146. VSO. MO.) ell.nu: holde mandtal;

;

ogs. (især i flt.) om de ved saadanne tællinger

optagne lister (mandtals-, folketællingslister).

20 (præsterne) skal indgive Mandtal paa Fødte,
Døbte, Viede, Døde og Bortreiste af deres
Menighed. Beskr.^^/rt702. Politieøvrighe-
den (skal) optage et Mandtal over alle der
hiemmehørende Bekiendere af den mo-
saiske Religion. Anordn.'^lil814.§2. en Be-
faling udgik fra Keiser Augustus, at al

Verden skulde skrives i Mandtal (Chr.VI:
heskTiyes).Luc.2.1. staae paa Mandtal (nu:
paa mandtalslisten^. FSO. man (har ikke)

30 mange samlede Hartkornslister, og ikke
heller Mandtaller, fra dette Tidsrum. i^oH
Nut.V.215. jf.(spøg.): Et Par Toldmænd
og Gendarmen hjalp med at føre de tø-

vende Tyskere hen til Lokalet. Der var
som sagt ikke mange, men der skulde i

Dag holdes 'iABnåta\.NSvends.E.149. 2) (nu
kun arkais. ell. hist., jf.: „hos Ældre."JfO.^
antal af individer ; især: antal af indbyggere
(i et land); folketal. 2Makk.l2.43( Chr.VI).

40 en Summa, der, naar den reparteres over
Mandtallet, udgjorde omtrent f 64 . . paa
ethvert lxiå\\iå.PAHeib.TJS.536. med deres
overlegne Mandetal haabede/'fet) (Jernejgan-
ske at tilintetgjøre de dristige Fremmede.
Ing.EF.1.63. Man fik . . ialt 22 regimenter
fodfolk . , mandtallet var,som det synes, godt
20,0OO.AlJJørg.G.II.227. -tallig, adj. (sj.)

til -tal 2, om kreds, omraade: som omfatter,
indeholder (bebos, besøges af) et vist antal in-

50 divider, hverken det ene eller det andet
Parti (vil) have det lovlige „Quorum" —
d. e. være mandtalligt (o: talrigt) nok til

at fatte en Beslutning. Fra alleLande.1876.
11.190. D&H. -tals-liste, en. C<ii -tal 1

;

især emb.) liste, der optages ved mandtal;
ogs.: liste over kreds af personer, der i en
eU. anden henseende (fx. skattemæssigt) ud-
gør en helhed, danner en klasse for sig. VSO.
om to Timer veed jeg hvem De er, hvor-

60 for troer De ellers at Politiet holder Mand-
talslister. ^i«rfc.7.595. 'Spørg Nattergalen,

|

om den blev konfirmeret, ! sat i Vejvi-
ser

I
og paa Mandtalslister ?Z)rflcArM.F.J..2i-2.

LovNr.149 ^V* 1922. §20. ORung.Stjaalne
Masker.(1923).154. jf.(spøg.): *De mange
lange Mandtalslister, j Han gav os over
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Stykkers Spil (o: opførte skuespil). Hrz.D.
111.75. Kierk.VIL539. -timmer, et. [4]

(dannet efter Fruentimmer, jf. Kvindtim-
mer; sj.) som spøg. ell. foragt, betegnelse for

en mand. NatTid.^^l6l908.Aft.l.sp.6. De ser

jo ud som en pæn ung Mand, — ikke,

som ham, det Mandtimmer, hun har smidt
sig hen til. GyrLemche. Paa godt og ondt.

(1924).234. -tyende, et. [4.2] ('Mands-.

Blich.(1920).XXIX.76). (nu næppe br.)

mandligt tyende. Olufs.NyOec.I.lO.
Mandår, en. se Mundur.
Mand-Tid, et. se Mandevid. -Tok.-

(»en, adj. (sj. mande-. SophClauss.H.TJ.
mands-. Pol.^°/il919.9.sp.3). (ænyd.d.s.; vist

egl. til Mand 9 og opr. kun om ung pige (saa-

ledes if. Moth.MSS. VSO.), men allr. i ænyd.
anv. om unge mænd (jf.: „mere usædvanlig
Bemærkelse." MO.); sml. -vækst samt karl-

voksen
li

i rigsspr. især O) mandbar (1);

fiftefærdig; fuldvoksen. Hvis min yngste
)otter var mandvoxen, saa kunde der
maaskee blive noget af imellem jer to

ogsaa. Holb.Stu.II.2. *Hvorfor skal jeg
mandvoxen døe?

|
Saa uforsøgt, som nys-

fød Møe. Stub.H51. alle Mandvoxne Si-

cilianer. Borrebye. TF. 871. 'Mandvoksen
Kvinde |

véd vel hvad Mændene mest
begærer. Drachm.HV.25. Af Børnene var
den ældste, Henrik, i Færd med at blive

mandvoksen. KrErsl.Erik afF.6. Feilb. ta-

lem.: mandvoksen mø er ond at vogte.

Mau.6690. Moth.M54. VSO. jf: enhver
mandvoxen Pige vil gjerne giftes. PilføW.

1.184. II
billedl. *det gjælder en mand-

voxen Vilje, som tror, | og i Nød ved sin

Tro holder fast. Ploug.I.102. CKMolb.SD.
249.

II
(især spøg.) om ting. Gader og For-

tove tilsøles af mandsvoksne (hunde-)

Ekskrementer. PoU^lil919.9.sp.3. -Told,
-Tolm, -ToI(le)n, se mandolm. -vorn,
adj. (jf. karlevorn samt mand-bar, -vok-

sen; dial.) mandvoksen. Moth.M54. om ung
pige: hun er nok snar' mandvon. TAtf

Jens.G.44. jf. VSO. -vorfre)n, adj. se

mandolm. -Tækfitt, en. (nu næppe br.)

til -voksen, om det forhold, at en pige er

fuldvoksen. Lucopp.TB.BS^.
I. mane, en. se I. Man.
II. Mane, en. se Marne.
III. mane, v. ['ma-na] -ede ell. (nu især

dial.) -te (jf. Feilb. samt u. formane^; part.

-et ell. (nu især dial.) -t [ma'nd] (jf. Feilb. sml.:

*(fortids) tilbagemante Skygger. Oehl.

V.217). vbs. -else (s. d.) ell.-mg (s. d.) (ænyd.

glda. d. s., glno. mana, opfordre; fra mnt. ma-
nen, jf. ty. mahnen, oeng. manian samt lat.

monere, (paa)minde (jf. Monument^; besl.

m. minde || bet. 3 er udviklet i nordisk)

1) (især Ca ell. dial.) (indtrængende)
lægge en noget paa sinde; (indtræn-
gende) tilskynde en til at foretage sig

noget (som pligt, nødvendighed olgn. byder);

tale alvorligt til ens bevidsthed ell.

samvittighed, pligtfølelse olgn.; minde
en om noget, l.i) t al alm. Moth.M62. Skuesp.

111.28. *Glem ei Veddemaalet!
|
Jeg må-

ned ei, hvis mig ei Nøden måned. Oehl.

V.22. 'Vil I mane den søvnige Slægt?
O, spar' eders 'iAfiie\Hrz.D.I.159. Feilb. jf:
Nu har hånd i Dag . . manet mig til (o: ind-
trængende anmodet mig om at komme) i Mor-
gen. Og jeg har lovet at komme. Gram.
Breve.80. \\ m. subj., der betegner pligt, til-

skyndende forhold, ytringer olgn. Oehl.V.
ip 22(se ovf. 1. 2). *Tak for din Hilsen,
min gamle Ven,

|
med manende Ve-

moåsrøstl Ploug.II.203. (han) for . . op som
manet af en Pligt mod sig selv. Han
maatte, han burde være modig.Schand.BS.
261. Elendigheden tog han som en Manen
og følte sig stærkere end før. AndNx.PE.
111.230. jf. bet. 3.2: *Der er ingenting, der
maner,

|
som et Flag, der gaar til Top.

AxJuel.D.29. || (jf. an-, formanej m. præp.
20 om, til ell. (sj.) for ( Grundtv.SS.I.40. Luis

Bramsen. 0. 182), m.h.t.det, man lægger

en paa sinde, minder om ell. opfordrer til.

Gram. Breve. 141. (han) manede de An-
dre om at bryde OTp. Blich.IV.604. Hanse-
aterne manede Dronningen om den store

Skade, de havde lidt. KrErsl.DM.100. m.
tings.-subj.: Det ærlige Tyende, der erken-
der sin egen Uagtsomhed, bliver erstat-

ningspligtigt . . Dette bør mane Husbon-
30 den til Ædelmodighed. FoWB;/.7JI5.i85.

Foraaret holdt nu sit Indtog i Attika og ma-
nede til \Jdf\ugter.BMiinter.E.I.115. Feilb.

1.2) m. h. t. skyldner, debitor: opfordre til

at betale; kræve; rykke. KomGrønneg.
111.113. Var Nogen forsømmelig i at be-
tale .. han lod dem minde og mdLne.Mall.
SA.7. Kjøbmanden manes af sine Credito-
rer. KiøbmSystil.148. Oehl.Er.Ll69. Feilb.

man maner og en god gældner, se Gældner 1.

40 2) (foræld.) d. s. s. indmane 1. Ingen, som
lovlig er arresteret, eller manet, eller fældt
til nogen Bøder . . maa sit Gods forflytte.

DL.5—3—18. smst.1—22—1. Moth.M62.
mane en i indlager, se Indlager.

3) ved anvenddse af overnaturlige midler

(trylleformularer olgn.) søge at faa magt
over noget (djævelen, aander olgn.); ved
trylleformler olgn. tvinge (aander) til

at lyde ens vilje, komme frem, fjerne sig

50 osv.; besværge (2); oftest i forb. m.præp.-
led ell. (især) adv. som bort, frem, op, ud,

der angiver hensigten, resultatet, maalet m. m.
3.1) i egl. bet. Dersom nogen befindis med
Segnen, Manen, Maalen, Igienvisning,

visse Dagis Udvælgelse, Characterers Mis-
brug, at omgaais. DL.6—1—12. Leander .

.

(Giør en kreds med sin Stok paa Gulved.)
„Jeg maner dig at møde hid du Første
blant de onde Aander Mephistopheles, for

60 at høre min Befaling og at i verk sætte

det, som jeg byder dig." Holb.Hex.I.l. Jeg
har seet Gunnild Per Smeds måned Fan-
den til sig, løset og bundet ham^.sa.UHH.
1.7. 'Han kan lidt meer end Fadervor,

|

Og maner stærkt, som Ordet gaaer. Bagges.

1.168. Præsten . . begyndte at læse for ham
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og manede ham ned i Kalsmose. Thiele.II.

158. Da sagde Kvinden: hvem skal jeg
da mane (Chr.YI: ladej dig frem? og
han sagde: lad mig Samnel komme op.

lSam.28. 11. FOhrl. Danmarks Trylleform-
lerJ.(1917).442ff. jf.: Jeg maner eder, alle

Rotter og Muus, saa mange som er i

denne Gaard, I strax viger herfra. Citca.

1810.(smst.312). 3^) uegl. ell. overf. Det (o:

latinen) spøger endnu ; og det vil sagtens
vare længe, inden det vorder maneLBlich.
(1920).XXI.158. der (er) een Skikkelse,
som ikke lader sig mane frem eller mane
bort efter Godtbefindende; (det) er den
Eottorpske Prætendent til det holstenske
ehnshertugdomme.^^VC/att«.J.rt7.Ji. 'Sto-

re ånder vil jeg mane. Sig mig, hvad er
tidens tsuike? XMøll.E. 40. | GJ drage,
lokke ved overnaturlige midler, paa mystisk
maade. 'Hvad maner mig dog hid tU denne
Dal. Oehl.LH.3. 'har alt Havfruen været
her

I
Og manet ned dig i sin Malestrøm ?

8a.ES.168. en Klapperslange (kan) ved
sit Blik . . mane Smaadyr ind i en Kres.
PMøllJI.352. I (dagl, især dial.) som udtr.

for, at nogen ell. noget er som fasttryllet,

uløseligt bundet til et sted. Det er . . mage-
ligere at kunde flytte sine Stole og smaa
Borde til hvilken Side man vil, og ey være
manet fast ved et langt Eegebord.iJPon<.
Men.III.o46. især, i forb.m. nægtelse, i udtr.,

der angiver, at nogen (ell. noget) ikke er til

at bevæge af stedet, ikke til at fjerne olgn.:

Nogle af Mandfolkene var ikke til at mane
hon.PLfvin.(BerlTid.*yil926.Sønd.9.8p.l).
Det Plet er ikke til at mane af Tøjet.
OrdbS.(8jæll.). han er ikke til at mane til

skole. smst.

IV. mane, v. ['mana] (f manne. vAph.
(1764). VS0.IV.M71). -ede. (omdannet (ri-

meligvis m. tilknytning til TU. mane^ af holl.

eU. ty. mannen (tU hoU. man, ty. mann, se

I. Mand^, egl.: lange fra mand tu mand; jf.
mande) J, føre (et tov) den rette vej
ved at lede (enden af) tovet rundt om en gen-
stand ell. (m. h. t. lodline, trosse olgn.) uden-
bords uden om alle hindringer hen til det be-

stemte sted. Mane en Ende. SøLex.(1808).
Ligger Skibet vindret, maner man paa
Kommandoen «Sæt afl" Slæberen agter-
efter i Fartejet. Bardenfl.SømJJ60. Ber
Liisb.S.ll.

Mane-brev, et. [111.1(2)] ('nu l.br.)især

om regning, rykkerbrev, det er et Manebrev
fra min Skomager for et Par Vellingtons
Stetvler. Hrz.1.247. Brandes.MB.212. jf
III. mane l.i: 'Gejstligheden

| slynged
imod mig Tordenkilers Vrimmel

| og
Manebreve til Samvittigheden. Drachm.
DJ.II.326.
Manege, en. [ma'næ'Ja] flt- (i bet. 2

og 3; -r (Saaby?-(1891).lll.Byskov.FB.). (fra

fr. manege, ital. maneggio, egl: pasning,
tilridning af heste (ital. maneggiare, ride

(en hest) til, egl. føre den (ved haanden),
lede den; af mano, haand; jf. lianer)) I)

(nu sj.) ridekutist; især: dressur, skole,

som en ridehest gennemgaar. en Hest, hvis
Hals er for stiv, eller hvis Mund for haard
til at lære Manegen. JBaden.Eoratius.I.
342. Meyer.^ (jf. bet. 2; spøg.:) Hans Tante,
Baronesse v. P. lod ham debutere en Vin-
ter og forestillede ham for Selskabet. B.
gennemgik Manegen med dyb jydsk Al-
vor. £»»n.7./56. 2) (nu sj.) institution, hvor

10 ridekunst læres; rideskole; ogs. (jf. bet. 3):
ridehus, den eene Side (af slotspladsen)

udgiør den Kongelig Manege eller Ride-
Huus. EPont.AtlasJI.103. Lord T. (i Ride-
dragt) . . „De see mig her en Bottes (o:

i ridestøvler) ligesom jeg kommer fra Ma-
negen." Skuesp.XIl.315. Meyer.' den mi-
litære manege ell. manegen (BesoL
(MB.)'Vil?72. SaVXX.160), fra 1772-1867
navn paa hærens skole for rideundervisning

20 (den senere ride- og beslagskole). MR.1843.
162. Eloppenborg.Er.l32. jf.: den militaire
Man é gestal d.l/fi.i840.88. 3) plads, der
er indrettet til ridning: ridebane; ogs. om
tilsvarende del af et ridehus. JBaden.FrO.
GielM.l. P nu næsten kun: cirkelformet
plads i ctrkus, hvor hestene fremføres.
Drachm.X.403. en stor hvid Hest . . tra-

vede nikkende rundt i Manegen med en
trikotklædt Kvinde paa Ryggen. KLars.

30 GHF.I.227. Levy.Bv.22. Manege-be-
vægelse, en. [S] (med.) om bevægelse i

rundkreds som symptom paa hjemelæsion.
KliniskOrdbog.(1921)J46.
Manelse, en. flt. -r. (glda. manels; især

CP) vbs. til III. mane; ogs. om de anvendte
udtryk (formularer), p til III. mane l.i. MO.
Om dette skulde være et Fingerpeg, en
Manelse, et WaTse\?Wied.S.106. om for-
maning (til et barn): Feilb. | til III. mane l.J.

40 Siig (din næste) ikke haanlige ord , og
træng ham ikke med din manelse (1871:
noget Krav). Str.3i.37CCAr.FJ/ | tU IH.
mane 8. Maneiser og Amuleta imod Hexe
og Trolde. LTid.1752. 11. MO. (bUledl.:)

Kierk.Xin.58. Mane-ord, et, [in.l.i]

CCP, l.br.) manende ord (ytring). Til Læ-
seren er det et Maneord, han gør vel i

at gøre Ophold ved, fordi det giver Tan-
ker baade til egen og det læstes Forstaa-

50 else. MRubin.MB.33.
Maner, en. ((f) Manere. LTid.1726.

29). ftiin. mane: person, der maner. I) Q)

tu IH. mane l.i. VSO. (uegl.) om samvitiig-
heden(s røst): VSO. Samvittigheden op-
fattede man . . som en Maner til For-
sagelse. Sfarcfce.FiSr.^ 7. I om hvad der ved
siji ydre karakter, sit udtryk olgn. virker ma-
nende. Winth.V.159. det barske Ansigt (o:

et fotografi) var Greven en stadig Maner
60 til at gjøre sin Pligt. Schand.UM.289. 2)

(nu næppe br.) til HL mane I.2: penge-
opkræver; kreditor. 'Han vidste sig ej no-

Ben Raad,
|
Hvis ikke Slægt og Frænder

|

am under Arme greb og fra
| Hans Ma-

nere hefri'de. Falst.161. billedl: Hauch.8
Gr.l51. 3) (jf. Aandemaner; især m^ tU
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ni. mane 8: den, som giver sig af med at

mane (d,iævelen, onde aander); troldmand;
djævlebesværger. en døv Øgle, der stopper
sit Øre, at den ikke skal høre paa deres
Røst, som besværge, paa Manerens, som
er udlært til at mane. Ps.58.6. LTid.1726.
29. 'Maner, Troldmand er jeg ej. Grundtv.
PS.IILm.
Manér, en. [ma'ne-V] (f m. ty. form

Manier. Prahl.BJ.48). flt. manerer ell. (nu
ikke i skriftspr.) -e (Slange.ChrlV.308.386.

1483) ell. (sj.) m. fr. form manieres (Eolb.

Jean.III.2)'. (ænyd. mane(e)r, manier; gen-

nem ty. manier fra fr. maniére (til lal.

manus, haand; jf. Manege, Manifest, Ma-
nuskript^; smZ. Manering, maniereret)

I) (særlig) form for (øjeblikkelig ell. va-

rig) virksomhed; maade, paa hvilken
noget sker, udføres, fremtræder. 1.1)

(nu især dagl. og oftest i særlige (præp.-)

forb.) i al alm. om (virksomheds) form;
(fremgangs-)maade; fagon (1). Denne
Maneer at leve paa brugis (paa alle øerne).

Pftug.DP.1185. Overalt var der i Schle-

gels hele Maneer at yttre sig paa en saa-

dan indædt AxrighQdi.POBrøndst.RD.ll.
en egen smiskende . . Maner at tale paa.

Bang. T.88.
||
(nu næppe br.) om resultat af

virksomhed: form, som noget har (faaet), er

fremstillet i. Heraf kand Læseren erfare

denne store Keisers Stat, og Endeel hans
Lande, Casteller og Herligheder, samt ma-
neren af deris Navne. Pflug.DP.571. ||

(m.
overgang til bet. 3^ m. præp. i. Den gamle
Fisker . . foredrog (kæmpeviser) i en Ma-
neer, som nu vel er heel ukjendt. -SMcA.

(1920).XXV1II.49. »Haven er i sin egen
Maneer, den har slet ingen Gange. HC
And.X.526. *Nei hør, Sophie 1 Sangender
kan være ret krabaten,

|
Men det var ei

i den Maneer, at jeg just ville ha'e den.

ARecke.P.5. || nu især m. præp. paa. Hånd
blev cureret paa saadan Maneer: mand
skickede Bud til ham (osv.). Holb.Jep.II.3.

De larme og skiende, fortælle Historier

paa femten Manerer, lægge til og tage
trsi.Luxd.FS.82. Vi vil nu begynde paa
en anden Maneer. FSO. paa den manér
(S&B.), paa denne her(sens) manér olgn.

jf. bet. 1.8: *Enhver er gal paa sin Ma-
neeT.Falst.209. D&H. 1.2) (jf Krigs-
manér; nu vist kun i udtr., der ogs. kan op-

fattes som bet. l.i ell. 1.3j m. bet. af noget

fastslaaet, (almindeligt) gældende.
||

faglig fremgangsmaade; praksis; me-
tode. Gud underviser ham (o: bonden) om
den rette maneer (1871: Maade^ (o: at

dyrke jorden paa). Es.28.26(Chr.VI). deres
Maade og maneer til at føre Krig paa.

Dumetius.III.62. En Maneer og Maade,
at udtage allehaande røde og gule Farver.
CVang.Farve- Bog. (1773).76. || vedtagen,
fastslaaet skik; sædvane; mode. (em-
bedet som) Keyserens Erke Vasker-Kone
(gives) udi Abyssinien ikke . . uden til for-

nemme Damer; thi hvert Land . . har sine

egne Maneerer. Boifc.DE,IF. 7. *det at
stiæle er almindelig msineeT.Worm.Sat.9.
*det er Manier i disse kolde Lande, | At
dømme Piger til (o: henregne dem til) en
vegelsindig Bande. Prahl.BJ.48. jf. bet. 1.5:

(han spurgte) om det var Maneer, at en
Maur maa drikke sterk Drik? LTid.1728.
262. (gammel) lovlig maner, se II.

lovlig 1. i forb. m. ord af sa. ell. lign. bet.

:

10 Jeg haver . . lempet min Oversættelse
efter disse Tiders Brug og Maneer. Falst.

Ovid.2. en Haandfuld Complimenter, efter

Skik og Manerer. Gram.Breve.165. Deres
stakkels Tiener burde have sin Deel deraf,

som Skik og Maneer er. Skuesp.V.179.

II
m. overgang til bet. 1.3. »Kieltringerl hvad

er det her for et Væsen? . .
|
Er dette at

leve paa Nordisk Maneer?
|
Ei Kiemper,

men kielne Sydboer jeg seer. Storm.SD.
20 164. (pigerne) have, efter tydsk Maneer,

flagrende KsLaber. HCAnd.Breve.1.81. jf.
ogs. Bonde- (H.øysg.S.128), Rakkerma-
nér (Feilb.III.lO). 1.3) (jf bet. 1.5 og 2)
m. bet. af noget (særligt) karakteriserende,

afstikkende: (individuel) optræden ell. ad-
færd if. tilbøjelighed, vane olgn.; maade
at bære sig ad paa (især: i forhold til

andre mennesker); fagon. Det falder aldrig

det dannede Menneske ind at moralisere
30 over den tyrkiske Sultans Maneer in

puncto sexti (o: flerkoneri). Blich.(1920).

XIV. 203. Jeg anførte ingen Undskyld-
ninger for min pludselige Bortreise, da
jeg stolede paa, at han kjendte mine
M.zxierer.Winth.lX.104. nu næsten kun (i

ent.) i udtr. som: jeg tager Bladet noget
reent fra Munden, men det er saa min
Maneer. KoniGrønneg.11.201. Jeg skjelder

Dem ikke. Det var aldrig min Maneer.
40 PAHeib.Sk.II.207. det er nu hans manér

j

det er da en sær manér ! || m. overgang
til bet. 3. Maleren Abildgaard . . havde
store Gaver, meget Talent, stor Kunst-
færdighed; men en vis Egensind, en til

anden Natur vorden Maneer skadede ham.
Oehl.ErJ.234. Helene støder Folk fra sig

ved sin Manér. EBrand.UnderL.67. 1.4) (jf.

bet. 1.6) om sømmelig, passende, ret, rig-

tig maade. jj med manér (ænyd.d.s.;
50 nu vist kun arkais. ell. spøg.) paa rette maade;
paa tilbørlig maade; som sig hør og bør.

•dog holder hånd sig stille,
|
Indtil band

med Maneer kand føre ud sin Ville. Kyhn.
PE.84. bære (ægteskabets) Kors med Ma-
neer. Gylb.XII.oO. (den) hemmelige Me-
ning vår at faa (Cato) fjernet fra Rom
med Manér. Brandes.Cæs.II.112. jf.: *med
god Maneer |

Skal jeg Selskabet for

dem præsentere. ^et6.PoeiX374. II
skibet

60 ligger paa manér, ^J, skibet har den

ønskede styrlastighed. KuskJens.Søm.286.

1.5) (jf. bet. 1.3 og 1.4 samt u. I. Maade 5.i;

talespr.) i særlige nægtende ell. spørgende

udtr., om en adfærd, der er genstand
for den talendes forbavselse, forargelse,
misbilligelse. I Almindelighed skriver
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han saa plat os forstaaeligt, at enhver
kan tage og føle paa, hvad han mener.
Er det Maneer (nu alm.: en manér)? Bør
en Digter begribes af alle? Storm. (Bahb.
Min.l786JJ253). *Et det da nu Maneer,
at ligge saadan

| Og snue ud paa For-
middageiL OeM^.SOl. at narre en gam-
mel Mand . . det er ingen Maneer. 5o«fr.

S.33sc. Men, Christen, hvad er nu det
for en Maneer? sa.GJ59. vU De nu være
ordentlige! er det en Maneer for dannede
Mennesker ? sms/.io. SvLa.FruG.20.

2) (især i talespr.; jf. MO.) nu næsten
kun i flt., om persons ydre fremtrce-
delsesmaade, dels (nu tbr.) om bevæ-
gelser, fagter, lader, gebærder, dels

om en persons hele maade at føre sig
paa (i det selskabelige liv), i forhold
til skik og brug, gældende regler for selskabe-

lig optræden, (ofte m. bestemmende attrib.

adj.: fine, gode, pæne, daarlige manerer
olgn., iscer i udtr. som lære gode manerer
ell. have gode, daarlige manerer (tidligere

ogs. m. tilføjelsen: paa sig)), du er baade
vel skabt, og derforuden har extraordi-
naire smukke Maneerer, saa at der vil

meget til at staae saadan en Person unod.
Holb.llJ.lVJ2. Jeg beflittede mig . . paa
at lære Anstand og gode Manerer. Mynst.
Lemet.90. „Hvem er den gamle Bulder-
basse? . . Og den lille Soubrette" . . „Hans
Datter" . . „det kan man strax see paa
Maneren." CBemh.NF. 1.199. See hvilke
Manerer han har paa sig.FSO. 'jeg vil

ha'e en Hjertenskjær . .
I
og hun skal ha'e

de pæneste Manerer. JTo»/r.£F.J. 5. fine
Manerer. Chiei'iiz.FG.102. VortHj.IV1.106.
jf.: Har man Manerer, vil det sige stygge
Manerer; har man ingen Manerer, viJ det
sige ingen gode 'Si2cneTeT.KNyrop.OLJ.75.

ti

(spøg.) m. h. t. dyr. 'fordi det havde saa
ærd Maneer, | Halvt som en Præst, halvt
som en Barber, | Blev Æslet kaldet: Dot-
tOTe. Drachm.D.76. | (nu næppe bi:) abs.,

om gode manerer, anstand. Intet for-

dærver en Soldat mere end det som man
kalder Levemaade og Maneerer. JSneed.J.
42. Det er sgu en net Pige, hun har saa
megen Maneer. CBemh.lX.22.

3) om en i kunst (digte-, malerkunst osv.)

anvendt (særegen, for den enkelte person ell.

retning karakteristisk) form;(særl ig) kunst-
form, kunstnerisk særart; ogs.(fagl.)om
særlig metode ell. teknik (jf. Gravér-,
Kridtmanér); t alm. m. forestilling om en
udvikling bot-t fra det naturlige, umiddel-
bare ell. tilvante; affekteret, kunstlet,
maniereret form. det Fortalte er skiø-
desløst, samt i StiU og Maneer ufuldendt.
JoKsBoye. H. 13. Søsteren (bad) Faster
Helene om at spille — med megen Be-
rømmelse over hendes udtryksfulde Ma-
neer. Ing.EF.Xni.50. Cervantes (^er) ikke
fri for en vis national Maneer. S«6.Pro8.
V.81. den rødlige Kolorit, der er ble-
ven til Maneer hos denne Kunstner.Hauch.

MfJJ.lll. Noget i Maneren . . vidnede
om, at (digtene) alle vare af een Forfatter.
Hauch. 1. 330. (han) begyndte at skrive
. . Digte i Grundtvigs Maner. Brandes..
III. 143. Idet (digteren) ikke mere for-
holder sig umiddelbart tU Virkeligheden ^

men bearbejder sit Eget, forvandler hans
Stil sig til Manér. «ni8^.ZiJJ.385. (skue-
spillerens) Manér, eller rettere Manierert-

10 hed, frastødte msjige. NansJF.134. | (nu
næppe br.) J" om forsiringer som for-
slag, triller olgn. LTidJ744.517. Mu-
sikL.(1801).154.

manere, v. [ma'ne'rs] -ede. vbs. jf.lHti-

nering. {cenyd. d.s.; a/" Manér; dial.) sætte
skik paa noget. Moth.M.64. | nu vist kun
refl.: arte sig paa rette maade; skikke sig.
Malte skuttede sig i rigtig godt Humør,
nu saa det da endelig ud til at vUle ma-

20 nere sig. ThitJensJJ.27. Esp.218.
manerert, part. adj. se maniereret.
Manér-hnsninf^, en. [3] (bygn.) be-

handling af overfladen paa cementsten eU.
granitblokke med pikhammer; ogs. om over-

fladens udseende herefter; pikhugn ing. OrdbS.
Manering, en. [maine'ren] flt. -er. (cenyd.
d. s.; dannet til Manér som (en slags) vbs.

til manere ; nu vist kun arkais.) d. s. s. Ma-
nér l(i). De Perser have . . tvende Ma-

30 neringer at faa deres Breve hastig afstæd
med. Fyhn.FEJ26. naar (forfatterens me-
ning) skrives med Rune-Bogstaver kand
dend læses og udtolkes paa 3 Maneringer.
LTid.1723.116. kuns han (ikke) kommer
mig for nær . . som han just netop gør,
og i saa Manering, at man skulde (tro)

han er optændt af Galenskab. JPJac.I.198.
manerlig, adj. [ma'ne'rli] adv. »t ell. d.s.

e«. (t) -en (VSO. JPJac.1.60). (ænyd.d.s.;
« fra ty. manierlich; til Manér (i bet. 1.J og

4 samt 2); dagl. (lidt gldgs.) ell. dial.; oftest

som præd. ell. adv.) som optræder ell. er i

overensstemmelse med alm. skik og
brug; nu især til Manér 2: ordentlig;
skikkelig; sømmelig; dannet. „Maa jeg
tale et Ord med hans Høye Ærværdig-
hed?" — „Ja gierne, saa længe som han
lyster." — „Denne Mand er gandske ma-
neerlig." Holb.Sgan.4sc. en redelig og ma-

50 neerlig TTeås-FoTdi^.Slange.ChrIV.853.
*Du ^ maneerlig klædt som andre . .

gzae.Bagges.IV.237. Nu kan jeg takke
Edt maneerligere ved at sige Dem at jeg
er meget taknemlig rørt over Deres Fa-
ders Godhed. KMEahb.(Tilsk.l918.II.499).
„Han skal inte have Lov til at være alene
med Rikke. Vil du give losl" — . . „Naa
Christen, vær nu maneerligl" Hostr.G.82.
„naar hun 'te er hjemme, maa hun vel

60 være ude." — „VU hun svare maner-
lig. Jomfru Sisken, hva.'." Schand.BS.150.
AnkerLars.MM.241. FeiW. OrdbS. (sjæU.,

fynsk), jf. Manerlighed. Slange.ChrIV

.

741. Saaby.'
Man-frø, et. se H. Maanefrø.
I. Manc^, en. {ænyd. d. s.; fra nt. mang

Xin. Rentrykt ^'t 1932 6fl
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(Mensing.Wh.III.683) , ,jf. mnt. mank (i

mank-gut, -korn, se Mang-gods, -korn^
samt osax. gimang, oeng. gemang, blanding,

mængde; hører sammen w.mænge
; j/. Mang-

gods, -korn samt Hundemang; sml. Mæng;
dial.) noget sammenrodet, sammen-
blandet; især: sammenblandet føde til

dyr (hunde, svin, kyllinger). 'Herr Ulv
. . forsøgt, hvad Hungers Tvang,

|
I Snee

og Slud, betyder,
|
Og ey saa got, som

Brød og Mang,
|
At slikke Folken's Gry-

der. Eeenft.J/. ^76. *Hundene (svor): De
vilde

I
Selv sig tage Frihed an,

(
Heller

end at spiises ilde,
|
Æde Mang, og

drikke Yand.smst.éél. VSO. Feilb.

II. mang^, adj. se mangen, mang-,
i ssgr. ['maq,-] ogs. m. hovedtryk paa 2. led,

se mang-foldelig, -foldig. {ænyd.glda.xnsiag-
(i ssgr. som mang-tale, ordrigdom, megen tale,

-talendej, sv. mång-, oldn. marg-) til mangen
(jf. mange-j; kun i faa tilfælde, se mang-
foldelig, -foldig samt Mang-gifte, -guderi,
-kyndig (u. Mange -gifte, -guderi, -kyn-
digj; jf. endvidere : denmangbesungne
(o: meget, mange gange besungne) Rhin.
Bøgh.JT.629. som fordanskning af Poly-
histor: den manglærde Odense-Rektor
(Bircherod). VilhAnd.Litt.II.339.

mange, flt. af mangen, mange-, i

ssgr. (jf. mang-j af mange (se u. man-
gen 2); næsten alle ssgr. er GJ og dannet
i 18. og 19. aarh.; om bet.- forholdet til

ssgr. rw. fler- s.d. || saaledes (foruden de ndf.
anførte) mere tilfældige ssgr. som adj., hvis

sidste led er afl. af subst., og som beteg-

ner, at noget har ell. er forsynet med det,

som subst. udtrykker, i stort antal, som fx.

mange-cifret, -fliget, -føddet, -hullet,

-knappet, -leddet, -rådet, -sprosset, -stam-
met, -trinnet, -øjet. -aar, pi. (sj.) i udtr.

i mangeaarenes løb, i løbet af mange
aar; i tidens løb. i Mangeaarenes Løb (gik

det) tilbage for h2ixn.HKaarsb.M.71. smst.

66. -aarig, adj. (jf. fleraarigj. 1) som
har varet, strækker sig over et tidsrum af
mange aar. (især om (uændret) varende til-

stand). NordBrun.Fast.Alv. mangeaarig
Kierlighed havde givet (løftet), mange-
aarig Lykke beseglet det.Rahb.Fort.II.
277. Deres Søn . . var efter mangeaarig
Fraværelse kommen h\em.Qylb.TT.177.
mangeaarig Erfaring. SÆ5. 2) knyttet til

subst., der betegner en person i en vis (varig)

tilstand: som har været i denne tilstand i

mange aar. (hun) var mangeaarig Enke,
og hsirnløs. Blich.(1920).XXVII.88. min
mangeaarige "Ven. VSO. -armet, adj.

især (zool.) til I. Arm 2.2: Mangearmede
Koraldyr (Anthozoa polyaktinia). Lw^/cen.

Dyr.^341. BøvP.III.378. || til I. Arm 3.2. et

mangearmet Delta. JHage.Den reneQeogra-
phie.(1833).167. Verdenshist.VI.117.\\til I.

Arm 3.b(sp. 83P*). en mægtig, mange-
armet Candelaber.fl'CAnd. Fili.546. -ar-
tet, adj. (jf. u. arte 5 samt forskelligartet^
især knyttet til abstr. subst. (vbs.). Det er

en talrig og mangeartet Klasse, disse
umiddelbareMandfolk.GoM8c/4m.flj7.JJ.iiO.
mangeartet Læsning. Schand.AE.167. (præ-
stens) mærkelige og mangeartede Viden.
Pont.LP.VIII.147. -benet, adj.jf. I. Ben
4.2: Elletræer, der med deres høie Rødder
syntes at staa mangebenede i sort Muld.
Grjel.T.264.\\spøg. (som ordspil) til IL bene 2,

om person, der har faaet karakteren „bene"-
10 i stort antal. Bahb.Tilsk.1795.471. jf. Dania.

11.319. -blomstret, adj. spec. (bot.)

om (blomst med) blomsterstand, der bærer
mange (8maa)blomster (polyanthemus).Rostr.
Flora.'U.(1917).426. mange blomstr et
ranunkel, Banunculus polyanthemus L.
smst.161. mangeblomstret hejre, ^ro-
mus pratensis Ehrh. smst.38. -dele, v.

dele i mange dele; især i part. mange-
delt, som er delt i, bestaar af mange

20 dele. det mangedelte Gudehus. Jørg.JF.
11.173. Vinduets mangedelte smaa Ru-
der. HusogHjem.l912.122.sp.2. (overf.:) Den
Mangedelthed, som politisk skulde bli-

ve Landets Euin.V Ved.ÉF.152.
\\

(bot.) som
vbs. Mangedeling, om celledeling, hvor-
ved der foregaar en række delinger af ker-

nen, inden nogen vægdannelse mellem delene

begynder. Warm.Bot.154. -dobbelt, adj.

('j/.flerdobbeltj som bestaar af samme (sam-
30 mensætnings)del mange gange gentagen, de

øvrige Gjæster laa ved hans Fødder, og
kun Hr. H. sad oprejst, men forekom Hr.E.
mangedobbelt. Goldschm.II.347. Den so-

ciale Smitte virker med mangedobbelt
(o: mange gange større) Intensitet inde i

Byerne. VVed.BB.247. som adv.: (deres

moralske fordringer er) mangedobbelt (o:

mange gange) større, naar de retter

sig mod os andre. Ekstrabl.^lil920.2.sp.6.
40 -doble, v. vbs. -ing (Lauesen.S.73). (jf.

-dobbelt samt flerdoble^, nu syntes hun
pludselig at have faaet sin Arbejdsevne
jnRUgeåohlet. EJuelHans.TK.290. vi kan
ikke mangedoble vor Medfølelse i det
\ien.delige.Bode.KA.114. Staten havde kun-
net dække Krigsomkostningerne . . ved
Mangedoblen af sin indenlandske Gæld.
Verdenshist.V.W. -farvet, adj. Cf -farvig.

HWest.StCroix.(1793).165). (jf.en-, flerfar-

50 vetj. Moth.M24. Solen spiller paa det man-
fefarvede Løv. Goldschm.Hjl.I.60. JLange.
.145. 1. -fold, et. 1) ('77. Forfoldighed;

regn.) om et tal, der, i forhold til et (ell.

flere) mindre tal, kan fremkomme ved, at

man multiplicerer det (ell. de) mindre med
et helt tal (multiplum) ; fold (III.2). Selmer.

FO.II.465. Sal.XII.1097. et enkelt Barn
(befordres) paa en Billet til halv Pris, af-

rundet opad til Mangefold af 5 Øre. DSB.
60 Personregl.9. (mindste) fælles mange-

fold, (mindste) tal, hvori andre (mindre)
tal gaar op. Fællesnævneren, som bruges
i regning med brudne tal, er „mindste
fælles mangefold", hvori alle enkeltnæv-
nere gå op. HjælpeO. Find mindste fælles

Mangefold for: 2 og 5. JBjerre.Folkeskolens
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BegnebogJIL(1917).5. 2) (jf. U. mange-
fold; 8j.) d. 8. 8. Mangfoldighed. Forslag
og Planer, hvis brogede Mangefold sna-
rere forplumrede end belyste Sa.gen.Hertel.

A.494. II. -fold, adj. {ænyd. glda. mangie)-
fold, æda. managh faald (Harp.Kr.LXXin),
srrU. oldn. margfSdr; se art. -fold; j/. mang-
foldig; O, især højtid., poet. H nu kun ubøje-

ligt og ofte (uden for attrib. stilling) uden
skarpt skel ml. anvendelsen som adj. og adv.)

1) som adj.: som forekommer ell. gentages
mange gange; mangedobbelt; mangfoldig, ud-
forske . . Naturens Hemmeligheder samt
dens mangefolde Kræfter og Virkninger.
LTid.l740.378. »Jorden med mangefold
Skiønhed sig pryder. Bern. iVZ).90. *Fot
Konger sjælden Taarer rinde | Saa varme
og saa mangefo\d.GTundtv.PS.VlJ274. »Har
du (o: fuglen) ei lyttet til mangefold
Smerte j Selv hos den fjedrede Flok.
Winth.1.69. han maatte . . vige for Over-
magten, og den tyrkiske Hævn var mange-
fold. 5o^an.J/.i5i. 2) som adv., i udtr.for
gentagelse olgn.: mange gange; ogs.: i høj
grad; i stort maal; undertiden m. bet.: paa
mange maader. Moth.M.24. "Det styrker
Glæden, mangefold, naar munter du |

Saa
løber frem (o: for at være tned til at skyde
paa Balder). Oehl.ND.181. »Lykken hun er
en underlig Trold,

|
Leger med Folk saa

mangefold. Grundtv. Saxo. II.9 (efter Rimkr.
M.98). Gud har mangefold erstattet mig
mine Ungdoms lj\åe[sev.Blich.(1920).X.
171. om nogle Hundrede Aar vil Folke-
mængden være øget mangefold. Bogan.II.
130. jf. IIL Fold 1 : der er ingen, som ha-
ver forladt Huus, eller Forældre . . for
Guds Riges Skyld, som jo skal annamme
det mange Fold (Chr.VI: mangfoldigt^
igien. Luc. 18. 50. \ -folde, v. (jf. H.
-fold 1^ mangedoble, store Landstræknin-
ger, hvis Værdi i Aarenes Løb er blevet
mangefoldet.Den lige Vej.1911112.66. EMøl-
ler.Inderstyre.(1914).3o8. -foldig, adj. (jf.
fler-, mangfoldig; tD, 1. br.) mangefold;
mangeartet. Nu saaes kun den mange-
foldige Y)øåsi2ive.Blich.(1920).XV.84. Mark
og Have (havde) ikke længe pranget med
en saa mangefoldig Grøde. QyrLemche.K.
258.

II
især om sammensat, gentagen lyd. Et

mangefoldigt „Ja" var Svaret paa denne
Tale. Bergs.GF.1.301. *et Brus af Blade
ud fra Vejens Træer, | en mangefoldig
Lyd. Jørg.É.46. -folds-, t ssgr. (fagl.) til

I. -fold, i ssgr., der betegner en gentagelse

af et fænomen, samtidig optræden af flere

ensartede fænomener; fx. Mangefolds-
punkt, -tangent ('maf.; se Sal.^XVI.534),
-telegraf (i) ^om telegraferingsmetode, ved
hvilken een ledning samtidig kan benyttes

af flere apparater; muUiplekstelegraf(i).
Sal.XII.309. Hage.*1003). -formet,
adj. spec. (naturv.) om planteslægt olgn.:

som optræder med mange indbyrdes afvi-
gende former inden for samme art(polymorf).
Meyer.^442. NaturensV.1921.402. Mange-

formethed (Polymorfi). smst. O -gifte,
et. (sj. Mang-. vAph.(1772).Ill).(jf En(e)-,

Flergiftej det forhold samtidig ell. efter-

haanden at være gift med mange (polygami,
polyandri); ogs. om løsere erotisk forhold tU
flere personer af andet køn. MRubin.(Tilsk.

1888.908ff".). det Mangegifte, hvori Byron
levede (Brandes.NE.469 : den polygamiske
Existens, Byron førte^ i Venedig. Brandes.

10 V.552. hun havde været 5 Gange gift.

Dette Mangegifte forsvarer hun djærvt
og lystig. NMøU.VLUt. 11.311. -grenet,
adj. O (især bot.) til I. Gren 1. Moih.M25.
HCAnd.lI.34. i plantenarme: mangegre-
net star, Carex chordorrhiza Ehrh. Lange.
Flora.119. Q G) til 1. Gren 2.6. Ad en mange-
grenet Sporvifte skulde vi nu fordele over
HundredeVogne.BucAA.J7H.i75.-gnderl,
et. (nu næppe br. Mang-. SorøSaml.I.91.9S).

20 (sj.) dyrkelse af mange guder; flerguderi;
polyteisme. AOlr.NA.66. -haande, adj.

se H. Haande. -hannet, adj. (jf. -hun-
net; bot.) om blomst: som har flere end 20
støvdragere. Sal.XIL310. i flt. (som subst.):

mangehan nede, betegnelse for den 13.

klasse i Linné's system (Poluandria). smst.
Bostr.Flora.^U.(1917).XT. -hed, en. {jf.
^Wa.mannighet. lMo8.48.16(GldaBib.); sj.)

om det forhold, at noget forekommer i stort an-
30 tal; mangfoldighed. Livet er en Bevægelse

fra Mangehed henimod Enhed. ArthChrist.

Aage Wenier.(1910).77. NMøll.VLitt.Lll6.
m -herredomme, et. herredømme (rege-

ringsform), der udøves af mange paa een gang.
VVed.C.20. -hovedet, adj. (tidligere ogs.

-hoved j. Hydra. (var) en mangehoved Vand-
slange, som Hercules efter megen Kamp
dræbte..JBaden.FrO.Ll61. overf. (jf. Ræve-
bog.1.345) om den store mcengde, folket, pu-

40 blikum: De to Scener bejlede om Kap
til Publikum . . og det mangehodede
Uhyre fortærede i Ro baade Heiberg og
hans Modstander. VilhÅnd.Litt.III.433. jf.:
ingensinde er der mødt ham en saa mange-
hovedet Modstand som i de Dage.Johs
SteenstrJLG.2o6.\\mvingeh.o'vedet rod,
(jf. Hoved 9.2; bot.) om (pæle)rod, oven for
hvilken findes et stykke stængel, der forgrener
sig stærkt med en tueformet vækst. MentzO.

50 BiU.25. -hunnet, adj. (jf. -hannet; bot.)

om blomst: som har talrige frie støvveje eU.

grifler. Sal.XII.310. i flt. (som subst.): man-
gehunnede, betegnelse for en orden i Lin-
Tvé's system med 12 ell. flere frie støvveje ell.

grifler (Polygynia). smst. -kant, en. figur
med flere end fire sider (jf. MO.); især
(geom.): figur, der begrænses af tre ell. flere

rette linier; polygon, hvad er nu Aarsagen
til, at den ligesidede Sexkant forekommer

60 os langt skjønnere end de andre Mange-
kanter. 0rst.III.87. Helt rund opførtes vel
næppe nogen Gaard . . men i Mangekant
opførtes flere. TroelsL.in.28. Geom.67.
-kant-ben, et.(anat.)i forb. det store
og det lille mangekantben, om to

mangekantede knogler i mellemhaanden, Os

59*



935 mangekantet Manisel 936

multangulum majus og minus. Sal?X.572.
•kantet« adj. I) (især {^) til I. Kant 1:

som har mange kanter. Moth.M25. Briin-

ntcA.l/.^03. MangekantedeBen Cntt; mange-
kantben^ kaldes to Haandrodsknogler. Fa-
num.460. || (jf. I. Kant 2) overf.: som har
mange særegenheder, kanter, vanskeligheder.

han er . . uden egen Skyld stødt sammen
med den mangekantede, danske Retspleje.
Dannebrog.^^/alSlO.l.sp.S. j/.;Aander . . ud-
rustede med Særhedens Styrke ogMange-
k a n t e th e d. Brandes. VII.30. 2) (jf. -kant

;

til I. Kant 3; geom.) om figur: som begræn-
ses af flere rette linier; polygonal. vAph.
(1772).11.247. fire aldeles ens Bygnin-
ger, der omslutte en mangekantet Plads.
JJessen.ØV.211. -kyndig, adj. (sj. mang-.
Bahb.NF.1.257. Grundlv.PS.1.443. Meyer.''

816). {til dels som overs, af oldn. marg-
kunnigr, trolddomskyndig ; især W) kyn-
dig i mange ting. Rahb.E.IV.160. Trold-
manden Faust, der var en paa sin Vis
ikke mindre mangekyndig Mand end Ve-
imsin.VilhAnd.Erasm.1.183. jf.: Strindberg
. . Polygrafen med den historiske og na-
turvidenskabelige Mangekyndighed.
Brandes.F.280. ^spec. om den, der er kyndig
i hemmelige ting: trolddomskyndig. Paa Berg-
thorsval var en Kiærling, som hedde Seun,
hun var mangkyndig, og fremsynet. Rahb.
NF.I.257. Grundtv.PS.1.443. -kens, adj.

se u. II. Køn 2.2.

I. mangel, en. [imaii'(8)l] flt. (nu kun
i bet. S) mangler ell. f mangle (LTid.1748.
125.643). (ænyd., no. d. s.; fra ty. mangel,
sideform til mht. mank, mangel; besl. m. lat.

mancus, lemlæstet, mangelfuld (jfmankere))
1) (jf. Blod-, Folke-, Ilt-, Kasse-, Kompe-

tence-, Pengemangel o/Z.^ om det forhold,
at noget (i det foreliggende tilfælde) ven-
tet, ønsket, mere ell. mindre nødvendigt
ikke er til stede ell. (jf. spec. bet. i.s) ikke

er til stede i tilstrækkelig mængde; (del-

vis) fraværelse af noget ventet, ønsket,

nødvendigt, (næsten kun med nærmere bestem-
melse, navnlig ved efterfølgende præp., især
af (se bet. 1.2^ og paa (se bet. l.sj, ofte til-

lige m. foreg. præp. (i mangel af, af mangel
paa olgn.), alm. i indlede7ide ell. indskudte
(parentetiske) udtr. i sætn.). 1.1) (sj.) med
det ikke tilstedeværende bestemt ved en gen.
ell. (m. overgang til bet. 3) ved situationen.

du besidder jo det (o: penge), hvis Mangel
erAarsagtil mmJ)ød.Hauch.II.214. Spørgs-
maalet er i Øjeblikket om 6 Kj. 50. Kan
De dække Mangelen (o: kassemanglen)
straks? Buchh.UH.lOl. 1.2) (jf. af A. 14.5)

med efterfølgende præp. af (nu vist kun om
fuldkommen fraværelse af vedk. ting osv. og
1. br. uden for forb. i mangel af^. jeg troer
icke de formedelst Mangel af Proviant
skal kunde holde en Beleyring ud i 24 Ti-
mer. Holb.Tyb.V.6. (man) klager over Man-
gel af Agerdyrkere. JSneed.VIIL509. (du)
bebreidede mig Mangel af al Ædelmod.
Ew.(1914).VI.146. *(han) forekasted | Ham

Mangel, snart af Mod og snart af Evner.
Oehl.DM.70. det er saa nemt at skyde
Skylden paa Manglen af Evne, paa Mang-
len af Tid. Kierk.X.173. Tops.I.42(se af A.
14.5J. II

(nu næppe br.) m. foransat art. ell.

pron. en alt for stor Overflødighed af
Blod er mere at befrygte . . end en alt

for storMangel af samme. Eilsch.PhilBrev.5.
Forraader ikke denne Aandssmidighed en

10 Mangel af Characteer? Oehl.XXV.249. Hun
anførte som Grund . . sin fuldkomne Man-
gel af Tilbøielighed for ham. Gylb.V.218.
det er da heller ikke af nogen Mangel af
Kjærlighed fra min Side, at jeg ønsker
at see dig nydelig klædt. smst.X1.70. || for
mangel af (noget), (nu sj.) paa grund af
fraværelsen af (mangelen paa); fordi (no-
get) ikke findes (mangler). Der voxer intet

uden Græs og vilde Figen-Træe, hvis
20 Frugter for Mangel af Regn ikke bliver

moåne.Pflug.DP.815. sevidere for sp.l70^*'*°.

II
i mangel af (noget), næsten hm m. h. t,

person: naar, eftersom, hvis (noget) ikke

(fore)findes, ikke er for haanden (for ved"
kommende), mangler, hvad som kan være
forseet, eller i mangel af Ordbøger over-
sprunget, kan sidden (fremkomme som)
Supplementer. Eøysg.AG-.Fort.4r. Stats-

kassebøde 50 Kr., som i Mangel af Be-
30 taling skal afsones. PolitiE.^^kl923.1. især

i udtr. for, at man, naar man ikke har elk

kan faa det egentlige, rigtige, bedste, hjælper
sig med ell. nøjes med det (ringere), man
har. i Mangel af en anden — da der
ellers ingen var — saa kommer denne
stakkels Karl. Jacobi.(Skuesp.IV. 164). *l

Mangel af Maane vi nøies med Lys. Oehl.

XIX.249. en religieus Taler, der i Mangel
af at kunne tænke, dog kan snakke. Kierk^

40 VI.444. i Mangel af Andet bemærkede
jeg, at det maatte være gode Modeller,,

der stod til denne Kunstners Raadighed.
Drachm.TJB.128. Feilb. i mangel af
bedre (f et bedre. vAph.1772.III) olgn.

(jf. I. bedre l.i). I Mangel af det Bedre^
tager man tiltakke med det Ringere. VSO..
I Mangel af Bedre. Palle Bister, (bogtitel.

1889). i mangel af andets, bedres
havelse, se Havelse, (sj.) m. flg. (næg-

50 tende) at-sætn. : i mangel af, at . . ikke^
hvis ikke. I Mangel af, at (bukserne) ikke
bleve indløste, maatte han nødes til at

sælge dem. PAEeib.US.15.\\Tp^Si mangel
a^> (y-) <^«^ d' «• *• for mangel af. Paa
Mangel af Rum kunde hele Personalet
ikke indfinde sig. KbhSkiU. 1805. sp.l551.

dels d. s. s. i mangel af; jf: der holdes
Forsamling (blandt skoledisciplene), hvad
en ikke har seet eller veed, det veed en

60 anden, og paa Mangler af dette (o: sam-
talestof) er der baade Kort og Dambret i

Kammeret. En troværdig Discipels Nattetan-
ker.(1771).23. 1.3) m. efterfølgende præp.
paa, især om det forhold, at noget ikke er

til stede i tilstrækkelig mængde: stor knap-
hed paa; ganske utilstrækkelig fore--
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komst af. man har stor mangel paa Ma-
terie til TrsLgoedier. Holb.Hex.lVJ. jeg
hører jo aUe Mennisker klage over Man-
gel paa gode Danske Bøgger. sa.Bars.II.S.

(kløveravlen) staaer Fare for at gaae Krebs-
gang, formedelst Mangel paa Yiøe.Ådr.
*^/il762.sp.l0. det Lune, vor Vert udbredte
rundt omkring sig, erstattede Mangelen
paa Fruentimmere.^a^^««.X) V.IX.183. Stil-

heden, Ødet, Manglen paa alt Levende,
selv om det kun var en Fugl, blev mig
pludseligt saa utaalelig. l>er^s.^fi.2o. (kvin-

dens) fuldkomne Mangel paa Hold i ero-
tisk Henseende. Leop. GoethesKat.(1906 )J2.

ogs. om noget ubehageligt, foragteligt olgn.:

den slags ^fyre, vittigheder osv.) er der
ell. har vi ingen mangel paa > FeUb. jf.
bet. 2: vi have ingen Mangel paa nogen
Tmg.DomJ.9.19.

fl
af mangel paa, paa

grund af fravctrdsen ell. (især) utilstræk-

kelig forekomst af. Holb.Ep.VJ216. Af Man-
gel paa Konst-ord har jeg været nød til

at smidde (o: smede) mig selv et Par.
Høysg.S.a6^. (en) Digter, der . . døde af

blot Mangel paa tJnderstøttelse.ÆJir/iW^^.
IV.378. I denne Melkeveisverden — som
vi af Mangel paa et bedre Ord viUe
kalde den — er vor Sol indbefattet og
har sin Bane. Ørst.III.12. (vindtiemes) Ru-
der var helt iriserede af Mangel paa Puds-
ning. F^er^sfrøm.lTA'.S^. t^) m. andre præp.

II (Jf- IV. for 7.6 og 7.8; nu sj.) m. efterføl-

gende præp. for. I Æbeltoft er Butik til

Leje I.Maj . . Her er særlig Mangel for

en Galanteri-, Udstyrs- & Isenkramforret-
ning. Pol.**/il900.4.sp.8. jf. bet. 2: lide Man-
gel for Vand. Cit.l ?36.(JySaml.éB.in.237).
t udtr. af mangel for (noget), (jf. bet.

l.j-8^ paa gruna af fraværeUen af; fordi
(noget) ikke findes (mangler), af Mangel
for Regn voxer der lidet Riis.Pflug.DP.
851. Sneglen (maa) hænge ved Jorden af

Mangel for Vinger. I, Tvf.i738.555. || (jf.

HL i 7.2; m. overgang til bet.3) m. efterføl-

gende præp. i. en Masse af Beskyldninger,
som . . grunde sig paa Mangel i det simp-
leste Begreb. fleJ6.Pros.X.ii5.

2) (især 13; jf. dog Feilb.) om det for-
hold, at man (næsten) ikke har det
nødvendige til livets ophold; (haard)
trang; nød. du skal tjene dine Fjender .

.

i Nøgenhed og i allehaande Mangel. oMos.
2S.48. Naar jeg haver mangel, da sender
Gud mig altid noget til nøåtørft. Høysg.
AG.166. Saa langt havde jeg frie Reyse
— I det mindste kunde jeg ikke frygte
for at døe af l>,i.iinge\.Eic.(1914).IVJ258.

Bevar ^»j^ni^/ie^en j forMisvæxt og Mangel,
for Sygdom ogmred.Blich.(1920).VILl73.
Mangel og Trang qvæle al huuslig Lyk-
salighed. Gylb.yovel.II.151. At afhielpe den
Fattiges Mangel. VSO. (hans) Overdaadig-
hed lod ham altid i MangeL JPJac.J.ii9.
tnlem. (nu næppe br.): Man seer ingen
Mangel paa ham, man skulde ikke troe
han var i Trang. Leth/1800). | især i forb.

m. lide. JSneed.III.176. »Det raske Folk
kan ingen Mangel lide,

|
Thi Ag'ren her

sig bølger som en Sø. Boye.PS.IV.151. der
han havde fortæret alt det, han eiede,
blev en svar Hunger i det samme Land;
og han begyndte at lide Mangel ^C%r.F7;
begyndte at fattes^. Luc.15.14. Feilb. talem.

:

Ladefogdens hest og kokkepigens kjæ-
reste de lider ingen mangel, ^rwf. Ori-

10 spr.589.

3) (jf. Leeemsmangel^ wn det forhold,
at noget ikke er, som det burde være
(ikke (fuldt ud) godt, fuldkomment, heU, kom-
plet olgn.); brøst (1 og især 2a); fejl (I-l);

lyde. (især m. h. t. ting ell. forhola; ofte i

(tautologisk) forb. m. Fejl^. Auctor (har)
til Hoved-Absigt, at afhielpe de Feil og
Mangle, som findes i sær i de ældste Fri-
siske HistOTieT. LTid.1748. 125. (tepottens

20 laag) var klinket, det havde Mangel, og
sin Mangel taler man ikke gjerne om.
HCAnd.VIII.17. Dette Huus har den væ-
sentlige Mangel, at Grunden er skiev.

VSO. I skulle være fuldkomne og uden
Mangel (Chr.VI: gandske; 1907: uden
Brøst^, saa Eder fattes intet. JacJ.^. det
er en (slem) mangel, at der ikke er elek-
trisk lys i huset > skjulte mangler (jf.
skjulte fejl u. L Fejl l): Lassen£0.88. Med

30 Hensyn til skjulte Mangler staar Retten
til at gøre Indsigelser (køberen) aaben,
men han er da pligtig at fremkomme med
saadanne Indsigelser snarest mulig efter

at have opdaget Manglerne. Hage.*241.
||

m. efterflg. præp., dels ved ei/. f paa (Moth.
M65) som udtr. for, at der er en ufuldkom-
menhed ved den omtalte ting, dels (jf. bet.

l.i) i som udtr. for, at der mangler noget i

det omtalte forhold. Han vil finde Mangler
40 i Alt. FSO. der er en mangel ell. mangler
ved det meste her paa jorden j FeiW.

||

om fejl, mangelfulde oplysninger i et regn-

skab olgn. Der er Mangler i Regnskabet.
MO. spee. (jf.Mangelspost; nu næppe br.)

om en revisors anmærkninger ved saadanne
steder i et regnskab, gøre, slåe mangel i

et regenskab. Moih.M65.
IL Mansel, en. ('Mangle. Moth.M66.

LandbO.III.506). /I«, mangler (VSO.). {lige-

så som SV. mangel fra ty. mangel; gennem
mlat. manga, manganum fra gr. månganon,
kastemaskine; i ty. og nord. sammenblandet
m. II. Mandel; sml. III. mangle; nu vist kun
dial.) d. s. 8. Manglebræt. Moth.M66. VSO.
Landbo.III.506. Esp.455.

III. Mang^el, en. se IL Mandel.
Mangel-, t ssgr. især til 1. Mangel (3);

jf. Mangels- H om Mangel- som sideform
til Mangle- (af U. Mangel, IH. mangle^ se

60 Mangle-, -ngtig^ adj.Cf-atGg. LTtd.1724.
806.172.5.191). intk. -i ell. (sj.) d.s. (LTid.
1725.299). (jf. .haft(ig); nu sj.) som har
mangler; mangelfuld; defekt. Hvor (manu-
skripterne) ere mangelaftige vil mand op-
fylde Lukkerne ved de af (kirkefædrene)
udsøgte Skriftens Stæder, iTulJ 754.806.
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Der tales meget om Politimangler i Ho-
vedstaden; men kjendte De noget til slige

Anstalter paa Landet, skulde de finde
dem ubeskrivelig mangelagtige. Politiven-

nen.l800.1783.jf.: Forordningens Man g el-

ag tigh ed. smsfJ805. den, som er defekt
med Hensyn til det religiøse Organ, vil

ikke blive sig sin Mangelagtighed bevidst,
fordi man taler til ham derom. BSc/tM;a-

nenfl.M.IL81.
mangle-led ell. -ledes (MO.), adv.

{ænyd. mangeled(es), glda. mangeledis; nu
sj., poet, arkais.) paa mange maader; mange-
luna(e). -led: SalmHus.424.4. *Velsign
ham (o: kongen), Herre, mangeled | med
Aftenrødens skjønne Fred. Rich.III.63.

mansel-frl« adj. (03, l.br.) uden mang-
ler; lydefri, uden (illusionen) vilde Natu-
ren ikke vise os noget mangelfrit eller

fuldstændig Skønt, Statuen vilde være os
en Sten. Brandes.XIl.129. -fuld ^ adj. som,

har mange mangler; ufuldkommen; fejlfuld.

I kiende det bedst, hvor mangelfuldt
endnu det Gode . , er i Eder. Mynst.Præd.
1.125. (hendes) mangelfulde Retskrivning
. . plejede (han) at gøre sig lystig over.
Brande8.VI.412. Saaby.'' GJ -fnld-hed,
en. fnSielden." MO.). Mindelsen om egen
Mangelfuldhed. Sibb.P.1.289. Kierk. VIII.
405. Tops.III.253. f -haft, adj. {fra ty.

mangelhaft; jf. -haftig) mangelagtig; man-
gelfuld. Langebek.Breve.139. Man bør al-

drig røre ved Hovedet paa en Nyfød,
med mindre . . det skulde have faaet en
mangelhaft Skikkelse. vAph.B0.16. -haf-
tig, adj. intk. -t ell. (sj.) d. s. (Høysg.S.
Bblr). {ænyd. d. s.; fra mnt. mangelhaftich,

jf. ty. mangelhaftigkeit; sml. -agtig, -haft;

nu næppe or.) d.s. den latinske Overset-
telse . . er urigtig og mangelhaftig. Lange-
bek.Breve.308. Oberste T. . . fandt (damp-
maskinen) mangelhaftig og i maadelig For-
fatning. Chr.VlII. (Bornh. Samlinger. XVI.
(1925).52). -post, en. se Mangelspost.
Mangels-, i ssgr. (emb., jur.) til I. Man-

gel (3) (jf. Mangel-j; se ogs. u. Mangle-.
-liste, en. liste over mangler ved noget,

spec. over hvad der ikke findes (mangler) bl.

afleverede (arkiv)sager. ITistMKbh.2R.II.
63. -paategning, en. (jf. -postj en af
retsskriveren t et tinglæst dokument an-
gaaende ejendoms overdragelse indført an-
mærkning om mangel i erhververens hjem-
mel. Lassen.AO.H85. -post, en. fs/. Man-
gel-. ChrFlensb.DM.II.46). O/. Mangel-sted;
nu 1. br.) mangel, som anmærkes ved noget
(især et regnskab); ogs. (jf. -paategningj;

anmærkning om en saadan mangel, ner og
der (i et historisk værk) kan findes en og
anden Urigtighed eller Mangels -Post at

forbedre og opfylde. LTid.1747.525. min
Herre (er) ingen stærk Regnemester, og
kand følgeligen ingen Mangels -Poster

fiøre i min Regning. Biehl. Den forelskede
'en.(1765).87. Grundtv.B.II.83. TMørch.

MitLevnet.II.(1831).113. MO.

Mangel-sted, et. (sj., nu næppe br.)

om sted, hvor en fremstilling (i en bog) er
mangelfuld; mangelspost. Mangel- Steder
(i en Livius-tekst). LTid.1737.127.
mange-lund ell. -lunde, adv. (sj.

mangenlunde. Bang.(Teater-Bogen.(1901).
97)). {ænyd. glda. d.s.; jf. -led(es); nu især
højtid., poet. ell. arkais., ofte i forb. m. adv.
saa) 1) som adv.: paa mange (forskellige)

10 maader (ofte som, poet. fyldeord). *Ey no-
gen hørde før i lige lang en Stund

|
Slig

Klage, som de gav paa Ræven mange-
lund. BeynikeFosz.(1747). 158. *Min Sjæl
sig fryder saa mangelund,

|
Som Fugl ved

Dag hin klare. Grundtv.SS.IV.413. (vi)

drømte mindst om . . at Venskabs og
Kjerligheds skjønne Baand saa mangelund
skulde sønderrives. Blich.(1920).XV.147.
*Da oplod den fløjelsklædte sin Mund |

og
20 talede til dem så mangelund

| om Verdens
Skaber og Herre. Blaum.AE. riii. -lunde:
•Du est med mig, min Gud, i allenstunde,

|

Din Kjæp og Stav mig trøster mange-
lunde. SalmB.us.27. 2. deres Fordele og
Tilbøieligheder stride saa mangelunde.
Mynst.Præd.(1815).239. *0m os regnens
røster mangelunde

|
fylder mulmets ør-

ken. NMøll.R.37.
II (1. br.) m. bet. af gen-

tagelse olgn.: mange gange; m. h. t. ytring:
30 med mange ord; udførligt. *Jeg (tilforn)

saa mangelund
|
Sad i en huuslig Kreds.

Bagges.1.52. 'Han sagde ydermere, |
Den

Herre saa mangelund : | Var der af Jetter
flere, | End Sand paa Havsens Bund (osv.).

Oehl.NG.26. *græde daglig saa mange-
lund,

I

Tilsidst kan Øinene skade. sa.L.II.

119. 2) som adj.: af mange (forskelligt)

slags; mangeartet ; mange haande. En dei-

lig Krands af mangelunde Blomster og
40 Grønt. Sibb.II.211. hans mangelunde For-

retninger i Stald, Svinesti, Skov, Mose.
Bagger. 1. 57. *Liig Pile da med jernbe-
slagne Braadde

|
Af Ynk, mig traf saa

mangelund en Jammer,
|
At jeg holdt

Haand for mine Øren baade. CKMolb.
Dante. 1. 184. Kærligheden er mange-
lund. Ci2oos.Jfodernefi/.itf^erflfMr.('i9i4j.i 69.

-lunde som ent.: Vær nøjeregnende som
Afsender (o: af lykønskninger), men ikke

50 som Modtager. Livet er saa mangelunde,
og Pligterne saa hurtigt vekslende, at

en Forglemmelse af den Art er undskyl-
delig. £Gad. rr.i50. j/.; Ungdommen er

jo forhaabningsfuld og ukendt med Li-

vets Mangelundheder.DagNyh.^y3l926.
9.sp.3. -lov, en. 3( om bregner af en til engel-

sødfamilien hørende slægt med enkelt ell. dob-

belt fjersnitdelte blade (Aspidium) ; især om a 1-

mindelig mangeløv, A. filix mas (jf.
60 Bregne slutn.).Viborg.Pl.(1793).208. Lange.

Flora.l6. forskellige Bregner, saasom Kær-
Mangeløv og Skarpfinnet Mangeløv. i^'rern.

DN.214. -millionær, en. ejer af fiere ell.

mange millioner (kroner osv.). Rode.EM.22. ||

hertil (spøg.) som fem.: en russisk Mange-
millionøse. NatTid.*/iol925.Sønd.7.8p.l.
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manglen, adj. og ubest. pr(m.[^mai[(3)n]

Heysg.AG.o3. (nu ikke i rigsspr. mang (m.

flg. ubesi. art. en). CFrim.AS.48.125.144.jf.
hest. f. mange u. het. \.i). intk. mangt [mai^'cf]

eU.(vist kun i adjektitnsk anv.) mangent (Chr
Borup.PM.127. Frank.SD.29. Ørst.VIII.
126. Grundtv.Opir.II.6. Ing.P.15. ogs. m. flg.

ubest. art. et: Bagge8.DanfJ.334. Grundtv.
PS.I.389JII.305) eU.(i mindre højtid, spr.;

i talespr. if. MO. Levin.) m. flg. ubest. art.

mangen (Sort.ES.E4r. Falst.55. Bagges.
Ungd.II.l?8. Molb.DK.232. jf. Esp.§151c)
eU.(nu dial.) mangct (HolbJ)H.II.266. Ørst.

VI.155. Ing.RSE. VI.8o. Ploug.I.33.131. ogs.

i forb.: manget et.sm8t.II.36. jf. Esp.§lolc)
eu.(8j.) mang ^mang et Stød. Éøy8g.S.31)

\\

best. f. ent. mange, se u. bet. 1.4 H flt. mange
['maiis] (dial. ogs. manne olgn. (Kort.l31f.),

jf. (som jy.): maane 'BøTn.Holb.GWJ.3).
||

gen. i selvstændig anv. O mangens. Moth.M25.
Bahb.Til8k.1796.640. CBemh.VJ.77. Mikkels.

Ordf.313. flt. manges. TimmAP.261. Ploug.
11.19. 2Makk.l2J24(Chr.VI: mange deres;
jf.Feilb.). MatthJ24.12(SkatEørd.). ((enyd.

mangen (intk. mangt, ogs. maoget, flt.

mangeø, glda. mang (en), mangen (intk.

mangt, o^s. manget ( Rimkr.M.138.193.249),

flt. mangej, æda. manygh (Harp.Kr.l06),
intk. mangt (smst.189), flt. mangl, mang(h)æ,
manygh ofl., sv. mangen (fsv.m^ngex, mang
(en), mangen^, sen. oldn. mangr, eng. many,
ty. maneh(er), got. manags; besl. m. Mæng-
de; sa. ord som æda. margh, fsv. margher,
marghin, oldn. margr, se APhS.VI.209ff.
II
formen mangen er opstaaet ved tilknyt-

ning af flg. ubest. art. en (jf. IL en C)
samt ved analogi fra ingen, nogen olgn.

||

t ent. isfpr CP. t alm. takspr. næsten kun t

mere ell. mindre faste udtr., talem., oi-dspr.;

jf.: Mangen og mangt er næsten gaaet af
brug. Høysg.AG.53) som udtr. for, at noget
forekommer i et efter omstændighederne
stort ell. betydeligt antal (jf. mangfol-
dig; mods. een, faa olgn.) ell. som betegnelse

for et ubestemt (ubekendt) antal, hvis
størrelse paa særlig maade angives
eU. antydes (fx. ved adv. hvor olgn.).

i) i ent.; kun (uden for bet. l.i) som ubest.

pron., egl.som udtr. for en tankemæssig udskil-
lelse af de enkelte (væsentlig ensartede) Ud i

en gruppe, en rækkefølge, som hvert for sig
typisk, væsentligt, afgørende; jf.: Verden
giver os . . mangt et Stød (eller mang et
Stød) (vil sige) at iblant de Stød, vi faae,
ere der mange, hvoraf ethvert forstyrrer
os. Thi, dersom Meningen var, at de ikke
forstyrrede, førend der kam mange af dem
sammen; skulde det hede mange Stød, og
ikke, mangt et St«d. Eøysg.S.30f. l.i) knyt-
tet (især som attrib.) til et subst., ofte tillige

m.flg. attrib. adj., i mindre højtid, stil i alm.
(i intk. nu altid) m. ubest. art. umiddelbart
efter mangen (se Mikkels.Ordf.313). (i tale-

spr. især i udtr. som (saa) mangen (en) (god)
gang olgn.. se u. Gang 4.i slutn. samt god
10.1^. *volden,

| Dannevirke kaldt, | Som

har mangen tørning holden, | Før dend
slet forfaldt. LKok.(PSyv. Viser.(1695).586).
•Kruse falder Tiden lang . . | Han rykker
frem, og kløver mang

|
En Pandebrask.

CFrim.AS.48. *raig mangen et Haar paa
Hovedet alt graaned. Bagges.Ep.3S4. 'Paa
Marskens Lønbrev-Pergament

| Stod man-
gent mægtigt ti&vn. Tng.DM.38. 'Hun
spinder, væver, hun er færdig i | Mangt

10 Haandarbeid. firr.JX-878. 'Mangen anden
Broder (o: klosterbroder) skulde

|
Dømme

dig til strenge FsiStei. sa.D.II.64. der
har levet mangen en Digter, der vilde
være bleven ligesaa udødelig som Ho-
mer . . mangen Componist, der vilde være
bleven ligesaa udødelig som Mozart. Z^i^r/f.

1.31. jeg stod her mangen en Aften.Fritz
Jurg.nr.49. mangen gang, stund olgn., se

Gang (^.1 slutn.) osv. % m. foreg, (ofte be-

20 tydntngssvækket) adv. 'Favre Ord fryder
saa mangt et Hjerte ffryde mangt et
lÅ\eTte.Hrz.VI.37).DFUJl.nr.8.1. Jeg tør
ikke siige hvor mangen nroelig Nat, jeg
har haft for hans skyld. Eolb.HP. 1.4.
•Tak af Hjærtens-Grund

| For Gave god
fuld mangen. Grundtv.SS.lII.87. •Saaman-
gen stolt Sømand den samme Nat |

For
sidste Gang lukked sit Øie.Blich.(1920).
XXI.183. ^el har jeg tømt saa mangen

30 Skaal, | Men ingen beesk, som den sidste.
WinthJVJ21. •Roselille og hendes Moder,
de sad over Bord, | De tåled saamangt et
Skjemtens OTd.CKMolb.SDJ.71. »Der nejed
saa mangt et sødygtigt Skib I paa Bølgen,
som for. JVJens.Dt.20. | (m. overgang til

bet. Ijj; 1. br.) m. nærmere bestemmelse ved
ptæp. af. 'Da mangen, efter Sigendes For-
lydning, I Tvetydigt finder mangt af mine
\ers.Bagges.V.201. 1.2) (jf. bet. 2.i) man-

40 gen ell. (nu især) mangen en ell. anden,
» selvstændig anv., om person. 'Din flyvende
Gnist

I
Har Mangen i evige Luer henhvist'.

Kingo.254. 'mangen har aldrig fornom-
men, | At Rosen i Verden er kommen.
Brors. 11. *I Dag sees mangen een en
Lykkens Kiæle-Degge,

( I Morgen en
forladt og ulyksalig Mand. Clitau.lR.37.
•Venskab mangens Haand Dig villig by-
der. Rahb.Tilsk.1796.640. idag vil Mangens

soSkjebne blive afgjort. C^emA.F.i 77. der
gaaer Mangen omkring iblandt os, hvem
dog Døden har mærket. Kierk.V.213. man-
gen anden vilde have ladet sig friste, tabt
modet olgn.

\ | (1. br.) m. foreg, grads-adv.
•hastig . . den røde Hane kom,

I ()g jog saa
mangen en fra Huns og Eyendom.JZriia.
142. •jeg har ei studeert,

| Jeg blev, som
saa mangen Anden,

| Strax bestemt for
Handelsstanden. Heib. Poet. X. 205. Hvor

60 Mangen er ikke . . gaaet med freidigt
Mod i den visse Død? Gylb.NovelJl.25.
1.3) intk. mangt i selvstændig anv., som
subst.: mange (forskellige) ting (inden for en
vis art); meget (forskelligt); baade det ene og
det andet. •Skue Himmel, Hav og Jord, de
mangt dig lære skal. CFrim.AS.9. •Hvis



94S manglen manji^eii 944

Om og Dersom ey vare til |
Fik Mangt i

Verden en anden Retning. TBruun.Hvis-
Capitlet.(1829).3. Al saadan Skæmt (om
hans barnløshed) — og der var mangt af

den — var ham nu saa haardt imod. Qravl.

AB.lll.
Il (jf.bet.i.r, l.hr.) tn. foreg. grads-

adv. *(tiden kræver) snart for lidt og snart
for mangt | til Livets Blomstervanding.
Bich.II.352. *jeg har havt Saamangt at

skløtte. Itecke.HB.161. || i forb. m. meget,
især m. bet. af et modsætningsforhold: mange
spredte, forskellige ting olgn.; dels i forb.

mangt og meget, mange forskellige ting

;

baade det ene og det andet. Som det nu saa-
dan gik, dukked ogsaa mangt og meget,
som, mens Erik var der, ikke havde tur-

det rejse Hovedet, frem igen.JPJac.II.67.

jf'- jeg troede saa meget og saa mangt.
Jørg.Danimarca.(1921).52. dels i modsæt-
ningsforhold, i udtr. som ikke mangt,
men meget (jf.lat. non multa, sed mul-
tum ell multum, non multa) ikke (lidt af)
mange forskellige ting, men meget af det en-

kelte (især som princip ell. regel m.h.t. under-
visning ell. viden). Ikke mangt, men meget.
EdErslev.Geografi.Nr.l.^(1881).titelblad.'Den
italienske Sognepræst véd maaske ikke
mangt — til Gengæld véd han meget.
Jørg.DB.Sé. i vore Folkeskoler lærer man
mangt, men ikke meget. Skovrøy.LM.Bl.
1 .4) (nu kun dial.) uden distributiv bet., især

ved ord, der betegner noget, der ikke tælles:

megen, dejx (det) mange regn, mad,Jord
olgn., den megen regn osv. Esp.228. Feilb.

OrdbS.(sjæll.). sml.: (han) virkede med
mange Flid i sit eget Værksted. KNor-
dentJL.II.263. sml. bet. l.i: 'Achl ja hvor
mangen Vee

|
Har du (o: gud) min Siel

betaget. Brors.53.
\\ (jf. bet. 1.3; sj.) i intk. i

selvstændig anv., m. neutral bet.: mange ting;

mangt; meget, de meningsløseste Gloser
til Dannelse af Linier med rimende Ende-
stavelser og alt det andet Mange, som be-
undres af de kjære Samtidige. /i^Dreter/.

FolkenesFremtid.(18i8).61 .
j | (jf.mange flere

u.bet.2.2) i intk. som adv.; vist kun (som efter-

ligning af folkevise-stil (se fx. DFU.nr.27.1),
sj.) i forb. saa mangt, i høj grad; ved-

holdende. *Den Frue sidder paa Borgen,
saamangt der hun sørger. Rich.DM.22.

2) i flt., om et ubestemt, forholdsvis stort

antal; jf.: Han har mange Børn (siges

allerede om den, der har 5 ell. 6). MO. én
er ikke uden én, to er et par, tre det er
nogle, fire det er mange, i^eilb. mange er
tre, syv, fjorten, smsf. Krist.0rdspr.209.
sml. ogs. ssgr. som mange -hannet, -hun-
net, -kant ofl. II om jy. mange grød,
kaal osv. se Grød sp.254*, Kaal sp.l029^\
2.1) om et forholdsvis stort antal af en vis

(nævnt) art.; især attrib. knyttet til et subst.

{i flt.); ofte m. foreg. best. art. ell. (per-

sonligt, possessivt, demonstr. olgn.) pron. ell.

(subst. i) gen.; ogs. m. h. t. grad (antallets

størrelse) nærmere bestemt ved foreg. adv.
(tov, hvor, saa ofl). Han skal ikke . .

tage sig mange Hustruer, at hans Hjerte
ikke skal afvige. 5ilfos.i7.Jf7. ikke mange
Dage (o: nogle ell. faa dage) derefter sam-
lede den yngre Søn alt Sit, og drog uden-
lands.Lwc.i5.13. Om du opregner 100 gange
saa mange U-lykker for mig, hielper det
ikke. Holb.Masc.II.4(jf. Gang sp.676"). pi-

gerne i huuset seer paa vj mange rey-
sendes dsLnske.JacBircherod.JR.30. "Hvor

10 seer jeg glad igien de mange Yndig-
heder,

I
Som den maa være blind, der

kan ei see hos eder. W^ess.i4. *Kirken det
er et gammelt Huus . . | Taarne fuldmange
S3inkiGruus.Grundtv.SS.I.69. *At jage Lam
var hans (o : hvalpens) største Lyst, —

|
Det

kosted ham mange K.laps.Winth.SS.78. da
vred Moderen sine Hænder, sang og græd,
og der var mange Viser, men endnu flere

Taaxer. HCAnd.VLlOd. *nu, da man for
20 een har mange Venner. PalM.AdamH.I.

130. *At byde Gjester mange,
|
Den Hane

skulde gaa. BoisensViser.324. det gamle
Legemes mange Plager — lige til Gam-
melmandshosten og det haarde Lix. Vilh
And.AD.223. mange gange, haande, her-
rens aar, køns, penge, sinde, slags, tak,

tider olgn., se Gang f4.i slutn.), Haande (II),

Herre (1.5.3), Køn (1.2.2) osv. (sj.) m. foreg,

attrib. adj. : (hun) saa ud, som havde hun
30 ikke spist sig mæt de sidste mange Aar.

KMich.E.234. jf. bet. 2.2: *Døde stige op
igjen;

|
nogle gaa til Himmelen,

|
mange

gaa til Fanden. PASeib.US.614. \\ m. nær-
mere bestemmelse ved præp. af. den Mand
har det inde, som mange af os i Raadet
selv maa leede efter. Holb.Kandst.1.4. 'nu
ey mange

|
Af Maane-Skifter skeer,

| Før
man dig (o: den kristne menighed) prange

|

For Lammets Throne seer. Brors.302. Bø-
40 ger— forlæste, uindbundne, mange af dem
med Pletter af Temperafarve.Jør^'.Liy.ZJJ.
73.

II
m. flg. attrib. possessiv-pron. (nu bruges

næsten kun udtr. m. præp. af), jeg gik langt
videre i Jødedommen, end mange mine
Jævnaldrende (Chr.VI: mange af mine
lige i alder; 1907: mange jævnaldrende^
i mit Folk. Gal.1.14. der er ikke mange
hans Lige. D&H.I.585. || i appositionel anv.

Qvinder have de mange (nu: mange af^.

50 Pflug.DP.781. Omegnens folk var strøm-
met til så mange, at de ikke kunde rum-
mes i salen. Mikkels.Ordf.66. || som præd.
Jordens Børn, der skulde gøre Menne-
skene mange og overfylde alle Boplad-
serne. .ffnMOJSasm. 65.7.355. især til subj.:

Juda og Israel vare mange som Sand, der
er ved Havet i Mangfoldighed. lKg.4.20.

*Saa haard en Kamp der monne staae,
|

De Fiender var saa mange. Bahb.PoetF.I.
60 186. I ere mange, og vi kun to. Hauch.V.

120.
II
saa mange, (som) de er olgn.,

som udtr. for, at alt ell. alle vedk. er ind-

befattet: i samlet antal; alle (til)sammen.

byder til Bryllup saa Mange, som I finde.

Matth.22.9. Heyl kommer da I Fæhunde,
saa mange som I er; jeg er Karl for jer
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Hat, om I var tusinde. Holb.Mel.V.3. saa
mange vi ere, saa har hver sine Feil.

Skuesp.V.87. *Til saa mange, som vi ere,
|

Siger dog hun (o: kirken) moderlig: | Fø-
ler, her er godt at være! Grundtv.SS.IIL
374. lige saa mange, (som) der er
olgn., se VIII. lige 4.3. |) for mange (jf.
IV. for 20;. "Ti Bud fik Jøderne — det
var for mange; |

Hvorfor ei heller Jø-
derne dem hoXåt. FalM.(1909).II.8. 'Jens
er aldrig bange, | Men der var formange.
Bantzau.(PatriotiskeSange.(1864).Nr.8). jf.

:

imod Antagelsen af dette gunstige Til-

fælde hyppe sig altfor mange Vanske-
ligheder. Ifeift.JnfeZ.IF. 50. een, to osv.

for mange, i et antal, der er een osv. for
stort; een osv. for meget. Han har eet Kort,
to Rbd. for mange. Levin. IJhvor mange,
t hvilket antal; af hvor stort tal; hvor me-
get. Hvormange ere vel din Tjeners Dage?
P8.119.84. vil I spørge mig, hvor mange
Alen Kniplinger, jeg har £iiplet i denne
Uge, det kand jeg sige ier. Éolb.Vgs.II.4.
(forfatteren) der neppe veed hvor mange
en Million er. Bagges Jød.53. nu har han
været her — jeg ved ikke hvor mange
gange

\
(sj.) som en slags ordenstal: de

Rystninger, der vil ledsage den Stund .

.

da Forsvarsspørgsmaalet skal løses for
den hvormangte Gang. EBrand.(Pol.^^/i

1929.14.8P.5). li
m. h. t. timetal (klokkeslæt).

klokken er mange, hvor mange er klok-
ken, se Klokke 3.2.

|| (jf. sv. dial. många,
adv., meget, jy. mange mer, nær (FeiW.)
samt bet. 1.4 slutn.) anv. adverbielt (som stør-

relsesbestemmelse , forskelsbestemmelse) ved
komv. flere. Ninive, den store Stad, i

hvilken der er mange flere end tolv
Gange ti tusinde Mennesker. t7on.4.ii. se

videre flere sp. 117P°^- || talem., ordspr.
holde sine mange grabber i ro, se I. Grabbe
slutn. mange bække smaa gør en stor
aa, se II. Aa 3. saa mange hoveder, saa
mange sind, se Hoved 7.2. mange kokke
fordærver maden olgn., se III. Kok. se

ogs. Mau.II.12ff. 2Jt) (jf. bet. 1.2) i selv-

stcendig anv., uden forb.m. noget subst.; iscer

om personer, hvad er dette til saa mange?
Joh.6.9. Mange ere kaldede, men Faa ere
udvalgte. Matth.20.16. den Naade, som os
er beviist for Manges Skyld (Chr.VI: af
mange personer; 1907 afvig.). 2Cor.l.ll.
hvad min store Forfængelighed dølger
for Mange. HCAnd. Breve. 1.66. 'Hvor-
mange magted dets (o: Danmarks) Maal
at nemme?

|
Hvormange lytted til Fol-

kets Stemme ?PZou5r.U.58. U de mange,
(især [Q) den store mængde; spec: fol-
kets store mængde: de brede lag. døde de
Mange (Chr.VI: døde mangeø ved den
Enes Fald, da har meget mere Guds
Naade og Gave, ved det ene Menneskes
Jesu Christi Naade, udbredt sig overflø-
dig over de Mange (Chr.VI: tU mangeø.
Rom.5.15. Afgifter, der holdt Priserne
saa højt oppe, at Aviserne ikke kunde

naa ud til de mange. Munch.(Verdenshist.
V.87).

mang^e-navnet, adj. (sj.) som har
mange navne; som benævnes paa mange
maader. hvor mangenavnede ere ikke de
smaa Skatter, som . . lægges paa det saa-

kaldte liaTtkoTn.Junge.79. 'Gæa, mange-
navnet, dog i Væsen een. Dorph.Æschylos
Pr.13.

10 mangen-gang^, adv. se Gang sp.674''^.

-lande, adv. se mangelund(e). -steds,
adv. se mangesteds.
Manger, en. købmand; se Kødmanger.
mange-sidet, adj. (sj.) d. s. s. -sidig.

Riget.^^/6l913.1.sp.2. en livlig og mangesi-
det Skribent og Videnskabsdyrker. NMøll.
VLitt.III.602. O -sidig, adj. [-|Si-'ai] (jf.
al-, en-, flersidige som har mange sider.

S&B. H om bevægelse ell. især (overf.) irirk-

X somhea, forhold, begavelse, uddannelse olgn.

:

som gaar i mange retninger, ikke er ind-
skrænket til ei enkelt ell. enkelte omraader;
meget omfattende; om person: (aandeligt)
udviklet, interesseret i mange retninger; (i

høj grad) flersidig (2). en mangesidig Er-
faring. Jfo/ft.F.^ 76. den mangesidige Rah-
bek, hvis . . classiske Bordviser viUe gien-
nem Secler haandhæve deres Ret.Dreu-
sen.S.63. en Mand med mangesidige, næsten

30 alsidige Gaver. Brandes.Vl.55. (figurener)
fremstillet i mangesidig Bevægelse-ZI-an^e.
BM.I.246.

II
soyn adv. Den uomtvistelige

Sandhed, som skarpsindige Hoveder nu
saa mangesidig have nåv]k\et.Hauch.IV.
43. Victor Cherbuliez var en af Frankrigs
fineste og mangesidigst dannede Mænd.
Brandes.VILl69. CP -sidig-hed, en. De
skal have viist en vis Mangesidighed i

Deres Anskuelser. FJ^ans.PS.77, 7^. Goe-
40 thes hele yiangesidighed. Brandes IVJ241.

-sinde, adv. se Sinde, -sindet, adj.

(tD ell. dial.) som er af mange sind; vægel-
sindet. JBoesen. SnorreSturlesøn. (1879). 33.
JPJac.DUJ.20. *Det var mig, du fordum
fulgte . .

i
men nu gik det siden

|
saadan,

at du støtted | mine Fjender mod mig.
|

(Mangesindet er dnl).TomKrist.(IslSagaer.
11.268). OrdbS.(sjæll.). -skallet, adj.

(zool.) om skalklædte havdyr: hvis skal he-
50 gtaar af indbyrdes frie kalkplader; spec. i

flt.: (de) mangeskallede, som foræld,
fællesbetegnelse for rankefødder, skallus og
søpindsvin (Polyvalvia). vAph.Nath.V.222.
SkHvterafNaturhistorie-Selskabet.Il.(1790).
158. -slags, adj. se u. Slags, -steds,
adv. (ogs. manden-. Mynst. Taler.(1840).II.
186. Ing.PO.1.6). (ænyd. d. s.; især CD) (paa)
mange steder, (bjerget er) mangesteds med
Snee og Skyer bedekket. P^M^.i)P.54P.

60 hans Foredrag er . . en Samling af Brud-
stykker, hentede mangesteds fra.Mynst.
Bispepr.(1850).38. (han) vidste vel hvor-
ledes der mangesteds taledes om Fru He-
lene og Kongen. Ing.VS.1.68. MO. SAB.
Saaby.'' O -stemmet, adj. (jf. -stem-
mig^. Hans Foredrags Udtryk er som et

XIII. Rentrykt s/s 1932 60
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mangestemmetlnstrument.JXan^'e.ZJi.^ii.
-stemmig, adj. (jf. -stemmet samt fler-

stemmigj. 1) (jf. -tnnget) om raab olgn.:

som udtales samtidig af mange; som lyder

med mange stemmer. "Dig følger paa Din
sidste Gang

|
En mangestemmig Klage-

sang. Høedt. Lyr. 146. et mangestemmigt
„hør"

i 2) cT om melodi, musikstykke: som
fremføres, lyder med flere stemmers samtidige
(lige fremherskende) virksomhed (polyfon).
en mangestemmig, men simpel Melodi.
Brandes. VII.724. overf.: alle hine Opfat-
telser i Forening med alle mine egne .

.

Stemninger (danner) en underlig mange-
stemmig Symfoni i mit Indre. smst.VII.
383.

II
hertil Mangestemmighed. Geb.

MusK.64. -strenget, adj. om musiki7istru-

ment: den mangestrængede, sympatetisk
klingende „Zithev". Schand.O.II.297. \\ (jf.
enstrenget) overf., om aandelig virksomhed

af sammensat art, hvorved man samtidig ar-

bejder med mange forskellige planer („spiller

paa mange strenge"). Napoleon III's mange-
strengedeYdrepolitik havdelammet Frank-
rig. Terdensftts^. V1.147. C3 -tal, et. et (me-
get) stort antal, trykket af sit eget Mange-
tal (søger folket) at erhverve sig Plads for

sine Skarer. JohsSteenstr.N.1.259. Fra Ud-
sifftssteder ses i Danmark altid et Mange-
tal af Kirker IIVClaus.DL.91. (kirken) kan
lyse milevidt ud i det Fjærne og syne sine

Fæller i Mangetal. PVJensenKlint.Bygme-
sterskolen.(1911).35. -tallet (Det frieBlad.

1926.326) ell. -tallig, adj. [-ital'i] (1. br.)

(meget)talrig.LJBøttiger.Æbeltoft.(1893).76.
Feilb. -tonet, adj. (jf. -stemmet, -stem-
mig^. en Sommermorgen med . . mange-
tonet Fuglekvidder. Gyr Lemche. FS. 32.

-tunget, adj. (jf. -mundet, -stemmet,
-stemmigj. Mangfoldige ordsprog fra alle

lande avlægger et mangetunget og een-
stemmigt vidnesbyrd (herom). Jesp.SprTJ.

176. til Tunge i bet. „sprog": Hans Børn
skulde vokse op i det mangetungede Sel-

skab (i Athen), lære de store Nationers
Sprog som deres Modersmaal. jPrPouiscn.

HH.275. -tyde, v. (jf. -tydig; sj.) tyde

paa mange maader. Valutaudvalget (ud-
sendte) orakelmæssige Udtalelser, som
kxinåemangeiYåes.EBrand.(PoU'>lnl925.9.
sp.4). -tydig, adj. [-|ty'9i] som har mange
betydninger ; som kan tydes paa mange maa-
der; flertydig. Publicum er et mangetydigt
Ord. Rahb.Tilsk. 1794.23. (kristendom) er
noget saa Mangetydigt, at der ikke er

den Opfattelse, man ikke kan finde et

Skriftsted for. Brandes.II.350. jf.: Ords og
Udtryks Mangetydighed (kan) berede
(oversætteren) usynlige Faldgruber. Roos.
HK.33. -type, en. (fagl.) resultatet af be-

frugtning mellem forskelligt beskafne planter.

Landbo.III.506. -vegne, adv. se Vegne.
-Tirkning, en. (1. br.) samlet virkning af
mange aarsager. For Mangevirkning synes
der i Naturen at gives en Lov . . Vækst,
Plads og Funktion skal under analoge

Forhold give Former der ligner hinanden.
JVJens.DF.72. -eje, et. (zool.) om visse

fimreorme. Det sorte Mangeøje (Polycelis
nigra). Brehm.DL.III.526.
mangfoldelig, adv. [mai^'fcordoli]

(ogs. -en. lMos.l.20(Chr.VI). VSO.). (glda.

(ogs. som adj.) mang- (Brandt.BD.II.190),
monghefoldelig (KalkJII.32), adv. mang-
foldliga (Sjælens Trøst. (Fot. paa Kgl.Bibl.)

10 15); jf. mangfoldig; nu næppe br.) d. s. s.

mangfoldig 2(i-2). Herren . . skal mang-
foldeligen tilgive (1871: Herren . . er
meget rund til at forlade). Es.55.7( Chr.VI).
proviant forhver mand mangfoldelig('i87i:
i Mængde). JudJ2.9(Chr. VI). (mosset Bryum
rurale) voxer mangfoldeligen paa Éier-
gene.KSelskNyeSkr.IlI.358. *Den bange
Folkeskare | Som Himmel-Gudens store

Underkraft
|
Mangfoldelig med Studsen

20 havde skuet. Grundtv.PS.lI.342.
mangfoldig, adj. [maix'frnrdi] Høysg.

AG.26. fit. -e ell. (nu næppe br.) d. s. (Kom
Grønneg.1.106. ReynikeFosz.(1747).537. jf.:
hun (bad) hannem med mangfoldig Graad
og Taare, at hånd jo vilde overtale Kon-
gen. Slange.ChrIV.1020). adv. d. s. ell. -t

(DiætLex.1.44. CBernh.VII.il. EsmJ.54)
ell. (t) -en (Moth.M26. Slange.ChrIV.741.
Tode. HM. 163. Judas. 2 (Chr. VI og 1907:

30 mangfoldig^j. {ænyd. d. s., no. d. s., sv.

mångfaldig; af glda. mang(e)fold, æda.
manug faald, se II. mangefold; sml. mange-
foldig; uden for enkelte udtr. (se u.bet.1.2)

nu næsten kun O, især højtid.)

1) som adj.: som m. h. t. bestanddele (sam-
mensætning), forekomst, fremtrædelsesform
osv. karakteriseres ved et stort antal. 1.1) i

ent.; om hvad der opfattes som en hel-

hed: fremtrædende som sammensat af
^ mange dele ell. (ytrende sig) paamange
maader, under mange former, m. fore-

stilling dels om de enkelte deles (egen-

skabers, ytringsformers) talrighed, dels

om deres forskellighed (inden for artens

grænser); som er til stede i stor mængde
(m. h. t. sine enkelte dele), i rigelighed,
overflod; ogs.: mangeartet. *et Fad .

.

hvorpaa man sætter |
Mangfoldig Spise,

som af Kryderie er fnld. FrIIorn.PM.109.
50 Her udfordres . . en forskiellig, ja en

mangfoldig Kundskab. Schyite.IR.IV.181.
dette Livs mangfoldige Intet. Rahb.Tilsk.

1796.376. den opvakte . . af en mang-
foldig Literatur opfyldte og bevægede
Ungdom. Goldschm.III.203. Niebelungen-
lieds-Verset er uden at der gøres nogen-
somhelst Vold paa dets Væsen og Grund-
lov et af de mangfoldigste som gives.

Brandes.II.53. tungen kan bevæge sig på
60 mangfoldig måde (alm.: paa mangfoldige

maader^ og anta meget forskelligartede

former. Jesp.MFon.^29. \\ (j
f. u. mangefol-

d\g) om sammensat lyd. (irisken) har en
yderst mangfoldig Stemme, og næsten
altid synger eller snakker den. Frem.DN.
370. Et dæmpet mangfoldigt Fnis lød til
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alle Sider, men Læreren tyssede strengt.
Buchh.UH.ll.

il (jf. bet. 2.i) m. forestilling

om gentagelse, i udtr. som mangfoldig
tak, (nu sj., iscer arkais.) (rigtig) mange
tak. *„Hvis man dig slog ihiel, jeg fældte
knap en Taare." —

|
„Mangfoldig Takl"

Bagges.V.70. Hauch.SK.40. Om Kongelig
Majestæt vU sige ja til, at jeg maa kysse

fiaa Eders Haand, saa skal I have mang-
oldig Tak. Etlar.GE.II.129. (sj.:) *Jeg lo

forstod den stakkels Pige . . havde Ret,
mangfoldig (a: mange gange, i høj grad)
Ret. SophClauss.F.49.}\ om person: som vir-
ker, optræder paa mange maader, har mange
forskellige egenskaber og evner; sammen-
sat; mangesidig; nu især: (rigt) be-
gavet i mange retninger. Leibniz var
en mangfoldig og smidig Aand. NMøll.
VLitt.ni.27. (N. N. er) en mangfoldig
Mand. Han er anset Læge, han er Digter 20

. . han er et stort Stykke af en Skue-
spiller. BT.yel930.16.8p.4. (jf. bet. 2) som
præd.: hvorledes skal jeg være mang-
foldig, naar Daarlighederne stedse blive
eensåanne? Bahb.Tilsk.1797.474. Hun saae
mangfoldig ud, ja omtrent som den . .

Commentar, der indeholder Muligheden
af enhver Fortolkning. Kierk.1.342. Hun
er ikke saa smuk (som E.}. Men hun
synes mangfoldigere — Er hun mere be- 30

gavet? — Hun er livligere. Gjel.GD.42.

tt(^j-) o»M ensartet masse: meget (af). Baa-
aen begynte at tage mangfoldigt Vand
ind. Æreboe.166. (her) ligger mangfoldig
Engbund, som de angrænsende Proprie-
tærer har tilegnet sig og udloddet til

Bønderne. Cit. 1 763. (Aarb Vends.1926. 322).
jf. bet. 2.8: Sverrig har mangfoldig saadan
Grund, som Faarene elsker. LTid.1754.43.

II
(nu sj.) m. overgang til bet. I.2, om flok, 40

skare olgn.: som bestaar af et stort antal
individer; talrig, mangfoldigt Folk, som
Sand, der er paa Havbredden i Mang-
foldighed. Jos.ii.^. Adelen var . . baade
mangfoldig og mægtig. nolb.DH.II.748.
(der) hører (tkke) mindre Feighed til at
smigre den mangfoldige end til at smigre
den talringe, eller enkelte Pøbel. Bagges.
L.II.242.

II
det mangfoldige, (nu sj.)

som subst.: mangfoldigheden (1). Eenhed 50

i det Mangfoldige. FSO.^/. u. Enhed 1.4).

Man adspredes og taber sig i det Mang-
foldige. MO. D&H. \J2) i ilt.: som frem-
træder i stort antal; talrige; mange; ofte
(emfatisk) m. bet. af (for stor) overflod olgn.:
særdeles mange; (lidt) for mange; (næ-
sten) alt for mange; ogs. m. bibet. af for-
skellighed: mange forskellige, vorder
frugtbare og mangfoldige, og opfylder
Jorden. lM.os.1.28. der ere mangfoldige 60

Latinske Ord, som har deres Oprindelse
af Dansken. Holb.Er.1.4. én og den samme
Psalme kan synges efter mangfoldige Me-
lodier. Høysg.AG.202. mangfoldige og
raangehaande deilige BueT.Rahb.Fort.I.
454. Dette fremgaaer af mangfoldige af

hans Yttringer. Heib.Pros.III.91. De Sven-
ske havde mangfoldige Aarsager til at
være misfornøjede med (Erik af Pom-
merns) slette Styrelse. Fabricius.D. 11.11.

jf. bet. 1.1: De Stoffer som opbygger det
menneskelige Legeme, er i kemisk Hen-
seende i høj Grad mangfoldige. ^AVo^r^.
Fysiol.4. i alm. spr. (spec. talespr.) nu næ-
sten kun i enkelte mere ell. mindre faste udtr.

som: det har man mangfoldige eksempler
paa

i
MO. mangfoldige gange (Høysg.

AG.160. iStfe-B.^, paa mangfoldige maa-
der (S&B.).

2) som adv. 2.1) t mange former og
stort tal; paa mange maader; mange
gange. (Nederlandene) hafde saa ofte og
saa mangfoldigen nødt (o: nydt) og haft
got af dette Rige (o: Danmark). Slange.
ChrIV.1204. »Al Verden nu burde sig
fryde I Med Psalmer mangfoldig udbryde.
Brors.ll. lad Glæderne rigeligen og mang-
foldigen blomstre paa Deres Yei.Mynsf.
Tale.(1828).3o. »Paa alle Folks Tunger
Guds Ord gienlød, | Mangfoldig, men
eens i Grunden. Grundtv.SS.lI.272. (jf.
bet. 1.1) m. h. t. sammensat karakter olgn.:

Pamela er helt mangfoldig tegnet; hun
er ikke blot skøn og dydig. NMøll.VLitt.
III.303. 2.2) (m. overgang til bet. 2.3; t forb.
m. visse verber; (egl.:) paa mange maa-
der; mange gange; (derefter:) i høj grad;
meget. H (nu sj.) i udtryk for en persons
virken paa (til fordel for) en anden ell.

hans følelser over for en anden. Denne
Samtale morer mig mangfoldig. Sfc«e8^.

VI.42. Det er en Karl, som jeg holder
mangfoldig af. smst.III2.44. Han savnede
hende mangfoldigt i den første Tid . .

Hun havde været hans Elskerinde og
uundværlige 'Kammerat. Esm. 1.54. R (nu
vist kun gldgs. ell. spøg.) i visse høflig

-

hedsudtryk, især som rmdskyldning ell.

(jf. u. bet.i.i) tak. honette Folk bruger
den Talemaade: jeg beder mangfoldig .

.

gemeene Kjeltringer siger Slidder Slad-
der, og det er Løgn i din Hals. PAHeib.
Sk.I1.313. Pigen takkede mangfoldig, men
kunde ikke begribe, hvorfra al den fore-
kommende Godhed reiste sig. Oehl.Er.lV.
54. 'Ja, hils mangfoldig. sa.Æ266. Nei, jeg
takker mangfoldig. Bliv mig fra Halsen
med det Skolevæsen. CBernh.X.220. leg
beder mangfoldig undskylde. CMøllJPF.25.

2.3) t knyttet til adj. ell. adv.: i høj grad;
overmaade; meget. 'Tydske Sprog jo
er mangfoldig smukt og got. FrHom.PM.
102. Det er et allerkiereste Barn, jeg
holder mangfoldig meget af hende. Loade.
(Skuesp.lV.331). man (bør) være mang-
foldig vaersom i at give denne Mening
Bifald. Kraft.VF.294. Ei! De taler et
ganske Romansk Sprog! det klæder
Dem mangfoldig vel. Biehl. (Sktiesp. VI.
367). Tode.ST.II.18.

mangfbldig-grøre, v. [-,go-r3; ogs.

(iscer kirk.) maixfmldiigo-'ra] vbs. -else. (fD

60"
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dl. fagl.) gøre mangfoldig; øge noget (i an-
tal, mængde), ved at den oprindelige enhed
efterfølges ell. afløses af en hel række af
samme art; mangedoble ; flerdoble. Til Kvin-
den sagde han: jeg vil meget mangfol-
diggjøre din Kummer og din Undfan-
gelse. iMbs.5.i6. Disse Exempler kunde
let mangfoldiggiøres i det Uendelige.
Mynst.Bispepr.(1849).26. 2Cor.9.10(1907

;

1819: formere^, refl.: Menneskene havde
mangfoldiggiort sig paa Jorden. Ruge.FT.
66. LTid.1738.95.

|| (fagl.) fremstille flere

aftryk af noget skrevet (v. hj. af duplikator,

hektograf olgn.). Eage.*1195. jf. Mang-
foldiggør el se s apparat. SaL^XVI.53o.
-hed, en. (glda. mongfoldughedh; især (S,

højtid.) 1) (jf. mangfoldig l.ij om det for-

hold, at noget er mangfoldigt, bestaar af
talrige, mere ell. mindre forskellige dele; ogs.

konkr., om noget, der er mangfoldigt, (for-
siringer bringer) Mangfoldighed og paa
en vis Maade Lys og Skygge i Musiken.
MusikL.(1801).154. Opfinderen stræber
at sammenfatte en stor Mangfoldighed
under een Lov. 0rst.IX.83. paa Skovbak-
kerne omkring Fjordene (optræder) Brom-
bærklyngeren . . i hele sin Talrighed og
MeiBgfo\dighed.CVaupell.S.54. enhed i

mangfoldigheden olgn., (jf. u. mang-
foldig 1.1^ se u. Enhed 1.4. 2) (jf. mang-
foldig 1.2) en (overmaade) stor mængde, din
Afkom (skal blive) meget mangfoldig, og
den skal ikke tælles for Mangfoldighed.
lMos.16.10. en stor mangfoldighed (1819:
Mængde; fuldte ham. Marc.3.7(Chr.VI).

II
m. nærmere bestemmelse (af arten) ved

præp. af ell. (nu især højtid., bibl.) gen. de
kunde ikke drage (gamet) for fiskenes
mangfoldighed (1819: Mængde). Joh.21.
6(Chr.VI). (han) talte meget om hans (0:

sin) Mangel paa Fortienester, og om mi-
nes Mangioldigheå. Skuesp.X.118. Skab-
ningens Mangfoldighed, hvorved vi tænke
paa den talløse Skare af Slægter, den utal-

lige Vrimmel af levende Væsener. Kierk.

III.280. en Mangfoldighed af Retsregler
skyldte Retspraksis deres Opstaaen. PJ
Jørg.R.140. talem.: skjule syndernes
mangfoldighed {efter Jac.5.20 og IPet.

4.8; jf. lign. udtr. u. Kaabe 2 slutn.) især

som udtryk for en bestræbelse efter saa godt
som muligt at dække ell. bøde paa andres
ell. ens egne fejl, ufuldkommenheder olgn.

*For Gud skal Korset skjule | Din Synds
Mangfoldighed. Ing.BSE. VII.181. en ita-

liensk Bravo, (der) tyer ind i een af det
Slags Kirker, der moderlig bedækker Syn-
dersMangfoldighed.Blich.(1920).XXVIII.
114. efterhaanden som Træer og Buske
vokse op omkring Villaerne, skjule de en
Del af Syndernes Mangfoldighed (o: det

grimme ydre). VortHj.lV2.178. en hær-
skares mangfoldighed, se Hærskare 2.

II i mangfoldighed, i stor mængde; i

overflod, han haver slagtet Øxne og fedt
Kvæg og Faar i Mangfoldighed. lKg.1.19.

LTid.1745.725. jf bet. 1: Herved dannes
. . Høje og Dale i afvexlende Mangfol-
dighed. Blich.(1920).XIX.181.
Mang-gifte, et.se Mangegifte. -gods,

et. {ænyd. mang-, mænggods; efter mnt.
mankgut; jf. I. Mang; nu næppe br.) blan-
dingsgods (ogs.m.nedsæt. bet.); spec. (foræld.)
om blanding af tin og bly. man (maatte
hellere) omstøbe heele Machinen, end at

10 fordrage noget Manggods deriblant. Kbh
Saml.lI.Fort. Tode.KD.139. Servicet var
udelukkende af Tin : Krontin, engelsk Tin
og Manggods (Blandingstin). AarbFrborg.
1919.8. overf.: Her ere Kiøbmænd, Spille-

mænd, Markedskoner, Haandverksbur-
scher, og Gud veed hvad det andet er
for Manggods, ACHviid. Dagbog. I. (1787).
240. -gnderi, et. se Mangeguderi.
t -korn, et. (fra mnt. mankkorn; jf.

20 I. Mang) blandkorn (byg og havre). Moth.
M121. VSO. MO. -kyndig, cd/.se mange-
kyndig.

1. llangle, en. se II. Mangel.
IL mangle, v. ['maiila] -ede. (ænyd.

d. s.; fra ty. mangeln; afl. af I. Mangel
II

har (i bet. 1) i alm. spr. fortrængt fat-

tes i dette ords forsk, bet; om forsk, bet.,

der (ofte ret vilkaarligt) er blevet tillagt

fattes og mangle, se fx. PEM.ulU399f. MO.
30 Levin.KS.80ff. || i modsætn. til udviklings-

forholdet ved fattes er ved mangle bet. „ikke

have" den ældste (mht. mangelen, oht. man-
galon (m. flg. gen.) har kun denne bet., der
i nuværende ty. er foræld.), men ogs. her
kan (som ved fattes) de to bet. kun skilles

skarpt fra hinanden, hvor form ell. ordstil-

ling tydeligt angiver subjektet \\ om forhol-

det ml. mangle og savne s. d. || undertiden
(nu vist kun dial.) anvendes ordet i pass.

40 mangles som dep., se ndf. u. bet. l.i; „især
bruges formen med -s i slutn. af sætnin-
gen." Feilb.)

1) som tidtryk for, at noget, der normalt
hører til ell. med, er ønskeligt ell. nødven-
digt, helt ell. for en væsentlig (afgørende)
dels vedkommende ikke forefindes, l.i) ikke
have (noget nødvendigt osv.); være helt

ell. delvis uden; have mistet ell. ikke
have faaet; fattes (2). en glimrende

50 Stiil, som mangler al Saft og Kraft. SmAwj.

V.IO. Da nu Frøken-Barbeeren havde ind-

hyllet ham i Finger tyk Sæbe, stillede

hun sig an, som om hun manglede Vand.
Biehl.DQ.III.292. Stykket . . mangler al-

deles . . Natur og Sandhed. Bagges.DV.
XII.99. *Gid Jomsborg aldrig dine Lige

i

Maa mangle (i trykfejllisten s. 245 rettet

til: fattes^l Grundtv.Optr.II.50. vi mangle
Stole, kan baade siges naar der slet in-

60 gen Stole er, og naar der ikke er Stole

nok, men almindeligt siges det i sidste

Betydning. Levin.KS.80. *skjøndt Armen
dirrer, og Pulsen banker;

|
Mangler man

Ord for de mange Tanker. Z)racAm.Z).55.

Sølvdameur . . mangler den ene Viser.

PolitiE.Ko8terbl.''y8l923.1.sp.l. mangle for-
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udsætninger, se Forudsætning 3 slutn.
||

(jf. I. Mangel 2) m. h. t. det nødvendige ttl

livets ophold. 'Jeg skal ej lide Sjælenød,
|

Ej heller mangle dagligt Brød. SalniEj.
313.1. mange maae mangle det Nødven-
dige, for at faa kan have Overflødig-
hed. JSMee^.F7IJ.87. »hans Vertinder . .

ingen Ting ham mangle lode. Rahb.Synt.l9.
Familier, som . . lade Børn og Tjeneste-
folk mangle Livets virkelige Fornøden-
heder. Gyift.ZJIJ 95.

li (jf. fattes sp.819^;
nu ikke i alm. spr.) m. h. t. helbredstilstand:

fejle (11.4.2). alle de (grønlændere), som
noget manglede, komme Hl (Hans Egede),
og bade ham blæse paa sig. Eolb.DNÉ.
582. At mangle noget paa sine Lemmer.
VSO. Feilb. OrdbS.(Fyn). jf.: *han, den
fattige, usle Hund,

|
han mangler Intet,

han er jo sund, | han har jo Luften og
^o\en. Kaalund.122. Hvad mangler du (o:

hvad er der i vejen)? Levin.
\\ (jf.

u. bet. 1.2

samt bet. 2.1^ i udtr. for afstand fra et vist

maal for en bevægelse, virksomhed olgn.:

(endnu) have tilbage. De mangler kuns
at blive overbeviist om det Modsatte, saa
er jeg vis paa at De vil antage den rig-

tige Meening. PAHeib.B.I.215. Jeg mang-
ler blot en Linie, saa er jeg færdig. Lemn.
KS.81. m. flg. præp. i: Hvad hun manglede
i regelmæssig Skjønhed, var tildeels er-

stattet ved den glimrende Pragt. Jn^.PO.
11.137. klokken mangler 5 minutter i to

olgn., se Klokke sp.6d6^*.
||
uden obj.; dels

abs.: savne det fornødne til livets ophold; lide

mangel, det er (guds) Vilje, at vi ikke
skal mangle paa vore gamle Dage. Gold-
schm.VIII.14. efter sin Moder, hvis Natur
det er at mangle og savne. VilhAnd.BT.3.
(i talespr.) m. h. t. noget ved omtale ell. ved
situationen bestemt: Sig mig, Gunhild, hvor-
dan har vi det med Skylleskaale? Gik der
ikke en itu sidste Gang, saa vi staar og
mangler? KMich.F.58. dels (jf. bet. l.s;

nu l.or.) m. præp. i ell. paa: ikke have til-

strækkeligt af; have mangel paa. (herren
har) aldrig havt Aarsag til at troe, at jeg
manglede i min Ærbødighed for ham.
BiehT.(Skuesp.IV.371 ). hun mangler ei paa
sund Menneskeforstand. E.Hans.PD.15. en
Deel af Byen, der ikke manglede paa
grønmalede AltsLiiQV.ECAnd.IX.356. jf.
(8j.): Vi Pebersvende mangle (o: har vore
mangler, er ufuldkomne) i andre Hen-
seender men flytte os kan vi. Zahrtmann.
M.430.

II
pass. mangles, (nu kun dial.)

d. s. s. bet. 1.2. (karlen) blev ude og kløvede
Brænde, for at der ikke skulde mangles i

Helligdagene. Rørd. Vi.80. Feilb. jf bet. 1 .2

slutn.: Det mangles bare I . . En staar her
lige ved Sengen — og kan ikke finde i

denl — Det mangles barel Thuborg.Brødre.
(1923)J26. jf bet. 1.3: Under (prædikenen)
mangles vist ikke heller paa Læsning
(o: morer adskillige af kordrengene sig med
at læse). En troværdig Discipels Nattetanker.
(1?71).15. 1.2) (jf. bet. U) ikke være til

stede; ikke forefindes; ikke være bragt
til veje eU. være tabt; fattes (1). der
mangler intet uden Republiqvens Sam-
tykke. Eolb.Bpb. 1. 9. de Dragon-Heste,
hvilke . . maatte mangle, (skal) af vedkom-
mende Dragon -Udredere anskaffes. if£.
1756.164. 'Nu

I
Er Thinget fuldt, nu mang-

ler Ingen mere. Oehl.EJ.151. da Levnets-
midlerne begyndte at mangle, udbrød .

.

10 snart Jydernes Misfornøielse. Molb.DH.II.
418. Det var vist anden eller tredje Gang
i Løbet af et Aar, jeg kom ind til Fruen,
skønt Opfordringerne ikke har manglet
(9: skønt der har været nok af opfordringer).
Buchh.UE.39. Sølvur . . Sekundviseren
mangler (afbrækket). PolitiE. Kosterbl.'/n

1924.1.sp.l.
il ({Q, nu 1. br.) m. hensobj. ell.

(sj.) præp. for. 'En ting mangler for dend
have,

I
Ledet er af lave. LEok.(PSyv.Vig€r.

20 (169o).584). Mer mangle Penge, denne
Mangel kan | Afhielpes let. OehLXV1.142.
Jeg maatte da (kunne) see det Skjønne
gjennem det Trivielle, see Sommerfuglen
gjennem Larven. Men her mangler det
mig. Gylb.IX.46. mig mangler at have
kjendt og levet med hsim.FruEeib.B.I.19.
Der var gaaet ti Dage . . og Jørgen havde
endnu ikke været nede i Kronprinsesse-
gade. Det var jo ikke Lysten, der mang-

30 lede ham. StJørgen.(1904)J23. f uden subj.

:

Mange bilder sig ind, at de ere beqvemme
til at holde Venskab med andre, og at

de haver mange Venner, men dem mang-
ler i begge Deele. Mossin.Term.783. | (iscer

IS) part. manglende anv. som adj. den
stærkt plettede Vest, hvor flere Traad-
stubbe angav manglende Knapper. CMøll.
PF.340. Frifundet for Indbrudsforsøg paa
Grund af manglende Indicier. OEung.SS.

40 142. De 31 manglende Tænder omtaler
vi ikke med et Ord, men den ene, hun
har bevaret som en Rest af fordums Skøn-
hed — den giver os Anledning til Haan.
Buchh.UE.92. i manglende fald, (nu
sj.) hvis nævnte forudsætning ikke er til

stede; hvis ikke. det skikker sig ikke, at
en ung Dame reiser uden i Følgeskab
med et ældre Fruentimmer . . Eller i

manglende Fald med et ældre Mandfolk.
50 OeU7XYII.185. BlichJI.397(seFaldsp.656*).

II (Jf- "• ^^- l'i ««»'' bet. 2.i) i udtryk for
afstand fra et vist maal for bevægelse eU.

virksomhed olgn. 'Gode gamle Slotsfor-
valter! ei du er i Alder steget

| Slet saa
høit, som selve Borgen; men der mangler
ikke meget. Oehl.LJLl56. m. præp. i: aer
synes endnu at mangle en snes linier i,

at denne Prøve er ikke saa lang, som
den forrige. Eøysg.2Pr.26. EeibJ'oet.VII.

60 244. der manglede ikke meget i, at han
var blevet kørt over. D&E. — (jf. bet. l.i

slutn.; især dagl.) i udtr. det manglede
bare olgn., egl.: det var det eneste, der sav-

nedes; hermed er aUe forventninger opfyldt
(EeibJ'oet.IY.280. Kierk.VI.234); nu sotn

afvisende udtryk om noget, der betegnes «o»>
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ncermende sig eU. overskridende grænsen for

det tilstedelige, tilhørlige olgn.: det er dog
ell. vilde dog være for galt; det lian der ikke

være tale om. Det manglede blot. Du vil

altsaa gaa fra Dine Ord og lade mig staa

i Stikken P^ø^rA.JT.iSe. Det manglede
saamæn bare, at Du skulde være kom-
men ind medens Jfr. Frandsen gav hende
Nederdelen paa.-DracAm. VT.llO. det mang-
lede da ved Gud ogsaa, de (o: befalings-

mændene) skulde have Lov til at slaa ^o\-
daterne.ÆJ8m.II.65. det skulde lige mangle,
se VIII. Uge 3.1. 1.3) (jf fattes sp. 818*^)

upers., m. præp. paa: det (nu næppe br.:

der^ mangler ell. O mangler mig osv.

paa, t mig mangler paa, der er ell. jeg
(osv.) har knapt med, mangel paa; det skor-

ter (mig) paa. det . . mangler Verden paa
et saadant Verk, som hånd tager sig fore.

LTid.1736.32. Eeib.Pros.V.296. især i næg-
tende forb.: *0s mangler ey paa Kraft at

stride ret. Brors.224. Der mangler mig
ikke paa Lyst til at tale med Dem. Ørs^
1.40. (han) lod det, under Veis til Galgen,
ikke mangle paa Undskyldninger. Grwndfv.
Saxo.III.197. Og saa skal det ikke mangle
Dem paa al den Hjælp, som jeg kan give.

KLars.SpP.155. jf. mankere: *I vil have
Krig? Velan,

|
Derpaa skal det ikke

mangle, |
Krigen skal I faae paa Stand.

Heib.Poet.II.176.

2) (egl. m. forestilling om afstand fra
et vist maal, jf. ovf. u. bet. l.i og 1.2) f *

nægtende forb., som udtryk for en (nød-
vendig) følge (i passiv retning) af visse

omstændigheder. 2.1) m. inf. som obj., som
betegnelse for, at en vis (ved inf. angiven)
virksomhed ikke forsømmes, ell. for, at et vist

forhold ikke bliver uden følger; (ikke) und-
gå a, undlade, (den, som) kand skikke
sig i Alting . . kand aldrig mangle at giøre
stor Lykke i Verden.floi6.£';).IJi.3W. Ved-
lagte 54 Exemplarer . . haver man ei skul-

let mangle herved at tilstille Gouverne-
mentet.Skr.(MB.)^''/5l775. (han er) en egen-
nyttig Sladderhank, der kan lyve . . og
som ikke vil mangle at gjøre det, da han
harFordeel deT2itEiv.(1914).V.171. Disse
Breve læste hun . . mange Gange, da de
aldrig manglede at sætte hende i . . godt
Humeur. Blich.(1920). VIII.39. Qylb. V.85.

2.2) i upers. udtr., m. følgetide at-sætn. (som egl.

subj. ell. styret af præp.pa.a.), som udtr. for,

at noget ikke kan undgaas, nødvendigvis vil

ell.maa skeell.vise sig at være tilfældet; (ikke)
slaa fejl; (ikke) fejle, som denne Højpri-
selige Konge var een af de fredsommeligste
Herrer udi hans Tid, saa kunde det ikke
mangle, han jo maatte have de fleste Po-
tentater til sine Yenner.Holb.DH.II.5T9.
det (skal) ikke mangle paa de Danskes
Side, at det jo skal komme til ende (o:

med en stridighed). Slange.ChrIV.56. naar
Et eller Andet underveis . . henrev ham,
begyndte han gjerne at istemme en . .

Psalmemelodi; men det manglede da al-

drig paa, at den lidt efter lidt gik over
til en verdslig Sang. Holst.IV.279.

III. man 8^le, v. [imar^la] (m. jy. form
mongle, mung^Ie. Cit.l788.(Festskr.Feilb.

125). Dag8Tekgr?^lnl864.1.sp.4. jf. Feilb.).

-ede. vbs. -ing (Riber.II.197. Festskr.Feilb.

122). {ænyd. d. s.; fra mnt. mangelen ell.

ty. mangeln; til II. Mangel; foræld, ell. dial.)

glatte vasket tøj, der rulles om en rund
10 stok (mangelholt, -kæp, -stok, -træ), hvor-

efter man med et med haandtag forsynet
smalt bræt (mangle-bræt, -fjæl), der lægges
haardt mod stokken, ruller den (frem og til-

bage) hen over bordet; rulle. Moth.M66.
*Nu af Skabet fremtog (hun)

|
Fine La-

gen og Vaar, af Manglingen glatte og
hviåe. Biber.II.197.VSO. MO. LandbO.IlI.
506. Esp.455. Feilb. SjællBond.79. \\ i videre

anv. ; fx. om udrulning af dej (Moth.M66. jf.
20 Mangleholtj, om metode, hvorved papir ell.

pap rulles sammen til et hylster (se u. Mang-
lebræt;.

II
07- banke sp.1113^'; sj.) banke

vasketøj med et banketræ. hun stod ved
Bredden af Dammen og var ifærd med
at mangle Tøj over en Træbuk. X)racA»».

VD.124.
II

(dial.) m. h. t. person: prygle.
mangle éns øren. Moth.M66. Feilb. OrdbS.
(Fyn), jf. Bietz.429(skaansk). sml.: „O, han
er saa god og dertil saa inderlig uskyl-

30 digl det mangler ikkel" — „Manglede det,

saa skulde jeg mangle ham med Mangle-
stokken." fZCÅnd.i/J.iS^. i videre anv.:

chikanere; undertrykke; om forhold under
besættelsen i 1864 i Viborg: mnngle. Dags
Telegr.^Vnl864.1.sp.4.

Mangle-, i ssgr. (ogs. Mangel-. Mangel-
stok. Holb.Skiemt.E6v. sa.Bars.11.8. -træ.

Reiser.L159. jf. Moth.M66. Esp.4o5. Feilb.

— dial. Mangels-, Mangles-. Eværnd. jy.
40 Mongels-, Mungle-. Krist. BBL.266ff. jf

Feilb.). især (foræld, ell. dial.) til II. Mangel
ell. III. mangle, -bræt, et. langt, forholds-

vis smalt, som regel med et haandtag (i form
af en hest) forsynet bræt, hvormed stokken

rulles, naar man mangler tøj; manglefjæl.
Feilb.BL.124. LandbO.IlI.506. ||

Mangel-
brædt ('erj et Redskab til at rulle Raket-
hylstere, o. desl. MilTeknO.175. -flæl, en.

d. s. Moth.M.66. LandsbyeP.v.2. VSO. MO.
50 Hun havde den Manglefjæl for Øje hele

Dagen. Haandtaget var udskaaret som en
Hest, og udskaaret i Kædegange var hele

Fjælen med et Hjerte i hvert Hjørne.
Gravl.E.ll. SjællBond.79. FrGrundtv.LK.
185. Feilb. -hest, en. d. s. Feilb. OrdbS.

(Falster), -hjul, et. {efter ty. mangelrad;
til mangel, rulle) en slags stokkehjul, der

i spolemaskiner olgn. omsætter en roterende

bevægelse til en frem- og tilbagegaaende.

60 Hannover.Tekstil.il.416. -\ko\t^en(Stravge.

P.1I.190) ell. (alm.) et. (ænyd. mangelholt)
d. 8. s. -stok. en Slags „Fladkager" . . ind-

sattes paa en „Kagebund", paa hvilken

Dejen var bleven rullet ud med „Mangle-
holtet". FrGrundtv.LK. 168. AarbFrborg.
1918.37. -kasfite, en. (jf. -kiste; foræld.)
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rulle, hvorpaa vasket tøj rulles. Festskr.Fe%lb.

123. Landbo.III.507. -kiste, en. (foræld.)

d. 8. Moth.M66. -kæp, en. d. s. s. -stok.

Moth.M66. Drachm.STL.128. -stok, en.

rund stok, om hvilken tøjet rulles, naar man
mangler det. Holb.Jean.IL6. NMPet.Myth.
75. Kvæmd. SjællBond.79.

||
(sj.) mangle-

bræt. hans Mangelstok. Hesten, som ud-
gør Haandgrebet derpaa, er alt for svej-

rygset. PMøll.II.14. -trille, en. d. s. s.

-stok. VSO. Festskr.Feilb.121. -træ, et.

om manglestok ell. (sjældnere) manglebrcet
(OrdhS.(Loll.-Falster). SaUXVL537). Moth.
M66. Eeiser.I.159. han snittede et Mangle-
træ til sin ^ladmoåer.AndNx.DB.54. Feilb.

-tej, et. fællesbetegnelse for manglebræt og
manglestok. LandbO.II1.506. RibeAmtJ.924.
110.
Man-Iiaar, et. [TJ (nu ikke i alm. spr.)

mankehaar. Moth.M46. VSO. MO. jf. f
manhaaret myresluger (o: myrebjøm,
Myrmecophaga jubata). Ftmke.(1801).III.
632.

Mani, en. [ma'ni-] flt.-er. (gennem fr.

manie af lat.-gr.mania, raseri) I) (med.)
sygelig overspændt sindstilstand, der
ytrer sig i en stærkt løftet stemning og deraf
følgende livlig, men rastløs tankevirksomhed
og handletrang ell. i voldsomme handlinger;
eksaltation. .IBaden.FrO. F&tientenirem-
byder det typiske Billede af en Mani. Hun
ler og snakker, danser om med udslagne
Haar, raaber og tager paa \ei.KFont.
Psychiatr.1.49. visse Patienters Tilværelse
er en fortsat Skiften mellem Manier, Me-
lankolier og korte normale Perioder. HHel-
weg. GrundtvigsSindssygdom.(1918). 56. 2)
i videre anv.: overdrevent heftig, varig
(sygelig) lyst ell. tilbøjelighed i en vis

retning; ofte i forb. som (en) ren, sand
mani (for ell. (tidligere ogs.) i), der gi-

ves Mennesker, som have et Slags Manie
i at ville forklare Alt. COtto.Phrænologien.
(1825).333. Man saae hende næsten altid

. . paa Vandring tU og fra Frederiks-
berg, hvor hun gjorde sit Indkjøb. Det
var en underlig Mani, denne Vandring
til Frederiksberg. Davids. KK. 459. (jeg)

blev betagen af en sand mani for Hol-
bergs stykker på skuepladsen. J^DJør^.EiZ.
95. Mor har en ren Mani for at give til

Frelsens Hær. KMich.LUK.9. jf. ssgr. som
ELleptomani samt: det (var) lang Tid høje-
ste Mode at samle Eksemplarer paa det
størst mulige Papir . . Bibliofilien var her
ved at slaaoveriBibliomani.PoZ.V9i925.
9.sp.5.

maniereret, part. adj. [mania're'rgf,
manja-] ('o^s.manierert [-'re'rrf] .JBaden.FrO.
Meyer.^ ÉHannover.E.l 2. manieret [mani-
'e'rai] Meyer.^ BibliotH.^221. f manereret
Oehl.PSkr.Lxr). (jf. ty. manieriert; af fr.

vaaniéré, perf. part. af mzniérer, afl. afmsL-
niére (se Manér^; isa^ æstet.) iscer om litterær

og kunstnerisk frembringelse: som vidner om
manér (3); affekteret; kunstlet; søgt.

P0Brøndst.RD.125. »et BiUed, — | Der
blev kriticeret | Som unaturligt

|
Og ma-

niereret. Drac^wi.D.i-2-?. mange af Nu-
tidens Dirigenter . . bestræber sig i Frem-
førelsen af klassiske Værker for at være
meget aandrigere end selve Componisten,
og det fører for det meste til en manie-
reret G\eng\\e\se.RBergh.M.84. hans Poesi
(er) fuld af Følelsesnuancer . . hvor den

10 er bedst, omend søgt og maniereret paa
andre Steder. GadsMag.1927.254. 9Iani-
ereret-hed, en. (især æstet.). Saabye. By-
skov.FR. dette Folks Kunst . . er et non
plus ultra af fantastisk Maniererthed.
JLange.BM.L.oO. Brandes.XIII.504. Ma-
tt i e r e t h e d. Wansc}ier.(Pol."/t,1929.16.sp.6).

Manifest, et. [mani'fæs(f| fit. -er, (jf.
ty. manifest, fr. manifeste; af mlat. mani-
festum, substantivering af (intk. af) mani-

20 festus, haandgribelig, aabenlys; til lat. ma-
nus, haand) 1) (hist., polit. ell. tO) skriftlig

meddelelse, bekendtgørelse, erklcering til of-
fentligheden (iscer fra en regering, et poli-

tisk parti olgn.); proklamation; aabent
brev; tidligere spec. ^j/. Krigsmanifest^ om
(en undskyldende ell. retfærdiggørende form
for) krigserklæring.Holb.Paars.302.Kon-
gen (lod) i Trykken udkomme et langt
Deductions-Skrift eller Manifest imod sin

30 Arf-Hyldede Stad UsLmhorg. Slange.ChrlV.
1070. Nørreg.Naturr.453. et Manifest, som
Bondevenneselskabets Bestyrelse . . ud-
stedte til Medlemmerne. iVecr^aarrf*7./.826.

BerlTid.^yil905.Aft.l.sp.5. jf.: *Jeg fra

Korsøer mindst ventede Rivaler,
|
Da

Baggesen gav ud sit Manifest (o: subskrip-

tionsindbydelsen "/s 1784 til „Comiske For-
tællinger" 1785).Wess.235(jf.sm8t.300 samt
BaggesJ.295). 2) T fortegnelse over samt-

40 lige i et fragtskib indladede varer; lad-
ningsmanifest. Rdding.IV.147. Harboe.
MarO. Scheller.MarO. 03 manifestere,
v. [manifæ'sde-ra] -ede. vbs. Manifestation
[-sda'/o'n] (JBaden.FrO. LeopMeyer.FP.
15). (y/". /y. manifestieren ,

/r. manifester;

af mlat. manifestare; a^. a/' ia/. manifestus
(se Manifest^) tilkendegive; lægge for
dagen; aabenbare. den Villie, som til-

legges Gud at manifestere sin Ære . . er
50 ikke andet end at tillegge Gud en for-

fængelig Ambition. HoZ6.2Jp. 1. 7. sa.JH.
1.181. Meyer.^ |] især refl. saasom (gud)
haver villet manifestere sig for Creatu-
rene . . haver det ikke kundet skee paa
anden Maade, end ved at straffe og be-
lønne. Holb.Ep.1.7. Liszt . . havde tidligt

manifesteret sig somVidunderbarn.E^er^A.
M.77. den brændende Erotik . . som allerede
i (Baggesens) Drengeaar manifesterede sig

60 i ulykkelige Forelskelser. Reumert.S0.81.
Manlknre, en. [mani'kyro eU. 1. br.

-•kyr] (fra fr. manicure; af lat. manus,
haand (jf. Manifestj, og cura, pleje (jf. U.
Kur^) (skønheds)pleje af hænderne,
spec. neglene. Krak.1898.705. Bergwann.
SkønhedsplejensABC.(1907).45. H undertiden
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ogs. om hudpleje (skønhedspleje) i videre bet.,

f.

Ansigtsmanikure. KNyrop.OL.IJ65.
hertil bl. a. Manikure -danie (undertiden

nedsæt.: demimonde), -klinik, -salon (Krak.
1923.1.751), -sæt (Svikmøllen.1931.6). ma-
niknrere, v. [maniky're'ra] (sjældnere

manikure [mani'kyra] Bang.É.33. Isted

Møller. PoulFensmark.(1902).56. Meyer.^).

-ede. vbs. (l.br.) -ing ('Manicuring. jSer^^-

ivann. Skønhedsplejens ABC. (1907). 45), jf.
Manikure. {fra fr. manicurer; afi. af Ma-
nikure) pleje, behandle hænderne, spec.

neglene, (især i perf. part. brugt som adj.).

(grevens) aristokratiske (haand), hvis riflede

Negle vare omhyggelig manicurerede.
Wied.S.107. en Herre .. nylig løsladt fra to

Aars Tugthus ..men manicureret og ny-
presset lige fra fineste Herremagasin.
ORung.P.88.
Manille, en. [mainilja, -'nile] (tidligere

ogs. skrevet Manilje. vAph.(1764). Spillebog.

(1786).3). flt. -r. (fra fr. manille, afsp. ma-
lilla) ^ den næsthøj este trumf i Vhombre,
(toen i de sorte farver, syven i de røde).

vAph.(1759). Jeg havde Spadille, Manille
smaa femte i Tref. Blich.(1920).XII.179.
Har De . . Manille og Kongen sjette i en
vis Farve, saa bør De før spille Solo.

Scharling.N.321. CMøll.M.I11.216. Dania.
III.31.

maning^, en. {glda. d.s.)flt.-tT. vbs. til HI.

mane. 1) til HI. mane 1. t.i) (j/". Forma-
ning; især iQ) til HI. mane l.i. (man lod

mig vide, at) den femte (tome) kand ey
begyndes paa, førend jeg har fuldbyrdet
mit Løfte om at skaffe correctiones . .

Denne Maning kom mig heel uformodent-
lig« og faldt ret paa mig, som et Væir-
slag. Gram. Breve. 222. Korsikanerinden
(hæfter) paa sin Drengs Kiædning . . en
blodig Klud af den dræbte Faders Skjorte,

til daglig Maning (o: om blodhævn) for

ham.y red. ÆT. 355. 1.2) (nu 1. br.) til HI.

mane 1.2 : krav, forlangende (til en skyldner)

om at betale sin gæld. Moth.M.63. KofodA.
11.586. At unddrage sig for (sitie kredi-

torers) Maning har vel . . været et væ-
sentligt Motiv til hans Bortreise. Eeib.Pros.

IX.286. S&B. 2) (foræld.) til HI. mane
2: kreditors opfordring, krav til debitor om
at gaa i indlager; ogs. om selve indlåger-

forholdet (jf. indmane i). Maning skal skee
lovligen og skriftligen ved tvende Mænd,
som skulle skrive paa Maningsbrevet, at

den lovlig forkyndet er. DL.1—22—1. hånd
(skal) tage Stævning over den Indmanede,
om hånd ikke holder Maning, til den første

almindelig højeste Ret. smsf.i

—

22—2. Chr
Brors.5DL.I.167. Aagaard.TL.104. VSO.
(„fordum . . i Brug"). 3) (jf. Aandemaning^
til ni. mane 8; ogs. (mere konkr.) om or-

dene (formlen), hvormed maningen foretages.

Moth.M63. VSO. Vinding og Værn mod
Tyve. Her er vi kommet dybt ind i de
lange, lærdomsprægede Maningers Rige.
FOhrt.DanmarksTrylleformler. I. (1917). 11.

Maningst-breT, et. 1) (jf. Maning 1.2

;

nu 1. br.) rykkerbrev. VSO. D&H. 2) (jf.
Maning 2; foræld.) dokument, hvorved en
person (skyldner) underkaster sig maning,
ell. hvorved maning forkyndes for skyldneren.
DL.1—8—3.1—22-1. VSO. MO.
manipnlation, en. [manipula'Jo'n] flt.

-er. vbs. til manipulere. 1) (især fagl.) til

manipulere 1: behandling af noget med
10 hænderne, ved særlige (faglige) haand-
greb; ogs. om de (i et bestemt øjemed) an-
vendte haandgreb olgn.

||
(med.) om (greb,

der anvendes ved) massage, „magnetisering"
olgn. De Syges Behandling med Haanden
(Manipulation) skeer enten ved gjentagne
Strøg, eller ved vedholdende Berøring.
Weber.Den dyriskeMagnetismus.(overs.l81 7).

§27. Panum.460.
\\ (y^, ^J,, nu sj.) om be-

handling, betjening af skydevaaben, redska-

20 ber olgn. den til (haubitsers) Betiening
henhørende . . Færdighed, tilligemed det
af Manipulationen og Besnøringen, som
kanforekomme i Feldten. ExercArtil.(1804).

197. I den underste Ende af Læggen
findes en Bøjle til Ankerets Manipulation.
Bardenfl.Søm.I.116. 2) ^j/. manipulere 2;
især o) t videre anv.: behandling af noget

paa urigtig, utilladelig, uhæderlig
maade (især med bedragerisk formaal);

3f)kneb; kunstgreb, ligesom hvad der hos
enfoldige ærlige Sjæle er Religion under
Oplystes Manipulation bliver til Svindel.

JVJens.An.35. især m. h. t. økonomiske for-

hold: Hvorledes A. ved sine kriminelle
Manipulationer har udført Bedragerierne
er ikke mere interessant end falske Veks-
ler og Kassebedragerier i al Almindelig-
hed.Madelung.Opbrud.(1909).73. Naar (børs-

manden) ved en af sine Manipulationer
40 havde klippet en Flok Faar (o: ukyndige).

VCavling.DenlykkeligeMand.(1919).97.ma-
nipnlere« v. [manipu'le-'ra] (sj. manipo-

lere. Skomageren.(1832).67). -ede. vbs. (l.br.)

-ing, jf. Manipulation (fra fr. manipuler,
ital. manipolare, mlat. manipulare; af
lat. manipulus, haandfuld, til lat. manus,
haand (jf. Manifest^) 1) (især fagl.) be-

handle med haanden (ell. et redskab),

ved særlige (faglige) haandgreb; ogs.:

50 haandtere. JBaden.FrO. Saalens Sider,

med den om dem løbende Stribe, blive

saaledes manipolerede, at begge kun sy-

nes at være eet SiyWQ.Skomageren.(1832).
67. (torpedonettene skal) vise saa langt ud
fra Skibssiden, at en Eksplosion i Nettet

ikke vil skade Skibet, og dog være lette

og hurtige at manipulere. Bardenfl.Søm.I.

120.
II
m.h.t. massage olgn.: gnide; stryge;

ogs.: befamle. JBaden.FrO. Arme og
60 Been . . manipuleres med den løst bevæ-

gelige Ryg af Haanden og Fingrene. Sf

Bille.Gal.III.187. Personen har . . blottet

sig og manipuleret sit Lem. PolitiE.^U

1923.3. 2) (især CPj i videre anv.:^ be-

handle paa særlig maade. Saa ømfindt-

lige er disse Vitaminer, at de ikke taaler
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synderlig Manipulering: Megen Kogning,
Tørring, fin Formaling eller Knusning.
NatTid*U1925.M.l.sp.5. |} m. bibet. af uhæ-
derlighed, bedragerisk øjemed olgn.: foretage

manipulationer (2). han har manipuleret
ved regnskaberne

\

Mank, en. se Manke.
man -kappe, en. [I] ^nu ^.) d.8.8.

Mankekappe. Tilsk.1928.1.367.

Manke, en. [maii^'a] (m.Jy.form Mank.
Blich.(1920)1.120. 11.123. XX1.185. Feilb.).

fit. -r. {ænyd. d. s. i bet. 1 (ChrPed.1.332), sv.

no. d. 8., oldn. makki i bet. i; afl. af I. Man)
I) om del af dyrs (især hests) ryg ell. hals.

I.l) (landbr., vet, dial.) det forreste parti
af ryggen hos heste ell. hornkvæg olgn.,

hvor ryglinien skraaner opefter (over de for-

reste ryghvirvlers tomudvækster). OeconH.
(1784).il. 69. JVNeergaard. HesiensExte-
rieur.(1837).124. LandbO.111.507. Feilb.

høj, lav, skarp, tilrundet manke, se

II. høj 1.1, III. lav 1.1, skarp, tilrundet, t.2)

(nu vist kun dial.) den det af halsen paa
en hest, hvorpaa manen sidder. VSO.
MO. Ordet „Manke" brugtes (paa Falster)

kun om det Skind, hvori Mankehaarene
sidder. FrGrundtv.LK.108. 2) om haar-
vækst. 2.1) (jf. Løvemanke; tidligere op-

fattet som urigtig sprogbrug; jf.VSO. MO.)
de hos visse dyr, især hesten, fra
(nakken og) halskammen nedhængende,
lange haar; man. Moth.M47. *(drengene)
sprunge paa Folen ubehænde . . | Een
holdt i Manken, og Een i Halen. Oehl.HF.
82. 'Han fletted Hestenes Manker med
røde Lidser ind. sa.NGJ279. 1 Salling er
Hovedfarven (for hestene) lysbrun med
sort Mank og Hale. Blich.(1920).XXII.104.
Endnu saaes en Manke af lange sorte

Haar paa Dyrets (o: en mammuts) Hals.
Tidsskr. f. Naturvidenskabeme.I.(1822).205.
(bavianernes hals) er ofte . . dækket af en
stor Manke. BMøll.DyL.1. 20. Hesten er
det eneste Husdyr, hos hvilket man træf-
fer en egentlig 'Sl&nke.LandmB. 11.24.

\\

ogs. (zool.) om lignende stærk haarvæksi paa
undersiden af halsen hos forsk, dyr, særlig

hjorte. BMøll.DyL.I.2o2. Frem.'U1927.
omslag.2.

|| (jf. bet. 2.2) billedl. ell. i sammen-
ligning, 'naar du (o: havet) ryster din
Manke. Oehl.L.II.1.36. Mathem atikeren .

.

lader Lærlingen holde sig i Manken, til

han bliver fast i Sadelen. Grundtv.Krøn."
(1875).XI. Haaret (o: Blidernes) var stridt

og kruset — svært som en Manke. JPJac.
II.l. 2.2) ^j/". Haarmanke^ kraftigt, bøl-
gende (hoved)haar hos mennesker (især:

hos mcend) ; undertiden ogs. om (hoved)haaret
i alm. *Min Smag er ringe for Junoner,

|

Hvis Pande kulsort Manke kroner.Winth.
XI.121. Hovedet er stort, interessant med
en rig Manke af graanende Haar, som
han bærer temmelig langt. Brandes. III.
278. Manken var forsvunden; en fin

pudret Paryk havde afløst de naturlige
Usisæ. AFriis.BD.L344. (han) strøg Haan-

den gennem sin tykke Manke. Skovrøy.
Fort.52.
Manke-aag, et. [l.i] (landbr.) d.s.s.

Halsaag. LandbO.1.3. -brnd, et. [l.i] (jf.
-brudt; landbr. ell. vet.) beskadigelse (læsion)

af hestens mankeparti, fremkaldt af seletøjets

ell. sadelens tryk. LandbO.III.507. -brndt,
part. adj. [l.i] (landbr. ell. vet.) om hest: som
har mankebrud. S&B. D&H. -dne« en.

10 [2.iWd.s.s.'Kxa\edne. BøvPJIJSO. -faar,
et. [2.i] (zool.) afrikansk faareart (med svær
manke paa halsens over- og underside); Ovis
tragelaphus. BøvP. 1.533. Brehm.DL.'^IIlS.
126. -fistel, en. [l.i] (landbr. ell. vet.) fistel-

(dannelse) ved mankebrud hos hesten. CollO.
LandbO.III.507. -haar, et. [2.i] (jf. Man-
haar;. VSO. Eaandgem.526. (jf. Manke
2.2) m. h. t. person : Det sorte Mankehaar
deler sig over Panden og falder i bøl-

20 gende Lokker ned til (hans) brede Skul-
dre. Blich.(1920).XI.166. -hjort, en. [2.i]

(zool.) tiavn paa en gruppe hjorte (m. temme-
lig lang halsbeklædning) ; spec. om en javansk
hjort, Cervus hipelaphus. Sal.I.1136. BøvP.
11.509. -hnnd, en. [2j] (zool.) d. s. s.

-niv. Brehm.DL.'III2.131. -kam, en. [2]
(landbr.) grov redekam til at rede hestens

manke med. Haandgem.517. OrdbS.(8Jæll.).

-kappe, en. [l.i] (jf. Mankappe; fagl.)
30 langt, sort kappelignende stykke klæde, fast-

gjort ved manken, som heste for en ligvogn

iklædes ved højtidelige begravelser, -knnde,
en. [l.i] (sj.) d. s. s. Manke l.i. Gjel.B.111.
Den Nærmer stod . . med sit Hoved lagt
over den Andens Mankeknude. 8fl.Jtf.J88,

•lav, en. [2.i] ^ lavart (krølhaarslav) med
blødt og hængende løv; Ålectoria jubata L.
Eo8tr.Flora.II.229. Sal.''XIV.815. -læ-
der, et. [l.i] (fagl.) den del af seletøj,

40 der som et bredt (polstret) læderstykke hviler

over hestens bovparti (manke); mankepude.
LandbO.IV.196. -mns, en. [l.i] (jf. -fi-

stel; landbr.) en hos hesten forekommende
sygdom (med saar- og fisteldannelse), som
opstaar omkring lansemærket og breder sig

ind i manken. Moth.M47. LandmBJI.227.
-olie, en. [2] folkeligt navn paa en art

tarvelig haarolie ell. -pomade. S&B. SaU
XV1.546. -pnde, en. [Ij] (jy. Mank-.

50 PChristensen.Smaatræk.(1896).19. PolitiE.

KosterbUU1922.2.sp.l). (fagl.) om (hver af)
de pudeformede (polstrede) dele af seletøjet,

der hviler over hestens bovparti (manke);
mankelæder. MB.1795.690. Sal.^XXI.199.
mankere, v. [maii'ke'ra] -ede. {ænyd.

d. s., nt. mankeren; fra fr. manquer (ital.

mancare^; besl. m. II. mangle, se I. Mangel)
t) (i alm. spr. nu 1. br.) d.s.s. TL. mangle 1.

Moth.Conv.M32. l.i) ikke have; mangle
60 (H. l.i). F. . . har forsikred mig om at
min Herre har kun manqvered leylig-

hed paa at faae penge remittered. ÆToft.

Brv.66. Kongen sendte til os Lam, Sviin,
Faar, Giæs, Duer og Høns . . saa at vi
hos denne Konge manqverede intet. Z-Ttd.
1728.293. »Akrobaten, ellers brav,

| Man-

Xlll. Rentrykt »'4 1932 61
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querer noget Yist. Hrz.D.III.52. \\ i forb.

m. paa. vi manquerede ikke paa Mad
eller Drikke. LTid. 1728. 280. 1.2) ikke
være til stede; ikke (fore)findes: mang-
le (II. 1.2). Een af deres fornemmeste
Retter til (julen), er blødt fisk, som al-

drig maae manqvere. JaeBircherod.R.28.
hvor mand giver et heelt Huus bort, der
skal mand lade manqvere noget af Huus-
geraadet. Iførn.Mo?-ai.//.88. Junge, har vi
ogsaa faaet alt Tøiet (o: flyttegods) over?
Manquerer der Intet? IIrz.III.49. OrdbS.
(sjæll.). jf. bet. 1.3: hvad vi kand være
hende og hendes Kiereste til Tieneste,
skal icke manqvere. Holb.Kandst.IV.O. 1.3)

upers., især m. præp. paa: mangle (ll.i.s).

Giver din Patron og Overmand dig Fri-
hed i alle Ting, saa lad aldrig manqvere
paa hans Respect (o: respekt for ham) i

nogen Tiog.Hørn.Moral.II.ll?. Grundtv.
LSk.15. paa et deltagende Hjerte skal det
ikke manqnere. Hostr.F.17. „det lader sig

arrangere . . Bare De tilbyder Deres Kav-
tion med Resolverthed." — „Ja, det skal
ikke msLnkere." PBMøll.ES.23. OlesenLøkk.
PD.II.20. det skal ikke mankere paa hjælp
fra mig. OrdbS.(sjæll.).

2) (nu sj.) somudtr.for, at en handling
ikke udføres (paa rette maade). 2.1)

(forsætligt ell. uforsætligt) undlade at ud-
føre noget paa rette maade, at gøre
noget rigtigt; fejle (ll.l); forfejle (l.i);

m. h. t. synligt maal: ikke ramme. 1 seer,

min Herre I at jeg ftemturer udi at holde
mit Løfte, og at jeg aldrig manqverer
noget Minut udi Tiden, som jeg beram-
mer til Sammenkomst. Eolb.Usynl.III.3.
Greven havde, som den Udfordrede, det
første Skud, men manquerede aldeles sin

Modstander. Gylb.III.llO. Greven, som
havde det første Skud (havde forsætlig)

manqueret det. smst.VII.281. || m. h. t. per-

son: undlade at gøre sin pligt mod en; svigte.

Hvorfor er du ikke reist til Upsala? Bør
du manquere PaykuUs? Gylb.(Heib.Ungd.
174). en halvgammel Sproglærer (bukkede)

for en af mine Kusiner. „Tusind Takl" —
smilte hun sødt — „jeg har . . sagt Ja til

min Fætter, og ham tør jeg ikke mankere!"
Bøgh.JT.73.

||
part. mankeret brugt som

adj.: mislykket; forsømt; forfejlet.
Grevinde M. . . bad mig om at compli-
mentere hende (o: en sangerinde) i Anled-
ning af en manqueret Visit. CHHolten.O.
131. Goldschm.IV.15. (hans) interessante,

men delvis mankerede Forsøg paa . . at

skrive en bredt anlagt Roman. Friis-Møll.

(PoUl6l929.9.sp.5). (sj.) om person: d. s. s.

mankerlig 2. Junge. Gadeordb.^ 2.2) (jf.

II. mangle 2.1^ m. flg. inf.: undlade. Jeg
skal ikke manqvere at komme. Holb.LSk.
1.6. Vandet af samme (kilde) holdes for

een lægedom paa visse tiider om aaret,

og de svage manqverer icke at betienne
sig deraf. JacBircherod.R.43. jf.: Jeg har
ikke manqueret i at formælde Hans Excel-

lence . . Deres Høyærværdigheds Hilsen.
Gram.Breve.lO.
9Ianke-reni, en. [l.i] (jf. Manrem;

fagl.) rem, der føres over hestens hals, og
som holder bringestykket oppe. MøllH.V.171.
mankerlig, adj. [mai\,ike'rli] (afl. af

mankere; dial.) i) (sj.) som der er en man-
gel ved; mangelfuld, et mankerlig sele-

tøj. OrdbS.(sjæll.). 2) om person: (som føler

10 sig) skuffet; misfornøjet; utilfreds;
ærgerlig; ogs.: vred; fornærmet; ked
af det. Vise . . Skreven tU Trøst og
Husvalelse for de Mange, der ere man-
keerlige over, at Brylluppet ikke bliver
holdt i K]øhenhavn.FolketsNisse.yiil862.16.
Anders var . . tit mankerlig; men Sorgerne
kunde aldrig rigtig faa Bugt med hans
glade Natur. ZakNiels.GV.125. MaglPet.F.
1.19. OrdbS.(sjæll.).

20 9fanke-stok, en. [l.i] (nu 1. br.) d. s. s.

Manke (l.i). hans ene Hest var brækket i

Mankstokken. AarbVejleJ928.68. -stol,
en. [l.i] (især foræld.) den del af en kørehests

seletøj, der hviler paa manken og bærer ringe

olgn. til tømmerne, og som i tidligere tid kunde
have kunstfærdig udsmykning (træbue med
bronzebeslag olgn.); rygstol. Wors.Sksvigs
Oldtidsminder.(1865).95. SophMull.VO.657.
*Horset linner de slidte Sko

| og damper
30 fra Mankestolen. Aakj.(Pol.^lzl925.7.sp.5).

-sæl, en. [2.i] (zool.) patagonisk søløve (hvis

gamle han har en lang manke ned ad halsen);

Otoria byronica. Brehm.DL.^IIl2.199.
manket, adj. [^mar\gQt] {afl. a/"Manke;

nu især i ssgr.) forsynet med manke, især:

af en vis, nærmere bestemt art. 1) (fagl.)

til Manke l(i); i ssgr. som højmanke t.

VSO. 2) til Manke 2. 2.1) (jf løvemanket;
især Cp; til Manke 2.1. Moth.M47. *fra Sko-

40 vens mørke Grund,
|
Kom en vældig man-

ket Løye.Oehl.Tieck.II.225. AOlr.&Ellekilde.

NordensGudeverden .(1926).206. jf.: to smaa
silkemankede Yi.este.OBung.VS.63. 2.2)

(sj.) til Manke 2.2. Hun havde mødt en
høj, duknakket Skikkelse med stærkt
markerede Træk og tæt, manket Haar.
BlichCl.IH.17.
Manke-nlT, en. [2.i] (jf. -hund; zool.)

ulveagtig hund med (rejselig) manke, Canis
50 jubatus. BøvP.in.38.

Ulan-kop, en. se Maanekop.
mank-pnde, -stok, en. se Manke-

pude, -stok.

Hanna, en. [imana] best. f. -en ['ma-

ina'an] (f Manne. Moth.M66. — i bet. i

(bibl.) Nian. 2M0S.16. 31. 4Mos.ll.7. Jos.

5.12. Brors.147). (glda. manna (Mand.81),
man (Kalk.V.701); fra lat.-gr. manna, mlat.

man, af aramæisk manna (hebr. man^
||

60 som stofbeteqnelse ogs. i forb. m. attrib. ord

af intk.: 4Mos.ll.7. Pflug.DP.618. Lodde.

NT. 364. Brors. 23. jf.Wiwel.l04f.) 1)

(bibl.) den fra himlen nedfaldne føde,
hvormed gud bespiste jøderne under
deres vandring i ørkenen; himmelbrød.
(muligvis mannalav, j/. Mannaregn; seSaV
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XVI.548). Vore Fædre aade Manna i Ør-
ken. Joh.6.31. naar Duggen faldt over Lei-

ren om Natten, da faldt Man ned derpaa.
4M08.II.9. H (relig.) uegl., om nadverbrødet.
*0 Jesu, lad mig aldrig gaae |

Fra Bor-
det, med Guds Manna pa.a..SalmHu8.344.7.

II
billedl. ell. i sammenli^inger, om hvad der

tjener til aandelig berigelse, styrkelse olgn.

•Et helligt Liv, en salig Død | Hinanden
kierlig møder, | De har det skiulte Man
i Skiød,

I
Som Døden selv forsøder.^rors.

23. 'Da drypper som Duggen |
Der Manna

paa Vuggen
(
Til Barnet paa Jord

|
Fra

Englenes Bord. Grundtv.SS.IV. 378. Det
gode Indfald er den himmelske Manna i

Tænkningens Ørken. Pont.FJI.273 de
Trøstens og Husvalelsens Ord, (præsten)
havde at medgive dem som nærende
Manna paa den kommende Uges møj-
sommelige Ørkenvandring. Wied. S. 272.

2) (fagl.) sukkerholdigt stof, der vindes

af forsk, planter fiscer mannaask) og anven-
des som føde ell.(især) som lågemiddel. Pflug.
DP.618. Tode.ST.II.78. WarmJ'røpUOe.

||

om den bløde, sødligt smagende marv i rør-

kassie (Cassia fisiula L.), der anvendes som
lægemiddel. MentzO.Pl.l45. 3) om forsk,

planter elL frø. Q (nu 1. br.) om en græs-
art, manna(sød)græs (Glyceria fluitans

L.), hvis frø tidligere samtedes især paa
Lolland; ogs.: mannagryn. MothJiI66. EPont.
Atlas.III.253. VSO. || (nu næppe br.) om
frøet af blodhirse. VSO. % (især kbh.) om
den ovale vingefrugt af storbladet
elm, TJlmus montana. Bostr.Flora.I.108.

||

t forb. sort manna, folkelig betegnelse for
frø af en art nyserod (der anvendes som
lægemiddel). FolkLægem.I.71. Manna-
ask, en. [2] (jf. -træ^ ^ asketræ, hvoraf
vindes manna(sukker); Fraxinus omus.
Fleischer. (Landhuushold. VII. 185). Warm.
Frøpl.406. -cikade, en. [2] O/.-skjoldlus;
zool.) cikade, hvis stik fremkalder udsvednin-
ger paa mannaasken; Cicada otnt. Brehm.
Krybd.686. Sal.IV.405. -gryn, et. [3] (f
Manne-. Moth.M66. OeconJoumJ.758M8).
(ænyd. mannegryn; jf. -korn 2 samt Græs-
kom; T eU. kog.) (gryn af) frøene afmanna-
(sød)græs, der anvendes til mad (jf. -grød).
Udi (Falster) faar man ogsaa de saa kaldte
manna-gryn. Holb.DXB.34. Lollandske
Mannagryn. Adr.^lil762.sp.l4. Ing.Levnet.
1.96. Bostr.Flora.1.34. jf.: Manne gryn
SnpTp e.Kogeb41710).42. -grten, et. [31

et Manne-. Moth.M66. jf vAph.Nath.V.
233). (jf. -svingel, -sødgræs^ 3r navn paa
forsk, planter (græsarter), hvis frø anvendes
ved madlavning (jf. -giyn^, især om en art
sødgræs, Glyceria fluitans L. JTusch.102.
Ro8tr.Flora.L34. -srad, en. [3] (kog.)
grød af mannagryn. ISuhr.Mad.^(1917).54.
RGandrupJK.12. -kom, et. (-f Manne-.
OeconJoum.1758.389). 1) [1] om (de enkelte
kom af) manna. Grundtv.SSJII.289. 2)

(3] (jf. -gryn) frø af mannagræs. Oecon
Joum.1758.389. RistJ.MJ.69. | (nu næppe

br.) 5r o*" manna(sød)græ8. vAph.Xath.V.
233. ogs. d. s. s. Himmelkorn 2. Moth.M66.
-laT, en. (jf. Manna 3; sml. -regn^ spiselig

lavart, Lecanora esculenta L. MøUH.IVJ40.
KoldRo.Sporepl.263. -reg^n, en. (jf. Man-
na 3^ om mannalav, der løsrives og føres
med af vinden. SaLI.257. -saft, en. [2]

(jf. -sirup; med.) sukkerholdig opløsning af
manna, anvendt som afføringsmiddel. Panum.

10 460. VareL.*558. -sirnp, en. [2] (1. br.)

d. s. VareL.(1807).11.549. -skjoldlus,
en. [2] O/- -cikade; zool.) skjoldlus, hvis stik

fremkalder udflydning af manna paa ta-

mariskbusken; Coccus manniparus. Brehm.
Krybd.679. Lutken.Dyr.437. -sukker,
et. [2] (fagl.) et i planteriget, især i manna-
asken, forekommende alkohol (der anvendes
som afføringsmiddel). KiøbmSyst.IIIl. 94.
Sal.''XVI.55L -STineel, en. [3] ^ d.s.s.

20 -græs. Viborg.Pl.(1793)J27. SaLXII.320.
-sadsræs, et. [3] S( d. s. s. -græs. Lange.
Flora.82. -træ, et. [2] ^ d.s.s. -ask. MO.
Sal.XII.320.

1. Manne, en. se I. Mand.
IL Manne, en. se Manna.
IH. manne, r. se IV. mane.
Manneke, en.['man'e^a, -a^a] (fra nt.

manneke(n), ^/AoW. mannekijn, -ken (jf.ty.

mannchen;; dim.til nt., JtoU. man; egl.sa.
30 ord som Mannequin; nu næppe br.) lille

mand(s-person); mandsling; ogs.: lille fyr.
•Alt . . Slikkeri (og) Legetøi . . | Tilrede
staaer (o: for den syge dreng); men Man-
neken deri

I
£1 finder mindste Spas.

TBruun.II.273. GSiesby.EpisUl tilCorsaren.

(1846).18.
Manne-kop, en. se Maanekop.
Mannequin, en. [man(3)<kæi\1 (ogs.

skrevet Mannekin. VVed.M.29. sa.RF.135).

f) best. f. -en [-ikæri'(a)n] flt. -er [-'kæn'ar]
(fra fr. mannequin; egl. glholl. mannekijn,
sa. ord som Manneke) 1) (iscer fagl.) men-
neskefigur (med bevægelige lemmer), der an-
vendes af kunstnere (til studium af klæders

fald olgn.) ell. (i butikker) som paaMæd-
ningsdukke; lededukke. JBaden.FrO.II.76.
Tjeneren stillede sig bag ved Wanja, og
med sine to Hænder lagt om hans Hofter,
drejede han ham, som man drejer en Man-

50 nequin. Houmark.BB.192. i Butiksvindu-
erne dansede nøgne Mannequiner, berø-
vet deres Silke, i en ranglet Menuet. Tom
Krist.LA.252. | overf., om uselvstcendig,

holdningsløs person; kludedukke (2.2); ogs.:

konventionel figur. Meyer.^ FrLa.PM.165.
Den spleensyge Englænder — for at ope-
rere med en af de tilvante Mannekiner— er som den, der dør af Sult ved et rigt
besat Bord, fordi hans Mave er . . i Ulave.

60 VVed.M.29. 2) (iscer r) dame, der iføres
og fremviser kostumer (nye moder) for en
forretning. •Louvre (med) dine pragtfulde
Pragter,

| baaret til Skue af fattige, smaa
Mannequiner. FrXygaard.E.29. jf.: En af
Kabinetsdørene førte ind til de leven-
de Mannequiners Omklædningssal. So»en-

61*
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krantz.Kloicnen.(1926).88. || hertil Manne-
quin-opvisning. 8m8t.79.

lilan-rem, en. [I] (landbr. ell. dial,

gldgs.) mankerem. OrdbS.(sjæll.).

Mansard, en ell. f et (JBaden.FrO.II.
76). [man'sa'r; ogs. -^sa.'Td,-*svT'd](ogs. skre-

vet Mansarde. JBaden.FrO.II.76. Meyer.^).

flt. -er. {fra fr. mansarde; efter en fr. arki-

tekt Mansart fra 17. aarh.; bygn.) tagkon-
struktion, som, regnet fra tagskægget til

rygningen, bestaar af to i (stump) vinkel

mod hinanden stillede tagflader, hvoraf den
nederste er den stejleste: mansardtag; ogs.

om den bag den nederste tagflade værende
etage: mansardetage, over Ryggen af

de røde Pakhustage skimtede han Kviste
og Mansarder af det gamle Kvarter. OjBm«^'.
VS.6. uegl.:*Yi tidt logeerte sammen hos
de Ni

I
Høit paa Mansarden, den jpoe-

tiske.Heib.Poet.lX.440. Mansard-, issgr.

(bygn.). -etage, en. LovL.X.921. -tag:,
et. (jf. brudt, gebrokkent, knækket tag,

u. III. bryde 6.2, gebrokken 1, knække 6.i

samt Knæktag^. ForklTømrere.36. Stilart.

241.
I. Manse, en. se I. Mandse.
II. Manse, en. ['mansa] (ogs. skrevet

Mandse. EPont.Atlas.il. 247. VSO. sj.

Mantse. MDL.354. f Mante. VS0.IV.M64).
flt. -r. (fra mnt. manse, jf. fris. manne i

sa. bet.; besl. m. fris. nt. hty. mande (manne),
holl. oeng. mand, flettet kurv; fisk., dial. (nu
især bornh.)) en slags (silde)garn (af
lignende indretning som hankegarn). Moth.
M67. EPont.Atlas.II.247. Til Sildefang-
sten bruges Manser (et Slags Næt), disse
Manser ere under Rebet 12 Favne lange,
3 Favne dyhe.Handels-ogIndustrie-Tid.180S.
427. MDL.354(nordsjæll.). Krist. Anholt.

(1891).17. Drechsel. Saltvfisk.43. Esp.216.
j/". S i 1 d em an s e r.Handels-ogIndustrie- Tid.
1803.366.
Mansket(te), en. se Manchet.
I. Mante, subst. ['manda] (jf. sv. dial.

mannte, nt. mant(j)e, fris. mantje; dim. af
Mand; nu næppe br.) betegnelse for, tiltale

til en hund. talem.: den, som giør sig selv
til Hund, maae ikke tage ilde op, at man
kalder den Mante, sagde altid min beste
Moder. Ew.(1914).III.268.

II. Mante, en. se II. Manse.
Mantean, en ell. (sj.) et (Ew.(1914).

11.222). ('Manto. Moth.Conv.M34. Mantov.
Ew.(1914).II.222). {ænyd. mantOY; af ital.

manto, fr. manteau ; egl. sa. ord som I. Man-
tel; nu næppe br.) lang, vid damekjole.
•Da Fikke saae sin Faer, hun fik sin Man-
teau paa,

I
Og i et Øyeblik man hende

pyntet s&ae? Prahl.BJ.5. 'Et Mantov . .

hvidt Moor med Gnld-Boketter. Ew.(1914).
11.222.

I. Mantel, en. ['man'd(9)l; ogs. (især
i bet. 2) 'manf?(8)l] flt. mantler. (glda. d. s.,

æda. matæl (Fragmenterafglda.Haandskrif-
ter.(1931).40), mættæl (ErLov.2.1), oldn.
mpttuU (sml. fynsk mattel, barnesvøb. Iris.

1800.11.180. MDL.357. OrdbS.); fra (m)lat.
mantel(l)um; jf. Manteau, Mantille) 1)
(foræld, ell. dial.) løstsiddende, ofte ær-
meløst klædningsstykke, baaret som
overstykke over den egentlige dragt; kap-
pe; kaabe (jf. Haarmantelj. »Hun drog
i en Mantel blaa,

| i hver en Søm det
røde Guld laa. DFU.nr..36.11. den Konge-
lige Mantel. Eraft.VF.lOO. Bølgerne sloge

10 mod Forstavnen af Skibet og stænkede
hen over Tyrkerne . . En af dem fik en
ganske artig Overhaling og rystede nu
sin røde Mantel. HCAnd.IX.lOO. han var
tæt indhyllet i en blaae Mantel. BlochSuhr.
ÆS.I.298. Feilb. OrdbS.(Falster), overf.:
man gietter paa Hvitfela (som den anden
af angriberen omtalte originale historieskri-

ver) siden han dog staaer hos ham i den
Credit at blive brugt som hans Skiul og

20 Mantel (o: „skærmbræt").Langebek.SA.37.

(jf. Dækmantel^. 2) (jf. II. Kappe 3.6 samt
Geværmantel; fagl., nu 1. br.) om ydre
(omsluttende, beskyttende) del af forsk,

genstande.
\\

ydre (del af) støbeform. Halla-
ger.304. OpfB.UII.202.

||
O/.Mantel-kanon

ofl.) ydre beklædni7ig om skaktovn, damp-
cylinder, kanon, projektil olgn. Sal.XII.331.
Meyer.

II. Mantel, en. [man'(2(9)l] flt. mant-
30 ler. (fi-a holl. mantel) ^ et gennem en en-

kelt blok gaaende tov, hvis ene ende er for-
synet med en krog (ell. befæstet til en ring i

dækket), og hvis anden ende sættes i forb.
med en talje for at forøge dennes meka-
niske kraft. VSO. Funeh.MarO.I.124. Kusk
Jens.Søm.67.
Mantel-blok, en. [II] (jf. -takkel,

-taliej J, blok, der anvendes i forbindelse

med en mantel. Born.MineHændelser.(1834).
40 12. Larsen, -kanon, en. [1.2] JaJ kanon,

hvis indre rør er omgivet af en kappe (II.3.6).

Sal.XVI.184. -ovn, en. [1.2] (fra ty. man-
telofen; nu sj.) kappeovn. Sal.XII.330.
-stae, et. [II] ^ tov til støtte dels for ma-
sten: bagstag. Funch.MarO.II.lO. dels for
bovsprydet: PGiinthelberq.Søe-KrigsHaand-
Bog.II.(1768).58. SøLex.(1808). VSO.
-sæk, en. [I.l] (efter ty. mantelsack; nu
1. br.) vadsæk (til kappe olgn.); rejsesæk;

50 spec. (H): en af rytteriet anvendt aflang
klædessæk (kuffert), der spændes fast bag
paa sadelen, (han) fyldte sin Mantel-Sæk
med . . ¥TVig^eT.Holb.MFbl.228. „Lav min
Mantelsæk tilrette." . . „Vil De da reise?"
Skuesp.VIl.118. MilTeknO.177. han (havde)
været en passioneret Rytter, der med
Bøsse og Skydetaske over Skulderen og
en Mantelsæk bagpaa havde afsøgt det
halve Jylland. 5attd.GZ.iO. Feilb.

||
(dial.)

60 om (ridende) kræmmers ell. prangers (læder)-

pengepose. smst. HPHansen.Kultur-ogSprog-
minder.(1930).112. -takkel, et. [Il] (jf.

-blok, -talj ej J^ talje, der anvendes i for-

bindelse med en mantel. Funch.MarO.1.124.
Scheller.MarO. -talje, en. [II] (jf. -blok>

J, d. s. VSO. MO.
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mantenere, manterere, v. se

maintenere.
Mantille, en. [man'tilja; ogs. -tila]

(jf.FalM.VL279.293(<yj liUe, vilde;;, (m.
sp. form Mantnia. Blich.(1920).VII.116.
CBemh.NF.V.261). flt. -T. (fra /V. mantUle,
sp. mantilla; sideform til I. Mantel) et i

(midten af) det 19. aarh. alm. anvendt dame-
klcedningsstykke : et langt si a I (ofte af knip-

Ta

B.9. Sal?XYI.56o. ^hertil hl. a. Manuduk-
tions-hold, -time (HCAnd.SS.V.384). Ma-
nndakter, en. [manudug'tø'r] flt. -er.

{til manuducere; især univ.) person, der
manuducerer (tU en universitetseksamen).

Oehl.Er.I.168. en dygtig Manuductør kan
sine Professorers CoUegier udenad. Blich.

(1833).Y11.82. Heib.Po€t.VL149. Han vUde
maasfce blive nødt til at nedsætte sig som

Unger) ell. især kort, let dameoverstykke 10 Manuduktør til Filosofikxim.Pont.EK.108.

(ofte uden ærmer), hængt løst over skulårene

Hun iførte mig (9: en kvinde) en fiin og
nydelig Morgendragt, hængte en riig Man-
tilla om mine Skuldre. Blich.(1920).VIL
116. neib.Poet.II.360. En Mantille af Blon-
der. Hrz.III.57. Damerne med lette Man-
tiller over de blottede Skuldre. DracAm.
M.227. Folkedragter.189. jf.: hun var kun
kommet af det ene Ærme paa den sorte

TelefB.1931.sp.4699.
mannel, adj. [manu'æl'] (fra fr. ma-

nuel (af lat. manualis, til lat. manus,
haand) ; især CP) som angaar, herer til ell.

udgaar fra et menneskes hænder (som virk-

somhedens redskab); især m. h. i. arbejde:

som tidføres med hænderne; undertiden

m. noget nedsæt, bet.: mekanisk, haand-
værksmæssig (uden præg af personlighed).

Figurmantilie,hunbaroversinskotskt- 20 Hos Digteren hjælper intet Manuelt. Alt
tærnede Silkekjole. JPJac.I7.i<25. Silke-
mantille. Pont.Sk.226.
Manto(T}, en. se Manteau.
Mantse, en. se H. Manse.
Manndacend , en. [manudu'sæn'd]

(ofte skrevet Manuducent. TroelsL.BS.IIl.
169. Sal?KVI.565). flt. -er. (til manudu-
cere; især univ.) person, der faar manu-
duktion. Mart.Levnet.T.77. TroelsL.BS.IlI.

maa øses af hans Liv og?)\de\.Erz.(Kyrre.
HH.Till.27). man kan særdeles godt have
en velbegrundet Mening om det Høie og
Ædle i en Kunst, uden at være i Be-
siddelse af den manuelle Færdighed, som
udfordres til at udøve den. Chievitz.FG.
69. aldrig var (Eckersberg) mere lys-

vaagen end under Arbejdet paa de ro-

merske Prospekter, aldrig mere skarp-
169. han fik et Par Manuducenter. Thor- 30 synet, heller aldrig manuelt mere sikker.

søe.EM.120. manndncere, v. [manu-
du'se'ra] -ede. vbs. jf. Manudaktion. (af
mlat. manuducere, føre ved haanden (af
lat. manus, haand (jf. Manifest^, og ducere,

føre); j/. haandlede) utidervise ell. vej-
lede (i et studiiim); nu næsten kun (univ.)

om manuduktør: (privat) give (en) stu-
derende undervisning (manuduktion)
som supplement til ell. i stedet for

ÉHannover.E.104. en ung Mand med hon-
net Ambition og Sky for manuelt Arbejde.
VVed.B.303.
Manafaktnr, en (i betl; undertiden

ogs. i bet. 2: Ørst.Br.I.128. Funke.(1801).I.

628) ell. (i bet. 2) et. (i bet. 3 oftest uden
art.), [manufag'tu'rj flt. -er. (ænyd. d. s. (i

bet. 2) (Privilegier for den Borgerlige Stand.

^*/al661.§5); fra fr. en^r. manufacture; tU

den af universitetslærere meddelte 40 lat. manus, haand, og factura, tilvirkning

(embedsmæssige) undervisning, de Ju
rister, som en Begyndere med Nytte kand
consulere og lade sig manuducere atLTid.
1739.237. jeg (fortjente) 30 Daler ved at

manuducere trende . . Studenter til 2den
Examen. Nyerup. Levnet. 13. jeg (paatog
mig) at manuducere i Theologie.MaW.i(et;-
net.1.77. S. manuducerede og læste i Sko-
ler. KLars.GHF.1.211. \\(spøg.) i videre anv.

:

belære; vejlede. „Hun kender knap Kær- 50

lighed af Navn." — »Det er det samme;
jeg skal praktisk manuducere hende deri."

Ploug.(Studenterkom. 67). BlochSuhr.ÆS.V.
210. Manndnktion, en.[manudug'j'o'n]
vbs. til manuducere. (menneskesjælens) For-
nuft (er ikke) andet, end en Beqvemhed,
at kunde blive fornuftig, og denne Be-
qvemhed udvikler sig ikke, uden saavidt
den ved Manuduction, Underviisning og
Anførsel kommes til UielTp. Buge.FT.221. 60 hæTs'ogFloåes\JdTnsining.Holb.Hh.I.3d9

tidligere var bet. 2 hovedbet.; kun denne
anføres (som intk.) i Leth.(1800). JBa-
den.FrO. VSO. MO.) 1) (nu næppe br.)

tilvirkning af (fabriks)varer; indu-
striel virksomhed; fabriksvirksom-
hed. Moth.Conv.M35. Til manufacturer
og konster ere de Danske temmelig be-
qvemme. Holb.DNB.17. at drive .. Land-
brug, borgerlig Næring, Manufactur.S^aw-
pe.IL418. KiøbmSyst.1.35. 2) (foræld.)

sted, hvor der udøves industriel virk-
somhed i større stil (især med gennem-
ført arbejdsdeling); i 18. aarh. ofte (mods.
Fabrik (i) j om saadan virksomhed, hvor der

ikke anvendes ild og hammer til raastof-

fernes forarbejdning, og hvor der fortrinsvis

produceres klædevarer olgn. Han havde ind-
rettet alle slags Manufacturer, hvorudi
alting blev forfærdiged til hans Krigs-

tsær m. h. t. (universitets)siudium, nu næsten
kun (univ.) om særlig (privat) undervis-
ning af studerende (ved manuduktør). Ley-
den, hvor hånd under forefindende lærde
Mænds Manuduction flittig colerede (o:

dyrkede) Theologica. LTid.1739.227. Gosch.

HandelsO.(1807).98. Den tidligere feudale
eller lavsmæssige Driftsform i Produk-
tionen strakte ikke mere til for de sti-

gende Behov; Manufakturerne traadte i

deres Sted. Korst.KarlMarx.(1924). 16. jf.
Holb.Hex.III.3. Q ofte i forb. w. Fabrik.
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(kongen) indrettede Fabriker og Manu-
facturer. Slange. ChrlV. 1483. Bagges.NK.
99. JFBergs.G.41. Sal.XlII.751. 3) (til

dels ved forkortelse af Manufakturvarer;
nu især (t ent., koll.) Y) produkt, der er

frembragt i et manufaktur {2); nukun
om tekstilvare(r); manufakturvare(r).
ExtrReUlil722.4. Vahrene bestode i lut-

ter Engelske Manufacturer, saasom Klæde,

varer i al alm. Fabrik- og Manufaktur-
vare. Heib.Poet.1.486. SaUXVI.567.
manuskript, et. [manuisgrebrZ] flt.

-er. {af mlat. manuscriptus (liber), manu-
scriptum, haandskrevet (bog), af manus^
haand, og perf. part. af scribere, skrive;

jf. Haandskrift) hvad der (kun) fore-
ligger i haand- ell. (nu ogs.) maskin-
skreven tilstand; navnlig om haand-

Stoff , Bay og deslige Ting, som her i lo skrift (2) (fra nyere tid) i bogform ell.

Landet ere særdeles gangbare. Boftinson.

1.59. Udførselen fra England er ringe i

kvalitet som i kvantitet: de simpleste ma-
nufakturer samt krudt, spiritus og tobak
er mest eiterspvLTgte. PLæssøe Muller. Det
moderneEngland.(1905).77. Største Udvalg
i Manufaktur og Trikotage. -KraA:.i9^5.Ii.

644.\\ (1. br.) uegl., om aandsfrembringelse olgn.

(ogs. lidt nedsæt., om litterært værk af me-

(især) om haand- ell. maskinskreven
bog, afhandling, artikel (af litterær

art), beregnet til trykning (trykmanu-
skript); ogs. (bogtr.) om enhver skreven ell.

trykt tekst, hvorefter der (skal) sæt-
tes, (undertiden forkortet til MS. ell. Ms.,
i fit. MSS. ell. Mss. DGL.I.l. Pol.''hl928.

15.sp.8). Bolb.Tyb.1.6. Paa Stobæi auction
i Lund havde ieg givet en heel deel com-

kanisk, udvendig art). Grundtv.E.90. Selv 20 missioner, men intet synderligt faaet af
i (Jack Londons) raaeste Manufakturer
bryder der Natur igennem. JFJen8..4.JJ.
274. jf. : da optræder (i skuespillet) Filister-

høvdingen, i Manufakturgrosserer Meyers
Skikkelse. (Han) var virkelig glimrende,
Manufaktur helt igennem.Pol.*/sl925.5.sp.5.
mannfaktnr-, i ssgr. a/ Manufaktur,

nu især til bet. 3; saaledes (foruden dendf.
anførte): Manufaktur-branche, -butik, -fag.

trykte bøger, og slet intet af Manu scripter.

LangebekMreve.l2 . Antallet paa Voluraina
(i et tysk bibliotek) er omtrent 140000; iblant
disse findes ingen Manuscripter, faa Pa-
læotypa. FrSneed.I.ll. jeg (sendte Tieck)
mit tydske Manuskript af Hamadryaden.
Hauch.MfU.832. Samtidig erholdt Mme
de Staél Ordre til at udlevere sit Manu-
script (Brandes.IV.lll: Haandskrift^.^ran-

forretning ofl. -arbejde, et. [2] (nu 30 des.E.162. Nu skulde De gaa ind og pynte
næppe br.) om mekanisk, fabriksmæssigt ar-

bejde. Havde den fordømte mechaniske
Lethed ikke været, var ikke Henrettelsen
med Guillotinen bleven et Manufaktur-
arbeide. Oehl.Er.III.130.

||
(konkr.) om ma-

nufakturvarer. VSO. MO. -handel, en.

forretning, handel med manufakturvarer.
HandelsO.(1807).98. Hage.*562. -hand-
ler, en. person, der handler med manu-

lidt paa Referatet, Sætterne vente paa
Manusknpt EBrand.GG.9. Selmar?56.

\\

i ell. som manuskript. De (to x^ærker

er) næsten færdige i Manuscript.jPriS«e<?^.

1.142. en Afhandling i MS. NMøll.VLitt.
III. 388. spec. i forb. udgive ell. (især)

trykke som ell. (sj.) i (Heib.Pros.V.360)
manuskript (ogs. m. tilføjelse: for venner.
Rahb.LB.II.67. Goldschm.VI.293), udgive,

fakturvarer. Konfirm.^^li\1861.§2 . Schand. 40 trykke (et skrift) for en snævrere kreds (saa-
AE.345. TelefB. 1931. sp.4714. -hos, et.

(foræld.) d. s. s. Manufaktur 2. JPaludan.
Møen.Il.(1824).116.
Mannfaktnrist, en. [manufagtu'ris^!]

flt. -er. {ty. d. s.; a/" Manufaktur) 1) (foræld.)
leder af ell. arbejder i (VSO. SaVXVI.
567) et manufaktur (2). (det er) for-

nødent, førend en Fabriqve stiftes, at over-
veye, om Manufacturisterne nogenledes

ledes at det ikke er offentligt til salg). Vil
du (0: Bjørnson) samtidig med det kgl.

Theater opføre min „Skavank?" . . Kan
det nytte, at jeg sender dig Stykket trykt
som Manuskript? Goldschm. (Edda. XIV.
(1920).287). Af mit Liv, min Tid og min
Kreds . . Trykt som Manuskript for Ven-
ner. COtto.(bogtitel.l879). HPHanss. T. IL
83. U hertil bl. a.: Manuskript-beregning (o:

kand holde Kiøb med Frernjnede. Holb. 50 beregning over et værks omfang i et givet

Ep.V.'120. EPont.Atlas.II.150. Ew.(1914)
IV.66. Leth.(1800). 2) (især r) manufak-
turhandler ell. (navnlig) -kommis. Holst.

Retskrivningso7-db. (1863). 761. P. var Ma-
nufakturist med en god Gage hos et stort

Firma. JakSchmidt. SP. 7. ORung. Lykkens
Omnibus.(1926).85.
mannfaktnr-kommis, en. kom-

mis, medhjælper i en manufakturforretning.

format. PapirL.262), -form, -læsning, -over-

slag (d. s. s. -beregning. Selmar.^106), -sam-
ling ofl.

I. Manorre, en ell. (nu næppe br.) et

(Skuesp.V11.140. MR.1797.860. Blich.

(1920). VI.157. MilConv.V.119. MR.1842.
657). [ma'nøura] (nu sj. Manøver. Hauch.
111.209. Hrz.I.18. MilTeknO.175. S&B. —
dial.manør.Gravl.Herredet.(1919).105.Feilb.

Bregend.IdelyseNætter.(1920).91. -»ali.», 60 Brenderup.§35). flt. -r ell. (nu næppe br.)

en. (fagl.) lommesaks med (krumme og)
i enden afrundede blade, der især bruges
ved afklipning af stof. PolitiE.KnsterbU°/4
1925.4.8p.l. -Tåre, en. [2] 07- Manufak-
tur S; næsten kun i flt.) vare, der frem-
stilles i et manufaktur; nu altid om tekstil-

m. fr. form manæuvres (SøkrigsA.(1752).

§468). {fra fr. manæuvre, af lat. manus,
haand, og opus, flt. opera (fr. æuvrej, virk-

somhed; jf. manøvrere)
1) om (system af) bevægelser, ydre

virksomhed (med noget), der udføres
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med et vist formaal, paa en vis for-
må aisbestemt, (ligesom) forskriftsmæs-
sig maade. 1.1) (tU dels som videre anv.

af bet. iJ-s; jf. bet. 2; iscer m) i al alm.,

om fremgangsmaade, handlemaade.
handling (m. h. t. noget), kort efter fløi

en Steenregn ind ad Vinduerne i flere

Hase . . denne Manøver gjentoges mange
Giinge.Hauch.IIlJ209. et Par skidne Karle,

hvis første Manoeuvre var, at de trak

deres Støvler og Trøier af.HCAnd.XII.
155. For at faa en Petroleumslampe tændt
maa man udføre en hel Række Manøvrer
— tage en Tændstikæske frem, stryge
Tændstikken, løfte Lampeglasset af (osv.).

HHolst.ElektrJ.311. 1.2) om fagmæssig,
forskriftsmæssig række af bevægel-
ser med, behandling af visse genstan-
de (redskaber olgn.). | J, betjening af
maskine, ror, sejl med det formaal at

bevæge et fartøj i en bestemt retning; ogs.

om selve skibets bevægelser herved. Ski-

bet skal vende, eller gjøre andre Ma-
nænvres. SøkrigsA.(1752). §468. St Bille.

Gal.1.3. Scheller.MarO. | m.h.t. aeroplan

olgn. naar (aeroplanet) har naaet en pas-
sende Højde . . kan Føreren begynde at

foretage forskellige Manøvrer (som) Glide-
flyvning . . Kæntring (ofi.). OpfB.*II.545.
8mst.547. I (a, nu næppe br.) udførelse af
visse haandgreb, bevægelser olgn. ved ekser-

cits (med vaaben, under øvelser i marken).
Skuesp.XII.100. JBaden.FrO. U) ^^ (et

hele af) taktiske forandringer af trop-
pers ell. flaade( afdeling )8 stilling;
taktisk(e) bevægelse(r ). MilTekn0175.
ScheUer.MarO. jf: det fjendtlige Flanke-
maneny er. MtlConv.IlI. 52. \A) større,
krigsmæssig øvelse med hær eU.flaade;
ogs. om mindre feltøvelse, (det er latter-

ligt) at kalde en Manoeuvre paa Fælleden
en Esig.Kierk.XIV.32. den hele Tilbage-
marsch .. gik som ved et Manøver, og Rye
var altid blandt de sidste, som veeg. ^r
Heltceg.JydskeMinder.(1855).33. holde store

Manøvrer. Scheller.MarO. Du skal vel ind
(o: som soldat) endnu to Gange, paa Ma-
nør? Gravl.Herredet.(1919).105. jf.: Høst-
UznoexivTet.MR.1797.860.

2) overf. anv. af bet. 1(2-3): særlig frem-
gangsmaade, adfærd til opnaaelse af et vist

formaal, især m. bibet. af behændighed, sne-

dighed, forstillelse olgn.; taktik; (frem-
gangsmaade med anvendelse af) kneb ell.

list; ogs.: spilfægteri. 'Jeg din Manø-
ver ei begriber; | Du ellers Folk i Øret
kniber, | Naar de at feile er i Færd.

|

Hvi skal jeg fra Kritiken blive. TodefRahb.
LB.II.166J. (jeg) var nær ved at ansee
den hele Jagt for en blot Maneuvre, et

SpUfægterie. Jeg tog mærkeligen fejl.

Bli€h.(1920).XIIlJ41. »hvor er Middel-
veien her saalige? | At tie eUer tale; den
Manøver

|
At gaae i Midten, man for-

gjæves prøver. Hrz.1.18. Upassende Ma-
nøvrer ved (en betænknings) Udsendelse.

Pol.*Vil908.1.sp.5. jf.: Ekspropriations-
lovens Fremsættelse . , var en Valgma-
nøvre fra Regeringens Side. smst.^yd.920.

6.spJ.
II. mnnervre, v. se manøvrere.
Manovre-, t ssgr. af I. Manøvre.

•bog, en. [1.2] vL Icerebog i sømandskab.
Scheller.MarO. -bro, en. [1.2] ^ øverste

kommandobro (hvorfra manøvreordreme ud-
iogaar). SchellerMarO. -duelig:, adj. (jf.

-dygtige spec. (til I, Manøvre 1.3^ H om
hcérafdeling : som er i stand til at udføre
en manøvre tilfredsstillende, jf.: Maneu-
verduelighed.ift/ Conr.F.ii9. -dygj-
tig, adj. (jf. -duelig^ især (til I. Manøvre
1.2; fagl.) om fartøj, aeroplan: (vel) egnet til

de forsk, manøvrer; let at manøvrere, jf. :M a

-

nøvre dygtighed. Sc^MerJtfarO. (flyve-)

Maskinens Manøvredygtighed. OpfB.*Ii.
20 547. -dæk, et. [I.2] J[, dæk, hvorfra ma-

nøvreringen af et sktb foregaar. ScheUer.

MarO. -gruppe, en. [1.3] fjf. -kolonne^

a større ell. mindre troppeafdeling, der hol-

des i beredskab under en kamp og kan ind-

sættes, hvor det kræves. OrdbS. -kolonne,
en. [1.8] (a, /oræW.^ d.». Manøver-: Mil
Conv.VJ23. H til manøvrere (jf-^y- manov-
rierkolonney. Manøvrer-: MUTeknO.175.
-krig, en. [Ij] iii krigsførelse, ved hvilken

30 troppebevægelser(omgaaende bevægelser olgn.)

anvendes i st. f. kamp. SaUXYI.570. Ma-
nøver-: MilConv.V.122. -officer, en.

[I.2] J, officer, der leder manøvreringen af
skibet. Bardenfl.SømJIJ79. SchellerMarO.
306. -plads, en. spec. [I.2] ^ 1) sted,

omraade, hvor en manøvre udføres. Sal.^

XV1.571. 2) det sted i maskinrummet, hvor
apparaterne til skibets manøvrering er an-
bragt. ScheUer.MarO. ÅageRasmussen.Skibs-

40 dampmaskinen.*(1918).123.
manoTrere, v. [manøu're'rg] (nu næp-

pe br. manøvre. POBrøndst.RD.lO. Mil
Conv.V.118). -ede ell. (nu næppe br.) -te

(ChrFlensb.DM.1.53). vbs. -ing (MilConv.
VJ19), jf. I. Manøvre, (jf- ^V- manovrie-
ren ;

/ra fr. manæuvrer; afl. af I. Manøvre)
1) til I. Manøvre 1: udføre visse for-

maalsbestemte, (ligesom) forskrifts-
mæssige bevægelser med noget; udføre

50 en vis manøvre (med noget). 1.1) (tildels

som videre anv. af bet. i.i-3) udføre visse
bevægelser med en legemsdel, hænderne,
et redskab olgn. (ofte m. bibet. af iver, vold-

somhed olgn.; ogs. (jf. bet. 2) m. forestilling

om behændighed ell. snedighed). Grev B. .

.

manoeuvrerede . . med sine ti Fingre saa-
ledes at de tre fjerdedele (af sukkeret fra
koppen) skjulte sig i hans Hænder, og
stjaJ sig siden hemmelig ned i hans Kjole-

60 lomme. PAHeib.E.153. en Skuespiller blev
furioso og manoevrede prestissimo med
Arme og Been. P0Brøndst.RD.10. Jeg sér
(damer) manøvrere med disse Redskaber
(o: læbestift olgn.) og . . sætte lidt mere
Kulør paa Munddelene. Jørg.OF.73. (dren-

gen) som (stod) og manøvrerede med et
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elendigt, uægte grønt Glas satte det straks

for Øjet igen, skønt han velsagtens alle-

rede var halvblind. Buchh. UH. 7. naar
(drengen) graadigt manøvrerede med Gum-
mer og Arme, blev (faderen) i daarligt

Lune. 8mst.82. 1 .2) (især ^) til I. Manøvre
1.2. Løshager . . bruges ved Manøvrering
med Tønderne i hasten. Bardenfl.Søm.lL
138. For lettere at manøvrere Sejlet,

hænges det hele Vejen i Bugter af Se]-
singer. KuskJens.Søm.215. \\ m.h.t. fartøj,

aeroplan olgn. Maneuvrere et Skib. SøLex.
(1808). Man skal ikke i Havn manøvrere
med mere Fart, end der behøves for at

holde fuldkommen Kommando over Ski-
bet. Bardenfl.Søm. 1. 237.

II
om fartøj osv.:

foretage en manøvre. Skibet kan manøv-
rere. Scheller.MarO. Paa grundt Vand, i

smalle Farvande og i Nærhed af Bolværk
eller andre Skibe bør man ikke stole paa,
at Skibet styrer eller manøvrerer, som
det plejer paa dybt Vand. KuskJens.Søm.
244. meget hurtige og let manøvrerende
J&gere. OpfB.*II.527. 1.3) ^ till.M&nøvre
1.3: ved manøvrer tvinge en fjende til at

foretage en vis bevægelse, forlade sin stilling

olgn. „Fjenden blev maneuvret ud af

hans faste Stilling," d. e. ved med Villie

givne Blottelser bevæget til, at forlade
den, og at gaae fra et passivt Forsvar
over til et activt. M.ilConv.V.118. jf.: „Fjen-
den blev tilbagemaneuvret over en
Flod," d. e. ved truende Bevægelser nødt
til, at forlade denne Bred uden Kamp.
smst. 1.4) (nu næppe br.) til I. Manøvre 1.4.

*Artilleristerne for Kongen maneuvrerte.
ChrFlensb.DM.1.53. Bet er et henrykkende
Syn , . at see et Regiment . . manoeuv-
rere eller gøre Øvelser. Hallager.50. man
betragter Exercitsen som noget Subjec-
tivt, Maneuvreringen som noget Objek-
tivt. MiZConv. F.i i.9.

2) overf. anv. af bet. l(2-s). 2.1) m. fore-

stilling om bevægelse. || manøvrere med
en eW. manøvrere en ind, ud osv., med
behændighed, forsigtighed, besvær olgn. faa
en (ført) i en vis ønsket retning, (han) ma-
noeuvrerede med mig, ved paa en høflig
Maade at gaae mig ind paa Livet, til han
fik mig hen i en Krog af Salen. Oehl.Er.
III.9. I dette Værelse vilde S. gjerne
manøvrere hende ind . . og vilde have
hende til . . at sætte sig ved Klaveret.
Tops.II.524. refl.: (han) fik manøvreret
sig selv først ud af Døren. ChrEngelst.LD.
46. billedl.: (det) var lykkedes hende at

manøvrere sig over paa den sejrende Side.
JakKnu.GP.183. jf bet. 2.2: Tante M. sagde
. . da vi prøvede at manøvrere (o: over-

tale) hende, at Bestikkelse laa ikke for hen-
des Stemme. INalbandiån.Barndom.(1915).
101.

II
bevæge sig forsigtigt, behæn-

digt, besværligt i en vis retning. Paa
dette gamle mugne Tapet kravlede et
Dyr, et langt, smalt og fladt, gulligbrunt
Insekt . . Med Væmmelse fulgte jeg dets

Manøvreren hen ad Væggen. Nans.JD.248.
2.2) handle paa en smid ell. listig maa-
de; bruge en vis manøvre (1.2). Det un-
drer mig — da De er saa snild til at ma-
noeuvrere — at De i den Alder endnu
ikke (o: er gift) — uden Fortrydelse! hvor
gammel erI)e?Blich.(1920).XXIX.41. hvil-
ken Vaklen og Manoeuvreren (denne) Sag
har foranlediget ved dens første Frem-

10 komst. Fædrel.l844.sp.l3851. det er ogsaa
meningsløst at bilde sig selv og Andre
ind, at Folketinget, naar det manøvrerede
noget fiffigere . . sagtens kunde skaffe
finere Frugter af Forfatningens visne Træ.
Hørup.II.285.
Manøvrer•kolonne, en.se Manøvre-

kolonne.
Manorre-rnlle, en. [I.2] CManøver-.

SøLex.(1808).122). ^ fortegnelse (liste), der
20 angiver mandskabets fordeling til forefal-

dende manøvrer (ankring, letning osv.). Bar-
denfl.Søm.II.164. SaUXX.489. -spjæld,
et. [I.2] J, spjæld paa hoveddampledningen
til en skibsmaskine. Scheller.MarO. -ven-
til, en. [I.2] J^ ventil paa hoveddampled-
ningen til en skibsmaskine. AageBasmussen.
Skibsdampmaskinen.^(1918).241.
Manovrist, en. [manøu'risd] flt. -er.

(afl. af manøvrere (I.2)) J, person, der ud-
30 fører en manøvre (I.I.2). Scheller.MarO. Sal.'

XVI.571.
Mappe, en. ['mabg] flt. -r. (ænyd. map-

pe, landkort; fra <«/. mappe, tidligere ogs.:

(omslag om) landkort; af mlat. mappa (mun-
di), verdenskort, lat. mappa, serviet) firkan-

tet omslag (af læder, pap osv.), som er

beregnet til opbevaring af papir (jf. Brev-
mappej, tegninger, kort, aviser (jf. Avis-
mappe) olgn., ell. firkantet, flad (læder)-

'^ taske, beregnet til transport og opbevaring

af bøger, dokumenter olgn. C^*/. Dokument-
mappe^. JBaden.FrO.li.76. en Maler med
sin Mappe. HCAnd.X.122. han (gav) sig

til at samle Billedbladene sammen og
lægge dem ind i Mappen. Schand.TF.I.
213. Han har en Mappe under Armen.
Er han mon en kgent? AaseHansen.EtPar
Huse.(1930). 6. || spec. Y om fint udstyrede

omslag (af karton olgn.) med indlagt(e)
50 blad(e), der anvendes som lykønskningskort.

TelefB.1931.11.3.
Mår-, i ssgr. olm. udtalt ['ma'r-] 1)

(ogs. Mare-, se Mare-halm, -kat, -minde
1; jf. u. Martørvj. {jf. glda. mær, oldn.

marr, eng. mere, ty. meer, got. marei og

mari-saiws, sø; besl. m. lat. mare, hav

(jf. I. Marine, marinere, maritim^, samt
m. I. Marsk, Mor, Morads) hav-; sø-;

strand-; se Mar-flue, -græs, -gyge, -svin,

60 -tørv og Mar-halm, -kat (u. Mare-halm,
-kat^ samt Marild (u. Morildj; jf. ogs.

Feilb.II.550. 2) hoppe-; hest(e)-. 2.1)

{jf. glda. marføl; til Mær, dial. ma(a)r,

hoppe (MDL.)) i dial. betegnelser for hoppe-
føl, unge hopper, som Mar-føl, -klod

(MDL.354), -plag (smst. Feilb.II.561); i
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videre anv. i Marlam, hunlam (Feilb.II.

561). 2:z) {jf. oldn. marr, hingst, oht. ma-
rah) t laaneordene Mar-skal, -stald. 3) se

u. Mare- 1. 4) se u. Marie-.
IMarcepain, en. se Marcipan.
I. ^arch, en. [mBrf] (nu kun dial.

Mars. Moth.M80. Stub.103. JBaden.Eora-
tius.1.466. VSO. Feilb.II.561. EspAoS. —
t Marsk- LTid.1725.56o.lT27.14y. vAph.
(1759)). fit. -er. {ænyd. mårs, marsck; fra
/r. marche, til marcher, se marchere; j/.
II. march)

t) otn gang, vandring; dels i al alm.
(i rigsspr. især som billedl., spøg. brug af
flg. anv.); dels: det at marchere (2); spec.

iii om soldats ell. troppeafdelings til-

bagelæggelse af en strækning til fods
ell. (i videre anv.) til hest ell. paa køre-
tøjer; ogs. om den strækning, vejlæng-
de, der tilbagelægges paa en dag (dags-

march) ell. mellem to hvil, raster. Hånd tog
sin marfi derhen. Moth.MSO. 'Fogden . .

strax Befalning gav hans broget Hest at

sale,
I
At lafve sig til March. Holb.Paars.

94. han (gjorde) langsomme og korte
Marcher, for at beskatte Landet og for-

siane sig med visse Fornødenheder.S/rtn^e.
ChrIV.1025. Enhver gemeen Soldat . .

bar paa sin Ryg paa ^farsen . . tolv Pali-

sader. JBaden.Horadus.!.466. Ved en Mar-
che forstaas Taktgang i samlet Trop.
Skridtlængden er 80 cm. Marchetakten er
115 Skridt i Minuttet. Gymn.1.98. Til Syge-
værelserne stod Dørene aabne allevegne,
men hvad kunde jeg naa at se i min
hovedkuls March ned ad Linoleumskorri-
doren. Buchh.UH.36. Den umiddelbare Be-
skyttelse af hvilende eller marcherende
Tropper danner Fodfolket, under større
Forhold og da navnlig under Marcher til-

lige Artilleriet. Sa/.ZF.i084.
|I
sætte sig

i march, (nu 1. br.) begynde at vandre,
marchere; sætte sig i bevægelse. Denne Per-
son, som var en General af Caracteer, satte

sig alt saa i Marche, at opsøge Henry.
LTid.1732.781. Leth.(1800). D&H. vinde
fjenden en march 2il (Skuesp.VII.228)
ell. fravinde fjenden en march, ;^

(nu l.br.) naa et vist punkt en dag før fjen-
den. MilTeknO.177. blæse, slaa march,
(nu næppe br.; jf.bet.4: samt Generalmarch)
ved trompetblæsning , trommeslag olgn. give
tegn til opbrud og afmarch. Moth.M80.
Leth.(1800). MilTeknO.177. march paa
stedet, det at lade benene bevæge sig, som
naar man marcherer, men uden at flytte

dem fremad; ofte billedl. Pendulets ens-
formige Marsch paa Stedet. Nathans.S.152.
tandenmarch,Æ.s.s. Andenmarch. Blich.

(1920).XII.184. (en student) lærte mig La-
tin og Fransk . . og under hans Patroci-
nium nærmede jeg mig Parnassus i anden
Marsch. smst.VIIl.118.

2) t om vandrende, marcherende samling
personer; især: optog; procession. Drui-
derne som bare Brød og Viin, komme

sidst, og Marsken blev sluttet ved deres
ypperste Hoved, som havde sin Præste-
lige Dragt af fin hærret. LTid.1726.362.

3) (jf. marchere 3) overf., om tings bevæ-
gelse; sml. sp. 977^ samt Kontramarch 4

||

spec. (nu næppe br.) m. h. t. forsk, brætspil;

dels om figurernes, brikkernes, bevægelser paa
brættet (frem- og tilbagerykken) i spil som
skak, tric-trac: Kongens Marsch (i skak)

10 er fra Tavl til Tavl i lige Linie og paa
tvers.Spillebog.(1786). 189. smst.209. dels

{ved omtydning af det foræld, spilleudtr.

Matsch, matsch, spil, der tabes ell. vindes,

det at tabe ell. vinde helt og holdent (hvorom
se Spillebog.(1786).169f. Meyer.); jf. eng.

march, storeslem (i skærvindsel), <y.mat(s)ch,
marsch, vundet spil, tout; fra t<aZ. marcio,
tabt spil) om den sidste del af toccategli, hvor
man efter at have passeret felterne fører,

20 spiller sine brikker ud af brættet (den , der
først opnaar dette, har vundet). Blich.(1920).
XIX.47. jf.HBrix.B.95.

4) det musikstykke, der spilles (tidligere

ogs. de trommehvirvler olgn., der udføres)
under en march (1) for at stimulere og re-

gulere personernes gayxg; ogs. om musikstykke,

der uden at have et saadant praktisk for-
maal har samme karakter(samme takt, samme
kraftige fremhævelse af rytmen olgn.); ogs.

30 (især dial.) om gldgs. danse (Feilb.; jf.Kon-
tramarch 3). 'Saa blev den Pilegrim be-
ordret til at vandre

; | En Mars blev spil-

let smukt af Falster og de andre. Stub.103.
MusikL.(1801).155. Vagtparaden (spillede)

en af de gamle, troskyldige Marscher.
PLevin.nL.332. |] blæse (SifcB.) e«. slaa
en march, ^ paa blæseinstrument ell.

tromme udføre en melodi at marchere efter.

Gevær præsenteres, og (der) slaaes en
40 kort M&Tehe.SøkrigsA.(1752).§834. vAph.

(1759). ;/.«. General-, Honnørmarch, blæ-
se C«/, spille. Grundtv.PS. IV. 193) en en
march (VVed.M.6) ell. (især) blæse en
en lang march, (dagl.) blæse en et (langt)

stykke (se blæse 2.5^. jeg blæser ogsaa
baade Vedtægt, Kleresi, Øvrighed og hele
Kommersen en lang Marsch. JakKnu.LF.
90. Vind og Vejr blæste de en lang
Marche. Børd.P.34.

50 II. march, interj. [mBrJ] {fra /"r.marche,
imp. a/" marcher, se marchere || nu ofte op-

fattet som identisk med I. March) egl. (^ ell.

gym.): kommandoord, der bruges, naar en
march (1) skal paabegyndes; ogs. (talespr.)

brugt i al alm. som befaling til en om at

gaa (bort); (dial.) brugt i videre anv. som
adv. m. bet. : bort(e), væk, fløjten (Esp.453).
nolb.Tyb.III.5. jeg (o: hververen) . . maae
(enten) have Penge, eller ogsaa (maa) Mi-

fip kel følge med . . 30 Daler paa Bordet, eller

marsch. Skuesp.Il5.28. *Fremad Marsch!
omkringl gaae hjem!

|
Er ikkun et Øje-

bliks MiævQ.Blich.(1920).IV.208. Derpaa
begyndes med den egenlige Marschering.
Paa Commandoordet: Marsch! bringes den
venstre Fod raskt Uge frem. Gymn.(1828).
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69. Deling—marchel Gi/mn.L99. || march-
march, som ordre til ilmarch. Larsen, nu
som kommando Hl en rytteriafdeling om at

lade hestene løbe saa hurtigt som muligt (over

en strækning af højst 100 m.). ExercRytt.
139.
March-, i ssgr. (især ^) a/" I. March 1,

fx. (foruden de ndf. medtagne): March-an-
visning, -bestemmelse, -dag, -disciplin,

-formation, -hastighed, -kadence (se u. Ka-
dence 2.2^, -kolonne, -lejr, -melodi, -plan,

-takt, -tempo, -tid.

Marchal, en. se Marskal. Marcha-
lat, et. se Marskalat.
Marchandlser, en. se Marskandiser.
March-bataillon, en. (jf. -eskadron,

-regiment^ bataillon, dannet af erstatnings-

mandskab (rekonvalescenter, nye rekrutter,

frigivne fanger olgn.), som føres til hæren
(hvor den opløses og fordeles til afdelingerne).

MilTeknO.177. SaUXVI.584. -dygtig:,
adj. som er i stand til at marchere. Larsen.
marche, v. [imBrJa] -ede. (aft af. I.

March; især dial.) rf. "s. s. marchere. *Dér
marscher Skyttelauget hjem

|
ad Vejen

ind til Staden. Bartrums.JV.48.Feilb. Esp.
453. marchere, v. [mBr'Je'ral (nu kun
dial. marsere. Moth.Conv.M50. Slange. Chr
IV.822. PNSkovgaard.BS.49. VS0.IV.M85.
Feilb. Esp.453. — f marskere. Pflug.DP.
1096. LTid.1727.187. vAph.Nath.V.155).-tdc
ell. (nu 1. br. i rigsspr.) -te (LTid.1728.554.
Clitau.IR.42. OrdbS.(Fyn). jf. Feilb.). vbs.

(1. br.) -ing (Gymn.(1828).69), jf. I. March.
{ænyd. marchere, marsere; fra /V. marcher;

jf. I. March, II. march, marche) i) i al alm.:

gaa; vandre; i rigsspr. nu især som billedl.

(oftest spøg.) anv. af bet.2: gaa, vandre paa
en maade, der minder om soldaters march (1).

Mo1h.Conv.M50. See, om hånd ikke vidste

at marchere (o: stikke af) saa snart hånd
hørte min Herre nævne? KomGrønneg.III.
100. (løven) marskerer sielden midt paa
Dagen; men giør alle sine Tog om Natten.
vAph.Nath.V.155. Paa denne Maade kom-
mer (insektet) marscherende i en rask
Gang over Stok og Steen. Andres.Klitf.215.
Feilb. Esp.453. 2) om person ell. samling
personer (især soldater ell. gymnaster): gaa
med en bestemt skridtlængde og i en
bestemt takt (og som regel i trit med hin-

anden); ogs. i al alm.: gaa, vandre, drage
af sted i flok og følge, i samlet trop.
Holb.Intr.I.13. *Var der vel Hvile for

Guds Folk, men (o: medens) det mar-
cherte

I
Igiennem Ørken til det skiønne

Canaan? Clitau.IR.42. Jeg har seet Natio-
nalgarder, som troe, at naar man har en
blaa Kiortel med røde Opslager, saa be-
høver man hverken Orden eller Subordina-
tion, eller at lære at marschere. FrSneed.I.
403. MilConv.V.217. Der kom en Soldat
marscherende hen ad Landeveien: Een,
to! een, tolHCAnd.V.l. || marchere med
klingende spil, se II. klinge l.i. mar-
chere paa stedet, udføre march paa ste-

det (se u. I. March 1); ofte billedl. (jf. bet. 3).
MilTeknO.177. Kierk.XIU.78. Jeg sad
gerne under Fengers Prædikestol; ganske
vist marcherede vi ofte paa Stedet, men
der var altid Kærne i Indholdet.YMunck.
Fængselspræ8ten.(udg.l922). 103. Scheller.
MarO.352. marchere op, i march begive
sig til et sted og tage opstilling der; op-
marchere. ExercArtil.(1804).120. Marchere

io oip med Roder. MilTeknO.17 7. ogs.: lade
tage opstilling paa den nævnte maade. To
Gange om Dagen blev Fangetransporten
marscheret op paa Dækket for at blive
affodret. NatTid.'yel923.Sønd.3.sp.2. 3) O
billedl. anv. af bet. 2, om tænkt bevægelse. Den
maa være blind, som ikke kan se at Ver-
densrevolutionen marsjerer (o: er paa vej).

AndNx.MD.152. Langs Gyden . . marsche-
rer de slanke Popler, een Række paa hver

20 Side. SvendbAmt.1922. 7. jf.: Punchen, der
kun marcherede frem ved de allerhøjtide-
ligste Lejligheder. ORode.(Siudenterbogen.
(1896).326). II (jf. I. March 2; nu næppe
br.) om brikkernes bevægelse i forsk, brætspil.

Den Løber, som staaer paa den hvide
Tavl, marscherer paa tvers paa den hvide.
Spillebog.(l?86).190.

march-eskadron, en. eskadron af
samme sammensætning og med samme bestem-

30 melse som en marchbataillon. MilConv.V.222.
-feber, en. hedeslaglignende ildebefindende
med feber, der opstaar hos tropper, der fore-
tager lange, anstrengende marcher i tykt tøj.

S&B. -forpost, en. forpost til sikring af
tropper, der gør ophold under marchen. Sal.'

V11I.499. -frihed, en. frihed til at mar-
chere paa en mere behagelig maade, uden
overholdelse af (alle) de gældende regler for
marchering. SaUXVI.581. -fæ£;tning,

40 en. uventet fægtning, der leveres af tropper
under marchen. MilTeknO.178. -færdige,
adj. parat, rede til at marchere, til afmarch,
(tropperne)have bekommet Ordre, at holde
sig Marskferdige til en vis Tid. ExtrRel.
^yil722.5. Heib.Poet.XI.134. Hun havde
graa, opkrampet Filthat med blaaligt Slør,

en kort Jakke eller Kaabe, men af svært
Tøj. Hun saae saa marschfærdig ud som
en ung Løjtnant..7akKnu.In.l20. -kvar-

50 ter, et. kvarter, hvor tropper under march
har ophold for natten. MilConv.Y.230. Sal.

XI.135. -linie, en. Unie,retning for entrop-
peafdelings march. MilConv.V.228. Gymn.I.
99. -march, interj. se II. march slutn.

-orden, en. den orden, hvori kolonner mar-
cherer, ell. den taktiske formation, hvori en

flaade(afdeling) sejler. MilTeknO.178. Ved
tredie Signal udstødte Soldaterne March-
raabet og indtog den befalede Marchor-

60 den. NisPet.SG.145. -ordre, en. ordre til

at(af)marchere. Regimenterne faae March-
ordre. Luxd.Dagb.1. 60. Meyer.^ -pens:e,
pi. (jf. -tillæg samt Løbepenge; foræld.)

penge, der betaltes enkeltvis marcherende ell.

rejsende soldater til dækning af omkostnin-

gerne paa rejsen til og fra deres regimenter.
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MB.1733.571. PAEeib.US.530. MilTeknO.
l?8.-reginåeikt,et.regimentafsammesam-
mensætning og med samme bestemmelse som
en marchbataillon. SaWXVI.SSé. -ret-
nine« en. d. s. s. -linie. MilConv.VJ228.
-rute, en. (kort over) den rute, som trop-

per tilbagelægger eU. skal tilbagelægge i mar-
cher. LTid.173o.297. General-Qvarteer-
mester-Staben (skal) sørge for Marsch-

I. Mare, en. ['ma'ra] (nu ikke i rigsspr.

Marre. Holb.Paars.78. sa.UHHJ.4). ftt.-r.

{æda. maræ (Harp.KrJ.66), oldn. mara, eng.

(night-)mare, ty. niahr, jf. fr. canchemar;
af usikker oprindelse) i folketroen: væsen,
der om natten menes at hjemsøge so-
vende og ved at sidde, ^^ride" paa dem for-
aarsage trykken for brystet, aandenød olgn.;

ofte om kvindeligt væsen, forestillet som en
TO-Qte.MR.1838.155. -sikringsdel, en. lO forgjort kvinde (m.sammenvoksede øjenbryn),

i flt., om de styrker, der udsendes til sikring

af tropper under march. Sal.XV.1084. -til-

Ifleg, et. (foræld.; jf.-penge). Lønning med
Marschtillæg for Commandeerte til Deser-
teurers Paagribelse.Jtffi.i840.74. sinst.1848.

79. -ndystig^, adj. som er ude af stand
til at marchere. Sal.*XV1.581. -Tant, adj.

(jf- -dygtig;, -vanthed: Sal.^XVI.581.
-vej, en. (jf -linie, -rute;. SaUXVI.581.

der plager unge mænd paa denne maade;
ofte i forb. maren rider ham (tidligere

ogs. i videre anv.: han er som besat, forrykt.

VSO.). Ach! jeg har været ælendig plaget
af Marren i N&t.Holb.UHH.I.é. hvem eller

hvad I ogsaa ere, Spøgelser . . Fnrier,
Marer eller Marekatte; lad mig være i

Roe. Skuesp.V.197. Det er disse Nympher,
som klemme Folk i Søvne . . Denne Mare

Marcipan, en. [marsi'pa'n] ^n« iifce t 20 rider og undertiden Bondens Heste.Jun^e.
rt^8.spr.Marsepad (Kom Grønneg.1.314. Biehl.

DQ.IV.2S0. Heib.Poet.IX.424). Masepan
(Holb.Vgs.II.l), Massepan (Moth.MSo. VSO.
IVM92). t Marcepain. Lxixd.Dagb.II.327).

flt. (nu 1. br.) -er (Holb. Vgs.H.l. OeconH.
(1784).1.278). {ænyd. marsipan, martz(e)-
pan; fra ital. marzapane; vistnok egl. et arab.
ord) sukkervare (konditorvare), frem-
stillet af fint revne mandler og sukker (flor-

melis), formet som figurer, brugt til frem-
stilling af konfekt, som del af kager olgn.;

tidligere om større kage, fremstillet af denne
masse. "Vi havde en Marcepain, i hvis
Midte stod: Det Theologiske Selskab, og
rundt om 10 Triangler med Begyndelses-
Bogstavet af hvert vores Navne. Luxd.
Dagb.11.327. '(juleaften) tænder

1
1 grønne

Træers Top man Blus, som brænder
| Om

Marcipan, Confect og glade Kinder. Winth

302. Thiele.IL279.III.190. Øienbrynehe
ere groede sammen, og det skal være et
Tegn paa , at hun er en Mare. HCAnd.
11.74. AarbFrborg1918.112. Feilb. (jf Ma-
ren; spøg.:) jeg blev incommoderet af

Madam Maren. Schulze.Physikalske- Grub-
lerier.(1803).279.^ billedl. ell. i sammenlig-
ninger, i udtr. for at man er plaget, hjem-
søgt, føler sig trykket af noget; nu oftest i

30 forb. det rider mig som en mare.
Mangel paa Penge er en Mare, som rider

paa mit 'Bryst. HCAnd. Breve. 1.135. Den
Tanke . . forfulgte ham som en Mare.
Pont.LP.V.50. Just de Lande, som naade
at faa en Forsmag paa det røde Despoti,
rides nu af en anden Mare — Reaktionen.
PoU^U1928J3.sp.2.^nj\enåe mare. 1.

(dial.) d. s. s. Flyverøn 1. Prøvede Heksen
at stille Plove, saa de ikke kunde gaa

ED.82. VareL.'507. |Jt sammenligninger ell. <o frem, var det et godt Middel at bore Hul
billedl., om hvad der er meget sødt, ister alt

for sødt, vammelsødt. De Stycker hun havde
rørt ved, eller Bidt af, dem ræckede I

Kloen ud efter ligesaa Gridsk, som en
Kat snapper efter Muusen, og slnckede
det neer, som det kunde være Marsepan.
KomGrønneg.1.314. alt dette var Zukker-
Brød og Marzepan mod det, der nu skal
siges._Biehl.L)Q.IV.280. (man) fylder sig

i Ploven og lægge „flyvende Mare" . .

derind og tætte Hullet igen, saa havde
Heksen ingen Magt over Ploven. .4arfe

LoUF.1927.Hjemst.79. 2. (ved mitforstaaelse

af eng. flj^ing mare, egl.: flyvende hoppe;

jf. u. Mær; sport.) betegnelse for et faldgreb
i brydning. ACMeyer.Idr.I4.42.

II. mare. interj. ['ma'ra] ^marre. Holb.
m.1.3. Biehl.DQ.1.94. Lng.EM.LII.8. Feilb.

med Blicher-Clausensk sødsuppe eller Pe- 50 11.556. mari. Holb.Jep.V.2. PAHeib.Sk.
ter Nansensk marcipan. O Geismar.ND.191.
jf.: 'Marcipan du hvide,

|
Det er din egen

Skyld, beklag dig ikke;
|
Jeg kan ei lade

være, jeg maa bide. Aarestr. SS. III. 141.
Marcipan-, i ssgr. (sj. Marcipans*;, til

Marcipan; se Marcipan-masse; endvidere
kan nævnes en del betegnelser for sukkervarer
olgn. som Marcipan-brød, -figur, -gris, -kon-
fekt.

Il (jf. Marcipan slutn.) billedl. (kvin

11.40. HKaarsb.M.74. marri. Lodde.(Skuesp.
IV.281.283). MDL. Feilb.II.556. — ogs. i

former som mardi (Holb.Hex.IV.3. sa.HP.
1.6). marredi (Feilb.II.556), marregi (snist.),

marigi (FeilbJV.303)). (opstaaet ved forkor-
telser af eder olgn., hvori propr. Marie,
Maria indgaar, se Marie 1 ndf; nu i rigs-

spr. kun arkais., især som efterligning af
Holbergsk spr.) brugt som (mild) ed, forsik-

deme; med deres Marzipansarme..71fa7- 60 rtr?^: sandelig; minsandten. Mig synes
nus.EK.13. -masse, én. (bag.) om (let

»ukret) mandeldej(g), hvoraf der ved tilsæt-

ning af sukker fremstilles marcipan. Krak.
1923.11.654.
Marder-haar, et. se u. H. Maar.
mardi, interj. se H. mare.

Mare ogsaa, at jeg har icke den Helbred,
siden jeg blev Reutendiener, som tilforn.

Holb.Kandst.IV.9. „veed I hvad Brød heder
paa Latin?" „Ney mare veed jeg ikke.*
sa.Er.1.4. (brevet) er mare ikke til Jomfru
Lise. .Hei5.Poef.F77.84. *jeg var 'mare

1
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nederdrægtig skidt tilpas. Blaum.Sib. 44.

Il ofte i forb. saa mare, fort BeenI Drol-

len skal splide jer ad, om I icke gaar.

Nej de Carnalier vil saa mari icke. Holb.

Jep.1.5. jeg har saa Mare ikke Tid til at

slaaes med ier.Skuesp.V.170. Ing.EM.III.8.
Feilb. 11.556.III.761.

||
{egl. i bedyrelser ved

Maria og helgene, jf.: A, Gus menn å marri.
Krist.Anholt.(1891).128; sml. I. Mand 14;

dial.) Så, mari menå. Moth.M69. jo saa
Mænd, Mari mænå. EPont. Everriculum.
(1736).72. Forvalteren er men og marre
saa uskyldig deri, som det Barn der lig-

ger i Moders Liv. Biehl.MF.I.165. Den
anden levede saamend og marre længe
nok. sa.DQ.1.94. Feilb.II.556'\

\\ (jf. Ma-
ren 2; m. h. t. oprindelsen sml. fandeme;
sjæll.) i forb. som mare mig anv. som ed.

•Nu lasker jeg saa marre mig til mit
Hiem. Om en Curiens Ladefoged og en Bonde.
(flyveblad.l700).3^. sml: Maren mig.Ejortø.
OS.84.
Blare-, i ssgr. ['maTa-] 1) (Mar-, se u.

Mare -lok, -lokket), (hvor intet andet ndf.
angives) af I. Mare. 2) se Mar- 1. 3) af
Marie (jf. II. mare^; se Mare-flynder, -torn,

-ved.
marechal, en. se Marskal.
Mare-flynder, en. (f Marie-. OFMiill.

ZoolPr.45. Nemnich). {1. led er egl. Marie

(jf. II. mare^; sml. eng. marysole i sa. bet.)

Jk om forsk, flynderarter, nu kun om rødtunge,

JPleuronectes microcephalus (jf. Havfrue 2.2J.

Krøyer.II.316. SaUVIIL2'87. -halm, en
dl. (i koll. anv.) et (Forordn.(Kvartudg.)

^N\\1720. EPont.Atlas.I.460). (nu kun dial.

Mar-. Moth.M67. LTid.1761.374. Blich.

(1920).XIX.18S. Tolderl.F.III.185. JTusch.
267. Feilb. — nu næppe br. Mareholm.
EPont.Atlas.1.460. Handels-oglndustrie-Tid.
1801.358). uden fit. (ænyd. marhalm, sen.

oldn. maralmr; om 1. led se Mar- 1] jf. Hav-
græs) ^ navn paa forsk, planter (ogs. brugt

koll., om mængde ell. bevoksning af disse);

især: 1) (nu kun dial.) bændeltang, Zostera
marina L. Handels-ogIndustrie-Tid.1811.
103. JTusch.267. 2) (jf. II. Klit 2) Elymus
arenarius L.; ogs. (dial.) om hjælme (I)

(JTusch.187) og kvik(græs), Agropyrum re-

pens Beauv (JTusch.8. Feilb.). véd Mare-
halmens Sæd, og omsider Skov-Vextens
Befordring, blev Sandflugten dæmpet.
EPont.Atlas.il.257. Hvinen i Marhalraens
stride Totter. Blich.(1920).XIX.185. Ude
fra Havet trak Aftenvinden ind over Lan-
det, og Marehalmen svang sine blege Aks
og løftede lidt paa de spidse Blade.JPJac.
11.310. JTuseh.76.298. -kat, en. (nu ikke

i rigsspr. Mar-. Reenb.Æ.9. Holb.MTkr.235.
Reiser.II.297. Suhm.I.290. Funke.(1801).I.
136. jf. Feilb. sml. Mårkat. Moth.M67(men:
Mårkat. Moth.Conv.M44) samt fynsk Maar-
kat. Kværnd ). flt. -te ell. (nu kun dial.) -ter

(Holb. Skiemt. E8 »-. LTid. 1 758. 5. .JPJac.
(1924).1.44). {ænyd. markat, glda. merkat,
mnt. merkatte (hty. meerkatzej; maaske

omdannelse (med tilknytning tilMaT-

1

05'Kat;
j/". Marsvin 2j afsanskr. markåta, navn i)aa
en abeart) afrikansk abe med et lille rundt ho-

ved, slank, smidig krop og meget lang hale, Cer-

copithecus. Holb.MTkr.235. *De fæle Mare-
kattes Rænker

|
Er større, end du muelig

tænker. Abel2. BøvP.II.265.
||
(nu næppe

br.) m. henblik paa den rolle, detie dyr spiller

i folketroen (maaske til dels ved tilknytning

til I. Marej. gid jeg før blive en Marckat,
Vahrulv, Speye-Sild, Dørteskel. -fiTowGrøn-

neg.1.263. hvem eller hvad I ogsaa ere.

Spøgelser . . Furier, Marer eller Mare-
katte; lad mig være i Roe. Skuesp.V.197.
Winth.IV.235.

||
(nu især dial.) billedl. ell. i

sammenligninger, om grimt, hæsligt men-
neske. Moth.M67. en Datter maa lyde sin

Fader ad, om hånd vilde gifte hende med
en Markat. Kom Grønneg.11.229. din Mare-

20 kat (0: til en ung mand)l ud med Jom-
fruen, som du bringer i Folkemunde. Hrz.
VIII.364. Jeg hader ham, den gamle Mare-
kat I ^aMrZantts.LP.85. Feilb. -knnde, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -lok. *(hun) løser ud
hver slagen Mareknude (Oehl.Digtn.1.42

:

Trylleknude^
|
Igien af Kongemøens fagre

Kasir. Oehl.(1844).XVII.125. billedl: (jeg)

tilføjer mit Ønske om . . en lykkelig Op-
løsning af vor Natjonalitets Mareknude.

30 Ing.(Grundtv.Breve.255). -kors, et.f/ieraZd.

ell. dial.) pentagram, drudefod (der if. folke-

troen beskytter mod mareridt). Moth.MOS.
Leksicon overAdeligeFamilier. 11.(1 787).l 74.
PB Grandjean. Heraldik. (1919). 164. Feilb.

-lok, en. (nu næppe br. -lokke. Viborg.

HY.3. — nu kun dial Mar-. BiblLæg.1811.
112. RudBay.EP.1.56. MG. jf.Esp.453.
Feilb. — nu ikke i rigsspr. Marre-. Argus.
1771.Nr.31.4). (nu især fagl ell dial) egl. om

40 indfiltret lok i manken, pandelokken ell ha-

len hos hesten, if. folketroen fremkaldt af
maren, der har redet hesten om natten; der-

næst i al alm. om saadan lok hos dyr ell

mennesker; ogs. (foræld.) om flettet hk hos

mennesker (egl. flettet af haar, der ikke lod

sig rede ud).Moth.M68. Kong Christian CJFj
bærer . . bestandig en filtret Marelok ved
det venstre Øre, der er flættet i en Pidsk,
fordi den ikke kan kiæmmes ud. OehlØen.

50 (1824).III.103. Man . . havde fundet en
Apis-Tyr, som var sort, med . . en Mare-
lok i Halen. Grundtv.HV.1.276. (de tyske

studenter) lignede udklædte Bavianer, paa
det nær, at de havde lange Mariokker
hængende ned ad Byggen. RudBay.EP.
1.56. Thiele.III.191. Feen bær en hæslig
Maske og en Paryk med glorøde Mare-
lokker. iV^ilføii.FLi«.I.44. Junge.302. Levin,

(sjæll). Esp.453. Feilb. jf.: 'Hun (0: en
60 mare) sidder paa mit Bryst 1 |

De fæle

Marelokker flyve om |
Den magre, brune

Yiz\s.HCAnd.X.408 og smst.III.349.\\(med.)

om en slags (især i Polen forekommende)
eksem i hovedbunden, der foraarsager, at

haaret sammenfilter sig i aflange lokker (Plica

polonica). Tode.KD.327. Panum.460. \\
uegl

J
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ell.overf., om noget, som er indfiltret, ind-

viklet, vanskeligt at hitte rede i. *(stilen)

er ikke jævn og slet,
| Men fuld af Narre-

krøller?
I
Hvad skal de Marelokker til,

|

Hvormed I den behænger. Falst.181. Alle
Marelokker og med Skiæver forfyldte, for-

viklede Smaaklumper af den groveste Sort

(af blaar)hortkiLStes.Euushuldn.(1799).III.
85. -lokket, adj. fmar-. Viborg&Neerg.
HB.62). (vet.) om htst(s manke): som har
marelok(ker). Viborg.HY.52. -minde« en.

('Marre-. se ndf. Mar-. Moth.M67). 1) (glda.

marremind(e), fsv. marminna; fra mnt.
merminne (glholl. maerminne, ohi. meri-
minni, merimanni^; 2. led er afl. af I. Mand,
jf. oldn. marmennill, lUle havmand; om 1. led

se Mar- 1 ; arkais., sj.) havfrue. Moth.M67.
•Ran:

I
DybetsMareminne.GrM«d<t7.PjS.FJ7.

510. 'Mareminder i Kjølgangen gaae. Sø-
toft.KH.112. 2) {cenyd. mareminde, om gam-
mel kælling; vel omdannet af bet. 1 ved til-

knytning til I. Mare; nu næppe br.) mare,
spøgelse, heks olgn.; ogs. som skældsord, 'hvis
du holder i din Haand

| En Sølverpen-
D'ng. og jeg skyder den

|
Ei bort . .

|

Saa maa du kalde mig en Mareminde.
Oehl.HJ.59. VSO. i besværgelstsformlen:
•Marre marre Minde | Est du her inde,

|

Saa skalt du her ud. Holb.Paars.81. Thiele.

II. 282. III. 191. FOhrt. Danmarks Trylle-

formlerJ.(1917).217.
Maren, propr. ['ma*r(o)n] {af helgen-

navnet Marina) 1) brugt i nedsæt, betegnelser

for kvinder (jf. Klods-, Sladdermaren^, fx.:
Maren amme, se I. Amme 1. Maren
dovenside, (nu næppe br.) om dovent
kvindfolk. Moth.M72. TSO. Maren gifte-
kniv, se Giftekniv. Maren sladder-
hank (LTid.1738.403) ei/. sladders, (nu
dial.) om sladderkælling (LTid.1738.403.
Krist.Ordspr.438.640). Maren med fla-
sken, (nu næppe br.) om fordrukkent kvind-
folk. Moth.M72. VSO. 2) {undertiden m.
tilknytning til I. Mare (jf. Hjortø.OS.84);
Siw/. IL mare samt Karen 2; dial.) brugt i

eder. Maren dulleme var hendes Sværgen
og Banden. Der var ingen Synd i det.

Det var en gammel Vane, hun havde.
HuldaLutken.DegnensEus.(1929).13. det er.

Maren ta mig, sandtl Feilb. 3) som (spøg.)
betegnelse for dyr ell. (især) ting (jf. Kluk-
maren^, fx. (dial.) ofn kaffekedlen (Feilb),
i forb. blanke Maren, (dial.) om leen,

brændevinsflasken ell. sablen (RasmHans.
M.18. Feilb.), store Maren, (dial.) om
Vesterhavet (smst.); se videre Feilb.

Marengs, en. [ma'rBiis] (1. br. Mareng.
fif. -s eU. d. s. (LKliUéng.ba.Bagebog.(19l5).
57.89). — tidligere ogs.skrevet Marins.Meyer,*
(1878).499. jf. Meyer.581). flt. d. s. ell. (især
dagl.) -er (Larsen. Byskov.FR.). {fra fr.

méringue; især bag.) oftest i flt: smaa-
kage(r) af pisket æggehvide og stødt melis
(der fx. serveres til isanretninger). 1 Pd.
Marengs. Cit.l773.( FrHeide. Midtsjælland.
(1919).73). 'To Editioner (o: slags) af lis

(med Marins) Vanille og Jordbær. Weyse.
(AF Berggreen.Weyse's Biographie. (1876).
139). Marengsene. CGinderup.Det da.Køk-
ken.(1888).357. Const.Kogeb.236. jf. Choko-
lade- (FrkJ.Kogeb.311), Fløde- (C(}inderuiK
Det da.Køkken.(1888).357), Is- (smst.), Man-
delmarengs.

II
hertil bl. a. Marengs-bolle,

-dej(g), -lagkage, -masse (Const.Kogeb.^
(1920).283f.).

10 Mare-rid, et. se -ridt. -ride, v. vbs.

(nu næppe br.) -else (Agerbech.FL.224), jf.
-ridt (i rigsspr. især tD) om maren: hjem-
søge, plage, „ride" en; i egl. bet. kun i pass.

ell. som vbs. Moth.M69. *L fik en Kone,
som om Natte-Tid var piaged |

Af Mare-
Riden. Graah.FT.I.17. Han troede, at han
blev mareredet i en latterlig Drøm. Tom
Krist.LA.230. Kværnd. || billedl. Bøgh.Søren
Kierkegaard.(1870).44. dog blev (denne)

20 Følelse ved at mareride ham. AGnudtzm.
SB.169. en uanet Jagtrabies, der marered
Folk. KnudBasm.I)0.32. -ridt, et. (nu
næppe br. -rid. Moth.M69. PNSkovgaard.
B.79. Werl.Holb.'374. VSO. MO.jf.Saaby.'),
det at plages (rides) af maren; ubehagelig
drøm, der ledsages af trykken for brystet,

aandenød olgn. (Incubus). 'Mod Mare-ridt
et Raad vor Substitut mig lærdte. | Det
er, mand sætter Skoe for Sengen kun

30 forkeerdte. Holb.Paars.81. Thiek.III.191.
AFriedenreich. Psykiatri. (1914). 214. Hal-
leby.202.\\billedl.ell.isammenligninger.0vei-

troens Mareridt. Grttnd/v.2?7.i/7.rt«.5. »Di-
sen ligger om Byen vidt | og tynger dens
Bryst som et Mareridt.03farfs.i).56.'Mange
vil mene at hele | Livet er kun et Mnre-
ridt. JVJens.Di.*128. -torn, en. ^Mari-.
Moth.M72). {ænyd. d. s.; 1. led er Marie;
sml. eng. aunt Mary's tree i sa. bet.; jf.

40 -flynder, -ved; nu næppe br.) S( kristtorn,

Ilex (aquifolium) L. JTusch.113. vAph.
Nath.VII.611. VSO. j/. Maretorn Blade.
FolkLægem.III.71. -tarv, en. se Mar-
tørv. -ved, en, et. {1. led er Marie; nu
næppe br.) 3( d.s.s.-iorn.Viborg.Pl.(1793).37.

Funke.(1801)JI.135.
Mar-flne, en. (til Mar- 1; nu næppe

br.) om de fluer og tanglopper, der flyver og
hopper langs strandkanten; ogs. om vand-

so bænkebider, Asellus aquaticus. vAph.Nath.V.
235. OFMuU.ZoolPr.197. Cuvier.Dyrhisl.
11.104.

\. ISarg^, en. se Margen.
II. Marg^, en. se Marv.
Marg^arine, en. [mBrga'rina, dagl. ogs.

maga'ri'na] (nu kun fagl. (især i bet. 1l) Mar-
garin [mBrga'ri?n] MøllH.IV.297. VareL.*
507. SaabyJ). flt. (om forsk, slags; 1. br) -r.

{fra fr. margarine; dannet til gr. mårgaron,
60 perle (se Margrete j) 1) (fagl.) den fasitere

del af det vegetabilske fedt ell. den del af
forsk, dyriske fedtstoffer, særlig oksetalg, der
bliver flydende ved 25-30^ (oleomargarin(e)).
Meyer.^ MøllH.IV.297. Lundb. 2) et (1870
i Frankrig opfundet) ved keming af ani-
malske eU. vegetabilske fedtstoffer sammen
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med sur mælk, forsk, olier (og smørfarve)

fremstillet produkt, der bruges som erstat-

ning for smør; kunstsmør. Havde jeg
Raad til et Valg — saa bestemte jeg mig
sandsynligvis for en god Smørforretning

—

med Rejser paa England. Der er endnu
Mulighed for Smørret— uanset Margarine.
JDrachm.F.I.351. LovNr.92'Vd907. Han
jublede hvergang noget nyt afløste noget
ældet — om det saa var dengang de fik

Margarine for Smør. Qravl.Herredet.(1919).

24. ]flargarine-, i ssgr. (fagh, især i

bet. 1 Margarin-^. 1) (fagl.) a/" Margarine 1,

fx. Margarin-fedt, -holdig (S&B.),
-lys (lys, fremstillet af den stearin, der bli-

ver tilbage ved presning af de fedtstoffer, der

anvendes ved margarinefabrikationen. S&B.
AAbrahams. Minder. II. (1895). 27), -olie
(den olie, der udpresses af forsk, fedtstoffer

og anvendes til fremstilling af margarine.
S&B.), -ost (kunstost. VareL.-587. LandbO.
III.509), -sur (S&B.), -syre (navn paa
en fed syre, S&B. Panum.460. SaUXVI.
592). 2) til Margarine 2, /æ. Margarine

-

brød (smørrebrød med margarine paa i st. f.

smør. Tandr.B.44.PoU*/al928.7.sp.4), -bøt-
te, -fabrik(ant), -klemme (se u. I.

Klemme 6), -kontrol, -papir (papir til

indpakning af margarine. Krak.1923.II.
658), -udsalg ofl.

marsken ell. Margin, en. ['mBr'q(8)n,

-qin, 1. br. imBr'g(8)n, -gin; ogs. 'ma'r-j (nu
især skol. Marg. [m^r'q, ma'rq] vAph.(1759).
Bjortø.F.53. VorUngdom. 1924.285. — nu
næppe br. (m. lat. /brw:jMargo. Cit.l825.(Aar-

bogf Boqvenner.1924.89). (m.fr. form:) Mar-
ge.HandelsO.(1807).98.JBaden.FrO.(m.ital.

form:) lAarginQ. HandelsO.(1807).98. JBa-
den.FrO.). best.f,'enell.(isæribet. i)d.s.;flt.

-er ell. (nu næppe br.)margints(Holb.Metam.
)(2'>), margina(KiøbmSyst.I.129. Schand.AE.
363). {fra lat. margo (gen. marginis^, kant,

rand, besl. m. I. Mark; formen Marg (jf.
SV. marg) dels laant fra fr. marge, dels (i

skolesprog) opstaaet ved substraktion, idet

margen opfattes som best. f, jf. Jesp.(Fest-

8kr.VilhThoms.2)) i) det tomme (blanke),
ubeskrevne stykke langs en sides indre
ell.(især)ydre rand (indreo^^ydre margen);
ogs. om saadant stykke, der, før siden beskrives,

er afdelt v. hj. af en streg, ved ombuknitig af
papiret olgn. (jf.l.BvQå2). de Autores, som
findes i Margen, og mestendeels har le-

vet paa samme Tilder, (viser) hvor stor

Forraad jeg behøvede til at sammenskrive
denne Historie. Overs, afHolbLevned. 220.
Paa et enkelt Sted fandtes der i Marge-
nen en Bemærkning. Zter/e.J.x//. den Fre-
gat for fulde Sejl, han (o: en skoledreng)

kradser i Margenen af sin Skolebog. ÆjEfan-
nover.E.211. en Margin i en Stilebog.
Drachm.SS.38. han tog de store blaa Ark
frem, bøjede Margin paa dem og begyndte
at skrive. Bang.GH. 4. en . . orientalsk
Tekst med en bred Margin af Noter.
OBung.P.73. 2) overf., som udtr. for den

mulighed, at et tilfælde kan indtræde, som
ligger uden for det alm. fastsatte ell. forud-
sete, men dog indenfor rimelighedens ell.

sandsynlighedens grænser; spillerum. At
den historiske Behandling af Biblen uden-
om den faste Kjerne efterlader en Mar-
gen for det mere eller mindre usikre, er
en Selvfølge. JLHeib.CG. 6. der (bliver al-

tid) en vis margin for et skøn. Arup.
10 (HistTidsskr.9R.I.Litteraturhefte.ll4). der

er en altfor stor Margin mellem Frankrigs
Krav og Tysklands Tilbud, til at disse
kan accepteres. NatTid.^^U1921.Aft.l.sp.2.
En betydelig Margin bør dog sikkert i de
fleste Tilfælde indrømmes, før man kan
tale om oplagt Sindssyge. GadsMag.1927.
554. II T i forsk. spec. anv., fx. om den for-

skel, der er ml. to summer, priser, noteringer,

om den sum, en person, der spekulerer paa
20 konto hos en vekselerer, maa indbetale til

vekselereren til imødegaaelse af tab, om den
sum, en af kontrahenterne i en marginfor-
retning kan forlange indbetalt af medkontra-
henten olgn. Naar Banerne sætter deres
Takster op, vil naturligvis ogsaa Damp-
skibsselskaberne udnytte deres Margen.
PoU^/iil911.3. Salgsprisen fra Minen er
i Dag lidt over 33 shillings; i Nord-Lon-
don sælges Kullene i Øjeblikket for 57;

30 der er fire Mellemmænd . . Kulgrossere-
rens og Faktorens Margen var i 1918 13
shillings. Pol.yiil920.8.sp.2. (en) stakkels
Frøken, der havde mistet sin Forlovedes
filosofiske Studielegat for tre Aar paa en
Margin hos (vekselereren) i Spritaktier.

0Rung.SS.126. Udførslen kan stige til 17
Milliarder og Indførslen gaa ned til 5
Milliarder, hvorved der fremkommer en
Margin paa 12 Milliarder i fremmede

40 Penge. FlensbA.^yd921.1.sp.l. \\ hertil Mar-
gins - beløb (EErichs.An dersJarmer. (1 905).
30), Margin -forretning (o: en slags spekula-

tionsforretning , hvor enhver af kontrahen-
terne kan forlange, at medkontrahenten ind-
betaler en vis margin til en trediemand (en
bank). Sal.^XVI.594) ofl.

Margerite, en. se Marguerite.
Marg-greve, en. se Markgreve.
]IIargln(e), Margo, en. se Margen.

50 IWLargrete, propr. (som appellativ: en).
[mBrigre'cia, dagl. o^s., ma'gre'da] {af lat.

margarita, perle, gr. raargarltes, til gr.

mårgaron, perle; jf. Magge, Margarine,
Marguerite) i særlige anv.: 1) (dial.) S(

hvid okseøje, marguerite, Chrysanthe-
mum leucanihemum L. JTusch.292^. jf.
HCAnd. VII.253 (se u. Gaaseurt 1). 2) f i

/br6. Margretes hund, hundestjernen, Si-

rius. Moth.M69. 3) i forb. dronning
60 Margretes kiste, se I. Kiste 1.3, 4) (tiu

især dial.) i forb. Margretes dag (ogs.

Margrete vandøse. Thiele. III. 9. Flensb
A.^^hl891.2.sp.4. Margrete raaddenhø(s
dag). Feilb.), om den ""/t (tidligere "/i) m.
hentydning til den folketro, at hvis det reg-

ner den dag, vil det regne i 6 uger, saa høet

å
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ikke vil kunne bjærges tørt hjem. Feilb.

Margrete-dag, en. (nu især dial.)

d.8.8. Margretes dag (se Margrete 4j. VSO.
(^tt. Margrethemissej. -lilje, en. 5r (^^
næppe W.) paaskelilje, Narcissus pseudonar-
cissus L. JTusch.150. -misse, en. (nu
næppe br.) d. s. s. Margretes dag (se Mar-
grete i). VSO. -nellike, en. S( en art

frilandsnellike med stærkt fyldte blomster.

HaveD.(1762.)199. Hai'ebrL.U.217. -ta-
ske, en. (efter fy. margaretentasche; vist

egl. efter billeder ell. fremstillinger af Mar-
garete i Goethes Faust; foræld.) en slags

dametaske, der hang i bæltet. S&B. Kaper.
IHargrcTe, en. se Markgreve.
Mar-grces, et. (tU Mar- 1 ; nu kun dial.)

2( hjælme, Psamma arenaria (jf.^larehalm
2). EPont.Atlas.I.411. vAph.Nath.VII.127.
JTu!<ch.l87(skaansk).
IVIarg(a)erite, en. [mBrge>ry,merg9-]

flt. -r. (fra fr. marguerite; egl. sa. ord som
Margrete) ^ navn paa visse arter Chry-
santliemum, især om hvid okseøje, Chry-
santhemum leucanthemum L. (jf. Margrete
\). De, Harriet, er blond og fin og stærk
som en Marguerite paa Marken. ESkram.
HV.26. Frem.DN.272. Margueriternes
Præstekraver staar bestandig hvide og
stivede om de fede Koveder. AchtonFriis.
D0.II.aO8.
Ular-gyge, en. (ænyd. d. s., oldn. mar-

fygr;
til 5lar- 1; arkais., sj.) om kvindeligt

avuhyre, havfrue olgn. Moth.M67. hun
var et af de Havtrolde, som kaldes Mar-
gyger, og som undertiden skulle vise sig,

naar en Storm er i Wente. HauchJI.361..
-halm, en. se Marehalm.

I. Mari, propr. se Marie. II. mari,
interj. se II. mare. Mari-, i ssgr. se Ma-
rie-. Maria, propr. se Marie.
Mariage, en ell. (sj.) et (Eolb.Intr.1.

244.563). [mBriia-J(a) ell. m.fr.udtale] flt. -r.

(fra /V. mariage, til marier, gifte) 1) (nu
kun arkais.) giftermaal; bryllup. Moth.
C(mv.M41(Maimse). LTid.1734.253. Deres
Sveitser sagde mig, at De var til Hove
for at slutte en Mariage. TBruun.(Skuesp.
11.27). Blich.(1920).VlII.8.23. Man gifter

sig da ikke med de Piger, der udfylder
Tiden for én, inden Mariagen. Leop.B.lOo.

2) ^ (gldgs.og dial.) om konge og dame
i samme farve paa een haand, hvilket i visse

spil giver points; ogs. (dial.) som navn paa
et kortspil. KomGrønneg.1.86. Spillebog.

(1786).153. Bahb.Tilsk.1803.74o. Spillebog.

(1900).110. jf. Esp.453.
Marie ell. Maria, propr. [ma'ri'g,

-'ri'al (nu kun dial. Mari, Mani. Moth.M69.
MDL.356. Feilb. Esp.220. jf. u. II. mare;.
(lat. Maria, gr. Maria, fra hebr. Mirjam)
kvindenavn : bl. a. som navn paa Jesu moder
(jomfru Marie, se Jomfru 2.2) i flg. særlige

anv. (i bogspr. nu næsten kun i formen
Maria^.

1) (nu ikke i rigsspr.; jf.ll.maxe) i øn-
sker, forsikringer, eder olgn. så, hielpe

mig Gud fader og Mari, den rene mø .

.

var en éd i de pavelige tider. Moth.M69.
Helsen med gud og Mari. sms^ hille
Mari! se hille 1. saa mari (mænd) olgn.,

se M. II. mare.
2) gen. Maries e{/. Marias eU. Mariæ

brugt i faste forb. ff
i navne paa katolske

helligdage som Mariæ bebudelse(s dag),
besøgelse(s dag), fødselsdag (o: 8.

10 september. VSO. SaUXVI.602),himmel-
fart(s-dag), renselse(s-fest), und-
fangelse, se Bebudelse li. Besøgelse l.i,

Himraelfart(sdag) osv. \\ i betegnelser for ting.

Maries rok, (nu ikke i rigsspr.) d. s. s.

Marierok. EPont.Atlas.1.74. Prahl.BJ.45.
Grundtv.PS.VII.15l. Feilb. især i forsk,

folkelige plantenavne (jf. tilsvarende navne
u. Frue 1.2 og Jomfru 2.2 samt ThEjelm-
qvist.Bibliska persimers namn.(1901).164ff.):

»Mariæ guldtøfler, se Guldtøffel. Ma-
ries (himmerigs)nøgler, (jf. Himme-
rigsnøgle^ kodriver. Primula (officinalis &
elatior); marienøgler. JTuschJ.84. (jom-
fru) Maries sengefo(de)r, (jf. (jom-
fru) Maries sengehalm ndf.) gul snerre,

Galium verum L. JTusch.98. (jomfru)
Maries sengehalm, dels om gul snerre,

Galium verum L., dels om vild timian. Thy-
mus Serpyllum L., dels om en art evigheds-

so blomst, Gnaphalium arenarium L. JTusch.
98.305.242.345.307. Frem.DN.241. Folk
Lægem.1.44.11.11. Maries sengeklæder,
dels om stedmodersblomst , Viola tricolor L.
(JTusch.266); dels om engkarse, Cardamine
pratensis L. (smst.290'*). Maries silke-
særk, en art kæruld, Eriophorum. Feilb.

Maries særk e2/. særkeærmer, dels om
stenbræk, Saxifraga L. (Feilb.); dels om
snerle, Convolvulus arvensis og C. sepium L.

40 (jf. Jomfrusærk 2). StNyeland.FB.77. Vik-
ker og sødt duftende Mariæ Særkærmer.
Børd.S.209. Feilb. Maries tøffel ell.

tøfler, dels: torskemund, Linaria vulgaris

Mill. JTusch.285. dels: kællingetand, Lotus
corniculatus L. (jf.Mariæ guldtøfler u. Guld-
tøffei;. JTusch.135.285. Lange&Rostr.Fo-
derurter.(187 7).339.

Marie- ell. Maria-, i ssgr. (nu kun
dial. Mari-, Marre-, Marri-; undertiden Mit-

50 ris- (se u. Marienøgle ^, Marien- (se u. Marie-
-glasj, Mar- (se u. Mariemesse; jf. u. Ma-
rierok/ af Marie H foruden de ndf. an-
førte kan nævnes en del ssgr. (hvor 1. led

oftest har formen Maria^, der hentyder til

jomfru Marias stilling indenfor den katolske

kirke, som Maria-alter, -billede, -dyrkelse,
-figur, -kirke, -klokke, -kloster, -tilbedelse,

-vise. -bad, et. (efter fr. bain-marie, mlat.
balneum mariæ; foræld.) varmtvandsbad,

60 dannet ved at man sætter det, der skal varmes
uden at maatte koge, i en lille gryde olgn.

ned i en større gryde med vand, der holdes

i kog. vAph.(1764). Tychsen.A.I1.16. MO.
-blomme ell. -blomst, en. S( (dial.) 1)

tusindfryd, Bellis perennis L. (jf. -rose 1

samt Majblomme 3, Majblomst 2.3^. HaveD.



991 Mariebregne Marine 992

(1762).22l. Esp.220. JTusch.34. 2)stedmO'

dersblo nist, Viola tricolor L. JTusch.351 . Frem.
1907/08.Nr.31.5.sp.l. 3) (jf. -haandj en art

gøgeurt, Orchis L. Feilb. -breg:iie, en. 2f

(7iu 8j.) olm. engelsød, Polypodium vulgare L.
JTusch.179. Gartner-Tidende.l925.198.sp.l.

FolkLægem.lII.71. -dag, en. (jf. -messej i

flt., om de kirkelige festdage for jomfru Maria
i den katolske kirke. SaUXVl.601. -flue, en.

(7iu næppe br.) d. s. s. -høne 1. Moth.M70.
VSO. -flynder, en. se Mareflynder.
-glas, et. (nu l.br. (m. ty. form) Marien-.

LTid.1727.354. EPont.Atlas.1.486. Green.

UR.309. Christ.Kemi.126. jf.: „Marieglas..
Udtales efter det Tydske Marienglas."
VSO.). (jf. Frue-glas, -is, Isglas 2, Jom-
fruglas^ dels (fagl.) om tynde, vandklare
plader af gips (tidligere anbragt som ren-

hedssymbol paa Jielgenbilleder); dels (nu især

dagl.) om tynde plader af glimmer (2), der

fx. bruges som indsats i kakkelovnsdøre. Moth.
M70. EPont.Atlas.1.486. Bergs.GF.I.81. Il-

den brændte bag Kakkelovnens Marie-
glas. iridde.4E.I.icf. -haand, en. 3( (jf.

-blomst 3; dial.) se Haand 8.2. -halm,
en. 3( (nu næppe br.) d. s. s. Maries senge-
halm (se M.Mai'ie 2). VSO. MO. -hene, en.

flt. -høns ell. (især barnespr.) -høner (Oehl.

Er.III.206. MO.). 1) (jf.-i\\^e samt Ager-
høne 2) om biller af slægten Coccinella, især

om arten C. septempunctata. Moth.M70. OF
Mull.ZoolPr.68. *Mariehøns i broget Ham

|

sig sole hos en Hanekam. i2tc/i.I.-84. Spdrck.

ND.311.
IJ

i et børnevers (der fremsiges, naar
man har sat en mariehøne paa sin haand):
flyv, flyv mariehøne, op til vorherre og
bed om godt vejr i morgen olgn. Krist.BRL.

470ff. Feilb. jf.: *0 sving, Mariehøne,
sving dig fra din Blomstertue

|
Og bed

om fagert Solskinsliv alt hos din fagre
Frue. JPJac.1.328. 2) (sj.) om faarekylling

(1). Mariehønsene sang fra Bryggerset og
ved Ovnen. Bang.HH.114. -kaabe, en. Sf

t) (nu næppe br.) løvefod, Alchemilla vulga-

risL. JTusch.l2. JFBergs.G.97. 2) (sj.)Ma-
lope L. Haven.1922.NrJ..omslag.4. -maa-
ned, en. i den katolske kirke betegnelse for
maj maaned. SaUXVI.623. -messe ell.

-misse, en. CMar-. Moth.M71. VSO. MDL.
355. Feilb.) (ceda. mariæ maessæ, oldn.må-
rie-, mariumessa; nu kun dial.) deU d.s.s.

-dag; dels om tiden fra "/s, Mariæ himmel-
fartsdag, til ^/s, Mariæ fødselsdag (æg, der

lægges i dette tidsrum, skal kunne holde sig

til paaske, de kyllinger, som udruges i dette

tidsrum, menes at blive særlig gode lægge-

høns). Moth.M71. VSO. MDL.355. Feilb.

I]
hertil Mariemesse-kylling, -æg ofl., se Moth.

M71. VSO. MDL.355. Feilb. -mynte,
en. (jf. ty. marienminze; nu næppe br.) 3(

navn paa en art mynte, Mcntha L. VSO.
Harien-glas, et. se Marieglas. Marie-
negle, en. C-nøgel. Moth.M71. VSO.). 2(

(nu sj. i rigsspr.) især i flt: d. s. s. Maries
(himmerigs)nøgler (se u. Marie 2). JTusch.
184. Frem.DN.251. 'Fyn . . hvor Små-

børn sankede Bukkar i Bundt
|
medMa-

risnøgler og Anemoner. Rørd.GK.151.
jf.(dial.) mariløgl isa. bet. samt om plet-

tet gøgeurt, Orchis maculata L. JTusch.
328. Feilb.II.557.IV.xxxviii. -rok, en.
(især i former som Marirok, Marok^. {ænyd.
d. s. ; jf. Freias rok m. Freja, Maries rok u.

Marie 2; dial.) navn paa stjernebilledet Orion
ell. undertiden spec. om Orions bælte; ogs.

10 (sj.) om syvstjernen (OrdbS.(Fyn)). Moth.
M71. MDL.355.356. Thorsen.159. Feilb.

H.alleby.168. -rose, en. 3( 1) (nu næppe
br.; jf. -blomst 1) tusindfryd, Bellis per-
ennis L. JTusch.34. Moth.M71. Marre-:
IDJust.Eavevæsenet.II.(1774).105. 2) (dial.)

æble-, vinrose. Rosa rubiginosa L. Marie-
roser kalder man en Slags Hyben, hvis
Blade er meget vellugtende. Éalleby.227.
-spind, et. {jf. sv. marietråd, ty. marien-

20 fåden,-gespinst; sj.) flyvende sommer. TBier-
freund.Tra.(1897)'.214. -særk, en. (jf. Ma-
ries særk tt. Marie 2; nu kun dial.) 2( snerle,

Convolvulus arvensis L. Moth.M71. VSO.
*Nu dufter sødt Mariesærk

|
og Dagen

gaar paa Uæld.AndNx.Digte.(1926).9. -tid-
sel, en. ^ tidselen Silibum Gårtn.; især om
alm. marietidsel, S. Marianuni [L.] Gårtn.

(if. legenden er de hvide pletter paa bladene

fremkommet ved, at draaber afjomfru Ma-
30 rias modermælk er spildt paa dem). JTusch.

52. Frem.l907/08.Nr.31.5.sp.l. Feilb.

marigi, interj. se u. H. mare.
Mar-ild, en. se Morild.
I. lUarine, en. [ma'ri-na] flt. (især i

bet. 2) -r. (fra fr. marine, egl. fem. af adj.

marin, (hen)hørende til havet, hav-, sø-, lat.

marinus, afl. af mare, hav (se Mar- 1);

jf. maritim samt marinere) )) om et lands
flaade af handels- ell. krigsskibe med

40 alle de dertil hørende indretninger; uden
for ssgr. (jf. Handels-, Koffardi- samt Luft-

marinej nu kun, især i best. anv., om
et lands flaade af krigsskibe med alt

hvad dertil hører (tidligere: Krigsmarinen.
Funch.MarO.II.93. jf. Orlogsmarinej; sø-

værnet, den Engelske Marine. LTid.1752.
245. Flere Forfattere have skrevet om
de Gamles Mariner; de have lært os, hvor-
ledes Søevæsenets Tilstand var hos Græ-

50 kerne. Romerne, Phoenicierne og Egyp-
terne. ^rc/iivSøræsen.J.^. skjønt han ikke
kunde lide Tjenesten til Orlogs, holdt han
dog af ganske Hjerte med Marinen imod
Landetaten. Goldschm.VII.275. han er an-

sat i marinen i 2) (mal.) d. s. s. Marine-
billede. Billedet var ophængt mellem
blonde Foraarsbilleder og Mariner i fed

Olje. 0Rung.P.215. Kunstmuseet (ejer) en
lille Foraarsmarine, fra en Strand i Nord-

60 sjælland . . den er den bedste Marine, der

er malet siden Eckersberg. T^^'ansc^er.('Po/.

y*1929.12.sp.5). jf (om et digt): (blader

frem i Bogen): „Her er denne: „Solned-

gang paa Havet". En henrivende Marine 1"

Pont.A.83.
II. Marine, en. se Maræne.
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Marine-, i ssgr. især (J,, Ji) af 1.

Marine 1, fx. (foruden de ndf. medtagne):
Marine -arsenal, -artilleri, -budget, -de-
partement, -depot, -fartøj, -forening, -hos-
pital, -myndighed, -ordbog, -program,
-station, -værft, -væsen; endvidere en del

(uofficielle eU. foræld.) betegnelser for per-
soner, der er ansat i marinen, fx. (foruden
Marine-soldatj; Marine-ingeniør, -kaptajn,
-læge, -løjtnant, -officer, -underofficer; se

yderligere Larsen. Scheller.MarO. -atta-
ché« en. en ved et gesandtskab olgn. ansat

søofficer, hvis opgave det er at holde sit hjem-
lands marine- e^.udenrigsministeriiim under-
rettet om sømilitære forhold olgn. Statskalen-
der.1912.Lir. -billede, et. fj/. I. Marine
2; især mal.) billede (maleri) med motiv
fra havet; søstykke; marinemaleri. Lauesen.
S.ll. om et digt: dette lille fortryllende
Marinebillede (o: af Aarestrup): 'End bleg-
rødt af Solen

I Og blankt ligger Vandet.
Brandes.II.83. -Dlaa, adj. {holl. marine-
blauw, jf. eng. navyblue) af en mørkeblaa
farve (egl. som marinesoldaternes tøj). Have-
brL.*230. || marineblaat, (fagl) brugt
substantivisk om forsk, blaa tjærefarvestoffer.
Sal.^XVI.626. -eg, en. (især foræld.) om
de ege, tjenlige til skibsbygningsbrug , som
staten (efter at flaaden var gaaet tabt 1807)
baandlagde i skovene for at sikre sig træ tU
nye skibe. Sal.^XVI.626. -flag, Bt.(l.br.)

orlogsflag. Larsen, -hane, en. hane, hvis
told er delvis omgivet af en pakdaase. Tekn
MarO.AageRasmussen.Skibsdampmaskinen.''
(1922).40. -kikkert, en. dobbeltkikkert.

S&B. Scheller.MarO. -lim, en. {holl. ma-
rinelijm, j/. en^'. marineelue; fagl.) opløs-

ning af kaufsjuk og shellak (eU. asfalt) i

benzol, spec. brugt paa skibe til kalfatring,
udfyldning af revner i træ, sammenlimning
af træ olgn. OpfB.^VI.389. Suenson.B.II.
60. -maler, en. (jf. I. Marine 2) kunst-
maler, der dyrker martnemaleriet(l). Drachm.
Vag.l3. SigMuU.B.26. -maleri, et. (jf
I. Marine 2; især mal.) 1) den kunstgren,
genre, inden for malerkunsten, der henter sine
motiver fra havet, maler marinebilleder; sø-

maleri. Sal.^XVL629. 2) maleri med mo-
tiv fra havet (jf -billede). S&B. -mes-
sing, et. metal, sammensat af kobber, zink
og lidt tin, som (p. gr. af sin modstands-
dygtighed mod paavirkning af havvand) an-
vendes i skibsbygningen til bolte, tapper olgn.

Sal.*XVL627. -minister, en. O/- -mini-
sterium;. Besol*^U1848. Sal.^XYI.627.
-ministerinm, et. ministerium for hvad
der vedrører et lands søværn (i Danmark
oprettet 1848). ResoU'^IJ.848. Statskalender.
1931.217.

Mariner, en. [ma'rinar] fit. -e eU. (nu
næppe br.) d.s. (Æreboe.137. EPontAtlas.
11.180. EBDhlp.L28). {jf. eng. mariner,
sømand, /r. marinier, »wZaf. marlnarius; afi.

af I. Marine; nu især foræld, ell. m. h. i.

udenl. forhold) hvervet ell. værnepligtig sol-
dat, der gør tjeneste om bord paa et

krigsskib; marinesoldat; spec. (m. h. t.

da. forhold foræld.) om de soldater paa et

xidrustet skib, hvis hverv det er at udføre
skildvagttjeneste, deltage i landgangsekspedi-
tioner olgn. Moth.Conv.M43. Anti-Spectator.

176. HGGarde.ES.IV.37. paafølgende Dag
kom det til voldsomme Slagsmaal mel-
lem Matroser og Marinere, der altid havde
været dødelige Fiender. Davids.KK.237.

10 Marinere fra fremmede Krigsskibe.F^er^-
8trøm.M.185. P (foræld.) medlem af det 8.

kompagni af studenterkorpset 1807. Blich.

(1920i.XXV.S9. I hertil: Mariner-kaserne,
-kompagni, -officer, -regiment, -uniform ofi.

marinere, v. [mBri'ne'ra] ^f marjo-
nerc. Euusm.(1793).54). -ede ell. (1. br.) -te.

vbs. -ing (Panum.460). {fra fr. mariner,
ital. marinare; tU lat. marinus, se u. I. Ma-
rine) 1) i perf. part. marineret brugt som

20 adj., T om vare: som har lidt skade af sø-

vand. Meyer.^ VareL?508. Havareret eller

marineret Kaffe. JFLund. Varekundskab.*
(1922).96. 2) (kog.) opbevare ell. ned-
lægge kød ell. fisk i en lage af eddike,

løgskiver, krydderier tn. m. AFJtist.Natur-
htst.(1802).380. marinere Sild. Green.UB.
135. Lammelever udvaskes, afbindes og
marineres i Rødvin med Løg, Persille og
hele Peberkorn. VoreDamer.*'/9l923.52.sp.3.

30
II

part. marineret brugt som adj. Meyer.^
Marinerede Fødevarer bør kun nydes af
Personer med en sund Fordøjelse. Panum.
461. iscer i forb. marineret sild. Gi'r
Du en marineret Sild til Frokost. ScAand.
VV.271. FrkJ.Kogeb.78.
Marine-soldat, en. d. s. s. Mariner;

i Danmark ku7i som uofficiel betegnelse for
en værnepligtig af søvcemet. S&B. ScheUer.
MarO. -stab, en. i best.f, om den in-

40 stitution under marineministeriet, som for-
bereder de opgaver, der paahvUer flaaden,

og hvorigennem flaadens ledelse foregaar,
naar den er sat paa krigsfod. ScheUer.
MarO. LovNr.34S'l%1922.§14. -trompet,
en. {jf. cenyd. trompet marin; efter fr.

trompette marine, ital. tromba marina,
sml. ty. marientrompet; foræld.) et fra 14.-

18. aarh. anv. strygeinstrument med lang,

smal lydkasse, lang hals og een streng (naar
50 strengen vibrerer, klaprer stoletis ene ben
mod pladen og giver tonen et metaUisk smæld,
der minder om trompetens tone). Meyer.'
EPanumB.ML.711.
Marins, en. se Marengs.
Marionet, en. [mBrio'næ^ (\ Mario-

nette. Leth.(1800). VS0.II.382). flt. -ter.

{cenyd. i ssg. marionethus; fra fr. marion-
nette, ital. marionetta; afl. af (dim. til) Ma-
rie; egl. om lille figur af jomfru Maria;

(O især foræld.) dukke, hvormed der spil-
les paa et dukketeater olgn., enten saa-
ledes at dukketi bevæges v. hj. af traade fra
oven, ell. saaledes at dukken er sat paa haan-
den (der stikkes op nedefra) og bevæges af
fingrene (jf. Gøglednkke^. Erfarenhed vii-

ser, at Almuen vil og maa tracteres som

xm Rentrykt % 1932 63
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Dukker og Marioneter. Holb.Ep. V.87. Heib.

Poet.1.324. Da Forestillingen var ude,
bleve alle Marionetter kalate frem. HC
And.VlI.133. en stor Marionet med stive

Arme til at klappe sammen. JLan^e.1.254.
Nystrøm.KO.63. spec, i flt.: marionetspil.

comoedier, linie-dantzen, marionetter. Cit.

1721.(KbhDipl. VIIL516). Holb.Hex.l V.4.

Ebilledl. Jeg har bildt mig ind, at jeg
oldt Traadene i min Haand, og bevæ- lo

gede Marionetterne efter mit Tykke, og
jeg er jo selv kun en Marionet for min
Skjebne. CBemh.NF.1.107. Drachm.D.lO.
marionet-, i ssgr. (især foræld.) fx.
(foruden de ndf. medtagne) Marionet-farce,
-forestilling, -komedie. -dnkliLe, en.

d. s. s. Marionet; især billedl. ell. i sammen-
ligninger, den personlige Verdensstyrer,
der spiller med Individerne som med Ma-
rionetdukker. Ojel.HE.xv. TroelsL.XIII. 20

81. -»pil, et. (jf. Dukkespilj skuespil, der
opføres V. hj. af marionetter. Cit.l722.(Hist
MKbh.VII.442). NBlich.SL.57. Nystrøm.
KO.59. -spiller, en. person, der frem-
fører et marionetspil. Cit.l720.(nistMKbh.
VII. 408). 0ehl.SH.22. han var . . rei-

sende Theaterdirecteur. Hele Personalet
havde han med, det laae i en stor Kasse;
han var MsLTionetspiller. HCAnd.VII. 132.
Nystrøm.KO.67. -teater, et. lille teater, 30

hvorpaa der opføres marionetspil; dukke-
teater (1). han (forærede) min Søn et Ma-
rionettheater. Mart.Levnet.il.31. Nystrøm.
KO.60. jf. MsLr\onQtt\\Q2Liev. Heib. (bogtitel.

1814).
mari-rok, en. se Marierok. Harisi-

nogle, en. se Marienøgle.
maritim, adj. [mBriiti'm] {fra fr. ma-

ritime, lat. maritimus, afl. af mare, hav (se

Mar- 1); især CP) som hører til ell. ved- 40

rører havet, søen. maritime Expeditio-
ner. OpfB.^ V1II.190. Teknisk maritim Ord-
bog. (bogtitel.lOOå). En Artikel om Skagen
i „Ude og Hjemme" ledsages af Gengi-
velser efter Tegninger, hvor Liitken har
overtaget det maritime, Kyhn . . det land-
skabelige. KMads.SkagensMalere.(1929).80.
Personellets maritime Uddannelse. ScAeZ-

ler.MarO.
llari-torn, en. se Maretorn. so

marjonere, v. se marinere.
I. Mark, en. [m^rg] Høysg.AQ.31. flt.

-er ell. (nu kun dial°) -e (Holb.Hh.1.248.
Stampe.II.102. Baf.(1784).400. Meisling.

Overs.afÆneiden.l.(1824).5. jf. Feilb.).
\\
(ar-

kais., sj.) gi. bøjningsform (egl. dat. ent.)

marke. *aeres Skjolde dreve langt i Marke.
DFU.nr.4.27. det lødt vidt over Marke.
PMøll.1.151. (æda. d. s,, oldn. m9rk (gen.

markar^, tu. mark, oeng. mearc, got. marka, 60

jf. (laant fra germ.) ital. marca, fr. marche,
grænse; besl. m. lat. margo (se Margen); vist

opr. m. bet. „grænse" (jf. u. I. Grænsej, der-
næst „grænseskov, grænseland, skov" osv.; jf.
Markis)

t) (hist.; jf.propr. som Steiermark, Mark

BTa.ndenh\iTg)grænseomraade; grænse-
land; især om de landomraader ved det
frankiske riges grænser (ofte bestaaende

af nyerobret land), der af hensyn til rigets

forsvar var organiseret paa en særlig maade
under en med vidtstrakt myndighed udstyret
embedsmand, markgreve fj/.Markgrevskab).
Moth.M72. *Hvo gav dig Skaanes Marker
at hestyie? Oehl.lV.ll. JohsSteenstr.(Univ
Progr.1900.1.9). det romersk-tyske Kejser-
riges Marker. DÆfi^. Fortællingen om, at
først Knud den Store 1026 skal have er-
hvervet den slesvigske Mark, beror paa
en Misforstaaelse. SaVXXII.1028.
2)om landstrækning , der ligger hen i na-

turtilstand, er ubebygget (tyndt befolket),

ell. (ofte vanskeligt at skelne fra bet. ^) om
landomraader, der ligger uden for byer-
ne og af disses beboere regnes for fri natur
(„landet"); især om terræn af forholdsvis
jævn, slettelignende karaMer, som egner sig
til dyrkning og ikke er skovklædt (om forb.
til marks se u. bet. 4.2/ 2.1) (i rigsspr.

især højtid.) i al alm., især i best. f. Hvor
noget Market uden for Byen paa Marken
holdis. DL.3—9—3. der var Hyrder i den
samme Egn, som laae ude paa Marken,
og holdt Nattevagt over deres Hjord. iwc.
2.8. »Fra qvalmfulde Mure

I Til Marken
saa hnlål Oehl.I.14. *Han (o: gud) føder
Fugl og Markens Lilie klæder. Ing.RSE.
VII.240. i Danmark ophørte jo Skikken
at rejse Runestene paa Marken langt tid-

ligere end i Sverige. Rosenb.1.138. (1. br.)

i flt: de Taler, (Berg) holdt omkring 1870
ude paa Markerne. EHenrichs.CB.82. || i

forb. m. (i modsætn. til) andre betegnelser

for naturforhold. 'Nu hviler Mark og Enge
|

Nu alle gaa til Senge,
| Nu slumrer By

og Land. SalmHj.67.1. Bierge og Marke.
LTid.1727.92. 'Kongen jager

|
End ved

Nat paa Sjællands | Over Skov og
Mark og Ager. Hauch.SD.II.305. *Du, som
har Sorg i Sinde,

|
Gak ud i Mark og

Lund. Winth.HF.210. (hun) gik hele Da-
gen over Mark og Mose ind i den store
Skov. HCAnd.V.169. *(lærken) sang om
grønne Mark, om brune Hede. VEsm.FD.
*om Vaaren hver Fugl

| over Mark, un-
der Strand

|
lader Stemmen til hilsende

Triller sig bøje. Drachm.DVE.147.
||
(poet.)

om (og ved tilknytning til sidste led af) Dan-
mark: *Guds Fred! hvor I bygge, | Paa
Mark og paa Fjeld. Grundtv.Udv.IV.249

(jf. VilhAna.N.46). 'dejligst vi finde, ved
Vugge og Grav, | Den blommede Mark
i det bølgende Hav. sa.PS.V.64. || CP m. at-

trib. bestemmelse, der angiver, til hvem ell.

hvorunder en saadan strækning hører. *hvi
kunde jeg ei paa de troiske Marke |

Finde
enhdederlig'Død?Meisling.Overs.afÆneiden.
I.(1824).5. 'Det mylrer paa Sletten ved
Seinestaden,

|
Paa Satorys Marker Trom-

merne røres. Drachm.D.47. de(n) ely-
siske mark(er), se u. elysisk 1. \\ordspr.

skoven har øren, og marken har
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fljne, man skal være meget forsigtig med,
hvad man siger og gør, selv hvor man tror

sig helt alene. Mau.12119. VSO. 2JZ) CP uegl
ell. oiierf. 'hans Blik og hans Tanke knn
fremad

|
Stræber, i Stjernernes Mark, Him-

lens ugrændsede Dyh. Heib.Poet.VIIL380.
*Ud over Havets Mark, den øde,

|
Svæver

en Fugl i vildsom Flugt. Winth.III.21. en
Fjord, der er delvis dækket med sammen-
frosne Marker af gammel Polaris. Knud lo

Basm.GS.1.36. jf. ssgr. som Fjæld-, Is-,

Lava-, Snemark. | (maaske delvis til bet. 4.2;

jf. ogs. bet. 3.4j om omraade for en rrirk-

somhed, omraade, hvor noget frit kan ud-
folde sig olgn. ^j/.Arbejdsmark^. Den tredje
Mark for Veltalenheden havde . . Dom-
stolene været. CHRafn.Den lat. Litteraturs

Hist/1890).61. KorporUgt havde (Hall)
alle Betingelser for at gøre sig gældende
paa den politiske Mark. EHenrichs.Mæn- 20

dene fra 48.(1911).54. ofte i forb. som der
er en mark aaben for, (jf. u. bet. 2.s)

der er et virkefelt for, ell. der er raaderum,
spillerum for noget, der blev en Mark
aaben for Formodninger. Mynst.BlS.III.
196. Vort Theater . . har en stor, og vist-

nok den bedste Mark i Kunstens Rige
aaben for sig. Heib.Pros. VII.39. 2^) (un-
dertiden m. overgang til bet. 3 og 4:) i faste

forb. m. attrib. adj. aaben mark. 1. i 30

egl. bet; se aaben 3.1-2. 2. (jf. bet. 2.J

slutn.) (9 overf: virkefelt, frit spillerum
olgn. nu, da Krigen var udbrudt, var der
aaben Mark for aUe Kombinationer.J^Fn«.
Danmark ved Krigstidbrudetl870.(1923).68.
fri mark, se I. fri 7.2. slet, vild, øde
mark, se slet, vild, øde. vid mark. VSO.
Hos.4.16(Chr.VI afvig.), nu kun (CP) billedl,

on stort omraade, virkefelt eU. spillerum.

dette stykke af Natur-Videnskaben aabner f)
en viid Mark for en og hver som vil det
ret betragte. LTid.1740.269. en vid Mark
af Bestemmelser. PiføW.J7.i 7-2. Endnu er
der langt frem, en vid Mark for Under-
søgelse. HKiær. V0.6.

3) spec. anv. af bet.2, om (aaben) land-
strækning, der er omraade for mili-
tære ell. andre (lign.) operationer (jf.
Jagt-, Slagmark^ ell. er kampplads, un-
dersøgelsesomraade olgn. 3.1) om land- 50

strækninger, omraader, hvor militære
opera tioner frit kan udvikle sig (mods.
fæstning olgn.); de landstrækninger,
hvori krigen føres; i videre anv.: det
at være i krig under saadanne for-
hold, det at være i felten. Q holde mar-
ken, (nu næppe br.) være paa felttog; være
i felten. Hånd holt marken den hele som-
mer. Moth.M73. som Soldaterne ikke læn-
gere kunde holde Marken, begav han sig 60

udi Vinter-Qvarteer. HoZ6-7H.J7.90. VSO.
[I
styret afpræp. i: t felten, møde sin fiende

1 marken. Afo^Æ.Jf73. Udi ovenmælte Span-
ske Successions-Krig havde de til sidst

129000 Mænd i Marken. LTid.1745.469. De
kunne stille 20,000 Mand i Marken. Blich.

(1920).XIII.6. Daniel Rantzau (havde)tient
under Kejseren . . ved Hoffet os i Mar-
ken. Børd.HS.4o. uegl. eU. overf.: (Sibbem)
traadte bestemt i Marken mod Hegel.
Hø/fd.MA.1.84. Hele Politikorpset er tidlig

i Morges dirigeret i Marken under Le-
delse af Kriminalassistenterne L. . . og A.
Ekstrabl."/9l929.1.sp.5. diåge ell.(nu næppe
br.) gaa (Moth.M73. Grundtv.KrG.76) i

marken, drage ud i krig; drage, rykke i

felten; nu oftest billedl. Med en samlet
Krigsmagt . . drog Keiseren i Marken
mod en Vasal, der længe havde trodset
ham. Molb.DH.11.370. 'Jeg Ryttere saae
før i Marken drage,

|
OpstDle sig til Slag

og Angreb prøve.CKMolb. Dante. 1.133.

S&B. rykke i marken, d. s. Leth.(1800).
Om Foraaret rykkede Hæren atter i Mar-
ken. VSO. billedl: (h-undtv.KrG.35. En hel
lille Hær af Digtere rykkede i Marken
mod den nye Tid. Munch.G.52. føre i

marken, føre (en hær) i krig, i felten;

billedl. : gøre brug af noget, anføre noget i

en diskussion olgn. (som støtte for sine me-
ninger olgn.). pludselig gav han sig til at

tale som den, der fører Tal i Marken,
Sum ved Sum, og Kolonne efter Kolonne.
Bang.Mi.226. det er altid Kritias's poli-

tiske Forsyndelser der . . føres i Marken,
ikke IrreMgiøsiiet.ABDrachm.AH.36. ligge
i marken, (nu sj.) om hær: have slaaet

sig ned, taget stilltng et sted; ogs.: være i

felten; ligge til felt(s). ligge imod sin fiende
i maxken. Moth.L105. VSO. Soldaterne
Ugge i . . Marken. D&H.I.587. 3.2) CP den
(aahne) strækning, plads, hvorpaa en kamp
finder sted; kampplads; valplads; ofte

billedl. (om tidtr. som sejrens, ærens
mark se Sejr, Ære^. Rytteriet blev ad-
spredt paa ^larken.lMakk.10.83. *(jeg)

kan taale | At see en Mand paa Kam-
pens Marker bløde. Blich.(1920).VI.280(jf.
Kampmark^. (HFJEstrup) var den Før-
ste paa Marken i Kampen for Slesvig og
vedblev trol^ at tale den danske Sag.
JohsSteenstrJlD.296. H i mer ell. mindre
faste forb. Imidlertiid skulde vores Sag
icke gaa saa Galt, om vi først kunde
faa giort Leander afspænstig, saa havde
vi Marcken alleene. KomGrønneg. 1.286.
Grundtvig og hans Venner vinder Marken
i Kamp med de Højkirkelige under Mar-
tensens Førerskab. fi^.6e^/r.-Di^./.i3. be-
holde ell. (nu næppe br.) erholde (Holb.
HhJ.517) ell. (sj.) holde (Becke.SB.69)
marken, (nu 1. br.) vinde sejr; beholde
valpladsen. 'Det er den Herre Krist, \ Og
Sejer faar han vist . . | Han Marken sk^
beholde. SahnHj.263.2. Hvert ConcUium
kunde da ansees som et Feltslag, hvor-
udi det Parti, som havde bevæbnede Folk
paa sin Side, beholdt Maiken. Holb.Kh.1.
238. 'Sejre maa den danske Sag, | Mar-
ken vi beholde. Grundtv.PS.VII.93. lade
en marken, (nu næppe br.) flygte; give
tabt; overlade en valpladsen. Leth.(1800).

&B*
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hilledl.: KomGrønneg.1.321. rømme mar-
ken, (nu 1. hr.) flygte, trække sig tilbage

fra kamppladsen; rømme valpladsen, et Slag
imellem de Savoyer og de Franske, hvilke
sidste maatte rømme Marken. P^u^^.DP.
137. Holb.Hh.II.405. S&B. hilledl: *For dit

Suk med Taare-Strømme
|
Snart maa han

(o: satan) da Marken rømme. Grundtv.SS.
1.495. slaa (nu 1. hr. jage. Leth.(1800).
Grundtv.Udv.X.?9) en af marken, drive

paa flugt; tvinge til at rømme valpladsen;

tilføje et nederlag; nu næsten kun hilledl.:

gøre det afmed (i en diskussion, konkurrence),
sætte til vægs. slåe fienden af marken. ilfo^/i.

M73. *naar Elskov har vor Hierte ret

indtagen,
|
Da er Erkiendtlighed saa snart

af Marken slagen. KomGrønneg. III. 301.

Eauch.VII.6. Herre Gud, Valdemar, hvor-
for vil Du saa let lade Dig slaa af Mar-
ken? Er Du ogsaa vis paa, at Greven
mener det a.lvoT\igt?Esm.II.181. 3.3)(sport.)

det omraade af spillepladsen i kri-
cket, fodbold olgn., der ligger uden for
maalene, maalfelterne. Under Kampen
(i kricket) er det ene Parti i Marken med
alle sine Spillere, medens af det andet
Parti, der er inde (o: ved gærdet), kun 2

ad Gangen tage Del i Spillet. Gymn.II.45.
de behersker . . Spillet ude i Marken
(o: i fodbold). PoUyi>1931.6.sp.4. 3.4) om-
raade under aaben himmel, i den fri
natur, betragtet som plads for en
velse, undersøg else olgn.; kun efterpræp.

i i udtr. for, at noget foregaar under aaben
himmel ell. i den fri natur, ell. i udtr. for,

at noget undersøges i naturen ell. (i videre

anv.) i det praktiske liv, paa første haand
olgn. Ni Maaneder om Aaret tilbringes
med Underviisning . . i Stuen; i de øvrige
3 Maaneder . . foretages de practiske Øvel-
ser udenfor og i Marken. 3/5.1804.549.
Udgivter, som hidrøre . . fra Opmaalin-
gerné i Marken, smst.1856.397. JLange.III.
160. Hans Kilder har i allerførste Række
været egne Iagttagelser langs Hærvejen,
aarelange Studier i Marken. EistTidsskr.

10R.I.354. Udendørs Personale betegner
hos Forsikringsselskaberne hele Akkvisi-
tions- og Incassopersonalet i Modsætning
til Kontorpersonalet (det indendørs). Man
taler ogsaa om Arbejde i „Marken".£JMa-
ckeprang.Forsikrings-Leksikon.(1922).142.

4) om et en person ell. en kreds af
personer tilhørende areal, jordstykke,
der anvendes til græsning ell. (isoer)

dyrkning. 4.1) (nu især foræld, ell. dial.

samt i stednavne) al den jord (især: ager-

jord), der hører til en (lands)hy, ell.

om hvert af de arealer, hvori denne
jord p. gr. af de lokale forhold falder
(jf. Bymark^. Er Torp giort ude paa Mar-
ken, og baade Ager og Eng er skiit.DL.
5—10—54. Qvæget drives fra Marken ind
til Byen for at malkes. VSO. Denne Byes
Marker ligge meget adspredte, smsf. I

hver enkelt By bestod et Fællesskab i

Raadigheden over Jorden. Hver Gaard
var der tillagt en bestemt Husplads og
Tofte, en Lod i Marken . . og endelig en
Brugsret over Y?e\\eåen. JohsSteenstr. Val-
demarsJordehog.(1874).48. Gravl.AB. 74.

Tarm By . . havde sin Mark for sig selv
uden Fællesskab med Tarm Bispegaard
eller Tarm YanAmøWe. AarhEards.XV.93.

i (forb. m.) stednavne: Harrested-Mark,
10 Fienneslev Mark. VSO. Fastrup Mark.

Trap.^YII.283. jfStedn.II.xiv. 4.2) dels

(i hest. f.) om al den agerjord, der hø-
rer til en landbrugsvirksomhed (mods,
hede-, skovarealer olgn. og i alm. ogs. eng-
arealer;jf.dogJPPrahl.AC.il og Engmarkj;
dels om hvert af de stykker, hvori denne
jord er inddelt (vang, marklod, -skifie

olgn.; jf. Ager samt Levin.ES.88); ogs. i

al alm. om et større stykke jord, der er

20 bevokset med græs, ell. hvorpåa der dyrkes
et ell. andet, hvem der har høye Marker
som vi, den har ikke faaet meget i Aar.
Eolb.Stu.I.6(jf. Højmark;. Tilfreds med
Livet, nære min Fælled mig, og min lille

Mark. Birch.I1.135. *Hvor Marken bølged
nys som Guld

|
Med Aks og Vipper bolde,

|

Der ser man nu kun sorten Muld
|
Og

Stubbene de golde. Grundtv.SS. III. 44().

gaa ud i Marken. VSO. *Aaret begynder
30 med Januar; | Dagen er kort, og Marken

er bar./EEWith].Børnebog.(1865).97.*Mar-
ken er mejet og Tofterne tomme, |

og
nu er vi hjemfærdig med det sidste Læs.
MEans.(SangB.43 ). Klokkergaardens Jord
var delt i ni „Marker''. FrGrundtv.LE.234.
Marken (o: med tebuske) strakte sig over
et meget stort Areal, Busk ved Busk i

det uendelige. JVJens.Intr.118. Mener I

snart Jorden er tjenlig at Folk kan komme
40 i Marken? Gravl.E.61. 6, 6, 7 ell. 8 mar-
k(er)s drift, se Drift sp. 948^°. markens
frugt, se u. Frugt 1. 1|

(delvis til bet. 2; nu
kun dial.) i forb. til marks, ud(e) paa
markerne ell. uden for byerne, ud(e) i den

fri natur, det er ont veir til marks. Moth.
M73. Jeg havde nær søgt til Marks ved
dette Forslag, saa meget frygtede jeg en
Tete-a-Tete. CBernh.XII.134. den Vej, som
han hver Dag fulgte til Marks med Kø-

50 erne. JakEnu.Jy.I1.139. Feilb. || GJ hilledl.

De skjønne Videnskaber bleve den Mark,
som han besluttede atpløje. PAEeib.US.93.
vore hjemlige Bogsamlere dyrke i Reglen
alle den samme Mark, nemlig den ældre
danske Literatur. Aarbog f. Bogvenner.1917,
12. pløje den blaa mark, (nu næppe
hr.) sejle paa havet; pløje bølgerne.ieg(skulde)
oven i Kiøbet pløie den blaa Mark (o : ro

paa galejerne) i tre Aar. Biehl.DQ.II. 7. dø-
60dens mark (poet., sj.; jf. Dødsmark^.
Udødelighedens Fest begyndte paa Dø-
dens Marker, begyndte ved en Grav.
Mynst.Betr.II.348.

5) (nu vist kun m. tilknytning til bet. 4/
om jordoverfladens faste del som boe-

rende grundlag, grænse for en fald-

i
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bevægelse olgn.; jord (2.3). Jeg lagde
mig lidt paa Marcken, og med bittre Taare
beerædede vore Folckes Ulycke. Jo/d. t/7.

I ¥.5. 'Velskabte Skovens Søn (o: hjorten)l

Hvor lette dine Trin I | Du rørte Marken
el CFrim.(Rahb.LB.I.180). 'Den Ridder
Værgen trækker,

| Til Marken Kjempen
strækker. PAHeib.Sk.1.358. Selv de gamle
Skanser er ved at smuldre, og Regn og
Frost jævner dem mere og mere med
l>,i.&Tken.AchtonFriis.DØ.II.120. Saa ding-
ler den (o: en kalv) — flytter mekanisk
Stylterne for at holde Balancen — og gaar
saa i Marken med et Bums I Fleuron.K0.16.

II. Mark, en. [mBr^] Høysg.AG.46. flt.

d. 8. ell. -er (i bet. 1.8; undertiden i bet. 2 om
de enkelte mønter), gen. -s ell. (nu dial.) -es

(vist kun i forb. som en markes penge.
Oehl.Digte.(1803j.238. Feilb.). (æda. mark,
oldn.mQrk, mnt., nht. mark; 6«^/. m. III.Mark
og Mærke og grundbet. enten „mærke, streg

paa en vægt" ell. „en af myndighederne
mærket, stemplet metalbarre" olgn.; m. h. t.

bet.-udviklingen ml. bet. 1-2 sml. fx. Til. Lire)

1) betegnelse for vægtenhed. I.l) egl. om
vægtenhed for mønt og ædle metaller
(^li kølnsk pund), der for guld deltes i 24
karat å 12 gren, for sølv i 16 lod å 18 gren;
kølnsk mark (se kølnsk 1); nu: guld- og
sølvrægtenhed, der er— 233, 2941 g. En mark
guld .. sa\t.Moth.M73. HandelsO.(1807).98.
H. skulde have 1500 Mark Sølv. (rrundtv.
Saxo.III.t69. M Mark Guld- og Sølvvægt
sættes lige med 16 Pund Handelsvæ^.
VSO. Wagn.Tekn.l6. 1 Mark „14 lødigt"
Sølv indeholder 14 Lod fint Sølv og 2 Lod
Iblanding (Finhed 87o). Hage.*619. smst.

1027. en fin mark ell. en mark fin, se

II. fin la.
II
en mark gulds, sølvs jord,

(foræld.) stykke jord, der if. middelalderlig
jordvurdering var værd en mark i guld, sølv.

DL.1—18—1. Holb.DH.1.374. jf. HidTids-
skr.8B.V.310ff. 1.2) C«u kun dial.) en (1861
officielt afskaffet) hånde Isvægt ~ Vt pund
(250 g); nu især brugt som vægt for uld,

garn, smør. Forordn.^y»1784. en Snes Æg
aa en fi (o : fire) Marker Smør. Blich.EBind-
8touw.(1842).36. to eller tre Mark Uld.
Basmnans.M.II.41. Naar der vejedes Uld,
hed det ikke Pund, men Mark, en Mark
var ^/» Pd, og saaledes 32 Marker til et
Lispund. AarbVends.1929.191. Feilb. OrdbS.
(Fyn).

2) betegnelse for mønt(enhed) (egl. den
mængde sølvpenge, der prægedes af en mark
(1.1);. (ofte forkortet Mk. (A*) ell. (især i

bet. 2.2; M; jf. Selmar.^76 samt u. M 3;.

2.1) om møntenhed, der brugtes i Dan-
mark fra middelalderen indtil 1875; uden
for hist. spr. nu kun (dial. ell. spøg.) om den
fra 1814-75 gældende mønt, der deltes i 16
skilling (og var — 3.3Vs øre). Landsgields-
penge skal opbæres i Rix Skillinger,

Marker og Daler, Daleren regnet til to
Lod Sølv, og Marken til et halft. DL.2—
22—15. Udi Dronning Margaretæ tid . .

giordes forskiæl mellem lødige mark og
lødige mark penninge, saasom de første

vare af puurt smelted sølv, de andre udi
ringere sølv og penge vægt. Holb.DNB.
600. een Rixdaler holder sex Marker.
Slange. ChrlV. 390. Luxd. (KSelsk Skr. IX.
624). Rigsdaler, Marker og Skillinger.

Tullin.II.90. 'Dyrenes Konge — den stolte

Monark, | i en ussel Bod at sé for en Mark!
10 Eaalund.257. 'Der gik to, der gik tre,

j

Ja alle Markerne (0: pengene). PFaber.
VV.77.

Il
en marks penge, se Penge,

en mark dansk(e), se III. dansk 2. en
gammel mark, om de før 1814 gældende
penge; undertiden regnet for 1,07 kr. (Feilb.);

om værdiløs mønt: jeg skylder Jer ikke
Noget, ikke en gammel 'Ma.rk. Schand.BS.
182.

Il en Medlidenhed, som blev tilmaalt

ham (o: en syg, der mod betaling er anbragt
20 i pleje) efter Si a.Tk. og Skilling. CBemh.

IX.273. „Hør, hvis du skal tage ind paa
et Hotel, saa kan du ligesaa godt kjøre
hjem med mig .

." — »Tak skal du havel
Saa sparer jeg den Mark." flosfr.Sj3r.

IV.7. bedre er held end hundrede
mark, se Held 3. — (nu gldas. ell. dial.)

især i forb. m. nægtelse, i afvisende svar
olgn., der udtrykker, at man ikke eU. meget
nødigt vil gøre noget, jeg vilde icke være

30 Barsel-Kone, om mand gav mig 2 Marck.
Holb.Bars.IV.1. ikke for 2 mark og 4 skil-

ling!
i
Det vilde jeg ikke have haft for

en hel Mark. OrdbS.(Fyn), jf. Feilb. i tre
mark, spec.(nu næppe br.) i udtr. for at

idømmes en bøde paa tre mark og erklæres
æreløs (mindremand). DL.6—21 —2. Jeg
skal tale ham til på sine tre mark. Motn.
M73. I skal blive dømt paa jeres tre

Mark, paa jeres Haand, Ære og Boes-
^ljoå.Skuesp.V.204. Bagges.V.86. Ere de

mundtlige Beskyldninger, som paatales,

af den Natur, at Klageren anseer sig be-
føiet til at nedlægge Paastand om tre
Marks Bøder. Pl.'">/iol819. jf Tremarks-
mand: Jeg for min Part vil heller være
een 3 Marks Mand, end at Folk skal sige
mig paa, at jeg aldrig har været forliebt
Solb.Didr.1.5. 2.2) navn paa forsk, frem-
mede mønt(enhed)er ; (foræld.) om forsk.

50 nordtyske mønter (der ogsaa brugtes i Dan-
mark); i nutiden navn paa en møntenhed
i Tyskland og i Finland (jf. Finmark;.
En mark Bræmisk: o: to rinske gylden.
Moih.M73. (Hansestæderne) sige een Mand
at være riig paa 1000 Marker, og ikke
paa Baler. Slange.ChrlV. 120. Hage.*643.
647. en (tysk) 100 Mark-Seddel. Po/.»/i«

1931.15.sp.6. mark banko, se Banko 2.

en mark lybsk, se I. lybsk.
60 in. t Mark, en. flt. -er. {ligesom sv.

mark fra fr. marque, der igen stammer fra
gerni. og egl. er sa. ord som glda., æda. mark,
n., mærke, oldn.mark (jf. Markestenj; besl.

m. II. Mark, Mærke; jf. Marke- 2, mar-
kere. Markør) mærke; tegn; spec. om de
noterede (markerede) points i forsk. spil.
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Den Dievels Huk jeg tog, den kostede
mig paa et Kast tolv Marquer i en Trek
(i toccategli). KomGrønneg.lIlJ.3. Vi vil

ikke spille høit (o: i Vhombre), en halv
Ducat Marquen. Skiiesp. VI.44.

IV. Mark) en. se Maddike.
Mark-, t ssgr. (jf. Marke-^. 1) til I.

Mark (2 og) 4 (hvor intet andet angives

ndf., foreligger denne anv.) || Mark- ind-

gaar (til dels som gengivelse af lat. arven-
sis ell. campestris^ i mange plantenavne,
især som betegnelse for, at vedk. arter for-

trinsvis findes paa det aabne land og er forsk,

fra andre i skov, mose, paa fjceld, ved strand

osv. levende arter; som eksempler kan nævnes
(idet der om 2. led som regel henvises til vedk.

ord): Mark-ahorn, -bynke, -dodder, -entian,

-fnokurt, -forglemmigej, -frytle, -karse,

-krageklo, -løn, -rødtop, -tidsel, -viol,

-ære(n)pris. 2) til II. Mark (2); se Mark-
stykke 2; endvidere kan nævnes: Mark-kurs,
-notering. 3) af ty. markt (se Marked^ i

ssgr. som Mark-skib, -skrig, -skriger osv.

G) markant, adj. [mBrikan'd] (fra fr.

marquant, præs. part. af marquer, se mar-
kere) som træder klart frem, som teg-
ner sig skarpt ell. tydeligt, falder i

øjnene olgn.; markeret (se markere 8).

Meyer.^ Farverne (paa maleriet) er saa
stærke og Linjerne saa markante. Wan-
8cher.BM.35. I begge Bind finder vi en
Række markante Prøver paa det Pontop-
pidanske: den sikre Nøjagtighed i det
ydre, den til Bunden rækkende Prøvelse
af det indre. HBrix.(NatTid.'^/Bl922.Aft.5.
8p.6). hans glimrende evne til markant at

forme sin tanke. FBrandt.SK.42.
Mark-arbejde, et. (jf. -gerning) ar-

bejde i marken (med jordens dyrkning olgn.).

Frosten standser (om vinteren alle) Mark-
arheiåer.Olufs.NyOec.I.206. at rydde Stene,

sætte Gjærder, eller andet Markarbeide.
Ing.EF.VIIL217. JPJac.L13. -arbej-
der, en. (især om udenl. forhold) person

(arbeider), der udfører markarbejde. Flere
Flokke Markarbejdere kom med deres
Leer fra Engene. ing.PO.1.5. (i Sora) må-
lede (Krøyer) sit „Markarbejdere i Abruz-
zerne". Sal.''XlV.817.

Mar-kat« en. se Marekat.
Mark-blomst, en. (nu næppe br.

-blomster, et. JSneed.II.32?). blomst, der

vokser vildt paa marker og lign. steder.

Moth.M74. hun plantede en Markblomst,
som hun fandt saa yndig. iTC4wd.FJ.94.
en robust Parfume af Enghø og Mark-
blomster. JPJac.II.30. billedl., om en lands-

bypige: Blich.(1920).XIII.130. -boff, en.

(tsær hist.) fortegnelse over en landsbys mar-
ker m. angivelse af, hvortil de hører, deres

navne olgn. VSO. MO. AarbKbhAmi.1927.
261. SvendbAmt.1927-28.57. -brug, et.

(l.br.) jordbrug; agerdyrkning. Markbruget
og navnlig Kreaturholdet . . var selvfølge-
ligt langt væsentligere end Havedyrknin-
gen. /)anmJffaue6r.9. -bær, et. (nu næppe

br.) om spiselige bær af vildtvoksende plan-
ter; spec. om markjordbær. VSO. -dne, en.

% om duer (afgruppen Columbinæ), der søger
deres fødepaa marker; tidligere spec. om ring-

duen, Columba palumbus, og hulduen, skov-

duen, C.oenasL. VSO.MO.Sal.*VI.489. den
forædlede markdue, en hulduen nær-
staaende tamduerace. SaUYI.493. -dyr,
et. fj/".Aabenmarksdyr; især zool ) dyr, som

10 lever paa marken (2) ell. marker (4). *Mark-
dyr og Fugle,

|
Fra Løve til Faar,

|
Fra

Ørnen til Ugle. Grundtv.SS.V.442. Mark-
dyr, som Agerhøne, Lærke og Hare.Frem.
DN.368. -cfyrkiiiiig, en. (sj.) agerdyrk-

ning. Hallager.30.
Marke-, i ssgr. 1) (jf. Mark- 1; nu

næppe br.) til I. Mark (2 og) 4; kun i faa
tilfælde, se u. Mark-ran, -rebning, -skel. 2)

af II. Mark, se Markestykke m. Markstykke.
20 3) af III. Mark; se Markebrev; J/". Marke-

sten, t -brev, et. (efter fr. lettre de
marque; til III. Mark) kaperbrev. HandelsO.
(1807).98.
Marked, et. [^mvrgaQ] H.øysg.AQ.40.

(i 18. aarh. ofte (uden for best. f. og flt.) skre-

vet Market, se ndf. — nu kun dial. Alar-

ken(d), Markin(d) olgn. Gram.(KSelskSkr.
IV.175). Aakj.VF.118. JVJens.IM.68. Feilb.

Markncd olgn. Suhm.0.257. Esp.453). flt.

30 -er. (ænyd. market, marckend, marckind

ofl., glda. market, markenit, markneth ofl.,

oldn. markaQr, markna5r, mnt. market (nht.

ma.rkt),oeng.marcet(eng.market);fraoldfr.
market (jf. fr. marché^, af lat. mercatus,
handel, marked; jf. merkantil samt Mark-
skib, -skriger (osv.). Marketender)

I) handelssammenkomst ml. købere
og sælgere, købestævne, der holdes et ell.

andet sted; især om saadanne sammenkomster,
40 der afholdes paa fastsatte (i almanakken an-

givne) steder og tider, og hvor der sælges forsk,

genstande (jf. Krammarked^ ell. (nu især)

heste, kvæg olgn. (jf.Heste-, Kreaturmarked^,
og i forbindelse med hvilke der ofte findes

forsk, gøgl, folkeforlystelser olgn.; ogs. om (ell.

m. tanke paa) det sted, hvor denne sammen-
komst finder sted, ell. om indbegrebet af alle

boderne osv. DL.3—13—26. det (o: en for-

lovelse) er intet Hestekiøb, mand (o:hvor-
50 ved man) kand bytte hinanden bort paa
Egeskov Market og faa en Kande 01 til

'Ley\iøb.KomGrønneg.I.67. Et Marked i

en Kjøbstad er altid en stor Festdag.
Winth.VIII.288. Bek.Nr.l89^Vil908. »der
har du en dalerl

|
gaa paa markedl

|

køb en ko (osv.). børnevers (ved hvis frem-
sigelse man for hver strofe giver barnet et

let klask i haanden). Børneremser.(1867).10.

Krist.BRL.17. Børnerim.I.ll. jf. Drachm.
60 V1I.87. II

billedl. Jeg gik . . længe for-

g'æves til Marked, med mit Hjerte, min
aand. Ew.(1914)JV.304. Han har Skind-

posen i Haanden, saa er der altsaa Penge
paa Markedet i J)ag\ AndNx.TPP.19. for-
fængelighedens marked (efter eng. v&-

nity fair) O om sted, kreds (ell. verden), hvor
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tomheden og gøglet hersker, som en ægte Vis-
mand levede ('»lageren jfjærnt fra Forfænge-
lighedernes Marked for og med sin Kunst.
Kunstmu8A.191 7.86. BerlTid.''V*1925.M.2.

sp.5. H i faste forb. holde (et) marked,
afholde et marked. Intet Market maa paa
nogen Søndag, eller Helligdag, holdis.

DL.3—9—1. Rescr. . . ang. Levanger Mar-
keds . . Holdelse, og . . den ved sammes
Holdelse behøvende Militair-Vagt. MB. lo

1760.219. Eauch.V.172. (maasketUbet.2:)
holde marked med, spec. (nu næppe
br.J: konkurrere med i handel. Moth.^H30o.
Vi, som nu ikke kan holde Marked med
nogen Nation, men undersælges af alle.

OeconT.IV.48. || ordspr. og talem.: de for-
staar hinanden, som tyve i marked,
se u. forstaa 3.3. naar tosser kommer
til mark ed (s), faar kræmmeren pen-
ge, se Kræmmer. 20

2) (nu kun dial.) om den handel, det
køb og salg, der finder sted paa et

marked, elt i al alm. handel, forret-
ning; vtst kun i faste forb. \\hetsi\e mar-
kedet, (nu næppe br.) komme til at und-
gælde for noget: betale gildet. Naar de gamle
bliver Gale, saa blive de Gale til gavns.
Nu kløer det gamle Skin efter een bancket
Trøye. Nu faaer Hun (o: en gammel kone.

der vil giftes med en ung mand) Ende paa 30

sine gode Dage, Hun kommer nok tU, at

betale det Marcket. JfiPauMi.5^J5.
||
gø-

re (et godt, slet) m ark ed, gøre en (god,

daarlig) handel, forretning; ogs.: gøre indkøb
paa et marked (HCAnd.IlI.74). nar i giort

fod Market i Aar med Stnvide? Holb.llJ.
.1. Bonden, der, som han selv sagde, kuns

havde gjort et slet Marked. PAHeib.US. 76.

han havde gjort et fortræffeligt Marked,
ved for en Slik at kiøbe Fred. Grundtv. 40

Saxo.II.265. Feilb. OrdbS.(Fyn). ogs. (nu
næppe br.): holde udsalg af sine varer olgn.

naar Skibet kommer did, som Skipperen
giør sit Market og haver losset. x)X.4

—

I

—

22. *Man lod, som nu er sagt, paa
Gifte-Torvet føre { Engang en heslig Brud,
sit Marked der at giøre.Helt.Poet.oo. gøre
marked med noget, spec. (vel egl. spøg.,

iron.): slaa noget i stykker, et Glas, man
havde gjort Marked med, som det Uheld so

at slaa en Ting itu kaldes. CReimer.NB.31.
Feilb.

II
prøve markedet, (nu næppe br.)

forhøre sig om priserne, gøre prøveindkøb
(paa et marked). Moth.M77. VSO. MO.

3) (isærf) omraade for en vares salg
ell. den handel, der finder sted med
en vis vare; ogs.: varehandelen paa et
sted ell. indbegrebet af tilbud og efter-
spørgsel for en vis vare ell.paa et vist
sted; ogs. om handelscentrum for trisse 60

egne ell. for visse varer (Eage.*531). denne
eller hi in Varesort betales slet paa vort
Marked. HandelsO.(1807).99. Markedet er
overfyldt. fl^ar&oe.JfarO. hvad der (o: af
malerier) kan finde Marked hos Familierne
hjemme. Goldschm.YI.270. bringe . . kom-

me paa (i) Markedet. Ludv. Markedet er
flovt (stUie, roligt, daarligt). smst. Omsæt-
ningen paa Børsen var ret jævn, og større

Poster kastedes ikke ud paa Markedet.
BerlTid.^Viol931.M.17.sp.3. aabent mar-
ked, s« aaben 5.2. P ofte i ssgr., hvisl. led

betegner vare, merkantiU forhold ell. omraade,
fx.Bog-,YodeTsXol-,YT2igt-(ScheUer.MarO.),
Korn-, Kød- (BerlTid.^'hol931.MJ7.sp.3),
Laane- (VortEiJIl2J10), Penge-, Smør-,
Uld-, Varemarked ofl.

4) (nu kun dial.) om støj, spektakel,
larmende lystighed olgn. (som paa et

marked (i)). Hvad er det for et marked
i holder? Moth.M77. VSO. Feilb.

Markeds-, i ssgr. ['nmrgsQs-, dagl.

(prov. ell. dial.) 'mBr^as-] (1. &r."Marked-, fx.:

Marked-Comoedief. Holb.Ep.V.222. Mzi-
ked-Fl&dser. LTid.l760J44; især i tUfælde,

hvor 2. led begynder med s-: Market-Stykke.
Holb. Ep. V.27. Markedstævner.y Ferf.-B^.

123. se o^s.Markedskriger u. Markskriger^.
(nu iscer prov. ell. dial.) af Marked, især i

bet. 1 I paa alfabetisk plads ndf. er bl. a.

ikke medtaget en del betegnelser for ting (af
den slags), der købes paa markeder, /ar. Mar-
keds-trompet (Pont.LP.VI.62), -tørklæde
(Drachm.VT.353), -vase (ThitJens.J.29).
-abe, en. (nu næppe br.) skældsord for
markedsgøgler ell. naragtig person. Sort.

Poet.29. Cit.l700.(NkS4'821.14). -afgift,
en. (foræld.) d. s. s. -penge 2. OpfB.^Il.
150. -arbejde, et. (nu næppe br.) om
hvad der fremstilles til salg paa markeder
(og som regel er af ringere kvalitet). VSO.
MO. -beretntns, en. T beretning om
markedet (3) paa et vist sted ell. for en vis

vare. Hage.*531. -hexis^ et. (emb., foræld.)

bevis af lign. indhold som et markedspas.
Prom.^^lul777. -bod, en. gøgler- ell. (isoer)

salgsbod paa et marked. vAph.(1764). en
med farvede Lygter behængt Markeds-
bod. In^.£'E.J7.94. Schand.TF.I.105. -by,
en. by, i hvilken der holdes marked. Holst.

IV.275. Schand.BS.420. -dag, en. dag, paa
hvilken et marked hotdes. Formedelst oven-
bemeldte Reliqvier, havde Byen . . en an-
dægtig Søgning, særdeles paa de 4 Aar-
lige Markets-Bage. EPont.AtlasJI.317. De
vflde ind i Kirken. Markedsdagene var
. . alle Begravelserne derinde aabne. HC
AndJI.300. Feilb. -diskonto, en. [3]

T den sats, hvortil private banker og ban-
kierer diskonterer første klasses veksler. Hage.*
700. -folk, pi. dels om de personer, der
har boder paa markeder; dels om alle de

folk, der besøger et marked; markedsgæster.
Moth.M77. Markedsfolk, der i en Rem
om Skulderen bære aabne Kasser med
Kram i.Hrz.XVIII.423. Veien støvede,
der var saa mange Markedsfolk, til Vogns
og til Hest. HCAnd.YII. 162. AndNx.M.
245. -fired, en. (jf. -lejde; foræld.) den
fred (l.\ slutn.), der skulde herske paa et

marked. SaUVIII.818. -friked, en.

(foræld.) (en bys) ret til at holde marked.
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vAph.(1759). VSO. OpfBMI.lSO. -færd,
en. (nu næppe br.) om rejse til et marked
ell. om det forretningsliv, der rører sig paa
et marked, de holdt vort Liv for Skjemt
og vort Levnet for en indbringende Mar-
kedsfaerd.Fi8d.i5.i-2, 'Ved saadan Markeds
Færd er Penge-Pungen bleven

| Hos Eder
Dag fra Dag saa deilig tyk og treven.
JFriis.70. VSO. MO. -san^, en. 1) (nu
næppe br.) tur til ell. gennem et marked.
VSO. MO. 2) (jf. -køb 2) f den pris, der
er alm. paa markeder ell. torve (jf. Markeds-
køb 2J. (varerne) taxeris efter Markets
Gang. DL.4—8—11. han (skal) hos sin Cre-
ditor i Salg og Kjøb nyde Markedsgang.
MR.1702.103. -gave, en. gave, som gives,

naar der holdes marked (enten i form af en
ting, der er købt paa markedet, ell. som penge
til at gaa paa marked for). Moth.M??.
•Silkeklædet . . gav jeg^ hende selv til

Markedsgavenys. Winth.Vl.l88. etLomme-
ur med Kæde, som jeg havde faaet i Mar-
kedsgave. JCChristensen.Fra min Barndom.
(1925).48. Halleby.142. -sods, et. (nu
sj. i rigsspr.) varer, især billigt kram, der
sælges paa markeder. Moth.M77. Argus.
1771.Nr.21.3. Fragtbreve med en alminde-
lig Indholdsangivelse, saasom „Købmands-
gods", „Markedsgods", „Materialvarer".
Hage.^904. Feilb. -jg^æst, en. især i flt.:

besøgende paa et marked; markedsfolk. Ing.
KE.II.94. Goldschm.VII.27. •S«S^<> et.

(især nedsæt.) det gøgl, der findes paa et

marked; primitivt, tarveligt gøgl. OyrLem-
che.FS.140. -gøgler j en. (især nedsæt.)
jyerson, der rejser rundt til markeder og fore-
viser ell. opfører en ell. anden slags gøgl.

Drachm.FÆ.143. (han) Rejser formentlig
med Markedsgøglere som „Slangemenne-
ske". PolitiE.'Viol925.1. -handel, en. han-
del, der finder sted paa et marked. VortHj.
III2.8. LandbO.III.714. -kage, en. kage,
især honningkage olgn., der sælges paa mar-
keder. Feilb. -kone, en. (nu l.br) kone,
der har en bod paa et marked. VSO. MO.
-kram, et. (ringe, billige) varer, der sæl-

ges paa et marked ; markedsgods, -varer. VSO.
Hvad der skulde købes maatte i Reglen
bestilles god Tid i Forvejen, thi færdigt
Markedskram var gerne Godtkøbs-Juks.
TroelsL.X.9. Halleby.142.
jtlarked-skrig^er, en. se Markskriger.
markeds-kræmmer, en. person, der

sælger kram paa et marked. Ing.LE.1.68.
Schand.TF.1.105. -kæreste, en. kæreste,

man faar paa et m,arked. Krist.0rdspr.210.
AarbSorø.1923.129. Feilb. -kob, et. t)

(nu næppe br.) køb, der foretages paa et mar-
ked. Der seer De mit hele Markedskiøb.
VSO. 2) t d. s. s. -gang 2. Moth.M78.
VSO. -lejde, et. 07- -fred; foræld.). VSO.
-mand, en. (nu 1. br.) mand, der sælger
kram olgn. paa et marked. Moth.M78.
VSO. -pas, et. (emb.) tilladelse til at
rejse til et marked i en anden by (end ens
hjemsted) for der at forhandle sine varer

olgn. Skr.^ValSSS. BerlTid.*/il929.Aft.2.
sp.l. -penj^e, pi. 1) (nu 1. br.) penge,
der gives ud paa et marked, gives en som
markedsgave olgn. vAph.(1764). de Smaa-
skillinger, som jeg endnu havde tilbage
af mine Markedspenge. Winth.VIII.305.
MO. 2) (foræld.) om afgift for retten til

at have stadeplads paa et marked olgn.; mar-
kedsafgift; stadepenge. Fridericia. 17 &18

10 Aarh.ll.300. -plads, en. \) plads (ofte: tor-

veplads), hvor et marked holdes. Bagges.L.!.
393. JakKnu.S.99. 2) T om handelscentrum
for en egn ell.for visse varer(jf.Maxheå 3 samt
-stad;. LTid.1760.144. HCAnd.VIII.98.
-prang^er, en. (heste-, stude)pranger, der
handlerpaa markeder. Pont.DR?1.25. -pris,
en. dels: den pris, som en vare sælges for paa
et marked (jf. -gang 2, -køb 2); dels (Y) om
den pris, en vare sælges for i det aabne mar-

20 ked (3). vAph.(1764). Ing.VSt.85. Varens
Markedspris paa den Tid, da Betaling
skulde have været erlagt. JurFormularbog.'^

238. -rejse, en. (jf. -færd; rejse til et

marked. (Kalk.V.703). JPJac.II.187. -rej-
sende, en. person, der er paa rejse til et

marked. Prom.^^/nl777. -rente, en. [3]

T den rente, der gives for sikre laan i det

aabne marked. SaVKV1.637. -ret, en. dels:

(en bys) ret til at afholde markeder; dels (nu
30 næppe br.) : de retsregler, der gælder for et

marked. vAph.(1764). VSO. -rettighed,
en. (jf. -ret) (en bys) ret til at afholde mar-
keder; markedsfrihed. VSO. MO. -sanger,
en. person, der drager omkring og synger paa
markeder. Hauch.G.42. -stad, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -plads 2. HandelsO.(1807).
76. -stade, et. stade(plads) paa et mar-
ked. VSO. Schand.TF.I.119. -telt, et. en
handlendes ell. en gøglers telt paa et marked.

io Ing.LB.1.67. Goldschm.II.78. -tid, en.

den tid, da et marked holdes. Forordn.^^lt
1775. Ing.KE.II.94. i Kjøge er der et
stort Torv, og ved Markedstid stod der
hele Gader af Telte med . . alt Muligt.
HCAnd.VI.188. -tog, et. (jærnb.) tog, der
er beregnet til at føre besøgende til et mar-
ked. SaUXV.980. -Tåre, en. vare, der sæl-

ges paa et marked (jf. -gods, -kramj. Dit
(o: Tyrus') gods og dine markets -vahre

50 (1871: Varer; . . skal falde midt i havene,
paa dit falds dsig.Ez.27.27(Chr.VI). VSO.
Feilb. billedl.: Vor Tid har gjort Religio-
nen til en Markedsvare. Pont.LP.VlII.138.
-vise, en. (8killings)vise, som sælges paa
markeder. Aakj.(AarbSkive.l924.120). Feilb.

OrdbS.(sjæll.). -værdi, en. [3] T den værdi,

en ting har i handel og vandel. Brandes.V.
48. Hage.*21.
]IIarken(d), et. se Marked.

60 Marke-ran, et. se Markran.
Harker-bræt, et. (til markere 2; nu

næppe br.) ^ d. s. s. I. Kam 6.1. Spillebog.

(1786).109(se u. L Kam Q.x).

markere, v. [mBr'ke'ra] -ede ell. (nu
sj.) -te. vbs. -ing. (fra fr. marquer, til mar-
que, se IH. Mark; .;/. markant. Markør)
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1) (nu kun fagl., l.br.) forsyne med et

mærke; mærke; ogs. (nu næppe br.): efter-
lade et mærke. Frue Etats Raadinde
Hielmstierne ligger i Kopperne, men er

uden Fare, og haaber ei at blive meget
marqueret (o: koparret).Langebek.Breve.397.

Varenes Markering, Bechifring eUer Num-
merering. KiøbmSyst.II.139. hver Arbej-
derske markerer daglig mange Tusinde

kerer, at de har hørt Fejlen, paatale og
rette denne. VorUngdom.1923.204.

|| (fægt.)
antyde (stød ell. hug) som finte. Man
marquerer høi Quart, som Fægteren siger,

og falder udi Secund. Kierk.1.290. Meyer.^

I) (J'^9') om jagthund: give til kende, at
aen mærker vildt (men ikke ved, hvor det

er). JBaden.FrO. Hunden marqverer, saa
er Spændingen der, om det er gammel

Staalpenne. OpfB.*I1.217. ||
(nu næppe br.) lo Fært eller om Flokken er i Nærheden.

m. refl. hensobj.: reservere sig noget ved at

sætte et mærke derpaa olgn. 'Man sig for-

lover . .
I

Som en Plads man sig ellers

marquerer:
|
Naar man faaer Tid, saa ta-

ger man den, |
Indtil da man den conser-

werer. Heib.Poet.VI.374.\\ markeret bog-
stav, (mat.) bogstav, som er forsynet yned en
lille streg olgn. for at adskille det fra det

alm. bogstavtegn (fx. p). Meyer.'

Bogan.I.ll?. VigMøll.HJ.19?.

6) (iscer fagl.) lade noget træde i stedet

for noget andet, som ikke forefindes, for at

forestille dette ; forestille, antyde noget,
som ikke forefindes; ogs.: antyde, lade

som om noget sher. Exerceer-Karduser . .

anvendes til at marquere første Skud.
ExercArtil.(1804).ll. (hun) markerede at

straffe Ungen derfor, i sit stille Sind fandt

2) angive, optegne, notere noget v.hj. 20 hun ham t&pper.JVJens.NG.SS. Markeret
af mærker, tegn olgn. Moth.Conv.M45
(bogen) indeholder adskillige Observatio-
ner over hvis som de første Mennisker
have paafunden til at marquere Aarene og
Saisonen. LTid.1728.185. paa Fadene (med
krudt) findes marqvered hver Sort og dens
FoTce.SøkrigsA.(1752).§61. Q nu næsten kun:
notere ell. tælle de vundne points i spil

(især i billard). KomGrønneg.IIl.67. jeg

Fjende. ScAcZ/er.JfarO. Direktøren: „Hvor
vidt er De da?" — (regissøren) (vender
sig mod Baldakinen): „Ja, jeg har jo mar-
keret Teltet." SvLa.SD.73. et Par af Ho-
vedrollerne . . faar fat i Rollens Karak-
ter . . og allerede ved Arrangements-
prøven begynder de at „markere". Po/.

*ytl908.5. Han skal øve os i Aften for
sidste Gang. Vi markerer et Angreb paa

marqverer sex for forspilt (o: i triktrak). x PlatæasUaiaåskngere. Bønnelycke.Sp.l45
Skiiesp.V.216. Alle Spil -Disputer, som
(i billard) kan komme formedelst Mar-
qveren. Toucheren (osv.). Spillebog.(17S6).

179. Mr.W. tilbød at forhøje Markeringen
eller endog spille Hasard om Guld. Gold-
8chm.VIII.187. SaVXV1.637.

3) (maaske udviklet af bet. 6-7; tQ af-
mærke beliggenheden af noget. Mel-
lem Avlsgaarden og Borggaarden stod

jf.: Drivrem ved Drivrem skar sig gen-
nem Rummet, de lignede de tætte skraa
Streger, hvormed Tegnerne paa Billeder
markerer Re^nvejr.Ci^lfor/cn8.SF.ii.m ar-
keret kupe, se m. I. Kupé 1. markere
den, (soldat.) drive den af, idet man giver

det udseende af, at man arbejder. DSt.
1918.57.

7) C3 tydeligt angive eU. fremhæve no-
seks kuppelformede, klippede Lindetræer. 40 get; gøre tydelig, fremtrædende, iøjne-
Tre paa hver Side med to rødmalede
Hundehuse imellem for at markere Gen-
nemkørselen. Wied.S.18. (kroketspillerne)

maa i Tusmørket markere de usynlige
Buer ved at stille sig skrævs over dem.
NatTid.'Val923.Aft.2.sp.l.

4) (spec. anv. af bet. 2) H om markør:
give meddelelse otn træfningen v. hj.

af markørstok ell. tegn. Ved Enkelt-

'faldende. (svenden) tilkastede Drengen
det (strenge) Blik, som han mente var
bedst egnet til at opretholde hans Vær-
dighed og markere Afstanden. Gjel.M.20.

Det skulde vistnok være overlegent barn-
ligt, — markere, at de var hævede over
almindelig,fornuftig Opførsel. JafeiTtitt.I, Z7.

318. Silhuetten (o: af en villa) vil da tegne
sig mere interessant mod Himlen og mar-

mandsskydningen . . plastres og markeres 50 kere dens stolte Beliggenhed endnu mere,
hver Træffer for sig, idet dens Plads paa
Skiven vises med Markørstokken. Skyde-
regl.34. Scheller.MarO. der blev markeret
en femmer I billedl. : Vi slynger alle vore
Ord og alle vore Handlinger ud i Rum-
met, og ingen markerer, når vi rammer
Plet, førend længe efter, måske aldrig.
TomKHst.LA.122.

5) tilkendegive noget ved at give et

VortHj.IV2.180. Paa Torsdag den 3. No-
vember fylder Professor N. N. 80 Aar, og
Fødselsdagen vil blive markeret paa flere

Madder. DagNyh.*yiol921.7.sp.3.

8) part. markeret brugt som adj. i bet.:

som tegner sig skarpt, tydeligt, hvis konturer
er skarpe, ell. som træder skarpt, tydeligt

frem, er fremtrædende, iøjnefaldende olgn.;

markant. Hans lange Skiæg, tilligemed
tegn, gøre en vis bevægelse olgn. Naar 60 et marqveret Physiognomie, giver ham
man er tilfredsstillet, kan det markeres
ved, at man lægger Kniv og Gaffel i ret

Linje ud fra sig.EGad.TT.llO. (skol.:)

(læreren) standser den læsende, saa snart
han gør Fejl, og lader en af de andre
Elever, som ved Haandsoprækning mar-

et ærværdigt Udseende. FrSneed.1.452. De
Franske have . . et medfødt Talent, og
dette . . langt mere markeret, til at ud-
tale deres egen Natur, end Folk af vor
Stamme. POBrøndst.BD.70. en ondskabs-
fuldt markeret Taalmodighed, der tydelig

Xni. Rentrykt V4 1832 64
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fortalte, at hun kunde det udenad, Alt
det, de der sagåe.JFJac.II.26. Den tid-

ligere Udgave var en markeret Repræ-
sentant for dansk Bogudstyrelse fra Fii-

seine.Aarbogf.Bogvenner.1920.135.
marke-rebnins, en. seMarkrebning.
Marker-tavle, en. (til markere 2;

billard., nu næppe br.) tavU, hvorpaa regn-
skabet føres i billardspil; (nu:) markørtavle.
Spillebog,(l?86).177.

Marke-skel, et. se Markskel.
markes-les, adj. se markleds.
Marke-isten, en. {ænyd. d. s., jf. oldn.

marksteinn; 1. led er æda. mark, mærke; se

III. Mark; nu næppe br.) skelsten. Forflytter
eller optager nogen . . Marke-Stene eUer
Grændse-Skiel, som ere satte for Kongens
Skove. Forordn.^yd781.§48. -stykke, et.

se Markstykke.
Ularket, et. se Marked.
Marketender ell. Marketenter,

en. [mBr^e'tæn'dar, mBr^s-, dial. ell. vulg.

mage-, maga-] (f Alarkotent(er). Holb.MFbl.
164). flt. -e ell. (nu næppe br.) d. s. (VSO.).
{ænyd. marketent(er), mark(e)tender og
marchotant (IIistMKbh.2B.I.449), marcho-
tender (smst.450); ^renwew /t/. marketender
fra ital. mercatante, handlende, til ital. mer-
cato, iaf. mercatus (se Markedj) person,
som har ret til at forhandle føde- og
drikkevarer, tobak m. m. til en bestemt
kreds afpersoner, der bor ell. arbejder
sammen, især til soldaterne i en kaserne

ell. lejr, nu ogs. til personalet i en større

virksomhed, beboerne af en havekoloni osv.

LTid.1738.30. Bagved en Hær, der slaas,

er der altid stort Røre: . . fremdragende
Tropper, tilbagegaaende Vogne, Ambu-
lancer. Munitionskarrer, Marketentere.
Goldschm.VII.430. Tjenesteregl.159.

\\
(1. br.)

billedl. 'du en Strofe henter, |
Ihvad den

koster end, hos en
|
Poetisk Marketenter.

Falst.112. jf: *Vers-Marqvetenteren.
Wadsk.ll. marketenderi ell. lHarke-
tenteri, et. [mBr^etænda'ri-, jn'Brga-, dial.

ell.vulg.maQe-, maga- (jf.Makketut)] flt. -er.

(ty. marketendere!; afl. a/" Marketender) en
marketenders virksomhed, forretning
ell. (konkr.) forretningslokale(r). Moth.
M78. CPRothe.JN.312. Borgerskab (be-

høves ikke) for Klubværter, Kroholdere
for Laugene og dem, der holde Marke-
tenterie for FsihTikker.KancSkr. ^^1*1816.

JurFormularbog.^ 534. Marketender-
ske ell. Marketenterske, en, kvin-

delig marketender. Skuesp.VIII.80. *Hos
Marketendersken høit sprudled Vinen.
Winth.1.47. Schand.BS.258. billedl: for

Mange af vor Tids Demagoger er Fri-

heden en Marketenterske, hos hvem de
haabe at faae Føden for godt Kjøb. Gylb.
V.263. marketendre, v. {afl. a/" Marke-
tender; sj.) beværte i et marketenderi, (jeg)

sendte derfor den sortøiede Mette hen, gav
hende Penge for at marketendrepaa Vag-
ten, og et Brev til ham. Skuesp.VlII.7.

Marketnt, en. se Makketut.
Ulark-faarekylling:, en. (jf. -grille,

-græshoppe; zool.) den i Mellemeuropa le-

vende faarekylling Gryllus campestris. Brehm.
Krybd.670. ' Bergs.MS.U.166. -firben,
et. (zool.) almindeligt firben, Lacerta agilis.

Frem.DN.559. DanmFauna.1.5. -forseg,
et. (landbr.) dyrkningsforsøg i bestemt af-
grænsede parceller i marker under alm. drift.

10 LandbO.1.622. bevægelige markforsøg, se

bevægelig 1.2. -fred, en. (jur. ell. landbr.)
det at have sine marker i fred for andres
husdyr olgn. Landhuushold.V.30. Lov om
Mark- og Veifred.ior-VsiS?^. Til at sikre
Markfreden tjener i første Række Hegns-
lovgivningen.iawdfcO.I2J.5ii. -frngt, en.

(nu næppe lyr.) afgrøde paa marker; mar-
kens frugt (se u. Frugt 1). (elefanten lever

af) alle Slags Markfrugte, Korn og Hirs.
20 Reiser.IV.198. MO. I. -ir«, en. (nu næppe

br.) løvfrø, Hyla arborea. Moth.M74. VSO.
MO. IL -fre, et. (landbr.; mods.'RB.xeiiø)

frø, hvormed marker tilsaas. Krak.l923.1I.
660. Markfrø: Kløverfrø, Græsfrø og Rod-
frugtfrø. BerlTidJU1926.Åft.7.sp.3. -fngl,
en. (især zool.) fugl, der lever paa marker.
de sædvanlige Huus- Mark- og Skov-
Fng\e.EPont.Atlas.l.614. -fnldmæg^tig:,
en. (emb.) betegnelse for en fuldmægtig i

30 jordafdelingen af direktoratet for Kbh.s faste

ejendomme. Kommunal Kalender.1931.114.

-fond, et. i/"o»fc. mark- og mosefund,
(arkæol.) om de oldsagsfund, der gøres (uden
for gravene) af genstande, som menes at

være forsætlig henlagte (som offergaver) ell.

hengemte. SophMiill. V0.256.380. -fælles-
skab, et. (hist.) jordfællesskab. SaUXII.
404. -gerning:, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-arbejde. Olufs.Oec.VIII.47. FEMiilU512.
40 MO. -ffrev-dom, et. se -greve-dom.

Mark-greve, en. Cf Mar-, Marg-, se

ndf). (glda. mar(ch)greuæ, marggrewæ
(Bimkr.); fra mnt. mar(c)greve, jf. nht.

markgraf; til I. Mark 1; jf. Markis; foræld.)

om udenl. (især ty.) forhold: høvedsmand
(greve), der stod i spidsen for en mark (LI)

ell. var overhoved for et af de deraf udvik-

lede fyrstendømmer; ogs. brugt som titel for
visse fyrster, hvis lande aldrig havde været

^grænselande. Efter Phaltz - Grever følge

Land-Grever, og efter dem Margrever
eller Markgrever. Ifoifc.£^.J.35i. Chur-
fyrsten Marggræf Ludwig i Brandenborg.
Gram.(ESelskSkr.IV.26). Margræven af

Mantua. Biehl.DQ.III.216. Ing.EM.II.202.
Som den tyske Kejser havde sine Mark-
grever i Grænselandskaberne, havde den
danske Konge sine Jarler. Rosendal.D.1.29.

-grevedom, et. f-grevdom. Slange.Chr
60 1 V.521). (nu næppe br.) d. s. s. -grevskab.
Moth.M74. Holb.DH.1.437. -grevelig, adj.

(t mar(g)-). (foræld.) adj. til -greve, (han)

fører Mark-Greflige Titnl. Pflug.DP.152.
det Marg-Greflige Rytterie blef adsplidt.

Slange.ChrIV.528. Larsen, -greve-pnl-
ver, et. fj/.-grevinde-pulver; apot.,foræld.).
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„et hiertestyrkende pulver, som bruges til

spæde og småe børn." Moth.M74. Hahne-
mann. Eaandhog for Mødre, (overs. 1797).46.

-grevinde, en.(foræld.) en markgreves hu-
stru. Slange. ChrIV.394. Otto8en.VH.III.oO.
-^evinde-pulTer, et. ^j/. -greve-pul-
ver; apot., foræld.) pulver, der bruges som
middel mod epilepsi. FolkLægem.1.44. Feilh.

billedi: Wad8k.21. -srCTSkab, et. (jf.
-grevedom; foræld.) en markgreves landom-
raade. Holb.DH.1.82. LTidJ737.7o9.YSO.
MO.
Mark-grille, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-faarekylling. Cuvier.Dyrhist.lI.238. se ogs.

u. I. Grille 1. -græshoppe, en. (zool.) især
i flt., om en familie af græshopper, der lever

paa marker, Acridiidæ; tidligere ogs. d. s. s.

-faarekylling (Funke.(1801).1.446). Frem.
DX. 704. DanmFauna. VIJ.4. -harebrng,
et. fgart.) havebrug, der drives landbrugs-
mæssigt. HavebrL.*IIJ22. -h«, et. (mods.
Engbø; landbr.) hø, der er avlet paa en
mark; agerhø. VSO. Eørd.KK.174. FeUb.
9Iarkiii(d), et. se Marked.
Markis ell. Marqnis, en. [mBr'ki]

best. f. -'en [mBriki'sn] fi\. -'er [mBr'ki'ar]

ell. (nu næppe br.) d. s. (Mossin.Term.597).

{fra fr. marquis, tfaZ. marchese ; af mlat.

marchensis, markgreve, egl. adj., afl. af
mlat. marc(h)a, der er laant fra germ. (se

I.Mark,)) adelsmand i Frankrig, Italien,

Spanien og England med rang ml. hertug

og greve. Holb.Ltgbeg.4sc. det franske Fruen-
timmer kan umuelig leve uden Marqvier
og uden Ordener. FrSneed. 1.403. *nans
(o: Herman Bangs) Form var Aand, | en
født Markis ('cvd Liberi/ SophClauss.DVJ.75.
I. Markise ell. Marquise, en. [mcr-
ikrs9 ell. m. fr. udtale] flt. -r. (fra fr. mar-
quise, fem. til marquis; jf/". II. Markise samt
Markisinde) en markis's hustru (ell.dat-
ter). Hun skal blive Marquise. SkuespJI3.
93. Meyer.^

IF. Markise, en. [mnrikrsa] (tidligere

ogs. skrevet Marquise/ fit. -r. (fra fr. mar-
quise; egl. sa. ord som I. Markise; grunden
til betegnelsen usikker) et til en mur fast-

gjort solsejl, der er til at spænde ud over
rinduer, døre, verandaer olgn.; tidligere ogs.

om solsejl, der var del af et officerstelt (Mil
TeknO.294). JBaden.FrO. over Døren er
en ^iarquise. Heib.Poet.VII.137. alle Mar-
qviseme . . ere nedlsidte. BlochSuhr.ÆS.IV.
31. Gaderne er tomme, Varmen flimrer
over Købmændenes Markiser. KnudPouls.
U.94. \\

hertil MarkisQ-dug, -fabrik, -snor ofl.

Markis- ell. Marqnis-inde, en. (nu
næppe br.) d. s. s. I. Markise. LTid.1737.
478.1754.388.
Mark-jord, en. 1) (stykke) jord, der

anvendes som mark; spec, i flt., om de are-

aler af denne art, der hører til en købstad.

Moth.M74. VSO. Trap.*VII.490. 2) om den
art muldjord, der findes paa marker; græs-
tørvjord. Sal.IX.965. -jordbær, et. (jf.
-bær^ S( den alm. vildtvoksende jordbærart,

Fragaria vesca L. JTu8ch,90. HPHanss.
(Hejmdal.^'>ia911Jjsp.5). -kaal, en. ^
1) kaal, der dyrkes paa marken (jf.PEMuU,*
513); i alm. kun om lavstammede former af
kokaal. MøllHJII.524. MentzO.Pl.205. 2) f
agerkaal, Brassica campestris L. Landhuu»-
hold.V11.26. -kortf et. spec. (landbr.) om
kort, der angiver hver (til et landbrug hø-

rende) marks benyttelse i det paagældende
10 aar; markplan. LandbOJII.513. -led, et.

led for indgangen til en mark. VSO. HCAnd.
VIII.187. LandbO.II.575. -leds, adv.

(-løs. FFHansen.EnCompagniecommandeurs
Erindringer. (1911).20.24. OrdbS.(SjæVL).
markesløs. Grundtv£norreJ.72. FDyrlund.
Uds.53. OrdbS.(Sjæll.). bomh. markløst
FDyrlund.Uds.53. AndNxJ)M.187. Esp.
219). {om 2. Ud se art. -leds (DO.XII.sp.
536); jf. -vejs; dial.) i forb. som gaa, køre,

20 løbe markleds (over), skyde markleds
over, gaa (osv.) hen over (tværs over) mar-
kerne (i st. f. at følge vejene), skyde genvej
over marker olgn. Mark-leds-over. Jfo/A.

M74. Saasnart Man nu kom ud paa Slet-

ten, skiød Øgmund med sin Trop mar-
kesløs over. Gr«nd<t'jSfiorre.77iJ77. De gik
markløst opefter mod Stenværket, fulgte
Stengærder og tilsneede Grøfter. AndNx.
PEJ.98. OrdbS.(Fyn). -lod, en. afdeling

X af en mark; ager (2); markskifte. VSO.
MO. -lærke, en. '^ 1) alm. lærke, sang-
lærke, Alauda arrensts. vAph.Nath,V.97.
Ejcerbøll.327. 2) (nu næppe br.) d.s. s. -pi-

ber, -piplærke. EPont.AtlasJ.627. OFMull.
ZoolPr.29. -leber, en. (bot., landbr.) plante,

der breder sig (har tilbøjelighed til at brede

sig) hen over en mark. De Planter, der
faar Lov at staa paa Diger og Markrande,
er typiske Markløbere. VidSelskSkr.Nat.8R.

40 VIIIJ34. -lo8(t),adr.8<-leds. -inaal,et.
(nu 1. br.) om udmaaling af marker ell. det

herved anvendte jordmaal (2). Moth.M74.
MO. -mand, en. {jf. æda. marckæ men,
om de personer, der har en mark i fælles-

skab (JyLov.3.58)) dels: i jordfæUesskabets
tid en person, der skulde vaage over ordenen
i bymarken, sørge for markfredens overhol-

delse olgn.; dels (næsten foræld.) om person,
der førte opsyn med en købstads markjorder

50 (jf.-yogter). Moth.M75. Skovløbere, Mark-
mænd . . vælges af vedkommende Bor-
germester (i København).Vedt.'>°/i3l857.§21.

EimmerlKjær.1924.132. -mns, en. (jf.
Agermus; især zool.) om de til slægten Ar-
vicola hørende musearter; især om arten A.
agre8tis{a\xn.maikaivis).Reenb.Æ.42. EPont.
Atlas.I.612. DanmFauna.V.77. den syd-
lige markmus, om arten A. arvalis, syd-
markmusen (især forekommende i Tyskland

60 og Sydjylland). FremJ)N.4o9. -medding,
en. (landbr. ell. dial.) mødding ude paa
brakmarken, hvor gødningen samles. VSO.
LandhO.III.511. Feilb.

Markned, et. se Marked.
Markotent(er), en. se Marketender.
Mark-piber, en. \ (jf. -lærke 2,

W
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-piplærke^ pipkerken Anthus campestris.

Éjærbøll.251. Spårck.ND.437. -piplær-
ke, en. \ d. 8. 8. -piber. OrdbS. -plan,
en. (landhr.) d. 8. s. -kort. LandhO.111.513.
-prove, en. [3] (jæg.) prøve med jagt-

hunde, 8om afholdes i det fri, og som har
til formaal at vise hundens jagtlige egen-
skaber, temperament, dressur olgn. BerlTid.
"/iol903.Aft.2.sp.l. DagNyh.^^U1919.3.8p.3.
-ran, et. fMarke-. DL.6—15—å). {æda.
marcran; jur., foræld.) ran af kreatur, hø,

korn, markredskaber olgn. fra et indelukke,

en foldpaa marken (jf. Ager-, Hjordran^; i

videre anv. : marktyveri. Moth.M75. Grundtv.
Bjow.259. (tnkingen gik) i Land og begik
Markran (overs, af: hjo strandh9ggy, for at

faae Skihskost. sa.Snorre.1. 95. SaUXVI.
643. -rebning, en. ^Markc-. DL.l—
18—3). (foræld.) om forhold i jo7-dfællesska-

bets tid: rebning (opmaaling) af en mark.
Moth.M75. VSO. MO. -redskab, et.

redskab til jordens dyrkning; agerbrugsred-
skab. ('Aan )kløttrede paa sineVaaben eller

sine Markredskaber.Oe/iZ-ZZZLiSO. Krak.
1930.11.876. -regnskab, et. (landbr.)

regnskab, der viser, hvorledes markens for-

brug af arbejde, gødning, udsæd osv. forhol-

der sig til afgrøden. LaridbO.III.513. -rive,
en. (landbr.) større trærive til at rive hø, korn
olgn. sammen med. MøllH.V.56. LandbO.IV.
61. -roe, en. (især dial.) roe, der dyrkes
paa marken (runkelroe, turnips og afarter
heraf). JTusch.41. Wilke7is.Biinkelroer.Nr.l.

(1836).238. MO.11.588. -rose, en. ^ 1)

(nu næppe br.) vildtvoksende rose, vild rose,

Bosa (canina) L. Moth.M75. VSO. MO. 2)

•f Adonis aestivalis L. Moth.M75. -rotte,
en. (nu næppe br.) om forsk, musearter, især
den brune rotte, Mus decumanus. Pflug.DP.
740. vAph.Nath.VI.564. (spøg. ell. nedsæt.)

om en landmand: Heib.Poet.Xl.l47. -m-
bike, en. se Marrube. -skade, en. (især

landbr.) skade paa marker; især om saadan
skade, der er opstaaet ved militære øvelser,

foraarsaget af en anden mands kvæg olgn.

Cirk.Nr.SOS'yiWlO. NatTid.yiol912.M.till.
l.sp.l. -skanse, en. k$( (nu næppe br.)

feltskanse. VSO. -skel, et. (i rigsspr. især

foræld. Marke-^. {æda. marka skial, mar-
k(æ)skiæl) dels (i jordfællesskabets tid):

skel ml. forsk, landsbyers marker; dels i al

alm.: grænseskel ml. landejendomme (jf. Jord-
skel 2) ell. skel ml. to marker. Naar San-
demænd have udseet Markeskiellet,
da skulle de det stable med Stok, eller

Steen, og Kul og Flint derunder. IJi.i

—

16—13. (de) havde fravendt en hoslig-
gende By nogle af dens Jorder ved at

flytte M&Tkeskiellene.Thiele.11.128. Man
forrykker Markeskjel (Chr.VI: landemer-
kerne;. Job.24.2. SaUXVI.637. Esp.475.
Mark-: MO. om Aftenen standsede de
hjemdragne Naboer ved Markskiellet, saa
alvorlig paa Dagens Gjerning. Goldschm.
11.108. et hybenbevokset Markskæl. Pon^.
SM.81. T. udtog Stævning mod P. for et

Markskels Skyld. Den Sag vandt P.JTJens.
HF.130. Feilb.II.561.661.

\\ hertil ssgr. (for
største delen foræld.) som Mark(e)skels-brev,
-ed, -gærde, -sag, -sten, -sætning, -trætte.

-skib, et. {efter ty. marktschiff; til ty.

markt, se Marked; sj.) skib, der fører besø-

gende og varer til et torv ell. marked. Balth
Bang.S.51.74. -skifte, et. ^j/. -lod; landbr.)

om hvert af de stykker, hvori en gaards ager-
10 jord er inddelt m. h. t. sædskifte. LandbO.IIl.

513. Bregend.DN.46. -skovbrug, et.

(forst.) driftsform, ved hvilken jorden sam-
tidig ell. afvekslende bruges til agerdyrkning
og skovdyrkning. ForstO. \ -skrig, et.

{dannet til -skriger) en markskrigers raaben.
•i Danevangen

|
Tør end Folkesangen

|

Med Markskriget vove en Dyst. Grundtv.
PS.VII.386. -skrigende, part.adj. (dan-
net til -skriger; 1. br.) d. s. s. -skrigersk. *Ej

20 han (o: en læge) kjendte lidt nok til sin

Kunst,
I

Til markskrigende den at tor-

gviåe. Grundtv.PS.V. 27. -skriger, en.

(tidligere ogs. (skrevet) -skrier. Holb.Qvægs.
392. KomGrønneg.II.213. — f (m. ty. form)
-skre\cr. Holb.Jean.V.l. 8a.Ep.IIl.293. —
nu kun arkais. (sj.) Markt-. Ew.(1914).II.
211. den gemeneste Marktskrigere.JP
Jac.(1924).1.152. jf. Markdskriger. Leth.

(1800). — sj. (i fordansket form) Marked-.
30 vAph.(1759). Tode.ST.lI.93). (/"ra/y.markt-

schreier (ældre ; markschreierj, til markt,
se Marked; nu især O) markeds-gøgler ell.

-handlende, der raaber om sine kunster ell.

varer og anvender overdrivelser, pral, løgne

olgn. for at hidlokke kunderne; ogs.: person,

hvis optræden minder herom; charlatan; pra-
ler; reklatnemager; tidligere spec. om omrej-
sende kvaksalver. Italien er Markskrigeres
og Pudsenmageres rette Sæde. Holb.Ep.

40 V.^98. *Markskrig're, Gøglere, Hans-Wur-
ster. ChrFlensb.DM.III.30. en Coqvette og
en Doctor, ere begge to store Markskri-
gere, dog hver paa sin Maade. Skuesp.IV.
476. om Aftenen blev der Liv og Røre i

Gaderne, en Markskriger til Hest . . ud-
raabte . . sine YaTQT.HCAnd.XII.164. (Ba-
belais) larmer og gestikulerer og gør med
en Markskrigers Utrættelighed tusinde
Klownstreger for at holde os i Aande og

50 E\imøT.VVed.HB.176. -skriger-a|;tig,
adj. (nu 1. br.) d. s. s. -skrigersk. Leth.(1800).

VSO. -skrigeri, et. (^t/. marktschreie-
rei; nu kun O) en markskrigers opførsel

ell. virksomhed. Bahb.StJoh.50. (han) er-

klærede Lægevidenskaben for Markskri-
geri af en Flok Ukyndige. CBernh.XI.
383. Saint-Simonismen, der for ham er

blot Markskrigeri. Prandes.F7.3i5. -skri-
gersk, adj. (nu ogs. -skrigerisk. PoZ.Vs

60 1930.9.sp.3. jf. Glahder.Betskr.). {efter ty.

marktschreierisch; nu især Cp) som hører

til ell. minder om markskrigere. Grundtv.B.
11.254. smaa, trykte Sedler (med) mark-
skrigerske Declamationer over en og an-

den Underdoctor. Thiele.Breve.10. Cyclehb.

52. -spil, et. (sport.) den del af forsk.
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I

spil, der foregaar i marken (se I. Mark 3.3J.

(slaaeren i langbold maa) ikke gribe fat

Eaa nogen Modspiller f. Eks. for at bruge
am som Skjold (Hindret Markspil). Gy»w«.

11.40. Københavnernes Markspil (o: i kri-

cket) kunde ..nok tænkes hurtigere, men var
dog nærmest godt.DagNyh.^'/il910.1.sp.6.
-spiller, en. (jf. -spil; sport.). Gymn.II.
73. FrKnuXB.61. -spor, et. 1) (I br.)

hjulspor, vejspor over en mark. VilhAnd.
AD.103. 2) (landbr.) en mergelbanes spor.

Landbo.IV.593. -springer, en.{zool.) bille

af familien Cicindelidæ. Brehm.Krybd.4o6.
Spårck.ND.427. -sten, en. (ister fagl.) om
de (større) sten (kampesten), der i Danmark
findes paa ell. under jorden paa marker olgn.

steder. EFont.Atlas.1.438. fire mægtige
Granitpillcr af tilhugne Marksten. PV'Jen-
sen Klint.Byqmesterskolen.(1911).4 7. Skibet
er af raa Marksten uden Sokkel. Trap.*
IV.403. -sti, en. sti, der fører ind paa eU.

Gver en mark. .JPJac.II.273. JakKnu.LU.
279. -stykke, et. (f (i bet. 2) Markc-.
Holb.DNB.604). 1) (1. br.) jordstykke, mark-
lod olgn. Moth.M75. VSO. 2) [11.2] pengestyk-
ket 1 mark; ister (foræld.) om det pengestykke,
der brugtes i Danmark indtil 1875. (Kalk.
V.702). Hidindtil var det ikke brugeligt i

disse tvende Riger, at slage anden Myndt,
end Markstykker. S/flw^e.C'ArJF.iSO. (jeg)

gav Konen et Markstykke. Heib.Poet.X.
109. blanke barkstykker. Bergs.GF.1.249.
Drachm.STL.64. Feilb. -svale, en. \ (nu
sj.) forstuesvale, Hirundo rusiica. EPont.At-
las.1.629. KjcerbeU.190.

Markt- skriger, en. se Markskri-
ger.

Mark-tyv« en. (ister jur. ell. landbr.)

person, der hegaar marktyveri. VSO. MO.
JPJac.1.43. Feilb. -tyveri, et 07- -ran;
især jur. ell. landbr.) tyveri af heste, kvæg eU.

faarpaa en mark. BadenJurO. Goos.II.378.
-urt, en. (nu næppe br.) om vildtvoksende

planter, der gror paa marker olgn. steder.

Moth.M7o. VSO. MO.
Markus, propr. [>m«rkus] i forb. Mar-

kus med liren se I. Lire° 2.8. Markus og
Lukas, se Lukas 2.

Mark-vand, et. (nu sj.) overfladevand;
jordvand. MO. -vej, en. om de mindre
(private) veje, hvorad færdslen fra landejen-

domme til deres marker foregaar. Grundtv.
SS.IIJ261. Goldschm.VII.192. LandbO.IV.
767.

II
om den afstand, der er at tilbage-

lægge ml. en gaard olgn. og dens marker.
flere samlede Jordparter give en længere
Mark-Vey, følgeligen dobbelt Kiørsel og
Tids-Spilde for Bonden. EPont.AtlasJI.16.
-vejs, adv. (jf. -leds; dial.) ad markvejen
eU. over marken. Gravl.AB.74. da de gik
hjemad, gik de markvejs over. NordsjæUF.
III.132. -vogter, en. (nu 1. br.) om by-
hyrde, markmand olgn. VSO. MO. Monrad.
ProphetenEsaias.(1865)J. -ært, en. ^ dels

otn haveært, Pisum sativum L.; dels fnu især)

om agerært, P. arvense L. JTusch.172.

Euusm.(1793)J75. FremJ)N.261. MenUO.
Pl.158.

Marker, en. [mBr'køV] flt. -er. (fra fr.

marqueur, til marquer, se markere) 1) om
person. 1.1) (til markere 1; nu næppe br.)

person, der sætter mæi-ker paa noget; spec.

om person, der præger mønter. L,eth.(1800).

\a) (til markere 2) person, der optegner,

noterer noget; ister om person, der fører
10 pointsre^nskabet i billardspil (og ofte

tillige er tjener, opvarter i den restauration,
klub osv., hvor spillet foregaar); ogs. under-
tiden om bankør olgn. ved hasardspil i spille-

huse; tidligere ogs. i al olm. om tjener paa
hotel, vcertshus (FrSneedJ.104. NyeEygæa.
1L(1823).100). En Billiardmester forlanger
(o: søger) en Marqveur til at opvarte, saa-
vel for Giæsterne, som ved Billiarden.Aefr.

^yil762.sp.l5. Midt iblandt disse Spillere
20 ved den ene Ende af Bordet sad Isak,

der . . havde byttet Plads med en af Mar-
kørerne. Eauch.lII.165. PalM.(1909).II.
398. BUlardb.33. jf.: Ølhallens Billard-
markør. 0£Mn^.^Ji. H ^Wt7 Markør-tavle
(o: den tavle, hvorpaa markøren fører regnska-
bet i bUlardspil (jf. Markertavle^. Drachm.
UB.5). 1.3) (til markere 4) H person, der
ved skiveskydning viser (fra en dækket plads
ved .<<kiven, markørdækningen, -graven), hvor

30 skuddet har ramt, klistrer hullerne til olgn.

MilTeknO.178. (han saa) Markøren melde
Plet ude ved Skiven. AndNx.BN.132. Jeg
brænder mit første skarpe Skud af — Mar-
kørerne viser Fl&get. Bønnelycke.SpJ19.

||

hertil: Markør-dækning, -fane, -flag, -grav,

-stage, -stok. 2) om ting. 2.i) (til markere 1

;

landbr.) redskab til afmærkning af rækkerne
paa et jordstykke, hvori der skal plantes ell.

saas; rillerive. LandmB.1.558. DanmHavebr.
40 555. 2.2) (til markere 2; garv., nu næppe

br.) redskab, der (i garverier) viser vandets
varmegrad. JFBergs.G.79.
Mar-lok, -lokket, se Mare-lok, -lok-

ket.

Manuel, Marmel-, se Marmor, Mar-
mor-.
Marmelade, en. [mBrma'la'åa] j/".('«ow

gengivelse af dagl. tale) Malmelade. Moth.
M79. Mammelade. sm8f.46. flt. -r. {ævyd.

»marmelade; gennem fr. marmelade (mer-
melade) fra sp. mermelada, egl.: kvæde-
syltetøj (se KNyrop.OL.IV.149j) mos af
forskellige frugter, indkogt med sukker;
ogs. (kog.) om syltetøj af hel frugt. Marme-
lade af Ehle. 'Kogeb.(1710).40. (frugtens
kød) er blødt som Marmelade og velsma-
gende. Bewer.IF.i80. ofte i ssgr. som Ap-
p el s in-. Blomme-, Rabarber-,Æble

-

marmelade osv., se Const.Kogeb.'(1920).
60 335/f. H (spøg.) billedl. Heller ikke sov jeg
den hele Nat, det var, som der var lavet
Marmelade af alle mine Indvolde. Schand.
OJI.156. iscer i forb. som støde til mar-
melade. Skuesp.X.123. jeg kunde lægge
hende i en Morter, og støde hende til

Marmelade 1 fi^rz. 711.^50. g hertil bl. a. Mar-
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melade-fabrik (TelefB.1931.sp.4724), -glas,

-kmkke, -mad (o: stykke brød med marme-
lade), -skaal, -ske.

marmelere, v. se marmorere.
Marmering, en. se Mamering.
Mar-messe, en. se Mariemesse, -min-

de, en. se Mareminde.
Marmor, et ell. (nu 1. br.) en (LTid.

1 720.Nr.38.7.1 741.698. JBaden.Horatius.!.

412. Molb.Reise.nl.50. jf. MO. Meyer.« i

bet.2: ChrFlensb.DM.II.26. Gylb.IV.322).

f'mBr'mcnr, imBr'mor] (poet. (især i ssgr.;

jf. ogs. bet. B) Marmel. Moth.M78. jf VSO.
Meyer. — nu næppe br. (jf. dog bet. 3) Mal-

mel. Moth.M78). flt. (især i bet. 2 (og S);

undgaas i alm. spr. som regel ved omskriv-

ning, jf. VSO. MO.) -e (i bet. 1: Qierlew.

Italien.I.(1807).327. ibet.2: Goldschm.V.24.
Brøchner.Br.21. JLange.BM.II.114. Sal.^

VIII.819) ell. (nu sjældnere) -er (i bet. i:

Holb.Staat.540. VareL.*561. ibet.2: Clitau.

Journal.(1742).59. Bagges.L.II.170. sa.NK.
221) ell. t m. lat. form -a (LTid.1728.399.
Clitau.Journal.(1742).70) ell. f d. s. (P/lug.

DP.480). (glda. marmor og marmer-, mal-
mer- i ssgr., sen. oldn. marmari, malmari
(i malmarasteinn^, ty. marmor, marmel;
gennem lat. marmor fra gr. mårmaros)

t) kalksten, der kan modtage politur
og særlig anvendes til bygnings- ell. billedhug-

gerarbejder. 1 .1) i egl. bet. allehaande Arbeide
. . af Kobber, og Jern, og Marmor. Aab.l8.

12. *Her har du Steene nok, fiint Marmor,
melkehvidt, |

Med blegblaae Aarer . .
|

Vi hug det hurtigt af dybt under Kau-
kasus. OeAZ.I.i 97. *Nordens . . store Mænd

|

I varigt Marmor leve her (o: i lunden ved
Jægersprismedmindesmærkerne)ig']en.Lund.
ED.191. *l Kongeborgens Haller de sad
ved Vintertid, |

Der Væggene var af Mar-
mor halv graa og halv hyiå. Hauch.SD.
11.216. Leret er (for billedhuggerværket)

Liv, Gibsen Død, men Marmoret Opstan-
delsen.Bergs.PP.176. Uss.AlmGeol.73.GTUii-
pen: Johannes prædikende i Ørkenen .

.

oprindelig i Terrakotta, men senere ud-
ført i Marmor. Trap.*1.235. \\ om forskellige

marmorarter. I det Landskab Peking, fin-

dis . . røde og hvide Marmor. Pflug.DP.
480. de Norske Marmorer. iIoZ6.iSfaaf.540.

en tyk Marmor kand ey saaledis udarbey-
des, at dend kand blive durchsigtig. LTid.
1725.93. Næsten ^5000 mand) sysselsættes

med at bryde, bearbejde ell. transportere
det carrariske Marmor. SaUIV.601. \\ om
forsk, andre (kalk)sten ell. kunstige produk-
ter, der bruges i st. f. marmor. Faxe-Mar-
mor. Uss.DanmGeol.'lOO. bornholmsk Mar-
mor (o: en tidligere som bygningssten anv.

ortoceratitkalk).smst.53. kunstigt mar-
mor, (jf. Cementmarmorj marmorefter-
ligning jf^remstillet af gips udrørt i limvand.
Funke.(1801).III.338. Sal?XVI.652. U) i

sammenligninger ell. billedl. (undertiden m.
ubest. artj^ i 2. sammenligningsled; jf. IL en

Den Luft varI8.2;. JBaden.LatL.II.73.

som en Marmor graa. Winth.III.68. Hun
kunde være kaldt smuk, hvis ikke hendes
Ansigt havde været blegt og koldt som
Marmor. Goldschm.V.30.

jf (især poet.) m.
henblik paa marmorets haardhed, om et men-
neske, som intet gør indtryk paa, ell. hvis

villie er ubøjelig. 'Mit Hierte, der var før
som Marmor, Flintesteen,

|
Bevæges, bøyes

nu som nye udspiret Green. Holb. Mel.
10 IV.3. *Onde vi vare, og døde som Steene,

|

Haarde i Hiertet som Marmor og Staal.

Brors.108. VØsterberg.M.119.

2) (især poet. ell. højtid.) sten- ell. bil-
ledhuggerarbejde i marmor, især: sta-

tue, relief, gravmæle olgn. Clitau.Journal.

(1742).59. det til (Niels Ebbesens) Ære
paa Jægerspriis oprettede Marmor er for-

tient. Wand.Mindesm.I.190. *Hun svimled
— faldt som knuset — |

Man finder intet

20 Marmor |
Deiligere strakt i Gruset. Aare-

str.SS.II.175. Parthenonsgavlenes Mar-
more. JLange.BM.II.97. HSeedorf.H.3L

3) (Jf. nt. (slesvigsk) malle(mor), malm-
ner, marmel ofi. (Mensing.Wb.III.581f.595.
670), ty. marmel, marbel, murmel; nu dial.)

lille marmorkugle, anvendt i forsk. spil.

Malmert. Moth.M79. Malm(er). Feilb.

11.538. (flt.:) Marmel er. Meyer.

4) ^y/". Lædermarmor; bogb.) marmore-
30 ret sicind ell.papir, især anv. til indbin-

ding af bøger. *(en bog) i Marmor, om ei

Saffian.-Sa5'^es.7.i7. *I Marmor (jeg bo-

gen) smukt indbinder. VKHjort.Sangbog
for Haandværksstanden.(1809).68. VareL.*'

138.
marmor-, t ssgr. (poet. og arkais. (især

brugt af romantikerne) Marmel-, Moth.M78f.

;

navnlig i Marmelsten (se Marmorsten^; af
mere tilfældige ssgr. kan nævnes: Marmel-

40 kunstner (0: billedhugger). Blich.fGrundtv.
B.II.311). Marmelpande (0: hvid pande).
ThitJens.PN.il. Marmeltrappe. JPJac.
(1924).1.6). til Marmor 1 (jf. dog Marmor-
bind, -papirj

II af de mange ssgr. kan (for-

uden de ndf. medtagne) anføres: i. ssgr., der

betegner genstande af marmor, marmorets
tildannelse, anvendelse m. m., som Marmor-
affald, -alter, -behandling, -beklædt, -be-

lagt, -blok, -brokke, -buste, -bækken, -fi-

50 gur, -fjæld, -fod(stykke), -font, -gruppe,
-hal, -hus, -industri, -kamin,-klippe, -klædt,
-konsol, -kumme, -lag, -lej e,-mindesmærke,
-mindetavle, -mur, -panel, -ramme, -sarko-

fag, -skærve, -slot, -stykke, -trappe, -va-

re(r), -væg. 2. ssgr., som hentyder til mar-
morets beskaffenhed, egenskaber (især: dets

haardhed og hvidhed); fx.: marmor-agtig,
-art, -blank, -farve, -fast, -imitation, -lig-

nende, (en) -sort. 3. til Marmor I.2, i udtr.

60 for ubevægelighed, ro, ufølsomhed, haardhed

(j/. marmor-haard, -hjerte, -kold, -støtte^;

*Et Staal og Marmor gierded Bryst. Holb.

Metam.53. 'vor Elsker marmorstille staaer.

Bagges. 1.213. Klassicismens Marmorro.
SvLa.(PoV'-l&1919.8.sp.2). -aare, en.

(Jl
-stribej farvet stribe, aare, i marmor. Ff
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D&H. g (poet.) billedl. 'der rinder Helte-
blod i disse

|
Blaae Marmoraarer, som

igiennemdæmre
|
Din Liliehnd. Oehl.V.262.

-arbejde« et. (fagl.) udarbejdelse af mar-
morgenstande; ogs. konkr.: genstand (kunst-

værk) udført i marmor. VSO. JLange.III.59.
Michelangelo har maattet lade flere af

sine stort anlagte Marmorarbejder staa
ufuldendte. 5ai.ZJJ.4io, -arbejder, en.

(jf. -hugger; fagl.) person, som arbejder i

et marmorbrud, ell. som forarbejder gen-
stande af marmor. JLange.I.137. OpfB.^
IV.41. -billede, et. (jf. -statue, -støtte;

nu 1. br.) billedlig fremstilling i marmor.
(Kalk.III.19). Moth.M78. Oehl.BidrJ.280.
•bind, et. [4] (bogb., nu 1. br.) marmoreret
(skind)bind. Hallager.125. Kaper, -brad,
et. (jf. -værk 1 ; bjergv.) sted, hvor marmor
brydes. Hrz.IX.142. Trap.*1.271. -bryd-
ning, en. (jf -brud; bjergv.). OpfB.^lV.38.
VareL.*561. -bryst, et. 'Venus' (o: Ve-
nusstatuens) runde Marmorbryst. Bødf.ii^.

|| overf. (jf. -hjerte^. 'Kiend, Marmor-
bryst, din Elsktes bittre Qvaler! Pram.
0.178. -cement, en. (fagl.) cementmar-
mor. Suenson.B.III.479.
Marmorer-, ts85'r.[mBrmo're'r-]('6o^6.^

til marmorere 1; fx. Marmorer-farve
(PapirL.76), -grund ('swsf.j/. I. Grund 4.4^.

marmorere, v. [mBrmoire'ra] (f mal-
melere. Moth.M79. f mannelere. smst. VSO.
t mannore. LTid.17o5.360. vAph.Nath.VII.
263). -ede ell. (sj.) -te (Moth.M79.jf.D&H.).
vbs. -Ing (s. d.). {ty. marmorieren; efter lat.

marmorare, overtrække med marmor; jf.
anyd. marbrere, fr. marbrer; fagl.) 1) give
(en genstand) et udseende, der ligner mar-
mors; aare; iscer (bogb.): farve en bogs
snit ell. det til indbindingen anvendte skind
ell. (forsats-, overtræks-)papir i forsk, mar-
morlignende mønstre. Moth.M79. Bogen
farves paa Snittet, sprænges, marmoreres
eller forgyldes. IIaltager.125. Haandv.l7.
2) part. marmoreret anv. som adj. : for-
synet med farvetegninger, der minder om
marmorets; ogs. i videre anv.: forskellig-

farvet; spraglet, naar (træet) er savet, er
det treflig ^larmoreret og flammet. Pflug.
DP.756. smaa Borde . . bedækkede med
marmorerede Steenplader. Reib.Poet.VII.
201. smudsighvide Æg, der er graabrunt
plettede og marmorerede. 5JføTz.J)i/L.JJ.

165.
II
(bogb.) om papir ell. skind. Paparbei-

deren.(1835).187. Sal.UII.541. R marmo-
reret kød, (slagt.) (okse)kød, hvori fedtet
er saa ligelig fordelt, at kødet faar et mar-
morlignende udseende, (godt oksekød) er liv-

lig rødt, marmoreret helt igennem med
Fedt. Const.Kogeb.298. SaU Vn.831. || mar-
moreret sæbe, (nu næppe br.) marmor-
sæbe. Adr."/il762.sp.l3. Q (især spøg.) i vi-

dere anv. (han) faaer en Rumpefuld Hug;
men tror De ikke, at der (er) endnu flere

Rumper, som ærlig fortjente at blive mar-
morerede? ThorLa.(HKaarsb.M.251). Stu-
denterforeningens tykke, af Punchepletter

marmorerede,Visebog,4Henri2Mfs.SJ).i4i.
jf.: *de toe | Dynd-marmorered (o:

dyndplettede) hoser. Sort.(SamlDanskeVers.^
V1.155). den bevægelige, violetmarmo-
r er ede ^æse.JakSchmidt.SP.65. Mar-
morerer, en. flt. -e. (isa^ bogb.) person,
der udfører marmorering. vAph.(1772)JI.
59. SaabyJ Marmorering, en. flt. -er

(CM.aUhies.DF.1.127. Saaby.'), (især fagl.)
10 1) som vbs. til marmorere (1). Moth.M79.

G^iudtzm.Husb.251. Eaandgem.437. 2)
marmorlignende mønster (tegning), enten na-
turligt ell. frembragt ad kunstig vej; ogs. om
marmorets farvetegninger. Væggene skin-
nede i den oliemalede Marmorering.5c^anfi.
VV.43. CMatthies.DF.1.127.
Marmor-flise, en. (7/". -tavle 1^ flad,

firkantet (paa oversiden sleben) plade af mar-
mor, især anv. til gulvbelægning. Moth.M.78.

xBødt.141. Trap.*1.229. -fflat, adj. glat
som marmor, meget glat. Marmorglat er
hendes Hud. Brors. 238. Kaper, -gulw^
et. gulv af marmorfliser. Holb.Mel.7.6.
D&H. H billedl. *Naar Frosten Landet, som
et Marmor- Gulf har Isigt. Falsi.0vid.71.
-haard, adj. haard som marmor; sfen-

haard. VSO. Kaper, -hjerte, et. (jf.
-bryst samt u. Marmor 1.2; poet.) hjerte, der
er haardt som marmor, uden følelse. 'Lad

30 . . et Marmorhierte | Hos en Pige . .
| Een

og anden volde SmeTte.Bagges.Ungd.il.
160. Bagger.1.83. -hugger, en. (jf.-ar-
bejder, -hugning; fagl.) person (kunstner
ell. haandvcerker), der hugger kunstværker af
marnwr. Sal.*XVI.653. -hngning, en.

(jf. -hugger; fagl.) tilhugning af marmor-
kunstværker. SaUXVI.653. -hvid, adj.

(poet.) hvid som marmor; skinnende hvid;
kridhvid. Moth.M78. 'etBryst saa marmor-

40hvidt.PaLlf.FJJJ.ii7. Bødt.108. || billedl.

der (skal) være Fruentimmer, der have
faaet en saadan Marmorhvidhed af den
kjærlige Natur, at intet Smuds har kunnet
hefte paa den. Goldschm.III.327. -hTidt,
et. (jj. Hvidt 3; sj.) fint slæmmet kridt.

Varet.* 561. -kalk, en. (fagl.) brændt
kalk fremstillet af marmor; kahnumoksyd.
VSO. MO. -kiste, en. Tnsie af marmor,
hvori lig anbringes; sarkofag. LTid.1729.

50 71. Trap.*IlJ23o. O -kold, adj. kold som
marmor; iskold; ogs. (jf. Marmor l.i) overf.,

m. h. t. følelseslivet. *to marmorkolde Krop-
pe (o: lig). Bagger.II.169. Fleuron.KO.23.
-kngle , en. (jf. Marmor 3; lUle farvet
kugle af cement olgn., som børn leger tned.

Krist.BRL.569. Børnene begyndte at .

.

trille Marmorkugler. NJeppesen.B.115.
\ marmorlig, adj. ['mBr'mmrli, 'msr'-

morli] adj. til Marmor 1(2). Hun gik hen
60 til den marmorlige Skikkelse og tog hen-

des Haand. Gylb.VII.108.
Marmor-mel, et. (jf. -pulver; fagl.)

marmor, der er knust til pulver. SaVXXlt.
493. -minde, et. (nu næppe br.) mindes-
mærke af marmor, kostbare Marmormin-
der (o:gravmæler)JLahb.LB.I.521. -melle^
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en. mølle, hvor marmor saves, slibes, po-

leres eller pulveriseres. LTid.1724.672.VSO.
Kaper.
marmorne ) adj. [imBr'mcorns, 'mBr'-

morna] {efter ty. maxmorn; vist fcwn i best.

f. og fit.; poet.) bestaaende af marmor; mar-
tnor-. *Valmuel mørk i den marmorne
Ya.selAarestr. SS. 11.209. *de marmorne
Trapper. Bergstedi.TR.62. JLocher.Nær sal-

ten Sø.(1911).37.

Marmor-papir, et. [4] (fagl, især

hogb.) buntpapir, glanspapir med marmor-
lignende tegninger. Paparbeideren.(18S5).

186. Haandv.18. -pille, en. (f -piller.

Holb.Paars.305). (ænyd. -pille(r), oldn. mar-
marapilarr; .//".-søjle) Moth.M78. Schand.
SD.124.

I) fj/'. -støtte; nu næppe br.) i sam-
menligning om en tavs, ubevægelig, urokkelig

person. Holb.Paars.305. -plade, en. sle-

ben ell.glat tilhugget plade af marmor. LTid.
1723.241. en Marmorplade med Indskrift

paa min Faders Grav. Schand. F. 504. en
Marmorplade fra det gi. Alter. Trap.*1.236.

-polerer, en. (jf. -sliber; fagl). vAph.
(1759). Mohr & Nissen. Ty.-da.Ordhog.II.

(1904).196. -puds, en. (jf. -stuk; væg-
puds af marmorcement olgn. Gnudizm.Husb.
97. -pnlTCr, et. (fagl.) d.s.s. -mel. OpfB.^
VIII.481. -sliber, en. (jf. -polerer; fagl.)

haandværker, der sliber marmor. DagNyh.
^^ia912.4.sp.2. -sliberi, et. (fagl.) virk-

somhed (værksted, fabrik), hvor marmor sli-

bes. Krak.1931.11.3083. -statne, en.(jf.
-billede, -støttej. Borrebye.TF.544. Gold-

schm.Y.23. -sten, en. (arkais. ell.poet. Alar-

mel-. Oehl.Digte.fl803).280. sa.AV.(1810).

163. PMøll.I.199. Haueh.I.150). {glda. mal-
mer-, marmersten, oldn. malmara-, mar-
marasteinn; især arkais. ell. poet.) 1) d.s.s.

Marmor 1. Esth.l.6(Chr.VI). *Jeg kun
daarlig fra Graniten |

Kjender Marmel-
stenen tin.Grundtv.PS.VI.200. (et træ)

meislet af Kunstnerhaand i Marmelsten.
Gjel.GO.5.

II
i sammenligninger ell. billedl.

•Skjøndt Graven dækker Dine Been,
|
Skal

dog Dit Ord i Livet stande
|
Langt mere

fast end Ma.rme\steen.Hauch.8D.I.150. Den
hvide Pasgænger staar saa stille . . som
var den formet i Marmelsten. Gjel.Guds
Venner.(1916).34. f det er skreven i mar-
melsten (o : det bevares i erindringen). Moth.
M78.

II
om enkelt marmorstykke (-flise, -blok

olgn.) ell. om forsk, marmorarter, allehaande
kostbare Stene og mange Marmorstene.
lKrøn.29.2. *denKoDgsgaard var bygget. .

|

Af ædle Marmelstene. Oehl.XXX.110. Hrz.
IX.181. 2) (1. br.) stor, flad plade af mar-
mor, som lægges over en begravelse (i kir-

ker); ogs. om opretstaaende mindesmærke af
marmor paa en grav. LTid.1741.465. *Ved
Altret er en Marmeisteen, | Den ruger
paa de Elsktes Been. Oehl.I.50. Hauch.
VII.352. -stribe, en. (jf.-ntire; nul.br.)
farvetegning i form af en stribepaa marmor.
VSO. MO. -stuk, en ell. et. (jf. -puds;

stukkaturarbejde af kunstigt marmor; stuk,

der er poleret som marmor. Gnudtzm.Husb.
21. -stotte, en. (jf. -statue, -søjle;. Esth.
1.6. *Sale,

I

Prydede med Marmorstøtter,
|

Smykkede med Malerkonstens
|
Rige Bil-

ledværker. PalM.VlII.64. Trap.*1.708.
||

(jf. u. -pille; i sammenligninger. 'Saa staae
dog ikke som en Marmorstøtte. -ffrz.JX.

301. D&H. -sæbe, en. ^j/- marmoreret
sæbe u. marmorere 2) T sæbe, der er gjort

10 haard ved tilsætning af pulveriseret pimp-
sten olgn. SaUXXIl.944. -sejle, en.

en stor, hvid MarmorsøUe, som var . .

knækket i tre Stykker. HCAnd.V.52. Trap.*
1.229. -tavle, en. \) (nu næppe br.) mar-
morflise, (han beklædte) en Vey med Mar-
mor-Tafler. Pflug.DP.840. OpfB."^IV. 40.

2) sleben marmorplade; især: mindetavle af
marmor. Trap.* VIII.370.375.385. Hertug-
inden . . satte en Marmortavle over hans

20 Grav i Westminster Abbedi. NMøll. VLitt.

III.228. -Tserk, et. 1) (nu sj.) sted, hvor
marmor brydes ell. tildannes. Holb.Siaat.540.

Adr.^^ia762.sp.l0. 2) (jf. -arbejde; billed-

huggerværk i marmor. JLange.lII.59. Fr
Poulsen.(KunstmusA.1929-31.19).
Marne, en. ['mBrna ell. 'ma'rna] (ogs.

Mane. Moih.M62. MB. 1794.675. VSO.
Kværnd. jf. Feilb. u. malle;, flt. -r. {ænyd.
marne, maane, ring, spænde; af uvis oprin-

30 delse; ofte sammenblandet m. og i bet. paa-
virket afl\. Malle; nu kun dial.) 1) lille me-
talring (som griber ind i en anden ring,

en bøjle olgn.). Moth.M43. OecMag.VI.62.\\
om ring i en ringbrynje. *Hand spørger
Laure til, hvad disse Pantzer-maner,

|

Og anden Orlogs Dragt . . | "Vel skulde

fiøre paa den skiære Qvinde-Krop. Po«Z
'ed.DP.67. 2) (jf. bei. 3) lille stykke metal

(metaltraad), der er bøjet i bueform (og
40 fastgjort til noget andet); fx. om øjet paa

en metalknap (FrGrundtv.LK.194. OrdbS.
(Møn)); især: bøjet stykke metal (metaltraad),
hvis parallelle, tilspidsede ender kan slaas ind
i noget; spec. om (hvert af) to saadanne, der

bruges ved lukning med hængelaas ell. haspe;

krampe. Moth.M62. Paa Fortoget ved
No. 25 i Nyhavn staae Marnerne til Ren-
debrætslænkerne særdeles højt op af For-
togsflisen. Poliiievennen.l798199.411. (skri-

50 net havde) Hasp og Marne til en Hænge-
laas. Orundtv.Snorre.lII.13. VSO.IV.M65.
MDL. Esp.219. Rieiz.452(skaansk). jf.

Feilb (u. malle). 3) malle ell. trense (af
metal ell. syet) paa tøj, hvori en hægte kan
fastgøres. Kosigaard.Lex.M39b. MB. 1794.

675. VSO.IV.M65. Feilb.II.538. Kværnd.
OrdbS.(sjæll.).

1. 1 inLarode, en. flt. -r. {jf. sv. t marod,
slyngel (Hellquist.EtymO.460), ty. fmarode;

60 i bet. i af fr. maraud, slyngel, m. tilknytning

til Marodør, jf. ty. f marode, samhng af
marode soldater ell. heste; i bet. 2 substanti-

vering a/'n. marode) 1) ^ marodør. Moth.

Conv.M47. Svenske eller Hessiske Maro-
der. Slange.ChrIV.882. 2) svækket, af-
kræftet person, den heele faste Stok af
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Sygecassens Almisselemmer . . de Syge,
Helbredede, Døde og Maroder. TodcJJen
medicin8keTil8kiier.(l?70).16. II. marode,
adj. [ma'ro'åa] (fra ty. marode; laant paa
SO-aarS'krigens tid fra fr. maraud, slyngel,

landstryger; i ty. opr. om syge ell. saarede
soldater, der ikke kunde følge med hæren;

jf. I. Marode, Marodør; især talespr., nu
aog 1. br. (gldgs.) i rigsspr.) afkræftet,
mat, træt (især p. gr. af legemlig anstren-

gelse), ørkesløse Magelige, som ved Rolig-
neder ere giorte Marode. Lægen.VII.283.
deres Hest er temmelig marode. Blich.

(1920).XXVIII.121. Nu kan jeg ikke mere I

. . Jeg er marode og kaster migpaa Sophaen.
PalM.IL.II.554. KGBrmdst.NG.237. Feilb.

II
t videre (især spøg.) anv. et Kvarter efter

gav (husværten) aldeles marode sit Minde
til, at (familiens) Spisestuevægge blev
staalgraa. CM0U.M.IILIO6. Feilb. Maro-
der, en. se Marodør, marodere, v.

[mBro'de'ra] -ede. vbs. -ing. {ty. marodieren;
fra fr. marauder, afl. af maraud e, plyn-
dringstog, til maraud (se II. marodey) H
fjerne sig fra sin afdeling, blive tilbage paa
marchen (under paaskud af træthed) for at

søge bytte ved plyndring olgn.; røve;
stjæle. Mindst kunde han lide, at nogen
af hans (soldater) skulde gaae paa Maro-
dering eller F\yndene.CPEothe.MQ.I.170.
JBaden.FrO. Sal.''XV1.659. Maroderi,
et. ('ii, nu næppe br.) til I. Marode (1) ell.

Maroder: plyndring; rov. vAph.(1759).

jf. EeynikeFosz. (1747). 469. Maroder,
en. [mBroidø-V] (f m. fordansket form (jf.
ogs. SV. dial. marodare. Eietz.432) Maroder.
Gram.Nucleu8.239. vAph.(1759)). ftt. -er ell.

t marodears (JBadenJ'rO.). {ty. marodeur,
røverisk soldat, ogs. (m. tilknytning til II. ma-
Toåe): plyndrende efternøler, desertør; fra
fr. maraudeur, til fr. marauder (se maro-
dere); især H) (deserteret) soldat, der
strejfer om efter en hær og plyndrer.
OWolff. Fransk og danskLexicon.il. (1796).
352. MilTeknO.178. omstrejfende, bytte-
graadige Marodører. Rist.LM.32. Eehler.
KK.17. jf.(billedl.): 'Naar Høstens Maro-
dører griber fat

| Og slæber bort Natu-
rens rige Skat,

|
Hvi skrev da Vaaren

sine GavehTG-ve? Drachm.DM.104.
||

{ved
tilknytning til II. marode; især foragt.) i vi-

dere anv.: soldat, der paa grund af træthed
ell. saar ikke kan følge med hæren; efter-
nøler. JBaden.DaL.357. Eist.EE.126. De
fleste Syge (ved manøvrerne) er „Maro-
dører", Soldater, der er sakkede agterud
under Marscheme paa Grund af Fodlidel-
ser. PoUliol908.5.
Marok, en. se Marierok.
MarqilisCe), en. se Markis(e).
I. Marre, en. se Marv.
II. Marre, en. se I. Mare.
III. marre, interj. se II. mare.
Marre-, i ssgr. se Marie-.
Marre-lok, -minde, se Mare-lok,

-minde.

I. Marri, propr. se Marie.
II. marri, interj. se II. mare.
Marri-, i ssgr. se Marie-.
Marrabe, en. [ma'ruba] (sj. Manibie.

Schaldem.EB.II.427. Mar(r)n. Moth.M79.
Eomemann.OP.95. VSO. FolkLægem.IlI.
72. — m. 1. led omdannet efter Mark:
Mark-mbike. JTusch.141). flt. -r. {ænyd. ma-
rube, marubi, maru, markrubike; fra lat.

10 marrubium) 3( kransburre, MarrubiumL.
(af galtetand-gruppen); især om alm. krans-
burre, M. vulgare L. JTusch.141. vAph.
Nath.V.245. Eostr.Flora.I.o20.

|| f brun
mar(r)u, smalbladet galtetand, Stachys
paluster L. JTusch.237. vAph.Nath.I11.40.
Marrabe-nrt, en. 3t Marrubium (vul-

gare) L. (anvendt i medicinen). VareL.*509.
FolkLægem.111.72.

I. Mars, en. se I. March.
20 II. Mars, en. se Marts.

Marsch, en. se March.
Marschal, en. se Marskal.
Marsehandiser, en. se Marskandiser.
mari^chere, v. se marchere.
Marsepan, en. se Marcipan.
marsere, v. se marchere.
Marsi, se Marts.
I. Marsk, en. [mcrs^] (i»ær dial. Mærsk.

[mBrs^] OecMag.y.24'7. Begtr.Jyll.Il.xriii.

30 Skjoldb.SM.107. EErichs.N.119. Feilb. jf.
Moth.MSO. LandbOJIl.516). flt. (l.br.) -er

(SvCh-undtv. D&H.). {ænyd. marsk (^Da 7i-
ser.19.31), mask, mærsk, glda. æda. mersk,
mærsch (EibeOldem.104.111), jf.oldn. mer-
ski, eng. marsh, mnt. ma(r)sch, mersch, hty.

(laant fra nt.) marscb; afl. af et til oldn.

marr, hav, svarende ord, jf. Mar- 1, Morads;
geogr. og landbr.) lavtliggende, frugt-
bart land langs med Testerhavets kyster,

¥i dannet ved havets aflejringer i flod-

tiden, oftest inddiget og især anvendt til

græsning (i modsætn. til Gest^; undertiden
i videre anv., om den lerede, dyndede jordart,

hvoraf marsklandet bestaar: marskjord (1).

Sluserne aabnedes, og Marsken sattes un-
der Yanå.Blich.(1920j.XV.62. Der laa Dit-
marskerlandet med sin blaagrønne Marsk
og sin feltede Gest. JPJac.(1924).IIL116.
Afsætning af Stranddynd eller Marsk. Z7?».

50 Abu Geol.57. Feilb. spec, i best. anv., som
propr.: marsklandene; især: Ditmarsken. OD
Liitken.Oeconomie.I.(1760).15. nonnekloster
saae vi aldrig her i 'Marsken. Blich.( 1920).
XV.93. smst.20.25. den rige Uaisk. smst.69.

II. Marsk, en. [m^rs^] flt. -er. {ænyd.
mars(k), glda. marsk °(Brandt.ED.1. 274.
GldaKrøn.130), æda.vaarse ofl.(JohsSteenstr.
ValdemarsJordebog. (1874). 40), sv. marsk,

jf. glda. Marsti, marsk Stig (se DgF.IlL
60 349); forkortet a/" Marskalk; fortrænger i 13.

aarh. betegnelsen Staller; hist.) rytteran-
fører; hærfører; fra 13. aarh. til enevæl-
dens indførelse (1660) om rigets øverste
hærfører, rigsmarsken ^rigens (rigets)

marsk. Eolb.DE.1.378. Slange.Chrl V.1227.
VSO. EistTidsskr.4E.III.582), dernæst efter

XIIL Henrykt M/4 ^932 66
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rigshofmesteren og kansleren var landets høje-

ste embedsmand, (jeg finder) at paa de Til-

der have været adskillige Marsker paa en-
gang . . men det er troeligt, at een af dem
allene har ført Tital af Rigets Marsk. Holb.
DHJ.396. den unge Konge (red) mellem
Drosten og Marsken . . en høi stærk Mand .

.

med et skarpt raat Krigeransigt og stiv

RyttQxholåmng.Ing.KE.lM.KrErslDM.a.
jf. (spøg.): Nabochodonosor, udi hvis Tie-
niste Alexander var Rigens Marsk. Holb.
Tyb.ILl.

II (jf. Foder-, Hofmarsk; sj.) i

videre anv.: marskal (2). jeg indsætter
ham herved til Marsk over alle mine
Kunstnere, Haandværksmænd og Arbei-
dere. Oehl.HrS.245.

III. Harsk, en. se I. March.
Marsk-, i ssgr. (i bet. 1 ogs., især dial.,

Mærsk-. OecMag.V.249. Skovrøy.Fort.l.
Feilb.). 1 ) (isærgeogr. ell. landbr.) til I.Marsk

;

fx. (foruden de ndf. medtagne ssgr.) : Marsk-
bund, -by, -dannelse, -dige, -distrikt, -drift,

-dynd, -dyrkning, -grøft, -kultur, -vej. 2)
(hist.) til II. Marsk; kun i faa tilfælde; fx.
Marsk-embede (FJahn.NordensÉrigsvæsen
iMiddelald.(1825).265. HistTidsskr.4B.III.

679), -værdighed olgn.

Marskal ell. (især i bet. i) Marchal,
en. ['mBrisgal', -Jal'; foran navn: mBr-
sgal, -/al] (ogs. skrevet Marschal. — f (m.

fr. form) Marechal. Skuesp. VI.448. jf. JBa-
den.FrO.). flt. -ler. — nu især arkais. Ular-
skalk, en. [imBr|SgalV] Moth.M68. Gram.
Nucleus.369. Klevenf.RJ.38. Heib.Poet.
III.IOO. Hauch.LDR.160. jf VSO. MO.
Saaby.'' flt. -er ell. f -e (Moth.M68. Slange.
ChrIV.93). (glda. marskalk, marsk (Glda
Krøn.l91f.)

, jf. mlat. marscalcus, marsk
(ValdJord.53); en^'. marshal, ty. jnarschall;

laant fra mnt. marschalk, staldmester, ryt-

teranfører; smsat. af et til oldn. marr, hest

(seMsiT-2.2), svarende ord, og Skalk, tjener;

opr. bet.: hestepasser, staldknægt; jf. Mar-
stald

II
formen Marskal, Mar(s)chal

skyldes paavirkning (gennem hty.) fra fr.

marechal) 1) (^, nu kun om udenl. for-
hold) officer, som har overkommandoen over en
krigsmagt; feltherre; feltmarskal. Holb.
Ep.1.354. Marschal af Turenne Kriegs
Uaximer. LTid.1740.698. VSO. KarlJohan
tiltraadte Regeringen , . Napoleons Mar-
sjal med alle Revolutionens Overleverin-
ger i Ryggen. Brandes.III.531. Meyer.^ 2)

(nu 1. br.) person, der staar i spidsen for et

hofs embeds- og bestillingsmænd og forestaar
hele hofholdningen ; h ofm ar sk al. Moth.M68.
Heib.Poet.IIl.lOO. *I trende Dage varede
den danske Konges Fest,

|
Den ædle

Marskalk sørged for hver indbuden Gjest.
Hauch.LDR.165. Meyer.^

|| f person, som
præsiderer ved et bord, er vært ved et taffel

(jf. Marskalstaffelj. Naar jeg er til Tafel,
saa er jeg altid M-avschaWi. KomGrønneg.
III.79. Skuesp. TI.448. 3) person, som
ordner og leder større (officielle) fester
og højtideligheder (Moth.M68. VSO.J; især:

person, der holder orden ved saadanne lejlig-

heder, gaar i spidsen ved optog, udfører æres-
vagt m. m. (jf. Ordens-, Sørge-, Æresmar-
skal^. 5 Marskalker med deres Kieppe (o:

stave) \idiRændeTne.Holb.DH.III.44. MB.
1845.99. Meyer.^ Marskal- ell. Mar-
chal-inde, en. [1, 2] (1. br.) en marskals
hustru. Elevenf.RJ.40. Bang.I.315. Mar-
skal (l)at ell. Marchal(l)at, et. [m^r-

10 sga'la'd, mBrJ"a'la'd] flt. -er. {fra fr.marécha-
lat; j/. Hofmarskallat; l.br.) en marskals
embede og værdighed. JBaden.FrO. Meyer.*
lEarskal(s)- ell. ]IIarchal(s)-stav,
en. stav, som en marskal bærer til tegn paa
sin værdighed, tvende (kom i sørgetoget)

med Marschal-Stave og langt Flor der
paa. Holb. Ligbeg. 5sc. Kongens Hof-Mar-
skalk . . med en forgylt Marskalk- Staf.

Slange.ChrIV.93. Marschaisstav e. HCAnd.
20 III.92.

II
især om en feltherres kommando-

stav: feltmarskalstav. (ofte i billedl. udtr.).

i sit 36 Aar naaede (han) Marskalksstaven,
som er det høieste for en Krigsmand i

Frankerig. Mall.SgH.308. PB Grandjean.
Heraldik^l919).213. især i udtr. som gaa
med marsk aistaven i tornystret oi^rn.,

(jf. Arlaud.480) have mulighed for at avan-
cere til høje stillinger ell. vinde berømmelse.
en ubetydelig, fattig poet, om hvem ingen

30 kunde ane, at han gik med marskalstaven
i tornystret. HHelweg.HGAndersen. (1927).
156. GadsMag.1931.63L -taffel, et. [2] et

bitaffel ved hoffet for dem, som paa grund
af deres lavere rang ikke har adgang til

fyrstens eget taffel. Luxd.Dagb.1.72. CH
Holten.0.127. Trap.*1.335.
Marskandiser, en.(nu sjældnere Mar-

(s)chandiser. vAph.(1772). III. Meyer.^).

[mBrsgan'di'sar, dagl. ell. vulg. masg(a)n-,
40 gldgs. mBrJan-] flt. -e. (dannet i da. til f

Marskandise, handelsvare (Moth.Conv.M52.
JBaden.FrO.), sml. f Marskandis-handler
(EPont.Atla8.II.79) samt nt. (flensborgsk)

marschandies, kludekræmmer (Mensing. Wb.
III.596); fra fr. marchandise, vare, afl. af
marchand, købmand; if. VSO. og MO. spec.

kbh.) handlende, der køber og sælger
brugte genstande, især klæder og bohave.

Forordn.^''/il742. Der kan du tage alle de
50 gamle Klæder (og) sælge dem til Mar-

chandiserne. Lodde.(Skuesp.XI.201). I Mar-
skandisernes Kælderhalse hang alt Byens
Vrag, fra Strygejern, rustne Pistoler og
Harmonikaer til høje Silkehatte med Flor.

ORung.P.6. \\ hertil bl. a. Marskandiser-bod,
-butik, -forretning, -handel (VSO. Hage.*

179), -kone, -kælder, -kælling samt betegnel-

ser for daarlige, billige varer som -kram
(VSO.), -stads (VSO.), -vare(r) (Kaper.^).

60 Marskandiseri, et. (afl. af Marskan-
diser; l.br) (handel med) brugte sager.
vAph.(1759). Samtidig med Marskandise-
riet drev han tillige Handel med brugte
Bøger. Bogvennen.l931.135.jf.: jeg har kun
vildet vrænge efter en og anden, som har

brugt og smurt sin Stræng ved saadant
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Marchandiserie (o: handel med og udbyt-

ning af herregaarde). Argu8.1771.Nr.28. 3.

narskandiserske, en. kvinde, der er-

nærer sig som marskandiser. AndNx.PE.
III.226. BerlTid.'^/itl931.M.17.sp.4.

Marsk -boer, en. person, som bor i

marsken (marsklandene, spec. Ditmarsken).
de stolte og ubændige Marskboere (o: dit-

marskerne). Blich.(1920).XV.99. smst.66.

(i slottet er) et Theater, prægtige Bade,
Drivhuse, Ridebaner, Marstjdde. OeW. 17.

III.22. de keiserlige Marstalde. VSchmidt.
Beise i Grækenland.(1863).425.
Mar-svin, et. ['mBr-, 'ma'r-] (æda. d.s.

i bet.l, <t/. meerschwein ; om 1. ud se Mar-
1; jf. Havsvin; zool.) 1) lille tandhval; tum-
ler; Phocæna communis; tidligere ogs. om
nærstaaende arter som delfin, Delphinus

Dannehrog.^^l\il966.1.sp.2. -bonde, en. Vi delphis, og spækhugger, Orca gladiatoi'

(jf. -boer). Moth.MSO. høi og bredskuld-
ret som en holsteensk Marskbonde. Tod«.
ST.1I.97. Blich.(1920).XV.19.32. FeUb.
-egn, en. egn bestaaende af marskjord.
OecMag.V.254. LandbO.II.22. -eng, en.

(Kalk.V.737). ThomLaJ^L.31. Trap.*IX.
217.
marskere, v. se marchere
Marsk-faar, et. faar, som er lagt til

(EPontM'las.1.646). Hvalfiske, Sælhunde,
Marsviin, og andre adskillige slags Hav-
fiske. Borrefrj/e.TF.48 7. EPantAtlasJII.393.

•Som Marsviin, der lege med den bøl-

gende Sø,
I
Saa leged Nordens Helte med

Døden under 0. Hauch.SD.lJ282. Danm
Fauna.V.226. | (spøg., sj.) om en sømand.
Hele Naturen eier ingen kosteligere Skab-
ning til at lee af. Det er et reent Mar-

t marsken; ogs. som (fagl.) benævnelse for 70 sviin, og han (o: en kaptajn) seer ud, og
en af de hovedgrupper, hvori landfaarene
inddeles. VSO. LandbO.IlJ22. -feber,
en. (jf.-sygdom; med.) sumpfeber; malaria.
EPont.Atlas.1.378. Meyer.* -eaard, en.

HBegtrJK.7. De store, brede Marskgaarde
i ^ø\eT.Trap.*IXJi26. -græs, et. græs,

som (fortrinsvis) vokser i marskenge (jf.

-hø), en uoverskuelig „Fenne" . . be-
voxet med frodigt Marskgræs. ThomLa

snakker bestandig, som han stod paa Dæk-
ket. Skuesp.XII.331. 2) {efter ty. meer-
schwein(chen); navnet betegner vistnok egl.

dyret som oversøisk) lille sydamerikansk gna-
ver (Cavia cutleri), hvoraf en tamform (C.

porcellus) holdes (bl. a. i Europa) som hus-
dyr; grisekanin; kavi. NemnichJI.924.
BrehmJ>atied.481. Boas.Zocl.*670. Mar-
svins-, i ssgr. ['mBrsvi(')ns-, 'ma*rsvi(')ns-]

EL.29. LandbO.lI.423. -hest, en. stor, 30 (ogs. Marsvin-. Marsviingarn. Krøyer.

tung hest, som er lagt til i marsken. Moth.
M80. OpfB.''III.40. -ho, et. (jf.-græs).
EPont. Atlas. 1.407. ViborgJbNeeig.HB.82.
Feilb. -jord, en. 1) om jordbunden i marsk-
egne. GForchh.(DaFolkekal.l844.89). Trap.*

IX. 213. 2) om jordstykke bestaaende af
marsk, de inden for Diget værende Marsk-
jorder. Trap.*IXJil3. -KO, en. (jf. -kvæg,
-okse, -stud>. *(de kender) knap en

I
Van-

(Va.Almeenlæsning.1836.19). Marsviin Jagt,

Cit.17184AarbOdense.1921.618). Marsvine-.
Marsvinefangst. Sal.*V.920. Marsvine-
kniv. lng.EM.lJ.5). (cpnyd.marsvin(e)-) især

til Marsvin 1; fx. (foruden de ndf. med-
tagne): Marsvins-kød, -spæk, -tarm, -tran,

-unge; endvidere kan nævnes en del ssgr.,

der hentyder til (den tidligere navnlig ved
Middelfart drevne) fangst af marsvin : Mar-

treven sultfød Qvie fra en Marskko. EaA6. 40 svins-fangst, -garn, -jagt, -jæger, -(jæger)-

Skuesp.n.115. VSO. MO. -kTseg, et.

kvæg, soni lægges til i marsken. VSO. Drachm.
STL.222. LandbO.lII.519. -land, et.

{æda. mærschland ( RibeOldemJ.05)) marsk
(I); spec. (i best. f. flt.) om marskegnene i

Sønderjylland og Holsten (Ditmarsken). Slan-
ge.ChrIV.1267. Marschlandenes Oversvøm-
melse. Ætc^iPi^;.! F.4. Det flade, grønne
Marskland udstrakte sig foran. HCAnd.IV.

lav, -told; jf. ogs. AarbOdense.l921.607ff.
-flæsk, et. (jf.Flæs^ 1; nu sj.) spæk af
marsvin. (Kalk.III.36). Konfirm.y9l820.
§24. 4 Sider Marsvinsflæsk. ^arftOden««.
1921.608. -fn^l, en. V navn paa forsk,

alkefugle: almindelig alk, Alca torda, og
langnæbbet tejste, lomvie, Uria troUe. Kjær-
bøll.732.744.

I. O Marter, en. ['mBrdar] ^f Martyr.

110. NSvends.S.3. f -lænder, en. {efter 50 Holb.Intr.I.152. LTid.1723.31o.1737.49o).

ty. marschlånder) d. s. s. -boer. Borrebye
TF. 853. -okse, en. (jf. -kvæg;. MO.
-stnd, en. {jf. -kvæg^ fedestud fra marsk-
landene. VSO.

II
som skældsord til marsk-

boere (Ditmarskere): Blich.(1920).XV.21.
-syffdom, en. ('.//".-feber; nu sj.). VSO.
Mars-ovn, en. se Masovn.
Mar-stald, en. ['m^r-] (.^Wa. marestal,

marstol ( KrErsl.Bep.IIl.603.611); fra mnt

flt.(sj.) maTt{é)reT(Pflug.DP.586.1140. Kierk.

XI1.127) ell. (nu næppe br.) d. s. (Pflug.

DP.585). {ænyd. marter, martyr, fk. og intk.,

glda. martel, martil; gennem mnt. marter,
martel, ty. marter fra lat. martyrium (se

Martyrium; ; nu sj.) 1) det at underkaste
ell. blive underkastet heftig legemlig smerte;

det at pine(s); pinsel; ogs. om selve smer-

ten, lidelsen: pine. 1.1) (kirk., nu næppe
marstail, hestestald; om 1. led se Mar- 2.2; 60 br.) om Kristi og martyrernes lidelser. *(Je-

foræld., især om udenl. forhold || sa. ord
foreligger sandsynligvis i navnet paa han-
delspladsen Marstal, se EKroman.Marsfals
Søfart.(1928).13f.) stald med fyrstelige
(fornemme) personers ride- og køreheste
(samt køretøjer, seletøj osv.). PhysBiblJ.31.

sus) for Verdens Synd maa lide
| Al den

Marter, al den Qvide. SalmHus.202.4. (de

kristne blev) 2. å 3. Dage med 1000. Marter
. . pinte, før de kunde døe. PflugJDP.585.
efter udstanden Marter fornægtede (de)

Chxisiyxm. Holb.KhJ.46. 1.2) uden forestil-

66*
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Ung om martyrium; især om de pinsler, som
forbrydere og anklagede udsættes for; tor-

tur, (tempelherrerne blev) ved stor Marter
der hen tvungen, at bekiende alt det, hvor
for de vare beskyldede. Pflug.DF.939. Saa
betaget af Rædsel . . var den elændige
. . at han ej engang kunde tale, og ved
en frivillig Bekj endelse . . befrie sig fra

Marteren. £lich.(1920).XI.80. Kierk.XII.
127. 2) heftig aandelig smerte; sjæle-
kval. Hvilken Marter er ikke denne grum-
me Uvished 1 Skuesp.IIl.3. den største Qval
og MarteT. Hauch.IV.250. jf.: 'det, som er
for andre jordisk Smerte

| Blir Helved-
marter i en Digters Hierte.Æa^^-es.FJii.
II. Marter, en. se I. Martyr. Marter-,
i ssgr. 1) (f Martyr-. Martyr-Midler. LTid.
1746.425). (fS, isærom ældre tiders forhold) til

I. Marter (1): pine-; tortur-. 2) f til II.Mar-
ter; se u. Martyr-bog, -dom, -død, -krone.
-baal, et. baal, paa hvilket en fange, en
forbryder langsomt pines til døde. Der var
antændt et Marterbaal (Blich.(1846).II.
19: M&rtyrhdial). Blich.(1920).XI.8. -bog,
-dom, -dod, se Martyr-bog, -dom, -død.
martere, v. se martre, marterfnld,
adj. (poet. ell. arkais.) 1) som rummer ell.

volder heftig smerte; til Marter 1: *(skærs-

ildens) marterfulde Svovelflammer. i^oer-

som.Éamlet.42. /ti Marter 2: Falst.Ovid.54.

den marterfuldeste blandt alle Smerter er
den, man maae tie med. Rahb.Fort.I.117.
Gylb.1.59. 2) som lider heftig smerte; til

Marter 2: *Dybt i hans marterfulde Hierte
|

Fortvivlelsen sig langsomt stial. Bagges.
TJngd.lI.41. Winth.ND.140. -kammer,
et. rum med torturredskaber, hvori forbry-
dere underkastedes tortur; torturkammer.
LTid. 1727. 569. Kaalund.193. -krone,
en. se Martyrkrone. -psel, en. (apostlen

er) fastgjort til Marterpælen med stærke
Reb. KMads.(Tilsk.l931.II.328). billedl.:*du

bandt din nøgne Sjæl
|
med Fenrisulvens

Lænke |
til Livets Marterpæl. S/ttc/CiSX).

138. -redskab, et. torturredskab. S&B.
-sted, et. pinested. Falst.0vid.73. Ideen
om en ond Aand og et Martersted efter
Døden. Brandes.Goe.lI.59.
martialsk, adj. [mBrti'a'ls^ ell. m^r-

'tca-'ls^r] (f martialisk. Slange.ChrIV.692.
Borrebye.TF.728). {ænyd. martialisk, krigs-

vant, ty. martialisch; fra lat. martialis, a/l.

af Mars, romernes krigsgud, og navn paa
en planet, der af middelalderens astrologer

ansaas for at give et krigerisk sind, jf. jo-

vial) 1) tU øvet i krig; lysten efter
krig; kamplysten; krigerisk; strid-
bar; nu især (spøg.) om person med krige-

risk, mandhaftigt ydre, groft, brutalt væsen
olgn. "mangen een blant martialske Qvin-
der

I
Tit cujoneret har den største Ge-

neral. Graah.PT.II.203. naar dette Stift

har en Martialisk Biskop, kand han sætte
en stor Armee paa Beenene. Borrebye.TF.
728. Leth.(1800). Meyer.^

\\ om karakter,
opførsel, udseende. Ach Chilianl styr dit

MsLTtialskeMoeå. Holb.UUII.4. Hillemend t

hvor martialsk seer Herren ud. Mars
staaer i Øynene afmalet, og Vulcanus i

Panden. sms^F. 5. Hans store Figur og
martialske Holdning. Blich. (1920).X.162.
talen spækkes med martialske eder. VVed.
C.50.

II t * videre anv. Alle slags Krigs-
Instrumenter lode sig høre paa dem (o:

galejerne), og opfyldte Luften med en sød
10 og martialsk Lyd. Biehl.DQ.IV.262. 2) f

hørende til krigsførelse; i forb. martialske
sager, de Perser vare bløde og Qvind-
agtige, og (var) udi lang Tiid ikke . .

øvede udi martialske Sager. Holb.Intr.1.25.
sa.NF.II.84.
Martir, en. se I. Martyr.
Martins, se Marts.
Martram, en. se Matrem.
martre, v. [^nmrdr&] (f martere. Holb.

20 Tnir.I.146. Borrebye.^F.814.818.829. f mar-
tyre. smst.809.811.819. f martle. Moth.M81).
-ede. vbs. jf. I. Marter, {ænyd. martere,
martle, martyre, sv. martera, fsv. mart(el)-

era; fra mnt. martelen, hty. martern, mar-
teln; til I. Marter; især O) 1) tilføje vold-
somme(og langvarige)leg e mlig e smerter;
pine legemligt; ogs.: dræbe ved pins-
ler, tortur. 1.1) (nu næppe br.) m.h.t.
Kristus og især martyrerne; ogs.: mariyri-

30 sere (1). *Uden Skyld du (o : Jesus) "var

forhadt, | Martret, spottet og forladt. Salm
Eus.213.2. mange af dem havde . . ladet

sig martre for Troen. Holb.Eh.l99. St. Vi-
tus, som blev martret under Keiser Dio-
c\etian.Ing.DM.195. Kierk. VI1.394. m. nær-
mere bestemmelse: (de kristne blev) forhadte,

forfulgte, ja undertiden martrede til Døde.
Mall.SgE.31. \.2) uden forestilling om mar-
tyrium. JJuel.29. Deres Krigsfangne mar-

40 tre (de vilde) med ubeskrivelige Piinsler.

Kraft.VF.92. Mynst.Betr.1.224. m. nær-
mere bestemmelse: *Du har til Døde ladet

martre Fanger. Othl. VIII.194. (jeg) mart-
rer Dig ihjel ved den rædsomste Døds-
maade. Kierk.XlV.133.\\om selvpinsler, bods-

øvelser, faste olgn. Mynst.Betr.I.370. Naar
et Menneske selvplagersk mener at gjøre

Gud en Tjeneste ved at martre sig selv.

Kierk.IX.27. || m. h. t. dyr. et er at skyde
50 en Fugl ihiel, et andet er at martre den

langsomt. Holb.Ep. V.167. LSmith.DN.367.
Han krympede sig sammen som en mart-
ret Orm. Drachm. UB.305. ||

uegl., m. h. t.

enkelte legemsdele. *(hans af ridtet paa hjor-

ten) stivnede Nakke
|
Og martrede Lænd.

Winth.EF.23. (foden) martres af den nye
Sko. ThBarfod.VillaTangloppen.(1918).7. 2)

tilføje stærk sjælelig smerte; pine
(sjæleligt). *Liden Gunver, du martrer mig

60 Dag og Nat,
|
med Elskovs lld.Eiv.(1914).

III. 205. *0m Natten martres jeg af

Drømme vilde. Winth.III.192. den mart-

rende Raadvildhed. Gylb.1.266. (han) lod

sig martre af Sofies Snak. Bang.T.235.
OrdbS.(fynsk).
Martrem, en. se Matrem.
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Marts, en. [mBrds] (især dial. Mars.
Moth.M?9. Nysted. lihetor.oO. Brenderup.
§66. jf. FeUb. — dial. Mast Moth.M79. jf.
Feilb. — (nu sj.) m. lat. form Martias. Holb.

Bars.I.é. i gen. (især ved datoangivelse ell.

foran Maaned^; Martii. Eolb.Brv.62. Lan-
gebek.BreveJi. Boye.KS.34. jf. (dial.) Marsi.

Moth.M79. MaglPet.F.1.103. Feilb. OrdbS.

(fynsk, sjæll.)). (æda. marz (maneth) (Jy
Lov.Fort. AM.); fra lat. Martius, marts,

opkaldt efter Mars, romernes krigsgud (jf.
martialsk, Masovn)) aarets tredie maa-
ned (jf.ToTm&a.ned). Martii Maaneds Ar-
beid. HaveD.(1762).reg. Goldschm.VII.70.
•Marts med den liflige Foraarssol I Brin-

Ser dog sjeldent sin lille Fio\. [KHWith].
'ømebog.(1865).97. 'Hjertet er aldrig saa

friskt som i Msats. Hoffmann.R.67. H ved

datoangivelser. Kiøbenhavn d 6 Martii 1723.

Holb.Brv.62. Thiele, den 18de Marts 1710.

Blich.(1920).VIIJ2. den 25de Marsi. Magi
Pet.F.I.103. y t gi. leveregler, talem. olgn.

(se endvidere Mau.1.25. Feilb.). Mårfi med
sit hvide skeg, lokker børn uden veg,
men så kommer hakke pild (o: april),

kvister dem igen til ild. Moth.Ll92. Le-
vin.(G). Kvæmd. Marts-blomst, en. %
(nu næppe br.) Dortealilje, Leucojum (ver-

num) L., ell. vintergæk, Galanthus niva-
lis L. (jf -lilje;. VSO.III.K394. JTusch.94.
-fiol, en. se -viol. -fag^l, en. (zool.) nat-

sværmeren Brephos parthenias (der flyver

i marts-april). Sommerfugle.52. -hare,
en. (jæg.) ung hare (der er født i marts
maaned). Blich.(1920).XVII.15. Dania.lII.
232. -lilje, en. (jf. -blomst sam^ Februar-
lilje; 1. br.) 3( vintergæk, Galanthus niva-
lis L. DagNyh.^^l3l900.1.sp.5. -maaned,
en. (nu dial.) marts maaned; maris. (Kalk.
V.704). VSO. S&B.

II
Martz-Maanets

011 (o: martsøl). EPont.Atlas.III.397. VSO.
-moder, en. (sj.) benævnelse for marts
maaned. Det havde set ud i Februar som
om Vinteren skulde være forbi, men saa
kom Martsmoer i sin hvide Kappe med
dens løse Foer, og Snefog paa Snefog
dækked Jorden. JPJac.(1924).II. 242(jf.
8mst.32o). -sne, en. sne, der falder i marts
(naar faar og lam sættes paa græs; jf.
Faare-, Lammesne^; i foræld, ordspr. som:
martssne gør lammene \e.Moth.M79. VSO.
-viol, en. (nu især dial. -fiol. OeconH.
(1784).11.266. MO. JTusch.265.351. jf
VSO.). {ænyd. martzfiol, martii fiol) 3(

Viola odorata L. HaveD.(1762).202. *Solen
straalte venlig igjennem Regn og Slud,

|

Martsviolen dufted og Bøgen sprang ud.
Blich.(1920).V.120. Rostr.Flora.f.l76. -ol,
et. (gldgs.) stærkt øl, som brygges i marts
maaned (jf NysvSt. VIII.157ff.). Moth.M79.
Mansa.I).179.*Jeg roser det kraftige Bryg

|

af skummende Martsøl, jeg drikker. ^Zawni.
Sib.ll.

I. Martyr, en. ['mBr|ty-V, -tyr] (f Marty-
rer. LTid.1746.47o. Borrebye.TF.814.815. f
Marter. Moth.M80. Reenb.iLl23. f Martir.

LTid.1727.141). flt. -er ell. f m. lat. form
maTtyres (Holb.Kh.l46). (æ«y<j.marter, mar-
tir, martyr, ^Wa. martir (HeUKv.72), martyr
(Postil.40), ty. martyr, martyrer; gennem
lat. martyr, blodvidne, fra gr. mårtyr, vidne)

1) (kirk. ell.relig.) person, der for sin reli-

giøse overbevisning udsættes for pinsler eU.

en pinefuld død; især anv. om de kristne,

som led døden under kristen forfølgelserne;
10 blodvidne; trosvidne. 'Stephan første

Martyr blev. Kingo.204. omkommer man
en Prophet, saa giør man ham til en
Martyr. Holb. Ul. III. 2. Gertz.( Vitae Sanc-
torum Danorum.(1908-12).174). i sammen-
ligninger: Om Sandheden da triumpherede
tusinde gange siden, og heele Verden ta-

lede om mig, som en Martyr, saa var jeg
dog og blev en lemlested. ^o/6.I,Sfc.Ii.3.

Oehl.C.227. Sokrates faldt som Martyr.
20 Grundtv.Udv.I.144. 2) (især CJ; person,
som for sin overbevisning ell.sine hand-
linger udsættes for forfølgelse og ube-
hageligheder; ogs.: offer for uretfær-
dighed, misforstaaelse. 'jeg er Sand-
heds Marter. Reenb.II.123. En Martyr for
den gode Sag. VSO. Friheden fordrer
Martyrer. Goldschm.IV.87. Jeg antog Dem
for en politisk 'SidirtYt.SophClauss.A.38.
II. Martyr, en. se I. Marter. Martyr-,

30 t ssgr. [imBrty(')r-] (i Marter-, se u. Mar-
tyr-bog, -dom, -død, -krone). ('O, især
kirk. ell. relig.) til I. Martyr (1); fx. (for-
uden de ndf. anførte ssgr.): Martyr-baal,
-blod, -grav, -historie, -mod, -skare, -bog^,
en. (nu sj.) bog, hvori de kristne martyrers
navne, levned og lidelser er optegnet; mar-
tyrologium. vAph.(1764). VSO. Marter-:
Gram.(KSel8kSkr.IV.280). -daab, en.

(poet, sj.) martyrdød; bloddaab. *Hvi valgte
40 han (o: Knud den hellige) frit sin Martyr-

daab, | Dengang han mødte hin Oprørs-
hob

I
Ene med Fromheds Vaaben. Becke.

BD.134. -dag^, en. en martyrs dødsdag (der
undertiden fejres i den katolske kirke som
en helligdag). VSO. Sal.^KVl.706. -dom,
en ell. et (Grundtv.Udv.III.297. Kierk.
VIIL410. Gjel.Bø.207). (f Marter-. Moth.
M80. Gram.rKSelskSkr.lv. 279)). (cenyd.

marterdom; jf. -dømme; nu l.br.) det at
50 være martyr; martyrium. 1) (kirk. og relig.)

til I. Martyr 1. hans Marterdom og Lidelse
for det sande Evangelii Bekiændelses
skyld. Gram.(KSelskSkr.IV.279). Martyr-
dommets Førstegrøde . . den hellige Ste-
phan. Grundtv.Udv.III.297. (Erik Plovpen-
nings) gruelige Død . . kastede endog et

vist Skær af Martyrdom over ham. Gertz.

(Vitae Sanctorum Danorum. (1908-12).420).

2) O til I. Martyr 2. jeg (besværger) dig
60 ikke af en utidig Uforsagthed at jage

efter et 'MaTterdom. Rahb.(TilBelysning af
Personer og Forhold.(1884).144). Goldschm

.

1V.88. FlensbA.ysl900.1.sp.4. -ded, en.

(f Marter-. SalmHus.345.2. Borrebye.TF.
803). om Jesu ell. martyrernes pinefulde
død. LTid.1741.114. (det) Kors, hvorpaa
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den hellige Petrus ledMartyrdøden.flaMcft.

V.91. SaUXVI.706. -demme, et. (sj.)

d. s. s. -dom (1). VThist.TVJI.483.
martyre, v. se martre. Martyrer-

ske, en. (jf. Martyrinde ; 1. br.) kvindelig

martyr. OBung. Overs.afJohannes fraSaaz

:

Plovmanden ogDøden.(1923).28.
Martyr-glorie, en. glorie (2) om en

martyrs hoved; billedl, om en martyrs be-

rømmelse, ære, udødeliglied osv. Schand.TF.
11.108. Pont.MH.250. -helgen, en. (ka-
tolsk-kirk.) helgen, som har lidt martyrdøden.
SaUXVI.706. -inde, en.O/.Martyrerske,
Martyrkvinde ; 1. br.) kvindelig martyr, Holb.
Skiemt.Fåf. den katolske Martyrindes
(o: Maria Stuarts) Søn. Brandes.V111.477.
SMich.H.103.
martyrisere, v. [mBrtyri'se'ra] -ede.

vbs. -ing (HBrix.(NatTid.^yiol929.M.10.
sp.3)). (^Wa. martirizeræ; fra (m)lat.iaar-
tyrizare; til I. Martyr; 1. br.) 1) (kirk.) lade

en lide martyrdøden ; gøre til martyr (1).

Nogle foregiver at han er bleven marty-
riseret under Keyser Diocletiano. ^dr.Va
1762.sp.5. VSO. HBrix.(NatTid.^yiol929.
M.lO.sp.3). 2) O billedl: pine; plage. VSO.
SophClauss.A.38. det martyriserede Bel-
gien. Friis-MølL(Belgien.(1916).vi). mar-
tyrisk, adj. (sj.) hørende til, ejendomme-
lig for en martyr (1). man vilde . . i saadan
Fald (o : ved trusler om udsendelse som mis-

sionær) see mange (o: skinhellige) at tabe
deres martyriske Iver. Holb.Philos.III.2.
Martyrium, et. [mBrity'riom] best. f.

-iet; flt. -ier. (glda. (lat. gen.) martirii (Heil
Kv.55.66); gennem lat. martyrium, martyr-
dom, fra gr. martyrion, vidnesbyrd, til mår-
tyr, vidne; jf. I. Martyr og I. Marter) det

at være ell. behandles som martyr; martyr-
dom. 1) (kirk.) en martyrs (1) lidelse og
død. Borrebye.TF.809. Abels fald, der
efter folketroen vidnede om hans bro-
ders (o: Erik plovpennings) martyrium.
HOlr.Da.helgeners levned.(1893-94).374. 2)
(især Q)) forfølgelse og lidelser, som
en person udsættes for paa grund af sin

overbevisning. Skulde jeg være Viden-
skabsmand, saa maatte jeg . . hensynsløst
udtale mine Tanker. Saa kunde jeg risi-

kere at ende paa Ladegaarden, og Mar-
tyriet ligger aldeles ikke for mig. Schand.
VV.20. Geniets hele Martyrium. Brandes.
E.194. jf.: det Martyrium, som det vilde
være for mig at læse hans I*rosa, naar
denne ikke netop spyer sine Væsker over
mig og mine SKritter. Brandes. XIII.409.
Martyr-krans, en. (//". -glorie, -krone

samt Krans 2.4; relig. ell. poet.). Naur.Zions
Sange ogSucke.(1688).39. »Mig tyktes, un-
der Martyr-Krans,

|
Jeg saa' Sankt Peder

ogS&nktRans.Grundtv.PS. V.422. -krone,
en. et Marter-. Moth.M81. LTid.1745.183).
{ænyd. d. s., sml. glda. martirii crone (Heil
Kv.66); jf.-kxaLa&, -palme samt I. Krone l.i

og 6.i) krone (1), krans, om en martyrs ho-
ved; især overf., om den belønning, der venter

en martyr efter hans død. (Mahomed) Be-
foel . . sine Tilhængere, at de . . skulde
med Sværdet figte for Guds Sag, og der-
ved forhverve sig Martyr- Kroner. Hoi6.
Eh.II.37. adskillige af de Unge . . mente,
at Frihedens Helte burde foragte den Art
Prydelser, og at Martyrkronen klædte
dem bedre end OråeneT.Schand.0.1.127.

II
om Jesu tornekrone. *(Jesus) bar saa

10 stille
I

Det bittre Kors, den tunge Mar-
tyikrone. Heib.Poet.VIII.lO. -kvinde, en.

^j/. Martyrerske, Martyrinde; sj.) kvinde-
lig martyr, den unge Munk, der i sin
Fantasi ser den skønne, hvide Martyr-
kvinde bløde melleni Tornehjulenes hvasse
Pigge. JPJac.I.120. -mine, en. nu især
(spøg.)om krænket, fornærmet mine. Holb.Sat.
B4r. TidensKvinder.^^lsl930.16. -palme,
en. (sj.;jf. -krone). •Martyrpalmen smiler.

20 Bagges.NblD.32.
liiar-terv, en. ['mBr-, 'ma*r-] (ogs.

Mare-. Forordn.^y9l792.§15. PhysBibl.III.
255. Feilb). {jf. ty. meertort; til Mar- 1;
geol. og (især) jy.) tørv, som graves ved Jyl-
lands vestkyst, og som er sammenpresset un-
der klitsand ell. marskjord; havtørv; klit-

tørv. EPont.Atlas.I.412. Andres.Klitf.219.
TJss.DanmGeol?300. MDL. Feilb.II.554.

Marn, 9Iarab(i)e, en. se Marrube.
30 Marv, en. [m^rV; ma-rv] ('f Marg.

Kraft.(KSelskSkr.VI.235). jf vAph.(1759).
VSO.IV.M73. t Marve. Moth.M69. Pflug.
DP.484.490.804.1126. dial: Marre. Moth.
M69. Feilb. Kort.132. jf. Esp.220). flt. (sj.)

-e (Hebr.4.12(1907: Marvj. jf. Rygmarve.
SaVXX.639). {ænyd. marf(fue), margh,
marre, glda. marwæ (4Mos.l8.12, 5MosJ32.
14(GldaBib.)), marre (Suso.62.69), æda.
margh (Harp.Kr.96.126. AM.36), sv. mårg,

40 no. marg (dial. merg^, oldn. mergr, eng.

marrow, ty. mark; jf. sanskr. majja || i

dial.-formen Malle (Moth.M69. MDL.
Erist.GamleRaad.(1922).64. Feilb. Kort.
132(Marstal). Brenderup.§66; ogs. i ænyd.;
SV. dial. mal, mallej foreligger vistnok et an-
det ord, jf. Bellquist.EtymO.452)

1) (blød, fedtholdig) masse, der udfyl-
der hulrum i det menneskelige og dyriske le-

geme, udgør den centrale del af forsk, organer
50 m. m. (Medulla). 1 .1) i egl. bet., om den bløde,

fedtagtige masse, der udfylder hulrummene
i de fleste knogler; ben-, knoglemarv (Me-
dulla ossium). et Gjestebud med gammel
Viin, med fed Marv (Chr.Vl: fedmer af

marv^. Es.25.6. *Han brød et Been i

tvende,
| Og aad den stærke Marv. Oehl.

XXIX.14. Anat.(1840).1.63. Marven (af
oksens laarben) serveres med ristet Rug-
brød eller Franskbrødsskiver. CGinderup.

60 Det da.Køkken.(1888).167. Boas.Zool.H27.

jf. bet. 4.1: Guds Ord er . . skarpere end
noget tveegget Sværd og trænger igien-

nem, indtil det adskiller baade Siel og
Aand, baade Ledemod og Marve (1907:
Marv). Hebr.4.12. \\ Den Ungkarl, som ved
Maaltidet bryder Been efter Marv, skal
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komme til at bryde Muur og Vægge efter

Qvindfolk. Thiele.III.40. FeUb. if. Moth.
M69. VSO. \JZ) (især anat.) i videre anv.,

om den inderste, centrale del af forsk,

organer (fx. af binyrerne, rygsøjlen, jf.
Sal.*Xyi.707 ; smZ. Hjernemarv^ i modscein.

til det omgivende lag (bariten); ogs. om
bløde substanser (fx. i nervetraade: Anat.
(1840).II.269.271. jf.SaUXVlI.826), der

har en vis lighed med benmarv. | om ryg-
marven; i forb.åen forlængede marv
(se forlænge 1); jf. Halsmarven (o: den
i halsen liggende del af rygmarven). Sal.*

XX.639. I (zool.) om blød masse, der opfyl-
der en fuglefjers skaft. vApU.1764). Sal*
Vni.185.

2) (j/. Hyldemarv; bot.) om det inderste
væv i en stængel, som omgives af kar-

strengenes net; ogs. (jf. I. Kalv 3.2, I, Kerne
2.8; fagl., især forst.j om den inderste del

af en træstamme; uden for fagl. spr. un-
dertiden (især poet.) som billedl. anv. af bet.

1 (jf. bet. 4>. 'En Pil . . |
Som giennem

haarde Bark og Træe til Marven drev.
Holb.Metam.8. vAph.Nath.V.248. (han)
stødte Marven nd af Hyldepinden og
gjorde en deilig Fløite. ECAnd.III.44.
det hvide Birkeveds inderste Marv. JP
JacJJ91. Warm.Bot.287. (fagl.:) Skib-
byggerne sige, at et fældet Egetræ har
aaben Marv, naar en Skjøre gaaer igjen-

nem denne og spreder sig saameget ud
over Endefladerne, at Træet derved bli-

ver uskikket til det Brug, hvortil det iøv-

rigt efter sine Dimensioner var passende.
FunchJdarOJI.o. | (nu især dial.) som mod-
sætn. til Bark ell. Skal, om den indre (blø-

dere, saftigere) del af en stængel, en frugt
osv.; især om den indre del (vedlegemet) i

kaalstokke ell. gulerødder, (man skærer) no-
get Marv ud af en Citron. OeconH.(1784).
1.43. jf Feilb.(u. 1. kalv 2) samt: Kaal-
marv . . Den midterste bløde Deel i Kaal-
stokken. VSO.III.Ko.

3) {jf. ty. mark; vist til dels ved sammen-
blanding nj. Mergel,j/.margel (o:8tenmarv),
merg (o: mergel). Moth.M69) om forsk, ler-
arter; kun i ssgr. som Jord-, Stenmarv.

4) CP billedl. anv. af bet. 1 (og 2). 4.1) m.
h.t. mennesker; dels som uåtr. for kraft og
styrke, livskraft og mod. Har Du Marv,
har Du Kraft, har Du Hierne, saa anvend
det for Dit FædTeneland. Skue8p.VIIJ72.
•For Gud og Æren brug Mod og Marv,

|

Til seent i Graven du h\unåeT.Winth.V.181.
hans Sjel har Marv til at begjere. .ffi^-fc.

VI.IOO. især i forb. som der er marv i

ham, han har marv i benene, jeg har
god Marv i Fingerne (o: jeg er stærk).

KomGrønneg.IJ.69. *Gubben sidder ene,
|

Mødig, som den matte Val,
I
Marven er

af Bene. OehlX.II.2. et godt Budskab gi-

ver Marv i Benene (Chr.VI: feder beeny.
Ords.lo.30. Feilb. OrdbS.(Fyn). blæse,
tage marven af benene paa en, (nu
8j.) iscer om hcendelse, sygdom olgn., der ta-

ger ens kraft og mod. Moth.M69. 'Kold
staaer jeg, uden al Bevægelse.

|
Det var,

som om nan (o: lampens aand) havde fløi-

tet Marven
| Af alle mine Been. Alt, Alt

er huult. Oehl.I.166. 'blæstes ud nu fage
|

Marven af din (o: Danmarks) Arm. Grundtv.
PS.VIIJ60. Endnu har jeg det, som om
Marven var blæst ud af mine Kjiokler,
som man siger. Sibb.I.19. PontXP.VlII.

XQ 194. I dels om et menneskes indre, (inder-

ste, personligste, oprindeligste) følelser ell.

tanker, (især i forb. m. til), nu har (jeg

faaet) saa stærkt Syn, at jeg kand see
Mennesker ind til Marven. Eolb.Plut.IlI. 9.

det isnede i min inderste Marv, da jeg
hørte det.Hottc^J.75. Ubevidst havde (Mi-
chelangelo) som Kunstner været Hedning
indtil 'Si?nvQii.Brandes.MB.372. iscer i forb.
(til) marv og ben, seu. LBenl.i. (sj.:)

20 *Slig Skade maa hver Mand til Marf og
Hierte trænge. EolbJPaars.298. smst.115.
•hans Død til Marv og Siæl mig krenker.
KomGrønneg.111.310. 4.2) m.h.t. ting og for-
hold, om det inderste, centrale, kernen
i noget, som giver det særlig betydning, værdi
ell. (jf. bet. 4.1; kraft og styrke. Udi et Ho-
ved-Studio maa vi trænge os ind til Mar-
ven, og i andre lade os nøye med Barken.
Eolb.EpJV.156. 'Bonden er den hæderlig-

30 ste Klasse, | Er Landets Marv og Kjerne.
Eeib.PoetJIlJ90. *Hans Rim var rige
paa Fynd og paa Marv. PMøll.I.40. 'Tro-
skab er hans Scepters 'biarv. Bich.Ill.62.
den Alvor og grundige Samvittigheds-
fuldhed, der var Marven i hans Væsen.
PontMK.91.

II
i forb. som (for)tære, (ud)-

suge marven af noget, udnytte skaansels-

lest; udpine; især m. h. t. et samfund, en na-
tion, udsue Marven af sine Undersaattere.

40 vAph.(1759). *(den mand) som sit Folk

Eaa Halsen træder,
| tærer Marven af sit

znå. PAEeib.TJS.594. fremmede Udsuere
fortærede danske Folkets Marv.Engeht.
liat.187. 'En daarlig Slægt . . | Alt længe
havde tæret Landets Marv. PalM.(1909).
1.420. D&E.
Marv-, t ssgr. ['msrv-; 'maTv-] (nu sj.

Marve-, se u. Marv-ben, -bolle, -budding,
-hinde, -løs, -saar, -saft, -ske^. til Marv (i£<er

50 t bet.l); foruden de ndf. anførte kan nævnes:
marv-agtig, -celle, -fyldt, -førende, -holdig,
-legeme, -masse, -substans samt spec. en åel

(anat., nu 1. br.) betegnelser for forsk, dele

af hjernemarven som Marv-blad, -for-
bindelse, -gren, -kugle, -legeme,
-masse, -sejl, -stamme, -streng, se

fx. Anat.(1840)JI.3o.49.54.56. EErabbe.Ee-
stensAnatomi.(1885).141ff. -ben, et. (nu
sj. Marve-. MothM69. PAEeib.Sk.lI.209.

60 VSO. S&B.). (især kog.) marvholdig knogle.

fyld (gryden)meå udvalte marv-been /'iS7i:

de bedste Been;. Ez.24.4(Chr. VI). ISuhr.
Mad.^o(1923).226. -bolle, en. (nu sj. Mar-
VC-. VSO. S&B.). (kog.) kødbolle, tillavet

med marv. CGinderupJ)et da.Eøkken.(1888).
20.

II (jf. Marv 4.2) billedl. *i din Suppe
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stundom . . vanker
|
En lille Marvebolle

fuld af Tanker. Bagges.Danf.I.138. -bud-
ding:, en. (nu sj. Marve-. Huusm.(1793).
210. OehlJX.69. VSO. S&B.). (kog.) brød-

budding med (okse)marv i. det maatte være
et stort Fjog, der ikke kunde skjære en
Marvebudding for.FAHeib.Sk.lI1.70. FrkJ.
Kogeb.265.

I. 9Iarve, en. se Marv. II. marve,
V. ['mBrva; 'maTva] -ede. {ænyd.d.s., sv.

diai. mårga, no. rfiaZ. mergjast ut; a/Marv;
nu næppe br., jf. dog af-, udmarve samt

jy. marve, straffe, irettesætte. Feilb.) 1) til

Marv 1: tage marven ud af (en knogle).

Moth.M69. 2) til Marv 2: kløve et stykke

træ saaledes, at marven og den yderste del

adskilles, marve et stykke træ. Moth.M69.
3) til Marv 4: marve ud, berøve (en ting

dens) kraft; (nu:) udmarve, "de tørre
Grene hænge ned, | Af Solen marvet ud
paa brændte Field. Oehl.A.lOl. Marve-,
i ssgr. se Marv-, marvet, adj. ['nnervdt;

maTva/] {jf. eng. marrowed samt marvig;
1. br.) som indeholder (er forsynet med) marv;
marvholdig. 1) til Marv 1. marvede
Trevler eller Traadde fra Hjernemarven.
Hallage.r.8. OrdbS.(Falster). 2) til Marv 2.

Reiser.IV.168. Stængelen (kaldes) marvet,
naar den er opfyldt med Marv. Hornemann.
OP.ll. Kød (o: af et æble): hvidt med grøn-
ligt Skær, løst, msiTvet.CMatthies.DF.1.22.
IMEarv-flyden-hed, en. (vet., sj.) er-

nreringssygdom hos kvæget, hvorved benmar-
ven bliver geléagtig; benskørhed. MøllH.I.
167. -fald, adj. (Kalk.V.702). VSO. MO.
II
især (^/Z". Marv 4; Q}) billedl.: stærk; kraf-

tig; fyndig, den Arm, der skal kunne føre
(sværdet), maa tilvisse være marvfuld. 5re-
dahl.IV.9. disse Anekdoter . . er i deres
marvfalde Korthed slaaende. brandes. F7.
216. NMøU.VLitt.III.312. -hinde, en.

^Marve-. Saxtorph.0.20). (anat.; nu næppe
br.) 1) hinde, hvormed marvhulen i en knogle

er beklædt (jf. -hud); indre benhinde (endost).

Saxtorph.0.20. Anat.(1840).L62. D&H. 2)

øjets nethinde, Retina (Funke.(1793 ).17), ell.

dennes udvendige lag (Anat.(1840).II.269).
-had, en. (anat, nu næppe br.) d. s. s.

-hinde 1. Anat.(1840).1.62. -has, et. (jf.
-saar; arkais., sj.). 'hans Mishag som Marv-
Hugget saarer.DracAw.37.74. -hale, en.

(jf. -rum; anat.) hulrum i menneskers ell.

hvirveldyrs (større) knogler, som er fyldt med
marv (Cavum medullare). PhysBibl.XXV.
283. Boas.Zool.*427.

|| (jf.Marv 4; sj.) billedl.

Danmarks Marvhule er tom. Bredahl.E.30.
-hej, en. (anat., 1. br.) det sted (den for-

højning), hvor synsnerven træder ind i øjet;

det blinde punkt (Papilla nervi optici). Pa-
num.642.

t marvig, adj. {ty. markig; af Marv)
d. s. s. marvet, t) d. s. s. marvet 1. (negre-
nes) Hiernes marvige Væsen er i Almin-
delighed blaaagtig. vAph. Nath. V. 575. 2)
d. 8. s. marvet 2. en marvig Stængel, smst.
VII.134.

9Iarv-kaal, en, [2] 07. Kaalmarv u.
Marv 2 slutn.) 2( form (med meget kødfuld
stængel) af kokaal (Brassica oleracea acephala
lævis). MøllH.III.525. MentzO.Pl.205. -ka-
ste, V. [2] (nu især dial.) marvskære. MDL.
Kvæmd. OrdbS.(Loll.-Faister). \\ især i part.
marvkastet brugt som adj. Sal.XII.458.
D&H. -kegle, en. (anat; sj.) rygmar-
vens nederste ende (Conus medullaris). Sal.

10 XV.381. -knogle, en. (nu næppe br.)

d.s.s.-hen.PhysBibl.XXV.283. MO. -knok-
kel: D&H. -les, adj. (nu s/, marve-. Ew.
(1914).III.192. Kadlund.Fb.l28). {oUn.
merglauss; jf. -fuld; især O) uden marv;
til Marv 1: marvløse Been. FSO. Af Ner-
ver findes der . . to Slags, de marvholdige
og de marvløse. ii^rem.ML.Si^.

|| især (jf.
Marv 4^ billedl.: kraftesløs; svag; om ting
ell. forhold: uden kerne, fynd. 'unge Børn,

20 og marveløse Gamle (Éw.(1914).VI.182:
marvløse gumle). Eio.(1914).III.192. han
hører til de udtørrede, marvløse Væsener,
der ikke mere kiende et Fædreland. Moi6.
BlS.2Saml.II.175. en temmelig marvløs
Idealisme. HSchcan^nfl.In.51.

|| (jf. Marv
2; sj.) om plantedel: tynd; svag. *Pogen
gyngede sig vild

| Ud paa de marveløse
Q<^iste. Kaalund. FD. 128. sa. Et Foraar.
(1858).22. -olie, en. (fagl.) olie, som ud-

30 presses af marv (Oleum medullæ); ogs. om
forsk, andre olier (af benfedt ell. svinefedt
ell. en blanding af planteolier). MO. VareL.*
562. -pibe, en. (nu sj. uden for ssg. Marv-
pibebov j marvfyldt benpibe. PhysBibl.XXV.
253. D&n.\\(kog.) d.s.s.-pihe-hov. CGinde-
rup.Detda.Køkken.(1888).20. -pibe-bov,
en. (slagt, og kog.) et stykke paa oksens bov
oven for forskanken. Mangor.Syltebog.^(1863).
138. ConstKogeb.^(192b).365. -planke,

40 en. [2] (fagl.) planke, der indeholder træets

marv. Suenson.B.II.148. -plet, en. [2] især

i flt. 1) (bot) om lokale udvidelser af marv-
straalevævet hos visse træarter. SaUXVI.708.
2) (især forst.) om brunlige, aflange pletter

i veddet hos visse træarter, fremkaldt af marv-
pletfluens larve. Warm.Bot.298. Suenson.B.
11.126. -plet-flne, en. [2] (zool.) flue,

hvis larve fremkalder marvpletter (2); Agro-
myza carbonaria. Boas.Forstzool.619. -ram,

50 et. (anat.) marvhule. Lntken.Dyr.7. Sal.'XX.
987. -Tørnet, (anat) \) rør, der under foste-

rets udvikling dannes af det øverste kimblad, og
som senere bliver til rygmarven; medullarrør.

Panum.635. 2) (nu sj.) d. s. s. -hule. Liitken.

Dyr. ^ IV. -ror-skede, en. [2] (bot.) d.s.s.

-skede 2. ForsfO. -saar, et. {jf. -hug samt
oldn. mergund(ar-sår); foræld.) saar, som
gaar helt ind til en knogles marv. Holstein.

(IslSagaer. 11.192). jf.: *hver een mal-Con-
60 tent udi det Store-Brit (o: Storbritannien) \

Blev Marve-Saar (SamlDanskeVers.^X.
433: Er marve-saartj og skient af dette

Dødsens snit (o: pavens død). Schandrup.
Al«, -saft, en. (anat, foræld.). Efter

Consistentsen kan man skjelne den finere

Marvsaft, succus medullaris, fra den gro-
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vere l^iarv. Anat.(1840). 1. 63. Marve-:
Schumacher.Anat.28. -ske, en. (Hl Marv
1.1 ell. II. marve 1; kog., foræld.) ske med
et langt, smalt blad, hvormed marven kan
udtages af knogler. Mohr&Nissen.Ty.-Da.
Ordbog.II.(1904).195. Marve-: VSO. MO.
S&B. -skede« en. 1) (anat.) hvidt, rør-

formet hylster, som omgiver visse nervetraade.

Panum.490. AKrogh.Fysiol.83. 2) [2] (jf.
-rør-skede; bot.) veddets inderste, op til mar-
ven stødende del. Warm.Bot.^ (1880). 141.

ForstO. -skaere, v.[2] vbs. -ing ( Stienson.

B.II.148). (jf. -kaste; fagl.) gennemskære
træ efter marven; tilskære planker af en,

med et diametralt længdesnit gennemskaaret,
træstamme vinkelret paa dette snit. Suenson.
BJI.148. II især i perf. part. brugt som adj.

Gnudtzm.Husb.224. marvskaarne Brædder.
OpfB.*III.244. -skere, en. [2] (fagl.) ra-

dial spalte i træ, der begynder ved marven
og strækker sig ud til siderne; kernekløft.

MilTeknO.136. Suenson.B.II.ie. -spalte,
v. (1. br.) spalte et ben for at udtage marven,
(isært part.). marvspaJtede Ben. SophMiill.
V0.21. SaWXXI.496. O -stjæle, v. [4]

O/- -«uge, -tærende; sj.) berøve livskraften;

udmarve. FrHamm. Grundtvig og det forenede
venstre.(1875).24. Indbyrdes Strid mellem
Karl den stores Efterkommere marvstjal
det frankiske Rige. FrNiels. EH. 11.240.
deime Mistro marvstjæler al Foretagsom-
hed.DagNyh.'ytl913.TUl.2.sp.l. -straale,
en. (især t flt.) t) (anat.) om de fine for-

længelser af nyremarven ud mod nyrernes
over/lade. HKrabbe.B.estensAnatomi.(1885).

247f. SaUXVIII.305. 2) [2] (bot) om ra-
diære, straaleformige væv i en plantes stæn-
gel; dels: det melUm karstrengene liggende

væv; dels: væv, der stækker sig fra en aar-
ring i veddet ud i barken. Wagn.Tekn.421.
Warm.Bot.297. O -suge, v. [4] d. s. s.

-stjæle, 'man fordred'
|
End af trællende

Folk marvsuende Skatte med Strænghed.
JMHertz.Isr.98. Livet bølger friskt og
kraftigt gennem disse Mennesker,— ikke
endnu opløst af Reflektion eller marvsuget
Sif Kaltnr.V Ved.H.14. -svamp, en. (med.
og vet.; nu sj.) form af kræft, der viser sig

ved marvsvulster; medullcer kræft (Cancer
medullaris). Baden.VA.41. MøUH.III.629.
-STulst, en. (jf. -svamp; med ) blød kræft-
svulst, hvis konsistens minder oyn ben- ell. ryg-
marv ; medullæH sarkom. Panum.124. -tr»,
et. (anat.; foræld.) d. s. s. Livstræ 2. Pa-
num.461. tU -tærende, part. adj. [4] (jf.
-stjæle, -suge; sj.) som tærer ens kraft; ud-
marvende, marvtærende Skatte og Afgiv-
ter. Bagges.L.II.63. Bøgh.SørenKierkegaard.
(1870). VI.

Maræne, en. [ma'ræ'n9] (dial.(sjæll.)

Marine. OFCRasmussen. Gisselfeld. (1868).
306. Trap.*III.159. — sj. Moræne. HSander.
DetStore i Naturen. (overs. 1803). 83). flt. -r.

(fra ty. maråne, jf. mlat. marena; nu 1. br.)

jf navn paa laksefiskene helt, Coregonus la-

varetus, ell. især (navnlig i forb. den lille

marænej heltling, C.albula. Funke.(1801).
1.339. Fedders.FF.110. Frem.DN. 518.
Brehm.DLJII.191.

I. Mas, en. [ma's] (ogs. skrevet Maas.
Spillebog.(l786)J68. (Bobé).Bogen omFrede-
riksbergSlot.(1919).50.— nu næppe 6r.Masse.
JBaden.FrO. Meyer.^ se ogs. ndf.). flt. -er.

(fra fr. masse, egl: hammer, kølle; billard.,

nul.br.) billardkø, der enderiet bredt
10 og fladt træstykke (stødplade); ogs. om

den tykke ende af en alm. kø. 'Gid . . |
Sig

Edder og Forgift i mine Fingre sætte,
|

Saa jeg (o: Frantz markør) med Masse
og Køe kan intet meer udrette;

|
Om af

min Mund et Ord skal tales i den Sag!
ClausAndresen.Poet.Forsøg/1786).110. (ban-
kørerne sad) hver med en Kiep i Haanden,
paa hvis Ende der var en lille Skuffe,
omtrent som en Masse i Billardspil. OeM.

XXXV.141. støde med Mås. SÆR Billardb.7.

II. Mas, et ell. (nu især dial.) en (Schand.
SF.19. Egeberg.P.68. if. Feilb. samt ndf.
1.45). [ma's] sj. i best. f.; tiden flt. {sv.dia,l.,

no., isl. d. s.; vbs. til II. mase; dagl.) besvær-
ligt, brydsomt, møjsommeligt arbejde
olgn.; (hvad der volder) besvær ell. bry-
deri. At lade Bladet trykke om (er) nyt
^i2iS.Grundtv.B.II.622. »fra Besvær og
Mas

I
gaaer til Mers (o: kommers) og Knas

|

30 vor Sejlads. Hostr.G.66. det kostede hende
Mas at faa den (o: døren) op. Schand.BS.
102. „Mutter gaar nu paa Kirkegaar-
den .

." Saa vasker hun deres Ligsten"
fortæller Manden. „Det var da et far-

ligt Masl Slæver De Remedjeme me'
dem'?" Breum. HH.163. \\ ofte i forb. m.
præp. med, t udtr. som faa, have (sit)

mas med olgn., faa, have et besværligt ar-

bejde med; ogs.: faa, have vanskeligt ved.
40 Hostr.SpT.1.9. 'Et møjsomt Arbejd er det,

|

det her at plante Hede, | et Fandens Mas
med Folkene. Børd.GD.283. (de Aar; haft
deres Mas med at omvende mig, saalangt
jeg kan huske tilbage. Holstein.T.lW. Feilb.

Il
talem. (nu næppe br.): den ene masen,

den anden stadsen, ofte kommer frug-
terne af ens arbejde en anden til gode olgn.

Etlar.Hedemanden.(1840). 132. R (nu især
vulg. ell. dial.) spektakel, halløj; ogs.:

50 ophævelser, vrøvl, da jeg nu kom hiem
. . saa var der da Maes, for det vi var
blevet borte den Dag. Rahb.Tilsk.1803.70.3.

de gjorde et frygteligt Mas. D&H. OrdbS.
(sjæll., mønsk).

in. Mas, et ell. t en (Moth.M81). [ma-'s]

sj. m. art.; uden best. f. og flt. {af uvis op-
rindelse; maaske egl. sa. ord som 1. Mask,
idet ordet kan være laant fra en (m)nt. dial.,

hvor -seh blev til -s; .;/. III. mase; dagl.)

60 om tyktflydende vædske olgn. (Moth.
M81) ell. (nu ktm) i al alm. om masse,
der er dannet ved, at noget er knust,
presset ud, slaaet i (smaa) stykker
olgn.; især i forb. i mas, t kvas; i smad-
der; i stykker. Mnth.M81. *Alting gik hul-
ter til bulter i Mas (o: under Kbhs bom-

XHL Rentrykt "/< 1932 66
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bardement). TBruun.S.223. (under søgan-

gen) saae jeg . . snart en Tallerken, snart

en Kop at deise ud af Skabet paa Gul-
vet i Mas. RudBay.EP.1.205. Hovederne
paa de To bleve i Ordets Forstand reent
skudte i Mus. Bom. MineHændelser.(1834).
187. Han følte allerede sine ribben knæk-
kede og sit ansigt slaaet i msLS. Anker
Lar8.VS.48. koge i mas, koge itu (til en
grødlignende masse); koge ud; koge i mask.
S&B. Purrerne koger i Mas. SvLa.HjG.
60. Feilb.(u. mias i).

IV. Mas, en. se 1. Mase.
V. Mas, en. se I. Masse.
lllaschine, Maschineri, Maschi-

nist, se Maskine, Maskineri, Maskinist.
I. Mase, en. ['ma'sa] (dial. Mas. Feilb.

(u. mjas 3^^. flt. -r. {ænyd. d. s.; fra mnt.
mase (ty. dial. ogs. maas^, o/i<. masa; vistnok

besl. m. Maser; jf. IV. mase, maset) f) f
plet i huden. Moth.M84. 2) aarer olgn.

i træ ell. sten (Moth.M84); nu kun (snedk.

dl. mal.; 1. br.) om masret parti i træ
ell. malet efterligning heraf, (ved ma-
hognimaling dannes) Knastpartiet „Maser-
ne" . . i Træet ved at aftørre Midtpar-
tiet med Strøg af en Svamp til begge
Sider, som man ser Figuren paa poleret
Mahogni. Haandgern.562

.

II. mase, v. ['ma'sa] præs. -er ['ma-'sar,

1. br. 'ma'sar] præt. -ede ell. (sjældnere) -le

(Børd.S.5.10. jf. Feilb.); part. -et ell. (sjæld-

nere) -t [ma'sd] (jf. Feilb.). vbs.jf.ll.I^as.
(sv.dial., no. dial., isl. masa; af uvis oprin-

delse; dagl.) give sig af med besværligt, bryd-

somt, vanskeligt arbejde; slide; slæbe; ase.

Drachm.DJ.lI.398. det hjalp ikke, alt

hvad de fumlede og maste, han var og
blev død. Børd.S.5. Esp.220. Feilb. || især

i forb. m.præp. med ell. (nu især dial.; kun
ved betegnelser for ting) i (VSO. Feilb.):

have besværligt ell. vanskeligt arbejde med;
ase med; tumle med; have besvær, bry-
deri med; have mas med. At mase med,
i noget. F/S'O. er Kjolen syet galt, nytter
det ikke at mase med den, saa bliver den
blot forkrøllet. C^ern;j.i^i^.2IJ.i48. han
tændte Lamperne og masede med en
Persienne, som ikke vilde ned. Esm.1.47.
m. h. t. person: bestræbe sig for, forsøge at

overtale, overbevise, faa til at lystre osv. han
gik . . og masede med en Gaardmand, der
skulde købe en Hakkelsesmaskine af ham,
som han var blevet hængende paa. Pie-
vin.BF.113. Jeg herser og maser med
dem (o: haandværkeme), og ingenting faar

de lavet. Pont.Mn.87. || (jfovf.sp.1042*'')
lave larm, uro, halløj. OrdbS.(Sjæll.).

hør, hvor de maser ovenpaal
i

III. mase, v. [ima'sa] præs. -er [ima'sar]

præt. -ede ell. (sjældnere i rigsspr.) -te (Moth.
M81. AKohl.MP.III.321. Halleby.185. jf
Feilb.); part. -et ell. (sjældnere i rigsspr.) -t

[ma-'sd] (Moth.M81. KMich.MT.157. jf.
Feilb.). vbs. (1. br.) -ning (SaUXVI.734).
{afl. af III. Mas; sml. III. maske 2 || i bet. 3-4

har ordet nu undertiden ved indflydelse fra II.

mase bibet.: med besvær, vanskelighed olgn.)

1) sammenpresse, -trykke noget for
at faa vædskeindholdet til at løbe ud,
for at omdanne det til en grødlig-
nende masse olgn. Moth.M81. Har jeg
ikke . . bragt dig i mit største Kar ma-
sede Druer, der svømmede i deres skum-
mende Most. Birch.ll.56. Blaabær . . væl-

10 dede frem saa store og saa søde, man
kunde ordentligt mase dem ud med ¥o-
åen.HCAnd.V11.103. Resten (af jordbær-
rene) mases igennem en fin Sigte med
knap 1 Pot Vand tn hvert Pund Bær.
FrkJ.Kogeb.121. jf.: (hun viskede) sit An-
sigt af med sine nøgne røde Arme. Der-
ved masede hun Sod og Støv helt om i

Ansigtet. Schand. VV.94. || ogs. (dagl.) intr.,

m. subj.-skifte: blive til en grødlignende
20 masse olgn.; i forb. som: kartoflerne ma-

ser helt ud (ved kogningen)
j

2) (især dagl.) i al alm.: knuse; slaa i

stykker; smadre. 2.\) m.h.t.ting. *(Hag-
bart) kunde mase baade Baand og Bast.
Schand.lJD.139. En stor, køn preussisk
Karl sprang med sine Vandstøvler op paa
Brystet af en af vore, og masede hans
Kns\gi.Drachm.DG.99. pigen har maset
et par kopper

j 2.2) m. h. t. person; ogs.

30 (vulg. ell. spøg.) uegl.: gøre det af med;
prygle dygtig igennem; banke en dygtig

af; ogs.: sætte til vægs i en diskussion.

*Hvor Helten dog er stolt og stor, der
maser

|
Saaledes raskt sin Fiende need i

fleng! TBruun.Kilde-Reisen.(1818).22. (pa-
rodierende:) jeg maa mase dem, jeg skal

mase dem, jeg tør ikke andet end mase
dem; thi dersom jeg ikke masede dem,
da var jeg ikke Nicolai Frederik Severin

40 Grundtvig. PMøll.II.77. *(han) mased ,

.

to
I
uniformerte 'Betiente.Drachm.STL.84.

et slet menneske kan, når det behager
ham, overgå alle i fromhed, han kan
ligefrem mase enhver med sin fromhed.
OHans.Fil.1.8. Pastor H. bruger (Luther)

til at mase Moe flad med. Tidehverv.1931.

29.sp.2.

3) (især dagl.) i al alm.: presse, trykke,
klemme (haardt, voldsomt). 3.1) m.h.t.

50 ting; kun i forb. m. adv. (hun kunde) mase
sit Ansigt ind mod (hundens) kolde, fug-

tige Snude. Schand.BS.204. Katten havde
maset sit Hoved frem af Kufferten. Wied.
LO.196. tvinge et Brækjærn ind under
et Kasselaag og mase det op. JYJens.EE.
122. (sj.) refl.: Rimtaagen . . masede sig

som en Sky ind gennem Døraabningen.
Wied.MenneskenesBørn.L(1894).68. 3.2) m.

h.t. person: presse, trykke (haardt) i

60 trængsel olgn. ell. (især spøg.) under om-
favnelser olgn. Hun snakker højt — og
hun maser Tøsen, som vilde hun klemme
hende itu. Schand.BS.333. (paa rejse lærer

man) at gnide sig op mod Alle, uden at

give Nogen Albustød, ikke at blive ma-
set og ikke at mase andre Mennesker, sa.
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RP.473. H refi., i forb. som mase sig frem,
presse, trykke sig frem gennem en trængsel
olgn., mase sig ind paa, op ad, trcenge

ind paa; trykke sig op ad; overf.: være paa-
trængende over for. Folkene . . masede sig
frem i Trængslen meUem de to lange
Rækker Heste. AndNx.M.244. De har ma-
set Dem frem længe før Deres Tur. Hjem-
met.1912. 94.6.sp.3. jeg holdt . . af at . .

rigtig mase mig op af hende (o: min mo-
der) for at forvisse mig om : Jeg har hende.
OlfRicard.Ungdomsliv.(1905).17.

4) (dagl.) videre (intr.) anv. af bet. S. 4.1)

presse, trykke sig fhaardt, voldsomt)
mod noget. Inde i Flokken skubbede og
masede de (o: køerne) for at komme frem.
AndNx.M.19. de masede imod Døren, som
gav efter. ChrEngelst.LD.63. U især i forb.

mase 'paa, søge at presse sig frem gen-
nem en trængsel olgn.; overf.: vcere paatræn-
gende, fræk olgn. ell. overdrevent ihcerdig,

ivrig, ærgerrig. Vi sloe dem (o: de fjendt-
lige soldater) ned, og de kom atter op. De
masede paa, og der var saa forskrækkelig
mange. Drachm.DG.99. han er beskeden,
han holder sig i Baggrunden, han maser
ikke paa.Poi."/8i9i-2.5. 4.2) egl. (fx. om køre-

tøj, menneskemængde) : bevæge sig tungt ell.

larmende af sted ell. saaledes, at noget
trykkes til side, knuses olgn.; ogs. (især
vulg.) om enkeltperson: larmende ell. frækt
trænge ind et sted; kun i forb. m. adv.
jeg masede op paa Kontoret. ^Lar«.^^.
99. saa masede man (o: gæsterne ved høst-

gildet) ind gennem Forhallen og Borge-
stuen og op i Havesalen. Wt>i.S.504. (sprøj-

ten) masede . . afsted. LLarsen.Halvmenne-
sker.(1903).30. Lokomotivføreren . . ma-
sede lige ind i Godstoget, der netop kørte
ind paa St2A\ontn.BerlTid.*''lil929.Åft.l.
sp.2. de nye tanks maser hen over alle

slags forhindringer
\

5) (vulg. ell. (især) dial.) i præs. part. ma-
sende (s), brugt som adj. ell. adv.: voldsom;
vældig; „knusende" ; „rasende", den
masendes Mængde Penge, der var at tjene
for en paapasselig Mand. Pont.F.1.81. Her
vil bli'e saa masendes med Sne til Yin-
teTS.Wied.BS.10. „Er han stærk?" „Ih ja,

saa masende stærk 1" AndXx.DM.V.83. ma-
sende Travlhed. Buchh.K.48. masende træt.
KMich.LL.204.

IV. mase, v. ['ma'sa] HøysgAG.139.
præt. -ede ell. -te (Moth.M84). (no. dial.

masa; fra ty. masen; till. Mase; 7/. maset,
masere; fagl. (snedk., mal.), nu næppe br.)

indlægge en ting med forskelligtfarvet
træ ell. male noget, saaledes at det lig-
ner maserfinér, „at gøre hrbgedt.'^ Moth.
M84. måser (med farve). Høysg.AG.139.
Mase-kryds, et. (til III. mase 1 ; for-

æld.) et med knive forsynet, roterende jæm-
kryds, der, anbragt i bunden af en tønde,

anvendtes til masning af kartofler (ved bræn-
devinsfabrikation). CABrøndum.Kunsten at

brændeBrændeviin?(1822).95.

masende, part. adj. se IH. mase 5.

Masepan, en. se Marcipan.
Maser, en. ['ma'sor] ftt. d. s. {fra ty.

maser; egl. sa. ord som Masur) 1) (nu næppe
br.) træ med maserdannelser, spec. 3(
om navr, Acer campestre L. Moth.M84.
2) (jf. I. Mase; iscer bot. ell. snedk., mal.)
dels om knoldformet hyperirofisk dan-
nelse, der forekommer paa visse træers (iscer

10 forsk, ahomarters) stamme ell. grene, og hvis
ved p. gr. af siji ejendommelige struktur an-
vendes tU fine snedkerarbejder (jf. Fugleøje-
træ^; dels om dette veds (masrede) strtik-
tur (med vredne og bøjede fibre) ell. om ma-
let efterligning heraf. SMich.Aucassin
ogNicolete.(1893).108. O ofte i ssgr. som Ma-
ser-finér, -knold (SaUXVI.717), -struktur
(snist. ), -træ, -ved. masere, v. fma'se-ra]
-ede. {romaniserende dannelse til Maser 1 ; jf.

20 IV. mase; mal., 1. 6r.) male noget saaledes,
at det ligner maserfinér, -struktur.
OrdbS. maseret, adj. se masret, ma-
set, adj. ['ma'sa^] {ænyd. maset, plettet,

spættet; afl. af I. Mase ell. egl. perf. part. af
IV. mase) 1) (jf.lW.mase) f ^Er det, som er
indlagt med adskillige farver." Moth.M84.
2) (fagl., især snedk. ell. mal.) d. s. s. masret.
Wagn.Tekn.428. et stykke maset mahogni

i

Masjok, en. se Mazurka.
30 I. Mask, en ell. (i bet. 3; s. d.) et. [mas^l

Høysg.AG.138. {ænyd. d. s., sv. dial., no. dial.

mask; vel laant fra fris. mask, masch ell.

mnt. masch (eng. mash^; jf. Mæsk, III. Mas,
III. maske samt Miskmask)

1) grødlignende masse, der bliver
tilbage af vædskeholdige plantedele
(fx. vindruer, bær), naar vædsken er
trukket ell. presset ud. Man knuger alle

Bærrene itu . . og denne hele Mask kom-
40 mer man da i et Fad med Vand. Fleischer.

HB.235. Affaldet fra Stivelsesfabrika-
tionen. Mask og Puder, er ikke ubetyde-
ligt. 0/M/«.iV>Oec.J.i24. jf.: Man tager (o:

til madding) Merian, Hvidløg og god Viin-
druemask. Werfel.Fiskerb.72. | nu iscer

(dial., landbr. ell. bryg.) om den melede,
grødagtige masse, der bliver tilbage,
naar man v.hj.af kogende vand har ud-
trukket kraften af det til ølbrygning

50 anvendte malt; drav; spec. om denne
masse (ofte tilsat forsk, a/fald, klid osv.)

brugt som kreaturfoder (især: svinefoder);
ogs. (dial.) om den med kogende vand over-
hældte malt. han begierede at fylde sin
Bng med Mask (1907: de Bønner^, som
Svinene aade. Luc.15.16. Gid jeg kun var
jer Skrifte-Far; Jeg skulde, min Troe,
dømme jer til at æde Mask, og dricke
Vand i et heelt Aar, indtil I giorde Pæ-

60mtentze.Holb.UHH.I.2. de . . Bagede
Brød af Mask. Borrebye.TF.360. Feilb.BL.
77. LandbO.III.520. billedl., m. overgang
til bet. 3: Critik bestaaer . . i at sondre
det Gode fra det Slette, medens Fanatis-
men helder Alting i een Mask, til Næ-
ring for sine Sviin. Heib.Pros.X.66. | t

66*
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takm. og ordspr. (se ogs. VSO. samt lumsk
sp.83*^). han har ikke mask til en so
(Moth.M81. VSO.) ell. til et svin (MO.),
(nu næppe hr.) han er meget fattig, hvo
sig lægger i mask (Moth.MSl. VSO.),
ell.hvo sig mænger med mask (Mau.
3321. PalM.IL.II.742), ædes af svin,
(nu sj.) det har slemme følger at søge slet

selskab.

2) (nu især dial.) i al alm., om den
masse, der er dannet ved, at noget er
knust, presset ud ell. slaaet i smaa
stykker olgn. |] i forh.x mask, d. s. s. i

Mas (se u. III. Masj. *dend grumme Biørn
(mine) Udyds mætte Lemmer

|
Maa knuse

ned i Mask med sine Morder -Klemmer.
PoulPed.DP.10. Blikkrukken gik i Mask
med den velsignede Brik. Biehl.DQ.I.197.
•Han slaaer os Allesammen reent i Mask.
PalM.V.63. OrdbS.(sjæll.). koge i mask,
d. s. s. koge i mas (se u. III. Mas^. Haan-
den er faldet need i det heede Vand, og
. . næsten kaagt i Ma.sk.WeisbachsCuur.
(overs.l755).506. || hugge, splitte olgn. (saa)

smaa som mask, (nu næppe br.) hugge
osv. i smaa stykker. Moth.SSlé. Biehl.DQ.
II.364.in.146.

3) overf. anv. af bet. 1. 3.1) (nu 1. br.) om
daarlig føde, mad ell. lave, verdslige
nydelser olgn. *Fyld med din Kierlig-
hed mit Hierte Nat og Dag,

|
Saa er al

Verden Mask for Sielens Himmel-Smag.
Brors.176. Før havde jeg Lyst til Ver-
den og den[s] Mask, men nu var det om
Naade at gøTe.Cit.ca.l810.(JySaml.4B.V.
.12). 3.2) {vel til dels ved indflydelse fra
Miskmask; dagl.) i al alm., om hvad der
er blandet uordentligt sammen, noget sam-
menrodet olgn.; ruskomsnusk; miskmask.
Specielle Tilfælde hist og Lov her blev
et slemt Musk.ThitJens/DetnyAarh.lBOS.
521).

II. Mask, en. se I. Maske.
Mask-, i ssgr. (især landbr. ell. dial.)

af I. Mask (Jf. Maske- 1), fx. Mask-fodring
(Landbo. III. 521); se ogs. mask-raadden,
-tarm ndf.
Maska(n)pi, en, et. se Maskepi.
MaMkarade, en. se Maskerade.
I. Maske, en. [imasga] (f Mask. flt. -e:

DL.5—10—45). flt.-r. (ævyd.msisk(e)(Kalk.
III.48.V.704. VASech.FB.I.41), /"sv. maska,
oldn. mgskvi, osax. maska, ogs.: net, ty. ma-
sche, eng. mesh (oeng. max); grundbet.: no-
get knyttet, bundet) i) om (hver af) de ved
knytning olgn. dannede enheder (løk-
ker), hvoraf et net og lignende arbej-
der bestaar; især i flg. anv.: 1.1) i net,

fiskegarn olgn.; ofte i forb. som binde,
knytte (nu 1. br. slaa) masker. Pfl^ug.

DP.nW. Ew.(1914).III.151. *Hvor vare
de Fiskere raske,

|
At tage hver Sild af

hver '^a.skQ\NordBrun.D.64. *Loke . . knyt-
ted Knuder, han Masker slog . .

|
Han flet-

ted det første Fiskernet. Hauch.SD.II.143.
Maskernes Størrelse (tillader) Yngelen fri

Giennemgaiig.Fiskeriredsk.(1872).8. 1.2) i

strikkede, hæklede olgn. haandarbejder, tri-

kotagevarer olgn.; ofte (især haandarb.) i

faste forb. som hækle, strikke (D&H )
en maske, slaa en maske op ('se slaa^,

tabe en maske (o: ved et uheld lade en
maske glide af (strikke)pinden), tage en
maske ind, op olgn. (se tage), en ma-
ske løber ell. løber ned, op (se II.

10 løbe 13.1, 32.2, 35.3^, springer, (nu næppe
br.:) der falder en muske (o: den tabes.

VSO.) olgn.; om fast, løs, ret, vrang
maske, se u.l. fast 2.i, II. løs 2.i osv. der
er allereede sprungen to Masker i (strøm-
perne). KomGrønneg. II. 325. krusede og
slette (nu alm.: vrange og rettej Masker.
LTid.l751.351.*i din egen Syepung sprang]
En M&ske. Bagges.V. 262. Komme disse
Blade hende for Øje (skal hun) kunne

20 læse dem uden at tabe en Maske eller

gjøre et eneste Fei\stiBg.Blich.(1920).
XII.32. Madam Grønlund samlede en tabt
Maske op.Schand.SF.160. jf.: et Slags
Tæpper (af rør) . . de slippe Smuds og
Støv gjennem Maskerne i deres Fletværk.
OpfB.^ VII.391. Produkter, der ikke kan
falde gennem Melsigtens Masker. SaZ.*

XVI1.581.
II

billedl. det „Hjernespind« (o: i

digtningen), der i Danmark, selv om Masker-
30 ne er nok så fint hæklede, fornemmes som

et goldt Produkt. HAhlmann.DP.157 . talem.

(nu næppe br.): en maske gik løs ell.

løb op (Moth.M84. VSO.) for ham, han
stammede ell. standsede i sin tale. Moth.^
M69. VSO. 2) (jf.I. masket; om hvad der
ved sin form minder om en maske (i);

fx. (jf. Masketæge 2; zool.) om maskelig-
nende tegninger paa insekter. Halvdæk-
vinger med store Masker. DanwFawwa.

40 XI1.150.
II. Maske, en. ['masga] flt. -r (best. f.

maskerne ell. f maskene. Holb.Masc.1.6. sa.

DH.II.186). {ænyd. masche, jf. ty. maske,
eng. mask; fra fr. masque (m.), jf. mlat.

masc(h)a; af usikker oprindelse; jf. V. ma-
ske, Maskerade, maskere. Maskot samt
Larve og 1. Grime 3)

1) om hvad der tjener til at dække over

og ukendeliggøre ell. beskytte (en del af) an-
50 sigtet, hovedet ell. hele skikkelsen. 1.l) et

hele hovedet ell. ansigtet ell. kun et

parti omkring øjnene (jf. Halvmaske^
skjulende dække (af pap, lærred olgn.),

der tjener til at ukendeliggøre en
person; ofte om saadant dække, der
fremstiller et menneske- ell. dyrean-
sigt (ell. -hoved) og bruges som (del af)
forklædning (nu især ved fastelavnsløjer,

maskerade, karneval). Bolb.UHU.II.5. (hun)
60 havde Masqve for Ansigtet. Stampe. VI.

227. Marion, med Maske for (nu: paaj.

Hrz.XII.131. PalM.V.161. Jeg tror gærne,
at du har siddet dér . . bag din Maske —
har I ikke Maske paa i Fængslet? SvLa.
KD.70. under maske(n), (jf.u.bet.S.2;

nu 1. br.) med maske for ansigtet; maske-
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ret. Holb.UsynlJ.é. tage masken af ell.

lægge masken (D&H.) ell. (nu næppe
br.J lægge masken af (MO.), demaskere

(1) sig. 1 en heel Maaned . . har jeg ikke
kundet formaae hende til at tage Masqven
af for at beskue hendes Skiønhed. Ho/ft.

Usynl.Ll. Hrz.XII.132. S&B. masken
falder, man demaskerer sig (især: paa et

bestemt tidspunkt under et karneval olgn.).

*Naar Masken
|
Falder, sees maaskee et

Øie
I

Klart og k]æ\ent. Aarestr. SS.V.311.
MGalschiøt.Skandinaver iRom.(1923).2Sl.

\\

den komiske ell. tragiske maske,
(hist., æstet.) egl. om de masker, der bares

af personerne (henholdsvis i komedien og
tragedien) paa det antikke græske teater; nu
især (jf. bet. 1.4j om gengivelser af disse,

brugt som symboler paa komedie og tra-

gedie. Ved Siden af (komediens muse) staar
en komisk M&ske. Beckett. Katalog overAf

•

8tøbnings8amlingen.(1903-04).264. Sal*XVI.

718. 1.2) (nu 1. br.) klædedragt, kostume,
der (ofte i forb. m. maske (i.i)) bruges
som forklædning, især ved maskerade,
paa teater olgn. (hun vil) agere en Geist
her . . Jeg stiller mig bag ved Hullet for
at rive Masqven (o: et sort klæde med to

horn paa) af hende, naar hun staaer op
(af det).Holb.UHH.IV.10. Dernest bleve
12 Canoner afskudte, daGiæsterne i propre
(o: nydelige) og vel-anstændige Masqver
sig til et anstillet Ball henforføyede. LTid.
1733.116. *Jeg troer, jeg holder mig godt
i min Maske (o: om den som amagerpige
forklædte Dina). Oehl.D.65. Mephistopheles
(til Faust): *Kom lad mig faae din Hue
samt din Kjole;

|
Den Maske vil mig

klæde TåTt.Heib.Poet.XI.lB. Skuespilleren:
•„. . Ih fy for Pokker! den stygge Maske!"

|— Døden: „Du tager feil, du stakkels
Aske!

I
Jeg har saamænd ikke Costume

paa." smsf.X^4 7. under maske af, (nu
næppe br.) forklædt som. var det ogsaa du,
som siden forskræckede mig . . under
samme Masqve af Dievel? Holb.UHH.
IV.IO. i^) om forskellige indretninger
til at sætte for (en del af) ansigtet ell.

trække ned over hovedet, især for at
beskytte personen, hindre en vis luftart i at
slippe ind ell. ud olgn. (jf. Gasmaskej,

||

(fægt.) indretning, hvorved hovedet beskyttes
mod hug i fægtning, huqning

; fægte-, hugge-
maske (jf. Gittermaske;. Kierk.VI.280.
Drachm.E0.7.\\(jf.J)yTemsiske 2; landbr.)
et stykke læder, tøj olgn., der bindes for øj-

nene af dyr, saa at de ikke kan se. Fleuron.
K0.64.

II (med.) en med et bedøvende middel
overhældt pose ell. lign. indretning, som lægges
over næse og mund paa en patient, der skal
bedøves. SaU XVII. 667. 1.4) (især fagl.)
en ved afstøbning, modellering olgn.

fremstillet gengivelse af et ansigt i

form af en maske (l.i); om komisk, tra-

gisk maske se bet. l.i slutn. (Gorgonhove-
det) er en Maske, det vil sige: et Ansigt
vendt lige mod Beskueren. JZan^e.if^.

134. I denne barokke Ornamentform er
(et grundelement) de talrige Masker. Stilart.

232.
II
om dødsmaske olgn. tage en Maske

over lÅget.D&H. Masker af en Række
fremragende Personligheder. GNygaard.
EicaldPortrætter.(1919).53.

2) om ukendeliggjort, maskeret ansigt, ho-

ved ell. skikkelse (person). 2.1) (især teat.)

det til en rolle passende fysiognomi,
10 som en skuespiller fremstiller ved at sminke

sig, evt. anlægge paryk, skæg olgn. Masken
er for Skuespilleren, hvad Rammen er
foTMaleTiet.Mantzius.(Teater-Bogen.(1901).
103). Hovedvægten i Masken ligger paa
Paryk og Skæg. VortHj.IVl.95. jf: Jeg
beundrer alt Deres (o: en formodet skue-

spillerindes) Kunst, lad mig nu kiende
Dem selv. Aflæg denne fornemme Grip-
penillemaske, afvask disse Rynker, De

20 først har malet i Deres Ansigt, og siden
forgæves skiult med Pudder og Pomade.
Oehl.XVIII.59. || lægge ell. anlægge
(D&H.) en maske. Sal.*XVI. 719. jf. Tilsk.

1906.90. 2.2) (jf Karakter 5 slutn.) ud-
klædt, maskeret person paa karneval
olgn. Leander (præsenteres) at blive for-

liebt i en Maske, som er Leonora Leo-
nards Datter. Holb.MascI.ll. alle røde Ma-
squer maa gaae ind i Sahlen. Klevenf.RJ.

30 210. Du er den interessanteste Maske paa
hele BB]\et.CBemh.II.248. Tilsvarende Ma-
sker danse sammen. PaulPet.Dans.45. 2.3)

(jf. Karakter 5 ; især æstet.) i videre anv., om
typisk (og paa en bestemt maade maskeret)
staaende figur i maskekomedier olgn.

ell. om skuespilfigur af traditionel
art. (Heibergs vaudevillers) Figurer er
ikke Mennesker, men Masker, let teg-
nede Konturer, som Skuespillerne skal

40 udfylde. VilhAnd.(Skuepl.96). (Olaf Poulsen)
begyndte som Maske, men hans frodige
Sundhed sprængte den gammeldags Ko-
medies snævre Form. AKirkeby.OlafPoul-
sen.(1917).21. SaUXVI.719. jf.: en lang
udmarvet Skikkelse (plejede) under Navn
af Postholder, at bestige de europæiske
Skibe . . ej nogen bestemt Person . . men
en staaende Maske, der bestandig spilles

af en ny Person med de samme Dødens
50 Attributer. PMøZi.71.54. jf. bet. l.i slutn.:

(i de vanvittiges hospital) saae vi . . fuldt

op af travesterede tragiske Masker i en
lystig Dands. Oehl.Er.IV.77.

3) billedl. anv. af bet. l.i (og 2.i), som ud-
tryk for noget paataget, forstilt, uægte olgn.;

uden for faste forb. næsten kun som præd.
3-0 (jf- ^^^- 4.1J CB om ansigtsudtryk,
der er paataget, forstilt, lad os tage
en alvorlig Maske paa, og lade ligesom

60 vi foragte de Ting, som vi dog ikke kan
erholde. Skuesp.VJ 91. Man kan tage fejl

af Ansigter . . men ikke af Gangen; An-
sigtet kan være en Maske, men Gangen
er naturlig, den er ikke toTStilt. Blich.

(1920).XX.12. de sarkastiske Træk, der
ellers ligesom en Maske skjulte hans
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sande Udseende. Hauch.I.194. 3.2) GJ om
optræden, handling olgn., hvorved man
forstiller sig ell. dækker over sin vir-
kelige natur", sit virkelige væsen, om
foreteelse, der bibringer en et urig-
tigt indtryk af noget, fører en bag ly-
set, ell. om egenskab olgn., som man
giver det udseende af at besidde, som
man hykler; ogs. undertiden i videre anv.,

Maske for mig. CBemh.X.182. VortHj.
IV1.60.

4) brugt som (nedsæt.) betegnelse for et

væsens naturlige fysiognomi, ansigt ell. for
personen selv. 4.1) (jf.bet,4:.2) om ansigt,
der er udtryksløst, stift. Carl .. mødte
et koldt og roligt Ansigt, som betragtede
ham, uden at forandre en Mine. Denne
Maske havde han ikke før bemærket.

om tings ell. forholds ydre, bedrageriske frem- 10 CBemh.VIII.155. Hendes Ansigt var en
træden: (falsk) skin. Men, skal Taleren
vise denne Nidkierhed i sit Foredrag, saa
maae han selv virkelig føle den, Masken
bedrager ingen. Basth.GT.4. det var (ikke)

hendes Hensigt at raillere mig; ingen-
lunde; det var snarere en Maske, hun
tog, for at skjule sine virkelige Følelser.
BUch.(1920).XlII.U7. Min Ironie var Udi-

ske. Heib. Poet. X.123. -Deres Maske vil

snart blive røbet

fuldstændig Maske, uden Liv, uden Sorg.
Drachm.T.242. jf. bet. 4.4: *Jeg væmmes
ved de Masker, som jeg daglig gaar
forbi . .

I
der er ej Præg af Mennesker

og ej af Dyr deri. LCNiels.ML.30. 4.2)

ansigt; dels (jf. bet. 4.i; vulg.) som ned-
sæt, ell. spøg. betegnelse. Han faar sgu et

Par slemme Ar midt i Masken. CGjerlev.

Synd.(1915).145. De Stoddere (o: betjen-

jeg har udgivet mig for en Spanier?'
smst.VII.149. hendes tilsyneladende Hel-
bredelse . . var en sørgelig Maske.Bergs.BB.
181.

II (jf. u. bet. 1.1 og 1.2) i forb. m. under,
alt det Mod, jeg pralede af . . var et blot

forstilt Væsen; blot en Masqve, under
hvilken jeg vilde bedrage ham et Par
Rigsdaler 1t&.Ew.(1914).IV.259. Denne
Reise var en Maske, hvorunder han skiulte

Min Maske? At 20 tene) staar sgu henne paa Hjørnet og stik-

kerMaskerne sammen. 0Bang.Byen.(1924).
16. være sur i masken olgn., være gna-
ven, sur. Thuborg.F.136. Troer du, du har
Lov til at sidde dér og være sur i Ma-
sken, din infame Mæfikke? TomKrist.LA.
29. jf.: Svigermoder, to Svigerinder med
stramme Masker. Tidens Kvinder.^^/n 1929.
32.

II
dels {efter fr. chanter dans la ma-

sque olgn.; jf. Maskeklang) J^ i udtr. som:
sin virkelige Hensigt. VSO. Gang paa 30 en rigtigt dannet sangtone vil uvilkaarligt

gang giver (S. C. Andersen) under eventy-
rets maske satiriske portrætter af heiberg-
kredsens medlemmeT.FBrandt.SK.125. ofte

i forb. m. gen. af et subst., der betegner den
foregivne egenskab, hensigt osv. Laster ind-
snige sig under Dyders Maske. Holb.Pbit.
II.4. under Hengivenheds Maske skjulde
han det sorteste Forræderie. Grundtv'Saxo.
111.35.

II
lade masken falde (Tychon.

fremkalde en tydelig resonans i masken
j

4.3) (fagl., især zool.) om (mørk) maske-
lignende farvetegning paa hovedet
af dyr, især hunde (jf. Maske- 8^. Farven
(o: moppens farve) er gul med sort Maske.
LandbO.IV. 198. Sal.'XI.874. 4.4) (1. br.)

person, som har et stift, udtryksløst
ansigt, ell. som ikke i minespil ell. væsen
giver udtryk for (sine virkelige) følelser

AB.13), aflægge (Slange.ChrIV.598), ksi- 40 olgn.; ogs. om menneske uden person
s te (Suhm.V.19. Grundtv.HV.II.44. Ellen
Beumert.ToFruer.(1925).52) ell. (nu næppe
br.) afkaste ('Hei6.Pro8.FJJ.80j masken;
tage msisken a.i(Holb.Vgs.III.3. Grundtv.
Saxo.II.258) ell. (nu næppe br.) fra (LTid.
1736.478) ell. (nu sj.) aftage masken
(Holb.Mel.II.5. VSO.), aflægge sin forstil-

lelse, sit hykleri olgn., vise sin sande natur
olgn. masken falder, en forstillelse, et

ligt særpræg, uden (kraftig) person-
lighed olgn. *Til Mands Tag er det vi

trænger. | Masker ved Magten, og Mænd
lyst i Ban: | Vi har ikke Råd til det
længerl Børd.GK.12. Han hilste paa en
yngre Rigsdagsmand . . Han hilste høf-

ligt og fjernt. En Maske hilste paa en
Maske. TomKrist.H.164. 4.5) (vel efter fr.

masque (f.) i lign. bet., jf. provengalsk ma-
hykleri olgn. ophører. Hauch.CarlV.lll. e.br. 50 sco, mlat. masca, heks (se Maskotj; sml. ogs.

rivemaskenaf (nu næppe br. fra. Skuesp.

111.19) en olgn., afsløre en. lad os . . rive
Dolken fra Uret, og Masken fra Løgn.
Bahb. Tilsk.1798. 751. Hauch. DV. III.208.
O, hvor længtes han efter Dagens Lys,
for at rive Masken af ham, for at blotte

hans Troløshed. PalM. IL. n.798. D&H.
3.3) ^ lille styrke, der skal forestille
en større hær. Først 25. ('marfs^ erfarede

Rendemaske; nu næppe br.) nedsæt, beteg-

nelse for en (ung, løsagtig) kvinde;tøjte.
den smukke Herre har slaaet sig løs og
har endogsaa bragt en ung Maske (orig.:

une jeune friponnej herind i Huset . . nu
gad jeg nok vidst . . hvad den Nymphe
heder. Jacobi.(Skuesp. VII.389).

5) {efter eng. masque; ,//". Maske-komedie,
spil; æstet, vist kun om eng. forhold) om

(Napoleon), at han kun blev fulgt af en 60 de af maskerede og (pragtfuldt) kostumerede

Måske. SaUXVIL653. 3.4) ^ i udtr. spille
maske, ved sit udspil vildlede de medspil-
lende m. h. t. hvilke kort man har paa haan-
den; maskere sit spil. (han) confunderede
. . mig Spillet (o : whist) saaledes ved sine
falske Inviter, at han i Eet væk spillede

amatører udførte dramatiske festspil
(opr. bestaaende i mimisk dans, senere ud-

viklede til smaa skuespil m. dialog og sang),

der i 16.-17. aarhundrede var paa mode ved

hoffer og paa herresæder. SaVXVl.720.
„Comus", en Maske opført hos Jarlen af
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I

Bridgewater 1634, skrev Milton for sin

Ven, Komponisten Henry Lawes.NMøll.
VLitt.II.6y7.

6) om hvad der ligesom et skærmbræt
skjuler for (synet af, udsigten til) noget.

6.1) (teat.) lille dekoration, sætstykke,
der anbringes uden for scenen for at
skjule baggrunden ud for d»r, vindue
olgn. VortÉj.IV1.90. JohsDam. Overs, af
Pirandello : Seks Personer søger en Forfatter.

(1925).12. 6j) ^ om hvad der tjener
til at skjule ell. camouflere et mili-
tært anlæg, en militær stilling olgn.

for fjenden. Selv lette Taager, Dampe og
Krudtrøg virker som Masker og forkorter
. . den Afstand, hvor (lyskasteren) kan
trænge igennem.MilTid8skrJ905.4. jf.SalJ*

VI.618. H især: værn af jord, fletværk
olgn., der tjener tU at skjule og dække et

batteri, en løbegrav osv.; maskering. Felt-

arb.47. (man bør skjule batterierne) og van-
skeliggøre Fjendens Indskydning ved at

danne Masker af Grene, Risværk, Neg eller

Jord. Fægtn ingsinstr. 99. jf/". J o r d m a s k e.

CollO. D&H. O om beklædning af brædder
paa forvæggen af en minegang. „(sandet)

bliver ved at strømme ind i (mine-)Gsin-
gen ligesom Vand, saa vi kan ikke faa
rejst Afstivningen." „Har I da ikke ar-

bejdet med Maske — Brædemaske?" CBei-
serer.Krig.(1898).179. %^) (fot.) rammt af
sort papir, der lægges mellem negativet og
kopierpapiret og tjener til at give aftrykket
en passende (oval, firkantet, rund) form,
udelukke mislykkede partier af billedet osv. III.

KatalogfraBudtzMallersEfterfølgere.[ 18971.
67. 6.4) (bot., 1. br.) om den opadhvæl-
vede del af læbekronens underlæbe,
der (hos visse maskeblomstrede) lukker svæl-

get tU og skjuler kønsbladene. HBasm&KSi-
monsen.LilleFlora.(l 911).38. VBaMev&KSi-
monsen.Læreb.iBotanik.(1919).89. 6£) (zool.)

hos guldsmedelarver: den til en tang om-
dannede, forlængede underlæbe, der
dækker de øvrige munddele. BM0ll.DyL.III.
282.

7) {jf. holl. masker, d. s.; sml. Maske-
maar) f d. s. s. Larve 3. Brunnich.Entomo-
logia.(1764).7. Bliver Træet sygt, naar
Masker indfinde sig udi Stammen af et

Træ. ABull.S.172. Nemnich.III.336.
III. maske, v. ['masga] -ede. vbs. -ning.

(sv.dial. maska; til I. Mask, jf. mæske) 1)

t fede (svin) med mask; mæske. Moth.
M82. Bordene . . vare stedse dekkede . .

Munkene bleve ogsaa i Giemingen mere
maskede, end underviste; thi man fandt
ikke een eneste iblant dem, som kunde
tale Latin. Seisfr. 1. 559. VSO. 2) (til I.

Mask 2; nu næppe i rigsspr.; jf. jy. ma-
skeri, svineri, snavs (VSO. Feilb.)) knuse;
mase; blande; ælte; i forb. maske sam-
men, (tidligere, naar man vilde udmnde
honning,) maskede (man) Bier og Bie-Un-
ger med al Ureenlighed af Møl -Orme,
deres Væv og Skarn etc. tilsammen udi

eet med Svovel-Damp og alt. Fleischer.B.

439.
IV. maske, v. ['masga] -ede. vbs. -n\ng

(NatTid.^U1909.M.Tm.3.sp.6). {sv. maska,
no. dial. moska, ty. maschen; til I. Maske;
jf. Masker) 1) f lave masker; hækle,
strikke osv. masker. Moth.M84. maske
Garn. VSO. 2) (haandarb.) samle to stykker
trikotagevarer saaledes, at de knyttes sam-

10 men maske for maske; ketle. En Dame, som
er øvet i at maske Forfødninger, kan faa

Arheiåe. NatTid.^/6l909.M.Till.3.sp.6. ofte i

forb. maske sammen. VortEj.IIIl.125.

3) (haandarb.) i forb. maske op. 3.l) dels

(nu næppe br.): samle en tabt maske op paa
pinden. VSO. dels: (ved reparation af strømpe
olgn.) samle maskerne paa en strikkepind for
at strikke et nyt stykke i stedet for et gam-
melt, der er klippet af. (man) masker Ma-

20 skerne op ved Hjælp af en Strikkepind.
VortHj.IIIl.125. 3.2) reparere en silke-

strømpe olgn. ved at ordne en maske, der er
løbet op. 3.3) trævle maskerne op i noget
strikket, hæklet osv. (børnene skal) maske
Taaen op i den ene Strømpe og strikke
en ny Taa i den. EWest.Vejledn.i Haand-
arbejde.(1889).36. 3.4) (dial.) slaa masker
op. Feilb.

V. maske, v. ['masga] -ede. (jf. I. af-

30 maske, formaske ; tU II. Maske la-2; jf. U.
masket; nu næppe br.) maskere (1). Moth.
M84. Jeg skal nok maske mig saa, at

hun ikke kiender mig.Holb.Masc.1.2.
Maske-, i ssgr. især i fig. anv.: 1) (jf.

Mask-, Mæske-; fagl. (bryg., landbr.) eU.nu
især dial.) til I. Mask 1 ; navnlig i betegnel-

ser for beholdere til at opbevare masken i, fx.
(foruden de ndf. medtagne) Maske-kule,
-pose, -saa, -trug, -tønde. 2) til I. Maske.

40 3) (hvor intet andet ndf. angives) tU II. Ma-
ske 1(1-2), fx., foruden de ndf. medtagne,
maske-agtig, -fabrikant, -lignende, -løjer,

-mager samt spec. en række (fagl., især zool.)

betegnelser for (navnlig tropiske) fugle med
ma^ke (II. 4.8), fx. Maske-due, -kernebider,
-kolibri, -papegøjefinke, -tornskade, -ugle,
-værling, -væver, se især reg. i Brehm.FL.
og Wiese.T.I. -ansigt, et. (især tS) d.s. s.

II. Maske 4.1. disse dejlige Englændere
50 med deres Alpestokke og Maskeansigter.

Bøgh.DD.1872.308. || spec. (med.) om ansigts-

udtrykket ved rystelamhed (Paralysis agitans).

KliniskOrdbog.(1921).147. L -bal, en. (jf.
II. Maske 6; billard.) d. s. s. maskeret bal
(se u. maskere 4;. SaUIII.221. IL -bal,
et. (jf. -dans, -fest samt Maskeradebal; nu
1. br.) kostumebal; maskerade: karneval. Hrz.
XVII.13. ingen Kasinomaskerade, men et
stort, elegant Maskebal, hvor en virkelig

60 Dame kunde begive sig hen. Goldschm.
VIIL132. TroelsL.Vn.l02. -balje, en.

(jf. -kar; til L Mask) 1) (landbr. eU. dial.)

balje til at gemme mask i. Moth.M82. MO.
Rietz.456(skaansk). 2) (.;/. -so, -svin samt
Mæskebug; nu næppe br., jf.: „Talespr.
og temmelig ahn." Levin.) fed, lasket (og
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doven) kvinde. Moth.M82. *Af Ansigt rød,

og rund af Tallie
|
Hun var en ægte

Mask.eb&\lie. Bahb.Synt.4. VSO. Lemb.Shak.
VL51. -blomst, en. [II.6.4] (bot, I br.)

plante af de maskeblomstredes familie. Ka-
per.^ torskemund er enmaskeblomst

j
jf.M. a-

skeblomstfamilien, de maskeblomstre-
de. YBalslev & KSimonsen. Læreb. i Botanik.
(1919).87. -blomstret, adj. fjf -blomst;
bot.) især substantivisk i forb. (de) maske-
blomstrede, navn paa familien Scrophu-
lariaceæ Lindl., hvis planter ofte har læbe-

krone med maske (II.6.4), Drejer.BotTerm.
265. Lange.Flora.489. -dannet, part. adj.

[II.6.4] (bot., nu 1. br.) d. s. s. -formet. Ma-
skedannet Krone. Træearter. (1799). 330.
-dans, en. (1. br.) dans, udført af maske-
rede, kostumerede personer. MO. D&H.
-dragt, en. (1. br.) forklædning, billedl.:

particulære Interesser, som iføre sig Al-
mindelighedens Maskedragt. Heib.Pros.X.
342.
Maskednse, en. se Makkeduse.
Maske -fest, en. (jf. -bal, Maskera-

de;. Hrz.XII.41. DagNyh.^y2l925.?.sp.2.
-linke, en. [II.4.8] \ græsfinken Foephila
personata (olm. holdt som burfugl). SaUX.
262. -formet, adj. (jf. -dannet, -krone
samt maskeret krone u. maskere 4; bot.)

om blomsterkrone: læbeformet og forsynet
med en maske (II.6.4). Rostr. Flora. 1.426.

CP -frihed, en. ret for deltagerne i faste-

lavnsløjer, karneval olgn. til at tage sig forsk,

friheder, sætte sig ud over ellers gældende be-

stemmelser, konveniens olgn. Ing.EF.XIII.

76. Hrz.XII.137. Drachm.VT.233. -hæt-
te, en. (1. br.) hætte (m. udskæringer for
øjnene), der skjuler ansigtet. Tolv . . Mænd
i Maskehætter og graae Munkekapper. I«^'.

EM.II.165. smst.118. -kar, et. (til I.

Mask 1; jf. -balje; landbr. ell. dial.) kar til

at gemme mask i. Moth.M82. VSO. Rietz.

456(skaansk). -klange, en. J^ den egen-
skab ved en sangtone, at den giver tydelig

resonnans i masken ('II.4.2 slutn.). -ko-
medie, en. (til II. Maske 2.3, jf. II. Maske
5, Maskespil samf Kunstkomedie; æstet, og
teat.) egl. (m. h. t. ital. forhold) : skuespil, hvori

kun handlingen er skitseret, medens dialogen
improviseres af skuespillerne, der fremstiller

staaende typer, hvis karakter stærkt under-
streges ved ydre midler, fx. ved masker. Fra
Maskekomedien, særligt fra GherardisThé-
åtre Italien har Holberg laant en Vrimmel
af vittige Enkeltheder, brandes, jffo^ier^'.

(1884).240. NM0ll.VLitt.lI.444.
II

i videre

anv, om de fra denne stammende pantomimer
ell. andre skuespil, hvori dens staaende figurer
(Harlekin, Kolumbine, Kassander osv.) fore-
kommer. Et Eventyr i Dyrehaven eller

Cassanders opdagede Trædskhed. Maske-
Comedie i een Aet. Hrz.VIII.277. ORode.
H.undertitel. -krabbe, en.(zool.) navn paa
krabber af familien Corystidæ (spec. slægten
Corystes), paa hvis rygskjold der findes en
tegning, der minder om en maske. DanmFau-

na.IX.49f. -krone, en. [II.6.4] (bot.) ma-
skeformet krone. JHartz.Botanik forApoteks-
disciple.(1905).177. Sal.^XVI.721. -maa-
ler, en. [I.l] (fagl.) kegleformet maalered-
skab af metal til kontrol af maskernes stør-

relse i fiskegarn. Sal.^XVI.720. f -maar,
en. [II.7] om bjørnespinderens larve ell. lign.

laadne larver, hvis farve ligner maarens (jf.
Maarmaske;. VSO. -optog, et. [II.2.2] (jf.

10 Maskeradeoptog; 1. br.) d. s. s. -tog. Werl.
Holb.^235. CNyrop.Haandv.252.
Maskepi, et ell. (nu næppe br.) en

(Moth.Conv.M60. Wess.53. Levin), [masga-
ipi'] (nu kun dial. ell. vulg.Maskapi (TBruun.
11.203. Blich.(1920).X.157. HandelsO.
(1807).99. VS0.IV.M21), Maskopi (VSO.
IV.M9L OrdbS.(fynsk)), Maskompi (OrdbS.
(fynsk), jf. Feilb.), Maskanpi (FrSkousbo.
ES.10), Maskenpi (OrdbS.(sjæll.)).— t Mad-

20 skabi (Reenb.11.336. VSO.) ell. Madskaberi
(Rahb.Tilsk.1797.634)). (ænyd. madskabi,
maskopi, matskab(i), ma(d)skaberi, glda.

maatschap, matscaap, madskap, sv. masko-
pi; /"ra wnt matschop, maschupie, masko-
pei olgn. ell. holl. maatschap, maatschappij,
hvis første led er mnt. mat(e), holl. maat,
kammerat, fælle (se I. Maty, og hvis andet
led er (en afledning af) suffikset mnt. -schop,
holl. -schap (se -skab^' jf. jy. makkediskab,

30 makkepiskab. Feilb.II.534)
1) om sammenslutning, fællesskab ell. kreds

af personer. I.l) f handelsselskab, -kom-
pagni. HandelsO. (1807). 99. 1.2) f sel-

skabelig sammenkomst; selskab; kom-
sammen. *0g har vi saa engang lidt Ma-
skepi,

I
Lidt Selskab, som jeg sætter med

det samme, | Er Mutter i det hele Com-
pagni

I
. . den eneste Madame. Hrz.D.I.

109. 1.3) (talespr., nu 1. br.) om forbin-
40 delse af, sammenslutning afpersoner,

der er i (hemmelig) forstaaelse med
hinanden, har rottet sig sammen; ogs.

konkr., om de sammensluttede, sammenrottede
personer; bande. Du . . har fornægtet og
været i Maskepiet og gjort Ondt for Her-
rens Øine og solgt Formlys (som) vare
strandede og tyvstjaalne. Goldschm.SF.321.
gjennem denne (allé) kunde (vi) gaae til

og fra hinanden, uden at hele Maskepiet
50 kunde holde Bog deTo\eT.FruHeib.B.I.187.

II
danne maskepi olgn., om mandskabet

paa orlogsskib: slutte sig sammen, rotte sig

sammen om noget. OrdbS.
2) (dagl.) nedsæt, om det at have forbin-

delse med, have noget at gøre med en ell.

noget. 2.1) omgang ell. samkvem med en

ell. flere personer; især om samkvem af
lyssky art, omgang, som man finder
upassende olgn., hemmelig forstaaelse

60 olgn. *Et skabbet Faar den heele Stie
|

Besmitter . .
|
Ondes Madskabie (0: slet

selskab) \FoTdeTver gode Sæder. Reenb.II.

336. *Nattens Slør . .
|
Tilhyller Elskovs

Maskapi. TBruun.II.203. \\ især i forb. m.

præp. med. Vi^ess.53. (øens beboere) havde
for megen Foragt for deres vanartede
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Naboer . . til at have noget Slags Mad-
skaberie med åem. Rahb.TUsk.1797.634.
Hrz.VIII.171. Og De der (o: en tjeneste-

pige), ingen Sladder og ikke Maskepi med
Opvarterne. iSc7iand.S5.87. 2^) en persons

beskæftigelse, syslen med, optagethed
af, interesse for, leflen med ting ell. for-

hold; sammenhæng, forbindelse mLting
eU. forhold; i forb. m. præp. med. Bagges.l.

239. *Her seer I intet Sværmeri;
|
Med

Sligt har vi ingen Maskepie. 0ehl.SH.23.
•Saa mangen Søsterblomst (o: til valmuen)
Poeten hylder,

| Og har med dem bestan-
digt Mask!ipie.Blich.(1920).X.157. Tvangs-
og Fornuftægteskaber med deres Maskepi
med Korken . . eller Prostitutionen med
dens Maskepi med PoUti.et.Brandes.XIII.
463. den stærke Dom (o: om et utugtigt

skrift) er et retskaffent Vidnesbyrd om
strænee Sæder . . medens der i Frifindel-

sen altfor let kan ligge et Skær af Ma-
skepi med Letfærdigheden. Hørup.III.316.

3) (dagl.) brugt som nedsæt, betegnelse for

de (uheldige) forhold ell. foreteelser, der
knytter sig til, hører til noget (iscer ved

en gen.) nærmere angivet. Dine stakkels

Forældre . . slap jo uden stort Ansvar ud
af denne Verdens Maskepi. Ing.LB.II.136.
•især da Sibbern skriver deri,

|
Er der

god Forslag i dens (o: Adresseavisens) 'Ma-

skepi. HeibJPoet.XJ224. 'Jeg har en Snes
Principper haft, | nu er jeg kvit dem alle;

|

Forbi, forbi | det Maskepi. PracAtn. UF.
132. jf.: Det værste, synes mig, er Over-
§angs-. Sprog- og Folkesinds-Maskepiet i

lesvig, hvor man paa slet Dansk skal

kalde sig tyske. Ing.(Grundtv.Breve.284).
lUaske-pmd, en. (til IV. maske; nu

næppe br.) om strikkepind, filemaal olgn.

VSO. MO.
Masker, en. (tU IV. maske 2; jf.Ket-

ler(ske)) arbejder, der masker trikotage-

varer. BerlTid.^lil872.TiU.4.sp.3. Øvede
Maskere tU Trøjer med faste Skulderstyk-
ker kan straks faa Arbejde paa vor Triko-
tagefabrik. iVairtd.Viji926.3f.i 8.«i).6.

Maskerade, en. [masga'ra-åa] (nu sj.

som skriftform (men ofte brugt i dagl. tale)

Maskarade. [masga'ra'Qa] Holb.Masc.II.3.
Høysg.S.294). fit. -r. {ænyd. d. s. (JensBirche-
rod.Dagbøger.(udg.l846).362); fra fr. ma-
scarade (ældre fr. ogs. masquerade^, af ital.

mascherata, til maschera, maske) 1) (nu
især om ældre eU. provinsielle forhold) fest
(som regel: bal), hvortil deltagerne mø-
der maskerede; karneval (2); tidligere

ogs. om optog ell. optræden af maske-
rede personer; ofte i forb. som gaa paa
maskerade, holde maskerade olgn. Maske-
rade . . Er en samkvem til hove af luter

formaskede folk. Moth.M8o. paa Maskera-
der, hvor ingen kiender hinanden, ere
alle lige gode. Holb.UHH.II.5. (i disse ko-

medier) er intet for Øynene; ingen Machi-
ner, Præsentationer, Masqverader og an-
det deslige. sa.JJBet.a8''- Efter Maaltidet

blef holden først en Dantz eller Ballet,

siden en Masqverade. S/an^e.C/trJF. 785.

Høysg.S.294. Brandes.X.74. Bang.Udv.25(se
Karneval sp.l09^). || uegl. (vi maatte be-

holde bondesønnernes klæder paa og var mun-
tert) stemte over vor Maskerade; især
Fætter, der virkelig tyktes godt om sig

selv i den blaae Kofte . . de lange Rytter-
støvler . . og den højpullede Hat. Blich.

10 (1920).XVIII.lo9. 1 en By som Berlin er

et historisk Optog kun en Maskerade, som
enhver tager tor det, den er.Belgien.(1916).

58. jf.: (gaarden) er et Mosaik af indbyr-
des afstikkende Stykker Murværk . . Denne
arkitektoniske Maskerade forvirrer Tanken
uden at mishage den. Schand.EF.103. 2)
(billard.) det forhold, at en bal er ma-
skeret (se u. maskere A). Billardb.57. Ma-
skerade-, t ssgr. (f Maskarad-. Holb.

20 Masc.ll.l). af Maskerade 1. -bal, et. (1.

br.) d. s. s. II. Maskebal; uegl.: Maskerade-
ballet i Danmark. Grundtv.(bogtitel.l808).

-drasrt, en. (jf. Maskedragt^ kostume, der
anvendes ved maskerade; kamevalsdragt ; ogs.

ofte som spøg. betegnelse for en afstikkende,

løjerlig dragt, paaklædning. Bahb.Min.1803.
1.196. JPJae.II.35. billedl: Kierk.XIII.354.
-garderobe, en. 1) forretning, der ud-
lejer (ell. sælger) maskeradedragter olgn.

20 Bøgh.III.314. Krak.1930.IlJ.106. 2) om
alt hvad der henhører til en persons paa-
klædning til maskerade. GoldschmJII.179.
billedl. : en mand som Drachmann stoltserer

rundt i svundne tiders slubrende maske-
radegarderobe. 0Geismar.ND.31. -klæ-
der, pi. (nu 1. br.) d. s. s. -dragt. Holb.
MascJ.5. Skuesp.V.415. -optoge, et. (l.br.)

optog afmaskeredepersoner (if. Maskeoptog^.
Werl.Holb.^212. \ maskeradere, v.

40 [masgarBide-'ra] (ofte) gaa paa maske-
rade. Min Herre dantzer, fiandser, har-
cellerer, domminerer, masqveraderer, as-

sovah\\:s.exeT. Holb.VHH.Il.5. Maske-
rade-stads, en. (nedsæt.) om maskerade-
dragt olgn.; billedl.: den, vi elsker, klæder
os nd med sin Fantasi . . og finder os saa
først rigtig værd at elske, naar vi gaar om
i al den Maskeradestads. JPJac.IJ.89.
maskere, v. [ma'sge'ra] -ede ell. (nu

50 1. br.) -te (Moth.M85. Heib.FoetJV.275.
Brandes.X.74). vbs. -ing (s. d.). (ænyd. ma-
schere, maskere (KbhDipl.VII.210), ty.

maskieren; fra /r. masqner; <tZ II. Maske;
jf. V, maske samt demaskere)

1) ^j/. IL Maske 1) udstyre med maske
ell. forklædning, l.i) jfj/^IL Maske l.i-2^

sætte maske for ansigtet eU. (nu 1. br.)

forklæde, klæde ud (især i maskerade-
dragt olgn.); oftest refl. (ell. f intr.: Cit.1712.

60 (KbhDipl.VIII.235)): tage maske paaeU.
(nu 1. br.) forklæde sig, klæde sig ud.
Moth.M85. De maa maskere og forklæde
Dem (o: til kamevallet)JBøghJII.119.

||
j?ar<.

maskeret brugt som adj. Holb.TJsynl.1.1.

masquerede Narrer . . melerede sig iblandt
Ligfølgen.iTid.i 7^0. 77i. Alle (personerne)

Xin. Rentrykt =/i 1932 67
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ere, dog med uforandret Coiffure, maske-
rede i Hofdragt fra Frants den Førstes

Tid. Hrz.XII.125. Ingen maa . . paa offent-

lig Gade . . vise sig maskeret. Vedt.Nr.l25

*V»188S.§9. 1.2) (jf. II. Maske 1.3; nu næppe
br.) give maske (1.3) paa; spec: give
jagtfalk hætte (1.4.2) paa. 'Masqverte
Fugles Tal var Gaardens Ziir og Pragt,

|

Hvis Vinger, Klov og Næb var retted af

til Jagt. Tychm.Ver8.247.
2) (jf. li. Maske 2.i; især teat.) om skue-

spiller: give (sit ansigt) det til en rolle

passende udseende ved at sminke sig osv.

(skuespilleren W. var) en Mester i at ma-
skere sit Ansigt og give det det rette

Udtryk. Davids.KK.198. || især refl.: an-
lægge sin maske (II.2,i). VortHj.IVl.94.

II
part. maskeret brugt som adj. jeg har

yel ikke været godt maskeret. ChBourn.
E.155.

3) (jf. II. Maske 3^ G) ved forsk, midler

(især: kneb, forstillelse, hykleri) hindre ell.

vanskeliggøre erkendelsen, den rette

opfattelse af noget. 3.1) i al olm. „Mad.
Therese Jean-Brun er viet til Johannes
Bruun." . . „Naa de fordømte franske
Navne 1 De kan da maskere den ærligste

Jyåékarl.'* Heib.Poet.VII.240. Hun havde
en Bog i Haanden, hvormed hun maaske
havde villet maskere sin Bortgang.CJ5emA.
IX.246. De vil bruge vort (o: et firmas)

Navn, vort Fabriksmærke . . De vil ma-
skere Deres Forehavende for Udførsels-

forholdene i Deres hzxiå.PLevin.HG.lS.

refl. (jf. II. Maske 3.1^; et . . menneske-
fiendtligt Hierte har maskeret sig under
en Apostels Ansigtstræk. Birckner.III.146.

II
<{k i udtr. maskere sit spil, d. s. s.

spille maske (II.3.4). Spillebog.(1900).12.

overf.: *Hvad Preussen vil er uklart end,
i

Sit Spil det fint m askerer. £roZsf.IF.5.9. 3.2)

part. maskeret brugt som adj.
\\
(nu sj.)

forstilt; hyklet; uægte. Mand kand vel.. ikke
gandske forlade sig paa saadan Opførsel

hos et Fruentimmer, saasom Erfarenhed
viiser, at man ofte af masqverede Dyder
haver været bedraeen. Holb.MTkr.T.fi som
skjules, hemmeligholdes ved kneb, forstillelse,

hykleri olgn. Disse Lomme -Procuratorer
ere ikke at troe. Endog deres Ærlighed
er maskeret Gavtyveri. Olufs.GD.131. Ma-
skeret Angreb. Leth.(1800). Han er, hvad
man kalder Humanist . . det er maske-
ret Hedenskab, har gamle Provst A. sagt

vaxg.Schand.AE.200. || som er underkastet

ell. undergaaet forsk, ændringer, sadledes at

det er vanskeligt at genkende. Jeg havde
faaet et Smudsblad sendt med en maskeret
Skildring af deres Yorhold. SvLa.FM.113.
Der er let maskeret mønsk Natur i Dig-
tets næstsidste .. Sang „Tvekampen". Fii/t

And.S.142. spec. (med.) om sygdom: som op-

træder med usædvanlige symptomer; i forb.

som maskeret koldfeber. Panum.458.
SaUXIV.298.

|| (nu næppe br.) om person:
som optræder under falsk navn, anstiller sig

som en anden, skjuler sit sande væsen olgn.

en masqveret Person under det Navn
Hippolytus a Lapide . . lod udgaae et
^'kxiit.Holb.Anh.46. nedrige Bedrageres
og maskerede Hykleres Rænker. Biehl.

(Skuesp. VIII.159).
4) (jf. II. Maske Q) ved forsk, praktiske

foranstaltninger skjule synet af ell. ud-
sigten til noget, gøre noget ukendeligt

10 olgn.(hudkirtlerne hosmasketægen gør)l{u.den
klæbrig, saa at Støv og Snavs hænger fast

i denne, hvorved Dyret maskeres. Æej-^'s.

MS.^1.41. (en kommode) med vidunderligt
maskerede Skuffer. FrPoulsen.MH.II.48.

\\

(kog.) give en ret en dækkende pynt af sauce,

mayonnaise olgn. alle de halvvarme og ma-
skerede Retter paa et Gallataffel. Tode.V.
26. Poularden . . anrettes i et Ragoutfad
og maskeres med Saucen. TidensKvinder.

70 ^^Ib1927.28.
II (jf. II. Maske 6.2 samt Ma-

skering 4; sml. camouflere^ ii skjule (et

batteri, en løbegrav osv.) bag et værn af
fletværk, en jordvold olgn. VSO. Er
man under Arbejdet udsat for at bUve
opdaget af Fjenden, bør man . . søge at

maskere Arbejdsstedet ved Anbringelse
af Buske, Grene o.l.Feltarb.33. ogs.: ma-
skere bag ved værende Troppers Ild, være
i Vejen for deres Skydning.Meyer.

\\
(anat.)

30 om svulst olgn.: dække over et organ olgn.,

sadledes at en undersøgelse af dette hindres

ell. vanskeliggøres. MHSaxtorph.CliniskChi-
rurgi.I.(1877).14.

|| (jf. L Maskebal samt
Maskerade 2; billard.) i forb. maskeret
bal, bal, der ikke kan rammes ved et direkte

stød. Spillebog.(1786).183. Billardb.27.
(| (jf.

II. Maske 6.4; bot.) i forb. maskeret kro-
ne, maskeformet krone. Lange.Flora.xLV.
Warm.Bot.699.

40 Maske-relief, et. [II.1.4] (fagl.) relief,

der forestiller et ell. flere ansigter set forfra.
CarlJacobsen. Ny Carlsberg Glyptotek. Antike
Kunstværker.(1907).139.
Maskering, en. vbs. til maskere; ogs.

(mere) konkr., om det, hvormed en ell.noget ma-
skeres. 1 ) til maskere l(i). VSO. 2) (især teat.)

til maskere 2. Oversk.DS.III.100. hertil:

MaskeTingsk\inst.VortHj.IV1.95. 3) O
til maskere 3. „Jeg er uafladelig beskæftiget

50 med min ubekiendte Velgiører." . . „Hvad
vil han sige med hans (o: sin) Maskering
(o : hvorfor vil han ikke lade Dem vide, hvem
han er)?"^ Skuesp.XII.67. 4) til maskere 4.

(thebaneme) har bygget Skatkamrets Syd-
mur paa Helligdommens Ringmur, saa-

ledes at der til Maskering heraf maatte
bygges et langt Stykke ny Ringmur. JF'r

Poulsen.DG.158. \\
^ExercArtil.(1804).232.

En god Maskering og vel anbragte Skin-
60 anlæg er indirekte det bedste Værn mod

Angrebsartilleriets Ild. Feltarb.48.

]fIaske-so, en. (til I. Mask 1; jf. -svin;

nu næppe br.) so, der æder mask; overf.:

d. s. s. -balje 2. Moth.M82. VSO.(„l Pøbel-

sproget";, -spil, et. t) (1. br.) maskefest,

maskerade olgn. 'Et Maskespil i nyfor-
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bundne Gmpper,
|
En Fest til Eros' Priis

ved Faklers Blas.firz.ZJJ.ii2. billedl:

•Mængdens glade Maskespil. Sødb.GD.45.
2) (jf. II. Maske 3.2; 1. hr.) forstillelse; hyk-
leri. *Den (o: en fingeret ligfærd) er jo kun
en Leg, et MaskespH. Hauch. CarlV. 87.

Eeib.Pros.IV.328. 3) (æstet.) d. s. s. II. Ma-
ske 5. Ben Jonson skrev Maskespil tU
Hoffestlighederne. Brandes.VIlI.481. Sal.^

XVI.720. H ogs.om maskekomedie, det gi.

ital. Maskespil, smst. V.154. -stingr^ et. [I.l]

(jf. -stopning, -syning; haandarb.) kæde-
sting; ogs. om sting i maskestopning. Han
forstod at stoppe med Maskesting — det
kaldes at hmåsy. KSkytte.Før og nu.(1885).
119. VortHjJIIl.107. -stopnins, en.
[I.l] (jf. -sting, -syning; haandarb.) stop-

ning, hvorved man efterligner strikningen i

det, der repareres. VortHjJIIl.125. -STili,
et. (til I. Mask (1); jf. -so samt Mæskesvin;
nu l.br.) svin, der fedes med mask. Moth.M82.
VSO. H overf, om (ell. som skældsord til)

tyk, lasket (og doven) person. Holstein.T.
209. -syning^, en. [I.l] (if. -stopning;
haandarb.) syning med ell. rækker af masl^-
sting. Tids8kr.fKunstindustri.l898M. SaZ.»

XILIO.
I. masket, adj. ['masgd^ {til I. Maske)

bestaaende af, dannet af masker; ogs.:

som ligner, ser ud som (net af) masker.
•maskede Bundgarn. Wilst.Od.XXII.v.385.
(blodaarenie i livmoderen) danne . . et ma-
sket Net. ScMeisner. Barselfeberens Patholo-
gie.(1846)J2. Mellem disse lysere Dannel-
ser (9: paa solens overflade) ser man mør-
kerePartier,Porer, som ofte giveOverfladen
et mere masket Udseende. Sal.XVI.346.

||

wtt især (fagL) som sidste del af ssgr. (m.
adj. som 1. led) som fin(t)-, grov(t)-,
smaa-, stor-, vidtmasket. et stor-
masket l<iæt. Blich.(1920).XVI.172. Næsten
aUe forskellige Fiskeredskaber er blevne
prøvede, særlig de finmaskede. Frem.DN.
148. Bomh.Samlinger.VIII.(1913).157. Xa-
turensV.1916.19.275. i bilUdl. udtr. : et fint-

masket Net af Telegraflinier spandt sig
ud over Landene. WSchicanenfl.TF.113.

II. masket, adj. [masgdf] {tU U. Ma-
ske ell. (perf. part.) af V. maske; jf. for-

masket; nu sj.) forsynet med maske;
maskeret. Moth.M84. billedl.: lange lave
Bjergkupler, masket af Sne til langft ind
i AaTet.JVJens.NG.245.
Maske-tog, et. [II.2.2] 07- -optog; nu

1. br.) (op)tog af maskerede personer, et

Masketog med Fakler (drager) gjennem
'Rayen.Hrz.XII.161. de omløbende Ma-
sketog ved Julen (i beg. af 18. aarh.).

Werl.Holb.^217. -tæge, en. (zool.) I) [IL6]
lægen Beduvius personatus, hvis hud er saa
klæbrig, at støv og snavs hamger fast og ma-
skerer dyret. Bergs.MS.n.42. 2)[l{2)\(l.br.)

fuwn paa tæger af familien Tingididæ, paa
hvis ryg der ses et net af maskeformede
ribber. DanmFauna.XIl.145. -vers, et.

(jf. n. Maske 3.2; æstet.) vers (m. tilfældigt

indhold), hvorved fx. en visedigter anskue-
liggør sig den rytme (og rimstilling), der

kræves af den melodi, han skal sætte vers

til. Pol.^*/tot910.3. OlferUespersen.Oplevel-
ser.(1930).64. -vidde, en. I) [Ll.i] (jf.
-maaler; især fisk.) maskernes størrelse i et

(fiske)gam. ScheUer.MarO. SaUIX.440. 2)

[1.1.2] (haandarb.) det antal masker, der ud-
gør vidden fx. af en strømpe, en Strømpe af

10 en forud bestemt Maskevidde. EWest.Vej-
ledn.iHaandarbejde.(1889).23. 1. -værk,
et. [I] (nu kun nedsæt., 1. br.) om hvad der
bestaar af masker, danner eU. minder om
et netværk) olgn. VSO. MO. IL -Tærk,
et. [II.1.4] (fagl.) barok ornamentik (brusk-

værk), bestaaende af fordrejede masker olgn.

StilartJ233.

Maskin-, t ssgr. [ma'sgi-n-, ma'sgi-'n-]

(nti næppe br. Machin- ell. (sj.) Maskine- (Ma-
20 chine-), se maskine-agtig, -bjælke, -gud samt

u. Maskin-mester, -strø), af Maskuie, tater

t bet. 1.2-s P af de meget talrige ssgr. er kun
et udvalg medtaget paa alfabetisk plads ndf.;
de øvrige falder især i flg. grupper: 1. 6«-

tegnelser for, hvad der i al alm. henhører
til ell. angaar maskiner ell. maskinelle an-
læg, fx. Maskin-anlæg, -besigtelse, -efter-

syn, -fag, -forretning, -forsiring, -mate-
riale, -materiel, -prøve, -tegning, -teknik,

30 -tilsyn; spec. mærkes betegnelser for afde-
linger olgn. inden for en større virksomhed
(som fx. statsbanerne), der har med det ma-
skinelle at gøre, fx. Maskin-afdeling, -kon-
tor, -sektion. 2. betegnelser for dele af, til-

behør til maskiner olgn., ting, der bruges til

ell. i forbindelse med maskiner olgn., fx. Ma-
skin-aksel, -fundament, -kabel,-nøgle, -pak-
ning, -rem, -smørelse, -stativ ; spec. mærkes
betegnelser for, hvad der hører til maskinen

40 ell. maskinrummet paa skibe, fx. Maskin-
gods (jf. Gods 2.2^, -gulv, -lampe, -lejder,

-luge, -skot. 3. betegnelser for beskæftigelser

ell. livsstillinger knyttet til maskinvæsen, fx.
Maskin-agent(ur), -chef, -forhandler, -fø-

rer, -inspekt«r, -montør, -pudser, -repa-
ratør, -tegner, -trædrejer. 4. betegnelser

for arbejdsmaskiner, fx. Maskin-(baand)sav,
-drejebænk, -rambuk, -tromle. 5. betegnelser

for, hvad der er frenistiUet v. hj. af ma-
50 skiner (og ikke i haanden, ved haandkraft),

fx. Masnn-glas, •(kalk)mørtel, -pap, -sats,

-(heste)sko, -sten, -søm (en), -søm (et),

-tørv. 6. ssgr., hvis 2. led er et verbum (især
i perf. part.), en hertil hørende personbeteg-
nelse eU. et vbs., som betegner et arbejde, en
virksomhed, der udføres v. hj. af maskiner
(henh. den person, der udfører et saadant
arbejde; som regel mods. tilsvarende ssgr.m.
Haand-^, fx. maskin-banke, -broderi, -for-

60 arbejdet, -forme, -formning, -hækle, -hæk-
ling, -lavet, -malkning, -meje, -mejning,
-naadler, -presse(t), -presning, -saaning,
-skaaret ,-skæring, -slaaet,-smede(t), -sned-
ker, -spinding, -spundet, -stikning, -strik-

ning, -strygning, -strøget, -stukket, -syet,

-syning, -sætning, -sætter, -sømmet, -(ud)-

67«
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rueet, -va(d)sk osv. -afskrivning, en.

(jf. -skrive ; især X) afskrivning, der ud-
føres paa skrivemaskine. Krak.l930.II.1107.

Il
hertil: Maskinafskrivnings-bureau. Hage.*

538. -agtig, adj. (nu 1. br.) d. s. s. -mæssig
(2). (den, der handler) efter Nødvendighed,
(handler)Machinagtig.Buge.FT.180.-a.r-
bejde, et. (jf. -industri; især i$f) dels: ar-

bejde, der (helt ell. delvis) udføres paa ma-
skine, fremstilles v. hj. af maskiner. S&B.
D&É. dels (jf.-axheider): arbejde, der be-

staar i fremstilling ell. reparation af ma-
skiner. Scheller.MarO. -arbejder, en.
(faglært) arbejder paa en maskinfabrik, et

maskinværksted olgn. (jf. -smedj. S&B.
Scheller.MarO. -assistent, en. assistent

hos en maskinmester, især paa et skib. Lov
Nr.40^^lil892.§15. Bardenfl. Søm.II.l?3.
-bakke, en. (jf. II. Bakke 3) J, det spise-

hold, der bestaar af maskinpersonalet paa et

skib. Scheller.MarO. -besætning, en. J,
et skibs maskinpersonale. Scheller.MarO.
-bord, et. (fagl.) (vandret) plade paa
forsk, arbejdsmaskiner, hvorpaa det mate-
riale, der skal forarbejdes, lægges. AndNx.
DM.V.16?. AarbSorø.1924.71. -bronze,
en. bronze (1.1), der anvendes til maskin-
dele som haner, ventiler. VareL.*128. -byg-
ger, en. (jf. -byggeri, -bygning^ person,
der konstruerer ell. fabrikerer (større, kom-
plicerede) maskiner. VSO. Hauch. VI.286.
Fagtegning for Maskinbyggere og Smede.
Metz&Scheller.(bogtitel.l900). -byggeri,
et. (jf. -byggerj d. s. s. -bygning; ogs. om
fabrik(s-virksomhed), der driver saadant byg-
geri. CNyrop.Bidrag tilden da.IndustrisHist.

(1873).25. Scheller.MarO. Krak.1932.3096.
-bygning, en. fremstilling, konstruktion

af (især: større, komplicerede) maskiner.
VSO. Suenson.B.II.121.

|| (nu næppe br.)

om selve den konstruerede, byggede maskine.
Hauch.VI.124. -dagbog, en. (j/. -journal^

^ bog, hvori alt vedrørende maskineriets

drift i et skib indføres. LovNr.56^1*1892.
§35. Hage.*291. -del, en. om hver af
de dele, hvoraf en maskine er sammensat.
Bergs.PP.46. Hage.*826. billedl: en Mand
er en Mand og ikke en Maskindel. iJoos.

Moderne ty.Litteratur.(1914).104.

Maskine, en. [ma'sgi'na] (nu kun un-
dertiden (arkais.) i bet. 4 Machine [ma'ki'na,

ma"Ji'n8] f Maschine. LTid.1741.777. Bibi
Læg. 1814. 169. JBaden.FrO. f Machin.
Graah.PT.I.154{co Brændevin);, flt. -r. {ty.

maschine, fr. eng. m^achine; fra lat. ma-
china, af gr. meehané (se Mekanikj)

1) om (kunstfærdig, sindrig) indretning,

der er konstrueret ell. opbygget med en vis

praktisk anvendelse for øje. 1.1) (nu næppe
or.) i al alm. som betegnelse for noget (især:

et sammensat hele), der er indrettet, opstillet

ell. konstrueret i et vist øjemed, ell. som be-

tegnelse for noget sammensat, man ikke kan
bestemme nøjere; indretning, en meget
sælsom Machine . . havde draget mine
Tanker til sig. En Hob Kurve, som syn-

tes at flytte sig paa et Par menneskelige
Been, satte mig i FoTuadT'mg. Ew.(1914).
1.68. Leth. (1800)(om stillads).

\\ (jf. Ma-
skineri l.i; teat.) om et teaters sceneind-
retninger, dekorationer som helhed be-

tragtet ell. om en enkelt del heraf, især
kulisse; ogs. om en skuespillers udstyr

,

forklædning, maske ell. enkelt del heraf.
•Med anderledes Navn og Skik | Det

10 Opera nu heder,
| Med Spillen, Dand-

sen og Musik,
|
Maskiner, kostbar Klæ-

der. i2een6.lJ.46. (i disse komedier er der)
intet for Øynene; ingen Machiner, Præ-
sentationer, Masqverader og andet des-
lige. Holb.JJBet.a8«. hun . . sætter ham
en Machine paa Hovedet med toe Horn.
sa.Bar8.V.3. Hun gaar ud af Machinen
yderst paa Theatro (o: ud i prosceniet).

KomGrønneg.I.31. Venus sees i en Ma-
20 chine (o : en dekoration af form som en sky

olgn., der kunde hejses ned paa scenen)^

smst.III.270. (Holberg) siger reent ud,^

„at der er kuns en Dør i Stuen" . . hvor-
for sørger Direkteuren ei for, at den Ma-
skine bliver brugt, som kuns har en Dør?
PdRosenst G.DramatiskJournal.I.(1771).377.
jf. Nystrøm. KO.196. StSprO.Nr.l52.9ff.
80. hertil ssgr. som: Kryber ind i Doc-
tor Machinen og exercerer sig. Holb.

3p Hex.1.6. (en) Fængsels-Machine (o:

fængselsdekoration). Cit.1724. (Nystrøm.KO.
197). 1.2) (nu kun i visse spec. anv., se ndf.)
om (mindre) redskab, apparat ell. in-
strument, der virker ell. anvendes paa en
vis maade, ell. (m. overgang til bet. \.z) som
man betjener sig af ved udførelsen af et ar-

bejde. Moth.Conv.M60. „Er jeg nu i Stand
tii at tage nogen Vomitif ind?" — „Jeg
har et lidet Instrument eller en Machine

40 (o: om en lille blykugle, der sænkes ned i

halsen), hvorved saadant uden Besvær-
lighed skal giøres.'' Holb.Rpb.III.6. en
Machine (o: om et ildslukningsapparat)y

som . . er saa liden, at dend overalt .

.

kand henbæres, irid.i755.75. Uhre, og
fleere saadanne Maskiners Mekanisme.
AWHauch.(1799). 114. udenfor Nyborg
staar en (optisk) Telegraf . . Man kan ved
disse Maskiner faa tydelige og bestemte

50 Underretninger fra den ene Provins til

dentinden.Cit.ca.l800.(SvendbAmt.l925.73).
de enkelte ell.simple(AWHauch.(1799).
113. VSO.) maskiner, (fys., foræld.) om
vægtstangen, skraaplanet, tandhjulet, trissen,

skruen og kilen. AWHauch.(1799).93. Paul-
sen.1.76. de sammensatte maskiner,.
(fys., foræld.; til dels til bet. l.s^ om kon-

struktioner, der er sammensat af flere ele-

menter, flere „enkelte maskiner". AWHau^h.
60 (1799).93. VSO.

||
(med., foræld.) om et kom-

pliceret, indstilleligt apparat til støtte for
brud, skævheder olgn. (knæleddet) havde
faaet saadan en Fasthed, at det blev ta-

get ud af Maschinen og en Skinne af

Blik blev anlagt. BiblLæg.1814.169. Ma-
skinerne . . indsyes . . i et almindeligt
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Corset. CamillusNyrop. Bandager og Instru-
menter.111.(1877).20.

|]
(billard.) stang, til

hrris ene ende der er fastgjort et rektangu-
Icert stykke træ med halirrunde indskæringer,
hvori køens spids let kan glide. Billardb.9.

II (jf. Kaffe-, Koge-, Temaskine; gldgs.)

apparat, hvori man i længere tid kan holde

varmt vand (fx. til te ell. kaffe) paa koge-

punktet; samovar; selvkoger. Anti-Spec-
iator.30. den snurrende Tekedel eller den lo

syngende „Maskine". VilhÅnd.AD.27. jf.:
(en) Messingmaskine med Løvefødder
og Gesvejsning. B^o8ir.G.54. spec. i forb.

vand paa maskine. Paa Fortunen be-
stilte Madam Hansen Vand paa Maskine.
Schand.SB.lo8. Skovføy.LM.13. i3) et af
forsk, (faste og bevægelige) dele kon-
strueret (opbygget) hele, hvorved et
arbejde let og praktisk kan udføres,
eU. som er i stand til at omsætte en 20

modtagen bevægende kraft til prak-
tisk arbejde (arbejdsmaskine), til at over-
føre en kraft ell. omsætte energi fra en

form til en anden (kraftmaskine, elektrisk

maskine) olgn.; ogs. undertiden om saadan
konstruktion med tilbehør, ell. om køretøj

olgn., der drives af en saadan; især i fagl.
spr. bruges ordet i mange spec. anv., fx.
(foruden de ndf. fremhævede) om (ell. som
forkortelse for) damp-, flyve-, klippe- (jf. 30

maskinklippe), høst-, meje-, slaa- (jfkøre
sp. 77"^- samt Maskinkusk^, ruge- (jf. Ma-
skin-hane, -høne, -kylling), skrive- (jf. Ma-
skin -afskrivning, -skrive(r)^, symaskine
(AndNx.DM.V.167). (romernes) Machiner
at kaste Steene med.KSelskSkr.I.344(jf.Kii-
stemaskine 1^. forskiellige Maskiner, som
bruges i det daglige Liv, saaledes som
Dreierbænken, Spinderokken. A WHanch.
(1799).114. Maskiner, hvorved man kunde 40

seUe paa disse Floder, uafhængig af Strøm
og Sil Yinå. Hauch.VI.124. Du (»naa) ikke
komme Maskinen (o: paa en papirfabrik)
for nær. ECAnd.Breve. 11.728. LandbO.
IV.29. paa maskine, ved maskinkraft;
især i udtr. for, at noget er fremstillet, lavet

V. hj. af arbejdsmaskiner (og ikke for, i

luianden; jf. u. Haand 2.3). aldrig i sine
Levedage har det været den rigtige, gamle
Haandtatovering, men det er gjort paa 50

Maskine, lisom at man trykker paa Lær-
red. KLars.SF.67. Den Kontrakt, der er
renskrevet paa Maskine (o: skrivemaskine),
skal læses igennem og konfereres. Pie-
vin.Ejem.(1919).151. haandgjort arbejde
er altid solidere end det, der er lavet
paa maskine

j jf. Masklnrulle: her rulles

paa maskine
j || om motorcykel ell. (nu lidt

gldgs.) alm. cykel. Blækspr.1891.17. Er han
paa Cykel, maa han have øvet sin Ma- 60

skine til at være saa haardfør som en
Kamel. ViXhAnd.AD.lOG. Harley DavLdson
. . Indian med Sidevogn . . sælges. Min-
dre Maskiner tages i Bytte. PoU*l9l921.11.
sp.3.

II vL om dampmaskinen ell. motoren
i et skib ell. om hele det dertil hørende an-

læg ell. rum. Skibsklokken havde allerede
lydt anden Gang, og af og til stampede
Maskinen et Par korte Slag.CMøll.PF.
399. vi var allesammen med, alle fra

Broen og aUe fra Maskinen. CarlSør.S.
11.11. Kommandoordene til Maskinen gen-
nem Talerøret ere følgende: „Klar i Ma-
skinen!" hvorpaa svares fra Maskinrum-
met: „Klar erl'* Bardenfl.SømJJ232. ma-
skinen gaar(bak, fuld kraft), se gaa sp.oOP*.

II
(jærnb.) om lokomotiv. •Maskinen,

|

den vældige Tingest, staar rolig og sy-
der

I
og hyller sig i B.øg.JVJens.Di.67.

DSB.MatrJIJ.6. død maskine, se død
sp. 20^. 1 .4) (jf. maskinmæssig 2) bille dl.

ell. i sammenligninger; nu kun til bet. 1.3

og oftest om virksomhed, der foregaar paa
en ganske regelmæssig, ^mekanisk" maade,
om person , der arbejder paa mekanisk vis,

mangler selvstændigfud olgn., tidligere spec.

om levende væsen, der tiden evne til selv-

stændigt at overveje og bestemme sine hand-
linger, mekanisk maa følge naturens love.

(Cartesius er) henfalden til den bekiend-
te Lærdom, hvorved Dyrene frakiendes
Aand, og blive giorte til blotte Ma-
chiner. fio/6. Ep. 7. i 7i. en Affect . . er
Hiulet, som alleene driver (sværmeren)
som en Machine, saa at . . de klareste
Argumenter . . kand ham aldeeles ikke
bevæge. sm8t.IV.17. Saadanne Folk handle
som Maskiner . . Vaner og Frygt drive
dem til visse Handlinger, ligesom Loddet
driver et Uhr. JSneed.III.3o8. Husets Indre
(gik) som en Maskine, rolig, ensformig og
uden Afbrydelse. Goldschm.lI.35. *En Ver-
den, spændt i Snørebaand,

| os passer
ikke ganske . .

|
der dyrker man en Poesi,

|

som skæres paa Maskine. Eich.1.4. kan de
faa mig til at føle jeg er et Menneske —
ikke blot en Maskine der kræver lidt

mere Smørelse. AndNx.PE.III.91. jf. bet.

2.i: Hjertet var dog kun en Ting, en Ma-
skine. Z-auc«en.S.9 7. H (nu næppe br.) om
person, som (viljeløst) lader sig bruge af en
anden til at udføre noget efter dennes ønske

;

redskab (i en andens haand). *Jeg ingen
Villie har, jeg er ickun Machine,

|
Det

Hiul, som driver, er min Jomfrus Nick
og 'Siine. IIolb.Mel.V.7. Geistligheden ^^ar
været) de Maskiner, ved hvilke de Mæg-
tige udøvede deres Kæyn. JSneed.VI.408.
Herr Conrector maatte blive en Machine
i deres Haand, som de kunde gjøre med,
hvad de vilde. Ew.(1914).IVJ24.

2) (nu 1. br.) overf., om et af samvirkende
dele bestaaende organisk ell. organiseret
hele; organisme; maskineri (2). 2.1) om
den dyriske organisme. *i hvert men-
neske en selsom Chaos er,

| Af Frygt,
Formastelse, Kaaldsindighed og iver, [

Som vor machine hen i precipicer (o:

uoverlagte handlinger) driver. Holb.Skiemt.
C3r. vi har seet, hvor konstig Biens heele
Legems Maskine er hygget. Fleischer.B.

88. (for at) forfølge den vel anslagne Cur
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. . og styrke den heele Machine, ordi-

nerede jeg Patienten følgende. Garboe.

TA.35. 'At blive gammel, sløv og graa,
|

Det maa nu saadan være . .
|
Lidt efter

lidt Maskinen
|
Faaer hist og her en

Brøst og Bræk. Winth.X.32. 2.2) om or-
ganer ell. institutioner af social, ad-
ministrativ olgn. art ell. om disses hele

indretning, organisation osv. (jf. Statsma-
skine). Uordener forvirrede Statens heele
Maskine. Schytte.IR.V.146. en Bonde kan
(ikke) giennemsee den heele Sammenset-
telse af den Machine, Regenten har af-

tegnet. 0Guldb.Br.246. 1832 brugtes for

første Gang den politiske „Maskine" . .

det store Valgsystem, hvorved Partiet i

hver enkelt Stat (o: i De forenede Stater)

udser sig de delegerede, som paa et Lands-
møde skal „nominere" Kandidaterne til

Præsident- . . posten. Verdenshist.V.329.

3) (æstet; 1. br.) videre anv. af bet. l.i

slutn. ell. bet. 1.4, om udvortes (konstrueret)

ell. overnaturligt middel til at befor-
dre handlingen, løse en knude, konflikt

olgn. i et digterværk (især et skuespil),

spec. (jf. Maskineri 8 samt Maskinegudjow
det mytologiske apparat i ældre (dramatisk)
litteratur. Den Tragedie, deri „Guds Fred"
var en udefra virkende Maskine, kommer
her fra inåen.VilhAnd.Litt.IV.434. gude-
maskinen (bærer) ansvaret for (Achil-

leus's) beslutning at ville udlevere Hek-
tors lig. EdvLehm.(StSprO.Nr.lll.6).

4) (nu sj., arkais.) sindrigt paafund;
især l'j/. Machination , machinere^; sind-
rigt udtænkt plan, intrige, rænke-
spil olgn.; spec. om intrigen i en komedie.

Jeg har en hob Machiner i Hovedet, som
skal sættes i Verk. Holb.Stu.1.9. Lade en
Maskine spille, bruge eet eller andet
Kunstgreb. Leth.(1800).162. (sæt) alle de
Maskiner i Gang, som Din ypperlige For-
stand og grundige Kundskab kan ophitte
til min Frelse. RudBay.EP.II.l?. i „Phor-
mio", hvor den glimrende Parasit driver
Machinen, er Lystigheden iøjnefaldende
nok. NMøll.VLitt.I.508.

|| f om den maade,
hvorpaa noget (sindrigt) er udtænkt ell. plan-
lagt; indretning; konstruktion, jeg har
forfærdiget en vogn af en saadan Ma-
chine at den ved Hiul kand gaae lige-

som et Uhrverk og drives frem af sig

selv uden at trækkes af Heste. Holb.Bpb.
II.2.

5) som nedsæt, betegnelse for noget stort
og klodset, noget tungt virkende olgn.

II (nu 1. br.) om stort køretøj , karosse
olgn. Diligencen, en forfærdelig Machine
af to Etager. FrSneed.1.284. En Art Ca-
lechevogn . . en klodset Maskine af Træ.
HCAndJII.29.

\\
(nu næppe br.) om stort

fartøj. Bagge8.L.ILl41. H (dagl., næsten
vulg.) stort klodset (kvinde)menneske.
man kan aldrig vide, hvor snart den gamle
Maskine (o: en arvetante) reiser af.Blich.
(1920).1 7.57. det er ret en Maskine. JBa-

den.FrO. 'Jeg og min Josefine
| en kæmpe-

stor Maskine. Scalarevy.1917. OrdbS.(Møn).

II
(l.br.) om noget immaterielt; spec. om lang-

trukkent ell. kompliceret skuespil, med ind-
viklet opbygning, stort ydre apparat olgn.

(jf. fr. machine, om skuespil i 5 akter), (i

Sacha Guitrys skuespil „Je t'aime") er hver-
ken Eksposition, Intrige eller Opløsning
som i de store kunstfærdige og falske Ma-

10 skiner, vi i Reglen præsenteres for paaTea-
tret. 4 ^^^^.(PoZ.iViiiS^O.S.sp.ey. Skue-
spillet (o: Maria Stuart) er . . mere tak-
nemmeligt (at spille) end de fleste af Schil-
lers andre historiske Maskiner. SvLa(smst.
Viil928.10.sp.2).

Maskine-bjælke, en. (^, nu næppe
br.) om de to tværbjælker i et (hjul)dampskib,
der ligger under dækket, umiddelbart foran og
bag ved maskinen og bærer en del af denne.

20 Funch.MarO.I.168. -gnd, en. (ty. maschi-
nengott; som gengivelse af lat. deus ex ma-
china; jjf. Maskine l.i (slutn.) og 8 samt Ma-
skineri l.i; nu næppe br.) gud(inde), der paa
et afgørende punkt i et drama griber ind i

handlingen, han (for) ud som en Maskine-
gud i en Tragedie. Schand.IF.126.
O maskinel, adj. [masgi'næl'] (f ma-

chinal. Holb.Ep.II.205. JBaden.FrO. jf.
Meyer.^ f machinalsk. LTid.1756.50). (Jf.ty.

30 maschinell
,

/"r. machinal, ia<. machinalis;
til Maskine) 1) som angaar, henhører
til ell. frembringes, udføres v. hj. af
en maskine (I.2-3). JBaden.FrO. naar det
rent maskinelle ved Boringen passes om-
hyggeligt . . overgaar (tovboringsmetoden)
alle andre Metoder i Hurtighed.-Fre»i.i)iV.6.

En Slibesten vil . . sædvanligvis blive bil-

ligere at sUde paa end en Fil og, da den kan
drives maskinelt, kunne udrette mere.Ban-

40 nover.Tekn.273. 2) (nu 1. br.) som minder
om ell. virker som en maskine ; maskinmæs-
sig (2); mekanisk; automatisk; uvil-
kaarlig;uov erlagt, denførstelmpression,
som Objecta giøre paa os, er machinal:
Thi Legemets Machine er saaledes dan-
net, at derudi kunde produceres tilsyne-

værende Passioner, endskiønt der ingen
Siæl var. Holb.Ep.lI.205. (sværmeres) Re-
ligion . . grundes (ikke) paa Fornuft, men

50 er Machinal. sms^JF. i 7. det ekspressio-
nistiske Drama . . bandt Skuespillerne til

knappe, maskinelle Bevægelser. PoZ.'V?

1930.5.SP.1. NisPet.SG.360.
Maskin-elev, en. (jf. -lærling; især

J,, foræld.) elev paa (marinens) maskinskole.

Scheller.MarO.
Maskine-mester, en. se Maskin-

mester, maskinere, v. se machinere.
Maskineri, et. [masgina'ri-'] ff Maschi-

oo neri. JBaden.FrO. Meyer.^). flt. -er. {ty. ma-
schinerie; fra fr. machinerie; jf. u. -eri 8.2)

1) om maskiner ell. alle de enkelte
dele af en maskine med de dertil hø-
rende indretninger og anlæg, l.i) til

Maskine l.i; især (teat.) om et teaters scene-

indretninger, dekorationer, udstyr olgn., nu
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vist kun (tU Maskineri 1.2^ om de rent

maskinelle indretninger og anlæg. Dilettan-

ten . . sætter alle Theatrets Midler i Be-
vægelse, Maskinerie, Orchester og Ballet.

Hrz.XIIIj201. Udstyrsstykker med stor-

artet Maskineri (o: paa marionetteatre).

SaVXVI.632. StSprO.Nr.l52.9.1o. „Et.
Sivertsen ved Theater-Maskineriet",
ham, der gav Signalerne tU op og ned,
ind og ud med Tæpper og Coulisser. EC
And.fl919).V.51. jf. Maskinegud: Gud-
inde fra Maskineriet. -Brandes. ('Tiis/c.

1922.1.33). U) til Maskine /1.2 ell.) 1.3.

i Engeland, hvor Maskineri og Damp
alt i Barndommen gier Mester- Stykker,
som Kæmpe -Kræfter maa studse ved.
Grundtv.BrS.169. det Maskineri, Fulton
. . anvendte. Hauch. VI.259. som et Damp-
skib i Storm, hvis Maskinerie er for stort

i Forhold til Skrogets Bygning. Kierk.VII.
386. Scheller.MarO. | (nu næppe hr.) om
fabriksvirksomhed (der anvender maski-
ner). „Rigdommene . . samle sig hos en-
kelte Fabrikeiere." — »Der drive Menne-
sker sammen som umælende Qvæg, for
at lade dem slide Nat og Dag . . i Ma-
skinerierne." Ploug.Sylv.lOl. || Ulledl. Hrz.
D.in.89. med et Smil blottede (han) et

Maskineri af hvide Kæmpetænder. Ponf.
F.I.316.

2) overf. (jf.Ms&kme 2), om organisme
ell. organisation, hvis opbygning ell.

virken minder om et maskineri. 2.1)

(især spøg.) om (funktionerne i) den dy-
riske organisme, saadant et Glas kan
bringe Liv i Maskineriet. Sos/r. G.i 66. nu
vil Maskineriet snart ikke længer — 72,

ja det er dog en Post. Nathans.EDJIJ.22.
2*2) (jf. Apparat 1^ om indbegrebet af
en række i hinanden gribende virk-
somheder ell. organisationer, der tjener

et vist formaal. Husets Maskineri fortsatte

sin ensformige Bevægelse. Goldschm.FV.
1.33. det administrative Maskineri. Schand.
SB.96. (han forklarer) hende det indvik-
lede Maskineri, der udkræves fra den Dag,
Grunden bliver kjøbt og til Huset ved
Hjælp af Banklaan staar færdigt. IstedMøl-
lerJlsebil.(1904)J76. Store og smaa For-
eninger virker med et uhyre Apparat,
som paa mange Maader søger at efter-

ligne Statens Maskineri, som naar man
f. Eks. kalder en Forenings Vedtægter
dens Love. Tilsk.1928. II.21 7(jf. Statsma-
skineri^.

3) (æstet.) om indbegrebet af de u. Ma-
skine 3 nævnte midler, spec. om det myto-
logiske apparat i ældre digterværker osv.

(digtet) er en Efterligning af Pope's „Lok-
kerov" med Sylfer og andet Gudema-
sk in e r i til Overmaal. NMøll. VLiU.IlI.379.

4) (jf. Maskine 4; «« næppe br.) om li-

stige paafund ell. bestræbelser til op-
naaelse af noget; machination(er). JBa-
den.FrO. Meyer.
Maskine-strø, en. se Maskinstrø.

Maskin-fabrik, en. (jf. -byggeri^
fabrik, der fremstiller maskiner. Lov^^/s

1868.S26. »Han gik paa en Maskinfabrik,
|

Og skjøndt han var og blev et Skarn,
|

Han fik dog lært lidt Mekanik. ..Ftt/"J.

(1872)J27. Krak.l930.II.1110. -fabri-
kant, en. (jf. -hygger) ejer af en maskin-
fabrik. CNyrop.Bidrag til den da. Industris

Ei$t.(1873).o9. Scheller.MarO. -folk, pi
10 (jf. -karl, -mand^ spec. (til Maskine l.i ; teat.)

om scenefunktionærer. ECAnd.XII.30. St
SprO.Nr.152.18. -gtatg, en. (nu sj.) om
en maskines regelmæssige bevægelse ell. om
lignende bevægelse af andre ting. VSO.
-|^am, et (fagl.) dels om masktnspundet
(hørjgam; dels om garn, der anvendes til

syning og strikriing paa maskine. S&B. Feilb.

-gevær, et. (jf. -kanon, -pistol, -skyts^ H
selvladende og selvaffyrende skydevaaben af

20 geværkaliber, hvormed der automatisk kan
skydes lange rækker af hurtigt paa hinanden
følgende skud; mitrailleuse. OpfB.*IV3.41.
EErichs.TD.95. SMich.TJ20. -hal, en. (jf
-hus, -rum, -sal^ hal (i en fabrik olgn.),

hvori maskinerne er opstillet. Dagbl.*''/il88o.

l.sp.4. BerlTid.^*/il913.Aft.l.sp.6. -ham-
mer, en. hammer, der bevæges ved me-
kanisk kraft (mods. Haandhammer/ Wagn.
Tekn.125. OpfB.UIIl.87. -hane, en. (jf.

30 -høne, -kylling; fagl.) hane, der er udruget
paa maskine. Fjerkræavls- ogBinærings-Ti-
dende.1917.91. -havari, et. J, ^j/. -skade^
havari, bestaaende i skade paa skibets ma-
skine. Scheller.MarO.248. -hestekraft,
en. (jf. -kraft; fagl, I br.) d. s. s. Heste-
kraft 8. LandbO.lI.625. -hns, et. (iscer

fagl.) hus, hvori en maskine (fx. et lokomo-
tiv) kan anbringes, naar den ikke er i brug;
selvstcmdig bygning ell. afdeling ved fabrik

*) olgn., hvori de maskiner, der leverer kraft til

virksomheden, er anbragt; rum, hvori en min-
dre maskine (fx. motoren i et fartøj) er an-
bragt. VSO. MB.1845J03. S«£P. Den mær-
kelige Bygning var Fabrikkens Hjerte,
Maskinhuset. Tandr.B.63. -hene, en. (jf.
-hane, -kylling; fagl.) høne, der er udruget
paa maskine. Fjerkræavls- ogBincerings-Ti-
dende.1917.91. -industri, en. (jf. -arheide ;

især t) dels (nu I br.) om (masse)fremstil-
50 Ung af varer paa maskine; dels om indu-

striel fremstilling af maskiner. Maskinindu-
striens Jag . . havde smittet det religiøse
Liv. Pont.LP.VlII.140. Eage.*425. -in-
Senier, en. ingeniør, der har med (frem-
stilling af, tilsyn med) maskiner at gøre;
spec. (efter 1894) betegnelse for de paa Po-
lyteknisk Læreanstalt uddannede ingeniører,
hvis hovedfag er maskinlære. Bek.Ér.l48*Vr
1894.III.B. SaU-XII.381.

60 O maskinisere, v. [masgini'se-ra]
-ede. (i nyeste tid dannet til Maskine ; I br.)

bevirke, at noget (nogen) bliver maskinmæssigt,
mekanisk, aandløst; mekanisere. Organisa-
tionen maskiniserer det religiøse Aandsliv.
KE Nielsen. Religiøsitet og sjælelig Sundhed.
(1924)J29. det maskiniserede Menneske
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(drejer) sig rundt og rundt i sit central-

opvarmede . . Bur. Jørg.DB.118, Skolen er
blevet maskiniseret, det hele System er
aandløsti ENielsen- Stevns.Som du saar —

.

[1929J.120.
maskinist, en. [masgiinls^l] (f Machi-

nist, se ndf. f Maschinist. JBaden.FrO.). flt.

-er. (ty. maschinist; fra fr. machiniste) 1)

(jf. Maskine l.i; teat, nu næppe br.) d. s. s.

Maskinmand 1. *Machinister og Lampister
|

Og Korister og Statister. Bøgh.IIL156. 2) f
person, der opfinder ell. konstruerer maskiner;
maskinbygger, -konstruktør, (dampma-
skinerne) ére byggede af Brødrene Perler,
som ere meget kyndige Machinister.^M^^'e.
Beise.(1800).403. JBaden.FrO. Meyer.^32.2.

3) person, der passer en maskine, et

maskineri; nu spec. (efter 1874, især ^)
om person, der har bestaaet maskinist-
eksamen. Meyer.^832. LovNr.56^'>U1874.§l.
Damptærskeværket . . har med Ilægger
og Maskinist været hele Landsbyen rundt.
Fleuron.IN.97. LovNr.74^ynl928.§13f || her-

til ssgr. som Maskinist-eksamen (LovNr.56
^Vil874.§2), -messe, -skole (Krak. 1932.
8098), -undervisning ofi.

Maskin-jomfru, en. kvindelig arbej-

der, der betjener en maskine; især (f) om
syerske. Maskinjomfruer til Kasketter. Æ!I)i^.

^^/iol904.4.sp.6. Larsen, -journal, en.^
d. s. s. -dagbog. Scheller.MarO. SaUXIII.
212. -kanon, en. ("jii, foræld.) et stykke
skyts (især af kaliber 37-47 mm.), som v. hj.

af en særlig ba^lademekanisme kan udføre
en hurtig, kontinuerlig skydning. Scheller.

MarO. -karl, en. (til Maskine l.i; teat.,

foræld.) d. s. s. -mand 1. Blich.(1920).IV.20.
HCAnd.(1919).V.52. JVJens.C.13. -klip-
pe, V. især (barb.): klippe haaret tæt af med
en (klippe)maskine; især i perf. part. brugt
som adj. Det maskinklippede Haar. Pont.
LP. Vi.4. han havde . . faaet sig maskin-
klippet lige til Hoyedhnden.JVJens.EE.
102. -klokke, en. ^ klokke paa maskin-
telegraf. Scheller.MarO. -konstabel,
en. se Konstabel 1. LovNr.2W^^kl909.§39.
-konstrukter, en. (jf. Maskinist 1^ se

Konstruktør, -korps, et. ^ korps i ma-
rinen, som besørgede tjenesten i maskinerne
i orlogsskibene (ophævet ved LovNr.345''ls
1922). Bardenfl.Søm.n.l74. Lov Nr. 215
^V9l909.§14. -kraft, en. (mods. Haand-
kraft, levende kraft (se II. levende i.2)). Lov
Nr.56^Vd874.§2. Scheller.MarO. -kusk,
en. (landbr.) kusk, der kører med mejema-
skine olgn. Landbo.11.165. Herregaardenes
Adresse-Tidende.^''Iil922.5.sp.6. -kylling:,
en. (jf. -hane, -høne

; fagl.) kylling, der er

udruget paa maskine, -kælder, en. (til

Maskine l.i ell.i.3;jf.-loit; teat., foræld.)kæl-
der under et teater, hvori en del af scenens ma-
skineri findes. Larsen. BerlTid.^^litl93l.Aft.
3.sp.5. -liv, et. (jf. Maskine 1.4 samt Fa-
brikliv; nu næppe or.) regelmæssigt, ensfor-
migt liv. VSO. -loft, et. (til Maskine l.i;

jf. -kælder; teat.) rummet over scenen, hvor

hovedparten af det til sceneforandringer osv.

anvendte maskineri findes; snoreloft. Schand.
BS.260. Trækvinden, der svøbte ned fra
det taarnhøje Maskinloft.Drachm.F.II.197.
-lære, en. 1) (fagl.) læren, videnskaben
om maskiners konstruktion og beregning; an-
vendt mekanik. VSO. SaVXyi.728. 2) (jf.
-lærlinge uddannelse paa maskinfabrik ell.

-værksted; især i forb. som komme, staa,
10 sætte, være i maskinlære.J.afc/. F^.73. SaV
XIV.217. -lærer, en. (nu næppe br.) læ-
rer, der underviser i maskinlære (1). VSO.
-Iserling:, en. person, der er i maskinlære
(2).BT.^^/il931.8. -mager, en. (nu næppe
br.) haandværker, der forfærdigede ell. re-

parerede maskiner (1.2-3). Schytte.IB.V.8.
OrdbS.(sjæll.). -mand, en. især (jf. -folk,

-karl, Maskinist 1; til Maskine l.i; teat.) om
funktionær ved et teater, der foretager scene-

20 forandringer olgn. arbejde; scenefunktionær.
S&B. BerlTid.^y8l931.M.7.sp.4. -mester,
en. (f Machine-. Holb.Ep.IV.494. Ew.(1914).
IV.357. t Maskine-. vAph.(1759)). 1) (til

Maskine l.i; teat.) maskinfolkenes, scenefunk-
tionærernes leder; scenemester. Éolb.Ep.IV.
494. Eto.(1914).IV.357. HCAnd.(1919).V.
54. StSprO.Nr.152.15. 2) person, der fore-
staar pasningen af en maskine, et maskinelt
anlæg; spec. om person, der (ved at bestaa

30 visse eksaminer olgn.) har erhvervet sig ret

til at passe ell. forestaa pasningen af maski-
neriet paa skibe. Harboe.MarO. LovNr.215
^'^1^1909.§39. jf ogs. -officer samt Marine-
ingeniør, -mæssig:, adj. 1) d. s. s. ma-
skinel 1. JBaden.FrO. (u. machinalj. det
sidste haandværksagtigt og maskinmæs-
sigt frembragte Meddelelsesmiddel (o:

bogtrykkerkunSen). Brandes.VI.38. Maskin-
mæssig Udførelse af Betonveje. Da. Fej-

40 tidsskrtft.1926.196. 2) d. s. s. maskinel 2.

den allerede øvede Haand faaer Færdig-
hed i at arbeide maskinmæssigt eens.
JohsBoye.Ind.26. den maskinmæssigt ind-
proppede Religion. Frankenau.Sundheds-
politie.(1801).218. Maskinmæssig styrede
han atter sine Skridt til Elven.Hrz.KV.223.
hun (var) indtraadt som nyt Hjul i Husets
store, maskinmæssige Orden. Goldschm.
III.7. Tilsk.1927.1.226. -officer, en. (jf.

50 -mester 2) J^ især i flt, om de skibsofficeren-,

der forestaar pasningen af maskineriet. Schel-

ler.MarO. SaUXVni.415. -olie, en. (jf.
Fabrik(s)olie; fagl.) smøreolie til maskiner.
Haandv.221. Hag.^ VI11.388. -omgang,
en. (landbr.) d. s. s. Heste(om)gang. Aarb
Sorø.1924.40. -papir, et. (mods. Bøtte-,

Haandpapir; især fagl.) papir, der er frem-
stillet paa maskine, en Bog Maskinpapiir
af Drewsens. Hrz.XIII.231. PapirL.264.

60 -passer, en. (især fagl.) person, der (uden
at have taget maskinisteksamen) passer en
maskine; spec. om person, der ved at be-

staa en prøve har erhvervet ret til at tage

tjeneste paa mindre dampfartøjer, mudder-
maskiner olgn. som eneste tilsynshavende m^d
maskineriet. LovNr.40^ysl892.§14. Krak.
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1930.1.976. -personale ell. -personel,
et. (jf. -besætning^ spec. ^ om alle ved et

skibs maskineri ansatte personer, -p ersonel:
Scheller.MarO. Bardenfl.SømJI.169. -pi-
stol« en. ^ pistolagtigt skydevaaben af lign.

konstruktion som et maskingevær. SaVXVI.
726. -presse, en. fj/.Haandpresse; /"a^ZJ

presse, der drives ved maskinkraft. SaUXiX.
523. -rulle, en. rulle (til rulning af vaske-

tøj), der (mods. trcekrullen) ved en mekanik \p

(haandsving og tandhjul) er indrettet til at

kunne betjenes afeenperson.VortHj.IV3J27?.
Pol.Vi»1906.9. -rum, et. (jf.-h^l, -hus, -sal;

rum, hvori en eU.flere tnaskiner er opstillet ; især

(^) om det rum i skibet, hvor maskinen findes.

•Maskinrummet fyldtes, og Kedlen blev
kold. I)rachm.SH.55. Bardenfl.SømJ.232. \\

^ i en torpedo: Sal.^XXIII.626. -saks,
en. saks, der bevæges ved maskinkraft
(mods. Haandsaks i;. Hannover.Tekn.194. 20

-sal, en. (jf. -hal; stort lokale, hvori maski-
nerne (fx. i et elektricitetsvcerk) er opstillet.

HJespersen. IStatensTjeneste.(1919).5. Sal.^

VI.909. -sender, en. radiosender, hvori

den til afsendelse fornødne vekselstrømsenergi

fremstilles ved roterende maskineri. Aarb
Radio.1926.39. -silke, en. (jf. -garn,
-traad; sysilke, der anvendes til symaski-
ner, -skade, en. (jf. -havari; iscer ^).
ForsikrO. damperen maatte søge havn paa 30

grund af maskinskade j -skole« en.

spec. ^ (jf. -elev; om skole til praktisk ud-
dannelse af maskinpersonel. Scheller.MarO.
-skrift, en. skrift, frembragt paa skrive-

maskine. 0Rung.P.129. -skrive, v. (af)-
skrive paa skrivemaskine, hvis man har en
ulæselig Haandskrift, (kan man) maskin-
skrive Breve. Blækspr.1931.18. H isæriperf.
part. (brugt som adj.) ell. som vbs. det igaar
omtalte Brev — maskinskrevet paa 40

Firmaets Brevpapir. PoZ. -»/ni907. .<. HP
Hanss.FK.I.167. (han) har stor Færdighed
i Maskinskrivning. 5eWTid.i9/6i905.Jf.
2Till.l.sp.5. PapirL.374. || hertil: Maskin-
skrivnings-bareau. Krak.1932.3099. -skri-
velse, en. (jf. -brev; sj.) maskinskrevet
skrivelse. JacPaludan.EV.lO. -skriver-
fske), en. person, der skriver paa maskine.
DagNyh.yitl913.Till.2.sp.2. (hun) havde
altid . . tjent som Maskinskriver og Ste- 50

nograf-Dame. SlftcA.r.i-27. -skyts, et.

(jf. -gevær, -kanon, -pistol; ^ skyts, som
V. hj. af en særlig baglademekanisme kan ud-
føre en hurtig, kontinuerlig skydning. OpfB?
II.1 79. BardenflJSøm.II.l 78. -smed, en. (jf.
-arbejder; nu l.br.) person, hvis beskæftigelse

er fremstilling ell. reparation af maskiner.
Larsen. Pont. MH.214. KnudPouls.(Pol.^V*
1932.14.sp.o). -smedje, en. værksted til

fremstilling af jæm- og staalgods v. hj. af 60

maskiner (maskinhamre, -presser osv.); ogs.

undertiden om blandet smede- og maskinværk-
sted, der udfører reparationer af maskiner.
•stol, en. O/. -væv; mods, Haandstol; væv.)
væv, der drives ved maskinkraft. Sal.^XXV.
499. -stro, en. (f Maskine-. FunckMarO.

11.93). især i flt., om de opbygninger fra
skibshunden, som bærer maskinen (jf. Kedel-
strø;. SkibsbygnK.126. -telegraf, en. (jf.
-klokke; J, (elektrisk) apparat, hvorigennem
ordrer sendes fra kommandobroen tU maski-
nen. Bardenfl.Søm.1.232. Scheller.MarO.
-telegrafi, en. (telegr.) telegrafi, der an-
vender transmittere til telegrammernes af-
sendelse. OpfB.*II.603. -top, en. ^ om
(det-rum, der omgiver) den øverste del af
maskinen (cylindre, gliderkasse m. m.) i et

fartøj, han (skyndte) sig hen til Døren
ind til Maskintoppen og brølte en Ad-
varsel ned i Maskinen. CarlSør.S.II.lO.
-torsk, en. (kog.) skiver af torsk kogt i

smør under tæt laag (egl. i en særlig gryde
med sprit under; jf. Maskine 1.2 slutn.).

Const.Mellemretter.(1919)J18. -traad, en.

(jf. -garn, -silke; sytraad, der anvendes
til symaskiner, -tryk, et. tryk i en (damp)-
maskine. Scheller.MarO. ofcr/".; at sammen-
ligne en Aand, der arbejder under Maskin-
tryk, med en, hvis Indfald strømmer af sig
selv. Brandes. VII.18. -toj, et. (iscer fagl.)

arbejdstøj, iscer af stcerkt (blaat) lærred, der
anvendes af maskinperson ålet i skibe, me-
kanikere, (maskin)arbejdere olgn. PolitiE.

Eo8terbWtl924.1.sp.l. Pol."/a9.32.11.sp.4.

•tommer, et. haardt tømmer (iscer af eg),

der anvendes ved bygning af maskiner, fx.
til fundament. Sal.^XVI.730. -værk, et.

1) (til Maskine l.i; nu næppe br.) d. s. s.

Maskineri l.i. en omrejsende Theatertrops
Decorationer, Conlisse, Maskinværk og Gar-
deTohe.Blich/1920).IX.117. 2) (nu l.br.)

d. s. s. Maskineri 1.2. VSO. Maskinværket i

et Uhr. MO. Arbejdet burde sikkert ikke
være et saadant stort Maskinværk, hvori
Menneskene snurrede rundt som en lille

Maskindel i . . mange af Døgnets Timer.
KLars.MH.170. -værksted, et. (jf. -fa-

brik, -smedje; værksted, hvor maskiner frem-
stilles ell. repareres. Krak.Tidstavler.l923.4o.
Krak.l930.II.1110. -væsen, et. om ind-
begrebet af de maskiner (1.1-3), der anvendes
i en vis virksomhed, ell. (nu iscer) om alt, hvad
der vedrører maskiner (deres indretning, an-
vendelse, betjening osv.). 1) tU Maskine l.i;

især (teat.) i lign. anv. som Maskineri l.i.

Leth.(1800). SiSprO.Nr.152.15. 2) til Ma-
skine (i.2 ell.) 1.3. Machin Væsenet ved
Bergverkene. LTid. 1726.67. vores land-
oeconomiske Maskinvæsen. Olufs.NyOecI.
212. i Alt undtagen Maskinvæsenetj tager
(man) mærkelig feil ved at følge det at-

tende Aarhun£"edes Oplysning. Grundtv.
DV.I.17. LovL.V.118. -væv, en. (mods.
Haandvæv; væv.) d. s. s. -stol. OpfB.-II.74.
lIasko(m)pi, et. se Maskepi.
Maskot, en. [ma'sgmd] flt. -ter. {laant

(i nyeste tid) fra fr. mascotte, vistnok af
provengalsk masco, heks (jf. II. Maske 4.5;)

hvad man fører med sig, fordi det me-
nes at bringe lykke, vist først alm. om
de levende ell. kunstige dyr, en gruppe sol-

dater under verdenskrigen førte med sig, nu

Xm. Rentrykt s/4 1932 68
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især om de kunstige dyr, dukker olgn., som
en spejdertrup, et fodboldhold olgn. fører med
sig, ell.som en automobilist anbringerpaa ell.i

sin vogn. Meyer.^(1884).o42. Han fornam,
som havde han her ved sin Side sin Ma-
scot, sin Lykke ! . . han fornam hende nær
(sig). ORung. VS.21 9. Mascot til Automobil,
forestillende 1 Politibetjent med løftet

Haand. PolitiE.KosterbUhl922.2.sp.2. Ski-
bets Mascot, en Sølvbudda. PoZ.VsiS^^.S.
sp.2. Den (o: en sparekassebog) er min ma-
scotte, saa længe, jeg har den, gaar det
ikke galt. AnkerLars.MM.190.
mask-raadden , adj. (til I. Mask;

dial. (jy.)) egl. om hvad der er saa raaddent,
at det er ved at smulre hen, gaa i mask (se

u. I. Mask 2); pilraadden. Moth.M82. Feilb.

(kartoflerne sad) i Jorden saalænge, til de
blev maskTaaåne. Aakj.VB.209. ThitJens.

J.26. overf.: dette maskraadne, gaard-
mandshovne Penge-Samfund. Aaicj.VB.90.
-tarm, en. se Masttarm.

I.Maskulin, et. seMaskulinum. II.ma-
skulin, adj. [imas^U|li-'n, ogs. mas^u'li-'n]

{af lat. masculinus, afl. af mas, (væsen) af
hankøn, han-) 1) (/. br.) om levende vasen:
som er af hankøn; mandlig; han-. Ogsaa
Fille var en Hunhund — Jens Tyrbag
kunde i det hele taget daarligt taale noget
maskulint om sig. Fleuron.H G.56. 2) O
som er ejendommelig for mænd, ell.

som i udpræget grad har mandlige
egenskaber. Due var maskulin fortrolig

og gav Gabel Anvisning paa udmærkede,
ikke officielle Glædespiger, han kendte.
ThitJens.J.126. hendes maskuline ydre og
væsen virkede frastødende \

en maskulin
skikkelse

i 3) (gram.) som er af hankøn
ell. hører til hankøn. Madv.LatSprogl.^47(se
u.H.feminin 2). Maskulinum, et, (i bet.

4:;sj.)en(ChrMøll.RS.I.117).[^masgui\i'iiojn]

(nul.br. nasku\in[^masg\X\\Vn]SBloch.Sprogl.
85. Madv.LatSprogl.^22). flt. (i bet. S) ma-
skuliner ['mas^Uili-'nar, ogs. -[Irnar] ell. m.
lat. bøjning: maskulina ['mas^U|lrna] (af
lat. (genus) masculinum, mandligt køn) 1)

(tD, spøg., 1. br.) m. h. t. levende væsen: (det

at være af) hankøn (1). Der skal findes
en Slags gamle Han-Elefanter . . der er
drevne ud af Parringskampen af yngre
Medbejlere og alene kan give deres Ma-
skulinum til Kende gennem en Brølen
eller Br\xmmen.VilhAnd.FM.196. 2) (gram.)
det grammatiske køn, der omfatter hankøns-
ord; hankøn (2). Man maa . . vide . . hvad
Genus et Ord hører til, om det er enten
Masculinum, Foemininum eller Neutrum.
FSchulz.DS.58. Madv.LatSprogl.^22. se ogs.

u. Femininum 1. || hertil ssgr. som Maska-
linums- (nu l.br.lAa&kaWn-.Madv.LatSprogU
22) -endelse, -form, -ord ofl. 3) (gram.) ord

af hankøn {2); hankønsord. der ere nogle
NåvuTord, som man nødvendig maa sige
hån om, og kaldes derfor Masculina eller

Han-kjøn. Høysg.AG.SO. Madv.LatSprogU
21. ChrMøll.BS.I.117. 4) 07- Femininum 3;

G3, spøg.) mand; mandfolk. De interes-
serer os . . baade som Maskulin og som
Type. 0Bung.VS.21. (bogen) er skrevet af

en Mand, et udpræget Maskulinum. PoZ.
^yiil927.7.sp.5.

Masoeur, subst. se Masør.
Masok, en. se Mazurka.
Mas-ovn, en. ['ma's-] (nu sj. Mars-

[ima-'rs-, imBr's-] I)agbl.^yil865.Tiil.2.sp.4.

10 Wilkens.MT.46. jf.VSO.) (sv.masugn; efter

ty. massofen; vistnok af mht. masse, jæm-
klump (jf. I. Masse^, se Hoops.Beallexicon.I.
(1911-13).548.

II formen Mars- skyldes til-

knytning til det lat.gudenavn Mars ^.7/. Marts,
martialsk^, i alkymien brugt som benævnelse

for jærn \\ bjergv., nu 1. br.) højovn. Moth.
M85. EPont.Atlas.I.417. HinnerupJuv.61.
•Masovnen farved Skovens Stammer røde.
Ploug.II.131. Wagn.Tekn.330.

20 masret, adj. ['ma'sra^] (ogs. maseret.
Eaandgern.308. Feilb.(u. mjas 3^^. (jf. ty.

masern, om træ: danne maserknolde olgn., ge-
masert, masret; afl. af Maser; jf. maset (2),

Masring; fagl.) om ved: som har maser-
struktur. Wilkens.MT.173. ForstO. Suen-
son.B.II.16. Masring, en. ['ma'sreii]

(afl. a/' masret; fagl.) det at være masret;
ogs.: maserstruktur. Af knudrede, uregel-
mæssigt voksende Stammer faas det mas-

30 rede fransk Ahorn, som naar Masringen er
særlig fremtrædende, mindende om „Paa-
fugleøjne" kaldes Fugleøj etræ. 7arei.*iO.
llassa, en. se I. Masse.
Massage, en. [ma^sa-i(^)\ flt. (l.br.)-T.

(fra fr. massage, til masser (se I. massere^)
det at massere ell. blive masseret; især

i forb. som give, faa massage. Meyer.^
ArnMøll.Sundhedsl.229.423. Massage mod
tykke Smalben. TelefB.1931.sp.4761. \\ her-

40 til ssgr. som Massage-apparat, -behandling,

-bænk, -klinik, -kur, -læge. Massagist,
en. [masa'Jisd] flt. -er. (til Massage; sj.)

d. s. s. Massør. AWilde.FraSøogLand.(1891).
110. Massager, en. [masaiJø-V] fli. -er.

(til Massage ; sj.) d. s. Cit.l880.(Norrie.Den

da.oftalmologis hist.(1925).180). Meyer.
ts Massakre, en. [ma'sa^ra; ogs. ma-

^sa'grQ ell. (nu sj.) m. fr. udtale] flt. -r. (fra

fr. massacre) nedhugning af en større

sxi menneskemængde; nedsabling; myrderi;
blodbad. Indbyggerne udi Palermo ..

myrdede de Franske . . Deres Exempel
blev efterfuldt . . saa at der skeede en
almindelig Massacre over det heele Rige.
Eolb.Kh.762. Massacren som (eskadronen)

i Første Heede anrettede var skrækkelig.
Etv.(1914).IV.288. Drachm.in.32. en Mas-
sakre paa 60 Kristne. Jff^j«er.fli.50. mas-
sakrere, v. [masa'kre-'ra] -ede ell. (nu

60 1. br.) -te (LTid.1726.678. FrSneed.I.310).
vbs. -ing (vAph.(1759). VVed.RF.35), jf
Massakre, (fra fr. massacrer) 1) slaa ihjel;

dræbe; især (^) om nedhugning, -sabling

af større (værgeløse) masser; ogs.: tilføje
(alvorlige) læsioner (især, i perf. part, om
personer, der kommer til skade ved ulykkes-
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tilfælde olgn.). Moih.Conv.M61. Jeg har
Ordre at masacrere det heele Academie
indtil Pedellerne. Holb.Tyb.V.5. Mand nær-
mer sig (ved en belejring) i god Orden,
mand løber Storm, mand hugger ned, ma-
sacrerer, slaaer ihiel, røver og plyndrer.
Kom Grønneg 111.152. de vilde Blodmænd,
som masakrerede den deilige Prindsesse
LumhaUe. CBemh.XI.314. VVed.BF.3o. 2)

308.
p (j/.Formmasse sam^ Masseform ^/"edf,

lerholdigt sand, der anvendes til metalstøbe-

forme. Wagn.Tekn.o9. Hannover.Tekn.2o.
\\

om stof(nierskum), hvoraf pibehoveder tildan-

nes; især om en blanding af nierskumsa/fald
og pibeler, alun olgn. et Merskums Hoved af
en dejlig blød M&sse. FMøll.1.397. Massa.
VareL.^o34. Meyer.^ Ij) ^j/. Masseenhed

;

især fys.) om et legemes kvantitative,
(l.br.) overf.: mishandle; ødelægge. *Naar lO stoflige indhold (ofte i modsætn. til farve,

sige,

•Har

Modersmaalet han (o: en digter) massa
crerer,

| Saa maa Du (o: kritikeren) si

han det polerer. Blich.(1920).V1.124.
Fanden Lyst at chikanere | En Digter
ret,

I
La'er han en Fusker massakrere

|

Et godt S\i\et.Hrz.D.IV.81.
I. Masse, en. ['masa] (nu kun (fagl.) i

bet.1.2 (se sp.l0?8^) og bet. 3.s: Massa. Fflug.
DP.498. Holb.JH.1.6. Eraft.(KSelskSkr.VI.
110). vAph.Chym.I.551. Rahb.LB.II.91. —
fagl., i bet.

.,
formsand" (se sp.l078^'-), ogs.

Mas [ma?s\ SaUVIII.484. OrdbS.). flt. -r.

(ænyd. mass, fy. masse, en^.mass, fr. masse;
fra lat. massa, klump, stykke, masse, af gr.

måza, dej. brød(skorpe) ; jf. ILmassere, mas-
siv samt Masovn)

1) stof, substans, materie (uden hen-
syn til form, farve osv.). l.l) sammen-
hængende, kompakt, ikke-formet (fast,

plastisk ell. flydende) stof. (kineserne) troe, 30 lige elementer, hvoraf en lydlig helhed (spec.

stof, form osv.). da nu Mars, Venus og
Mereurius for saavidt vi veed ingen Dra-
bantere have, er Størrelsen af Massen i

dem ubekiendt. Kraft.(ESelskSkrJII.24o).
den Mængde af Materie, som et Legeme
indeholder uden Hensyn paa det Rum,
som samme derved indtager . . kaldes Le-
gemets Masse. A\VHauc}i.(1799).18. Chri-
stians.Fys.442. naar to Legemer er lige

20 tunge — har samme „tunge Masse" —
vil de uanset hvad Stof de bestaar af have
samme træge Masse (o: bruge samtne
tid tU at opnaa en vis hastighed, naar de
paavirkes af en bevægende kraft). SaUXVI.
737. H (jf. Fast-, Vedmasse samt ndf. u.

Masse- » ssgr.; forst.) o»» det samlede kvan-
tum ved i et parti brænde ell. (jf.: Masse .

.

paa Roden. ForstO.) i et stykke skov. ForstO.
' (især fagl.) om samtlige enkeltlyd ell. lyd-

at Himmelen, Jorden og Vandet af Evighed
haver været en 'Si2k.ss2i.Pflug.DP.498. Fi-
skenes Blære (er) inddeelt i 2de Rum,
hvoraf det eene altid er lige fuldt af Luft,
for at holde Fisken stedse i Æqvilibrio
(o: ligevægt) med den Massa, hvori den
befinder sig. LTid.1738.640. Kraft.(ESelsk
Skr.VI.llO). denne hele Masse (o: hjer-

nens hvide substans) bestaaer af Fibre.

et ord) bestaar; især i ssg. Lydmasse. Sal.

XV.40. (ordet) svækkedes saa stærkt i

Lydmasse, at det ikke kunde tage Kam-
pen op med yngre og lydkraftigere Nævn.
LJac.KvM.67. 1.4) (til bet. 1.3; især filos.

ell. æstet.) om et legeme med særligt hen-
blik paa dets fylde, vægt, udstrækning; spec.

om selve legemet (hovedmassen af noget,

den kubiske helhed, „klumpen") i modsætn.
Skjelderup.Anthr.11.10. Hvad er jeg da? 40 <ii formen (konturerne, detaljerne osv.)

Legeme, Masse, Jord, Støv og Aske. Kierk.
1.374. GForchh.DG.30(se u. Bjergmasse 2).

U) (jf. Elfenbens-, Fyld-, Fylde-, Glas-,
Harpiks-, Hektograf-, Kokos-, Krudt-, Mar-
cipanmasse osv.; fagl.) om en række stof-
fer (især: af blød, plastisk eU. grødagtig
substans), der anvendes til fremstilling
af forskellige produkter, mere end
hundrede smaa Horn . , vare bundne til

hans Haar, og giorte tU rette med en rød 50

Massa eller De'].Eeiser.IV.298. Masser,
til hvis Fremstilling der .. anvendes Mand-
ler. ioi;iYr.^o4 "/s i952.^1. jf.: har Potte-
mageren ikke Raadighed over Leret til af
den samme Masse (1819: det samme Styk-
ke^ at gøre et Kar til Ære, et andet til

Vanære ? Rom.9.21(l90 7). \\ (jf. Papir-,Træ-
masse^ om den blanding af vand og sønder-
delte raasto/fer som klude, træ, straaceUulose

•enten (havet) er roligt eller stormer,
|

Dets flydende, bevægelige Masse I Er eet
og smeltet sammen med dens Former.
Erz.D.III.48. I Relieffet har man kun
ved at give Figuren lidt Masse og Frem-
spring fra Grundfladen villet fremhæve,
at den . . er en fast og voluminøs Gen-
stand. JLange.BM. 1.70. Hvad Masse an-

faar, er dette prægtige Dyr (o: den in-
iske bison) en Ubetydelighed større end

vor amerikanske Bison. Eomaday.FraXa-
turensVidunderlande.(overs.l926).l 75. slot-

tet virker ikke ved sine linier, men ved
sin (uhyre) masse

j 1.5) uegl. og i sammen-
ligninger, om hvad der(p.gr.afknusning,
sammenblanding) fremtræder uforme-
ligt, ubestemmeligt, som en grødet, ufor-
melig klump, den forulykkedes lig laa som
en blodig masse paa jorden alt, hvad

olgn.,hvorafpapir fremstilles. „Limningen i 60 han har lært, ligger i hans hjerne som

r

Masse", hvorved Papiret allerede paa sit

første Stadium — endnu som Masse —
bliver limet.Oj9/'£.»J7.49^.||07.Masse-klap-
ning, -klapper, -slagningj om den (plastiske)

blanding af flntdelt feldspat, kvarts og kaolin
olgn., hvorafporceloen fremstilles. OpfB.*III.

(ell: i) een forvirret masse
! jf. bet. 3.2:

Et PubUcum er en grødet Masse, hvori
alle Organismens Differenser ere for-
svundne. Heib.Pros.IV.401.

2) som udtr. for, at noget forefindes i (for-
holdsvis) stort antal, omfang eU. i stor

68*
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mængde. 2.1) (ofte m. overgang til bet. 2.2

og 3.1^ om en vis, nærmere bestemt, mængde,
et vist kvantum, (nu især i ssgr. som Kund-
skabs-, Vandmasse j. Naar Fisken udstrek-

ker Blæren, bliver den større, uden at

veye meere, og som den da indtager en
større Massa Vand end tilforn, bliver

den og lettere end samme Ya.nå. LTid.
1738.689 (jf.: den Quantité Vand, hvis

som efterhaanden udvikles. MilConv.V.
242.

3) om (mindre ell. især: større) afslut-
tet helhed, der udgøres af en række enkelt-

heder ell. dele; summen af noget; ogs. om
hovedmassen, -mængden, størstedelen
af en saadan helhed. 3.1) (især i best. anv.)
i al alm. *Nævn kun i den hele Masse,

|

Knyttet til Athen og Rom, | Eet, som
Plads den indtager, smst.638). den ubereg- lo fængsler dine Tanker,

| Eet, hvorfor dit

nelige Massa af Kundskaber, disse Vær
ker (o : Suhms) have udkrævet for at bli

ve til. Rahb.Suhm.4. || m. h. t. faste stof-

fer: stykke, (en) Qvart Gran Fint (sølv)

er kun V762 af en Masse (Stykke Sølv)

paa 12 Lødige. vAph.Chym. II. 576. jf.:
Sølvmassen eller Sølvstangen som skal

prøves, smst.575. nu især (ur.) om smaa,
forskydelige dele af tungt metal, der an

Hjerte h&nker. Heib.Poet.X.206. Er end
enkelte af Melodierne virkelige Zigøjner-
melodier, saa er Massen af Sangene dog
russiske Folkesange. Brandes.X.409. || ofte

som sidste led i ssgr., se /æ. Seddelmasse

;

jf. endvidere (^): Mandskabet af Styk-
kudskemassen . . behandles efter de
samme Grundsætninger, som , . anvendes
paaUdskrivningsmassen for denstaa-

bringes paa et kronometers balance for af 20 ende Hær. MB.1813.183. det vilde være
regulere det. GFUrsin.Uhre.(1843).104.206
2.2) større antal af personer (jf. ogs. bet.

2.3 og 3.2 samt Menneskemasse), ting ell.

forhold (opfattet som en helhed, hvis enkelte

dele ikke nøje (kan) skelnes); mængde, tyven
forsvandt i den masse af mennesker, der
vrimlede paa gaden

i jf.: igennem En-
somheden kan der komme noget godt tU

os, og med dette sendes vi atter tilbage

alt for byrdefuldt for den svage Recrut-
teringsmasse ved Udskrivning af Lan-
det paa engang at besætte samtlige va-
cante Nummere. 8m8f.i8i4.556. Recrut-
massen, smst. 1842. 208. (jur. ell. Y) m.
overgang til bet. 3.3: Opgørelsen af hans
Bo viser en Formuemasse paa ikke
mindre end 110,478 Rdl. HistMKbh.2B.I.
214. Aktiemassen sammenhæftet med

til Fællesskabet. Paa denne Maade bliver 30 Knappenaale. OBung.VS.lO. 3.2) (jf. bet. 2.3^

det rette Fællesskab til. Og paa dette

Punkt ligger Forskellen mellem Masse og
Fællesskab. CKoch.ModLivetsLand.(1924).
13.

II (jf. bet. S) i flt, om større mængder,
partier, grupper osv., der opfattes som, frem-
træder som (ikke skarpt afgrænsede) helheder,

(især efter præp. i; jf. Bjerg- (1), Is-, Jord-,

Landmassej. "han . . saae |
I vilde Masser

Skov og Fieide "kneise. Sander.Harp.32

især i best. anv., om en befolknings store

flertal, der (for det aristokratiske, intel-

lektuelle mindretal) fremtræder som en sam-
ling ensartede individer uden personlighed

;

hoben; mængden. Oehl.A.290. Denne For-
pligtelse bliver ringere, jo mere man ned-
stiger til den ubemærkede Masse af Sam-
fundet. Gylb.XI.149. Fra konservativ Side
kaldte man Arbejderne for „den store

sneen laa i store masser paa alle bjer- 40 Masse". Hø^d.LT.S?. (industrialiseringen)

gene \ spec. (mal.) om samlede partier af
lyse ell. mørke farver i et maleri. JBaden.
FrO. VSO. e. br. || nu især (dagl.) som be-

tegnelse i al alm. for, at noget findes i (ret)

stor mængde: en bunke; meget; mange;
mange ting. (især i ubest. f. og i forb. m.
nærmere bestemmelse). En Masse af Menne-
sker ('wm alm.: en masse mennesker^ strøm-
mede fra Staden derud. Hauch.I.407. (han)

finder sit tragiske Udtryk deri, at det
moderne Menneske taler om Ordet „Mas-
serne," medens Ordet „Folk" næsten er

bleven fremmed og indholdsløst. Dansfc

Udsyn.1922.136. ethvert opadstræbende
Kultursarafund spalter sig i et førende
Faatal og en Masse. GadsMag. 1929.610.
3.3) (jf. bet. 3.1 slutn. samt Arvemasse; jur.

ell. f) i forb. som boets masse, et bos

havde i Masser af Aar siddet i det liWe so samlede aktiver (og passiver). Boets Massa
Kateketembede. Schand.F.134. der er nok
af Plads, der er jo Masser af Plads. Bang.
Mi.l33. jeg har Masser at fortælle. BHolst.

L.31. Klokken er efterhaanden blevet

en hel Mass e. StenDrewsen.Bødt ellerSort.

(1905).152. 2.3) (til bet. 2.2; jf. Karré 2,

Kolonnemasse; ^, nu 1. br.) tæt samlet
troppeformation,hvisbredde og dybde

Nørreg.Privatr.VI.152.EandelsO.(1807).99.
Sal.^XVI.733. (han vilde) af partikulær
Formue dække dette Deficit og tage
hendes særskilte Gjæld med ind under
Boets Masse. Blich.IV.553. Handelshuset
bestod nu allerede i tredie Generation .

.

uden at dets Masse nogensinde var bleven
deelt, idet der . . altid kun havde været
een Søn i Familien. CBernh.XII.41. de Ob-er nogenlunde lige store, naar Qvarree

eller Masse, eller sluttet Colonne formeres, 60 ligationer gaar ind i Fallitboets Masse.

skulle Gelederne slutte sig saa tæt som Schand.BS.446. Anordn.Nr.22P^l6l920.sig

vau\\gt.MB.1815.45. det Personale, der
skal opholde sig i Massens indre Plads.
smst. 1828.32. (man ser før et slags be-

gyndelse) Infanteri- og Cavalleridivisio-
ner staae i sammentrængte Masser, men

II. masse« en. se I. Mas,
i^asse-, i ssgr. til I.Masse || af de mange

ssgr. kan (foruden de ndf. paa alfabetisk

plads anførte) nævnes en del (navnlig til

I. Masse 2.2 svarende) ord (vbs.), der be-
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tegner virksomhed, foretagende olgn., hvori

der deltager mange mennesker, hvorved der

frembringes (bearbejdes) store mængder af
genstande osv., som Masse-anvendelse, -arre-

station, -bevægelse, -demonstration, -døds-
fald, -forbrug, -foretagende, -forgiftning,

-fremstilling, -henrettelse, -henvendelse,
-indvandring, -møde, -salg, -tilførsel, -ud-
foldelse; endvidere en del til I. Masse 1.3

svarende forst, betegnelser som Masse-alder, lo

-fagværk, -faktor, -formel, -forraad, -mo-
denhedsalder, -tabel, -tilvækst, -udbytte,
.se ForstO., Sal?XVI.739ff. -agrtie« adj.

(jf. -vis; 1. bi:) til I. Masse l(i) -.(Swinburne)
har tilført det engelske poetiske Sprog
en ny og ejendommelig masseagtig Vellyd.
AdHansen.(JulClavsen.Verden8-Litt.hist.lII.

(1901).209). II
til I. Masse 2.2: Til en saa

masseagtig Virksomhed hørte . . en hurtig
arbejdende Kunstner. JLangeJ.162. som 20

adv.: hendes ranke . . Væxt, som . . in-

gen masseagtig opdyngede Underskjørter
gav en uforholdsmæssig Brede forneden.
Schand.F.84. H til I. Masse 8.2: det er vir-

kelig Aristokrati at gaa imod Tiden . . at

udsætte sig for det Masseagtiges Vrede
og Protest. Leop.(Pol.'ysl903J.sp.8). -ar-
bejde, et, spec. [I.2] (fagl., nu 1. br.) om
hvad der er frenistillet af pap-maché ell.

papir(mas8e) med tilsætning af kridt, lim 30

m. m. Masse-Arbejde af Rosetter, Orna-
menter, Terler. Penia.l809..303. smst.327.

-artikel, en. [2.2] T især i flt., om ting,

som fremstilles i store mængder, ved (fa-
briksmæssig) masseproduktion. Udstansede
Masseartikler. TelefB.1931.sp.4792. -be-
styrelse, en. [8.3] (jur.) form for over-

formynderibestyrelse, hvor de enkelte kapi-
taler bestyres som en samlet masse. Lov^^U
1868.§3J. SaVXYI.739. -bjerg:, et. [l.i] 40

^j/. Bjergmasse 2; geol., 1. br.) brudbjerg;
horst. Efter deres Dannelse skelner man
mellem Foldebjærge, Massebjærge og vul-
kanske Bjærge. Sa/.JJJ.39. -drift, en.

[2.2] (1. br.) arbejdsmaade, virksomhed, som
er indrettet paa masseproduktion ; stordrift.

TroelsL.XII.126. -enhed, en. (fys.) en-

hed, der anvendes ved beregning af et lege-

mes masse (1.3). Masseenheden (M) er et

GT&m.Chri8tians.Fys.722. -fabrikation, 50

en. [2.2] (jf. -produktionj. (maskiner) ind-
rettede for Massefabrikation af Møtrikker.
VærktMask.43. Hannover. Tekn.263. -far-
Tet, part. adj. [I.2] om papir: farvet i

hollcénderen, mens det endnu var masse. Sal.*

XVIII.853. -form, en. [I.2] (jf.Form-
massey støbeform, fremstillet af masse.
Wagn.Tekn.71. Hannover.TeknJSo. -graT,
en. [2.2] grav, hvori mange er begravet; fæl-
lesgrav. DagNyh.^yal913.1.8p.3. EisiMKbh. 60

2B.I.390. (9 -herredomme, et. [8.2]

(jf. -styre, -vælde^ folkevælde; demokrati.
Lassalle (var) Talsmand for Folkevælden
. . Forkæmper for et Masseherredømme.
Brandes.VII.410. -Ud, en. [2.2] ^ (sam-
tidig) affyring af et stirre antal skydevaa-

ben (kanoner). Sal.^XXI.686. -klapning:,
en. [I.2] (jf. -slagning^ tilberedning, ælt-

ning af porcelænsmasse. OrdbS. -klapper,
en. [I.2] (nu 1. br.) person, der tilbereder

porcelænsmasse, ved haandkraft udfører mas-
seklapning. Bergs. GF. 1.206. -krav, et.

[8.3] (jf. -kreditor; jur.) om de fordringer
paa et bo, der er opstaaet ved ell. ifølge selve

bobehandlingen. Hage.*271. -kreaitor, en.

[8.3] (jur.) kreditor, hvis krav hører til masse-
kravene. Lassen.AO.'90o. -kælder, en.
spec. [I.2]: kælder, hvor porcelænsmasse
lagres. OpfB.*IIL308. -mord, et. [2j] (jf.
-morder, -myrderi^ drab, mord paa mange
mennesker; iscer: myrderi, nedslagtning i

massevis; massakre. S&B. D&H. -morder,
en. [2.2] person, der har myrdet mange men-
nesker. Brandes.VI.414. SMich.S.80. -myr-
deri, et. [2.2] (jf. -mord;. DagNyh.*^/d912.
Till.4.sp.l. -navn, et. [l.i] (gram.; 1. br.)

d. s. s. -ord. Skoletidende.1884.587. -opbnd,
et. [2.2] (jf. fr. levée en masse samt -rejs-

ning, -udskrivning; H eU. polit.) opbud, tU-

kalaelse til fanerne af et lands hele vaa-
bendygtige befolkning. S&B. Sal.*XVI.741.
-ord, et. [1.1] (jf. -navn; gram., 1. br.) ord,

der betegner stoffer, abstrakter og andet, der
ikke kan tælles. Je8p.(Sal.*XVL741).
Massepan, en. se Marcipan.
;nasse-plade, en. [I.2] (fys.) akkumu-

latorplade, som bestaar af et skelet af bly-

ribber, hvis meUemrum er udfyldt med en
o/" blyforbindelser m. m. bestaaende masse.
Sal.U.368. -produktion, en. [2.2] (jf.
-drift, -fabriiation^ fremstilling af varer
olgn. i massevis. Med Massernes Frem-
rykning er fulgt Masseproduktionen, som
har sin flittige . . men aldeles aandløse
Slave i faskinen. JLange.III.194. Q uegl.

hvor en saadan Masseproduktion (o: af
børn) fandt Sted, maatte det gaa ud over
de enkelte. Der kunde umuligt vies en
talrig Børneflok den samme Omhu som
blot faa. TroelsL.XII.234. VilhAnd.Litt.II.
234.

I. massere, v. [ma'se'rs] -ede ell.(l. br.)

-te. 1768. (1. br.) -ing, jf. Massage, (fra fr.

masser; jf. Massagist, Massagør, Massør,
Massøse) gnide, stryge, klappe ell. paa an-
den maade bearbejde legemets ræv for at
befordre kredsløbet, fordele hævelser, skabe
blodtilstrømning olgn.; give massage; ogs.

(foræld.) om udøvelsen af magnetisk mani-
pulation (se Meyer.^'^). paa Briksen bliver
hun masseret med en Hestehaarshandske,
dyppet i . . rynkeædende . . Eddike. Hjem-
met.l913.828.sp.l. SaUXYI.741. || i videre
anv. (muldyrene) foretrækker at massere
Kroppen ved at gnubbe Siderne mod nogle
Pæle. BøvF. (Tilsk. 1921. II. 42). skumle
Skyer . . stritter med Hagl og iskold
Regn, som den forbistrede Vind yder-
ligere morer sig med rigtig grundigt at
massere ind i Tøj og Und. KnudPouls.
Va.103.

II. massere, v. [ma'se'ra] -ede. (affr.
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masser, ophobe, samle, gruppere; til I. Mas-
se; 1. br.) samle i masse(r); gruppere.
Meyer. || spec. ^: formere i masse (1.2.8).

5. Armé (skulde) i stærkt masseret For-
mation presse sig frem tæt Syd for Bel-
gien. NatTid.'>yil925.M.2.sp.l.

Masse-rejsning, en. [2.2] {efter fr.
levée en masse; ^ ell.polit.) masseopbud;
ogs. om det forhold, at et folk i sin helhed
griber til vaaben. S&B. D&H. -slag^- 10

ning:, en. [I.2] ^ d. s. s. -klapning. OrdbS.
-styre, et. [B.2](l.br.) rf.s. s. -herredømme,
-vælde. Brandes.IX.492. O -sng^g^e-
stion, en. [2.2, jf. 3.2] suggestiv indvirkning
paa ell. af en menneskemasse, (partierne)
kan sætte et stort ydre Agitationsapparat
i Gang paa Møder og i Pressen og der-
ved udøve en energisk Massesuggestion.
TU8k.1928.II.374. -træk, et. [2.2] træk-

ning af metaltraad paa trækkebænke, hvori 20

en traad samtidig trækkes i flere trækhuller.

Sannover.Tekn.116. -ndskriTning, en.

[2.2] ^Js; ell.polit.) masseopbud. S&B. Hø-
rup.II.3l. -valse, en. fj/. -klapning, -slag-

ningj valseværk, der ælter porcelænsmasse.
OrdbS. -Tirkning, en. 1) [I.3] (fys.) ind-
virkning af et stofs koncentration (o: mængde
pr. rumfangsenhed) paa den hastighed, hvor-
med en kemisk reaktion (ved blanding med
et andet stof) foregaar. SaL^XVI.742. 2) 30

[1.4, 2.2] (især æstet.) det, at noget virker,

gør indtryk ved sin masse ell. mængde, hvor
det gælder Massevirkning, hvor det mere
kommer an paa Mængden end paa Be-
skaffenheden. 5randes.ZZ/.i50. saa højt
i Henseende til pompøs Massevirkning og
pathetisk Karakter er den svenske Nutids-
kunst maaske . . ikke na.a.et. EHannover.
SvK.61. -vis, adv., adj. og (i bet. S) subst.

[2.2] 1) som adv.: i stor mængde; i store 40

masser; bunkevis, (mandskabet skal) i Til-

fælde af en pludseligt udbrydende Krig .

.

indkaldes masseyiis. MR.1856.252. 'Sneen
vælter massevis fra Skyen. Drachm.PT.26.
de massevis forekommende tilsvarende
overgange i engelsk. Jesp.(Dania.III.80).

2) (1. br.) som adj. : som optræder talrigt, i

stor(e) masse(r). DetnyAarh.1.733. Disse
Alger . . spiller overalt en meget stor

Rolle ved deres massevise Optræden. Na- 50

turensY.1922.157. massevise Angreb (af
skadedyr).HowardOrøn.SF.116. 3) som subst.,

i forb. i massevis. *01e han redded Folk
fra Forlis 1 1 massevis. Draehm.SH.66. Feilb.

-vælde, en ell. et. [3.2] (1. br.) d.s.s. -styre,

-herredømme. HjælpeO.611. Gertz.(Univ
Progr.1898.II.47). -vællinfir, en. [I.2] ^
flydende porcelænsmasse. OpfB.*II1.308.
massiv, adj. [ma'si'v] Høysg.AG.198.

intk. og adv. -t ell. (nu næppe br.) d. s. fmas- 60

siv tiimuuret. LTid.1734.263. masiv Sølv.
EPont.Atlas.il.308). (fra fr. massif ; afl. af
fr. masse, se I. Masse)

1) som bestaar af, fremtræder som en fast,

ensartet masse (jf.: Massif . . Er det, som
er klumpeå. Moth.M85). I.1) som udgør

en fast, kompakt masse (I.l.i), ikke
indeholder hulheder olgn.; tæt; solid;
fast. 'Lad Fremtidens massive Port

| med
dobbelt Rigel synes Inktl Ploug.II.117. jf.
bet. 1.2: Guidarmbaand . . temmelig tykt,
dog mulig ikke massivt. PolitiE.Kosterbl.
^*/el923.1.sp.l.

II
(nu 1. br.) om bygninger

olgn.: grundmuret; fast; solid, (under-
tiden m. overgang til bet. I.3J. (taarnet) var
aldeeles tæt og massiv tiimuuret. iTid.
1734.263. Bygningen (0: Kronborg) er me-
get prægtig, massiv og Majestætisk.£Pon<.
Atlas.II.271. (hvælvingen) maatte gjøres
overmaade massiv for at kunne bære Byg-
ningens Tryk. SvendbAmt.1924.22. \\(jf.bet.

l.z) om fødevarer: solid; bastant; ogs.:

tung (ikke let fordøjelig), kødrand er en
noget massiv ret

i jf.: da Fisken er her
meget dyr, og denne Vært er af de mas-
sive Tracteurs, saa finder hånd sin Reg-
ning bedre ved Kiødet end ved Fisken.
Klevenf.RJ.lOO. 1.2) (især fagl) om (gen-
stand af) ædelt metal, fine træsorter osv.:

ægte helt igennem; lødig; ren; gedigen.
Kyhn.PE.7. Guldaarer, af hvilke . . voxer
gediegen eller Masziv-Guld, i Gestalt af

en Traad. LTid.1728.397. tolv massive Sølv-
Spiseskeer. P4ffct6.Z75.4-25. en Laurbær-
krands af massivt Guld. POBrøndst.RD.99.
bordet er af massiv(t) mahogni

i
I.3) (jf.l.

Masse I.3-4J som indeholder, udgør en større

masse; som virker ved sin masse; solid;
bastant; vægtig: især (spøg.) om menne-
sker ell. dyr: tyk; svær; „solid", de tem-
melig massive Fingre. DichSelvtægti Øster-

søen.(1845).12. Hun var jo bleven en Del
massiv . . men af en 23aarig ung Kvinde
. . kan der ikke være for meget. JFJens.
OM.30. En forfærdelig Galop bor i (ty-

rens) Bagpart og høje massive Bove. sa.

CT.44. (et) Portræt af en Landmand eller

en lignende massiv Repræsentant for det
praktiske Liv. FrPoulsen.(KunstmusA.1929-
1931.29). II om ting ell. forhold. En mas-
siv, blaa Ya\ancebo\ie. Dick.SelvtægtiØster-
søen.(1845).180. (han er) for en ikke helt

ringe Sum . . villig til at afhænde (manu-
skriptet) til et af Statens Biblioteker . .

skønt ('Aanj kan raade over massivere trans-

atlantiske (o: amerikanske) TUbnå. BerlTid.
''hl921.Aft.l.sp.4. II

om farver, ornamenter
olgn. et i de noget massive Farver næ-
sten altfor Eekersbergsk Portræt. XJfads.
{ KunstmusA.1914.7). Bogen (er) smykket
med massive træskaarne Ornamenter. Bog-
vennen.1925.28.

II
(sj.) om (sprog)lyd. en

Rim-slutning bør at være føør og massiv
nok i sig selv, uden at tvinge udtalen.
Høysg.AG.198.

2) overf., om persons tænke- og følemaade
og dennes udslag i handling, væsen, udtryk.

2.1) (nu sj.) grov; plump; udannet. Leth.

(1800). Et massivt Indfald. 7S0. hun
fremtog et . . Lommetørklæde . . spyttede

langt ud i Græsset og pudsede sig paa
en temmelig massiv Maade.Winth.IX.78.



1085 Massivitet maste 1086

Hun stødte sig slet ikke over de massive
Udtryk i . . Magdalenas Mnnå.HCAnd.
(Tilsk.l923JI.8o). Meyer.^ 2^) (tmderiiden

m. overgang til bet. 2.i^ som (kun) regner

med (grove, materielle) realiteter, ikke for-

staar at skelne finere nuancer, tager alting

bogstaveligt; haandfast; haandgribelig;
summarisk; materialistisk. Hvor snur-
rig udtaler sig stundom det brittiske Folks
lidt massive Nationalitetl PO^renrfsf.fiD.
110. 'Som Smagens Præst, som Gratier-

nes Ven
I
Jeg var og er og bliver det

Massives
|
Bestemteste Forfølger |

. . den
massive Poesi . . hiin Formenen, | At der
kan aldrig smøres tykt nok paa. Erz.GB.
96. han tager massivt paa Begreberne
og opdager aldrig deres Tvesidighed.
Brandes.XV.159. (Hauch) var for massiv
i sin Karaktertegning. TroeZsL.^S.Z/.i 79.

det massive og forcerede billedlige Ud-
tryk hos Poul Møller (i Eyvind). Kubow.
SP.61. Q om erotiske følelser eU. handlinger.

hendes franske Dannelse (er) aldeles hul.

En massiv Sanselighed skjuler sig under
den.Brandes.XIV.220.massivFUitESkram.
AV.68.

Q) Massivitet, en. [masivi'te'tH ifra
/V. massiveté; til massiv) det, at noget er

massivt
; fasthed; soliditet. Meyer.*(186S).

II
til massiv l.i: der . . kræves en vis Massi-

vitet i Føden, for at Fordøjelseskanalens
Kirtler fuldt ud kan besørge deres Virk-
somhed. AmMøll.Sundhedsl.74. Q til massiv
1.3: som en kraftig Kontrast tonede en
Brandmur med gamle Mursten frem i

ujævn, knortet Massivitet. TomKrist.LA.43.
(kunstneren skabte) en Billedverden . . be-
friet for al overflødig Massivitet og Tyng-
de. Pol.yitl926.10.sp.6.

Masser, en. [ma'sø'r] flt. -er. (fra fr.

masseur, til masser (se I. massere^; jf.
Massagist, Massagør) person, der giver
massage; især: faguddannet person, hvis

erhverv det er at give massage. Meyer.^
Massørers og Massøsers Praksis. KFont.
Betsmed.III.167. Massøse, en.[ma'sø's(a),

-'s6s(a)] /?<. -r. (/Va /r. masseuse) kvinde-
lig massør. (Helga lægger) Haanden paa
sin Mands Pande . . „Jeg (o: manden) tror,

jeg vil bruge dig som Masseuse, Helga.
Nu er det (o: hovedpinen) . . forbi." SvLa.
SS.13. KPont.Betsmed.III.167.

I. Mast, en ell. f et (Beiser.I.362.451.
IV.344). [m&sd] flt. -er ell. (nu kun dial.)

-c (JJuel.432. Holb.Anh.6. sa.DNB.38.587.
(men: Master. sa.Anh.131. sa.UlJ.6). EPont.
Atla8.II.281. BeiserIII.354. VS0.1I.277
(men: Master. smst.IV.M92). jf. Feilb.

Brenderup.§158). (glda. mast, fk. (Brandt.
BD.II.40) og intk. (Bimkr.). eng. ty. d. s.,

jf. isl. mastr, n., no. dial. master, f.; fra mnt.
holl. mast; fr. måt (mlat. mastusj er laant

fra germ.)

1) ^ højt, slankt stykke tømmer (i

større skibe bygget af flere stykker; i nyere
tid ofte erstattet af jæm- ell. staalkonstruk-

tioner), oprejst lodret ell. let skraanende
paa kølen '(kølsvinet) af et skib (en baad),

brugt i sejlskibe til at bære takkelage og sejl,

i damp- og motorskibe til at bcere lanterner,

signaler, losse- og ladeapparater m.m.; spee.

om det underste sværere stykke (mods. stcen-

geme).Holb.Paars.l6. •KongChristjan stoed
vedhøienMast, | IRøgogDamp.Æic.fiSi^^.
111.187. Funch.MarO.Il.93. (baaden) havde

^ hverken Mast eller Seil. Bergs.BB.112. I

svær Søgang bør man bjærge Sejlene og
lægge Masterne, forinden man lægger til.

Bardenfl.SømJ.162. (jf. Masteskov 2:) en
skov af master, se Skov. med køl og
med mast, se I. Køl 1.3. kappe masten
(masterne), se IV. kappe 1.2.

|| (jf. Maste-
penge, -told; foræld.) i udtr. for beregning

af (skibs)afgifter. Betalingen for Broernes
Aabning i Kiøbenhavn ved Skibes Gien-

ao nemgang . . skal erlægges saaledes: For
Knippelsbroe af hver Mast 5 Mk Rbp. Bek.
"/iil816. Hage.*947. Q for masten, (for-
æld.) paa dækket foran stormasten (hvor of-
fentligt salg olgn. fandt sted om bord), deres
Gods, som døe paa de lange Reiser, maae
ikke sælges under Haanden, men skal
auctioneres for Masten offentlig. A^ørre^.

Privatr.y.255. || straffes til masten, staa,

komme for masten olgn., (foræld.) blive

30 bundet til masten og tampet. (KalkJII.48).
Moth.M85.

2) (jf. Mastesignal; fagl.; især i ssgr. som
Gitter-, Kran-, L<ednings-, Lys-, Radio-,
Signalmast) høj pæl, stander, stang (af
træ ell. (nu ogs.) af metal), der er anbragt
i (mer ell. mindre) lodret stilling for at bære
ell. støtte noget, de Pæle eller Master paa
hvilke heele Byen er hygt. LTid.1726.278.
paa alle gaderne ere plandtede stoere ma-

40 ster, og (o: som er) gandske behengte med
Krandtser og blomster. JacBircherod.B.41.
(han) ser det røde Signal, netop som Lo-
komotivet passerer Masten, og han stand-
ser Toget. Bønnelycke.L.7. || (l.br.) større

flagstang (flagmast). Kongeslottet i Oslo
med Flaget paa halv Mast for Fridtjof
Nansen. PoU^U1930.1.sp.3-4.

3) (jf. Kionmast samt Maste -plantage,
-skov 1; nul.br.) træstamme, der er be-

X regnet ell. egnet til at anvendes som
mast (1). Holb.Anh.6. I Østerdalen findes
de skiønneste Master, som best derfra
drives ned ad Glommen til Friderichstad
forbi S2jr^.Bahb.LB.I.172.

II. Mast, en. se Marts.
Mast-, i ssgr. se Maste-.
maste, v. ['masds] -ede. {jf.ty., hoU.

masten, eng. mast, samt no. (dial.), isl. ma-
stra i bet.l; sml. af-, bemaste samt mastet)

60 1) forsyne (et skib) med mast, bemaste
(Boding) eU. (nu kun; især dial.) rejse
masten. OrdbS.(bomh.). jf: Hist og her
master en Pragtpalme Stammen tilvejrs

(o: skyder stammen til vejrs som en høj mast).
Christmas.UT.243. 2) (sj.) om skib: have en
vis (god ell. daarlig) udrustning m. h. t.
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rigning. Skibet master godt (o: skibeter

godt rigget). Larsen.

Maste- V i ssgr. (nu sj. Mast-. Moth.

M85f. jf.SøLex.(1808). VSO.; se i øvrigt

ndf.). især {^) til I. Mast (navnlig i bet. i).

-baand, et. (Mast-. KuskJens.Søm.189).

1) (jf. Baand 3.ij fladjæmring, der sammen-
holder de forskellige stykker af en sammen-
sat mast. VSO. Funch.MarO.II.93. Schel-

ler.MarO. 2) baand af træ ell. ring afjærn,
der kan glide paa en mast (stang, gaffel)

og lioldtr sejlet ind til denne. Drachm.VT.
164. KuskJens.Søm.189.211. -balje, en.

(jf. -hættej træbalje, der sættes over maste-

toppen paa skibe, der er lagt op, for at be-

skytte masten mod regn og sne; topbalje.

Funch.MarO.II.93. Scheller.MarO. -bjæl-
ke, en. om de tværskibs bjælker, hvortil

mastefisken (ell. mastesporet) er fastgjort.

TeknMarO.
||

(sj.) om mastetofte. Thyreg. Udv
Fort.I.103. -bolt, en. (jf. -spiger^. Lar-
sen, -bnk, en. d. s. s. Krydsbuk. Funch.
MarO.II.93. Scheller.MarO. -bygger,
en. (jf. -hugger, -mager, -tømmermand^.
TeknMarO. -bejle, en. (l.br.) mastebaand
ell. -ring. Larsen. Scheller.MarO. Mast-:
R'6ding.I.404. || bøjle, som holder en mast
ind til sejltoften i en baad. Scheller.Mar0.41.

-fedt, et. (jf. -smør^ fedtstof, der anvendes

til at tætte fugerne, hvor masten gaar gen-

nem dækket. BerLiisb.S.89. Scheller.MarO.
MGalschiøt.Helsingør.(1921).228. -fisk, en.

fisk (II) omkring et mastehul (1). Funch.
MarO.II.93. TeknMarO. \\ ogs. om selve

mastehullet. VSO. Harboe.MarO. Sal.'XVL
746. -flaade, en. (nu 1. br.) tømmerflaade
til transport af master, rundholter olgn. VSO.
Sal.''XXIV. 122. -fod, en. (jf-taa) den
nederste ende af en mast. TeknMarO. Mast-:
Moth.M85. VSO. -grav, en. grav (kanal,

bassin), hvori mastetræer holdes under vand
for at bevares. VSO. Scheller.MarO. Mast-:
SøLex.(1808). -hugger, en. Cj/"- -bygger,
-mager, -tømmermand^ person, der tilhug-

ger tømmer til master. MO. D&H. -hugst,
en. (til)hugning af træer til master. VSO.
-hnl, et. 1) (jf. -fiskj hul i et skibs dæk
ell. en baads tofte, hvorigennem masten gaar.

Drachm.PV.39. Scheller.MarO. Mast-:
Moth.MSS. 2) hul øverst i masten (paa baa-

de), hvorigennem tovværk føres.D&H. Mast-:
VSO. -hus, et. ^jf. -skur; nu 1. br.) hus,

hvori master og rundholter gemmes. VSO.
D&H. -hætte, en. (jf. -baljej tjæret sejl-

dugshætte, der fæstes om mastetoppen (paa
oplagte skibe) for at beskytte masten mod
regn og sne. ChrFlensb.DM.1.55. Fisker.

SøO.82. D&H. -hoj, adj. (jf. -voksen;
sj.) høj som en mast. *han . . Veien dem
viser

I
Til . . masthøie Eeger. Pram.Stærk.

141. -hOTl, en. lille langhøvl til høvling

af rundholter olgn. Fisker.SøO.82. -kile,
en. kile, der drives ind i mastehullet, i mel-

lemrummet mellem masten og fisken. VSO.
Funch.MarO.IL93. Scheller.MarO. -kind-
bak , en. d. s. s. Kindbak 3. TeknMarO.

-kiste, en. fast, firkantet kiste om masten
i lastrummet. Gravl.Øen.3. M&st-: Politi

E.KosterbU^kil924.2.sp. 2. OrdbS.(fynsk).
-knap, en. fløjknap. CKMolb.SD.251.
-knæ, et. knæ (1.5.5) paa en mast, fx.
til støtte for et mærs. Fisker.SøO.82. Schel-
ler.MarO. Mast-: SøLex.(1808). -kog-
f;er, et. (f -koggers, en ell. et. Fisker.

0O.66. Funch.MarO.II.93). to sidestykker

10 og et bagstykke af træ, der danner et lille

hus omkr. den nederste del af masten paa
fartøjer, hvis mast er til at lægge ned. Kusk
Jens.Søm.Till.l2. Mast(e)-koger. Boding.
111.892. Vl.Indexl.49. -kran, en. kran,
hvormed man anbringer masterne i skibe;

ogs. føj i al alm. om kran bestaaende af
tre foroven forbundne skraastivere (SaU
XIV.604). Funch.MarO.IL93. KuskJens.
Søm.190. Mast-: SøLex.(1808). \\ (l.br.)

20 paa en mast anbragt lossekran. Mastekra-
nerne tømte Bagagen ud. JacPaludan.S.36.
-krans, en. 1) (jf. -kravej krans (af træ),

der spigres rundt om mastehullet for at hindre
vand i at løbe ned ml. fisken og masten.
Funch.MarO.II.94. 2) (jf. -stropj krans

af tovværk, der lægges om masten, for at

man deri kan hugge en gie, naar masten
skal sættes ind i skibet. OrdbS. 3) krans af
tovværk, der ligger om toppen af (under)-

30 masten under det staaende gods. OrdbS.
-krave, en. 07- -krans 1, II. Brog S) et

stykke tjæret ell. malet sejldug, der surres om
masten for at hindre vand i at løbe ned i

mastehullet ml.masten og fisken. VSO. Funch.
Mar0.1L94. KnudÅnd.H.12. -knrv, en.

{ty. t mastkorb, holl. f mastkorf
; foræld.)

(kurvformet) mærs. Mast-: Moth.MSS.
Eeiser.II.75. naar der efter en lang Søreise
fraMastkurven raabes: „Land I Land !"B'oZs/.

40 V.19. Maste-: S&B. jf. D&H. -laas,
en. laas (2.4), hvormed to stykker af en sam-
mensat (sammenlagt) mast er samlet. Larsen.

-lejder, en. lejder (I.l) i en mast. Bar-
denfl.Søm.I.80. Mast-: Wolfh.MarO.332.
-lig, et. det lig (II.lj paa et sejl, der staar

langs masten. VSO. Bardenfl.S0m.LlOO.
-los, adj. (1. br.) som er uden mast. mast-

:

Moth.M85. *Mastløse Vrag . . spotter kun
det svage B,oeT.Zetlitz.NH.57. Drachm.

50 DG.128. maste-: sa.STL.174. sa.TJD.167.

-mager, en. (jf. -bygger, -hugger, -tøm-
mermandj person (skibstømmermand), der

tilhugger ell. reparerer master. Timmer-
mænd og Mastemagere, Seglmagere og
Reebslagere. OeconT.1.64. Bardenfl.Søm.
11.131. Mast-: Moth.M85. -mand, en.

(erfaren) sømand, der har det særlige hverv

at tilse og betjene det løbende gods ved ma-
sten. Bardenfl.Søm.IL198. NatTid.^''U1925.

60 Aft.e.sp.l. -passer, en. passer med runde

ben, der anvendes til maaling af masters tyk-

kelse. Fisker.SøO.82. Scheller.MarO. -pen-
ge, pi. (jf -told samt Mast sp. 1086"'«-)

havneafgift, der beregnes efter antal af ma-
ster; nu især som uofficiel betegnelse for en

(efter tonnagen beregnet) afgift for sejlads
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gennem Knippelsbro i Kbh. Sal.VIII.614.
Hage.*947. -plantage, en.

(jf.
-skov 1,

-træ 1; nu næppe br.) plantage af træer, der

er beregnet til (skibs)master. OeconJoum.
1758.321.
-master, en. [-imasdar] flt. -e. (jf. ty.,

holl. -master) som 2. led i ssgr., hvis 1. led

er et num.: skib med saa mange master, som
1. led angiver; fx. Fir(e)-, Fem-, To- (s. d.),

Tremaster (s. d.).

Maste-riiis^, en. 1) d. s. s. -baand 1.

TeknMarO.lo0. 2) jæmring, der er lagt

fast om masten noget over dækket, og som
bærer kofilnagler, blokke til fald olgn. OrdbS.
•sisnal, et. spec. [1.2] (jæmb.): togsignal,

anbragt paa en signalmast. DSB.SignJ.17.
-skov, en. t) (jf. -plantage, -træ 1 samt
I. Mast 3; nu næppe br.) skov af træer, der

egner sig (er beregnet) ttl skibsmaster. Oecon
Joum.17o8.321. 2) (U billedl, om en skibs-

flaade med talrige master. •Konstantinopel
kneiser

|
Over Masteskov i Havn. Grunatv.

SS.I1.307. 'Ege sank i Skove;
|
Maste-

skoven, høi og stor,
I
Dansed stolt paa

Yove.Ing.VSt.255. -skar, et. d. s. s. -hus 1.

Fisker.SøO.82. Scheller.MarO. -smer, et.

(if. -fedt; foræld.) daarligt, fordan-vet smør,

der anvendtes til at smøre master og stænger
med. VSO. Harboe.MarO.478. Scheller.MarO.
-spiger, et. (jf. -bolt, -kile^ spiger (med
takket rand), der anvendes tU (sammen)spig-
ring af master. VSO. Funch.MarO.II.94.
SaUXVI.746. -spor, et. 07- -hus 2, -kog-
ger^ til kølsvinet fæstede, sammenboltede klod-

ser, som danner en fordybning, hvori mastens
nederste ende hviler; ogs. om lignende fordyb-
ning i kølsvinetpaa en baad. M.ast- : Moth.M
85. SøLex.(1808). Maste-: VSO. Masten
havd e tagetden nye Mastetoftemed ogflæk-
ket Mastesporet. Drachm. VT.434. KuskJens.
Søm.71. -stol, en. støttedel under en mast,
som ikke naar ned til kølsvinet. CollO. OrdbS.
-strop, en. (jf. -krans 2) paa masten fast-

gjort strop af sejsing med to øjne, hvori en
krampe ell. gie hugges, naar masten skal ind-

sættes i ell. udtages af skibet. VSO. OrdbS.
mastet, adj. ['masda^] (sv. mastad, eng.

masted; hZI.Mast) forsynet med mast(er).
svære mastede Skuder. JVJens.CT.ll. jf.
overmastet. P især (jf. -master^ t ssgr. m.
num. som 1. led, der angiver et skibs antal

af master, fx. en-, fir(e)-, fem-, seksmastet
(se Scheller.Mar0.222.334),jf.to-,tremastet.
Maste-taa, en. d. s. s. -fod. TeknMarO.

-tarm, en. se Masttarm. -tofte, en. (jf.
-bjælkej den tofte i en sejlbaad, hvori made-
hullet findes. Masttott. Moth.^M71. Boding.
11.486. Peer Matros sad overskrævs paa
Mastetoften. DrachmÆO.137. 8a.PV.52.
-told, en. (jf. -penge; nu næppe br.) told,

beregnet efter et skibs antal af master. Mast-

:

Slange.ChrIV.1075. -top, en. den øverste del

af (under)masten (mellem salingen og æsel-

hovedet). Mast-: Moth.M86. 'Naar i Ideen
da sig hæver |

Yot (D:tyskemes)M.a.steto'p
med Tysklands Flag. QrundtvJ>S.VII.57.

SaVXVI.746. -træ, et. (t^asi^.Moth.M86.
Beiser.II.153). t) (jf. I. Mast 3 samt Maste-
plantage, -skovj træ(stamme), der kan bru-
ges til skibsmast. LTid.1754.362. Funch.
MarOJI.94. Mastetræer købes gerne med
paasiddende SpUnt og afhøvles paa Værftet.
Suenson.BJI.140. 2) (især poet.) d. s. s. I.

Mast 1. vAph.(1759). (hun) holdt sig op-
reist ved M&stetræet. lng.Levnet.lJ212. MC

10 And. V.312. Brandes.XI.222. 3) (l.br.) d.s.s.

I. Mast 2. Foran San Marco hæver sig .

.

de tre taarnhøje røde Mastetræer . . og
de uhyre Flag . . breder sig langsomt ud
fra deui.Brandes.XI.81. -temmermand,
en. (jf'-hygger, -hugger, -mager; nu næppe
br.). Mast-: vAph.(1764). -toksen, part.
adj. (nu næppe br.) om træ: som har den
størrelse og form, der kræves af en mast. VSO.
*mastvoxne Gran han af Fieldet opryk-

20 keT.Pram.Stærk.59. -Tærk, et. (nu næppe
br.) master og stænger med tilbehør. Mast-:
BodingJV.170. VidSelskSkr.l2.280. '

mastig, adj. (ænyd. og no. d. s. ; fra nt, ty.

mastig, egl.: overfedet; til ty. mast, fedning,
mæsk (se Masttarm^; jf. formaste samt
overmastig; nu næppe or.) fremfusende;
overmodig. Moth.M86. || kæphøj; stor-
snudet; kry. Her hjemme er hun nok saa
mastig, men ude siger hun ikke et Ord.

30 („Min Skoemagers Kone. 1858"). Levin.
OrdbS. (skaansk). jf. Bietz.433.

Mastodont, en. [mas^fo'dmn'eT] (nu sj.

Mastodon, en (ell.f et. Meyer.^). ['masto-
id(nn] Meyer.), flt. -er. (dannet i nyere tid

afgr.̂ mustos, kvindebryst, og stammen odont-
i odQs, tand; navnet skyldes nogle udvæk-
ster paa kindtænderne, der minder om bryster)

1) (zool.) navn paa en uddød elefantart,
Mastodon. 'hvo maaler frækt sig med hans

40 Aand?
| Ej Mastodonten, Mammut ej ! Gjel.

Bø.235. Brehm.DL.'III3.39. 2) O (spøg.)

billedl. (Vilh. Beck er) en Slags religiøs
Mastodont, der hører hjemme i andre
Jordlag end dem, hvori Syndens Børn
nuomstunder sætter Mærker af deres Pa-
risersko. Aakj.M.27. Bubow.(StSprO.Nr.
144.44). H især om noget stort, tykt, uformeligt

;

om en fed mand: Pont.MH.101. om en stor

omnibus: de stønnende Mastodonter, Æeri
50 Tid.^Uol924.Aft.2.sp.2. om en kran: JacPa-

ludan.F.65.
Mast-tarm, en. ['masd-] (sj. Maste-.

Panum.461. f (ved tilknytning till.Ma.sk)
Mask-. Agerbech.FAH.l. sa.FA.II.137). (fra
ty. mastdarm, omdannet (ved tilknytning til

mast, fedning, jf. mastig^ af ænht. mas(s)-
darm ; 1. led er oht, mht. maz, sa. ord som
Mad; nu næppe br.) endetarm. Moth.^M71.
WeisbachsCuur.(overs.l 755).2 78. Saxtorph.

60 F.34.Anat.(1840)JI.412.
Hasnr, en. [t bet. 1 'ma'sur, t bet. 2

ma'su-V] (i bet. 1 fra oWn. mpsurr, jf.osax.
masur, ty. maser (se Maser^, i bet. 2 fra sv.

masur ell. dannet til (omdannet efter) masere
Q/. Glasur: glasere olgn.); feesZ.rn. MæsUng)
1) (arkais., m. h. t. oldn. forhold) d. s. s. Ma-

Xm. ReBti7kt2i/sl932 69
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ser 1. Iblandt disse Træer (o: i Vinland)
var der Eet, som vi kaldte Masur, det
var meget haardt, men kunde tillige mod-
tage den allerstørste Glaiiås.Hauch.II.869.

2) (fagl.) d. s. s. Maser 2. lyst Asketræ med
en kraftig Masur. FrPoulsen.MH. 1. 89.

\\

hertil: Masur-dannelse (VareL.*704), -træ

( Tidsskr. f. Kunstindustri. 1889. 68. SaU VI.
428) oft.

llasnrka, en. se Mazurka.
j- maser, suhst. {fra fr.ma sæur, egl:

min søster) som venlig, fortrolig tiltaleform
mellem kvinder, der er nært forbundne
ved slægtskab ell. venskab, (den ene raads-
herreinde til den anden:) Ach masoeur. -Jeg
er færdig at kaste op, naar jeg tencker
paa den Siruip. Holb.Kandst.lV.S. (Mette,

Gretes fortrolige, til Grete :) *Hvad nye For-
træd Masørl forvolder disse Skrig?

|
Hvor

ængste de min Siæll Wess.4. TBruun.
MF.42.

I. IWIat, en. [ma-'i] (Moth.M86. VSO.
jf. skrivemaaden Maet. Slange.ChrIV.1261.
M.O.). uden for fagl. spr. ogs. [mad] flt. -er.

(fra holl. maat (maet), mnt. mat(e), jf. oht.

gimazzo (egl.: madfælle, til maz, mad); sml.

Mad, Maskepi, Matros; ^) \) person iun-
derordnet stilling, medhjælper, om
bord paa et skib; næsten kun med nær-
mere bestemmelse i gen. ell. i ssgr. som Baads-
mands-, Bagers-, Koks-, Skibsmandsmat
osv.; nu kun om medhjælpere hos den lavere del

af personalet om bord. Moth.M86. Skibs Skri-
verens Mat. CPBothe.JN.97. en Embeds-
mand . . Havnemesterens Math. StBille.

Gal.1.133. Bardenfl.Søm.IL122. |j som eks.

paa mere tilfældige ell. nu foræld, ssgr. kan
anføres: en Admirals-Maet eller Skout-
hynacht.Slange.ChrIV.1261. Biersmat (o:

matros, der har tilsyn med drikkevarer ; jf.
Bierj. PMøll.II.64. Hovmestersmath.
Scheller.MarO. Seilmagersmat. VSO.
t Spekskierer Math (o: paa et hval-

fangerskib). CPont.HR.25. 2) (fra 1932)
værnepligtig menig af søværnet, der efter at

have været til fortsat tjeneste antages til at

gøre frivillig tjeneste som underbefalings-
mandselev. LovNr.95^^81932.§41.

II. Mat, en. [mad] {substantivisk anv.

af IV, mat; jf. oldn. måt) i skakspil: det
forhold, at kongen ell. en spiller er ell.

gøres mat. Moth.S229. Eendeel af (de i

bogen opførte) Spil . . ere ikke udførte til

Mat. Skak.(1773).4. *du Erstatning skylder
mig for Mat'en, | Som med din Dronning
du i Gaar mig gav.PalM.V.106. Kaper.

^

kvalt mat, se kvæle 3.4.

III. 9Iat, en. se I. Maatte.
IV. mat, adj. [mad] {ænyd.d. s.(bet.2);

fra ty. matt, /r.mat, afarab. (persisk) (schah)
mat, (kongen) er død, se Skak, skakmat)

1) i skakspil om konge ell. (især) spiller,

som staar i skak og ikke kan flyttes uden
igen at komm^ i skak: overvunden; besej-
ret; færdig, (m. overgang til subst. (jf. II.

Mat^ anv. dels som interj., dels som præd. i

udtr. som være, blive mat, gøre ell.

(sjældnere) sætte (Oehl.ØS.301. PLaurids.
S.V.IO) mat^. (han) havde været saa dum,
at giøre en Minister mat i Skakspil. J5w.
(1914). 1.73. Naar Kongen giøres Matt,
maae det og siges. Skak.(1773).21. Sprin-
geren herhen — Schach for Kongen — du
kan ingen Vei komme, du er mat. Hrz.
XVI.834. Scharling.N.177. skak og mat,

10 skakmat, se skak, skakmat.
|| (jf. bet. 2.1j

billedl. Du lurer paa mig med en Revolver
og hele Gardevagten, jeg holder dig i Skak
med lidt Spilleværk, jeg har i Lommen.
Nu er du mat. SMich.L.80. Cyprianus for-
skriver sig til en temmelig dum Djævel,
efterat han har gjort den onde mat i en
skolastisk Disipyt. NMøll.VLitt. 11.491. m.
overgang til bet. 2.1 : *Hvor har hånd vristet

|

Paa Troen Dag og Nat,
| Som mig har

20 fristet,
|
Men selv er bleven mat. Brors.

276. *Anklageren . . nu tog til Orde:
|
Al

videre Proces er overflødig . .
|
Defensor

selv er mat, om ikke mødig. PalM.V.444.
*Tamp — det var ligesom Vand paa en
Gaas;

|
Sult var den eneste Straf, | som

kunde gøre ham mat. Drachm.STL.85.
2) uden (fuld, normal) styrke ell.

(livs)kraft. 2.1) om organisk (levende) væ-
sen, især menneske (ogs. om legemsdel olgn.):

30 80w ved anstrengelse, sygdom olgn. har mi-
stet en væsentlig del af sine kræfter,
sin handlekraft, energi; svag; træt:
udmattet, du har dog vel seet til Herr P.s
Blessurer . . En Læne-Stoel Dosmer! —
Kan du ikke begribe, at han maae være
mat? Eiv.(1914).lV.58. *Af matte Haand
det tunge Værge talder. Rahb.PoetF.II.67.
Jeg føler mig endnu meget mat efter min
Sygdom. FSO. *Saa læner hun mat sit Ho-

40 ved
I

Ti\EgetræetsB,od.Eolst.D.II.188. Don
Juan er trættet af de mange . . Intriguer;
imidlertid er han ingenlunde mat, hans
Sjæl er endnu livskraftig. JSTterfc.J.iii. *din
Kind blev bleg, din Fod blev mat. PZom^.
11.67. den Tørstige drømmer , . at han
drikker, men naar han opvaagner, er han
mat (Chr.VI: træt). Es.29.8. mat i knæ-
ene, sokkerne, se 1. Knæ 2.1, Sok.

||

spec. (jf. bet. 2.3; nu 1. br.) om fisk: (halv)-
50 død; ikke frisk. Matte Giedder, Aborrer.

y<SO.(„bruges . . i Stedet for død"). Naar
Fiskeren har fanget en Fisk, og han øn-
sker at bevare den levende . . maa han .

.

strax sætte den i Vand, ellers bliver den
mat og døer. Kierk.IX.172. (hun stødte)

mod en Dame, der i Haanden bar sit lille

Net, hvori hun plejede at fange „matte"
Gedder til sit Pensionat. ^oec/cfJlf. /o. jf.
(billedl): *Hverdagssladdrens matte

60 Fisk
I
Blev daglig dækket dig paa Disk.

Winth.V.105.
||
(især Gi) om plante : som har

mistet saftspændingen; som hænger
med bladene, saafremt de (unge træer)

ere blevne matte, er det høystfornødent,
at man planter dem ned i en Mistbenke.
LTid.1757.91. *Af Heden mat sit Hoved
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Blomsten høier. Lund.EDJTl. et Træ ..

som ikke hænger mat (Chr.VI afvig.), naar
et tørt Aar kommer. Jer. i 7. 8. 2.2) (m.
overgang til bet. 3) om fresultat af) legemlig

eU. aandelig evne ell. virksomhed: som ud-
føres (er udført), virker uden kraft og
energi; slap; ogs.: spagffærdig); tam;
om sanser, følelser osv.: afstumpet; sløv.

•Jeg skurred, hvined før, nu qvæder El-

skovs Sang . .
I

Min matte Geist blant Dyr
og Træer ikkun spøger (o: nu er min aand
mere spag og digter kun om dyr osv.). Holh.

Metam.l. 'Ei skal kommende Aar lunkne
hans Kierlighed,

|
Ei skal synes ham mat

blegnede Læbers Kys. Steners.(Rahb.LB.
11.185). 'Liden Gunver, du martrer mig
Dag og Nat, | Med Elskovs Ild. | Mit
Hierte vansmægter, min Siel er mat. Æu;.

(1914).III.205. *(I) Sætte dem (o: guld-

hornene) som Pragt til Skue | For et mat,
nysgierrigt Øie. Oehl.L.1.27. Israels Øine
vare matte (Chr.VI: dumme^ af Alder,

han kunde ikke see.lMo8.48.10. Det vilde

være meget for mat at sige, at han følte

sig tilfreds. KMads.(Kun8tmusA.1914.4). en
meget mat (o: spagfærdig, tam) Indsigelse.

D&H. stemningen var mat • som adv.: jeg
taler eUer rettere skriver vel kraftesløst—
for ikke at sige mat — om det, jeg dog
føler saa kraftigt. KMBahb.l2. H spec. om
kunstnerisk evne ell. frembringelse (især dig-

terværk): uden kunstnerisk (poetisk) kraft
ell. virkning ; uden „saft", „vid", „salt"; ta-
lentløs; flov; kedsommelig, de Folk,
som maa nøde sig til at sove . . skulde
røge en Pibe Tobak, og derhos læse
en mat Voet. Lægen 11.144. 'Lad Stykket
være mat, og uden Sands og Orden, | Af
alle Skuespil, det dummeste paa Jorden!
Ew. (1914). II. 121. (romerne fik) kun en
plump Komiker af nogen Gehalt (Plau-
tus) .. og en mat Tragiker (Ennius).GrwMdfr.
Udv.V.42o. VSO. digtets begyndelse er
patetisk og smuk, slutningen temmelig
mat

i
2.3) (jf. bet. 2.i slutn.; nu 1. br.) om

stof: som har mistet sin (virke)kraft, sin smag
ell. næringsværdi; doven; flov; smagløs.

II
om drikkevarer. Vandet (er) om Morge-

nen . . noget frisk, mens om Middagen,
som der er Klokken 10, bliver det Madt.
P/lug.DP.1104. Øllet smager dovent og
mat. Olufs.NyOec. 1.166. || om kemikalier,

ætsende stoffer, krydderier olgn. Luden er
bleven ganske mat og mættet med Farve-
dele. P%s5iRXZ'F.o7. (fagl.:) Mat Suk-
ker . . simpelt, slet Sukker. TTt'Z/cens.jRttn-

kelroer,Nr.l.(1836).242. || om jord: mindre
ydedygtig: træt (paa grund af (langvarig)
anvendelse af en vis art afgrøde). Jorden .

.

bliver skarp og mat af Sukker-Rørene.
LTid.1732.430. Det er en bekjendt Følge
af Jorders idelige uafbrudte Dyrkning .

.

at de, uagtet tilstrækkelig Gjødskning,
blive omsider matte og give vel Straae
men ingen 'K\eTVLe.ChMourier.Brød.(1821).
27. 24) om stof ell. genstand i bevæ-

gelse. I (jf. Matløb ^ om flydende metal,

der er ved at størkne og derfor ikke løber let

(i stebeformen). OrdbS. | (jf. forfløjen sp.

453^; især H) om projektil: som har mistet

(det meste af) sin fart; især i forb. mat
kugle. H. blev . . truffen i Armen; men
da Kuglen var mat, tog han ingen Skade.
Mall.SgH.341. En Armbrystbolt hvinede
atter over hans Hoved . . H. greb den

10 matte Jernbolt, og . . slyngede . . den af

al Magt ti\hsige.Ing.EE.II.lo3. Harboe.
MarO. (kuglen) prellede tilbage fra Væg-
gen og ruUede mat hen paa Gulvet. Elop-
penborg.Er.56. jf.: 'Odins røde Pile (o: ly-

nene) glide
I
Matte fra din (o: fjældets) haar-

de Side. Ew.(1914).III.19. 2.5) (fagl, nu 1.

br.) om tømmer: som mangler spændstighed,

fordi dets fibre ikke er sammenhængende og
kraftige. ArchivSøvæsen.II.378. spec. om tøm-

20 mer af et dødt, udgaaet træ. OrdbS. 2.6) om
forretnings-, især børsforhold, som udtr. for,

at omsætning fore^aar trægt olgn.; om varer:
ikke efterspurgt, t lav pris; flov (1.8). „Pe-
ber mattere" o: mindre efterspurgt af

Kjøbere. Bøgh.DD.1866.181. Børsen, Auk-
tionen var særdeles mat. D<feff.

3) m.h.t. sanseindtryk. 3.1) m.h.t. syns-
indtryk: uden (fuld, normal) glans eU.

klarhed. | om ild, (legeme, der udstradler)
M lys, himmellegeme olgn.: svag(t lysende);

sløret; uklar. 'En . . stjernefuld Nat
|

Er mod dine Øjekast m&t.Tullin.I.95. *Syv-
stiemen glimter saa mat.0ehl.L.I.41. 'E^art
blussed' Lampens før saa matte Flammer.
Boye.PS.IV.135. jf.: 'Vil du elske mig, naar
Dagen lider,

|
og dens Sol er bleven kold og

•012X1 Ploug.1.207. som adv.: 'jeg iilte ham
imøde | Paa den mat oplyste Vei. Bagges.
V.23. II (jf. bet. 2.2; om øje, blik olgn. Øy-

40 nene (bliver) enten funklende eller meget
matte og dumme, hvorefter Synet tager
snarlig af. CEMangor.RS.85. 'tindre end
maa det matte Blik,

|
De blegnede Bander

gløde! Grundtv.SS.1.58. 'Ud fra de sorte
Øine

I
Kun matte Straaler skjød,

| Som i

den hvidgraae Aske
|
Fra en halvslukket

Glød. Winth.HF.81. Mandsperson . . venstre
Øje mat, mulig Glasøje. PolitiE.yiol925.3.

II (jf.flg.bet.-gruppe; nu 1. br.) om farve:
50 afdæmpet; dus; bleg; svag. *Din(o: ro-

sens) friske Farve svinder,
| Dit matte

Rødt mig minder:
|
Din Herlighed for-

gaaer, |
Din Skiønhed Ende faaer. Stub.64.

Mat F2irve.vAph.(1764). D&H. \\ om (over-

fladen af et) stof, en genstand osv.: som kun
i ringe grad tilbagekaster lyset; som
ikke er blank ell. poleret; glansløs.
Matte Farver, hos Malere, de, som ingen
Glands have.FSO. Kys . . ikke Safflanet,

60 det bliver mat af dine Læber. Etlar.SB.
101. naar Brudekronen bares af en Brud,
der ikke var Mø, tabte den med ét sin

Glans, blev dunkel og mat og ligesom
overtrukket med en Taage.TroelsL.X.161.
Silkekjole, sort med henholdsvis en mat
og en blank Stnhe.PolitiE.KosterbU*/il925.
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l.sp.2. væggene var holdt i en mat graa
farve

i

spec. (jf. Mat-behandling, -forgyld-

ning, -forsølvning ofl.) om en ved ætsning,

slibning olgn. frembragt glansløs overflade

(ofte mods.poleret). Mat Forgyldning.FSO.
Vandfaldene blinkede snart som poleret
Staal, snart som mat Sølv.Schand.O.II.332.
sølvblanke (kaarder) med mat Gravering.
JFJac.I.133. Træsorterne er mørkladne
og matte, uden glinsende Politur.7 Fed.

BB.65. Mat Oliemaling. Swenso«.j5.J/. 95.

som subst. : Med (friserpunsler) danner man
det skjønneste Mat, bestaaende af smaae
runde Halvkugler. B"inner«;j.jMv.5iO. om
glas(varer), der paa den ene side har faaet
en glansløs, kornet, hvidlig overflade (er uigen-
nemsigtigt): en Rude af mat Glas. D&H.
Mat Skrift paa Glas (o: ætsede bogstaver
olgn.). Malerbogen.(1922).98. en mat elek-
triskpære •

II
mat potentil^j/.matbladet,^,

% potentil med lange, udstaaende haar; Po-
tentilla opaca L. Rostr.Flora.I.216. 3.2)

(især J") m. h. t. lydindtryk: klangløs;
ikke klar. D&H. orkesterets klang lød
tørt og mat og havde ikke den glans som
i forrige tider

i
m. overgang til bet. 2.2: 'Dér

inde lød en Nyaarssang,
|
Men hult og

mat fra Kor det klang.
|
Om mørken Bisp

og røden Flod
| De sorte Klerke blege

stod. Grundtv.PS.III.197.
mat-, i ssgr. til IV. mat, især i bet. 8.i;

saaledes bl. a. i ssgr. m. farve-adj. (i mod-
sætn. til tilsvarende ssgr. m. blank-^ som
mat-blaa (åe store matblaae Øine.Oehl.
XXVIII.79. *en matblaa,

| varmedød
liiminel. Stuck.D.63), -brun(lig), -graa,
-grøn, -gul ("hendes matgule ilud. Bang.
SG.121), -gylden (Goldschm.VT.170. en
matgylden Lød. JPJac.1.2. jf. Brandes.
111.25), -hvid ((hendes) mathvide Hals.
Muusm. LA. 20. Malerbogen. (1922). 98),
-lilla, -rød, -sort Cdet matsorte Haar.
IIørlyk.UT.53. (raagens farve) er sort;

hos gamle Fugle glinsende blaasort, hos
unge matsoTt. BMøll.DyL.II.145), -violet
^Augustaftnens skyløse, matviolette Him-
mel. Drachm.F.II.151).
Matador, en. [mata'do-V] (dial. Mak-

(k)edor. Feilb. OrdbS.(sjæll., fynsk). \ Mar-
tedom. Holb. Vgs. V.4). flt. -er ell. (nu næppe
br.) -s (Spillebog.(1786).6). (fra fr., sp. ma-
tador (af lat. mactator, til mactare, slagte))

1) (l.br.) (den) tyrefægter, toreador (der
dræber tyren). JBaden.FrO. han staar om-
trent som Tyren overfor Matadoren (Bran-
des. DD. 42 : Toreadoren;. Brandes. 1. 392.
NMøll.R.77. 2) ^ om (hver af) de tre ell.

fire højeste trumfer (i l'hombre: spadille,

manille og basta); honnør(er); ogs. (jf.
Fauxmatador^ om de lavere trumfkort, naar
disse er til stede i uafbrudt rækkefølge sam-
men med de højere (jf. Makkabæer^. Spilk-
bog.(1786).3. Scharling.N.321. Mortensen
havde „treMatadorer,smaa fjerde" i Trumf.
Pont.FL. 32. Spillebog.(1900).81.

|| billedl.

hvis han kommer med sine Trumfer og

vil spille med os, saa har vi ogsaa Mata-
dorer, for denne hersens (viser Næven)
siger Spar-To. Hostr.G.156. 3) (jf. Børs-,
Handels-, Pengematador; person, der
indtager en fremragende, domine-
rende stilling i et samfund ell. en
snævrere kreds; nu næsten kun (lidt

spøg.) om person, der ved stor rigdom og
indflydelse i det praktiske liv indtager en

10 fremtrædende, ledende stilling i et lille sam-
fund, en provinsby olgn.; ogs. i al dlm.:
meget rig mand. Hobbesianerne . . be-
gynder at anfalde Kirckens Matadorer.
LTid.l729.182. Mr. Collet, en norsk, men
fornemme Negotiant og Matadoren blant
de Danske. Ktevenf.EJ.174. *Hvad enten
Jeg en fattig Lus

|

— Som nu — skal
ende, eller

| Jeg som en stenrig Matador
|

skal le ad hele Verden. Grundtv.TJdv.1.64.
20 Hele hans Mine og den krybende Maade,

hvorpaa Barberen betjente ham, røbede
straks, at man her havde en af Byens
Matadorer for sig. Pont.F.11.21. uegl.: 1

Maroquin en Vaudeville 1 . . | Slig Pus-
ling sig stafferer ud, | Som Melpomenes
Matadorer (o: de store tragedier). Éeib.Poet.
IX.472. (nu næppe br.:) (jeg har) aldrig
været en Matador (o: fremragende, dygtig)
i den Materie (o: i at satirisere). Jeg har

30 altid været Moderat derxidi. KomGrønneg.
11.103. matadorisk, adj. [mata'do'ris^]
(sj.) adj. til Matador (3). 'Paa Pengebørsen
faaerDu med matadoriskKnirken.i)racA»?.
U07.
mat-behandling;, en. Ø behandling

(af træ, metal osv.), hvorved man frem-
bringer en mat overflade. Wagn.Tekn.548.
-bille, en. (nu næppe br.) glansbille, Ni-
tidula. Cuvier.Dyrhist.lL181. Schade.Mors.

40 (1811).210. -bladet, adj. i forb. mat-
bladet potentil, 2( d. s. s. mat (ni.S.i)

potentil. Lange.Flora.803. -blank, adj.

(sj.) som har en mat (svag) glans, han
kom ned til Floden . . og saa det mat-
blanke Vand svagt gjenspejle Himlens
Stierner. GoldschmTVIL 130. -blik, et.

(mods. Glansblik; hvidblik, der er for-
tinnet med en tinlegering (og ikke med rent
tin). YareL.*91.

50 Match, en. [mad J, mådj] flt. -er (Idræts
B.1.528). {laant (i slutn. af 19. aarh.) fra
eng. match; besl. m. I. Mage) i sport ell. spil:

kamp, væddestrid (især ml. to partier ell.

hold). Meyer.''(1844). IdrætsB.1.370. Stu-
dentermatchen (o: kaproningen ml. studenter

og polyteknikere) fandt Sted den 15. Maj.
Da.StudentersRoklub.Aarbog forl927.9. ofte
i ssgr. som Fodbold(s)-, Golf-, Kri-
cketmatch (ldrætsB.1.549) olgn. niat-

60 che, V. ['madja, 'måd/a] -ede. (jf. eng.

match, V.; til I. Match; sport.) I) udkæmpe
en match. Meyer.^ Dirt Track-Løbene i

Morgen. N. S. skal matche med Englæn-
derne. PoUyiil929.7.sp.2. 2) trans.: lade
udkæmpe en match, matche et hold mod
et andet i
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Matematik, en. [ma^ama^ti^] fit. (i

bet. 2) -ker. {af gr. mathematiké, egl. fem.
afadj. mathematikos (jf. Matematiker, ma-
tematisky, af måtbema, hvad man har lært,

videnskab, dannet til roden i manthånein,
lære) i) videnskab eU. lære om de love,
der gælder for tal og rum. Moth.Conv.
M65. slifft (o: indviklede regnestykker) har
kun sin Nytte i Mathematiqven, men ikke i

Huns- og Handels-Regning. Cramer.(1762).
111. han (fik) non i Mathematik. SC4n<i.
27.8. Mathematikeren Euklid . . har samlet
sin Tids elementære Mathematik til en
sammenhængende Lærebygning. Euklids
Elementer. I. (overs. 1897). y.\\ anvendt,
høi(ere), pur, ren ^egentlig. Cramer.
(1762).16)m2Aem2A}k,8ez.xwenåe(l.islutn.),
høj (II.6.8 og 8.1), pur, ren. || hertil ssgr. som
Matematik-bog, -lærer, -time, -andervisning

ofl. 2) lærebog i matematik (1). Mate-
matik for de sproglige Gymnasier. TBon-
nesen.(bogtitel.l907). Det er en spansk Ro-
man fra Middelalderen. Men den er lige

saa underholdende som en Matematik.
£uchh.SP.62. Matematiker, en. [maria-
•ma'di^ar] (nu kun arkais. ell. speg. (m. lat.

form): Mat(h)ematicas. Moth.Conv.M6o.
Leth.(1800)j. fit. -e (ell. f d. s. JSneedJ.102).

{af lat. mathematiens, gr. mathematikos,
se Matematik; jf. Kunstmaaler) person,
der studerer matematik; videnskabs-
mand, hvis fag er matematik. JBaden.
FrO. Franske Matematikere under Revo-
lutionen. .Vt^fe.Viefa^n/fco^fi^i/.iP^?;. B (jf.
matematisk sp. 1098^^; univ. eU.skol.) gym-
nasiast ell. student, der tilhører eU. er
udgaaet fra gymnasiets matematisk-
naturvidenskabelige afdeling. D&H.
matematikerne har tysk sammen med de

f

gammelsproglige
| matematisk, adj.

mafia'ma'rfis^] {af lat. mathematiens, gr.

mathematikos; se Matematik) adj. til Mate-
matik. *Jeg anseer Kræmmere og som
ingenieurer,

| De Alen, Bismer jo i Haan-
den altid fører.

| Et saadant Instrument
jo Mathematisk er. EolbJ'aars.339. Mathe-
matiske Videnskaber. Slange. Chrl V. 1034.
Forskiellen . . som et hvert Øie finder
imellem en mathematisk (o: geometrisk)
Figur og et Malerie. JSnecfi.J.99. mathe-
matiske Objecter . . Tal, Navne og Fi-
gurer. Bagges.DV.'IX.16. Matematiske Op-
gaver. ALomholt.(bogtitelJ892). matem a-

tiske kunster, se Kunst sp. 756".
fl (fagl.)

om videnskabsgren, der benytter matematik-
kens metoder og resultater, i forb.som: Den
matematiske Musik . . opsøger Tonernes
Størrelse og deres Forhold mod hinanden,
til hvis Bestemmelse man bruger Arit-
metik og Geome\x'\.MusikL.(1801).169. ma-
thematisk Chronologie, Geographie, Gno-
monik,Nautik,BygningskonstogArtillerie.
JBaden. FrO. matematisk Geografi. 5aZ.'

XVI.7.54. % (jf. geometrisk sp. 889^^ samt
logisk 2) i videre anv., om (videnskabelig) me-
tode, bevisførelse, fremstilling olgn.: som har

en strengt følgerigtig, logisk fremad-
skridende, eksakt karakter; spec. i sidste

halvdel af 18. aarh. i forb. som den matema-
tiske metode,læremaade,tænkemaade olgn.,

især om den af Chr. WolfTs filosofi prægede
aandsretning (i modsætning til „de smukke
ell.skønne videnskaber"). DenMathematiske,
eller saa kaldede strænge Lære-Maade,
kaster en eftertænkende Forstand ligesom

loLenker ^paa.. Eilsch.F.44. Cramerj(1762).16.
ingen (kan) med en mathematisk Vished .

.

bevise deres (o: gode menneskers) Tilvæ-
relse. Etc.(1914).IVJ36. han vidste det til

Punkt og Prikke . . han var absolut og
matematisk sikker paa det.AEohl.MP.1.
132. du hører til de uforanderlige— mate-
matisk nøjagtigt uforanderlig. BuchhJSuJ.
208. 1 (jf.Matematikersp.1097'^; især univ.
ell. skol.) om gymnasiast ell. student: som tU-

20 hørej- ell. er udgaaet fra gymnasiets mate-
matisk-naturvidenskabelige afdeling. De er
da ikke mathematisk Student? Éostr.US.
III.6. »/ord. matematisk- natur vi den-
skabelig, dels om et fakultet ved Kbhj
universitet. Kundg."/9l850.§l. Lektions-
katalog.1931J.36. dels om en afdeling af
gymnasiet. Lovy*1871.§l. LovNr.62*'U
1903.§3.
Materl, en. se I. Materie. Material,

30 et. se Materiale. Material-, i ssgr. [mate-,
mat(3)ri'a'M (f Materials-, se u. Material-
gaard). til Materiale (Material), iscer i bet. 1

;

spec. kan nævnes en del ssgr., der (jf. -byg-
ning, -gaard^ betegner steder, hvor redskaber
og materialer opbevares, fx. Material-depot,
-kammer, -kælder, -loft, -skur olgn. -bu-
tik, en. 07- -handel; nul.br.) butik, hvor
der forhandles materialvarer. JCLange.B.
102. -byjpiiiig:, en. (jf. -gaard; bygning

40 (paa en større gaard), hvor redskaber og ma-
terialer opbevares. Pont.LP.VII.56.
Materiale, et. [mate-, mat(3)ri'a-l3]

(uden for ssgr. nu ikke i rigsspr. Material.
JohiBoye.Ind.24. Ørst.n.73. Blich.(1920).
XVIIL153. GylbX.153). fit. -r (PflugJ)P.
1175. Holb.HhJ.413. AndNx.DM.192) eU.

(nu især i bet. 2) materialier [-'a-'liar] (Holb.
StuJ.l. Langebek.Breve.12o. PMøllJ.333.
HCAnd.Xn.l35. KierkJ.383. VSO. MO.

50 jf. Saahy.^ MikkelsSproglS.38). {ænyd. ma-
triall (AarbThistedJ924.42), fit. materia-
l(i)er; afnt/ia/. materiale, egl.intk. af mate-
rialis, adj. til materia, se Materie; j/. I. Ma-
teriel, n. materiel | ent.-formen synes førsi
at være blevet olm. i løbet af 19. aarh.; kun
fit.-formen anføres: Moth.Conv.M66. vAph,
(1764). VSO. MO.)

i) ting, der anvendes til fremstillin-
gen af noget (tilbehør, redskaber olgn.); jf.

60 I. Materiel: Materialier . . kaldes verktoi,
redskab.Moth.Conv.M66. H ni« (uden for ssgr.

som Material-bygning, -gaard olgn ) især om
stof, hvoraf noget (en genstand, spec. en
bygning) fremstilles (dels i fit. om tingens

forsk, bestanddele, dels (i nyere tid, især
i ent.) om det, dér er tingens JMvedbestand-
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del); 8tof;raa8tof;emne(i). de fornem-
ste Materialier til 01, Byg og Humle,
haves her i Rigerne. Olufs.NyOec.I.135.
(harens) uldagtige Haar . . udgjør det vig-
tigste Material i Hattefabricationen. Blich.

(1920).XVIL8. ErSkibet forgaaet, er Skyl-
den hverken hos dets Bygning eller Ma-
terial. Gylb.X.153. hver Aften i den føl-

gende Tid bragte han Materialer til Om-
bygningen med hjem. AndNx. DM. 192.
Halssmykke, Elfenben . . Kæde af samme
Materiale. PolitiE. Ko8terbUViol925.1.sp.l.
jf.sp.1103^'': ethvert andet garvende Mate-
rial vilde farveHuderne formeget.JjP^er^'S.
G.584. Schach Abas (lod) Staden sleiffe,

føre Bygnings-Materialerne til det
faste Land, og deraf opbygge en Stad.
Eolb.Hh.I.él3. OpfB.U.501.

||
(nu 1. hr. uden

for ssg. Raamaterialej i forh. m. adj. raa.
Argus.l771.Nr.36.3. Hørarbeid er passende
for Landmandens arbeidsføre Hænder .

.

Det raa Material kan Landmanden selv
frembringe. JohsBoye.Ind.24. det blev min
Gjerning at udlevere alt det raa Mate-
riale til c. 100 Arbejdersker og af dem
modtage det færdigvævedeTøi.L«is5ra»j-
sen.0.21.

|| (jf.
Materialdepot; ^, nu 1. hr.)

om en hærs (især artilleriets og ingeniørernes)
tilbehør af redskaber, vaaben, tømmer osv.;

udrustning; materiel. 4 Batterier, hvor-
til . . alt Material mangler. 3/E.i837.25.
Meyer. j/. Krigsmateriale. s»is^ || ^l^om
alt løst tilbeJwr paa et skib. Takkelage,
Blokke, Jomfruer, Kouse, Nagler, Brand-
gods, Tjære, Talg, Kjønrøg o. s. v. . . be-
nævnes med eet Ord Materialier. ÆTarfcoe.

MarO.
jl (jf. bet. 2) overf. Forfængelighed

er overalt det Materiale (Brandes.IV.86:
Fyldj, hvormed de . . Villieløse forgjæves
søge at stoppe Hullerne i deres Villie.

Brandes. E. 101. Vi haandtere Alle det
samme Materiale (o: sproget), hvori Dig-
terne professionelt arbejde. CLange. NF.
196. om en (uuddannet) sangstemme (jf.
Stemmematerialej; sangeren har et værdi-
fuldt materiale, men han forstaar ikke at

udnytte det
j
spec. (jf. sp. 1100^'' samt Men-

neskematerialej om mennesker betragtet som
genstand (raastof) for uddannelse olgn. ell.

som raastof, værktøj i krig. Af det Mate-
riale af unge Mandfolk, der blev ham be-
troet, vilde han danne et Korps af Mænd
med Ansvarsfølelse og selvstændig Ka-
rakter. VilhAnd.FM.7.

2) (jf. Materialsamling samt I. Materie 2;
tidligere især i flt.) indsamlet, ubearbej-
det stof (især optegnelser, excerpter olgn.),

der lægges til grund for, gøres til

genstand for en (videnskabelig) un-
dersøgelse ell. fremstilling ell. (sjæld-
nere) et digterværk. Der skrives nu saa
mange Comoedier i Verden, og ingen
skriver om en Stundesløs. Dersom nogen
vilde tage sig saadan en for, kunde jeg
give skiønne Materialier dertil af (o: hen-
tet fra) min Herre. Holb.Stu.I.l. ieg (har)

for længe siden begyndt at samle Mate-
rialier (til en levnedsbeskrivelse af Gram).
Langebek.Breve.125. at opregne, hvorledes
Meninger ere komne frem, forsvundne og
atter have faaet Herredømmet i denne
Periode, vilde give Material for en stor
Bog. Ørst.V.10. Jeg har . . samlet Mate-
rialier til mit store Værk over Menneskets
fysiske og intellektuelle Natur. PMøH.J.

10 333. en Mængde dødt historisk Materiale
(Brandes.1.404: døde historiske Slakker)
(blev) hængende rundt om det egentlige
Emne. Brandes.DD.63. Dødsattesterne har
naturligvis stor Værdi som statistisk Mate-
riale til Belysning af hygiejniske . . ¥ot-
hold. EPont.Betsmed.II.235.

t| (jf ovf. sp.

1099*^) om mennesker. Det er . . ikke af

Mangel paa Materiale, at De (o: tilhørerne

ved en forelæsning) ikke har faaetMelancho-
20 likere at se; Grunden er den, at disse Pati-

enter ikke ret egne sig til klinisk Demon-
stration. JTPowf.PsycAiair.J.i8.

II
tidligere ogs.

(jf.l. Materie 2) om det faktiske indhold
af et værk. Materialerne ere fortreflige.

LTid.1726.736.

3) (gram., 1. br.) ord, der betegner et stof;

stofnavn. Meyer.^ Stofnavne (Materia-
lier). Mikkels.SproglS.38.

Materiai-forraad, et. spec. (forst.)

30 om forraad af vedmasse; vedforraad. ForstO.
-forvalter, en. (jf. -skriver; især ^ ell.

landbr.) person, der har opsyn med en in-

stitutions materiel, med en materialgaard olgn.

Moth.^M72. Stampe.I.161. LovNr.49^^*1889.
§1. YortBj.IV4.24. -gaard, en. ff Mate-
rials-, LTid.1747.23). (jf. -bygning, -hus;
især Jai ; nu gldgs.) (større) bygning, hvori en
virksomheds, en institutions redskaber og ma-
terialer opbevares. Moth.^M73. MR.1823.11.

40 ECAnd.VI.227. || om bygning i Kbh. (Fre-
deriksholms Eanal), opført til opbevaring af
fæstningens og garnisonens materiel (nu rum-
mendekontorerforingeniørkorpsetm.m.).MR.
1833.373. Trap.*1.584. -handel, en. O/.
-handlerj handel (n.4.i) med materialvarer.

HandelsO.(1807).99. Bage.*562.
\\ (jf li.

Handel 4.8J d. s. s. -butik. LovLPet.IV.608.
TelefB.1931.sp.4764. -handler, en. d. s. s.

Materialist 2. Heib.Poet.VI.421. FrkJ.Kogeb.
50 122. -hest, en. (ænyd. d. s.; nu 1. br.) hest,

der bruges til kørsel med (bygge)materialer

olgn.; arbejdshest. Moth.^M73. VSO. sex
Kjøreheste, to Materialheste og Majorens
Ridehest. HFEiv.JF. II. 99. Andres. Klitf.

252. -hns, et. (ænyd. d. s. ; jf. -bygning

;

især landbr.) en Kirke-Gaard, med et lidet

Træe-Taarn og MåteTia\-llxius.EPont.Atlas.

11.314. Bergs.GF.1.267. LandbO.III.526.
Materialier, pi. se Materiale.

60 G) materialisere, v. [materiali'se're]

-ede ell. (sj.) -te. vhs. -Ing (JVJens.S.85) ell.

Materialisation [-sa'/o-'n] (smst.90.101. Sal.^

XVI.754). {fra fr. materialiser, til nylaf.

materialis, se Materiale) gøre legemlig,
stoflig, materiel(II.l); spec. (i spiritismen):

faa (aander) til at fremtræde i legem-
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lig skikkelse (iscerrefl.eU.iperf.part.brugt

som adj.). Meyer.^ Religionen i Byerne .

.

materialiseredes og mekaniseredes paa
den krasseste Maade. VVed.BB.311. Med
Ansigtet skjult af Sløret sad de (o: tyr-

kiske kvinder) som materialiserede Aander
i et Spiritistkabinet. XÆrwMn.ZJGJ8. det
15. Aarhundredes Malere havde søgt at

materialisere de enkelte Figurer, saaledes
at Betragteren kunde tænke sig Stoffet i

Klæder som virkelig Brokade og Lege-
merne som virkeligt Kød og Ben.Wan-
scher.Italien og den store Stil.(1921).77.

materialisk, adj. se materialsk.
Materialisme, en. [materia'lisma]

(f m.lat. form: Materialismas. AWHauch.
(1799).10. VSO.). (af nylat. materialismus,
til nylat. materiaUs, se Materiale ; iscer filos. ell.

C9)8om modMe^n.tindealisme, Spiritualisme

:

filosofisk anskuelse, ifølge hvilken
materien, stoffet (mods. aanden, det aan-
delige) er tilværelsens grundprincip og
det eneste virkelige; i videre anv. ogs. dels om
ateisme i al alm. (jf.Leth.(1800)), dels om
livsansktielse ell. livsførelse, der ser tilvcerelsens

egentlige maal i nydelse af livets haandgribe-
lige, materielle goder. AWHauch.(1799)J.O.
Brandes.F.243. ældre Former for Mate-
rialisme skelnede endnu mellem Sjæl og
Legeme, uagtet de betragtede dem begge
som materielle Substanser. Eøffd.Psyk.^81.
kras materialisme, se IIL kras 1.2.

Materialist, en. [mate-, mat(9)ria-
'lisd] flt. -er. {ænyd. d. s. (i bet. 2); fra fr.

materialiste, til nylat. materialis, se Mate-
riale) 1) (især filos. ell. O) person, hvis
livsanskuelse er materialisme, ell. hvis

livsførelse er præget af materialisme. Mate-
rialisternes Systema.. Holb.Ep.IJ04. (Stru-
ensee) var erklæret og i sin Indbildning
fuldkommen overtydet Materialist, han
troede intet Liv efter dette. Biehl.Interiører

fra KongChr.VnsHof.(udg. 1919). 106. jf.
Materialisme slutn.: De krasseste Ma-
terialister og de blegeste Idealister
fandt ^nznåe:n.EBenrichs.MF. 1.194. 2)

(jf. Materiale 1 samt Material-butik, -han-
del; isæry[) person, der handler med mate-
rialvarer; materialhandler; droguist.
LTidJ720.Nr.44.1. Lov'^litl857.§46. (han)
var saa nær som muligt ved at blive Apo-
theker, men slog sig saa ned som Mate-
riaUst. CMøliæF.173. || hertil (nu 1. br.) ssgr.

som Materialist-handel (d. s. s. Materialhan-
del. Hage.*179), -vare f <f . s. s. Materialvare.
Mossin.Term.125). materialistisli, adj.

[materia'lisdis^] (især filos. ell. (3) adj. til

Materialist (1) (og Materialisme^. Materia-
listisk, grov. Plvimp.Leth.(1800). Grundtv.
TJdv. V.51. denne (snart sensualistiske, snart
materialistiske, snart ateistiske) franske
Aand. Brandes.XIII.439.
materialiter, adv. se H. materiel.
Material-knslt, en. (især landbr.)

arbejdskusk (paa en større gaard). VSO.
Schand£B.27. Fleuron.KO.99. -lære, en.

(fagl.) loren om de i ingeniørteknikken brugte
stoffers teknisk vigtige egenskaber. Sal.^XVI.
755. -plads, en. (1. br.) plads, hvor ma-
terialer henlægges. Moth.^M73. VSO. | om
materialrabat. LandbO.III.526. -preve,
en. 07- -prøvning;. Sal.XII.494. overf.:
AFriis.(TilskJ923JJ9). -prøTning;, en.

<S> (fysisk og kemisk) prøvning af de i tek-

nikken anvendte materialers teknisk vigt^e
10 egenskaber (som styrke, elasticitet, støbelig-

hed 08V.). VareL.^510. Eage.*835. -rabat,
en. ('j'/". -plads; fagl.) stykke af en vejrabat,

som tjener til anbringelse af vejmateriale.

Landbo. III. 526. -regrnskab, et. (jf.
-forvalter, -skriver; emb.) regnskab over
anskaffelse, forbrug osv. af materialer. Moth.^
M73. VSO. HarbocMarO. O -samling:,
en. især til Materiale 2: Undersøgelserne
(har) fordetmeste indskrænket sig til Ma-

20 teTialssaDlinger.Wors.SlesvigsOldtidsminder.
(1865).3. deres Bøger (er) videnskabe-
ligt rubricerede Materialsamlinger af theo-
retisk Æsthetik. SvLa.(Tilsk.l924.I.106).
•s-gaard, en. se Materialgaard.

t materialsk, adj. ^o^s. materialisk.
LTid.1740.572). (ænA/.materialisch; til Ma-
teriale) d. s. s. II. materiel 1. Eolb.Kh.l96.
(vinden) tvivler ingen paa at være Mate-
rialsk, denne kunde vi høre, føle etc. men

30 ey altid see. BugeJ'T.14. Lodde.ST.337.
EPont.Men.II.126. j/.materialistisk: Eders
Tanker smage temmelig Materialsk, dog
er det vist, at de komme af et gandske
andet Væsen, som vi kalde Siæl eller
Aand. EPont.Meyx.II.125.
Material-skriTer, en. {ænyd. d. s.;

jf. -forvalter; emb.) (underordnet) person,
der fører opsyn med og regnskab over en
institutions redskaber og materialer. VSO.

40 (ved statsbanerne:) LovNr.65"U1892.§8.
-told, en. (told.) told paa raastoffer. Sam-
ling af Circulairer vedk.Toldbeskatning.Nr.8.
(1864).16. jf. Materialtoldgodtgørelse. Læ-
rebog i Handels-Teknxk.f1925). 373. -nd-
bytte, et. ^J/". -forraad ; forsi.) udbytte af
vedmasse. ForstO. -Tandring:, en. (fagl.)
bevægelse, flytning af sten, grus, sand og ler

som følge af vandets bevægelse i vandløb,
søer og have. SaVXVI.759. -Tåre, en.

50 (jf. Materialistvare; især f) især i flt., om
upræparerede medicinalvarer, droguer, kemi-
kalier, farvestoffer olgn. Seidelin J71. VareL.
(1807)JIJS08. Meyer. -TOgnn, en. (især
landbr.) arbejdsvogn til at køre materialer
paa. OeconJoum.1757.515. VSO. FontJ".
11.77.

I. Materie, en. [ma'te'ria] Eøysg.AGJ.
(nu kun dial. Materi. Moth.Conv.M66. Eolb.
Paars.330. jf.Feilb.). flt. -r. {ænyd., glda.

60 materi(e), ty. materie, eng. matter, fr. ma-
ttere ; af lat. materia, materies, stof, mate-
riale; jf. Materiale, I. Materiel samt Ma-
deira I i løbet af det 19. aarh. er ordet i

alm. spr. i bet. 1 blevet fortrængt dels af Stof
(især i bet. 1a), dels af Materiale (især i

bet. l£). i bet. 2 af Emne)
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I) (uden for den l.lOff.nævnte anv. foræld.)

noget haandffribeligt, sanseligt; (fast,

flydende ell. luftformigt) stof. 1.1) (jf. bet. 3

samt I. Emne 1 slutn., I. Masse 1^ stof i al

alm., uden hensyn til egenskaber (form, kva-

litet, omfang osv.) ell. anvendelse; substans.
din almægtige haand . . skabte verden af

en uskikket materie (1871: et formløst
Stot).Visd.ll.l8(Chr.VI). En vellugtende
Materie. Kogeb.(1710).184. der ere tre Slags
Materier som tiene til Føde: det som er
geleeagtigt . . det som er slimagtigt . .

og det som er sukkeragtigt. Tode.ST. I/.

62. Brændeviinsbr.22. Kandis (er) en ret

haard Materie. HPHansen. Renlighed i gi.

Dage.(1928).39. jf.M.dLteTia\esp.l099^^: den
garvende Materie (o: garvesto/fet) . . var
indtrængt noget fra begge Sider. JFBergs.
G.649. If (filos. og fys.) som betegnelse for
alt, hvad der kan erkendes i rummet (alt

rumligt); det materielle (mods. det aande-
lige); spec. (ofte i best. f.) om en substans,

der antoges at ligge til grund for, være fæl-
les for alt materielt, all Materie haver en
vis Udstrekning. Holb.Ep.1.383. Kraft.
(KSelskSkr.III.257). have alle Substanser
en fælleds Materie, et Subject eller Sub-
strat, og hvori maa vel samme bestaae?
NTreschow. Philosophiske Forsøg. (1805). 98.

AWHauch.(1799).31(se Form sp.661 "j- To-
neme, uagtet de ere et Stof for den mu-
sikalske Kunstner, ere dog (langt) fra at

være Materier. Heib.Pros.1.479. Livets Ud-
spring af uorganisk Materie (kan ikke) paa-
vises. Høffd.LT.34. 1.2) (jf. bet. 2 og S samt
I. Emne l) (raa)stof som genstand for be-

handling, bearbejdelse; det, hvoraf noget
frembringes ell. bestaar; materiale (1).

3Mos.l4.45(Chr.VI). (han beskriver) Knu-
sene sampt Materierne, hvoraf de vare
bygde. LTid.l720.Nr.22.4. afskummed Ma-
terie, hvoraf Glas pustes. vAph.(1759). Ma-
terien i dette Kar er meget god. VSO. en
af Pap forfærdiget Mappe . . og et Penne-
foderal af samme Materie. Qylb.YIII.208.

Il (jf. Materiale sp. 1099^^) i forb.m. raa. de
behøvende raae eller første Materier, saa-

som : Guld og Sølv . . Uld og Silke, Hørr
og Hørr-Frøe. OeconT.1.8. smst.II.57.

||

spec. om brændbart ell. brændende stof. see,

en liden ild, hvor stor en materie (1819:
Skov; optænder åen?Jac.3.5(Chr.VI). i

den øverste Mezzanine paa Christiansborg
Slut (er der fundet) brændende Materier
og hnnter. Luxd.Dagb.1 403. Beeg, Har-
pix, Svovel og andre brændbare Mate-
rier. -Ba^'^'es.iVjK. 359. jf: Denne Ild (o:

forelskelse) blev snart slukket . . fordi den
havde fortæret alle de Kniks og Smiil,

hvorved den nærte sig, og følgelig ikke
havde meer Materie at brænde ved. Ew.
(1914).IV.295.

II (jf.u.bet.2) i forb.m.F orm.
disse Klædemon, der vare grove og plum-
pe baade af Materie og Form. Blich.(1833).
VI.22. Qylb.II.llO.

Il (jf. II. materiel sp.

llOS^'fi-; gram.; nu næppe br.) Ved Ordene

betragtes (1) deres Materie (o: deres ind-
hold af stavelser og lyd ell. bogstaver), (2)
deres Forskjél, og (3) deres Orthographie.
Høysg.AG.l.

2) (overf. anv. af bet. 1.2; jf. Materiale 2;
nu kun gldgs., arkais. ell. spøg.) stof ell.

genstand for (aandelig) virksomhed,
indhold af en (mundtlig ell. skriftlig) frem-
stilling, en samtale, et videnskabeligt ell. dig-

10 terisk værk osv.; emne (3). der (er) intet

at sige derpaa (o: at 1 dræber jer), tvert
imod I Obligerer Folk derved, saa som
man har stor mangel paa Materie til Tra-
goeåier. Holb.Eex.IV.l. Har hånd noget
at sige mig, da maa hånd strax gaa til

Materien; thi Tiden er kostbar for mig.
sa.Arab.6sc. Materierne af deres Ansøg-
ning vare de samme, som forleden Aar.
Slange. ChrlV. 1126. O, spøg dog ikke i

20 denne Materiel PAHeib.US.446. Vi vil

ikke tvistes med Prof. om den curieuse
Materie, hvad Navnet Elirke over Hove-
det betyder. Grundtv.Udv.IV.406. (jf.Holb.
GW.(1724).24sc). Jeg gik nu og til Byen,
efter at have gjennemtænkt og ordnet
mine Materier (o: til en tale) for næste
Dag. Blich.(1920).XXVII.226. Chievitz.FG.
65. han (sad) fordybet over Bøger eller

diskuterede høje Materier med sine Klær-
X)'ke.VVed.R.280. || (jf. bet. 1.2 slutn.) i forb.

».Form. Er det Materien eller Formen,
som mishager hende i Versene? Holb.Vgs.
(1731).II.8. Blich.(1920). V.116. || f i forb.

m.præp. til, om forhold, der giver stof

,

anledning, lejlighed til en vis virk-
somhed, adfærd olgn. han havde giort

dette, for at betage Folk al Materie til

Misundelse. Gram.Breve.207. Dannemark
. . havde ingen Krig, ingen Bjerge, ingen

40 Skovrøvere, ingen vilde Dyr, og overalt
ingen Materie til 'E^ventyrer.Ew.(1914).

IV. 282. jf.: naar Hoed-Materien til

Krig er Hunde, saa kand det icke anstaae
mig . . at giøre andre Krigs-Fanger end
Katte. Holb.Mel.III.2.

3) (spec. anv. af bet. l.i; jf. Feher-, Koppe-
materie; egl.: (sygdoms)stof i legemet;
nu kun om den tyktflydende vædske (bestaa-

ende af lymfe, bakterier, hvide blodlegemer
50 olgn.), der danner sig ved betændelser; pus;

edder (2); vor. Moth.^M72. Underretning
om Præservation imod Pesten. (1 709). 33. de
grasserende Børne- Koppers Art, hvoraf
Materien tages, der bruges til Inocula-

tionen.LTid.1754.300. Saaret gaaer endelig

i Materie. Paulizky.Anviisning til Sundheds-
pleie.(1798).314. Heib.Pros.1.39. Han lod

(ham) synge og snakke. Det var kanske
nok noget, der skulde ha' Luft, mente han,

CO ligesom Materie og anden Bullenskab.
Skjoldb.KH.92.

4) (spec. anv. af bet. 1.2; fagl.) om tryk-
sager, trykte ark, der (endnu) ikke er

(indbundne ell.) hæftede; løse ark; ofte

i forb. ligge, være i materie. Fruen-
timmerne skiære Fløilet af (bindene paa



1105 materie Mathed 1106

gamle bøger) til Kyser og Modester, og
Materien bruges til Kræmmerhuse.JSneed.
11.262. Fra Stueetage til op under Taget
ligger Bøgerne i Materier, det vil sige i

Ajk, uhæftede, uindbundne, lige komne
ud af Pressen. PoZ.i74l9i.5.5. y t uifr. raa
materie (tidligere o^s. materier. Lange-
bek.BreveJ248). Svammerdam er i løse Ar-
ker, eller sicut vocant, raae Materie. Gram.
BreveJ.67. Høysg.S.129. D&H.II.155.

II. t materie, v. -ede. {jf. ty. mate-
rien; af I. Materie 3) afsondre materie,
pus. man maa tage sig i Agt, at (saa-

retj ikke kommer til at materie formeget.
MeanardJordemoder- Skole. (overs.l749).303.

Sikhmuller.Ædende-Saar.(1769).40.
I. Materiel, et. [mate-, mat(a)ri'ær]

{fra fr. materiel, egl. substantivisk anv. af
adj. materiel {se II. materiel^ og sa. ord som
Materiale; if. Driftsmateriel; isctr H ell.

jæmb.) indbegreb af alle de mekani-
ske, tekniske genstande, der hører til

en institution, en større virksomhed
olgn. (et) uhyre Materiel . . er nødven-
digt til Driften af de udstrakte Banelinier.
OpfB.^II.141. Søværnet omfatter Flaaden
og Orlogsværftet med deres Personel.
Flaaden og Orlogsværftet udgør i For-
ening Matenellet. Bardenfl.Søm.I.40. JV
Jens.D.27. Vognene bestaar af gammelt
Materiel, Modeller fra Jernbanernes første

AsLT.Bønnelycke.SpJ201. iiKrigsmateriel
(jf. u. Materiale 1) : MRJ841.188. Eage.*
426. (jæmb.:) løst, rullende mate-
riel, se løs (sp.595^), rulle.

II. materiel, adj. [mate-, matari^æll
intk. -t ell. f d. s. (LTid.1737.266. Kraft.
(ESel8kSkr.VI.189)). adv. -t ell. (nu kun ar-

kais., spøg.) m. lat. form : materialiter [-ri'a--

litar] (se bet. 2 samt Meyer.'), (fra fr. ma-
teriel, nylat. materialis, se Materiale; jf.
materialsk samt I. Materiel; især CP)

1) til I. Materie 1. t.i) (jf. Materie Is
slutn. samt immateriel; især filos. og fys.)
som bestaar af materie (I.l); som er

af stoflig, legemlig natur, kan maales
ell. vejes osv. (mods. aandeUg^. hvis (sjælen)
er materiel (kan den) foTgnsie. Holb.Ep.I.
384. de tvende Classer af Ting, som fin-

des i Verden: Det Legemlige og mate-
rielle, og det Aandelige og immaterielle.
Mossin.Term.254. ( videnskabens) førsteGien-
stand var de tungeste, haardeste, ufor-
anderligste af alle Legemer, saa at sige
den materielleste Materie. Ørsf.F.^Z. GoM-
8chm.VIII.12. Alt, hvad der er udstrakt,
udfylder Rum og bevæger sig i Rummet,
kalde vi materielle Fænomener. iTø^d.
Psyk.<'l. JYJens.Di.93. jf: (et maleH) i

hvilket Regnbuen nedadtil er altfor ma-
teriel (o: massiv). EHannover.E.250. 1.2)

videre anv. af bet. l.i.
|| (jf. 1. Materie 1.2 slutn.

;

gram.; l.br.) m.h.t. ord olgn.: som angaar
de ydre egenskaber (lyd, ortografi, bøjning
osv.). Formlæren . . beskriver Ordenes
materielle Beskaffenhed. Lci-in.Gr.I.^.

||

som angaar den praktiske, tekniske side af
tilværelsen ; ogs. (m. tilknytning til I. Mate-
riel^ : sotn vedrører (en institiitio7is) tekniske

genstande (materiel). „Dryaden", hvori hele
det Materielle i vor Tid afvindes sin Poe-
sie.HCAnd.Breve.II.602. Der kom ingen
Mennesker til Skade (o: ved et togsammen-
stød), men den materielle Skade er ret stor.

Ekstrabl.'/tol923J.8p.5. materiel kultur,
10 se Kultur sp. 708". | som bestaar i ell. ved-

rører penge; økonomisk, det materielle Tab
(ved en godsforvalters forsømmelighed) var
. . ikke af nogen farlig Betydning. JForch-
hammer.HerlufsholmsHist.(udg.l931).64. de
materielle Ejendomsforbrydelser. Goos.ll.

285(jf. formel sp.680^). O O/- Materialis-
me^ som vedrører en persons legemlige vel-

være (jf.: „drøi, sandselig; modsat æthe-
risk, aandelig." VSO.). Maden var i Sand-

20 hed særdeles vel tillavet, og uagtet jeg
ikke sætter nogen Priis paa slige mate-

(en rigmand)
saa og saa stor Del materielle Goder af
en Art, han selv kan vælge efter sit .

.

Behov. BerlTid.^y»1931.M.9.sp.3. | mate-
riel retskraft, (en doms) bindende rets-

kraft i andre retssager angaaende samme
X forhold. SaUXyi.760.

2) (nu 1. hr. i alm. spr.) tU 1. Materie 2

:

som angaar indholdet, meningen af
noget (ofte mods. formel). JBaden.FrO.
Meyer. | materielle tegn, (gram., bogtr.)

læsetegn; meningstegn. MikkelsJSproglS.127.
Selmar.^43. || som adv. Verset, skiønt det
er formaliter meget slet, saa er det ma-
terialiter jT)T^ex\igt.Holb.Er.IV.4. jeg
(skal) ligesaa frimodig . . vise det formaliter

*o uforsvarlige , som det materialiter ufor-
bederlige i vor kirkelige Stilling. Grundtv.
B.II.123. Heib.(GadsMag. 1928.304). jf.:
den ordrette lexicalske Oversættelse . . er
kun materiel troe, men aandelig utroe,
da den blot kan give et stivt . . Gjen-
billede af Onginalen.Wilsi.Il.Fort.
Mat-forgyldning, en. (mods. Glans-

forgyldning; fag!.). Paparbeideren.(1835).
188. -forselvningr, en. (jf. -forgyldning;

50 fagl.).Paparbeideren.(1835).188. -gnid, et.

(jf. -forgyldning samt Glansguld; fagl.)

guld (forgyldning) uden glans. Moth.^M72.
OrdbS. O -lied, en. (jf Mattelse, Mattig-
hed^ den egenskab at være mat; især i flg.

anv.: 1) til IV. mat 2.i. Moth.M86. jeg vilde
stride saa længe jeg kunde løfte et Ge-
vær, og naar jeg for Alderdom og Mathed
ikke kunde mere, saa vilde jeg bede aUe
de Unge omkring mig at holde sig brav.

60 Skuesp.115.24. Dødens Mathed gik gj en-
nem mine Lemmer. HC4nd.J.5i^. Resten
af Formiddagen gik hen i døsig Ro .

.

den Mathed, der var kommen over ham,
fandt han behagelig og velgørende. JP
Jac.I.80. jf: den sædv^ige Matheds-
følelse i Benene. GyrLemche.FS.235.

Xni. Reatrykt ^/s H32 70
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2) (1. hr.) til IV. mat 3. Larsen. Malerbogen.

(1922).90.
matbematicnis, en. se Matematiker.
Mathis, en. se Matthis.
Jflatiné, en. [mati'ne] hest. f. matineen

[mati'ne'an] flt. matineer [mati'ne'ar] {fra

fr. matiné, ajl. a/"matin, morgen; jf. Soiré)
(kunstnerisk) underholdning (især:

koncert) om morgenen, formiddagen
ell. (nu især) eftermiddagen. Meyer.^
Rosenkrantz. Élownen. (1926). 127. Lør-
dags-Matinéerne i Koncertpalæet. PoL
^Va931.10.sp.4-5.

Matjes, en. ['matcas, imadjas] {forkor-

telse a/" MatjessUd; isært) d. s. s. Matjes-
sild, den saltede Sild gaar under forskel-

lige Navne som „Spegesild", „Flommesild",
„Matjes", af hvilke de to sidste særlig be-
tegner den fede UngsUd. DanmFauna.XV.
205. Ulatj es-sild, en. {efter holl. maat-
jes-haring (Mntmadikes-herinkj, hvis første

led er dim. til maget, pige) ung (fed), ikke

kønsmoden sild; flommesild; jomfrusild.
Sal.XII.501. YareL.''517.

mat-koge, v. vbs. -ning (Sal.XII.501).

fj/". Blankkogning; ^ og f; især som vbs.

ell. i perf. part. brugt som adji) koge (et

metal, spec. sølvarbejder) i en opløsning, der

giver en mat overflade. Matkogte Sølv-

varer. VareL.^517. -knl, et. (jf. Glanskul^
Y d. s. s. Grovkul. Eage.^868. -lak, en,

et. (mal.) lak, der giver en mat overflade.

Malerbogen.(1922).90. -lob, et. [IV.2.4]

det forhold, at det til støbning anvendte metal
størkner og ikke kan løbe sammen i formen.
OrdbS. -labende, part. adj. [IV.2.41

om metal, der støbes: som er nær ved at

størkne.

matne, v. ['madna] -ede. {til IV. mat;

jf. matte, mattere; sj.) 1) blive mat; til

IV. mat 3: Cigargløden . . blusser op og
matner, blusser igen og matner. iV^afTtd.

^'>/6l921.M.6.sp.4. 2) gøre mat; tillY.m&t2:
en underlig halvkvælende Gus . . mat-
nende og lammende hans Mod. JAnkerJ)e
hvideHejrer.(l92 7).l 04.

mat-pnnsel, en. (jf. Matterpunselj
punsel (m. fint prikket ell. riflet overflade),

der anvendes til mattering af metalarbejder.

-puntse: Hinnerup.Juv.509. -puns(el):
Larsen.
]!IIatras(se), ]IIatrats(e), en. se

Madras.
Matrem, en. alm. udtalt ['ma'tr^m]

jf. dog JTusch.292.* (nu ikke i rigsspr.

Martram (OeconH.(1784).n.228), Martrem
(Moth.Conv.M55. JESmidth.Haver.78), Ma-
trum (vAph.(1759)) ofl., seJTusch.59.292'').

flt. d. s. {ænyd. ma(r)trem, matrum, matter,
SV. mattram, ty. meter (mht. ogs. matram
ofl.); af mlat. matricaria (lat. matricalis
herba^, af matrix, moder, livmoder, afl. af
mater, moder (j/. Matrice, Matrikel^; egl.:

urt, der anvendes mod modersyge; endelsen
skyldes muligvis sammenblanding med Ber-
tram) ^ navn paa forsk, planter af de

kurvblomstredes familie, der anvend(t)es i

lægekunsten, især om en art okseøje, Chry-
santhemum parthenium Bernh.; bertram.
en Drik der var kogt af med Matrem.
LTid.1741.574. *Den stærke Lostilk hos
den ramme Martrem voxte

| Til Læge-
dom foTQvæget.JHSmidth.Haver.78. Frem.
DN.230. Hatleby.185. i sa.bet.: MatTem-
Oxeøje. Rostr.Flora.1.382.

\\ om kamille,
10 Matricaria chamomilla L. Cameel-Ma-
trem. VareL.(1807).L193.
]9Iatres(se), en. se Maitresse.
Matrice, en. [ma'trrsa] flt. -r. {fra fr.

matrice, lat. matrix, se Matrem;,//". Møtrik)
fordybet, udhulet form, hvori en tilsva-

rende ophøjet genstand (stempel olgn.) pas-
ser, ell. hvori noget formes ved presning,
støbning olgn.; hulstempel; stanze. Han-
nover.Tekn.159.

II
især (bogtr.) om støbeform

20 til typer. LTid. 1731. 728. Matrice eller

Trykke-Forme, smst.1744.34. Hallager.325.
Selmar.^7.

\\
(mønt.) prægestempel. vAph.

(1764). Meyer.
Matrikel, en ell.f et(LTid.l757.12).

[ma'trig(9)l] (ogs. (nu spec. i bet. 2) Matri-
kul. lTid.1724.119. Holb.Ep.L292. PU*/s
1840. Torp.21. SaUXVL767). flt. matrikler.

{ænyd. matrikul (Forordn.^^iie91.§11); af
iaf. matricula, dim. til matrix, i bet.: liste;

30 jf. Matrem, Matrice; se ZfdW.Xn.212;
især emb.) 1) (officiel) fortegnelse over
personer, der hører til en institution
olgn. (spec. til et universitet ; jf. immatriku-
lere 2). Børnene, som (ved daaben) ind-
føres udi den Christne Kirkes Matricul.
Holb.Ep.1.292. Dagen efter Depositsen . .

indstillede de ny Studenter sig . . for at

angive deres Navne og blive indskrevne
i Universitetets Matrikel eller Album.

40 HFRørd.UnivH.III.422. Logerne (o: fri-

murerloger) udgive i Reglen aarlig For-
tegnelser over deres Embedsmænd og
øvrige Medlemmer. De kaldes „Matrikler",
men trykkes kun som Manuskript. SaL
VII.160. 2) (jf. Grund-, Jorde-, Matrikel-
bog^ fortegnelse over et lands faste
ejendomme, med angivelse af deres skatte-

evne (m.h.t. da. forhold spec: deres hartkorn).

hånd, gården ståer i Matrikelen for så
50 meget. Moth.^M73. LTid.1724.119. Krigs-

Skatten . . skulde efter det Tydske Riges
Matricul, udbetales. Slange.ChrIV.892. *For
al sin Tale har han til Vehikel |

Den gamle
Jagtlov og den ny Matrikel. PalM.V.26.

Torp.21. sætte i matrikel, (1. br.) fast-

sætte ens skattetakst; matrikulere; overf.:

hendes Skraphed med Næverne, og hen-
des determinerede Greb paa at sætte hver
Ting i Matrikel og paa sin rette Plads.

60 Aakj.B.186. \^om matrikelnummer. Mur-
mesterkaserner, hvis Matrikler med Møje
fandt Plads i de ældgamle gnidrede Pante-
registre. ORung.P.39. Matrikel-, i ssgr.

(ogs. Matrikels-, Matrikul(s)-^. især (emb.)

til Matrikel 2. -bos, en. (jf. -protokolj.

VSO. D&H. -direktorat, et. (jf. -kon-
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tor; en ved Lov Xr. 489 "/» 1919 fra et

kontor til et direktorat tidvidet afdeling af
landbrugsministeriet, • hvorunder niatrikelvæ-

senet hører. Matrikuls-: Sal.-XYI.769.
-kontor, et. (j/. -direktorat;. YSO. D&H.
Matrikuls-: LandbO.III.531. -kort, et.

(jf. Jordskyldskort^ kort over en ejendom
(et ejerlav), optaget til brug for matriklen.

Matrikuls-: Bek."/»1853. JurFormular-
bog.^220. Matrikul-: Torp.22. -nont- lo

mer, et. (jf. Gadenummer^ en ejendoms
nummer i matriklen. D&H. Krak.Tidstavler.

(1923).2o. Matrikuls-: TorpJ69. Matri-
kels-: FeUb. y om en under et nummer i

matriklen staaende (del af en) ejendom. Ma-
trikul-: Torp.169. Ejendommen bestaar
af flere Matrikul snummere.JurFor-
mularbog.^252. -protokol, en. (jf. -bog).
VSO. -skat, en. (jf. Grund-, Jordskyld;
skat af fast ejendom (ved lov af ^Vs 1903 20

afløst af ejendomsskyld). Moth.^M73. VSO.
DdtH. Matrikul-: Reenb.II.26. -væ-
sen, et. fællesbetegnelse for (administra-
tionen af) hvad der hører til ejendom-
mes matrikulering, udstykning olgn. VSO.
D&H. Matrikuls-. LovKr.489"/»1919.
§227. Tidsskrift for Opmaalings- ogMa-
trikulvæsen. (tidsskrifttitel.l892ff'.). ma-
trikulere, r. [matriku'le'ra] -ede ell (nu
næppe br.) -te (Moth.^^172). vbs. -ing (VSO. 30

Torp.22). {til Matrikel (Matrikul) 2; jf.
sætte i matrikel (u. Matrikel 2) samt im-
matrikulere; emb.) indføre (en fast ejen-

dom) i matriklen til en bestemt værdi-
ansættelse. Fortegnelse over alle de Kirke-
Sogne, som virkelig ere matriculerede til

hvert Herred. Lr»^.1756.5.5i. Sognets Kon-
getiende er matriculeret ialt for 12 Td.
1 Sk^.Cit.l766.(AarbVejle.l924.241). De
er født i et rigt, bugnende Gaardmands- io

hjem, men jeg i et fattigt Gadehus, der
ikke en Gang var matrikuleret. A'afTid.
'*/iil925.M.4.sp.3. 2 andre Gaarde er sam-
menlagte og nu under eet matrikulerede
som ^T.7.JurFonyiularbog.^67o.
Matrone, en. [ma'trona] flt. -r. {ænyd.

d. s.; af lat. matrona, afi. a/" mater, se Mo-
der) 1) (nu O, 1. br.) egl. (m. h. t. romerske
forhold): fribaaren, gift borgerinde;
m. vidJere anv.: (ældre, værdig) gift 50

kvinde; husfrue; (gift) kone. alle Men-
nisker, som kiænder Hende, holder Hende
for en dydig og skikkelig Matrone. B^o^fe.

11J.II.2. *Mit Skrift er ey for jer, som
Jomfru-Lokker bære,

|
Ey heller jer, som

med Mationers Klæder gaarl Falst.Ovid.37.
*Mandvoxen Datter snart Matrone være
skal. XordBrunJ'on.8. (hun) er den sande
romerske Matrone. Brandes.IX.98. Manden
(o: en høker) var en simpel Bondemand, w
men Konen en rigtig pæn, næsten smuk.
Matrone. LuisBramsen.0.9. jf. bet. 2: 'Skaal
for den gamle Matrone. TR.nrJ.26.16.

\\ f
som en slags titel, hans hiertelskede Hustru
af Guds Frøet og Dyd høipriselig Matrone
Anniche Anchersdatter. gravskrift 1 719 (Jy

Saml.4B.IL27o). 2) (nu iscer lidt nedsæt,

ell. spøg.) ældre, sat, korpulent (især

gift) kvinde; madam; kælling. *Gam-
mel-strands Matroner (o: fiskekællingeme).
Wadsk.l2. Alle de Sladdersystre og hel-

lige Matroner, der ere i Byen. Luxd.FS.82.
Hun var bleven en overmaade fed Ma-
trone med et meget rødt Ansigt, (rylb.

(1849)JXJ13. Goldschm.IV.3. Matrone-,
i ssgr. af Matrone 1 ell. (især) 2, fx. ma-
trone-bred, -dragt, -figur, -skikkelse, -vær-
dighed olgn. -a^tie, adj. om (ældre)

kvinde: præget af alder, værdighed olgn.;

koneagtig. CBemh.IX.8. (hun var) yppig,
næsten lidt matroneagtig trods sine kun
syvogtyve Aar.PanMP.yJJ/.J68. \ Ma-
tron-skab, et. (til Matrone 1; j/. Jom-
fruskab; spøg.) om en matrones stilling,

værdighed, titel; i tiltale: af saadan herlig
Stirpe eller Stamme, som hendes Matron-
skab er, kand icke andet end pullulere
eller udspiire saadan nobel Qvist, som
hendes Jomfruelige Dydædelhed scilicet

hendes kiære Datter er. Holb.TybJII.4.
Matros, en. [ma'tro's] flt. -er. (ænyd.

d. s.; fra holl. matroos, laant fra fr. ma-
telot (flt. matelots;, oldfr. matenot, der mu-
ligvis atter er laant fra en glhoU. ssg. af
mat, mad, og (ge)noot, fælle (jf. m. h. t. bet.

Kompagnon og oldn. m9tunautr, madfæUe);
se WdrterundSachen.VII.(1921j.81.145; sml.

Maskepi samt I. Mat) fuldt tiddannet (be-

faren) menig sømand (jf. Baadsmand 1).

(Alexander vilde ikke) sette nogle raa
og grofve Baadskneckte og Matroser
imod gammeldrefne og udlærdte Søeha-
ner. 'n ing. Curt. 182. ^latrodser ere icke
saa deVicate. Holb.Eandst.V.3. et Skib ..

besat med 44 Hiintroser. FrSneed.1.484. 'Ved
Toldboden steeg en Matros i Land, | Hans
Haar de vare saa hvide. 'n'inth.IV.20. hur-
tige og smidige løbe Matroserne opad
Vanterne.CXifo/ft.Span.^?. 'som Jungmand
forst, og siden som virkeligMatros.Dr«cA»i.

PT.23. KuskJens.Søm.362. (nu i.&r.;;tjene,

fare for matros. FSO. MO. D&H. give
sig til matros, se 1. give sp.990*^. let
matros, se HL let 2.8. befaren, halv-,
helbefaren matros, se befaren osv.

presse matroser, ^j/. Matros-jagt, -jæ-

ger, -presning; se presse. Q talem. bande
som eZ7. værre end en matros, (jf.^si-
trosed; bande groft. Famela.I.443(se bande
sp.l09o^^). Schand.IF.246. Skovrøy.LM.41.
først folk, saa matroser, se Folk sp.

119". Matros-, i ssgr. foruden de ndf.
anførte kan nævnes let forstaaelige ell. mere
tilfældige ssgr. som matros-agtig, -arbejde,
-bakke (jf. H. Bakke S.2), -barn, -benklæ-
der, -bukser, -hyre, -kiste, -knejpe, -kone,
-kost, -mæssig, -sang, -sprog, -tjeneste,

-udtryk, -vane, -vise, -vittighed, -blnse,
en. (jf. -dragt;, den unge Pianist . . der
kun for et Aarstid siden lagde Drengens
Matrosbluse, (maa nu) regnes i allerførste

Række blandt voreKlavertalenter. £crZTid.

70*
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yal925.M.6.sp.3. -daab, en. ^ liniedaah.

D&H. -drafi:t, en. (jf. -bluse, -kjole,

-klæde 2, -trøje, -tøj^ særlig dragt (i alm.

af tykt, mørkeblaat stof), der bæres af ma-
troser og (i lignende form) af børn (især
drenge), bestaaende af en vid bluse med stor

krave (jf. Matroskrave^, vide benklæder (jf.
Susebukser^ og en særlig hue (jf. Matros-
hue;. CPBotJie.JN.134. Omtrent efter de
tre første Aars Forløb klædes Børnene i

den saa kaldede Matrosdragt. I>iæ<Lea;.ZJ.

IM. Goldschm.Vn.256. ChKjerulf.GU.310
(se Busseronne sp. 146^^). Haandv.126.
-dreng, en. (1. br.) dreng, der (som skibs-

dreng olgn.) gaar matroserne til haande ell.

uddanner sig til matros (jf. -lærling^; ogs.

om søn af en matros; spec. (foræld.) om
sønner af holmens folk (nyboderdrenge), der
(som indskrevne i rullerne) var lovet til ell.

indtraadt i statens tjeneste (jf. Kost-, Rug-
drenge, men ofte søgte ekstrafortjeneste ved
at synge for dørene, gaa ærinder olgn. (jf.
Davids. KK. 249 f.). HGGarde. ES. IV. 41.
Krz.I.159. de smaa Matros-Drenge . . der
synge ved Dørene i Byen. smst.X.112. det
var ventelig et Slags Tiggerbrev, thi en
Matrosdreng havde bragt det. Gylb.XI.154.
Hvordan kommer det, at en Matrosdreng
som Du har en Broder, der er Student?
Goldschm.VII.311. Scheller.MarO. -ed,
en. (jf. bande som en matros u. Matros;
/. br.) drøj, grov, kraftig ed. man straffer
med større Nidkierhed en Forglemmelse
af en Glose, end den styggeste Matros-
Eed.Spectator.87. VSO. D&H. -hat, en.

(jf. -hue samt Blankhatj spec. om en (bred-
skygget) hat af filt ell. (især) straa olgn.

med et mørkt baand omkring (med paatrykt
ell. indvævet skibsnavn), som (især omkr.
1900) bares af kvinder og (navnlig) børn.
VortHj.113. 151. Hjemmet. 1907. 606.sp. 3.

-line, en. (jf. -hatj flad, rund, skyggeløs
hue af (mørkeblaat ell. hvidt) stof med et

baand omkring (med paatrykt ell. indvævet
skibsnavn), der bæres af matroser ell. af børn.
vAph.(1764). Drachm.E0.181. OBung.P.8.
T matroslsk, adj. til Matros 1: som

hører til ell. minder om en matros. vAph.
(1764). ChrBorup.PM.386.
Matros-lijole, en. (jf. -dragtj kjole

til smaapiger (især af hvidt ell. blaat stof),

bestaaende af en lægget nederdel og en (ma-
tros)bluse med (matros)krave. OOtt.Grethes
Dagbog. (1913). 101. PolitiE. Kosterbl. "/lo

1925.1.sp.2. -klæde, et. 1) T (sortfar-
vet) fast vævet, laaddent uldstof. VareL}517.
2) ifit.: d. s. s. -dragt. Holb.Søhist.94. Schel-

ler.MarO. -knnde, en. spec. om knude,
slaaet paa midten af et slips olgn., hvis frie
ender er fæstet under kraven paa en matros-
bluse; sømandsknude. Haandv.127. D&H.
-knægt, en. (nu næppe br.) grov og ube-
høvlet person. Saa grov som en Matrosknegt.
VSO. -korps, et. etil922l23 ophævet korps
inden for søværnet, som bestod af underoffice-
rer og faste menige, (du kan) komme ind en-

ten i Matroskorpset eller i Artillerikorpset.
Goldschm.VII.265. Scheller.MarO. -kra-
ve, en. stor, løsthængende, vinkelret af-
skaaren stofkrave (kantet med hvide striber),

der paa en (matros)bluse dækker skuldrene
og den øverste del af ryggen. VortHj.113.
147. 0Bung.VS.71. -lærling, en. (jf.
-dreng; nu 1. br.) letmatros; jungmand.
Harboe.MarO.84. -mager-svend, en.

10 (jf. Studentmagersvend; 1. br. i rigsspr.)

spøg. betegnelse for en matros ell. ung sø-

mand. NMøll.K.136. -treje, en. (jf.-mxxsQ)
spec. om stortrøje (med blanke knapper), anv.
som overtøj af søfolk (og børn). Larsen. Laue-
sen.S.66. -toj^ et. (jf. -åragt). Larsen, (bør-

nene saa) fikse og nydelige . . ud i deres
hvide Matrostøj, Lauesen.S.230. -nnder-
offlcer, en.

.^J, underofficer hørende til ma-
troskorpset. Larsen.

20 Matrnm, en. se Matrem.
Matsch, en. se u. I. March 3.

Mat-skive, en. (fot.) plade af mat
glas i en træramme, der anbringes i bagvæg-
gen af et fotografiapparat, før den egl. plade
indstikkes, og hvorpaa man da kan se det

billede, der vil fremkomme. Stochholm.Foto.6.

-sleben, part. adj. (jf. IV. mat 3.i slutn.)

især om glas. LTid.1735.567. JVJens.IM.
132.

30 I. Matte, en. se I. Maatte.
II. matte, v.['mad3] -ede.vbs. -else (s.d.).

(ænyd. d. s., jf. ty. matten; til IV. mat (2

off 3); jf. matne, mattere) 1) (nu især m)
trans.: (lidt efter lidt) gøre mat; i pass.:

blive mat; især i flg.anv.: I.l) tilW.va.at
2.1: afkræfte; svække; trætte, svække
og matte (fjenden) ved idelige Anfald.
Wand.Mindesm.I.406. *Den Feber . . havde
mattet dig. Pram.(Bahb.Tilsk. 1792. 314).

40 Henrik var efterhaanden blevet saa over-
vældet, saa mattet af Aftenens mange
Sindsbevægelser. Goldschm.VIII.178. uden
obj.: Solen bagede og gjorde lad og ugide-
lig, og Havets salttunge Aande mattede
i Brystet. EErichs.N.178.

||
(sj.) refl. *Han

(o: kongen) der for Manges Vel i Stilhed
matter sig. ChrFlensb.DM.II.186. \\ uegl.

*Er Løbet langt,
|
lad dem (o: børnene)

ei mattes, Grundtv.SS.1.645. *Det er mig
50 ubegribeligt I Jeg matter

|
Forgjæves mine

TsinkeT.Hrz.VIlI.210. Paa den Helliges
Ord skulle (stjernerne) staae i en fast Or-
den, og ikke mattes (Chr.VI: forsvækkes)
paa deres Yagter. Sir.43.12. 1.2) til IV.
mat 2.2, *Pulsen mattes i sit Slag. Thaar.
ES. 308. *Paa Arnestedet mattes Luen.
Oehl.XIX.81. Andetsteds fortsattes Festen,
men mattedes og forflovedes efterhaanden,
ophørte omsider. KMads.B.47. || m. h. t.

60 kunstnerisk virkning, (digteren har) en Til-

bøjelighed til at matte den poetiske Effekt

ved en kort personlig Efterskrift. -Branfies.

11.44. I Arkitekturen mattedes den ældre
Tids stolte, ridderlige PTæg.JLange.1.22.
1.3) til IV. mat 2.4. Denne Indvending maa
jeg vige, endskiønt den er ikkun som en
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mat Kugle, der idelig mattes mere og mere.
EPont.Mtn.in.o24. jf.: Pennen er en Pil,

der ikke mattes af Flugt. Gjel.W.108. 1.4)

til IV. mat 3.1. *Jeg har søgt at tegne de
flygtige Træk

|
Af Billedet op, før de mat-

tes. Recke.SD.191. jf.: denne Dis .. der
rugede farve- og lysmattende . . over de
Billeder, som Fuldmægtigen havde skiz-

zeret Schand.TF.II.145. 1.5) (nu 1. br.) i

d. s. s. Matpunsel. -puntse: Hinnerup.
Juv.511.

Matthis, propr.; ogs. undertiden brugt
m. uhest. art. en. [ma'ti's] {glda. Mattis (Kbh
Dipl.IV.3o); af personnavnet Matthias; jf.
Mads) 1) (1. br.) spottende betegnelse for, øge-
navn til en person, især dum, kejtet per-
son. Døgenigten er nu den mest pudser-
ligt kejtede og barnagtige Mathis, man kan

forb. matte ud, (lidt efter lidt) gøre helt lo finåe. BrandesJV.389.Jf.: de Fjotmati
tnat; udmatte; til IV. mat 2.i (og 2J; en
sterk Hoste, som . . har vedvaret og mat-
tet mig meget \id.Langebek.Breve.385. 'Lei
lighedsdigtet, det stjæler min Tid og mat-
ter min Aand uå.Érz.D.IV.So. Had og
Vrede, Afmagt og Savn havde tumlet
sig i hendes Sind og mattet det nd. And
Nx.DM.144.

II refl. naar mand giver mere
ud, og har mindre at tuske oml^ing, maae

ser (o: rekrutterne). EBrand.LB.65. Slik-
Mathis, om En der holder meget af søde
Sager. Dania.III.44. 2) (nu ikke i rigsspr.)
navn paa apostelen Matthias' dag, d.

24. febr.; spec. i remser som: Mattis bryder
ifi, finder hånd ei ifi, så gør hånd vist ifi.

Moth.MSS. jf Mau.4412. Feilb.

t Mattig^-lied, en. (ænyd. d. s., sv. mat-
tighet; fra ty. mattigkeit, af matt (se IV.

mand af Fornødenhed matte sig selv nd, 20 mat^) mathed (1). Et gemeent Tegn (o
og være foraarsaget at lade sit Sølv og
Guld gaae nd. LTid.1726.455. 2) (1. br.)

intr., i forb. matte af, efterhaanden blive

(noget) mat; til IV. mat 2.2: Udførelsen /a/"

skuespillet) var i det hele mattet zf.Dag^yh.
'yul920.2.sp.3.

III. matte, v. ['mads] -ede. {vel til I.

Matte (I. Maatte), p. gr. af ligheden m. en
flettet maatte; kurv.) som betegnelse for en

paa gulsot), er Ledemodernis Mattighed
som naar en Hest gaar og vackeler med
nedbøyede Knæ. HesteL.(1703).C8': mand
skal (ved bryllup) dantze om Natten, ind-
til mand af Støv og Mattighed bliver saa
ælendig, at mand maa give Spillemanden
Penge for at holde op igien, og gaae hiem
for at medicinere 3 Dage derefter. 5o/6.
Bars.1.1. Biehl.DQ.II.95. (jeg) haver været

særlig flettemaade: flette (en kurv) med tre 30 plaget af en forsmædelig Gigt
ell. fire hele vidjer; især i perf. part.
brugt som adj. Lundb.
Mattelse, en. (vbs. til II. matte; nu

l.br.) det at gøre, blive ell.være mat (IV.2.1-2);

udmattelse; mathed. sa.z,sn?nt (Moses's til

bøn løftede hænder) af Mattelse nedfulde .

.

opholdte (Aron og Hiir) hans Hænder. Holb.
JH.I.132. Efterat have sovet ret godt,
førstegang roligt efter 3 Dages Mattelse

forenet
mea . . en stærk Ørhed i Hovedet, Svin-
gel og Mattighed.Basth.(MNeiiendam.Bast-
holmskeFamUiepapirer.(1924).121).
Matto, en. ['mato] {fra ital.mB.tto, dum;

nunæppe br.) betegnelse for narren i gnav-
spil (som, naar den gaar ud afspillet, tager
en anden med sig). Jeg sagde før jeg drømte,
at jeg spillede Gnav, og see nu der gik
Matto med'[Jg\en.Wiicet.EL.47. PAHeib.Sk.

og 3 Nætters \jTO.Bagges.DV.X.55. Bagger. 40 11.211. Spillebog.(1786).242. Blich.(1920)
11.197. 'Mattelse ovenpaa Svømningen X1I.137.
følger. Drachm.DM.185
mattere, v. [ma'te'ra] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {^jf. ty. mattieren, fr. mater; af IV.
mat 3.1; j/. matne, II. matte; iscer 0) gøre
mat (ved ætsning, slibning osv.). m. h. t.

maling olgn. alle Slags Frugter (kan) ret
vel efterlignes (o: i papmaché), ved deels
at mattere, lakere eller bestrøe dem med

Mat-aetsning^, en.(fagl.) ætsning, hvor-
ved der frembringes matte flader (især paa
glas; mods. Klarætsning^. Bille-Top.39. Ma-
lerbogen.(1922).98. -ejet, adj.{lY.^S\(mod8.
klarøjet). *Forundret vaagned Ellen

| Mat-
øiet, bleeg om Kind. Winth.HF.253. D&H.
Manrer, en. ['mmu'rar, 'mau'rar] (nu

næppe fcr. Maar. LTid.1726.675. 1728.262).
Uld. Green.UR.206. Hvorledes Amerika- 50 /?<. -e ell. (nu 1. br.) d. s. (Pflug.DP.1005.
neme matterer Vægge. Malerbogen.(1922).
96. y m. h. t. glas. Matterede Pærer og fuldt
matterede Frontglas forbydes ('s; ^aa au-
tomobillygter). PoU*ltl930.7.sp.2.

II
m. h. t.

metaller. Guldarmbaand, 14 Karat, matte-
ret. PolitiE.Eosierbl.y9l923.1.sp.l. Mat-
tering:, en. flt. -er (Hinnerup.Juv.509).
vbs. til mattere; ogs. om den matterede over-

flade, (aluminium) henlægges i stærk Sal

LTid.1725.603. HCAnd.lX.309.' SaUXVI.
783). {ligesom ty. maure fra lat. maurus, gr.

mauros; jf. Mor, Morian; formen Maurer
er vistnok opr. flt. ell. dannet efter lign. fol-
kenavne paa -er som Araber, Tyrker osv.;

især hist.) i) egl.om indbygger af det nord-
vestlige Afrika (Mauritanien). Pflug.DP.
1005. RudBay.EP.II.9. HCAndJX.309.

|j

spec. om det muhamedanske folk af berbisk-
petersyre, indtil den matte Sølvfarve er 60 arabisk race, der i middelalderen fra Nord
naaet . . Mattering kan ogsaa frembringes
ved Sandblæsning. Sai.L656. OpfB.UIIl.
192. if.: I Modsætning til, at Oliefarve,
naar ikke særegne „Matteringsmidler"
anvendes, staar blank, er Limfarven mat.
Wagn.Tekn.545. Matter-punsel, en.

afrika trængte ind i Spanien og satte sig fast
der. (bogen) er 1603 skreven i Spaniske
Vers af en omvendt ManTeT.LTtd.1724.
601. FolkHist.IIl.549. 2) (nu sj.) om mu-
hamedaner ell. araber i al alm. Man-
rerne eller Mahometanerne i Mogol ere
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store elskere af J&gten. LTid. 1736. 368.
•Alkærlighedens Rosenhæk . . udbreder . .

|

Den samme Duft til Christen som til Mern-

rer. HCAnd.SS.X.38. SaUXVl.784. Mau-
rer-, i ssgr. ff Maure-. Maure Heste. He-
8teL.(1703).A3r). til Manrer (1), fx.:M.a\x-
rer-folk (i best.f.: HCAnd.SS.X.14), -hal
(smst.22), -hest (HesteL.(1703).A3*-; jf.
Araber 2), -konge, -pige ofl. Manr-
ild, en. seMorild. maurisk, ad;. ['mmu'-,
imau'ris^'] (sj. raaurerisk. Hrz.XIII.94).
(især hist.) adj. til Maurer (1). LTid.1726.
672. Tyrkinderne og de mauriske Fruen-
timmer (i Algier). RudBay.EP.II.18. den
mauriske KvdtUT.FolkHist.III.549. \\ spec.

(hygn.) : hørende til den fra maurerne stam-
mende stilart, hvis typiske ornament er ara-
besken („mauresken"). HCAnd.X.538. En
høitliggende prægtig maurisk Forhal i Slot-

tet i Cordova.sa.iSiS.Xi9. *en maurisk Bue.
FrNygaard.TJ.88.
Mausel, en. (oftest uden art.) [immu'-,

'mau's(a)l] (ogs. skrevet Mousel, Movselj. (fra
ty. mauschel i sa. bet., egl. (foragt.) betegnelse

for en jøde (af hebr. Mosche, Mausche, Mo-
^^^)i jf- jød- mauschle, tale som en jøde
(Meyer.^), ty. mauscheln, tale, opføre sig

som en jøde, bedrage, spille mausel ; især jy.)
é^ navn paa et hasardspil (dannet ved
sammenstykning af reglerne fra forsk, andre
spil), (børsspil) kunde vel ikke være van-
skeligere eller mere risikerligt end en høj-
benet Poker eller Mausel. BBudtzMuller.
Den eneste retfærdige. (1923). 31. Mousel:
OlSpil.39. Folkene sidder i Lukafet, tær-
skende i Seksogtres, Fjedt-Muel (o: fedt-

mule), Mousel og FokeT. ASandemose.Kla-
bavtermanden. (1927). 94. Mausel-bet,
en. (fra ty. mauschelbete) ^ Faar Kort-
giveren (i mausel) eet Stik, er han en
Gang Bét, men faar han ingen, er han
Mouselbét, maa give det dobbelte af, hvad
der er i Puljen. GlSpil.40.

mausig;, adj. se movsig.
GJ Mausoleum, et ell. (sj.) en (Bag-

ges.DV.X.410). [menu-, mauso'le'om ell.

(alm.) -ilæ'om] (nu næppe br. Mausole(e).
LTid.1747.34. ChrFlensb.DM.II.26(oo see).

Bagges.miD.45. Winth.VIII.87). bestf-ett-,

flt. -eer ell. f (m. lat. form) -ea fMausolæa.
LTid.l720.Nr.24.6). {ligesom <j/.mausoleum,
fr. mausolée fra lat. mausoleum, gr. mau-
soleion, egl. om et gravmæle over kong Mau-
solos i Malikarnassos) (stort, pragtfuldt)
gravmæle; nu især om en bygning, der er

rejst over (rummer) et gravsted olgn. Buge.
FT.354. de prægtigste Grav-Steder, Pyra-
mider og Mausoleer. Lodde.NT.322. over
min Faders Grav hvælvede sig et Mau-
solæum af Maxmor. Kidde.H.184. Goethes
Grav i det hertugelige Mausolæum.ieop.
LR.133.

I. MaTe, en. ['ma'va] (nu kun dial.

['maua] jf. Kort.114. Feilb. samt skrivemaa-
der som Måue (Moth.M88; men ogs.: Mave^,
Maufven (HesteL.(1703).Clr), Maugen

(Underretning om Præservation imod Pesten.
(1709).17)). (f Mage. Holb.Paars.^1.37
(ootage; men sa.Paars.54: Mave). Wad8k.7.
sa.(LTid.l737.390; Mager cv3 Sager;, jf. Nv
Haven.0rth.116). flt.-r. {ænyd.mafiue, mage,
æda. maghæ (AM. Harp.Kr.8.9), oldn. magi,
ew^f. maw, ty.raagew, j/". II. mave, mavet
samt Mavse; oprindelse og grundbet. usikker;
de tre bet. (især bet. 2 og %) lader sig ikke al-

10 tid skarpt adskille)

1) (især med. ell. vet.) udvidet parti af
fordøjelseskanalen hos (højerestaaende)
dyr og mennesker, der forbinder spise-

røret og tarmkanalen, og hvori føden ud-
sættes for paavirkning af mavesaften; ma-
vesæk. LTid.1736.558. Abildg.B.60. Anat.
(1840).II.392. LandbO.IlI.531. Midttar-
men falder hyppig (f. Eks. hos Hvirvel-
dyrene) i et forreste rummeligere Afsnit,

20 Maven, og et bageste snævrere og læn-
gere Afsnit. jBoas.ZooZ.*55. mundpaama-
ven, se Mund. || om den i flere afdelinger

(jf. Blad-, Folde-, Kirtel-, Netmave^ delte

mavesæk iws visse dyr (især: drøvtyggere).
hos Hornqvæget (findes) en firedobbelt
Mave. Funke.(1801).1.12. ogs. om de enkelte

afdelinger heraf : første, anden, tredje,
neråerua^ e.PhysBibl.V.126ff. S&B. jf:
Formave (Netmave + Vom) Mellem-

30 mave ell. Bladmave ..Bagmaven éll.liø-

hen. Boas.Zool.*643.
\\ fj/". Mavepølse ; kog.;

1. br. uden for ssgr.) om mavesækken af et

dyr (spec: et svin), (fyldt, stoppet og) an-
vendt som spise. fFyldt mave . . en svine
mave som er stopped med grfn.Moth.F
406.

II
om tilsvarende organer hos lavere

dyrearter; jf. Honningmave.
2) (jf. Bug 1.2, Vom; nu ikke i fagl. spr.,

jf. bet. 1) om fordøjelsesorganerne som
40 helhed (mavesækken og tarmene); især i faste

forb. 2.1) i al alm. *Engang det var at

lemmerne
|
Mood maven sig opsatte. Eeenb.

Æ.33. jf.Feilb.\\f i udtr.som denlille mav e

(jf. fr. petit ventre) mavesækken; i modsætn.
til den store mave, tarmene, den ergy-
dede Galde aarsager Brækkelse og Durk-
løb, hvorved den lille Mave renses oven,
og den store neden ud. Agerbech.FA.II.37.
smst.35.

II
spec. (fisk.) om fordøjelsesorganer

50 Jios fisk (især: torsk); i forb. som sund og
mave (o: svømmeblære og indvolde), se Sund
(og Sundemave;. 2.2) (jf. Liv 13.2; i udtr.

for at spise ell. drikke, være sulten ell. mæt
osv. Jeg kand min Troe icke dricke meer,
thi jeg har allereede faat saa meget til

Lifs, at min Mave staar som en Tromme.
Holb.Kandst.IV.9. jf: gid jeg torde dricke

for en Skilling endnu; min Mave siger,

du skal, min Rygg, du skal icke. sa.Jep.

60 1.5.
il

i forb. m. præp. i, i udtr. som f aa
noget i maven, (dagl.) faa noget til livs.

skal (skillingen) fortæres, saa skal det strax

skee, paa det jeg kand føle, at jeg faar

noget i Maven. Holb.Jep.1.4. der er ingen
Aften, jeg gaaer jo til Sengs med en Ca-
puun i Maven. sa.Tyb.IV.l. nissens jule-
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grød gik ofte i den gale mave, katten
aad den

i jf. : *de Lærde Danske Sager,
|

Der ellers Fløjten gik i Møll- og Muse-
Mager. TTadsfc.CZrtd.iZSr.SSO;. li

i udtr.,

der angiver, at man spiser og drikker (for)
meget, overvælde, overlæsse Maven. KSO.
fylde sin Mave. S&B. jf. Feilb. ofte i forb.

som overfylde, overlade maven, se

overfylde, overlade. P t forb. m. adj. (som
angiver en følelse af sult ell. mæthed), fa-
stende mave, se faste sp.SOV^. hung-
rig mave: Moth.M88. Holb.Paars.54(se
H. hungrig 1^. slunken mave, se slun-
ken, sulten mave: Moth.M88. *har du
en sulten Mave,

|
Og ei anden Mad kan

have,
I
Gaaer den tørre Jyde ned. TT'ess.iO,

Bastian.Nr.9.3. tom mave: Heib.Poet.IV.8.
En tom Mave plejer ikke at give onde
Drømme. AndNx.PE.III.88. talem.: Det er
ikke godt at arbejde paa en tom Mave.
Mau.il.439. || talem. og ordspr. slaa sin
mave paa læst olgn., se I. Læst 3 (og 1.

Lomme 3^. (ikke) kende sin maves
maal, seLMaall.4. maven bliver sna-
rere mæt (faar snarere nok) end øj-
nene olgn. (GoldschmJl.120. Mau.II.608.
Krist.Ordspr.nr.5602) eW. vorherre (gud)
mætter maven førend øjnene olgn.

(Mau.6682. AndNx.DM.III.127. Krist.

Ordspr.nr.5603). 2.3) i udtr. for at kaste op.

t Måuen kaster fra sig. Moth.M88. hun var
ifærd med at soulagere (o: lette) sin Mave.
RudBay.EP.I.205. (jf. vende lommen u.

I. Lomme 3:j Nogle Timer efter vor Af-
reise fra Toldboden maatte (professorerne)
vende deres latinske lAz.ver.NWGade.
0B.111. 2.4) (jf Liv 13.1 og i) i udtr., der
drejer sig om fordøjelsen, angiver denne
som god ell. daarlig, ell. betegner smerter,
sygelige tilstande i underlivet. Min
måue kand ei tåle ået.Moth.M89. 'Du,
som bedærve kan din Mave

|
Med seige

Hjorterygge. Hrz.D.lII.30. Foragter hans
Smag, I kristne Gourmands; men misunder
ham hans Mave. Goldschm.VlII.8. Ødelæg
De kun ganske rolig Deres Mave . . Den
ægte islandske Bitter skal nok hjælpe
Dem igen. PoU/ol901.1.sp.4. kunne byde
sin Mave alt. D&H. en snaps er godt for
(gør godt i) maven

j
billedl. (jf. fordøje

1.2^; (bogen) stiller større Fordringer til

Læseren . . end vort af „populair" Barne-
mad forvænte Publicum s Mave taaler.JL
Heib.(Tilsk.l919.II.36). aabne maven ('o:

opvække madlyst), se aabne 1.3. tage, nyde,
f aa (noget) for sin mave olgn. (o: for at
styrke fordøjelsen). Drik ikke mere Vand,
men nyd lidet Viin for din Mave og
dine jævnlige Svagheder 1 i Tiw.5.53. e.alm.
styrke maven olgji.: Moth.M88. Drik
01 til din Mad, saa styrkes din Mave, og
Fordel skal ej Apotekeren have. Mau.1345.
II
ligge tungt i maven olgn., være van-

skeligt at fordøje olgn. *Den bedste Mad
ham tung i Maven laae. PaZM.F.509. S&B.
jf.: en Aal, som B. . . havde givet mig

til Frokost, blev reent balstyrig i min
Mave (o: p. gr. af søsyge). RudBay.EP.I.
204.

IJ
i udtr. for de lyde, der frembringes

i maven ved udvikling af luft (8j), under
(stærk) stilt olgn. 'Der var tre Færge-
mænd, som havde hver sin Mave, | Der
skreeg, som den var reent af Lave,

|
Fordi

de kunde ei, hvor gierne de end vilde,
|

Den give noget at bestille. TFess.i99. Hans
10 Mave tuder (alm.: knnTTeT).vAph.(1764).
min Mave knurrer af Snit. Biehl.DQ.III.
24.5. det rumlede i hans mave I knur i

(af) maven, se IV. Knur 1 slutn.\\ i udtr.

for sygelige tilstande, smerter t under-
livet; iscer efter præp. i. (ofte m. overgang
til bet. 2.e). Om Eftermiddagen klemte det
ham i Maven. CBHallager.LF.4. 'Saa kneb
det s'gu for Baverne (o: bagermestrene),

\

Det klemte dem i Maverne (o: da de selv

20 maatte gøre de strejkende svendes arbejde).
Rantzau.D.42. især i forb. som faa, have
kneb (se LKneb l.s), vrid (s.d.) ell. (nu
især) ondt i maven. Moth.M88. Jeg
drikker heller ikke Brændeviin, uden naar
jeg har ont i Maven, men jeg har gemeen-
lig en slet Mave. Holb.Er.1.4. Bagges.L.I.
330. VSO. Feilb. (nu næppe br.) i andre
anv.: du faer skam i måuen deraf. Moth.
M88. hvem der ikke tør lukke sin Mund

30 op, faaer Skam i sin Mave. Grundtv.Saxo.
1.249. om Bønder vilde ogsaa tage en
Pen, eller et stykke Kride i Haanden, og
maale hvor langt der er til Maanen, da
vilde I Høylærde snart faa en Ulykke
i jere 'M.st.Yer.Holb.Er.IV.4. saJean.I.l.
mus i maven, se Mus. m. overgang til

bet. 3, i udtr. som forkøle maven (jf.
Maveforkølelse/ Klevenf.RJ.105(se for-

køle 1.2^. en forkølet ^ia.ve. Apot.(1791).
o 90. Forkølelse paa Maven, smst.301. VSO.

Il i forb. m. adj. 'En Kone, som maa have
|

Sig af og til en lille Taar
|
For hendes

syge Mave. Graah.PT. 1.148. han er en
gammel Karl og har vist ingen god Mave.
HCAnd.X.244. en bedærvet, daarlig,
fordærvet, slet, stærk, svag mave
olgn., se bedærve (2.i), daarlig (I.2) osv.

2.5) (jf.lAv 13.5J om fordøjelsesproces-
sen ell. tarmindholdet (afføringen); i udtr.

50 som haard (se haard l.i^ mave, mods.
løs (D&HJ.627. OrdbS.(Fyn)) ell. tynd
mave. ogs.: Maven melder sig (0: om trang
til afføring). D&H.II.19. (dagl.:) hans
mave er gaaet i staa, i baglaas (0: han
har faaet forstoppelse) \ 2£) (jf. Mave-kneb,
-pine; især dagl.) i udtr., der hentyder til,

at en oplevelse, en lyst- ell. ulystfølelse (til-

syneladende) fremkalder visse fornemmelser
i fordøjelsesorganerne; iscer som udtr. for,

60 at man føler smerte, uro, kvalmende fornem-
melse olgn. ligesom der er rørig Mad til,

saa er der os rørig Snak, som kand bringe
en ærlig Karls Mave i Confusion. Holb.
Bars.IV.l. den farve er til at faa ondt i

maven af
j det kribler i min mave, naar

jeg tænker paa, at han gik af med sej-
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ren
i

i forb. min mave sidder, staar
mig i min hals olgn., (nu næppe br.) det

vender sig i mig. Holb.Kandstl V.6(se Hals
sp. 743^^). 8a.Jean.III.l. naar jeg allene
hører den (forbandede drik) nævne, saa
vender Sielen sig i Livet paa mig, og Ma-
ven staaer mig lige oppe i Halsen. -6ieA/.

DQ. 11.57.
II

i udtr. for velbehag olgn.; i

forb. som det kilder (en) i maven, se H.
kilde 2.1.

3) om den del af legemet, der ligger mel-
lem brystet og benene, og som omslutter for-

døjelsesorganerne m. m.; underliv (Abdo-
men); i alm. spr. især om menneskets un-
derliv og oftest kun om dettes forside.
3.1) i al alm. Han maa have Diævelen, og
ikke Godhed, naar han vil skiære Maven
op paa en ærlig Karl. Holb.Sgan.lSsc. 'nu
har Hesten sparket mig for (nu: i) Ma-
ven,

I
I Hiertekulen. Oehl.I.175. Mine Da-

mer, pas paa Ryggen (o: under en danse-
øvelse) — Gratie, Gratie — Frøken Hilda,
Maven ind. Bang.S.94. tag noget om ma-
ven, saa du ikke bliver koldl

| vesten
strammede over maven

i jf. bet. 2.6: han
klappede sig vel tilfreds paa maven

i
saa

forædt, at man kan knække en lus paa
hans mave, se Lus l.i. || falde, ligge, læg-
ge sig paa maven (mods. paa ryggenj.

Møysg.S.293. *Nu de sig paa Maven læg-
ge,

I

Og paa alle Fire krybe. Heib.Poet.X.
362. OBloch.D.^I.133. (jf ndf 1. 50 ff.) som
udtr. for stærk latter: hele Galleriet laa

paa Maven, naar han (o: en klovn) gjorde
sin Beyægelse. Bang.SE.147. spec. (jf.ma.-
ve-grus, -krybende; dagl., nedsæt.) i forb.

som ligge (osv.) paa maven for nogen
(ell. noget^, være meget underdanig over for
ell. (især) nære stor ærbødighed, beundring
for nogen (ell. noget), de daværende Fri-
hedsmænd . . laa paa Maven for dem, de
havde kaldt „Knaldpiskeriddere". ScAand.
VV.71. vi (kan) i al Fald holde os fri for

den Liggen paa Maven for Kendsgernin-
gen . . som vor „matter of faet" -Tid er
saa tilbøjelig til.VVed.M.157. (jeg) kan
heller ikne indse nogensomhelst Forplig-
telse for ham til at skulle falde taknemme-
ligt paa Maven. £orregaard.VL.III.256.

\\

i udtr., der betegner (stærk) bevægelse af
underlivet; især i udtr., der angiver, at un-
derlivet bevæges (stærkt) ved latter. *Don-
qvixott,

I
Som rysted selv en Carl den

femtes Mave,
|
Der ikke letteligen kom

af lave. Bagges.I.101. han lo, saa hans
tykke mave rystede

i
holde (sig) paa

(sj. tor) maven (af latter) oZ^n. Studen-
strup leer, saa hånd holder paa sin Mave.
Eolb.llJ.IV.6. Ing.LB.I.20. Nikolaj lo,

saa han maatte holde sig for M-aven.Schand.
TF.1I.378. grine, le sin mave itu olgn.,

se grine sp.lOP^, itu sp. 710^, le sp.490^^.
nu maa min mave le olgn., (jf.nn maa
minlomvaele u.Lomnxe sp. 1170^^ ; nu næppe
br.) nu maa jeg le. LTid.1752.71. slaa
mave, (1. br. i alm. spr.) d. 8. s. slaa bug

(se Bug sp. 74^^). Feilb.II.565. Der kan
undertiden efter Bordet brede sig en mid-
lertidig Stemning af Mathed; — mens man
sidder og . . slaar M.a\e.NisPet.SG.252.
BerlTid."/il932.Sønd.4.sp.4.

|| om det indre
af underlivet, jf: nu havde (spøgelset) Ho-
vet, nu igien intet Hovet; thi det sank
ned udi Maven. Holb.Eex.1.8. især (spøg.)

i trusler: slaa hovedet ned i maven
10 paa en. kommer Du for sildig, slaaer jeg
Hovedet ned i Maven paa Dig, saa Du skal
blive Bugtaler for hele Dit Liv. FrHolst.
Revuen. (1880). 56. Krist. Ordspr. nr. 5610.
CarlNielsen.Min fyenskeBarndom.(1 927).48.
ogs. (jf.'Bngtaiev) i udtr. for, at en stemme
er meget dyb olgn. Stemmen kommer dybt
nede fra Maven.'VilhAnd.S.107. f Hånd ta-

ler af m au en. Moth.M89. (sj.:) han (lagde)
sig efter Behændigheds Kunster, og at

20 kunne tale med Maven, det kaldes at

være Bvigia\eT.ECAnd.VIII.248.
\\

(især
bårne- ell. dame- spr.) om undersiden af et

dyrs krop. koen stod i græs til op over
maven

j
hunden var mørkebrun, men ly-

sere under maven • 3.2) (jf. mave -drøj,

-før, -svær, mavet sow< Borgmester-, Hæn-
gemave; oftest lidt spøg.) fremstaaende
underliv; vom. Winth.VIII.80. *(tiden)

har til Manddoms-Gave
| . . skjenket hans

30 Person en lille Mave. PalM.V.119. en gam-
mel Skolekammerat med Fuldskæg og
Mave.VilhAnd.AD.115. Fader begyndte at

faa Mave. AndNx.DB.75. i videre anv. : Alle
Kandidaterne var i Embede, alle Liden-
skaber var bleven til Fedt, det var et
Parti med Mave. Hørup.II.43. 3.3) (nu 1.

br. i alm. spr.) om underlivet som foste-
rets leje. EomGrønneg.III.385. *Horat-
ses Datter, Mette,

|
Endskiønt hun ei var

40 gift,
I

Sit Snørliv fandt for stivt . . |
Du

snart af denne Mave | En Dattersøn skal
have.Wess.208. Lillebror (har) haft det
meget bedre, som har ligget i din Mave,
Mor. AndNx.DM.V.40. f Måuen sidder op
under hagen på hinde (o: hun er højfrugt-
sommelig). Moth.Sl65.

II (jf. u. Bug 1.8; nu
kun dial.:) hun har smaa (ell. løse. Krist.

Ordspr.nr.5609) ben i maven. Moth.B
128.

II (jf. gaa frugtsommelig med u. frugt-
so sømmelig 2 samt: deres bug bereder svig.

Job.l5.35(Chr.VI) ; sml. fr. avoir dans le

ventre, være i stand til, samt ty. einen im
magen haben, stadig tænke paa, ærgre sig

over en; nu vist kun som (mere ell. mindre
bevidst) efterligning af de ndf. anførte udtr.

hos Holb.) i udtr. som gaa med en borg-
mester (osv.) i maven, vente (snart) at

blive borgmester osv. Jer Mand har faaet

politiske Griller, og gaar med en Bor-
60 mester i Maven. Holb.Kandst.1.5. Jeg mer-

cker nock, at I gaaer med en Frue i Ma-
ven. sa.Mel.1.4. Jeg finder det ikke urime-
ligt, at Jørgen gaar med en Lægdsmand
i Maven. PMøll.II.27. Drachm.LK.116. han

fik om med en Rangsperson i Maven. Pont.

)R.*II.273. han (gaar) om med en Ør-
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sted eller Scheele i Maven, hvis han da
ikke er en vordende hinné. Fa7-maceuti8k
Tidende.1914.743.

4) (jf. Fløjlsmave^ om (den del af et)

klædningsstykke, der dækker (den for-
reste delaf) underlivet, maven (3). Aakj.
VB.188. „Moer, maa jeg faa det røde For-
klæde paa?" — »Nej, du kan ta' det, du
havde paa igaar Eftermiddags." — „Det

tn. adl'., der betegner retning olgn. 2.1) be-
væge sig fremad, krybende, kravlende
paa maven; (især H) om mennesker: Kor-
poralen . . havde mavet sig frem til det
forlængst slukte Kogehul. AEohlJtXJlO.
Melander.IKrigensSpor.(1916)J0.

JH
om dyr.

De tykke, sorte Skovsnegle mavede sig .

.

frem. JPJacJI^?o. en stor, brun Skrup-
tudse , . mavede sig op ad det nederste

er saa snavset paa Maven." Ejortø.(Berl lo Trappetrin. GyrLemche.T.1.58.
|| (spøg.) om

Tid.^hl919.17.sp.l).jf.:*Svax mig, oPræstl ting (køretøjer olgn.). Ottetoget mavede'^
sig edderspændt frem. 5uoA^.AÆi 70. 2.2)som første Gang i Kjolen | . . gik ad Gaden

ned: . .
|
Hang ei dit Øie fast ved Kjole-

maven,
I

Imens din Tanke stak i Pibe-
kraven ? PaZl/.i F.5 78.

5) overf., om (del af) en ting, der (ved
udseende, killing) minder om, har en vis

lighed med en mave (2 eU. især 3); navnlig
om den midterste, udbugede del af et

prøve at bevæge sig frem, trænge sig frem
ved anvendelse af ethvert middel; især overf.:
stræbe frem i verden, til vejrs ved hensyns-
løs ell. (jf. krybe sig frem u. krybe 2.4>
krybende, lumsk adfærd, han lyttede
til Hofpoeterne, naar de mavede sig frem
og lovsang ham. JakHans.D.31. Politikere,

legeme. Kaffekanden havde Mave og var 20 der maver sig frem til Myndigheden og
altid ]p3ia.. Bang.HH.80. hver Gang han
(o: en dreng, der skulde lære at skrive) lod
Opstregen bue ud i den mindst« lille

Mave, nk han straks et Nakkedrag.if^e^^r.
JK.38. Nøgne sortsmudsede Fyrbødere
kom kravlende op af Huller fra Dampe-
rens Mave.£Zof7jertti).Indi<n/292i>.iO. Sej-
lenes brede Maver spiles nd. DagNyh.^/io
1921.3.SP.4. j/. Mavebælte 2: et Par Hava

Magten. Bønnelycke.NUJ205. (sj.) uden adv.:
(de travle rejsende) puffede og stødte til

hinanden, de mavede sig med Albuerne,
de klemte sig gennem Ventesalens Dør.
Po/.»/»i9i0.5.
Mave-, i ssgr. (\ m. ty. form Magen-,

se u. Mavepølse^. tU I. Mave, især til I.

Mave 2 og (i fagspr.) 1, fx. (foruden de ndf.
anførte) ssgr. som Mave-aare, -blødning,

nasegarer med Guldarmbaand om Maven. 30 -fistel, -forsnævring, -funktion, -indhold,
StormP.Det er ikke mig !(1920)J20. \\

(dagl.)

om undersiden af en ting (mods. „ryggen" j.

han lagde kortene paa maven (o: med
billedsiden nedad)

i || t om en del af en
(viaste)kran, se u. Kranlaar, -laaring. ||

A
Hvis det Kaart, han tager af Stammen
(o : i rambus), ikke passer, hverken paa Ud-
læggere eller Sidekaart, saa lægger han
det aabenlyst foran sig paa Bordet ovenfor

-overfyldning, -piusaare, -region, -ren-
sende, -svulst, -udskylning, -udtømning
samt nogle (nu 1. br.) betegnelser for mave-
styrkende midler som -akvavit, -eliksir, -es-
sens, -middel, -pulver, -snaps, -sqpken
(PMøU.1.9), -te, -tinktur (se især VSO.)
og en række (især dagl.) betegnelser for
smerter ell. sygdom i maven (2) som -daar-
lighed, -historie (se Historie sp. 167^^^),

Stammen, og den BuMe, der . . danner sig 40 -kuUer, -lidelse, -onde, -smerte(r), -uorden,
paa dette Kaart, kaldes „Maven". Spt/Zcfco^

(1900).92.
II

i best.f.som spøg. betegnelse for
de i 1845 opførte, i 1908 nedrevne slagter-

boder paa Nikolaj Plads i Kbh. Trap.*1.304.
II. mave, v. ['ma'va] -ede. {jf.no. dial.

maga (seg); a/2, a/" I. Mave; kun refl.) 1)

(jf. I. bryste l.i; 1. br. i alm. spr.) skyde
maven (3) frem, op (især som tegn paa
stolthed, veltilfredshed olgn.); kro sig. „Jo

vrøvl, -betændelse, en. (nu 1. br.)

mavekatarr ell. (med.) betændelse i mave-
sækkens vægge. PhysBibl.XXVII.27. Landb
O.III.534. -bind, et. [1.3] (jf.-hmWe 1;
med., nu 1. br.) bind, der svøbes om under-
livet. CEMangor.FB.56. -bitter, en. (jf.
-draaber^ mavestyrkende bitter. Gjel.W.17.
HallebyJ.86. -bremse, en. (jf. Heste-
bremse; zool.) især i flt., som betegnelse for

vi havde sku Dokter tre Gange til hende so en gruppe af bremser, hvis larver en tid— det kunde jo ikke nytte at knibe paa
Skillingen." Kalle stod og forsøgte at
mave sig, han havde stukket Tommel-
fingrene i Vestelommerne. 4nd.^'x.P£.J.
138. Og nu hans Par Opfindelser . , rene
Selvfølgeligheder, som Enhver kunde
opfinde bagefter, af dem havde han ma-
vet sig meget ud, men for det skulde
han nu svielJVJens.TL.183. (jf. I. Mave

lever i visse dyrs (ister hestens) mavesæk.
Boas.Zool.*365. Spårck.ND.190. -brok,
et, en. (med., nu sj.) brok, ved hvilket ma-
ven (ventriklen) indeholdes i broksækken (Ga-
strocele). LTid.1754.38S. VSO. Meyer.H02.
-brynde, en. (nu næppe br.) fornem-
melse af brænden ell. hede i maven; ogs.:

halsbrand. WeisbachsCuur.(oversJ 755).376.
Apot.(1791).289. -bælte, et. [1.3] 1) (jf.

6) billedl.: Længernes lave Lervægge ma- 60 -bind; uldent bælte, der bindes ell. fæA'es
ved sig ligesom lidt ud. Adkj.SV. V1II.1

"

mave sig op, (jf.f: sk^d måuen op i

dig (0: tag mod til dig, skyd hjertet op i

livet). Moth.M89; dial.) tage mod til sig.

Hubertz.Ærø.(1834).249. 2) (jf. buge (2)
sig; som bevægelsesverbum; især 1 forb.

om muven for at holde den varm. MO.
BergsJ*P.40. Panum.462. H (1. br.) om en
del af en artists kostume, en negers ell. in-
dianers dragt osv.: kendeklæde. (cirkusarti-
sterne var) i Trikot . . samt med blaa
Fløjels Mavebælter med Sølvpailletter.
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8chand.TF.1.106. AWinding.Vag.29. 2)

(især dagl.) billedl, om hvad der (som et

bælte) omgiver den midterste del af noget.

Schand.O.II.284. store og tykke Lys, hvert
prydet med et Mavebælte af Pap, Træ
eller Blik. TroelsL.XIV. 174. || især: smal
strimmel af (kulørt, forgyldt) papir med
firmamærke olgn. omkring midten af cigarer

(som tegn paa fremragende kvalitet), en
duftende Regalia — med „Mavebælte" lo

om. Drachm.F.I.SOS. Buchh.UH.70. jf.
Mavebæltecigar. Bode.SF.47.

\\
(jarg.,

gldgs.) nødtørftshus (pissoir), bestaaende af
en skærm, der dækker kroppen og en del

af benene. Gadeordb.* -bæltet, adj. (1. br.)

forsynet med mavebælte; om cigar: mave-
bæltede Havannacigarer. £sm.i.^i 7. Dag
Nyh.^'^l&1925.9.sp.l. -berste, en. (med.,

nu foræld.) fin børste paa et langt skaft af
staaltraad, hvormed man udrensede mave- 20

sækken. WeisbachsCuur. (overs. 1755). 364.

VSO. Aftenp.''/el906.Till.2.sp.2. -dans,
en. [1.3] især om orientalske forhold: dans,

hvorunder bevægelser af underkroppen spil-

ler en stor rolle. Mavedans, der vistnok
første Gang saas i Europa . . under Ver-
densudstillingen i Paris 1889, er sikkert æld-
gammel, da Orientalerinder . . danser paa
Steået.Brandes.F.299. orientalske Mave- og
Sitredanse. FrFoulsen.MD.46. -douche, 30

en. (jf. -udskylning; med.) udskylning af
mavesækken v. hj. af en maveslange. Sal.

XII.523. -draaber, pi. (folkelig beteg-

nelse for) draaber (medicin) mod mavelidel-

ser (mavepine); ogs. (spøg.) om spiritus i

alm. Holb.Pants.II.8. Tode.ST.II.20. „lad
os saa først gaae ind og faae os et Glas
af Mutters Mavedraaberl" — „Herregud I

skal I nu drikke Punsch iglen?" Hostr.G.
107. FolkLægem.L44.IlI.72. -drej, adj. 40

[1.3] (nu 1. br.) d. s. s. -før. Grundtv.Dansk.
1.273. -egn, en. (især anat.) især i best. f.,

om det parti af underlivet, hvor maven findes.

VSO. Panum.463. -feber, en. (med.; nu
foræld.) feber, der ledsages af (ell. skyldes)

daarlig mave; især: gastrisk feber. Moth.
M89. Agerbech.FL.94. kolde Mavefebre.
Lægen.VIII.22. VSO. MO.

|i f „I daglig
Tale: den feberagtige Bevægelse, som
stundum følger med Fordøielsen.*^ VSO. 50

jf. Madfeber, -forkelelse, en. mave-
onde, -tilfælde, der skyldes forkølelse. Berl
Tid.'ya932.AJft.l.sp.5. -fer, adj. [1.3] (jf.
-drøj, -svær, -trind, -tyk; 1. br.) som har
en tyk mave; svær. Den anden Herre .

.

var ogsaa vel næret, men mere mavefør.
Schand.SB.85. Han elskede det andet Køn,
baade unge Piger og maveføre Koner.
JVJen8.NH.177. -gade, en. (anat.) parti

langs mavesækkens øvre kant, hvis slimhinde 60

ikke foldes under sammentrækningerne (pe-

ristaltikken), og langs hvilket føden flyder

ned mod maveporten. Da.med.SelskabsFor-
handlinger.1922.4. SaVXXIII.98. -grus,
adv. og adj. (spøg. dannelse efter næsegrus;
jf. I. Grue sanit mave-krybende, -langs.

-læns; sj.) om stilling ell. bevægelse: paa ma-
ven; overf. (jf. ovf.sp.lll9^^): mavegrus
Tilbedelse af Ministeriet. PoZ.'V^iP^^. 5.

sp.l. -grænse, en. [1.3] (anat, nu næppe
br.) især i best. f, om grænsen ml. under-
livet og brystet. Schliiter.Mavekrampe.(overs.
1797).45. -hinde, en. (jf. -hud, -væg;
anat., nu 1. br.) hinde i mavesækkens væg.
VSO. -hoste, en. (med., foræld.) form
af hoste, der antoges at foraarsages af uorden
i maven. OeconH.(1784).III.38. Panum.442.
-had, en. (jf. -hinde, -skind, -væg; anat.,

nu 1. br.) hinde, der dækker mavesæ.kkens
inderside; ogs. undertiden om maveskindet.
den indvortes Mave-Huud.Irrid.i736.55S.
PhysBibl.V.128. Sal.UII.926. -hule, en.

(jf. -kule; anat., 1. br.) det parti af legemet
lige under brystet, hvor mavesækken findes.

S&B. D&H. -hævert, en. (jf. -pumpe
osv. ; med.) hævert, der anvendes ved udskyl-

ning af mavesækken. Sal.XII.523. -ka-
tarr, en. (jf. -betændelse; med.) katarr
i mavens slimhinde; ogs. (uden for fagspr.)
om ondartede mavetilfælde, (han) trakterede
sin Yndling med saa mange Konditor-
kager . . at Følgen blev en fjorten Dages
Mavekatarrh. Schand. TF. II. 87. JVJens.
EE.14. Panum.463. -kirtel, en. (jf
-pude 2 samt <y. magendriise; anat, for-
æld.) bugspytkirtel (Pancreas). Viborg&Neerg.
HB. 49. Boose.Lommebog f. Læger, (overs.

1801).40. -klemme (Feilb.) ell. -klem-
sel, en. (1. br. i alm. spr.) folkelig betegnelse

for koliksmerter olgn.; mavepine. Skjoldb.

KR.95. Feilb. -kneb, et. (nu ikke t rigs-

spr. -knib, -knip (jf. u. I. Kneb og Knib^^.
d. 8. Landhuushold.IV.370. Drengen . . laa

og skar Ansigter af Mavekneb. Drachm.
VT.126. Panum.405. Feilb. -knib; som
flt: Moth.M89. *(hun) sig tager

|
for

Mave-Knip et liUe Gla.s.Graah.PT.1.149.

II (jf- w. -pine samt I. Mave 2) om for-
nemmelser i maven, fremkaldt ved frygt
olgn. de, der befandt sig midt i Slagets
Tummel, tænkte mindst paa Faren . .

Det var altid Eftersluskerne , der havde
Mavekneb. Pont.LP. VII.197. -krampe,
en. folkelig betegnelse for en art kramp-
agtige (kolik)smerter i underlivet; (stærk)

mavepine. Schliiter.Mavekrampe.(overs.l 797).
45. VSO. SaUIX.479. -krebs, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -kræft. Drachm.DJJI.
117. -krybende, part. adj. [1.3] (jf.
-grus, -langs, -læns samt ovf. sp. 1119^^^-; sj.)

krybende paa maven; vist kun overf.: under-
danig; krybende. Pol. "/ei902.1 .sp.6. -kræft,
en. (jf. -krebs; med.) kræft i mavesækken.
Fridericia. NH. 1. 230. OBloch. D.* 1. 116.

-kule, en. (j/. Hjertekule; l.br.) d. s. s.

-hule. Bagges.BrOehl.2EL.109. De slog
bare saa svinagtig haardt og sparkede
med Træskoene i Mavekulen. .^wdiV^x.PE'.

111.67. -langs, adv. [1.3] (jf. -grus, -kry-

bende, -læns; 1. br.) om stilling ell. bevæ-

gelse: med maven nederst (langs med under-

laget); paa maven. Snart ligger vi alle
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mavelangs i Lyngen og drikker Kaffe.
MylErich.(Pol?litl902^^p^). -læge, en.

(iscBT dagl.) specialist i mavesygdomme. Berl
Tid."/itl931£ønd.9.8p.5. -læn(s:)s« adv.

[1.3] (1. br.) d. 8. s. -langs. Peter lagde sig

Eaa Gelænderet og rutsjede mavelængs
elt ned til GdidedøTen.AndNx^Børnenes

Juleblad.1902.4). -maal, et. (jf. kende
sin maves majJ (u. I. Maal l.i); nu næppe
br.). ,Et vist Maadehold i Spiisning, sva-

rende tilFordøielseskraften; (daglig Tale)."
MO. -miind, en. (jf. -mundmg, -port;

anat.) om (hver af) mavesækkens aabninger;
næsten kun om den øverste (forreste), hvori

spiserøret munder ud (Cardia). LTid.1726.
686. Blich.(1920).XIII.158. Panum.227.
(nu sj.:) den forreste og bageste Mave-
mand (hos hesten). Viborg écNeerg.HB. 40.

han (klagede over) Smerte i Omegnen af

got måue plaster. lfofA.lf90. JFriis.lSB.
De saakaldte tydske Klømper, som . .

laves af Meel . . med Flesk i . . ere et

sandt Maveplaster. Tode.KD.167. idet han
pegede paa et stort Stykke Smørrebrød,
han sad med i Haanden fsagde han:) har
De ikke Lyst til et lille Maveplaster? Srr.
JJ.I.333. 2-2) (spøg., jarg., især skol.) om
det smertefulde Jdask, man faar paa under-

10 livet, naar man under et forfejlet udspring
falder vandret ned paa vandfladen, han fik

et ordentligt maveplaster \ -port, en.

(jf' fy- magenpfortner; som gengivelse af
lat. pylorus, af gr. pyl-oros, portvogter; jf.
-mund, -munding, -slutter; anat.) den ne-
derste aabning paa mavesækken, gennem
hvilken føden qaar over i tarmene (Pylorus).
Moth.M90. VSO. Sal.XVII.180. -pose,
en. 1) [L3] (nu næppe br.). „en sek, som

den øverste Mavemand (cardia). Herholdt. 20 er stoppedt med urter og blødes i varm
BH. 74. den nederste (VSO.), nedre Mave-
mund.i^ÆH.fu.Maveportj. % (nu næppe br.)

om det tilsvarende sted paa legemets over-

flade (maveegnen, hjertekulen), deres Cu-
rasser (naaede) ickuns til lit neden for

Mave-munden. LTid.l720.Nr. 26.7. (man
skal) varme Ramferolie og smøre paa
Mavemanden. Apot.(1791).301. -mnn-
dincr, en. (anat.) d. s. VSO. Anatj(1840)

råd vin, og legges på måuen." Moth.M90.
2) {jf. -sæk 1 samt no. (bamespr.) masse-
pose; nu 1. br.) spøg. betegnelse for maven
(1 ell. 2). ligesom Penge-Posen hovnedes,
saa indsvandt hans Mave-Pose. Holb.MFbl.
207. -pude, en. 1) [L3] (jf. -pose 1; nu
sj.) puae, der lægges paa maven. Saa længe
Modens Love giorde det til en Pligt for

(kvinderne) at have høie Maver og store
11.392. e. br. -net, et. (anat., nu især 30 Bryste, saa vidste de med Mavepuder,
vet.) fold paa, indkrængning af bughinden;
net (Omentum). PhysBiblJV.335. det store

og det lille mavenet, O. majus og mi-
nus. HKrabbe. HestensAnatomi. (1885). 184.
-orm, en. (nu næppe br.) indvoldsorm.
VSO. I overf., om s^ilt. *Hand finder i sit

Lif
I

Mafv'-Ormen hannem bider. Lucopp.
TB.AS". -pibe, en. {ænyd. d. s.; jf. -rør,

-strube; anat. ell. især vet.. nu 1. br.) spise-

rør (Oesophagus). Moth.M90. ThHolm.Ana- 40 Chir.III.81
gaUis.(1761).20. Viborg.S.39. LandbO.IV.
337. -pine, en. (jf. -klemsel, -kneb,
-krampe, -trykken, -ve, vrid; dagl.) (ko-

lik)smerter i maven; ogs.: heftigt maveonde.
Moth.M90. et ungt Menniske . . der havde
et med . . u-hørlig Mave-Piine og Durch-
løb ledsaget TilMd.LTid. 1734.79. 'jeg
heller vilde drikke mig

|
En hurtig

Ruus . .
I
Trods næste Morgens sikkre

som bleve bundne med Remme bag paa
Ryggen at forsyne dem. GHLund.KA.195.
2) [LI] (jf. -kirtel; anat., nu næppe br.)

bugspytkirtel (Pancreas). Tode.SB.4. Mansa.
D.38. Meyer.'' 740. i flt.: Mavepuderne
{Punchreas). Roose.Lommebogf.Læger.(overs.
1801). 14. -pumpe, en. (jf. -hævert,
-slange, -sonde; med.) pumpe, der anvendes
til ucUømning af mavesækken. JoumalMed

KirurgInstr.9o. -pelse, en.

(f Magen-. Adr.^''l»1762.8p.l). (nu 1. br. i

rigsspr.) (blod)pølse, stoppet i en (svine)-

mave. Moth.M90. Gravl. Bysens Bedste.

(1929).40.
maver, adj. se IL mager.
Have-rer, et. i) (jf. -pihe) f spiserør.

BiblLæg.XIX.25S. 2) (med.) d. s. s. -sonde.
Sal.Xli.o23. -saar, et. saar, hvorved ma-
ven (mavesækken) beskadiges; f om saar

Ma.vepiD.e.Bagges.Gieng.110. AmMøll.Sund- 50 tilføjet med et skarpt instrument, bugsaar:
hedsl.134. | O/. -kneb slutn. samt u. 1. Mave
2.6)om fornemmelser i maven ved sindsbevægel-
ser olgn. han ærgrede sig hver Dag en Mave-
pine tU ved Tanken om, hvad han havde
lorskærtset. Pont.F.II.92. den farve er tU
at faa mavepine af

j (jf. I. Mave 3.i) ved
stærk latter: 'han lo, saa han fik Mave-
pine. Kaalund.125. -plaster, et. [1.3 (og

^)] O r»« '• br.) plaster, der lægges paa ma-

Moth.Conv.M68. || nu vist kun [I.l] (med.):
indvendigt saar i mavesækken. S&B. OBloch.
D.H.99. -saft, en. (jf. -slim, -syre; fysiol.)

sammenfattende betegnelse for de fordejelses-

vædsker, der afsondres af mavens kirtler.

EHsch. Term. 43. Skjelderup. Anthr. 1. 1 75.

AKrogh.Fysiol.l6. -skind, et. [L3] folke-

lig betegnelse for den del af huden, der
dækker underlivet. Skattegraveren.1885.1.203

.

ven som middel mod mavesygdomme. Under- 60 Feilb. Pol.^liil921.2.sp.3. saa forædt, at man
reining om Præservation imod Pesten. (1709).
40. WeisbachsCuur.(over8.1755).372. VSO.
2) overf. 2.1) (jf. ty. magenpflaster t sa.

bet.; nu næppe br.) om noget spiseligt, der
er godt for maven, ell. som mætter godt (er
et godt middel mod sult). Mélgrdd er et

kan knække en lus paa hans maveskind,
se Lus 1.1. -slang^e, en. (jf. -hævert,
-pumpe, -rør 2; med.) d. s. s. -sonde. Sal.

XII.523. -slim, en. (jf. -saft; fysiol.)

slim, der afsondres af mavesækkens slim-

hinde. PhysBibl.XVII.220. Panum.228.

IV
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t -slatter, en. d. s. s. -port. WHen-
nings. Mavens ogTarmenesBetændelse. (1778).
25. -sonde, en. (jf. -slange; med.) tynd
gummislange olgn., der (gennem spiserøret)

føres ned i mavesæJiken i diagnostisk ell.

terapeutisk øjemed. ArnMøll.Sundhedsl.54.
Riget.'"'kl912.2.sp.2. -sprejte, en. [I.l]

(med., nu 1. hr.) sprøjte med et langt bøje-

ligt rør, der føres ned i maven. PhysBibl.
XIII. 382. JFBlich. Chir. 1. 134. Kaper.

^

t -strnbe, en. d. s. s. -pibe. Abildg.B.60.
-styrkende, part. adj. (jf. II. hjerte-
styrkende^ om draaber olgn. : som gør mave-
virksomheden (fordøjelsen) kraftigere ell.

lettere. vAph.(1759). Tode.ST.II.86. Mave-
styrkende Midler. VSO. e. br. -styrlt-
ning, en. (jf. Hjertestyrkning i) I) (sj.)

det at virke mavestyrkende. Tode.ST.11.7.

2) (nu 1. br.) noget spiseligt ell. (især) drik-
keligt, der virker mavestyrkende. vAph.(1759).
VSO. D&H.\\(jf. -åraabe; spøg.) om spiri-

tuosa (især brændevin). VSO. -sur, adj.

(jf. -syre, -syrlig; dagl., spøg.) som (altid)

er gnaven, „sur", i daarligt humør, p. gr,

af daarlig mave. De pines af . . Syg-
domme, de er gnavne og mavesure. PoZ.

^^/il907.2.sp.3. Næsten aldrig ser man et

glad Ansigt i disse Kredse . . men mest
af mavesure, fortrukne og hadefulde Fy-
siognomier. FrWeis.Evorfor vi dannedeDen
personlige FrihedsVærn. (1917). 9. - Svag^,
adj. (1. br.) som har en svag (syg) mave.
Hans første Hustru var . . mavesvag un-
der næsten hele Ægteskabet. Leop.GE.14.
-svaghed, en. (1. br.) (den tilstand at

have) svag mave, daarlig fordøjelse olgn.

der er overfalden mig saadan en Måve-
Svaghed, at (jeg maa have mig) to

styrkende Slurk. Biehl.I)Q.III.28. VSO.
-svsekkelse, en. (jf. -svaghed; 1. br.)

svækkelse af fordøjelsesfunktionerne, en be-
tydelig Mavesvækkelse, som nødte ham
til at tage hver Dag sin Dosis Opium.
Eeib.Pros.VIII.518. Sal.XII.523. -svær,
adj. [1.3] d. s. s. -før. JakKnu.GP.23. Hun
er en halvtreds Aar, lidt mavesvær, noget
lad at se til. Bergstrøm.M.4. -syg, adj.

[1.2] {ænyd. d. s. ; nu 1. br.) som Itder af en
mavesygdom. Moth.M90. ECAnd.Breve.I.
249. -sygdom, en. (jf. -svaghed, -syeej
fællesbetegnelse for alle sygdomme i for-
døjelsesorganerne; i med. spr. nu kun om
sygdomme i mavesækken. Gram.Nucleus.217.
MO. TelefB.1932.sp.4683. -syge, en. (æ«t/rZ.

d. s.; nu 1. br. i alm. spr.) mavesygdom ell.

mavepine. Moth.M90. Graah.PT. 1. 148.
Ma.Yesygei. Lægen.reg. Feilb. -syre, en.

(jf. -saft, -slim; især fysiol.) syre, der findes
i mavesaften. D&E.

|| (jf. mave-sur, -syrlig;
især dagl.) i udtr., der betegner, at en per-
son lider af en mavesygdom, der ledsages

af (opstød af sur vædske og) daarligt humør.
Har Du aldrig pillet ved (revolveren), naar
Mavesyren har plaget Dig for galt? Schand.
IF.320. SaUXVI.795. -syrlig, adj. (1. br.)

U).126.d. 8. 8. -sur. KnudPouls.Bj -sæk, en.

O (Jf- -pose 2; især anat.) d. s. s. I. Mave 1.

LTid.1728.580. ArnMøll.Sundhedsl.44. 2)
(spøg., 1. br.) tykt, madkært menneske, en
Del vandrende Mavesække, der kun var
(i sommerpensionatet) for Kostens Skyld.
Hebo.MI).43.
mavet, adj. ['ma'va^] (til I. Mave (3);

især jy.) som har en tyk mave; mave-
svær, (han var) bredskuldret, føer, lidt

10 msLYet.Blich.(1920).XXIX.104. ySO.(Vend-
syssel), Kierk.EP.IV.354. (en) lavstammet
. . lidt mavet Herre. Aakj.DK.lS2. mavede
M2iå?LmmQi.TomKrist.(PoUkil925.Sønd.lO.
sp.l). jf I. Mave 3.3: Fy for Fanden, hvor
Du gaar og bliver mavet . . Du skal s'gu
da vel ikke have en Lille. Bregend.FT.l62.

II
som 2. led i ssgr. [-|ma"(')v9<]: som har en

mave af en vis, nærmet-e angivet, beskaffen-
hed; se fx. bovn-, hul-, top-, tykmavet.

20 Mave-tarm-, i ssgr. (anat.) forkortet

for Mave- og Tarm-, i betegnelser for for-
hold, der vedrører baade mavesækken og taf-

mene; fx.: Mave-Tarmkanalens Slimhinde.
KPont.Retsmed.I.154. Mavetarmkatarrh (o:

Gastro-enteritis). Panum.139. Mave-Tarmli-
delse. ÆrMnisiOrd6o^.Ci9^i;.&^. -tilfælde,
et. anfald af en mavesygdom (mavepine), de
forfærdelige Tømmermænd og uhygge-
lige Mavetilfælde, som var de sikre Følger

30 (afpunchen). Schand.F.390. PLevin.DG.77.
-trind, adj. [1.3] (sj.) d. s. s. -svær. *den
Trøst . .

I

Sig ret Mave-trind at æde. Wadsk.
Brudevers tUL deEemmer.(1742).3. -tryk-
ken, en. {ænyd. d. s.; jf. -klemsel, -kneb,
-vrid; nusj.) trykken(de fornemmelse) i ma-
ven. Mavetrykken og Koliksmerter. Acker-
mann. Opblæselser. (overs. 1794). 3. -tryk-
ning, en. (nu sj.) d. s. VSO. -tyk, adj.

[1.3] (jf. -drøj osv.; nu 1. br. i alm. spr.)

40 tykmavet. VSO. velnærede, men ikke over-
drevent mavetykke HeiTeT. Dannebrog.^*/i

1899.1.sp.5. jf. : Jens . . bildte sig ind, at

han skulde være hendes Mand — og
gjorde sig helt bred og mavetyk ved det.

Gravl.AB.46. -ve, en. {ænyd. magevæ;
.//'. ty. magenweh; nu næppe br.) mavepine.
Moth.* M75. Weisbachs Cuur.(overs.l755).
416. \ -ven, en. ^j/. Madkæreste^ person,

der hykler venskab for at blive bespist ved
50 ens bord. De nærmeste Slægtninger, de

fortroeligste Venner, (ei at tale om Mund-
og Mavevenner), lade ofte den i Stikken,
som ligger af en Feber der truer Smitte.
Tode.ST.II.42. -vin, en. (jf -bitter, -øl;

især med.; nu l.br.) mavestyrkende vin; syge-

vin. vAph.(1759). Maveviin . . er godt ifor

en forkølet Msiye.Apot.(1791).90. VSO.
MO. -vrid, et ell. t en (Moth.M90). (jf
-pine; nu næppe br.) d. s. s. Bugvrid. Graah.

60 PT.I.327. Tode.NE.92. VSO. som flt.: de
Mave-Vrid . . som adskillige skarpe Laxeer-
Midlerforaarsage.^asfcot^j.4.55. -væg, en.

(jf. -hud ; anat.) om de hinder, der danner
mavesækkens vægge; navnlig om disses indre

side. Sal.'*XVI.792. f -al, et. (jf -bitter,

-vinj mavestyrkende øl. Apot.(1791).90.
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niaTre, r. se magre.
MaTse, en. ['mausa] flt. -r. (jf. no.

(bamespr.J masse; spøg. dannelse til I. Mave

;

hamespr.) mave (1.2-3). Klods-Hans.^/tlOOo.
291. 'Saucen . . kradser lidt i Mavsen.
VBarfoed.Ærbødigst —!V.(1925).69. nogle
(af de jubilerende studenter var) behængte
med Ordener, dog endnu ikke saa talrige,

at de gik helt ned til den tykke Mavse.
AHenriques.TG.183. 10

Mayonnaise, en. [maio'næ's(3)] flt.

-r. (fra fr. mayonnaise; sa. ord foreligger

vist i foi-vansket form i: Kyllinger i Mag-
ne si a. Kogek.(1829).36 fjf. smst.37). Høns
i M ag n e s e. Mangor. KogebogsFortsættelse.

(1842).195. Mariones ^2iViCQ. Fuldstændig
Koge- og Sylt€bog.(1861).151. | kog.) kold
sovs, bestaaende af æggeblommer, rørt
ud med olie og eddike og tilsat forskellige

krydderier; ogs. om en ret (fx. fisk, hum- 20

mer, salat olgn.), overhældt med en saadan
sovs. Hummer i Majonaise. CGinderup.
Det da.Køkken.(1888).142. Houmark.BB.69.

II (j'^^ff-y nu 1. br.) i forsk. spøg. betegnelser

for den kbh. demimonde og dens forhold;
egl. m. h. t. det kvarter, hvor demimonde-
damerne især boede: det Kvarter, Gustav
Esmann kaldte „Mayonnaise-Kvarte-
ret" (Laxegade og Hummergade). AHenrt-
ques. GA.67. herefter betegnelser somM ay o n - 30

naise-dame; sml.: hele ^^-adensj Befolk-
ning, baade de fra den fine Ende og de
fra den mere mayonaise-agtige ne-
derste Del. Johs Fønss. Friske Erindringer.

(1921).32.
Mazurka, en. [ma'sor^a, -'sur.^a] (dial.

Masok. Aakj.SV.VIII.13. Gravl.AB.146.
Masjok. HGriiner- Nielsen. Vore ældste folke-

danse/1917).57). flt. -er. {fra polsk mazurka,
egl.: dans fra provinsen Mazovia (Masu- 40

rien): j/. Polka; dans.) polsk nationaldans
(pardans) i ^U takt; egl. om en form for
den gamle polskdans, senere (efter ca.1850)
om en slags polka ^polka-mazurka). Meyer.

^

333. (fastelavnsriset) trampede ganske
stærkt, for det dandsede Masurka. HCAnd.
V.3o. PaulPet.Dans.lO. Mazurka med Spjat.
JVJens..I..59 (jf. Feilb.). HGruner-Nielsen.
Vore ældste folkedanse.(1917).45.
Mechanismns, en. se Mekanisme, so

I. Med, en. se I. Mede.
II. Med, et. [me3, me'å] med. Høysg.

AG.3o. flt. d. s. ell. (nu næppe br.) -er (i

bet. 2: LHBing.Lesøe.(1802).162). {ænyd.
me(e)d, no. dial. mid, me(d) (ogs. i bet. 2),

oldn. mi9, midte, mærke; substantivering af
adj. oldn. miår (se mid-, midt^, egl.: midt-
punkt, skæringspunkt (for linier ved pejling))

t) (jf. Ende-, Øjemed; t rigsspr. tiu O,
især højtid., poet., næsten kun i ubest. f. ent.) 60

mærke; maal (ofte, især i bet. 1.2, i tauto-

logisk forb.m. Mærke ell. (især) Maal^. l.i)

m. h. t. stedsforhold.
f|
maal for skyd-

ning olgn.; sigte. Moth.M98. *Pilen fra

hendes Haand fast aldrig forfeilede 'M.e-

det. TBruun.V.lOl. CKMolb.Dante.III.68.
||

maal for vandring, rejse olgn. vort
Meed (o: vor rejses maal) kalder jeg „Ne-
dergaard". Blich.( 1833). VII.133. England,
hvis Kyster . . var Medet for hans Plyndrin-
ger. Blich.II.546. bUledl: Sort.(DSt.l909.
35). *Hendes Sidstefødte Døden sled

i

Bort
fra Hende, nær ved Banens Meeå.JKHøsi.
Erindringer.(1835).242. m. overgang til bet.

1.2: han (havde) intet Maal og intet Med
for sin Vandring. Hauch.II.450. han gik
og gik uden Maal og Med, gjennem den
ene vilde Skov efter den unden. SvGruyidtv.
FÆ.II.45.

II
(dial.; jf. bet. 2) (synligt) punkt

ell. mærke, hvorefter et steds beliggenhed,

en bevægelses retning bestemmes; pejlings-
mærke; landkending; landmærke, (især
i forb. tage med af ell. efter noget^. (kir-

ken) kand sees mange MiUe borte især til

Hav-siiden, hvor de Søfarende endnu ta-

ger . . deres Meed derefter. Cit.l734.(Aarb
Vends.1923.65). den erfarne Sømand, der
har sine Meed at sejle efter. Schade.Mors.
(1811).112. Skjoldb.S.122. AarbVends.1925.
141. E8P.221. Feilb. (jf.bet.2) om bund-
garns (lænkes), efter landmærker bestemte,

£lad8 ell. retning: ethvert Bundgarn paa
ænken skal sættes efter dennes „rette

Meed og Strækning". Fiskeriudv.(1874).Bi-
lag. II. 4. LovNr.56^U1888.§23. Drechsel.
Saltvfisk.34. jf. Himynerl Kjær. 1925. 291ff.
1.2) overf., om maal for legemlig ell.

aandelig virksomhed; formaal; hen-
sigt. 'Saa staaer de fleestes Meed og Sigte
til det Hiørne,

| Hvor deres Fordeel staaer.
Wadsk.95. 'Et vigtigt Meed har lokket mig
til Bagdad. Oehl.X V1.163. selv ei det stør-

ste, det helligste Med kan gjøre Ondt til

Godt. Ing.P0.II.231. 'vor Stat har et ene-
ste fælles Med, | Som skal naaes ved Alles
Arbeidsomhed. Heib.Poet.X.259. *opad al-

tid gik hans Vej,
| de lave Med han ænd-

sed ej. Ploug.11.81. Feilb. OrdbS.(Møn,Fal-
sfer). p mærke og med (olgn.). Moth.
M125. 'Hånd lader kaste Pur (o: lod) for
sig . .

I
At hånd derefter kand sit Meed

og Mærke tSige.Kyh7i.PE.20. •Sammenhold,
Snille og Dygtighed | Være dit Mærke,
være dit Meed. HCAnd.(Aarbog f.Bogvenner.
1922.157). t have i med og mærke,
have som (for)maal ell. øjemed; lægge vægt
paa; tillægge betydning. 'Det er det, som
jeg stoler paa

| Og har i raeed og merke.
Sort.(SamlDanskeVers.^n.ll9). jf.:

*0 Rig-
dom og Guld,

I
Du Jorderigs Afgud i

skinnende Muld . . I Du est dog i høieste
Mærke og Meed

| Forfængelighed. Kingo.
253. H »Lad os i Troens Hellighed | 6p-
naa vort Levneds Maal og Med. SaZmff/.
291.4. »Helene | Var al min Tankes Maal
og 'Meed.Wi7dh.XI.178. (han tog en) Pind
og gav sig til at snitte i den uden Maal
og Med. Schand.F.233. Drachm.VD.193.
(jeg) følte mig fattig og ringe, uden Maal
eller Med i Verden. Stuck.FO.77. OrdbS.
(Fyn).

2) (jf. Fiskemed samt bet. l.i slutn.; dial.)
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en ved særlige pejlingsmærker bestemt fiske-
grund; fiskeplads. Naar (madingen) er

paasat . . begive Fiskerne sig . . paa Søen,
opsøger Meederne, og sætter der Bakkene
langs Bunden. LHBing. Lesøe. (1803). 162.
Pløyen. E. 41. 51 (om færøske forhold). Esp.
221. Feilb.

III. med, præp. og adv. [mæ9, dagl. mæ]
méd. Høysg.AG.24. styrende tryksvage (en-

stavelsesjord [mæåW, dagl. mæO] : kom 'med
mig [imæ5(')mai; 'mæmOai] kom . . méd
mig.Høy8g.AG.148. følg 'med os [imæ8(')(os;

'mæWcos] (glda. mæth (§/. mæthær. Brøn-
dum-Nielsen.SF.28. jf. Feilb.II.566), æda.
mæth, run.med, mæo (jf. Brøndum-Nielsen.
OG.I.288), oldn. me9 (og meQrj, oeng. mid,
mi5, ty. mit (oht.mit, mitij, got.mi^, mid,
gr. metå (se Metaforj; besl. m. mid-, midt

||

minder om dat. styret af med findes i med
alle, med første, med gode, med rette,

(rykke op) med rode, se al (II.7.2), først

(1.6.2), god (11) osv.
II

ordet nærmer sig i

bet. ofte til ved, jf. at det i eng. er helt for-

trængt af with)
A. som præp. (m. styrelse).

1) (jf. bet. 2.3 samt bet. 12; nu vist kun
Hal.) som udtr. for, at noget hører til (kom-
mer til at høre til, kan henregnes til) en vis

(artsbestemt) gruppe (af individer ell.

ting); i udtr. som være med det ell. de
bedste (tidligere ogs. en med de bedstej
olgn., være (i)blandt, (i)mellem, af ('il

slutn.) de(t) bedste osv. Juvenalis, Boileau,
Moliere (har) været med de beste og hon-
neteste Folk i deris TideT.Holb.Paars)()(4r.
ihvorvel dette Forslag ikke var hende med
det behageligste, svarede hun . . med god
Beskeed derpRa.. Slange.ChrIV.126. I dag-
lig Tale (siges) ofte . . Han er een med
de Lærdeste. Eøysg.S.162. Orgelverket
holdes af Kiendere for at være eet med
de bedste. EPont.Atlas.II.181. *Min Mave

|

Er ikke med de bedste. Oehl.A.293. (han)
var nu Lensmand, og En med de ypperste
Høvdinger. Grundtv. Snorre. III. 292. Han
(o: den syge) er ikke med det bedste. 3:fO.

Det er noget med det Første i sit Slags.

Gadeordb.^ („Alm. Mundheld"). Vi haabe
alle paa et bedre Aar end som det sidste,

der jo ikke var med de bedste. KLars.
MH.9. CEtv.BK.65. Feilb. OrdbS.(Lyø).

jf. \ : jeg (vil) være med een af de første

for at gratulere ham.E.olb.Philos.II.4. sjæld-

nere m. adj. i positiv: *Der sidder en Konge
i Kjøbenhavn, | Hans Rige er ej med de
store. Grundtv.PS. V.526. ell. m. andre ver-

ber: *Schweizerheste
|
(Der rigtig nok ei

løbe med de heste). Bagges.IL46.
2) om fælles tilstand ell. virksomhed

under (omtrent) sideordnet forhold ml.
parterne: sammen med. 2.1) om tilstand

ell. virksomhed i al alm. (i alm. spr. bruges
uden for særlige udtr., der nærmer sig til bet.

8 ell.5, hellere sammen med, i selskab med
olgn.). hun gav ogsaa sin Mand med sig,

og han aad.lMos.3.6. der blev et Opløb,

baade af Hedninger og Jøder med (^^$07;

med samtj deres Ø-verster. ApG.14.5. vi
vil . . glæde os med hinanden, Holb.Didr.
21sc. *Du Melkeranerl Jeg er for god

|

Til at slikke med dig af en Kerne. PMøll.
1.13. Den sidste Aften . . tilbragte Fulton
hjemme med sin FamUie. Hauch.VI.40S.
(Lotte) sidder med Forloveden i Lysthuset.
Jørg. VI.314. (bibl.:) ligge med sine Fædre,

10 se ligge sp. 867^°. jf. lægge sp. 346^'' samt:
(min fader) tryckte mig udi Haanden, og
gandske sagtelig hensov med sine For-
fædre. Holb.Tyb.V.l. især (m. overgang til

bet. b.i) i udtr., der betegner noget generelt

ell. sædvanemæssigt, som: i to Aar gik (jeg)

dagl^ i Skole med Præstens Børn. Prahl.
AH.LIO. Du er jo ellers altid med Bør-
nene (o: til bal), Mutter. CBernh.IX.19.
jeg kørte i tog, i kupé, i sporvogn med

20 ham forleden dag
\
være sammen med,

i selskab med olgn., se sammen. Selskab.

jf. bet. 6.1: jeg var Student med hendes
Broder. HCAnd.Breve.I.61. Schand.US.45.

\\

jf. bet. 2.8. *Med slig en Høvding er det
Lyst at døe. Ing.DD.II.155. Det var umu-
ligt at kjede sig med ham (o: i hans sel-

skab). Gylb.(1849).VIII.260.
|| (jf. bet. 5.s

og 6) m. bet. af en sammenligning ell. sam-
menstilling: lige med; ligesom: ogs. (jf.

30 bet. IQ) m. overgang til konj.-bet.: saavel
som; o^r. denne Tjenestekvindes Søn skal
ikke arve med min Søn. lMos.21.10. I

skulle i Dommen ikke ansee Personen, I

skulle høre den Mindste med den Største.

5M.0S.1.17. (til) Korns, Høes, og Brænde-
veeds Indførsel med anden smaae Brug
ved Gaarden, tillades Udrederen sig af

Hesten at het\ene.MB.1707.164. Lader os
søge op et sted i verden . . hvor man

40 lever med den rige mand herligen og
i glæde. Hersl.SandeChristnesSkarpsigtighed.

(1731).29. *Vær du glad, da er jeg glad
med digl Rahb.PoetF.I.20. *jeg veed ej

heller Tal
I
Paa mine Fejl og mine

Fald,
I
De dunkle med de klare. Grundtv.

SS.III.383. (en landmand) har det ene
Aar med det andet godtgjort at tjene

21 Rbdlr. pr. Koe. Blich.(1920).XXII.99.
•Syringer og Akeleier,

|
Reseda med Tu-

50 sindfryd.Winth.VIII.228. »i Roskild ..
|

Sødt hviler Drot med Dronning
|
De livs-

trætte 'Been.sa.ND.44. især i udtr. med
flere (m.fl.), med (meget) mere (m.m.,
m. m. m.), med videre (m. v.), se flere

(sp.ll74"), mere, vid. ogs. forstærket i forb.

med samt, se samt. t talespr. især i udtr.

det ene med det andet, se anden sp.

550*^.
II (jf. bet 2.s; O; nu især højtid, ell.

spøg.) m. flg. betegnelse for en person, hvis

60 ord ell. mening man slutter sig til ell. gen-

tager: (lige) som. Jeg vil svare med Pytha-
goras: . . dend rette Lycksalighed kom-
mer alleene fra Himlen. KomGrønneg.IV.
346. jeg troer med Shakspear, at der er

Meget imellem Himmel og Jord, som hver-

ken de Tydske eller de Danske Philosopher
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har drømt om.Grundtv^rS.lSO. jeg var nær
ved at spørge med David, om Gud har for-

glemt at være naadig. Hauch.IV.411. Jeg
siger med Fritz Jiirgensen: Gud beva-
res, jeg tager Hatten af for van Dyck,
men enhver har sine Fortrin. TandrMS.
168. den foreslaaede Tydning , . fører ud
i nye Vanskeligheder, idet man da (med
Forf.) maa antage en Sammenblanding (af
to forsk, former). Brøndum-Nielsen.(APhS. lo

VI.174). y m. overgang til bet. 7.1. har du
hørt om hånd agter at give nogen Udstyr
med sin Batter? Eolb.ErJI.2. Dette Skib
forgik med Folk og Alt, tilligemed sex
andre Skihe.Wand.Minde8mJ.162. rykke
op med rod(e), se Rod. tillige med,
se tillige. H m. overgang til bet. 8. Han har
Børn med sin Kone, men NB. han har
Børn ved ham. Høysg. S. 290. 'med ham
lynte Skrek og T)ød.Etc.(1914).III.188. x
(han) er her blevet hængende med sin
Hest i Gangerne af een eller anden Mose.
Blich.(1920).VI.149. 2a) spec. m. h. t. føl-
geskab (paa rejse) ell. ledsagelse. | om
den, der følger, ledsager en anden (idet med
styrer betegnelsen for den førende, ledende
eil. beskyttende part). Lot, som vandrede
med khram. lMos.13.5. at sige: Drengen
er hos sin Fader: er ey det samme som
at sige: Han er med sin Fader. Det før- 30

ste siger kun, hvor . . Drengen er; men
det andet vil tillige . . betegne, at Dren-
gen fulgte med Faderen nogensteds hen.
Høysg.S.280. *v]l du med mig ud i Mar-
ken gaa? FolkeisSangb.195. Idag Brev fra

min Bror, at hans Kone er rejst fra ham
med Dyrlægen. 5McM.t7ir.68. (han) Rej-
ser . . som Klovn med Cirkus Giovanni.
PolitiE.''V9l925.2. køre med en, se H. køre
6.1. m. overgang til bet. 5: følge ell. følges 40

med, se HI. "følge ^1.7-8 ofl.). overf. (jf.
bet. 2.3): følge med tiden, se følge sp.

416". jf. være, blive med tiden t*. Tid.
||

(jf. bet. 3^ om den, der følges, ledsages af en
anden (idet med styrer betegnelsen for den
førte ell. beskyttede part). Jesus (gik) ud
med sine Disciple over den Bæk Kedron,
hvor en Urtegaard var, i hvilken han gik
ind med sine Disciple (Chr.VI: og hans
disciple^. Joh.18.1. Thor drager paa Even- 50

tyr med Loke. Oehl.NG.1. *Saa seiled' hun
fra Danmark

|
Med aJle sine Møer. B^rz.

VI.39. 'Høkren med sin Viv
| Gaar for

Tidsfordriv. PJtføH.I..34. Jeg skal i teatret
med min kone i atten. njortø.Sprogets luner.

(1927).114. han rejste ell. tog med sin fa-

milie til Italien tillige med, se tillige.

2j) som udtr. for henførelse ell. tilslut-
ning til en gruppe, et parti olgn.

fl
som

udtr. for, at noget indbefattes (medtages, 60

medregnes) i et samlet antal ell. (jf.
bet. 4.2) stedligt omraade, udstrækning
olgn. *Med Skibsdreng og Skibshund |

var
vel en Snees ombord. ^ic^J'J..35^. med
chaufføren var vi seks i vognen

j
om ud-

strækning indtil et vist grænseomraade, som

medregnes, i udtr. til og med, se til. | (m.
overgang til bet. 5.3^ som udtr. for, at en hø-
rer til samme parti, har samme me-
ninger, samme stræben som en anden,
(helt) slutter sig til (er eet med) denne.
Enoch vandrede med Gud. lMos.5J22. I

holde ikke Dom for et Menneske, men
for Herren; og han er med Eder i Dom-
mens Handel. 2KrønJ9.6. Hvo som ikke
er med mig, er imod inig.Matth.12.30.
Man . . vidner med den, hvis Ord man
hekrætteT.Høysg.S.321. Regjeringen (maa)
erindre, at . . Kongen med Folket for-

maaer Meget og uden det Intet. Monrad.
FPB.Nr.1.15. Recke.KL.83. har De ogsaa
en egen Mening om Shakspeare I — hvad
mener De da? Er De med os eller mod
os7JPJac.II.72. Med Gud for Ære og Ret.
Chr.IX's valgsprog, se SaUVI.88. jf. med
gud og æren u. Gud sp. 294'^. holde
med (en), se H. holde 7.6. | (især relig.)

m. særlig bet. af bistand, beskyttelse olgn.

med os er Gud. Es.8.10. Himmelen er med
den retfærdige Sag. CBemh.I.214. især i

udtr. som gud, herren være med dig, se

Gud sp.295", Herre sp.l2^'*.ogs.(jf.bet.n.i)

om skæbnetilskikkelse olgn.: fred være med
eder (olgn.), se Fred sp.ll97"«. (jf. bet. 3.i:;

have held(et) ell. lykken med sig olgn., se

Held (sp. 1074**), I. Lykke 2.1. 2^) refl.

med sig selv, t uAtr. for (resultat af) en prø-
velse af ens eget sind, en selv; i forb. føle
ell. især vide med sig selv (jf. II. med-
vidende ofl.), have den (sikre) følelse, viden;
være sig bevidst, saa megen Forfængelig-
hed har han, at han veed med sig selv,

at han er en riig Mand og en nyttig Borger.
JSneed.I.20. han veed med sig selv, at han
har begaaet en saadan Misgierning, hvor-
med Straffen er forbunden. StampeJI.248.
At jeg har den (o: tro paa ægteskabet), veed
jeg med mig selv, og veed det med min
Rustra. Eierk.V1.89. jeg er ikke af den
Slags, det veed jeg med (Chr.VI: hos^
mig selv. J06.9.55. nu ved vi jo med os
selv, at Kvinderne ikke kan holde tæt.

Lauesen.SJ218. f Jeg véd intet med mig
self (o: er mig intet ondt, ingen skyld be-

vidift). Moth.VlSl.
3) (jf. bet. l.i) m. bet. af et ikke sideord-

net forhold, som udtr. for, at man fører
(bringer) noget fra et sted til et an-
det, xdet man samtidig selv tilbage-
lægger denne vej. 3.1) efter intr.bevægel-
sesverber ^drage, gaa, komme, rejse (bort)
med noget osv.). 'Han rykkede frem, som
han plejed før,

|
Med Ild og Svderd.Grundtv.

PS.VI.23o. »Nu kommer Dorthe med Ma-
den.Winth.IV.4o. den ene Tøffel var ikke
at finde, og den anden løb en Dreng med.
BCAnd.VI.36. *Det er fælt at skulle med
Kaal til B.om.Rich.1.95. løbe (af) med, se

II. løbe 1.1, 3.2, 4, 21.2. marchere, rykke
ud med flyvende faner og klingende spil

olgn., se Fane sp. 735^^ og H. klinge l.i. jf.
bet. 7: der seer jeg en Pige med et Vers
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i Haanden komme fra Magisteren. Holb.

LSk.III.9. II
(m. overgang til bet. 9) overf.

det er mig en Glæde, at see jer kommen
tilbage med god Helbred. Holb.Er.III. 6.
*Med Pralen og Skvalder rykker Hæren
frem. Hrz.D.IV.58. »Dine (o: Kbh.'s) Volde,
hvorfra Carl Gustav drog

|
med Skam til-

bage. Kaalund.321. foregaa en med et

godt eksempel, se foregaa 3. gaa, komme,
slippe derfra, undslippe med livet, se Liv
2.2. m. h. t. ytring (jf. bet. 8.2^: fremkomme
med, se H. fremkomme 2.3. komme (frem)
med, se H. komme 4 og 36.4. køre frem
ell. op med, se H. køre 14.3 og 21.e slutn.

den maa du længere ud paa landet med
olgn., se Land 6.2. 3.2) efter trans, verber.

Kapitajn B. (foreslog) at K. skulde sende
ham med en Ladning Frugt til Bergen.
Goldschm.III.59. \\ især i refl. udtr. som føre,

have, tage med sig osv. Abraham . . sad-
lede sit Asen og tog to af sine Drenge
med sig, og Isak sin Søn. lMos.22.3. jeg
har Lovbogen med mig, og skal for sik-

kerhed skyld kaste efter. IIolb.llJ.V.?. Du
lokkede ham med dig. Høysg.S.289. *Han
haver kun med sig en liden Dreng. Blich.

(1920).XXI.184.
II overf. denne (jagt-JFævd,

der stundom tager Dagen og Natten og
nok en Dag med sig.Blich.(1920).XVIL78.
tage benene med sig, se Ben sp.295^^. have
tankerne, øjnene med sig, se IV. have 2.1.

4) som udtr. for (bevægelse i) en vis
retning. 4.1) i forhold til noget, der er i

bevægelse i en vis retning: i samme ret-
ning som; i ryggen paa. || m.h.t.(med)-
vind, strøm. Hånd har vinden med sig.

Moth.M93. Pont.LP.y11.102. jf.: Lyd hø-
res bedre med Vinden end mod den. SaV
XVI.135. ro, sejle med strømmen, se

Strøm.
II

m. h. t. cirkelbevægelse : med so-
len, uret olgn., se Sol osv. 4.2) i forhold
til noget, der har (ligger, falder i) en vis

retning.
\\

(mods. (i)modj i samme ret-
ning som. (fuglens fjerglans) viser sig

pragtfuldest, naar Iagttageren . . ser „med"
Fjerene. /SaZ.X 760. stryge (en kat) med
haarene, se Haar s^j. 658*'.

|| (frem ell.

tilbage) efter en vis (længde)retning
(bane, linie); langs (ad ell. med). *Hr. Oluf
rider med Bjerge (o: langs med højene),

\

der dansed Elver og Dverge.X)Ftf.nr.7.2.
*Hun klædte sig i Kjortel blaa,

|
med hver

en Søm det røde Guld IdLSi.smst.nr.n.lO.

Den, der kommer med Landevejen fra

Viborg ad Skive ii\.Aakj.SP.3. JakKnu.
F.46. i alm. m. foreg. adv. : Imidlertid sty-

rede Kong Olav ud med. Florden. Grundtv.
Snorre.I]A8. *gule Blade seiled

|
Ned med

den klare B?ek..Winth.EF.51. Han famlede
sig frem med de ujævne Veje, medens
Hunden pibende fulgte i hans Hæle. SMic/i.
Dø.l42. hen med, se hen sp. 1153^^^- i alm.
sjyr. nu kun i forb. som langs med ell. (jf.
bet. Q) parallel (t) med olgn., se langs
(1.1-2) osv.

II (jf. bet. 2.3 og 6) som udtr. for
sammenfald med en vis linie ell. et

vist punkt: lige til; ogs.: lige ud for.
der ligger en Sneedrive iige ud med Møn-
ningen af vor L&de.Blich.(1920).VII.4(jf.
lige sp. 828^^). i flugt med, se Flugt 4.

jævne med (gøre lige med) jorden, se I.

jævne l.s (V. lige 3.i). naa op, komme,
ligge paa højde ell. linie med olgn., se

Højde sp. iiSS'if "ff- samt (overf.) sp. 1187^0,

I. Linie 1.4 (og lige sp.814^^).

10 5) knyttet til udtr., der betegner en virk-
somhed ell. tilstand i forhold til ell.

rettet imod noget andet. 5.1) som udtr. for,

at en (personlig) virksomhed er rettet
imod, øves i forhold til, over for en
(ell. noget), m. h. t. forhold ml. personer ofte

m. bet. af gensidighed (jf.: disse Ord:
Herren skjemter med sin Tjener: kan
baade forstaaes saaledes, at de skjemte
begge med hinanden, saa og saaledes, at

20 Herren fixerer Tjeneren, og det maa Tjene-
ren tie til. Høysg.S.103. „Jeg vilde gerne —
spille med Dem."— „Vil De — spille „med"
mig. Vil De lære mig at spUle, eller skal

jeg lære Dem det?" KMich.H.15). hvad
have vi med dig at skaffe (1907: gørej?
Marc.1.24. Jeg vilde gierne tale med Me-
ster Rerma.n.Holb.Kandst.1.5. „Jeg vil hel-

ler omgaaes med Grovsmeede." — „Heller
med Kiedleflikkere." sa.Pants.1.2. under-

30 tiiden (er det) lige meget, enten man bru-
ger med eller imod F. E. man siger baade:
at stride med sin Fiende: og: at stride

imod sin Fiende. Høysg.S.102. *med Poge
jeg spillede Klink. Oehl.XV.176. en Aaben-
hjertighed, som han aldrig brugte med
(nu: over for olgn.) sine saakaldte Venner.
Gylb.1.94. 'Med Fruerne Fransk, og Tydsk
med sin Hund, | Og Dansk med sin Tje-
ner han talte.Wilst.D.1.63. jf. bet. 2.4: jeg

40 har gennemtærsket (mine lidelser) med mig
selv, ganske anderledes end nogen Disci-

pel med Læreren sinhectie.Kierk.VI.292.
desuden i talrige udtr. (hvorom henvises til

vedk. hovedord) som: tage afsked, bakses,

brydes, have bryderi, fare (ilde), fejde,

gøre sig gemen, have at gøre, hamle op,

handle, holde til, hviske, indlade sig, indse,

have indseende, inspektion, jone, (komme)
paa kant, (løbe) om kap, kappes, lege kis-

so pu(d)s, kissemisse, (komme) i klammeri,
klamre(s), klinke, kollidere, komme ud af

det, (være) i konflikt, konkurrere, korre-
spondere, krige, kunne, kuske, kysses,

kæle, kæmpe, kæreste(s), kævle(s), køre
omkring, lefle, lægge sig ud, raadføre sig,

raadslaa, komme til rette, skændes, stri-

de(s), trættefs), underholde sig, holde øje

med; drive gæk, løjer, spot med osv.; have
fred med en, med sig selv, se Fred 3.i.

||

60 m. h. t. ting olgn.: arbejde med noget osv.,

se bet.iO.i. 5.2) i udtr., der betegner (opstaaen

ell. tilstedeværelse af) en vis indbyrdes for-
bindelse. Lungen maa indvendig være
groet fast med (nu: fast til ell. sammen
med) Side -Hinden. Weisbachs Cuur. (overs.

1755).306. *Stormen dog veksler med sol-
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I

klare Dage, Hauch.SD.I.192. have bryllup,

i'aord med, forlove, gifte sig med, være
læreste med, ligge (i) med, være beslæg-

tet, i familie, forbunden, i forbund, for-

enet, landfast med, staa i forbindelse med,

(jf. bet. 5.3:) være fortrolig, kendt, lieret

med osv. grænse med, si? II. grænse l.i. m.
overgang (ved overf. anv.) til bet. lO.i: være
i færd, i lag med olgn.. se Færd 4, Lag 5.s

og 6. 5j) i udtr., der betegner en sammen-
ligning ell. sammenstilling, overens-
stemmelse ell. uoverensstemmelse olgn.

Celler . . der ere af ensartet Funktion med
dem, hvorfra Spænding udgaar. CLange.
(KFaber.ErindriyigeromC.Lange.(1927).99).
af mening med, se Mening, især i faste udtr.

som være enig med, føle, harmonere, sym-
patisere med (en), have lighed med, kUnge
sammen, kontrastere, passe, stemme (over-

ens) med, jævnføre, konfrontere, ligne,

sammenligne, sammenstille, sætte i klasse

med osv. bestaa med, se bestaa 2 5. staa i

forhold med (o: til), se III. Forhold 3.2.
i|

(jf. bet. 2.3; 1. br.) i modsætnings-forb. m.
(i)mod, m. h. t. handlings overensstemmelse
med et princip olgn.: i overensstemmelse

.

samklang med; tidligere ogs. m. h. t. argu-
mentatio7i: til bedste for; til forsvar for;
for (IV.7.4). At han ikke er en god Sæde-
Lærer og Moralist, sluttes deraf, at han
ikke veed, hvad der er med eller imod
gode Sæder. Langebek.SA.19. Jeg skal ikke
Indlade mig at tale om hvad der kunde
siges med og imod Lotterier. OeconT.//.
109. Der er sagt meget baade med og mod
den Sag.CEMangor.FB.29. naar man hand-
ler baade med og mod sin Vilje, kan man
gjøre allermest ondt.JakKnu.LS.132.

||
m.

h.t.fuld overensstemmelse, identitet.
være eet med, lig med, se II, en 3.2 slutn.,

ni. Ug 4(i). være lige god med olgn., se

"VIII. lige 2.1 slutn. samme (egenskab)
med (en), se samme.

6) om tidsforhold, som udtr. for, at en
begivenheds, en tilstands indtræden staar i

aarsagssammenhæng med ell. falder sammen
(i tid) med noget andet. 6.1) (jf. bet. 2(i);

iscer fD) m. sideordningsforhold ml. de to

sammeristillede led, saaledes at de logisk

staar som samme led i sætn. (i subj.-forhold
til verbet osv.): sammen med; samtidig
med. *min Roe forlod mig med min Pige,
Bagges.Ungd.il.201. under det romerske
Herredømme . . havde (briterne) med Fri-
heden tabt Kraften til at værge deres
Selvstændighed. Molb.DH 1.173. ^Med hin
Glands fra Sky

|
Kom der Lys i By,

|

Kom der Glimt af Sol i alle Sjæle. 7«^.
RSE.VII.238. jeg læste om Frihedens
Undergang i Rom med Brutus og Grac-
cherne. Holst.IlI.286. Aftnen kom og med
den de høje Gæster. Drachm.VD.287. Hun
mistede . . med Kapellanen en Omgangs-
fælle. Pon/.Fi.i5,9. jf. bet. 6.2: *med næste
Vaar

i
I komme jo tilbage. Oehl.KG.346.

Lidt efter lidt kom der med Katinka Ro

i ^uset. Bang.SE.307. isæi- i udtr. staa
op, være oppe (ogs. (jf. bet. 6.i)y&a.gne)
med lærken ell. solen (1. br. dagen.
(rrundtv.Snorre.lI.324), se Lærke (I.l), Sol.

gaa i seng med hønsene, se Høns
sp. 1251'^.

II
om identitetsforhold, i udtr.

som .••med Rahbek døde den sidste aande-
ligt . . virkende Repræsentant for det 18de
Aarhundrede. Molb.Ånth.II.252. Brandes.

10 VII.53. Med Karl Mantzius drog atter en
af dansk Scenekunsts store Personligheder
af GsiKTde.Kehler.(Pol.V6l921.7.sp.l). 6.2)

(1. br. uden for særlige udtr.) som alm. tids-

ell. aarsagsbestemmelse. med deres Bortgang
vilde Opstanden strax lægge sig. Molb.DH.
11.411. Med Guttens Død mistede Ema-
nuel det frejdige Uz2ih.Pont.FL.492.

||

m. h. t. gradvis udvikling. Hans Klæder
blev ikke tættere og varmere med Kulden

20 som Kreaturernes, AndNx.PE.1.83. iscpr i

særlige udtr., dels (jf. IV. for 3.7 og 8.2^ i

forb. m. hver (især m. flg. tids-subst.):

•Grædl Med hver Taare martrer Smerten
mmdTe.FGuldb.II.32. saaledes træder
denne Storhed og Vigtighed mig nu med
hvert Aar og snart hver Dag nærmere,
Grundtv.BrSJi09. Han blev saaledes med
hver Dag mindre Herre over sig selv,

Gylb.XII.120. med hvert Skridt, han tog,
30 blev hin Verden ovenfor ham klarere og

\ieTMgeTe.Goldschm.VlI.136. (han) blev
kun, med hver Time, der gik, mere og
mere blussende ophedet. KLars.GV. 63.

jf.: *Tidens Haand, hvor snildt den med
os leger!

| Den reber Sejlene med hver
en Stund (o: mere og mere, efter som tiden

gaar).Bødt.SD.2. dets i udtr. medaarene,
alderen, tiden, se Aar (sp. 6P*), Alder
(7.8), Tid. med tidens længde, se I.

40 Længde 2.2. || t forb. m. udtr. for et (en-
kelt) tidspunkt. Med Slaget Eet gik han
sin sædvanlige Tour. CBernh.VI.13. med
Lillejuleaften er Haren fredet, Bogan.11.51.
Først med sit fyldte sejstende Aar havde
hun taget fast Ophold i Præstegaarden.
Pont.FL.62. jf.: Jeg kand ickun med (nu:
i løbet af ell. paaj en halv Secund sætte
saadan Karl, som I, paa jer Rumpe. B^oZfe.

Tyblll.o. fra og med, se fra sp.lUS^.
sotil og med, se til. især i udtr. for noget

snarligt ell. pludseligt indtrædende som: med
eet, med een gang, med det fluks,
med (det) forderligst(e), med (det)
første, med det samme, med det
snareste, med det straks, med det
vons ofl., se en (II.2.2 og 8.i), fluks (1),

forderlig (1), først (1.6. i slutn.). Gang
(sp. 673*^) osv. B (m. overgang til bet. 9) O
i udtr. for, at en ytring ledsages ell. umid-

60 delbart efterfølges af en vis optræd(n fra
den talendes side, i udtr. som: Med disse
Ord var Svend Trøst ude af Døren, In^.
PO. 11.43. Med disse Ord neiede hun og
løb ind, Winth.lX.loS. Aarestr.SS.IL81.

7) som udtr. for samhørighed, i alm.
angivende noget som del af et hele, som
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tilbehør. 7.1) knyttet umiddelbart til et

subst, der betegner et hele, hvoraf noget
andet er en naturgiven del („udstyret,

forsynet, begavet med" olgn.). det var nok
saa ræt at sige: Et Barn med et got
Nemme; som: — af et got Nemme. Høysg.

S.178(jf. af A.12.2;. *det var Mester Ole
Vind

I
Alt med den skarpe Tunge. Grnndtv.

PS.III.235. 'Dansken har hjemme, hvor

"U1927.U.8P.3. give (en) laks med løg
paa, se I. Laks 2. noget med noget
paa, se nogen. \\ ved angivelse af indhold.
4 store Fade med Sup-pe. KomGrønneg.I.
96. en Kat (o : pengepung) med to hundre-
de Guldstykker i. Biehl.DQ.IV.218. 'Paa
Gulvet sættes med 01 en Tønde. Oehl.

HF.81. 'Vogne med Huder. Erz.D.1.184.
•Han fik da tilsidst — Gud vide, hvor-

Bøgene gro
|
Ved Strand med den fagre 10 dan — | En Flaske med 01. smst.II.118

Kjærminde. smsf.F.firf. Yngling med det
skumle B\iklBlich.(1920).I.42. 'Danne-
vang, med grønne Bred,

|
Ved den blanke

Vovel Ing.BSE.II.213. »Jorden, den lyse,
|

Med Bjerg og med Dal, | Med duftende
Græsmark

|
Og Bøgeskoven sval. Winth.

1.155. •Wessel, Juel og Rud,
|
Og Ham

med det ene Øie. 8mst.IV.22. "Her hviler
Adam Homo med den blide Aand. PaiM.
V.354. •En Spurveunge, en nøgen En,

|
20 (i8é9).IXA4.

med store Øjne og lange Ben. Kaalund.
224. den kække Oberstlieutenant med det
franske Væsen. JPJac.1.108. en mand med
faste grundsætninger (se Grundsætning 2),

med karakter, meninger, optræden osv.

jf. bet. 7.2: •Stork 1 Stork 1 Langeben 1
|
Med

de røde Uoserl Ing.BSE.VIII.71. 7.2) knyt-

tet til et subst, der betegner noget, hvor-
til noget andet hører som en mere ell.

•Stadsboutikker med dejlige Sager. ÆTaa-
lund.83. en skaal med frugt (i ell. paa)

j

7.3) i særlige udtr., der fremhæver en
vis egenskab (hos en person, især den
tiltalte) som i høj grad karakteristisk,
iøjnefaldende, velkendt olgn. en Mand
med hans Lærdom, hans Aand og Ret-
skaffenhed vilde kunde indvirke . . vel-

gjørende^paa en ung Sjæls Dannelse. Gylb.

Jeg hader alle Familie-
Næsviisheder . . men jeg forstaaer . . at

holde dem fra Livet . . og Du med Din
Bitterhed, Din Polemik, Dit Skyts, skulde
Du ikke forstaae at gjøre ryddeligt? Kierk.
11.94. Du havde passet storartet til Offi-

cersfrue, du med din Figur — . Bergstrøm.
DT.50.

il (jf. bet. II.2; især (talespr.) ved
(foragtelig) afvisning af en af en an-
den fremsat (karakteristisk, ofte an-

mindre nødvendig del (i tilfælde, hvor 30 vendt) ytring. *„sa.Si . .skalBrndedandsen
samhørigheden ikke er noget absolut givet,

ofte m. flg. adv. (ell. præp.-led) til fremhæ-
velse af en tilhørende dels tilstedeværelse).

Leergryder med Hanke. 3Mos.ll.35. •her-
lige Postiller | Med Kaaberstycker i. Solb.
Paars.37. •hans Sarses Søndags Kioele

|

Med støbte Knapper i. smst.32. Polidor i

sin Slop-Raak med et Lær Forklæde for.

sa.Arab.4sc. Et Skriin med Laas til. Bøysg.

gaae" . . ,Du med Din Brudedandsl"EaA6.
Skuesp.II.27. „fordi hendes Dannelse, Op-
dragelse, Vaner . . ikke passer til dig .

." —
„I med jeres Dannelse 1" raabte jeg: „Et
ædelt Væsen har . . Dannelse af Naturen."
Gylb.III.25. Oversk.I.138. Drachm.T.193.
Hvor det var skønt, hans Forhold til den
døde Ven . , for hvem han vilde ofret

Fremtid, Liv og Altl Han med hans Ofren
S.178. Han var i en Vogn med Lakeyer 40 og hans FrelsenUPJac./1.555. (jf. bet. il.i)

hkg-paa. smst.290. •En Olding hist med
Karvestok i Haand

|
Beregner glad sit

Arbeids gyldne Renter. Storm./SD.85. •Her-
rer i Kapper og Damer med Smykker.
Hrz.D.I.184. 'Natten laae,

|
Som en kul-

sort Morinde
|
Med Glimmersmykke paa.

Winth.HF.214. Riddersalen (paa Kron-
borg) med det kunstfærdig dønnikede Loft.

Baud.KK.36. Herrecykle . . Styr med

sjældnere (m. interj.) uden indledende pron.

.

„Det duer aldrig at høde før man kan
slaae til med det Samme." . . „Bah, med
eders Forsigtighed l"Jn^.ZÆ:.II.i05. „Er
han en Sandsiger og Viismand, seer det
galt ud .

." „Ei hvad, med eders Viis-

mænd og Propheterl" sa.P0.J7.553. 7.4)

(især [Q) m. aarsags- ell. indrømmelses-
bet., i udtr., der betegner tilstedeværelsen af

i

Klokke med Dannebrogsflag. PoZi^iE.X^o- 50 visse (i det givne tilfælde) væsentlige
sterbUViil924.2.sp.l. udmærket godt (ug)
med kryds, minus osv., se I. Kryds 1.3 osv.

m. overgang til bet. 8: mange ord med den
nye Orthographie begyndte at bruges.
Høysg.2Pr.25. Han var ugift og meget
andfet med u. Hjortø.SJ.47. jf. bet. 8.1 ; kø-
benhavner med K, se K 3. || om mad ell.

drikke, ved angivelse af særlige bestand-
dele, tilsætning

,
paalæg olgn. en Skaal

egenskaber ell. forhold, med de Aar
jeg har vil jeg saa min Troe icke passere
for en Tosse, om jeg kand end være det.

KomGrønneg.II.181. hun saae (smuk ud)
med de røde strikkede Ærmer og den
blommede Bn\.Ing.EF.I.201. Med mig
ved Roret, kan den lille Jomfru ganske
trygt seile til Vestindien i en Hækjolle.
PalM.IL.II.167. „En saadan Erfaring har

Byggryns Grød, med Corender udi. Holb. 60 De ikke kunnet gjøre." — „Troer Du ikke
Bars.1.7. En HønseKiød-Suppe med Bol-
ler. sa.Vgs.(1731).II.2. Viin med Sukker
i. Høysg.S.290. •skulde man ha'e 2 med
Ost (0: to stykker smørrebrød med ost som
paalæg), saa fik man 3 med Laks. Sganarel.
111.36. Skinke med Grønlangkaal. Pol.

man med tyve Åar kunde gjøre den?"
Kofoed-Hansen.DL.63. det var hans Torp,
som han engang syntes var saa vældigt
med sine fire Tønder Land. AndNx.PE.
1.41. En svært køn og sikker Pige var
hun blevet med sine tyve Aar, og stad-
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selig i Tøjet var hun. sa.DMJV.105. med
sit gode humør, sine beskedne fordringer
(o8v.) klarer han sig rigtig godt

j (jf.

ndf.1.41 samt bet. 9) om situationen: Han
var altid saa bange for Ild og Lys med
de mange Mennesker. ^an^.TJ 06". med
det, (dial.) som en slags forklarende (aar-
sagsjkonj.: fordi; siden; eftersom. Præ-
stens (har) Sommerpensionærer, med det,

ting (person osv.) hørende (varig eU.

øjeblikkelig tilstand ell. egenskab).
Jeppe Forestilles liggende udi Baronens
Seng med en Gyldenstyckes Slaap-Rok for
Stoelen.HolbJep.Il.l. (han var) een af
de berømmeligste Spillere, thi hånd døde
i sit Embede med Kløver-Kjiegt i Haan-
den.8a.llJ.I.7. Hun sidder med Barnet
paa Skjødet. Eøy8g.SJ289. Den ene stod

de bor saa kønt.StJørgen.(1904)J241. Feilb. lo med Hatten afve, den anden med Huen
II.567b.

II
især om et modsætningsforhold:

uagtet; trods; paa trods af. Med deres
ringe Stof til Tænkning have de dog stor

Trang til at underholde deres Medmen-
nesker. PM0ll.II.U6. Med sine 80 Aar har
hun . . igen givet sig til at være Vaage-
kone. Pont.DR.*II.290. hun var med sine
elleve Aar ikke større end et niaars Barn— saa forsat i YBiksien.AndNx.PE.lII.57.

l>a&.8mst.290. fødes med en Skavanke.snjsf.
289. 'Ung Halfdan ligger krum paa Skiold

I

Med Staalet i sit Hierte. Oehl.EF.69. »Der
er et yndigt Land,

| Det staaer med brede
Bøge. saX.II.lOl. han gik med en Glar-
kiste paa Eyggen.Blich.(1920).XXVIlJ64.
•Torbisten kravler af mørken Hul | Med
fire Vinger saa pmde. PMøllJ.12. *Med
Næven knyttet og Hjertet hedt

| Jeg stod.
navnlig m. flg. al, dels knyttet tU subst., der 20 og med Taarer paa Kinden. Winth.IV.41
betegner en egenskab ved vedk. person ell.

ting (i alm. m. præp.-leddet stillet forrest i

sætn. ell. parentetisk og knyttet til scetn.s

subj.): med ald min Tapperhed er jeg
heller from end streng i mit Huns. Holb.
Tyb.II.2. med alt det Herskab, som (de
franske) have over os i Smag, (har de
ikke) kundet føre (deres musik) ind paa
fremmede Skuepladser. JSneed.VIII. 147.

At vente med Maden paa een. YSO. 'fra
Bordet . . man stod op | Med qvæget
Sjæl og med en styrket Krop. PalM.IV.35.
Indbyggerne . . skulle gaae ud og gjøre
Ild paa . . med Bue og med Pile og med
Haandstav. Ez. 39. 9 (Chr. VI afvig.). Med
Hænderne foldede over sin Hængemave
. . hengav han sig . . til Barberdrengens
Behandling. Pont.Sk.(1906).26. raabe med

Atter har min Herr Broder løbet surr 30 østers olgn., se raabe. du ser godt ud med
med al sin Forstand. PAHeib.Sk.I.114. den
vide Verden med al sin Herlighed maa
dog omslutte megen Jammer. Mynst.Prced.
1.424. jeg finder hende. . vakker med alle

hendes smaa Særheder. Ing.EF.VIII.19.

Pont.SM.44. 'Den kære, dumme Mand!
|

Ja Gud, hvor Mænd er dumme
| med al

deres Forstand ! Rørd. GD.62. jf. bet. 8 : med
al sin Veltalenhed kunde han ikke over-

din nye dragt
i
derefter ogs. (jf. bet. 10.«

og i): det ser godt ud, det klæder dig
(godt) med de smaa lokker olgn. OeJd.
XV1.5. jf.: Det smager godt med en cigar
til kaffen. Hjortø. Sprogets luner.(1927).110.
II
m. overgang til bet. 8 og 9: hun takkede

mig strax med saadan yndig Mine. Holb.
Vgs.(1731).II.17. »med svævende Fied

|

En Mø hendandser | Til Marken afsted.
bevise den fromme . . Prindsesse. Ing.VS. 40 Oehl.LJ.23. 'Et Sagn fuld værd at høre

|

1.199. (jf. ovf. 1. 4 samt bet. 9) om situationen
De maa tænke Dem til, hun gaar selv
derover med alle de mange Vogne, dér
er. KLars.PT.91. dels i forb. med alt det
(olgn.), trods alt det i det følgende ell. (især)
i det foregaaende nævnte. Han nedstammer
af en adelig Familie, og er æret af alle

. . han er en Mand, som . . burde være
lykkelig . . Med alt dette er Clitanter en

Med gamle Runer staaer. sa.ND.3. Vel
med Taarer i Øinene, men med muntre
Ord sagde vi hinanden Farvel. Gylb.X.47.
•Skjøn er Døden, som I fik . . | Derfor
vil med vaade Blik

|
Heller ei vi Eder

mindes. Eolst.1.6. 'her . . har jeg skrevet
med Snirkler og med Sving:

| Farvel,
farvel lille Grete. Eøedt.LG.5. H med alle,

se n. al 7.2. 7.6) i forb. m. verbum, der
af de meest Misfornøiede. JSneed.lII. 6. so (m. svækket bet.) betegner en tilstand, i

med alt det han lader sig og sine Arbejder
udbasune, hvad er det saa . . andet, end
noget Klndderie. PAEeib.Sk.1.196. (dom-
kirken er) i den gothiske Bygningsmaade,
men med alt det slet ikke mørk eller
trist. Eeib.Ungd.229. Erz.III.91. ECAnd.
XI.75. jeg maa sige, at jeg med alt det
alligevel kom til at holde af ham. Pont.
LP.V.171. (1. br.) m. flg. at, som konj.

særlige udtr. for, at noget findes som
(natur- ell. vanebestemt) tilbehør ell.

udstyr, ofte (jf. bet. 8.2^ m. særlig fore-
stilling om rigelighed ell. overflod. Her-
rens Røst er med Kraft; Herrens Røst er
med Herlighed.Ps.29.4. Vore Optøier vare
med Variationer i det uendelige. JJPa/u-
dan.Er.37. Claveret blev aabnet, det var
med Landskab Indvendigt paa Laaget. EC

skønt; uagtet, det (fræk) er psycholo- (^ And.VI.92. (jf. Ankerjensen. ECAndersens
gisk, eller — som (Holberg) kalder det
moralsk, med alt Det at det er burlesk.
Eeibæros.YI.93. 7s) (jf. bet. 3; knyttet
til verbum, der betegner virksomhed,
især: bevægelse, (forandring af) til-

stand olgn., i udtr. for noget til vedk.

Sprog.(1929).240f.). Han var med romersk
Næse og Lokkehaar og Halstørklæde af
mange Alen SUketøj.^Zflrs.GBJ'.J. 75. Den-
ne Paletot er med stram TaHle. Skrædderbo-
gen.(1922J.13. (om landstrækning:) ligge
med sne, se u. I. ligge 4.i. 1. br. uden for faste

72*
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udtr. som: gaa med en sygdom, med paryk
osv., se gaa. 1.4. ligge (inde) med noget,
se I. ligge 7.1 (sp. 87å^^«-) og 28.4. sidde
med kone og børn olgn., se sidde, staa

med palmer i hænderne, se Palme, være
med die, se u. I. Die 1.2. især i udtr. for
drægtighed (frugtsommelighed): Hoppen er
med Føl. Soen er med Grise. Koen er

med Kalv. Faaret er med ham. Høysg.S.
290. se videre u. Barn 1.2, Hvalp l.i, Kalv l.i

ofl. II
m. faktitivt verbum, i udtr. som gøre

med barn, se u. gøre 8.2.
|| (jf. bet. 8.2 og 10.3J

i upers. udtr. der laae omkring mig med
døde Forrædere ligesom et høit stort Bierg.
Eiv.(1914).1.366. saa er der (o: i en spor-

vogn) }0 desuden altid med Træk. Bang.
R.36. Himmeltorden, hvor der var med
Ræve\Rørd.(NatTid.Vil925.Aft.2.8p.l).som
der er med Fuglekvidder og Fuglesang.
FalkRønne.PT.120.

8) i udtr. for redskab ell. middel (umid-
delbar anvendelse af noget ved (til udførelse

af) en virksomlied, til frembringelse af noget

olgn.). 8.1) i al alm.: ved hjælp af; ved
eil. under anvendelse af; ved (noget)

som middel. Sagen ('er j klar med Vidnis-
byrd og Bevisninger.Di.I

—

16—7. du skal

stikke Stængerne i Ringene paa Siderne
af Arken, og bære Arken med dem. 2Mos.
25.14. "Danmark deiligst vang og vænge,

|

Lukt med bølgen blaa. LKok.(PSyv. Viser.

(169o).584). *Vor Klokk' er slagen Tolv.
|

Med Tung' og Mund |
Af Hjærtens Grund

j

Befal dig Gud i Yo\å[ Vægtervers. El.12.

*Man (ham) ey curere maa med Krigs-ræt,
men med stock. Holb.Paars.72. I maa vinde
Penge, som Græs xi\eå(sa.Bars.II.6: paaj
jeres Bøger. sa.Bars.(1731).II.6. Jeg har
slidt op et par Skoe alleene med at løbe
efter det Mad-Spand. sa.Kandst.l V.4. (man
siger:) at tænde et Lys, som vi ikke have
i Haanden, med et andet, som vi holde
dertil: men derimod: at tænde et Lys,
som vi have i Haanden, ved et andet,
som vi holde det til, der skal tændes.
Høysg.S.112. At pløye med Stude. smst.110.

*Een strider med Pen, og en anden med
Sværd. Bahb.PoetF.I.112. *(hun) zittrende
hæver . .

|
Af sorten Muld

|
Med snee-

hvide Haand
|
Det røde Guld. Oehl.L.1.24.

*Med Ringen af hiin røden Guld
|
Den

Kæmpe jeg belønner. sa.HF.69. Terpentin
til at tage . . Pletter af med. PMøll.1.832.
"Jordbærret kryddrer | Skovsletten med
sinI>Viit.Winth.ND.44. *jeg grøfter og gra-
ver min Jord | med min Hakke, min Skovl
og min Spade. Skjoldb.US.I.l. saaledes i tal-

rige udtr. som hugge, prygle, skære, slaa

med, handle med noget O/« • *6n Handler-
ske med Frugt. Oehl.A.153), besvære, gen-
gælde, vederlægge med (noget), forlyste,

gøre til gode, gotte, more, kvæle, lapse,

pine, plage, pynte, smykke (sig) med, bøde,
prale, true med, fordrive, spilde tiden med,
tiden gaar med (noget) osv. med lov skal
man land bygge , se II. bygge 2.5. spise

med kniven, se I. Kniv l.i. kulminere med,
se kulminere 1. || m. overgang til bet. 7.5.

Skrive noget med Latiinske Bogstave.
Høysg.S.127. skrive et ord med lille (med
lilt), se III. lille 1.2. gaa med krykker, ride
med sadel, se I. Krykke 2, Sadel. jf. bet. 9:

Tgive, tage osv.) med kyshaand, se Kys-
haand.

|| (jf. sp. 1145^^; ikke i alm. spr.) efter

frugtsommelig, svanger til angivelse af den
io person, der er svangerskabets ophavsmand:

ved. Hun gik da frugtsommelig med ham,
og kort derefter bragte en Søn til Verden.
Holb.Hh.11.410. hun var svanger med en
anden Mand. Ruttel.TA.131. \\ i udtr. for,

hvad der er tilstrækkeligt, tilfredsstil-
lende, jeg troer nock min Datter kunde
være vel holden med ham. Holb.Kandst.1.4.
At nøyes, eller være fornøyed og tilfreds,

med noget. Høysg.S.65. *Men gjærne med
20 Slette og Grønhøj i Nord | Vi Dannemænd

tage til Takke. Orundtv.PS.V.63. han syn-
tes, han var godt tilpas med, som han
havde det. Skjoldb.M0.17. det er ikke
gjort med, se u. gøre 10.2. nøjes med,
slippe med osv. jf.: du er ikke ulykkelig
nok, Hamidl med at have mistet Zeide.
PAHeib.Sk.I.318. \\ ved verber, der betegner
at forsyne, udstyre, beklæde (med no-
get), iblande, paasætte (noget) osv. *vi

30 skal tielde
|
De hvalte Kongesale

|
Med

lysen Silke. Oehl.HF.74. *Med Sølv er He-
stens Hov beskoet | Og Vognens Hjul be-
s\aaet.Winth.ND.77. Bordet stod dækket
med en skinnende hvid T)yig.HCAnd.VI.37.
jeg holdt mig selv med Ku\.Jørg.Liv.I.140.
Foraarets gule Blomster ispredtes med
Sommerens hlaa.J VJens.EE.146. Træsko ..

overstænkede med Kalk. PolitiE.Kosterbl.

^°/il923.2.sp.l. i talrige udtr. som behænge,
40 beklæde, betænke, blande, fo(d)re, for-

syne, fylde, gennemskyde, indspinde, ind-
virke, indvæve, isprænge, klæde (over,

under), krone, krydre, lade, ledsage, pryde,
pynte, stænke (over), tække, udstyre, vel-

signe med osv. \\m. h. t. befordringsmid-
del. "Med sine Snekker han befoer | Det
stor' og lille Bælt. Oehl.HF.75. Med Bane-
toget gik vi i nogle faa Minutter til Edin-
burgh. irC4nd.Z/I.^i,5. *En lille Nisse rei-

50 ste
I
Med Extrapost fra Land til Land.

Gerson.oOD.4o. Se, der er fire Heste for

Sporvognen, det er den, jeg skulde været
med. Esm.1.44. *i Morgen Aften rejser jeg
herfra,

|
og det med Cimbria lidt over fem.

JakKnu.Va.24. \\ m. h. t. vejrforhold. Bet
blæser (eller kuler) op med en Storm.
Høysg.S.39. *Det buldrede med Torden,

|

Det glimtede med Lyn. Oehl.ND.9. "Med
Sukkerkugler det hagler og sneer,

|
Og

60 regner med Limonade.Winth.IV.44. *0g
sneer det med Fjender, | saa tøer det med
Blod. Rich.1. 6. jf. bet. 9: Det stormede
stærkt med vestlig Vind. Bergs.PP.185. \\

m. h. t. udtryk for mening, hensigt olgn.

Mit Øyemeed eller Forsæt med dette

Skrift. Høysg.S.176. have en vis hensigt,
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mening, tanke med noget, mene, (ville)

sige, tænke paa med (et vist udtryk) 0/5^71.

det mener du ikke (noget) med, se mene.
II
m. h. t. en vis benævnelse, ytringsform

olgn. benævnes, kaldes, nævnes med (et

vist navn), se benævne (I.1), Navn. sige
noget med tydelige ord

i
ellipt.: med an-

dre ord, se Ord. m. overgang til bet. lO.i:

lade sig forlyde, forstaa, mærke med, lade
sig ud, udlade sig, ytre sig med olgn., se

forlyde (1.2) osv. 8:2) (jf. bet. 7.6 og 10.3 samt
af A.15^ red bestemmende ell.udfyldende
led iudtr.foren tilstand af fylde, rig-
dom, overflod olgn. Skovene bugne med
Citroner og Oranger. HCAnd.Breve.1.197.
(kirken) straalede med Lys. smst.174. Ga-
derne selv dufte med Røgelse, stnst.144.

•Det glammed med Følfod | fra Grøf-
tens Rand.HSeedorf.Mod fremmedeStjæmtr.
(1919).12. jf.: Mine Øyen flyde eller rinde
med Graad. Eøysg.S.104. jf. bet. 10.3 fog

ovf. sp. 1144^): (være) fuld med (olm. : &fj, se

fuld (1). i alm. spr. især i udtr. som myldre,
vrimle med olgn., se myldre, vrimle osv.

gaa, være frugtsommelig, svanger med,
se frugtsommelig (1 og 2), svanger. 8^)

(jf. bet. lOJ i (bestemmende) udtr., der beteg-

ner at bringe ell. holde noget i en vis
tilstand (bevægelse, stilling), især m.
forestilling om gentagelse, varighed,
vane, tilbøjelighed olgn.; iudtr.som ka-
ste, klappe, klapre, klatte, klemte, klingre,
klirre, rurnle, rutte, slæbe, svinge, trille

med noget, (jf. bet. 6.1:) jage, koste med
en olgn. Børn, der har græmmet sig fra

de var smaa, der er bleven smidt omkring
ined.JVJens.M.12. \\ spec. m. h. t. legems-
del, i udtr. som baske med vingerne,
blinke med øjnene, dingle med armene,
hænge med hovedet, læben, næbbet, næ-
sen, vingen, klappe med hænderne, klippe
med fingrene, knejse med nakken, knipse
med fingrene, logre med halen, ryste,
virre med hovedet, skræve med benene osv.

9) (jf. bet. 7.&) som udtr. for de særlige om-
stændigheder, hvorunder noget fore-
gaar, den maade, hvorpaa noget sker
(med udfoldelse af visse egenskaber, tilbøje-

ligheder olgn.). De aade med saadan Graa-
dighed af denne Dyrekølle, at Taarene
stode dem i Øyene. Eolb.HAmb.lIJ. Dog
kom han omsider lykkeligen med (nu: tH)
alles Forundring til sine Skibe. sa.Hh.II.
410. 'Da saaede vi med Smerte,

| Og hø-
stede med Graad. Ew.(1914).II.24. *(hun)
zittrende hæver

| Med undrende Aand
|

Af sorten Muld . .
|
Det røde Guld. Oehl.

L.1J24. »Hvad i de mørke Skrifter
| Er

sæt med sindrig Hu
| Om Gudernes Be-

drifter,
I
Det vil jeg tolke nu. sa.ND.3.

•Jeg vilde gjerne i Guds Natur
| Med

Frihed spændt mine Vinger. Blich.(1920).
XX.221. »Ind stimled de i Salen

|
Med

Latter og med Støi.Winth.D.l?8. meden
Tone, man gjerne kunde kalde streng,
nægtede hun det. Gylb.XI.129. •Vel tænkte

jeg tidt paa min Moder med Skræk, | Men
aldrig med Taarer som før.Wilst.DJII.4.

•See her din Søn, Sabinski
|
Som jeg har

født med Smerte. Aarestr.SS. II. 80. Med
denne Beslutning drog Svend (af sted).

Etlar.GH.II.174. 'jeg vil (se) om du med
Aand kan lee

!
Og kan med Hjerte græde.

Kaalund.IPD.l. Der kan dannes Klitter

med alle Vinde, naar kun Materialet er
10 tilstede, andres. -K7ii/'. 8. de skulle sørge

over ham med en Sorg som over den
Eneste. Sach.l2.10(Chr.VIafvig.). 'Jeg bæ-
rer med Smil min Byrde,

|
jeg drager

med Sang mit hæs. Aakj.ÉS.93. saaledes

i mange (faste) forb. som med (egen) fare,

en fart, forbehold, fordel, forlov, fornøj-
else, fynd, føje, glans, glæde, en hast,

helsen, hensigt, il, iver, klem, lempe, let-

hed, list, lyst, maade, nød, sandhed, skam,
»vilje, vold (og magt), ære; jf. med gud
og æren u. Gud 2.2. med ens billigelse,

minde, samtykke osv. være, blive med
fred, lade en med fred olgn., se Fred I.2,

IV. lade 2.3. med forbehold, med forbe-
holdenhed af, med henhold, hensyn til,

med indbegreb af olgn., se Forbehold (2)

osv. med (den) betingelse, (den) kondition,
(det) vilkaar (at), se Betingelse (1) osv.

med mindre, se medmindre, med rette,

30 se ret. jf. bet. 7.6: •Her foer hun op med
Hviin og vilde Skrig. PalM.IV.216. hun
foer op med et „Herre min Jesus". KMich.
EE.4. Personen . . talte med russisk ,

.

Accent. FolitiE.*<'l9l925.4.

10) (jf.
bet. 8.2-s^ m. definitiv bet., i udtr.,

derangiver en nærmere bestemmelse af
en virksomheds, et forholds, en egen-
skabs omraade, omfang elLhenseende:
med hensyn til; hvadangaar. IO.1) (jf.

40 bet. b.i) i udtr. for (en persons) adfærd,
forhold olgn. m. h. t. noget. See sig for

med noget. Høysg.S.63. •Hør kun, hvor
Kudsken ta'er paa med at hlæsel Hrz.D.
1.186. Nu gad jeg dog nok vide, hvor
vidt de ere meåTøietl ECAnd.V.112. ar-

bejde, beskæftige sig, give sig af, haand-
tere, hænge i, jaske, sysle med, have at

bestille, at gøre med (jf.f: Hvad har I

med mit Brev at læse ? sagde hun, og rev
50 det i samme af Haanden paa mig. Pamela.
1402), ironisere, skæmte, spøge med,
begynde, ende, fortfare, fortsætte, helme,
holde inde, op med, ophøre, standse med,
haste, ile, jage, klemme paa, skynde sig
med, nøle, tøve med, hjælpe en med, gra-
tulere, lykønske en, ønske en til lykke
med, staa i efterstand, i restance med,
have held, lykke, uheld med, hvad skal
jeg ell. vil du med det olgn., se skulle,

60 ville. jf. bet. 10.4: Med Villie har jeg ud-
sat det med at skrive Dig tH.HCAnd.
Breve.1.76. Han havde faaet en Vane med
at tørre sig hen over Øjnene. ^an^^-SE.
347. tidligere ogs. i udtr. som: ingen (vid-

ste) at sige uden alt got med (nu: om^
ham. Eolb.MTkr.161. hånd sparer med (nu

:
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paaj sine Complimenter. 8a.Arah.l38c.
|| (jf.

oet. \Q.i) knyttet til adj. (præd.) dl. dertil sva-

rende subst. de fleeste Mennisker ere saa
uvillige med sti&dsLnt. Holb.LSk.III,5. At
være agtsom og forsigtig med det, man
har at bære. Høysg.S.150. Agtsomhed og
Forsigtighed med noget, sms^i 94. Hans
Vane med eller tU Løgn; — med eller til

at lyve. smst.202. han skal være saa gy-
selig med Aager. Oversk.Com.IV.éO. *fle-

sten, de har, er et Amagerøg,
|
og de er

alt for dyre med deres Løg. Børnerim.
III.6. være flot, forlegen, karrig, kræ-
sen med, være færdig med, klar med; der
er kludder med, se L Kludder, jf.: det
(var) en let Sag for Stiftamtmanden at

komme efter Beskaffenheden med (alm.:
af ell. m. h. t.) alt det øvrige i Angivelsen.
Stampe.1.432. \\ i udtr. for frigørelse ell.

fraskillelse (m.h.t. noget, vedk. ikke ønsker
at beholde), sige sig af med, blive, kom-
me, slippe af med; maatte (af, frem, op,
ud) med, jf. maatte sp. 727^^. forløses med
(en datter), hjælpe, skaffe, skille en af

med, bryde af med (sin tale). 10.2) (jf.
bet. 10.3j i upers. udtr. for skæbnebestemt
tilstand, udvikling olgn. (knyttet til det
olgn. som subj., obj. osv.). 'hvad vil der
med os blive? -Hoi6.Paars.9i. det gaar med
mig, som med store Generaler. sa.J"ean.

V.5. Hvorledes løb det af med Processen ?

Eøy8g.S.39. Hvad blev det til med hans
Reise?VSO. er det nu kommet saa vidt
med dig, at du maa gaa paa de brede
Veje for at faa dit daglige Brød? PMøll.
1.307. (nu) blev det værre og værre med
min Onkel. Schand.0.1.122. det haster med,
det lider, skrider (godt) med, det kniber,
gaar langsomt med, det slaar fejl med,
slaar klik med, det faar ende med, det
hofter med, det er forbi, ude med, det
forholder sig saaledes med osv. det har
sig med, se IV. have 3.4. || faa, have det
med, se det 1.3, H. faa 3.2, IV. have 8 ||

i forb. m. være, i udtr. m. sammenlignings-
ord (saadan, saaledes, som), spørgeord (hvad,
hvordan, hvorledes) ell. præd. Saaledes er
det med den (1819: Saaledes den^, som
samler sig liggendefæ, og er ikke riig i

Gnd. Luc.l2.21(Chr.VI og 1907). Om eens
Tilstand spørger man: Hvorledes er det
med ham (se. beskaffen) ? Høysg.S.290. det
er med at drikke, som med at skrive —
naar man først begynder, saa kan man ikke
holde op. Falsen.Konstdommeren.(1802).116.
»hvad er der med den sorte Stue?" lød
paa engang flere Stemmer. Blich.(1920).
XIX.76. hvad er det med et Brev til min
Datter? Jn^.LP.1.9^. „Hvor Fanden kan
han da være?" — „Hvad er der saa vigtigt
med ham?" Oversk.Com.III. 197. Schand.
TF.1.139. Hvad er der med dig? Du er
saa stille. Holstein.T.175. Hun kan s'mæns
gaa de Par Skridt . . Det er ikke som med
os andre, hvor Bentøjet ikke mere vil

virke. LeckFischer.K. 99. med adj. - præd.

:

Det er skrækkeligt med de lærde Folk,
de bær saadan Avind til hverandre. Holb.
Er.I.l. Det er slæt med ham, o: — slæt
beskaffen med ham. Nu er det godt med
h&m. Høysg.S.157. 'Det er dog saa tungt
med en Urtegaard,

|
Som indsluttes kun

af et Potteskaar. Oehl.1.8. det er deiligt
med denne Afvexling af Lys og Skygge.
smst.XXV.231. for lille Henny var det saa

10 morsomt med alle de mange Børn og sundt
med den friske Luft i den lille By. KLars.
GV.128. „Vil Fruen ikke tage min Arm?"
. . „Jo Tusind Tak — 1 Ja, det er lidt glat
med den Sne.'' Wied.Fæd.425. det er juks,
lort, skidt, skralt, snavs med, se Juks (3.2)

osv.; (m. overgang til bet. 10.4j m. subst.-præd.

(der betegner et forhold, en sag olgn.): Det
er . . saa egen en Sag med Samtaler om
vigtige Anliggender. Rahb.ProsF.VIII.61.

20 'Det er en god | Indretning hist og her
i Salene | Med disse hule Søiler. Oehl. VM.
65. Det er en mislig Ting med det Ord
Smag. Heib.Pros.Vl.39. En Kendsgerning
var det . . med Soffis Tungsind. Eriksholm.
S.14.

II (if. bet. 10.4; talespr.) i udtr. som
der ell. aet er det ell. noget med og

flg. bestemmelse ved at-sætn. olgn. det var
det med Gerda, at hun elskede sine Børn
saa betagende lidenskabeligt. JBCiars.iSi^.

30 227. Der er vist noget med, at Fabian
engang har sejlet som skipper. NMøll.K.
138. *da er det med Kvinder: de kan
ikke sige nej, | naar én er ung og beder
for alvorlig. iSopACiau88.lf.ii. der er jo

det med en Gave, at har man først und-
fanget den i sit Hjerte, saa kan man ikke
holde paa den. Buchh.tJH.56. jf.: Her ta-

les ikke om mig . . Sagen er her med
(nu: det drejer sig om olgn.) disse to unge

40 Mennesker. PAHeib.Sk.IIl.266. || det faar

(jf. faa 8p.592^^) ell. kan være med (no-

get), se være || det er med at, (dagl.)

det gælder om at, kommer an paa at. Det
var med at kunne beherske sig. Man
skulde beherske sig. ErlKrist. Ler. (1930).
20. 1 0.3) (jf. bet. 7.6 og 8.2; især dagl.) i forb.

m. adj. (i intk.) i udtr. for rigelighed (over-

flod) ell. knaphed (især i upers. sætn.). om
Efteraaret er her godt med Ræve og Ha-

50 rer. Blich.IV.476. Der skulde være utro-

ligt med Petroleum i visse galiziske Egne.
Bang.Mi.l65. Her vil bli'e saa masendes
med Sne til Yinters.Wied.BS.lO. Der kom
rigelig med Bøger. NMøll.VLitt.III.233.
i tætte Stimer, hvor der kun var ringe
med Plads. Hebo.MD. 29. (hun) kostede
ham umaadeligt med Penge. DagNyh.**li
1921.1.sp.6. der er ell. han har (det) godt,

knapt, smaat, trangt med, se ^od (9.i),

60 knap (III.3.4), smaa, trang, i elhpt. udtr.

:

Se med pærer I har i år . . Se, hvor her
bliver med pærer i år. Hjortø.Sprogetsluner.

(1927).115. 10.4) (jfbet.iO.2; især talespr.)

definitivt, i et led, der er appositionelt
knyttet til intk.-pron. (det, dette, no-

get) ell. et subst., der betegner en til-
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stand, et forhold, en hændelse olgn.

(han) lod ikke til at erindre Grev Hen-
riks Natorfeil med det skjæve Øie. Ing.
VSJII.126. Nu kan jeg forstaae det med
hans Længsel I HCAnd.VII.173. Ingen kun-
de sige hendes Rygte Noget paa — det
med Sangen i Haven, ja hvad gjorde det.

Schand.TF.1.22. dette med at sælge sin
Grund huede ham helt goåt. Drachm.VT.
44. jeg finder det nu saa kedsommeligt,
Alt det med den raa Virkelighed, der
skal lutres. JPJac.II.69. Det kan jeg sku
ikke begribe med Hr. Dalberg, at han ikke
ku' kende mig igen. KLar8.3M.43. Umu-
ligt er det ikke, at det kunde være noget
med Statssager. Hohtein.T.7. den en Gang
saa overvældende Sorg med Hanne, som
de mistede. PEBenzonS.14. Jeg troede .

.

at jeg kunde klare den med at skaffe Gra-
naterne (o: kunde klare den sag at skaffe

pengene). PoUltl922.3.sp.3.
II) {udviklet af bet. 3; jf. ogs. bet. 8; iscer

dagl.) i imperativiske udtr., der beteg-

ner en (lidet høflig) opfordring til en
(hurtig) bevægelse (iscer bortfjernelse),
en (foragtelig) afvisning olgn. 11.1) i

udtr. for udførelse af en (hurtig) be-
vægelse (med noget) i en angiven ell. under-
forstaaet retning; ogs. uegl. (jf. bet. 11.3) m.
bet. af foragtelig afvisning. I (jf. ty. hinaus,
weg mit ihm osv.) i ellipt. udtr. m. retnings-

adv. ell. præp.-led. Sei, med Velkomsten
(o: ræk mig, hid med glasset); en Hivert
paa den Dravat. (En af Gjæsterne ræk-
ker ham Pokalen, hvoraf han tager en
god Slurk). Ovtrsk.IlJ255. Vil Nogen blot
aabne Vinduet paa Klem, hedder det strax:
„I med detl" ÉSchmidt.BH.78. Saa væltes
Tøjet af — lige ud i Søen med det. And
Nx.BN.166. Rask ned med Kaffen og hen
i Kirken. Berg8tedt.UK.89. bort, fanden
i vold, til helvede, hid, ind, ned,
op, væk med olgn., se bort (H.l.e), Fan-
den (1.3), Helvede (3) osv. H (foragt.) i

refl. udtr., der betegner en opfordring til

ell. befaling om at fjerne sig; dels ellipt.:

•Afsted med dig, forlad vort Bierg. Oehl.

ØS.249. gaae nul herud af Vinduet med
mglBlich.(1920).XV.17. Det ringede paa
Døren. — „Det er Deres Onkel — ind med
Dem i det andet Værelse." Schand.F.461.
•I Havet med Dig! Jeg har mine Ordrer
(o: til at drukne dig). Drachm.DD.71. hen
med dig, se H. hen 2.5. af sted med sig,

ud med sig olgn., se sig. dels i forb. m.
bevægelses-verbum: Vil De se, De kommer
i Seng med I)em.Jørg.VFJ228. Kryb saa
op med Dig i Sengen igen.Wied.CM.34.
Mari la! hujer han indstændigt og med
Fryd. Kom her med Jer! Og (de) kom
helt hen til os. JVJens.Sk.llo. jf. bet. II.2:

Aa, ti stille med DemlKLar8.GHFJ.124.
Bare rolig med Dig. LeckFischer.K.53. 1 1.2)

(jf. bet. 1.Z) i forb. m. interj. olgn. i udtr. for
foragt, ringe grad af hensyntagen ell.

interesse, afvisning olgn. „hvad hed-

der de to Gader, som krydser hinanden
der paa den grønne Plads?" — »Lige-
megetmed G&åeTne.''Buchh.UH.62. blæse
(være), fanden, pyt, skidt med, se

blæse (I.4), Fanden (l.s) osv. | (jf. fred
være med «. bet. 2.3 samt bet. ll.i^ t forb.
m. ( afskeds )hilsen. nu gaar jeg hjem
og sover. Godnat med jer alle sammen.
CEw.Æ.Vin.l6. „Nå, Goddag med dig,

10 Maureen O'Malley," hilste han med et kort
^ik.Børd.M.56. far vel med dig, se U.
fare 4:.».

B. som adv. (uden styrelse).

12) (svarende til bet. 1, m. overgang til

bet. 16; nu næppe br.) i udtr. (være) en
med af olgn. og flg. supert.: en, der maa
henregnes txl, hører til; en af. Lucretius
(en med af de heste Digtere, og af de
sletteste Viise) roser hans Vers over-

20 maade. Beenb.II.7. Dette er virkelig ikke
eet med af de mindst betydelige Vanske-
ligheder af dette Slags. Kraft.(KSelskSkr.
VI.124). En stor Deel af disse Folk, endog
nogle med af de . . tapreste iblant dem
leve paa denne Maade. sa. VF.94. Pamela.
IJ5. at kunne være een med af de æd-
leste . . Mennesker. Rothe.(Rahb.Min.1786.
1.133). jf. bet. 16 slutn.: (forfjs) Anskuelse
af (bladet) Raketten som en med af Spi-

3» rerne til den ny Udvikling. Kierk.P.Ll68.

jf. bet. IB.i: iblant Menneskets naturlige
Færdigheder (er) Talen og Sproget . . med
af de, som lettest forhverves. ^ra/"f.F.F'.S9.

13) (svarende til bet. 2) om fælles til-

stand ell. virksomhed under (i det væ-
sentlige) sideordnet forhold. 13.t) (sva-
rende til bet. 2.1^ t al alm. om tilstand ell.

virksomhed (især af en vis generel eU.

sædvanemæssig art), hvori flere deltager.
40 „Der holdes . . et Collegium . . hvor over

tolv Personer kommer sammen og snacker
om Staats-Sager .

."
. . „Taler min Mand

ogsaa meå?'^ Holb.Kand8t.I.6. jeg vilde
giøre ligesom di og Griine med, imedens
jeg gad, og saa kunde man see, hvem
der Grinede hest. Kom Grønneg.I1.7. Man
. . hører saa mange bagtale tU man selv
bagtaler med. Bagges.L.II.93. enhver Fa-
der, enhver Moder klager med i det hele

50 Land. Myn8t.Wilh.4. Winth.IV.99. Thor-
valdsen . . dandsede rundt i Stuen og sang
med (alm.: sang med paaj Omkvædet.
HCAnd.XII.14. 'Man jubler med, man
græder med,

|
Enhver sin Andeel tager.

Holst. IV. 141. »Selv min lille bly, for-
frosne Fugl

I Kviddrer med i Dag, for
det er 3nl. PFaber.VVJ13. Vil Du drikke
The med? Schand.TF. 11.145. Kunde De
ikke invitere mig paa en Kop The med?

60 ThitJens. J. 116. spille med (i kortspil).

GlSpil.9. gøre (alting) med, se gøre IB.1.

tage haand i med, med i, se Haand 2j.
give, lægge sin skilling ell. skærv med i

laget, se Lag 5.4. faa noget med af lamme-
stegen, se Lammesteg 2. le med, se HI.
le 1.2. (ikke ville) lege med (mere), se
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III. lege 1.5. leve med, se III. leve 8.3.

snakke med, se snakke. || i forh. være
med. 1. være Hl stede (paa et givet sted)

sammen med noget andet (en anden, andre);
ogs. (jf. bet. 13.2j; følge med en ell. noget.

Hvis der . . ej hafde været forraad med,
hafde Jeg været meget raadvild og ilde

dera.n.JJuel.425. Er hendes Frue med?
Holb.PantsJ.l. *Han siger til Fa'eren, som
og var med:

|

„Det Skib er nok nærved
at strnnde." Blich.(1920).XXLl84. *Nei,

Mutter I jeg skal og jeg maa afsted I |
Hvor

min Fader er, maa jeg være med. Winth.
11.158. „Der er endnu En, som vil være
med (o: med skibet, der er ved at sejle),*^

sagde Skipperen. J?a«c/i. IF. 5. Dyd og
Sansenydeise enedes godt, naar Gratierne
var meå. NMøll.VLitt.IIl.390. jf.: Vi no-
terer i Dag (fra Grønttorvet): 14,000 kg
Æbler (de fine Sorter er godt med, og
de er ikke dyie).BerlTid.^y%ol931.Aft.2.
sp.6. 2. (især dagl.) deltage i noget (spec:
med iver, lyst olgn.); (være villig, tilbøjelig

til, ivrig efter) at tage del i noget; gaa op
i noget; udfolde sig (efter sine tilbøjeligheder

olgn.). (obs. ell. m. nærmere bestemmelse ved
præp. i, paa, til olgn.). Haver nogen af

de Hosværende været i Haandgiernrng
med til Drabet, da gaais derom, som . .

sagt er. DL.6—6—14. aUe og enhver, som
vine være med i samme Toog (advares)
at de lader sig strax indfinde paa det
stoore Torv. Holb.Ul.I.12. »Du (o: Mor-
fiane) er min Medhielp . . i gamle Dage,

|

)a var jeg selv ei for, du skulde være
j

For meget med; da bad jeg selv dig
skaane ( De hvide Hænder. Oe^i.J.76. •hvis
han endelig vil prøve Kræfter,

|
Saa er

jeg med (o: parat), og han skal det for-

nemme. PaiM. FJ. i 74. "Kredsen (o: om
juletræet) sluttes med begeistret Sind.

|

Børnene de hoppe rask afsted, |
Bedste-

fader han er ogsaa meå. PFaber.VV.114.
(hun) var saa inderligt med, at han tidt

. . kunde se hende redme af Henrykkelse,
naar han havde sagt Noget, som hun
syntes var særlig åei]igt.JPJac.II.34o.
(hun) kendte Rummelen, og da Salomon
foreslog hende at gaa med paa Sommer-
lyst, var hun str^s med. ÉmestoDalgas.
LidelsensVej.(190S).78. I Sonetten om Søn-
nens Død er han fnysende personlig .

.

Ogsaa i de officielle Digte er han selv

med. NMøll.VLitt.IlI.39. Ja, jeg var med
i Bevægelsen med Liv og Sjæl. MPont.
(Pol.^Vil931.7.sp.2). Saa du har aldrig

været med tU at slaa skæve derhenne paa
"kroen? AnkerLars.VS.114. Du er med paa
det allernyeste. Jeg troede knap Du
fulgte saa godt med deroppe paa din
øde Ø.Buchh.SP.237. være med i, se i

sp. 31^*-^. være med i legen (i legen med),
se I. Leg 1.4. være med paa (d)en, paa
noderne, paa den værste, se paa. Node,
værre. 3. spec: tage del i tidens (nyeste)
interesser ell. i let, lystig levevis; leve med;

nyde livet. Man seer nok paa Dem, De
har været med i Deres Dage. Hrz.IIl.145.
Det er et fordærvet Menneske . . han har
været med, havt gale Historier. Kierk.IIl.
218. *Jeg horer jo halvt til den yngre
Slægt:

I
jeg er ingen Forstening.

|
Jeg

er med! Jeg holder med Tiden Skridt.
Kaalund.324. tænk, hvor han . . er med
i den nyere Literatur. Schand.AE.65. Ind-

10 tægterne var nu . . stegne saaledes, at vi
kunde „være lidt med". sa.O.I/.ii. *Hendes
Dyd er stor,

|
Den kom nok ifjor,

| Da
nær hun var himlet af Pesten.

|
I de unge

Dage, da var hun med. Drachm.T. 176.

4. (især talespr.) m, h. t. opmærksomhed ell.

forstaaelse: høre opmærksomt paa en rede-

gørelse olgn.; følge (opmærksomt, forstaaende)
med; have fattet, forstaa (en antydning af)
en persons mening, tankegang olgn. ell. af

20 en situation (især som si)ørgsmaal: er du
med? olgn.). den allerforreste (er) kun
en daarlig Tilhører: han er slet ikke med,
men vender sig om. JLange.11.372. Man
behøvede ikke disse Midler til Fremkal-
delse af Illusionen; man var øjeblikkeligt
med. Man saa, hvad Digteren vilde, man
skulde se.Brandes.VII1.119. Er De saa
med? Hvis De er med, saa ræk mig
Deres Haand, kære Ven I og lykønsk mig.

30 Drachm.F.1.291. „Disse Præsters Tale der-
imod — det er Theologi! — Er De med.
Grev Trolle?" „Ja, ja, jeg hører!" JakKnu.
GP.138. det var jo ikke tænkeligt et helt

langt Foredrag igennem at være med paa
hvert evige Ord. KLars.HPE.139. Er det
en Slags Filosofi eller er det Fysiologi?
Man er slet ikke med. Hvad er Meningen?
LFeilb.SS.945. m. bet. af godkendelse ell.

indvilgen: er du med paa 'den? (jf. den
40 sp. 608^^), se paa. 13.2) (svarende til bet. 2.2^

i forb. m. (intr.) verbum, der betegner at

følge, ledsage en olgn. Er Madame la

Fleche reist? . . Hvorfor reiste I icke med?
Holb.Jean.V.4. *maatte vi ride med paa
Føllet,

I
Vi smagte vel lidt af Juleøllet.

Oehl.HF.81. *Jo, du skal kjønt spadsere
med,

I

Din Doctor har jo sagt det. Winth.
V.143. Maretti steg i Vognen med.HCAnd.
1.239. *Halen løb med; da bjæffed den:

50 Vaf 1 I det spaaede dens Moder sig Meget
af. Kaalund.223. du kan tro Peter er rar,

jeg fik Lov at køre med på Læs, oppe i

Høet. Rørd.LB.188. Jeg tager ikke med
(o: paa en biltur). LeckFiscjZr.K.42. være
med, se u. bet. 13.i. følge, gaa, komme med
osv., se følge (II.2.2) osv. lølge, gaa med i

købet, se Køb 1.3. gaa med i løbet, se II.

Løb 8. løbe med, se II. løbe 31. i ellipt.

udtr.: maatte, skulle, ville med, se maatte
60 osv. vU I med, saa hæng paa! se hænge 8.8.

13.3) (svarende til bet. 2.z) som udtr. for

henførelse ell.tilslutning til en gruppe,
et parti olgn.

|| (jf. bet. 16 slutn.) som udtr.

for, atnoget indbefattes (medtages, med-
regnes) i et samlet antal olgn. Ogsaa
Bernard blev nævnet med iblandt de
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Faldne. iraucA.FJJ.i68. med indbefattet,

indberegnet, italt olgn., se indbefatte (2
slutn.), indberegne, itælle. t alm. spr. iscer

i udtr. som høre (lO.e), regne, tælle med
olgn. B (nu l.br.) som udtr. for tilslutning
(til et parti osv.), bistand olgn.; især i forb.

være en med. (polakken) sagde reent
ud, hvad hånd meente, siuntis og hvercken
at være Kong Augusto eller Stanislav med.
JJuel.426. Baronius fortiener altsaa i denne
Post fuldkommen Bifald. Og Antonius Pagi
er hannem ogsaa herudi fuldkommen med.
KSelskSkr.IM. Er denne gode Frue os
med eller imod, Herre? Thi Skam faae
jeg, om jeg veed åQt.Biehl.(Skuesp.YIII.
188). være enig med i, se enig sp. 433**.

spec. (m. overgang til bet. ib) m.h.t. skæbne

-

(tilskikkelse) (medgang olgn.): Alting er
ham vaQå.Moth.M92. dommen fait ham
vaQå.smst.93(jf. Dom sp.847**). nu næsten
kun ('O ; jf. 1. Lykke 2.i; t udtr. som: •Høit
opflammer Luren de christne Helte, | Hvor
Olaf stævner, er Lykken med. Oehl.LJ.42.
•HidtU har han havt Lykken med; men
Enden |

Er ei endnu. ^cJlte.^^.iO. | (jf.
bet. 5.3; „Talespr." Levin., nu især dial.)

om forhold ell. udvikling: være en med,
stemme med ens ønsker eU. vUje; være en
behageligt, noget, man synes om. Falst.

Ovid.24. *Dig Sønner opvoxe med Ære . .
|

Og Kroner de Alle skal bære, | Det er
din Herre med 1 Grundtv.SS.1.69. Saa bej-

lede han en Dag til hende hos Thorkel.
Thorkel sagde, at det var ham med, men
viste ham tO hende sel\. JPJac.DUJll.
især i nægtende, spørgende, betingende sætn.

:

*0m det er Kongen med, da vilde hånd
befale, |

At Amans onde Raad . . tilbage
kalded hleev.Eyh7i.PE.64. 'Det Forslag
var og Manden med. ChrBorup. PM.341.
0ehl.LH.23. Jeg kan nok begribe, det er

dig ikke ret med, at jeg har Godhed for

din Svigerinde. Hrz. 1. 340. Hr. Jæger-
mesteren har havt den Godhed at til-

byde mig Ophold her paa Gaarden . . Men
jeg veed ikke, høistærede Frue, om det
er Dem saa ganske med. snjsf.XFJJ.286.
Det er, religieust. Sag jeg har at forfølge;
derfor maa jeg gjøre, hvad jeg gjør, en-
ten det personligt er mig med eller imod.
Kierk.XIV.97. undersøge, hvorvidt det
vUde være . . Kongens naadige Vilje med.
JPJacLllS. OrdbS.(Fyn).

14) (svarende tU bet. 3.2) i forb. m. verbum,
der betegner af føre noget med sig. *To
Spader paa Skuldrene med de bar'. Oehl.

MF.86. derfor havde den lille Baron sin

Pilefløite ind med (nu alm.: med ind^.

ECAnd.VI.l?8. (han) gav ham Gryn og
Skinke hjem med (nu alm.: med hjemj.
smst.XI.ll. Manden . . skulde have Paa-
lægsmad med paa Arbejdspladsen..ilndiVx.
PE.III.284. Ta' lidt Blomster med til

hende, den gamle, hva.'? SkjoldbJM^O. jf.
bet. 13.2: Prokurator L. . . havde sin Datter
med, hun ledsagede ham paa Landturene.

JVJens.EE.ll. overf.: de unge Damer (kan
maaske) drages ind med (nu alm.: med
indy i den upassende Handling. Jrj^.i^.
IV. 41. Han (a: politikeren Chr. Berg) . .

kunde faa (forsamlingen) et langt Stykke
med. Schand.O.IJ.73. Imedens vil Fore-
stillingen være begyndt. Jeg faar ikke
første Akt med. Buchh.UH.64. bringe, føre
med ofl., se bringe (n.5.3), føre (n.6.8) ost?.

io (tage) noget med hjem, se H. hjem la.
faa, tage med i samme køb, se Køb 1.3.

15) (svarende til bet. 4s) om vind ell.

strøm, som man har med sig. Strømmen
og vinden er ham med. Moth.M92. Vinden
var med, og Jollen gjorde Fart. J>racAfM.

VT.loS. have Vind og Strøm med. Scheller.

MarO.
16) {glda. d. s.; udviklet af bet. 13; jf. ogs.

bet. 12; især dagl.) mere ell. mindre løsrevet

70 fra verbet, m. bet. af en fremhævelse,
forstærkelse, stigning i udtrykket:
ogsaa; tillige; endog. (jf. overgangstil-

fælde som: Hvem siger de skal leve? mand
kand jo henge dem op medl Holb.JepJIl.2.
•naar de da visne, de Roser to,

i Saa visne
vi med. PMølU.62). *De smukke Fugle
med de giorde sig saa glade. Helt.PoetTl3.

Vi klage nok over Bondens Ladhed (og
saadan har man klaget i Engeland med,

30 indtil Folket blev flere og fik Opmunt-
ring). OeconTJ.34. jeg giør saa usigelig
meget af Smagen. Giør De ikke med?
0ehl.XVII.209. jeg er saa forgrædt, at

jeg ikke kan see ud af mine Øine —
Moder med — Gud hjelpe os Beggel
Blich.(1920).VIL4. »„Den har jeg med
seet," svarer Colding. HrzJ)JL186. 'Du
sidder ved din Væv den hele Dag

|
Og

tidt om Aftnen med.Hauch.SE.72. apropos,
40 Svoger! det kan jeg lide! lille Ane er kjøn

og rig med, det er en god Speculation.
Over8kJJ64. 'Hr. Bering, De mener jo
med den (o: kaffen) er god? ChievitzABecke.
D.5. Hun skød sin Stol tilbage. Jeg min
med. Drachm.TJB.94. nu har jeg hørt det
med, se høre 3.i. | (nu næppe br.) ved an-
førelse af endnu et led i en række (af
aarsager ell. grunde): yderligere; mere.
Da jeg nu formodede, at Skiørbug var

50 en Aarsag med, gav jeg ham . . Skiør-
bugs-Kløver. Garboe.LH.43. dette kan . .

gielde som en Grund med til at bestyrke
den ovenfor giorte Paastand. Engelst.Qvin-
dekj.203.BaskMetskrJ'ort.l3. | til og med
(jf. tilmed^, se tU.

med-, i ssgr. ['mæS-] (sjældnere m. ho-

vedtryk paa 2. led, se navnlig med-delagtig,
-delelig, -delsom, -gørlig, -holdelig, -kom-
melig, -lidende, -lidenhed, -mindre, -ynk-

60 som j. af ni. med (jf. dog medløs^, iscer til

bet. 2 (og 13j som udtr. for fælles tUstand eU.

virksomhed under (i det væsentlige) sideord-

net forhold ml. parterne; saaleaes (foruden
de ndf. anførte) talrige (let forstaaelige eU.

mere tilfældige) ssgr., især personbetegnelser

(eU. vbs.), som: Med-abonnent, -aktør, -an-

IlU. Reatpykt »s 1932 78
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del, -anfører, -ansøger, -apostel, -arrestant,

-befalingsmand, -besidde(lse), -besidder,

-bestyrelse, -bestyrer, -censor, -digtning,

-direktør, -eje, -ejendomsret, -ejer(inde),

-embedsmand, -fadder, -forfatter, -formyn-
der, -forpagter, -forsker, -grund, -gæst,
-hersker, -indbyder, -indehaver, -indfly-

delse, -kautionist, -kejser, -klager, -konge,
-kontrahent, -kreditor, -leder, -lejer, -lo-

gerende, -lærer, -lærling, -opdrager, -op-
syn, -passager, -raadighed, -redaktør, -san-

ger, -slave, -stifter, -studerende, -tante, -til-

hører, -tilskuer, -tjenende, -troende, -træl,

-tyv, -udgiver, -undersaat, -vidne, -vælger,
-værge, -ydelse; som eks. paa sjældnere,

mere tilfældige (af sammenhængen frem-
kaldte) ssgr. kan anføres: vore Meddanske
BrøåTe.Grundtv.Dansk.1.436. Kun du,M e d-

dansker (o: landsmand) og Medskyldige,
frygter i^ke.Holstein.(Tilsk.l93LLl)). Be-
lial . . grunder paa hvorledes han kan
skade en af sine medfålåne. Ew.(1914).
1.208. Norge, vort eget Medfædreland.
Tode.SJ. 1.590. (bruden) maatte græde efter

Landets Skik, for ei at blive lastet af sine

Medjomfruer. PEgede.Efterretn. om Grøn-
land.[1788J.51. *Medjyderl seer, og Eder
glæder: | Én Jyde vover Fod for Hæder 1

Wess.170. VilhAnd.Litt.IV.192. (englenes)

engang medsalige Brødre (o: menne-
skene). JSneed.IV.567. (nærmest spøg.) om
dyr: (grisen) aad alt det, Smaakreaturerne
og dens øvrige Medbæster skulde tri-

ves a.t.Aakj.VF.12. af (termit-)DTonningens
Hud udsondres et Eksudat, som tiltaler

hendes Medtermiter i allerhøjeste Grad.
NaturensV.1912.309. (musevaageungen) bli-

ver hakket i Hovedet af en Medunge.
8mst.1914.147.

\\ (jf. med-befatte, -begribe,
-give (1), -indbefatte, -indbegribe, -regne,
-sende, -skikke, -tælle (1) oft., sml. med-
tage samt medbetroj til bet. 2.i, 13.i, 16,

ved trans, verber (især i pass.) som udtr. for
fællesskab m. h. t. obj. (i pass. subj.), som
med-anklage(t), -forpligte(t), -indlemme(s),
-kommandere(s), -nævne(s), -omfatte(s),

-opbygge(s), -oprejse(s), -optage(s), -sig-

te(t), -tiltalt, ogs. (jf. HI. med 6) m. bibet.

af samtidighed ell. aarsagssammenliæng (jf.
medfangen^; (det) var mig selv, hvis
Skæbne blev medafgj ort. GoZdsc^m.FI.
72. Der opstaar først en overfladisk Be-
tændelse . . de omgivende Væv, Bindevæv
og Bughinden me dangrib es. Pan?*m.66.
lader os stræbe at bibringe vore M ed-
forløste den samme Exl2iving.NBlich.8L.
18. -aarsag;, en. (nu sj.) medvirkende
aarsag. LTid.1748.243. Bahb.ProsF.II.112.
Lyons Belejring blev en Medaarsag til

min Lykke. Blich.(1920).XX.143. MO.
Medaille, en. se Medalje, medail-

lere, v. {til Medalje; jf. Medaillør; mi
næppe br.) skære, gravere, præge me-
daljer, somvbs.: Medaillering, Kobber-
stikning, og deslige Ting. LTid. 1749. 61.

medaillist, en. [medal'jisd] flt. -er. (i

bet. 1 fra fr. médailliste; sj.) 1) samler
ell. kender af medaljer. Meyer.^ 2) me-
daillør. Mikkel Røg, en fortreffelig Me-
daiUist (lat.orig.: sc\i\'ptor.Holb.V.40).Over8.

afHolbLevned.73. lUedailloii, en. [me-
dal'jmii,] best.f. -en [-'j(oii,'(9)n] flt. -s (EPont.
Atlas.ll.266. Funke.(1801).III.384) ell. (nu
alm.) -er [-ijmi^'ar] (LTid.1736.182. Saaby.''),

(fra /V. médaulon, ital. medaglione; afl.af
10 ital. medaglia, se Medalje) 1) (nu 1. br.)

stor skuemønt (medalje), i alm. forsynet
med øsken og anv.som hængesmykke (ved
halskæde). LTid.1736.182. Funke.(1801).
III.384. SaVXVI.827. 2) (især fagl.) rund,
indrammet flade med plastisk ell. ma-
lerisk dekoration, anv. til udsmykning
af vægflade, møbel olgn. Paa Siderne (af 2
store vaser) sees udi Medaillons Homerus
Anacreon . . Sapho og een af Muserne.

20 EPont.Atlas.lI.266. JBaden.FrO. SaUXVI.
827.

II
om indrammet, polstret oval, der

danner ryglæn paa stol olgn. jf.: stilfulde

Medaillonmøbler fra Louis Philippe
Tiden. BerlTid.'ya921.Aft.4.sp.5. M e d a il -

lonsstole. TidensKvinder.^^/il929.31. || om
en afsærlige farver og figurer dannet(midter)-
dekoration i gulvtæppe olgn. PolitiE.Kosterbl.

^^/iil923.1.sp.l. 3) hængesmykke (ved hals-,

urkæde) i form af en lille ramme ell. kap-
30 sel, hvori et portræt, en haarlok olgn.

bæres. JBaden.FrO. ECAnd.Breve.il.657.
PolitiE.KosterbUy9l925.1.sp.2. IHedail-
l»r, en. [medal'jø-V] flt. -er. (fj-a fr. mé-
dailleur; jf. Medaillist 2, Medaljeskærer)
den (kunstner), der tegner ell. frem-
stiller (voks)modeller til medaljer ell.

skærer (graverer) stemplerne hertil;

ogs. om den, der tegner og graverer stemplerne
til mønter. LTid.1734.91. Fund.^Vil814.§45.

40 Lov>hl870.§2. Den dygtige Medailleur og
Møntdirecteur J.W.rifefc.I95i.IJ.i69. || her-

til Medaillør-kunst (Adr.*/il762.5. SaVXVI.
826) ofl.

med-aldrende, adj. (j- -aldret. Lodde.
NT.88). {ænyd.meåaldeTne (HMogens.); nu
næppe br., jf.: „usædv." Levin.) af samme
alder som en anden; jævnaldrende. Faderen
maatte troe, at det var en medaldrende
Ven, der gik ved hans Side, og ikke en

50 ung MsLnd.BosenstO.(Rahb.LB.II.106). især

anv. som subst. : Jacobi.E.ielmst.12 . (den) Ag-
telse, Du bar ikke blot for Dine Med-
aldrendes, men og for de Yngres Hoved
og Arbeid. FGuldb.(Eahb.LB.IL134).
Medalje ell. Hedaille, en. [me'dalja]

flt. -T. (ænyd. medeie (HMogens.); ligesom

ty. medaille (f medeie) fra fr. médaille,

iifai. medaglia, wZaf. medalia, lille mønt; afi.

af lat. metallum, se Metal; jf. Medaillon,
60 Medaillør) \) (møntformet) metalstykke,
præget til erindring om en begiven hed
ell. person (jf. Erindrings-, Krigs-, Kro-
ningsmedalje^ ell. anv. som ærestegn, der

gives til belønning for fortjenstfuld virk-

somhed, videnskabeligt ell. kunstnerisk arbejde

olgn. (jf. Fortjenst-, Guld-, Krigs-, Pris-,
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Sølvmedalje^; skuepenge. Medalle. Mo/A.^

M7o. 'Siedai\\e.8a.Conv.M71. Udi Hamborg
er en Medallle at faae slagen til Erindring
af Kongens af Frankerige Formæling.L Tid.

1726.104. den Medaille, som Societetet
{o: Videnskabernes Selskab) efter hansMaje-
stets Villie har ladet slaae paa hans (o:

Grams) Død. Langebek. Breve.125. denne
Prøve (gælder ogsaa) til de følgende Kon-
kurser ('a; konkurrencer ved kunstakademiet),
saafremt (eleven) ikke ved første Konkurs
vinder Medaille. Fund.^hl814.§o9. Arbin
forlangte for hver Medaille at stikke . .

4V. R^.Molb.VSH.23. 'Man ridsed ved
Trafalgar mig et Ar, — | Men det er skjult

af Ordner ogMedaillen lBagger.II.398. 'Han
fortjente Medaljen (o: redningsmedaljen);
men se om han fik den. Drachm.SH.67.
Beckett.VK.165. medaljen for drukne(n)des
redning, se drukne sp.l021^. | m. h. t. en
medaljes for- og bagside (avers og revers),

af hvilke den sidste er mindre smuk ell. væ-
sentlig; især biUedL, i udtr. for den mindre
gode side, skyggesiden ved noget, tilbage til

mit Billede! der ligesom en Medaille har
to Sider. De kjender Aversen, og jeg gaaer
nu over til Reversen. PalM. IL. 111.573.
(hun) lod dem see den ene Side af Me-
daillen . . den anden Side havde et min-
dre lysteligt Udseende. nFEw.JF.lJ212.
se videre u. Avers, Bagside, Revers. | (jf.
tilsvarende udtr. u. Guldmedalje^ taUm.:
drikke til medaljen eU. den store
medalje. Ploug/FolketsAvi8.^*/tl867.2.8pJ).
D&H. OrdbS.fsjæU.). 2) (bag.) navn paa en
slags flade, runde konditorkager (be-

ttaaende af to lag med kræm imellem). ISuhr.
Mad.^V1923),242. 3) (jf madam Lassen
u. Madam; skol., spøg.) om karakteren
maadelig (mdl). Høm.HT.19. (karakter-
bogen) var jo ikke god. Otte Sletter og
fire Medaljer. ChrEngeM.HJ.29. Sedal-
je-, Medaille-, t ssgr. af Medalje (1);
saaledfs (foruden de ndf. anførte) bl. a. Me-
dalje-guld, -presse, -prægning, -samler,
-samling, -skab, -sølv ofl. -bronze, en.

bronze (indeholdende meget tin) til præg-
ning af medaljer. VareL.^124. -das 9 en.
(jarg.) om den dag (29. jan.), da hædersteg-
net for god tjeneste ved søetaten (,.hobnens
hæderstegn") uddeles; ogs. (spøg.) om ar-

bejderes lønningsdag. Socialdem.^^hil928.6.
-Kabinet, et. (foræld.) om (værelse med
en) samling af medaljer; spec. om del af de
danske kongers kunst- og naturaliesamling (se

«. Kunstkammer^, det Kongelige Medaille
Cabinet. EPont.Atlas.II.159. VSO. Sal.X.36.
-mand, en. (især spøg.) person (især vete-

ran), der er blevet belønnet med en (krigs-)

medalje. SiScB. VilhAnd.FM.13. Nogle (o:

mtrigske soldater) havde tjent Garibaldi.
Alle var de MedaiUemænd.^ar&Fc;7e.l954.
165. -skærer, en. (jf. -stikker; nu næppe
br.) person, som skærer medaljestempler; me-
dailUr. LTid.1749.79. -snit, et (nu næppe
br.) den kunst at skære (stempler til) medal-

jer; tnedaillørkunst. perfectionere sig udi
Medaille-Snit. Elevenf.RJ. 123. -stem-
pel, et. (fagl.) stempel til prægning af me-
daljer. VSO. TiUk.193lJlJ.70. -stikker,
en. ijf. -skærer; nu næppe br.). S&B.
Med-ansvar, et. (iscer O^ ansvar,

som en deler med en anden, vi troe at have,
enten et fuldt Ansvar . . eller et Med-
ansvar. Fædrel.1858. 748. sp. 1 . Hage.* 383.

10 -ansTarlig, adj. (især (3) som har med-
ansvar. Det er de frie Forfatningers in-

derste Væsen, at hver Mand er medan-
svarlig for Landets Skæbne. ieAm.IF.84.
Pont.DE.U.189. jf: min moralske Med-
ansvarlighed vil jeg . . ikke benægte.
Goldschm.BlSJII.260. VilhAnd.AD.27. LO
-arbejde, et. (1. br.) Boghandel (var) for
dem ikke . . Geschåft, men Medarbejde
paa Nationens aandelige Udvikling. J"»r^.

20 Liv.V.141. Torfæus' store latinske Nor-
ges Historie (fik) Værd ved Arnes kriti-

ske Medarbejde. .VJføM.Fiitt.J7J.456. IL
CP -arbejde, r. vbs. (nu næppe br.) -nia;
(Rahb. Tilsk. 1 795.397) , Jf I. -arbejde, de
skulde ville medarbeyde og bevise nogen
Hielp til Sverriges G&fn. Slange. ChrlV.
1206. Skuespil, i hvilke Shakespeare kun
har medarbejdet, brandes. F/Ji.^6. Folke-
partiet erklærer sig villigt til at med-

30 arbeide paa den Lovgivning, der . . bliver
nødvendig. DagNyh.*Viol919.6.8pJ. g præs.
part. brugt som adj. at være medarbej-
dende i Vejrmeldingstjeneste. DagNyh.^^lt
1925.7.sp.5. spec. (relig., nu næppe br.) i

udtr. (guds) medarbejdende naade.
(Kalk.V.708). 0Guldb.Br.238. VSOJJ93.
-arbejder, en. {ænyd. d.s.) Hilser Urba-
nus, vor Medarbeider (Chr.VI: medarbei-
dere) i Christo. RomJ6.9. hun . . var sin

« Mands Medarbeider i de europæiske An-
liggender. Thiele.Breve.26. Vil I (o : smede-
svendene) huske paa, at jeg i mange Aar
har været jeres Broder og Medarbejder?
Hostr.G.82. jf. (om kvinde): (astronomen
havde) en fortrinlig Medarbeiderinde
i sin Søster, Heib.Pros.IX.162. Brandes.
11.213. M e d arb e j d e r sk e. vAph. (1 759).
Blich.(1833).VII.65. LauesenJS.63.inuisær
om den , der leverer bidrag til et (af flere

50 forfattet) værk, et dagblad olgn. (m. præp.
i, af ell. nu næsten kun ved). LTid.1760.
291. Hrz.D.III.46. han (kom) til flere

Journalister, ja var endog paa en Maade
Medarbeider i et af de mest udbredte
Blade. Schack.209. Edvard Brandes var
den Gang en flittig Medarbejder af „Mor-
genbladet". Sc^and. O. IJ. 55. (han havde)
i en fast Medarbejders Forfald . ,

skrevet en Artikel i et Konversations-
Mlexikon. 3a.^E.8i. O -arbejder-skab,

et. det forhold, den virksomhed at være med-
arbejder. Brandes. VI.148. (bladet) har gi-

vet ham en meget smuk Betaling for hans
MedaiheideTskah.Riget."/il913.2.sp.2. || ogs.

(1. br.) m.h.t. begge (eU. aUe) parter: fælles-

skab i et arbejde; samarbejde. Han havde

73*
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saaledes, næsten med Stædighed staaende

Eaa sin Part af Medarbejderskabet, villet

ave, at Stykket . . skulde spilles i mo-
derne Dragter. Drachm.F. II. 101. Wied.
(BerlTid.^y6l981.Sønd.7.sp.2). -artet, adj.

(nu næppe br.) som hører til samme art.

naar en saadan Chitons udvendige Figur
afviger alt for meget fra dens øvrige m ed-
artede, saa giør Methodisten vel, at han
. . danner Varieteter (o : naar han skal klas-

sificere arterne). Skrivter afNaturhistorie-Sel-

skahet.IV1.(1797).85. jf.VSO. MO. f -art-
lig, adj.d.s.Rothe.(VSO.). -arTing, en.

{ænyd. glda. d. s. ; især jur. , relig.) DL.3—
12— 1. denne Umyndiges Medarvinger,
eller de, der tillige med ham tage Arv.
Stampe.I.360. GoUschm.VIIl.183. SaVII.
190.

li jf. Arving slutn.: dersom vi ere
Børn, ere vi og Arvinger, nemlig Guds
Arvinger, og Christi Med-Arvinger. Rom.
8.17. Høysg.S.172. jeg er ogsaaMedarving
til den uudgrundelige Rigdom, som Chri-

stus har skjænket sine Troende.ffaucÆ.FJJ.
357. GJ -baaren, part. adj. [III.2.1, 7(6)]

(ænyd. d. s.; sj.) erhvervet ved nedarving;

medfødt. vAph.(1759). Det er ham med-
baaret. 7S0. Forplantningen (gaar) for sig

gennem en enkelt, encellet Organisme, et

medbaaret Anlæg, Ægget. JVJens.DF.52.
O -beboer, en. især (i alm. i flt.) om be-

boere af værelser i samme lejlighed ell. af lej-

ligheder i samme ejendom, bygningskompleks
ell. kvarter. S&B. I Bylivet er det mærke-
ligt, hvor lidt man kender til sine Med-
beboere. Pol."/ul918.15.sp.6. -befatte, v.

[III.13.8] (nu næppe br.) medindbefatte. vAph.
(1764). VSO. t -begribe, v. [ni.13.3]

(ænyd. d. s.; jf. -indbegribe) d. s. dette

nye Land (var) ikke heller medbegreben
i Told-Friheden. Slange.ChrIV.1138. smst.

1181. O -bejle, v. [-,bai'l9] vbs. -ing,

jf. -bejleri. (sj.) være, optræde som medbej-
ler (til noget); konkurrere, nordenfor Euro-
pas . . Fastland (var der) ikke Tale om no-

fet, der kunde medbejle til den Udmær-
else at kaldes „en egen Verdensdel".

GSchmte.(Arkiv.XXV.326). som vbs.: Med-
he']len. vAph.(1759). Adelen . . var bleven
Gejstlighedens . . Medbeilen til Privilegier

og Forrettigheder qvit. Bredahl.E.16. fore-

bygge fri Medbejling (o: fri konkurren-

ce) i E.aa.ndverket.Hejmdal.^^/7l869.1.sp.3.

-bejler, en. [-jbai'lar] (f -bejlere), (ænyd.
d. s.; jf. -elsker, -frier; især O) 1) (jf.

Bejler i.i) den, der søger at vinde den samme
kvinde som en anden; rival. Man veed, at

Hr. Doctors Medbeyler er en Rangs-Per-
son. HoZ&.PAi7os.Zjr.6. en farlig Medbejlere.
KomGrønneg.1.248. Winth.IX.20. MO. S&B.
2) (j'/". -kapper samt Bejler I.2) den, der kap-
pes med en anden m. h. t. opnaaelse af noget;

konkurrent. Moth.Bl08. Han havde mange
Medbeilere til dette Embede. 7S0. MO.
Allen.I.139. uegl.: "Længere borte glimrer
Delhi, Byen uden Medbeiler. Aarestr.SS.
V.163. -bejleri, et. (til -bejle ell. -bejler;

1. br.) optræden som medbejler, (ofte nedsæt.)^

1) svarende til -bejler 1. Moth.Bl09. 2) sva-
rende ii7 -bejler 2. Medbeilerie mellem Folk
af virkelige og afgiorte Fortienester er
siældnere, end man ved første Øiekast
troer. Rahb.Tilsk.1791.301. den saa længe
Ensomme indvies . . i hele det internatio-

nale Vrøvl om Honorarer og Forlæggere
og Medhejleri. Brandes.X.118. G) -bejier-

10 inde, en. rivalinde, en Amaldi (o : en grev-

inde A.) taaler ingen Medbeilerinder-iS/cufsp^
IX.40. Oversk.1.277. uegl: *I den Medbei-
lerinde (0: æren) faaer Du Lov

|
At finde

Dig. Rahb.Skuesp.III.137. -bejler-skab,
et. (W, 1. br.) det forhold, at to ell. fiere er

medbejlere (rivaler, konkurrenter). I Folke-
viserne er Medbejlerskab i Elskov ofte

Stridens Grund.VVed.H.342. det østrigsk-

prøjsiske Medbejlerskab i Mellemeuropa^
20 Verdenshist.VI.134. CP -bejlerske, en.

medbejlerinde. VSO. Høyen.S.lllO.sp.3. Tops.

11.449. -beregne, v. [HLlS.s] (nu næppe
br.) d. s. s. -regne; i perf.part.: (Kalk.V.
708). Same (flaade) stigede endeligen til

140 Skibe, de fra Indien medberegnede.
Reiser.1.400. jf. Gram.(KSelskSkr.lV.25).
-bestemme, v. den jævne Vælger., faar
Adgang til . . at medbestemme om Parti-

sammensætningen paaRigsdagen.ilefss/a/s-
30 Bladet}^U1927.7.sp.2. || næsten kun (især CP/

dels part. medbestemmende brugt som
adj.: ogsaa Omstændighederne (er) en i

høi Grad medbestemmende Magt. Mart.
AF.7. alle Fag bliver medbestemmende
(for eksamensresultatet), medens de Fag
der har skriftlig Eksamen, stadig har størst

Yægt.VorUngdom.1915.118. dels som vbs^.

tscer i ss^-.Medbestemmelses-r et: (kvin-

dens) Ansvar vil skærpes, naar hun har
40 juridisk M.edhestemme\sesret.Høff'd.E.268.
-bevægelse, en. (fagl.) ikke tilstræbtf

uvilkaarlig, ledsagende bevægelse; associerende

bevægelse. Panum.62. enhver overflødig saa-

kaldet Medbevægelse (maa) holdes borte,,

d. V. s., enhver Bevægelse, som .. alene
fremkommer, fordi Eleven endnu mangler
Øvelse i at innervere netop de fornødne
Muskler og dem alene. Gymn.1.23. -boler^
en, ft -bolere. Reiser.II.250). (jf. ty. mit-

50 buhler (bet. i); sj.) 1) person, der tillige

med en anden er en kvindes boler. Moth.
B293. Reiser.II.250. VSO. MO. 2) [IH.B.iJ

den, som en kvinde boler mtd; boler, alle

Horer og løse Qvinder og deres Medboe-
lere.Argus.l771.Nr.41.4. smst.Nr.38.2. -bor-
ger, en. (ænyd. d. s., glda. medborghere
(GDLove.V.225.243); især CP) borger i en

by ell. et land, med hensyn til og i forhold

ttl andre borgere; landsmand, (han) havde
60 kæmpet i Spidsen for sine Medborgere.

2Makk.l5.30. Jeg ønsker min Næste og
Medborger alt got.IIolb.Plut.III.2. Betien-

terne (i juridiske kontorer) føle (mere), at

de ere deres Herrers Tienere, end deres
Medborgeres Medborgere. Schytte.IR.II^

30. "End saa jeg Borgers Sværd imod
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Medborger løftet. FalsenJ.484. hans Med-
borgere (1819: Borgere^ hadede ham. Luc.
19.14(1 90 7). jf. (1. h:).Medborger-Ret.
vAph.(1764). Familien . . fik russisk Med-
boTgeiTet.Pol.^Vd902.1.8j).6. H (relig.) overf.

Ephes.2.19. værdige Medborgere al Guds
store Rige. JSneed.lII.167. *Jeg føler mig,
som Englenes 'SieåbovgeT.Storvi.SD.222.
O -berg^erlig, adj. til -borger (især i

forb. m. Agtelse, Anseelse olgn.). vAph.
(1759). Billighed og medborgerlig Tak-
nemmelighed nærme sig Graven, hvor en
udmærket Mand fandt HvHe. Molb.(Skand
LittSkr.XX.424). de krympede sig under
Savnet af medborgerlig Agtelse fra deres
Modstanderes Side. Hørup.I.o. Det med-
borgerlige Sind, som var det 18. Aarhun-
dredes Ære, var svxxnået.Mtmch.G.ol. jf.:
ved alle disse Omstyrtninger (sønderrives)

mange . . Landsmandskabs og Medbor-
geriigheds Baand \oXåoiig. Rahb.Tilsk.
1807.2. -bringre, v. [III.3.2, 14] [-ibreii'a]

v6s.-else (Saahy.''), jf.-hnngtnå^, l)ftS(FrO)
bringe noget med (sig) (et sted hen), de med-
bragte et egenhændigt Bref fra Kong
Jacob til Enke-Dronningen. Sian^e.C^rJr.
28. *I Aften skal jeg . .

|
Medbringe mun-

tert Selskab. Pram.Drøm.53. Han havde
medbragt paa Skolen et Exemplar af By-
ens Avis. Schand.AE.84. spec. m. h. t. mad-
(kurv): Hvad mon Kusken . . vilde sige,

hvis han skulde nyde sin medbragte (o:

mad) med et Stykke Jern i Munden (o:

sam hesten). Ekstrabl.^l9l919.Aft.3.sp.e. se

videre u. Madkurv. || »». h. t. viden olgn. de
Ideer, Rothe medbragde til disse sine
Embeders Førelse. JKierulf.(Rahb.LB.II.
71). der, hvor det kun er Mode at med-
bringe Øien og -Øren, men hverken For-
stand eUer Bierte.Bahb.Til8kJ793.236. 2)
(nu næppe br.) overf.: frembringe; produ-
cere; medføre; give aarsag tU; fremkalde.
Indkomsterne leveris deris Herrer, af hvis,
som Landet medbringer, endeel Fade Korn,
andre Guld og SøU. Pflug.DP.578. (læge-
bøger) stifte mere Skade, end de med-
bringe ^ytte. Lægen.I.126. Maaske denne
dræbende Damp blot har været usunde.
Sygdom medbringende Dunster. Blich.

(192011.227. Hauch.MfU.88. f -brin-
S^ende, et. 1) (jf. -bringe 1; emb.) noget,

^om man bHnger med; spec. oyy\ efterretning,

budskab. Hans Majest. af Danmark vUde
(ikke) imodtage noget Bref og Medbrin-
gende af h2innevcL.Slange.ChrIV.1086. In-
gen Bisse-Kremmer . . maae lade sig finde
paa Landet; Og giør han det da at have
sit Medbringende forbrudt, til dem, som
hannem anholder. Forordn.(Kvartudg.)'*^h
1745.§14. Leth.(1800). VSO. 2) O/. -bringe
2) (embedes) medfør, mange Geistlige (sø-

ger) at tilegne sig et vist slags Regimente
under Paaskud af deres hemge Embedes
Medbringende.Z,rt<i.i758.4i5. -bringer,
en. [-ibreii'ar] ^ fremspringende metaldel (af
forsk, indretning), der (især ved drejearbej-

de) fører arbejdsstykket efter arbejdets behov.

OpfB.^VlI.366. Suen8on.B.II.23. \\ lodret-

staaende staalplade paa en centrifuges indven-
dige cylinderflade, hvorvedmælken tvinges tilat

følge med rundt.LandmB.II.446. -broder,
en. (ætiyd. glda. d. s., mnt. medebroder, hty.

mitbruder; efter lat. confrater; jf. Broder
2(s-8) samt -søster; nu især højtid., bibl. eU.

spøg.) person, der har samme virksomhed
10 (fag, livsstilling) ell. lever under »amme livs-

forhold som en anden eU. andre, især m. fore-
stilling om nært (aandeligt) forhold, kærligt,

broderligt sindelag mellem vedk.; (god, kærlig,

broderlig) fælle, kammerat, stalbroder, koUega.
Sognepræsten skal holde sin Capelian som
een Guds Tiener og Medbroder i Guds
Ord.DL.2—14—8. Titus (^«t; min Medbro-
der ^i907: Fælle; ogMedarbeiderhosEder.
2Cor.8.23. mange Jøder sloge sigtilHednin-

20 gerne, for at undertrykke deres Medbrødre.
MolbJE.J.666. hans Medbrødre i Regierin-
gen blefve Dag fra Dag meere kaaldsin-
dige. Slange.ChrlV.856. jeg takker mine
Medbrødre og Medarbeidere, og Enhver,
som har tient med naig ved denne Hellig-
dom. Mynst.Afsk.22. Hostr.G.190. jf Herre
sp.l2*^: Min (o: feltpræstens) 'Medbroder i

Herren, Hr. M. CLStrøm.r.l07. jf. Halv-
broder 3: ordenens halvbrødre eUer med-

30 brødre, der antog dens tegn uden at af-

lægge dens løfte.ADJørg.II.18. | (l.br.) om
dyr. (rævens) Medbrødre. Holb.Heltind.I.
127. Katten . . lever ikke altid i lige stor
Fordragelighed med andre Katte, men ud-
kæmper one drabelige Kampe med sine
Medbrødre. Brehm.DL.*IIl2.54. -ber, en,

t et (Moth.B516). [III.4.1, 15] (cenyd. d. s.;

især (£)) 1) vind, der blæser i gunstig ret-

ning for sejladsen; (god) bør; medvind. 'Fem
40 Dage seiled . . | Vi hurtig frem med rask
og venlig Isfedbørl Kruse.DY.IV.40. »ei

man kan ønske sig skiønnere Medbør,
|

End den Kuling, som lufter. Oehl.XIX.182.
•Vinden, lovende Medbør, | Fyldte de
bovnende Seil.Hrz.D.1.76. Harboe.MarO.
At sejle for Medbør. At have fuld Med-
bør. FSO. MO. 2) billedl., om (sammenhæn-
gende række af) gunstige skæbnetilskikkelser,

der hjælper en fremad; medgang. 'Trillende
50 Vover og fraadende Bølger, | Medbør og
Modstorm de skifte paa H&v. Boye.AD.I.
62. (N.N.) er paa sin hidtidige Fart bleven
fulgt af en Medbør, der ikke er alminde-
lig. Ipsen.LP.168. -bers-vind, en. (1. br.)

d. s. *Saa seile vi hiem ved Medbørsvind.
Oehl.HY.206. Skipperen synger . . '„Det
Bedste er en strygende Medbørsvind,

j

Og saa at høre Glaslærken klukke."
Drachm.D.69. jf. -bør 2: 'At slige Ønsker

60 kand slaae ind, |Maa de, Hr.Brudgom! san-
de,

I
Som dette Haab med Medbørs-Vind

|

Nu seer til Havns at lande. GraahJ'TJ.286.
GJ -danser, en. (f -dansere). 1) (1. br.)

især i flt., om de personer, der danser sam-
tidig, jeg gjorde Spring paa to til tre
Alen, og Meddanserne vogtede sig vel
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for at komme mig for næT.Blich.(1920).
XIII.132. 2) [III.5.1] den (herre ell. dame),
som en (dame ell. herre) danser med; partner.
det er enhver tilladt at tage en anden . .

op som Meddantsere. Kraft.VF.127. D&H.
O -danserinde, en. kvindelig meddanser
(partner), trampende . . slæber Dandseren
sin Meddandserinde efter sig i hurtige
Kredse.Blich.(1920).XX.65. smst.XXl V.30.
Schand.F.236. -delagtijg:, adj. [imæQdel-
lagrfi ell. mæådeliagrfi] {ænyd. d. s.; især
bibl, jur.) delagtig (i noget) sammen med
en ell. flere. I) til delagtig 1. Hednin-
gerne ere Med-Arvinger, og medindlem-
mede, og meddeelagtige i hans Forjæt-
telse i Christo, formedelst Evangelium.
Ephes.8.6. Dog giorde I vel, at I giorde
eder meddeelagtige (1819: at I deeltoge;
1907: i at tage Delj i min trængsel. Pm/.
4.14(Chr.VI). Baker og hans Ulykkes med-
deelagtige havde ikke ædt noget i tre
Dage. Reiser.I.Slå. (venner kan) hverken
dele eller meddelagtiggøre hinanden
i (den erotiske) Side af deres Liv. VortEj.
11.21. Meddeelagtigheden i Guds
Naade. Sifc6.P.J.500. 2) til delagtig 2. Guds
vrede (kommer) over vantroens børn. Der-
for vorder ikke deres meddeelagtige fiSiP;
deelagtige med dem; i907: meddelagtige
med åem). Ephes.5.?( Chr.VI). Gjernings-
mænd til eller Meddelagtige i Drabet.
Goos.1.119. efterfølgende meddelag-
tighed, se II. efterfølge 2.i. jf. Sal'
XXVI.720.
meddelbar, adj. [mæS'de-'libaV] (nu

næppe br.) meddelelig (1); spec. (til med-
dele 2) om sygdom: smitsom. Jf.: pest-
artede Sygdommes Meddelbarhed. ^i6i
Læg.XV.303.
meddele, v. [imæQide'la] præt. -te ell.

(nu næppe br.) -ede (Prahl.Bj.45. PAHeib.
US.371. Gylb.L177.IV.213); part. -t ell. (nu
næppe br.) -et (5Mos.29.26(Chr.VI). Eolb.
Ep.V.^69. LTid.1724.602). vbs. -else (s. d.),

-ing (s. d.) ell. (nu næppe br.) -nlng (DL.3—
1—7. Ørst.Læresætninger.(1820).7). (ænyd.
d. s.; efter ty. mitteilen; egl.: dele noget med
en (jf. III. med B.ij)

1 ) (i rigsspr. nu næsten kun i mere højtid.,

formelt spr., især bibl., emb.) i al alm.:
give (en) del i, en del af noget, som man
har; tildele; tilstaa; overlade; give.
glemmer ikke at giøre vel og at med-
ele, thi saadanne Offere behage Gud

\e\.Eebr. 13.16. *Mig har Naturen kun
meddeelet ringe Gaver. Falst.Ovid.47. den
som er riig, bør meddele den, som er
fattig. Skuesp.VI.13. *du (o: Jesus) vilde
alt opgive, | For at holde os ilive, | Os
dig at meddele heel. Grundtv.SS.1.454. Han
var endda ikke ømmere over (sine løg-

planter), end at han jo gjerne meddelte,
hvem der roste hans vegetabilske Børn.
Blich.IV.502. Han meddeler . . og gjør
vel med hvad han har af jordisk Gode.
Kierk.X.124. VortEj.12.31. vi maa med-

dele hende af vort. OrdbS.(sjæll.). m. h. t.

noget ubehageligt (straf): (han) vilde med-
deele ham nogle Sanåsekagei. Biehl.DQ.
III.238.

II
m. h. t. hvad der tUdeles ell. gives

paa vedtægtsmæssig maade, i embeds medfør
olgn. Kæyseren self . . meddeelte Audi-
entz til den Danske Gesandt.S^aw^^e.C/irlF.
1041. det var undertiden fornøden, at
meddele Poenitentzen skriftlig. Gram.(K

10 SelskSkr.lI.108). Kongen meddeler .. Be-
villinger og Undtagelser fra de nugjæl-
dende Love. Grundl.(1849).§32. JurFor-
mularbog.^3. generalforsamlingen meddeler
decharge

\ \\
(m. overgang til bet. 2 og især

3) dels m. h. t. skriftlig fremstilling olgn.:

give ell. overlade til læsning, benyttelse;

tilstille; indsende. Jeg vilde ønske at
mig maatte meddeles en Copie af de Vers.
Eolb.TJsynl.il. 6. den Efterretning, som

20 jeg med forrige Post meddelede dem.
PAEeib.US.371. Deres Ven har meddeelt
mig (o: ladet mig læse) Deres sidste Brev
til ham. Gylb.I.196. (statsrevisorerne) kunne
fordre sig alle fornødne Oplysninger og
Actstykker meddeelte. Grundl.(1849).§53.

jf. Meddeler: Et Bidrag . . kaldes (af en
redaktør) meddeelt, naar han har en ringe
Tvivl om dets Passelighed. Setfe.Pros.jr.

463. dels m. h. t. viden, følelse olgn.: lade
30 faa del i; gøre bekendt med; bibringe;

give. (jeg) betienede mig af det med-
deelte ATgviment.Eolb.Ep.1.153. Han vil

ikke blot selv føle det Skiønne, han vil

meddele Andre det. Oehl.Tale.(1819).23. vi

ville bringe vor Glæde med, og meddele
den til Alle. CBernh.II.271. »Hvem har
Jer meddeelt al den megen Indsigt?

|

Hvem var jer Lærer? PalM.VII.207. Sin
stærke Tro vidste Cottolengo ogsaa at

40 meddele andre. Jørg.DB.105. (jf. bet. 2 og
3.2) refl.: Videnskaben er ikke misundelig
paa sin Viden, den vil meddele sig til

K[\e.Kierk.V.54.

2) fd ell. fagl.) som udtr. for en natur-
bestemt, uvilkaarlig virksomhed, hvorved en
egenskab, kraft olgn. overføres fra en person
ell. ting til en anden: bibringe; give. *Maa-
nen Jorden al sin Glands meddelede.Pra^i.
BJ.45. det saae ud, som om (musikken)

50 meddelede de stille Figurer Liv og Be-
vægelse. Gylb.IV.213. *den Hvilende, den
Stille,

I
Hvis Blik er lukt i Dødens tause

Bo . .
I
Han nu meddeler os sin egen Ro.

PalM.VIII.140. det meddeler ingen høj
Forestilling om hans Kunstforstand, naar
han betegner Murillo som den origina-

leste Kunstner af alle. Brandes. IX. 831.

Aarene (havde) givet hende for megen
Mave og meddelt hendes Haar en mær-

60 kelig Farve. NisPet.SG.ll.
|| (fys.) m. h. t.

(eleMrisk) tilstand, der fremkaldes i et legeme

ved paavirkning fra et andet (ved gnistover-

springning, fordeling og delvis neutra lisering).

meddeelt Electricitet, eller Electri-

citet ved Meddeelelse. AWEauch.(1799).
542.

II
meddele sig, forplante sig (til);
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overføres (til), (især m. præp. til, sj. m.
hensobj.). Den Stræng, der først kom i

Bevægelse, sætter den omgivende Luft i

Svingninger, som atter meddele sig til

andre Legemer. 0r8t.lll.lO3. om sindstil-

stand olgn.: skulde Dyder ikke ligesaavel
meddele sig, som Lasterne smitte? fia^ft.

FortJ.54. Wessels gode Lune . . med-
deelte sig Alle. Oehl.XXVI.147. Skyttens
Sikkerhed meddelte sig til Karlene.JFJens.
BF.116. t spec. (jf. meddelbar, meddele-
lig^ om sygdom: forplante sig ved smitte;

smitte, en sig yderst let meddelende Syg-
dom. Frank.SM.1805.67.

3) (jf. Meddelelse 8; især m) m. h. t.

efterretning olgn., især m. forestilling om
noget officielt, væsentligt, vigtigt, interessant

ell. om noget privat ell. hemmeligt, der be-

tros en. 3.1) gøre (en) bekendt med;
lade faa at vide; underrette om; be-
rette (for), (i flere tilfalde (m. subst. ell.

pron. som obj.) kan ogsaa foreligge bet. 1).

•meget du, som var geheimt, meddeelte
mig.Falst.Ovid.64. 'Betro din Søn . .

I

Hvad der saa længe naget har dit Hierte.
|

En meddeelt Smerte er en mindre Smerte.
Oehl.L.I.6o. Han overvejede . . om han
skulde meddele . . Præsten den gjorte
Opdagelse. Blich.(1920).XV.95. forunder-
lige Drømme . . som jeg fortalte min
Moder og hun atter meddeelte sine Ven-
ner. HCAnd.I.20. Den 24de Juni erholdt
Romana en Skrivelse fra Bernadotte, hvori
Marschallen meddeelte ham, at Joseph var
bleven udnævnt til Konge. Schiern.(Da
Folkekal.l843J22). meddele en et Døds-
fald. DÆIT. De bedes meddele mig, om
nedennævnte bøger kan skaffes, og i saa
fald, til hvilken pris

j spec: give en (vi-

denskabelig) meddelelse (3.2). Et Møde i

Videnskabernes Selskab for halvandet
Hundrede Aar siden. Af Holger Fr. Rør-
dam. (Meddelt i Mødet den 29. Novem-
ber 1901). VidSelskOversigi. 1901. 189. 3.2)

meddele sig, give sine tanker, meninger,
stemninger udtryk (over for en); udtale sig.

(især m. præp. til, sjældnere for: HCAnd.
Breve.1.28). (de) faae Leilighed til i Sam-
taler at meddele sig til hverandre. Mynst.
Levnet.276. *(de) vexled tusind Ord og
tusind Blik,

( Thi at meddele sig de Begge
ynd te. PaZAf.JF.583. Den Lærde bliver.,
tilsidst saa lærd, at Ingen kan forstaae
ham, saa lærd, at han slet ikke kan med-
dele sig. Kierk.X.124. (vi) listede tidt et

Glas Toddy til ham, saa meddelte han
sig uforbeholdent om sine Ungdomsbe-
drifter. Sc^awd.O.JJ 70. jf.: det hemme-
lighedsfulde Sprog, hvori Planter, ja Stene,
meddeler sig til }nnanden.Drachm.BI.263.
3.3) (nu 1. br.) part. meddelende brugt
som adj.: som (gerne) meddeler sig; meddel-
som, han (gik) munter og meddelende
imellem åem.Ing.LBJI.32. Bauch.IV.74.
skjøndt hun i Samtale var saa medde-
lende, havde hun . . iøvrigt vist sig mere

tilbageholdende mod mig, end mod de
fleste Andie.Schack.410. EtlarJ)V.86. jf.:
*Den fremmede Gjæst,

|
Der bringer et

glad,
I
Meddelende Hjerte,

|
Bringer et

Forraad
|
Af Sagn og Mythe. ErzJX.311.

meddeleljg, adj. [mæd'de'lali] 1) (1.

br.) m. pass. bet.: som kan meddeles. UtU
meddele 1. vAph.(1759). NordBrun.Eel-
ligeTalerJ.(1797).194. g til meddele 2 (jf.

10 meddelbar ^, om sygdom: smitsom, en god
Amme . , uden Anlæg til Lungesot og
andre let meddelelige Bræk. Frank.KL.33.

Il
nu næsten kun (O) til meddele 3. *Vel

skal aldrig af alt, hvad dig er meddeele-
ligt, nogen,

|
Førend du selv . . vide det

mindste. Bagges.NbW.120. den bekendte
blodige, desværre ikke meddelelige. Vit-
tighed, som Heine . . havde sagt om dem.
Brandes.VII.666. Erfaring paa det sjæle-

20 liges Omraade . . er jo aldrig saa præcist
meddelelig som paa det legemliges Om-
raade. Ja/c^r»u.Li''.l05. 2) (nu næppe br.)

m. aktiv bet., til meddele 3: meddelsom;
meddelende, munter og meddelelig kom
han ethvert udmærket Menneske imøde,
som søgte ham. Oehl.Prom.1.131. Paa (en)
Hede . . slutter Man sig . . sammen, og bli-

ver meddeleligere. Blich.(1920).XX VIII.
76.hanvaraabenogmeddelelig.flCiind.Zi.

30 205. EFEtc.JF.1.26. m. videre anv.: (hun)
havde i et meddeleligt Øjeblik (af fruen)
faaet . . at vide (hvad han havde sagt).

Blich.(1920).XXVII.99. jf.: vore Forhold
i Livets tnnge Tryk berøve vort Sind den
oplivende Varme, den velgjørende Med-
del el i gh e d. Gy/fe.Xi5.
Meddelelse, en. ['mæd|de-1als8] flt.-r.

(ænyd. d. s.; vbs. til meddele; jf. Medde-
ling)

40 1) (jf. bet. 8; især fagl. eU. i stivere skrift-

spr.) til meddele 1. Bevilgningers og Pri-
vilegiers Meddelelse. Ruge.FT.26o. Gud
vidnede med, baade ved Tegn og Under
og mangehaande kraftige Gierninger, og
den Hellig Aands Meddelelser (Chr.Vl:
uddeleiser; 1907: ved Meddelelse af den
HeUigaandj efter sin\illie.Eebr.2.4. Der
ligger i Begrebet Retfærdighed to Ting:
Trang til Meddelelse, og Trang til at

50 meddele efter enhver Modtagers Behov.
Eøffd.PsykJ289. Meddelelse af Prokura.
Ludv.

2) (jf. Kulturmeddelelse; 1. br.) til med-
dele 2. Baade det slette og det gode
Eksempel er en af de stærkest virkende
Former for Meddelelse. TroelsL.BS.II.341.

II
m. h. t. fysiske forhold. Denne Varme-

stoffens Egenskab, at udbrede sig eens-
formig imeUemforskiellige Legemer af for-

60 skiellig Temperatur eller Grad af Varme,
kalder man Meddeelelse af Varmestoffen.
AWEauch.(1799)J246. smst.o42.

3) til meddele (1 slutn. og) 3. 3.i) CP

som vbs.: det at meddele noget ell. at
meddele sig (til en anden); ogs. m. bet. af
gensidighed: (fortrolig) udveksling af
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meninger, tanker olgn. (paa grund af
bondens særlige terminologi) tabes endnu
flere Ord for Meddelelsen imellem Bon-
den og Kultiveringsmanden. Olufs.NyOec.
I?168. dersom det ved Sproget ene og
alene kom an paa Meddelelse, saa vilde
det være ligegyldigt for Nationen, hvil-

ket Sprog den betjente sig af. Eeib.Pros.
X.357. Især var den Ene . . uudtømmelig
i fortrolig Meddelelse. PaiM.7IIZ,i87. jeg lo

(var) en forlegen og frygtsom Fyr, havde
den Gang saa lidt som nu Talent for
mundtlig Meddelelse. Schand.0.1.143.

\\
(nu

1. hr.) m. nærmere bestemmelse ved præp. af
ell. objektiv gen. han kunde lette sit .

.

Hjerte ved Meddelelsen af sin Ulykke.
Blich.(1920).YIII.21. Sorgernes Medde-
lelse er, som bekjendt. Sorgernes bedste
Lindring. Eeib. Fros. VII1.496. CBernh. V.

199. 3.2) (især m) det, som meddeles; 20

mundtlig ell. skriftlig tilkendegivelse
uf en vis officiel karakter, beretning
(om begivenheder ell. forhold) af (væsent-
lig) betydning ell. interesse ell. af en
vis fortrolig art. Ørst.VIII.154(se u.

meddelsom/ man sagde (i Paris, at i

Kbh.) løb vilde Dyr omkring paa Ga-
derne . . og tusinde andre Latterligheder
(der) vare grundede paa halvofficielle

Meddelelser. GBernh.NF.V.79. Meddelel- 30

ser om mit Levnet. Mynst.(bogtitel.l854).

Meddelelser af mit Liv.NCLAbrahams.fbog-
titel.1876). fortrolig Meddelelse. /SÆ^. jeg
har en Meddelelse at gjøre Dem. smst. En-
hver Meddelelse, som afgives af Vold-
giftsretten . . skal anses for rigtig afgivet,

naar den er ekspederet ved anbefalet Brev.
Lærebog iHandels-Teknik.(1935).4o5. Med-
delelse fra Det statistiske Departement.
Statstidende.^/ul931.1.sp.l. \\ spec. (jf. med- 40

dele 3.1 slutn., Meddeler slutn.) om viden-
skabelig redegørelse ell. undersøgelse (mundt-
ligt fremført (refereret) ell. foreliggende som
trykt afhandling), især: fremsat i ell. ud-
gaaende fra en (videnskabelig) forening. Vi-
denskabelige Meddelelser fra den natur-
historiske Forening i Khh.(bogtitel.l849ff'.).

Professor (N.N.) gav en Meddelelse om
longobardisk Ornamentik. VidSelskOversigt.
1901.32. Historisk-filologiske Meddelelser 50

udgivne af Det kgl. danske Videnskabernes
Selskab. (bogtitel.l917ff.).

O meddelelses-, i ssgr. af Medde-
lelse (3.1) ; saaledes (foruden de ndf. anførte)
bl. a. Meddelelses -evne, -form, -maade,
-værdig ofl. -lyst, en. (jf. -lysten, -trangj
lyst til at meddele noget ell. til at meddele sig.

lng.VS.I.13. JLange.III.210. -lysten,
adj. (jf. -lyst samt meddelsom^. „Her er
kommet Fremmede inat" — tilføjede hun 60

meddelelseslysten. Ing.KE.1.134. Schand.
UM.64. -middel, et. om middel, hvorved
man meddeler noget ell. meddeler sig (fx. spro-
get, telegrafen, trykte publikationer olgn.).

vort aandelige Meddelelsesmiddel, Spro-
get. flet6.Pro8.X500. den Ufuldkommen-

hed, der hefter ved al Skrift som Medde-
lelsesmiddel. Mart.Forsv.67. Scheller.MarO.
-trang, en. (jf. -lyst). Schand.BS.305. Jak
Knu.GP.146.
meddeler, en. person, der meddeler

noget.
|| ('CP, 1. br.) til meddele 1. Efter den

catholske Kirkelære (bliver) Præstestan-
den Ihændehaver og Meddeler af Naadens
Midler. HNClaus.Ref. 181. Høffd.E.37. \\

(især O ell. fagl.) til meddele 3: den, der
giver ell. har givet en (vis) meddelelse ell.

(visse) meddelelser. Kierk.XII.125. JakKnu.
A.226. spec. dels om den, fra hvem en (af
andre gengiven) meddelelse stammer: hjem-
melsmand („kilde") ell. (i avis-spr.) tilfældig

ell. særlig engageret person, der meddeler (lo-

kalt) nyhedsstof (reporter, korrespondent).
hans Bog vakte Opmærksomhed her, men
ingen vilde gjelde for at have været hans
Meddeler. HCAnd.XII.44. (jeg) knyttede
faste Meddelere til Bladet i de større
danske Byer. Cavling.J.296. dels (jf. Med-
delelse 3.2 slutn.) om den, der giver en (vi-

denskabelig) undersøgelse ell. redegørelse i

mundtlig ell. skriftlig form. Meddeleren
føler selv dybt, hvor usigeligt langt disse
Bemærkninger ere fra at opløse den store
Opgave, han her har berørt. 0rst.IIl.218.
stadig maatte Bestyrelsen (for Historisk
Forening) klage over Manglen paa Med-
delere (o: foredragsholdere). JohsSteenstr.
HD.222.
O meddeling:, en. flt. -er. (1. br.) vbs.

<iil meddele: meddelelse, t) fi? meddele 1,

Man undertrykte Islands Handel ved Med-
deling af Eneret. Brandes.Xn.293. 2) til

meddele 2; m. h. t. fysiske forhold (elektri-

citet): Paulsen.ll.275. 3) til meddele (1

slutn. og) 3. 3.1) d. s. s. Meddelelse 3.i. Ab-
beden . . fordrede paa dette gode Raads
Medåeeling. LTid.1726.603. Talen .. er
(ikke) andet end en billedlig Udvexling
eller Meddeling af Tanker. Molb.NTidsskr.
IV.601. jf: *det almindelige

|
Meddee-

lingssprog i Pøblens store Rige. Bagges.
III.2. 3.2) (nu næppe br.) d. s. s. Medde-
lelse 3.2. skriftlige Affattelser og Medde-
linger, som vedkomme det Offentlige. En-
gelst.Stiil.2.

meddelsom, adj. [mæd<de'l(i)S(om(')]

(efter <?/. mitteilsam; fra midten af 19.aarh.

(endnu ikke i VSO. ell. MO.; „usædv.", „Ta-
lespr.*^ Levin.); j/. meddelelig 3, medde-
lende u. meddele 3.3) som har evne til at ell.

gerne vil meddele noget ell. meddele sig; med-
delelseslysten; fortællelysten; snak-
som, han var hverken meget meddeel-
som eller let til at hengive sig til Andres
Meddelelser. Ørst. VIIL 154. smst. VII. 15.

Goldschm.Hjl.I.lOl. Den ellers saa med-
delsomme Husmand luskede tavs og sky
udenom ham. Schand.F.247. pludselig af-

brød hun hans Beretning med, at de mang-
lede det og det. Saa vænnede han sig af

med at være meååelsom. AndNx.PE.IIL
277. jf.: Glæden er meddelsom, selskabe-

I
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I

lig, aabenhjertet, vil yttre sig; Sorgen er

indesluttet, tåus.Eierk. 1.147. »tnst.XI.38.

m. videre anv. : i en usædvanlig meddeel-
som Stemning sagde (han det). Goldschm.
Hjl.II.560. Schand.TF.1.146. CJ -hed, en.

Blaum.StS.144. Taarerne brød frem af hen-
des Hjerte og Meddelsomheden af hendes
Sjæl. Hun fortalte alt til sin Amme. SMich.
Æh.207.
9Ied-discipel, en. 1) (l.hr.) tilDi-

scipel 1.1 : skolekammerat; klassekammerat.
Ew.(1914).V.194. Schand.AE.195. Ingen
af (Søren Kierkegaards) Meddisciple anede
Geniet i ham. BrandesJI.259. 2) (iscer bibl.)

tU Discipel 2.1. Joh.11.16. -dommer,
en. ('j/. -domsmand; iscer emb., fagl). „den
som dømmer tillige med anden." JfoiAJ)
227. BarfodJ)H.L299. LovL.X.929.fi (jf.
Dommer 3^ om den, der deltager i bedøm-
melsen af en eksamen, konkurrence olgn.

RBDhlp. 1. 32. Høffd.(TiUk.l928. II. 146).
•demsmand, en. (jf. -dommer^ spec.

(emb.) om lægmand, der tilkaldes for at døm-
me sammen med en eU. flere af de faste rets-

kyndige dommere (tidligere i livs- og æres-
sager ved underdomstole uden for Kbh., efter

retsplejelovens ikrafttræden 1919 Ifun i sø-

og handelssager samt undertiden i gejstlige

og militære sager). DL.1—5—19. lng.EF.
VI1.159. MunchPet.DB.V.18. j/.Meddoms-
ret: Kgl. Meddomsmandsretsdom 26
Marts 1891. KPont.Psychiatr.II.140. || m. vi-

dere anv. Alle forsamles for Christi Dom-
stol . . de Troende . . for at være Herrens
Meddoms-Mænd over de . . Ugudeliges
Verden. 6rrundfr.Farf.i08. de retslærde
Dommere (kan) i den offentlige Mening .

.

erholde en moralsk Meddomsmand. Lehm.
IIIlOl. -doms-ret, en. (emb ) domstol,
i hvilken ogs. meddomsmænd har sæde. Sal.
XII.556.

I. Mede, en. ['me'fla] (sj. i rigsspr.

Med. Moth.M98. nu især i ssg. Læsmed, jf.
ogs.S\ædemed(e).f\cie,Maie.Schand.IF.293.
Søiberg.LL.8. jf.u. Slædemed(e). Mej. TJwr-
sen.160. jf. flt. Meier. Zetlitz.(Rahb.LB.I.

208)). flt. -r. {sv. (dial ) med(e), stang, skede-
mede, no. mei, oldn. mei9r, træ, stang, slæde-
mede; jf. I. Gænge 4.3) om (hvert af) de to
fortil opadbuede træstykker ell. metal-
skinner, hvorpaaen kane, slæde ell.kælke
glider; kane-, kælke-, slædemede. (iscer

i flt.). Moth.'M77. VSO. en (kælke) hvis
Meder forneden vare beslagne med Jern.
Sauch.MfB.119. (han) rejste . . sig midt
under Farten op paa Mederne fa: afslæden).
Pont.LP.1.34. Slæden skar . . op i Vejkan-
tens Snelag, og blev stående dødt med den
højre Mede op i Luften. Børd.LB.75. Sjæll
Bond.131. MDL. Feilb. staa paa meden
ell. meder, iscer om børn: (faa lov til at)
køre med ved at staa paa mederne og holde
sig fast i siderne af kanen ell. slæden, en
hel Flok Børn . . ventede paa, at der skulde
komme en Slæde forbi, for saa at . . faae
Lov til at „staa paa Meder". BaMd.J5.9.

Pol.^fil931.9.sp.2. I om tilsvarende gænger
under isbaad, flyvemaskine olgn. Skyde-
pram . . under Bunden 2 jernbeslaaede
Meder, saa at Prammen kan glide hen ad
Isen. Politis.Kosterbl.*y,1925.2.sp.2. (flyve-
maskinen) brækkede den ene Vinge og
begge yi.eåeTne.Pol.^yil929.1.8p.2. paa
sænkekiste: DagNyh.^liol927.Sønd.4.sp.4.

II.Mede, en. ['meåa] /ff.-r.(»p.mete (n.);

10 tU IV. mede ell. muligvis forkortelse af Me-
dekrog olgn.; nu næppe 6r.) redskab, hvor-
med man meder; tnedetøj; ogs.: mede-
krog, de (kunde) ei bruge deres Garn . .

men de behiulpe sig med Meder. Beiser.

11.566. han kunde Ugge mange Timer i

Rad taus, og fange Gedder, og jeg ved
Siden af ham . . med min Mede. Bahb.E.
1.183. »Tag saa din Skiortenaal,

| Og bid
den til en Mede. Oehl.XG.105. der (kom)

20 den skjønneste Fisk nogen vilde see for
sine Øine paa Meden. MWintherJ)a.Folke-
eventyr.(182S). 74. jf. Bagges.D V.IX.82.

III. Mede, en. se I. Meje.
IV. mede, v. ['meda] (sj. mæde. Clitau.

PT.139). -ede. vbs. -nin^ (Fedders.FF.52).
(cenyd. d. s., sv. meta (t bet. 2; dial. ogs. i

bet. i), no. dial. meita, gøre stikkende, sig-

tende bevægelser, fiske med stang ; vistnok sa.

ord som oldn. meita, skære, got. maitan, hugge,
30 skcere, hvortil oldn. meitill, huggejcem (jf.

Mejsel^; af bet. „hugge, stikke" har da ud-
viklet sig bet. „gøre stikkende bevægelser",

„sigte (efter)", hvoraf rimeligvis igen bet.

..fiske (med stang)" ; ved bet. 1 kan (i dansk)
foreligge tilknytning til det ubeslægtede subst.

II. Med, oldn. mid, hvortil oldn. mida, tage
mcerke paa, lægge mærke til; jf. II. Mede)

1) (nu vist kun dial.) holde ell. føre
noget (pH, gevær olgn.) x en stilling, saa

40 at det er rettet imod, peger imod et

vist maal; ogs. m. redskabet som »ubj.: være
rettet imod; sigte (efter), (iscer m.præp.
med eW. til, efter, ad olgn. Eøysg.S.81.
266). (I drak af hendes glas) og meedede
endda til med Munden just paa det Sted,
hvor hændes Mund havde rørt. KomGrøn-
neg.I.314. (de) skøde deres Kastepile paa
(fjendernes fartøj), og medede ved hvert
Kast meget nøie. Reiser.I.312. *min Haand

50 (skal) bringe Død did, hvor mit Øie me-
der. NordBrun.Jon. 90. *De hvæsse kun
det Spyd, som til dit Hierte meder. Zet-
litz.(PoetSamlJII.ll). *Der mægtede ingen
saa vist som han | Med Pul og Bue at
mede. TBruun.III.371. jeg selv stod og
medede (o: med bøssen) meUem dem begge
(o: to andre jægere) for at faa Bud med.
NTretotc-Loof.PaaJagt i Rumænien. (1904).
56. AchtonFriis.D0.il.286. Thorsen.160.

60 OrdbS.(sjæll.). | overf.: tage sigte (paa);
sigte (til). *det Maal, hvor til vi skulle
meede | I voris Lefnets Fait. Sort.PSkan.
84. Lyksaligheds Befordring . . maa være
det Hoved-Øyemed, hvortil Philosophien
meeder. Eilsch. F. 63. TMørch.MULevnet.I.
(1831). 3. *Hvad er der nu, som leder

|

XIII. Rentrykt »/s 1932 74
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Din Aand, at vildsomt fra sin Vei den
bryder? |

Hvad heller mon dit Sind til

Andet meder? CKMolb.Dante.1.66. \\ talem.,

som udtr. for (ikke) at ramme rigtigt, (ikke)

at naa det tilsigtede olgn. Tit meder man
ej did, som man vil skyde, og skyder ej

did, som man meåer. Mau.9014. med det
samme støde (o: stødte) hånd til ham,
men med saadan en ubesindig Ifrighed,

at hånd icke kunde ramme, som Hånd
meedede til. Dumetius.III.94. slaar du,
som du meder? OrdbS.(sjæll.).

2) (& ell. fagl.) fiske med stang (for-
synet med snøre, krog og mading) ell. med
haandsnøre. Clitau.PT.139. *Liden Gun-
ver meder med Silken-Snoer. Ew.(1914).
III. 205. Aarestr.SS.V.126. Fedders.FF.52.
Feilb. hilledl.: dette skrømtvis at kaste sig

ud i Livets Strøm og saa samtidig sidde
og mede efter sig selv og fiske sig selv

op i en eller anden kuriøs Formumning.
JPJac.II.83.

II
trans.: fiske (efter); fange.

*Vi medede de tause Fisk. Winth.V.202.

jf.: han (betroede) enhver, hvis Knaphul
han fik medet paa sin Pegefinger, at (osv.).

Tops.II.124. talem. (nu næppe br.): Mand
meder og den fisk, som nødig vil. Moth.
M98. jf. Mau.2155. \\ overf., i udtr. for
(ivrig) stræben efter at faa ell. naa noget.

ofte meder Grubleren sit hele Liv forgiæ-
ves, medens Vidspilleren drager det eene
fulde Dræt paa Land efter det andet.
Bagges. L 1.182. Der er ingen Uærlighed
i dette; ingen Meden efter Publikums
Gunst i denne Introduktion. HSchwanenfl.
ln.76. mede med guldkrogen, se Guld-
krog.
Ilede-, i ssgr. især af CH. Mede ell.)

IV. mede 2, i alm. i betegnelser for (dele

af) fiskeredskaber.

Med-ed, en. (jf. Kønsed; hist.) om
(parts)ed med mededsmænd. Sal.XII.556.
-eds-mand, en. (jf. -sværger; sml. Køns-
nævn samt I. Lov 4; hist.) især i flt, om
et antal mænd, der aflagde ed paa, at de

ansaa den ed for sand, hvormed sigtede fra-
lagde sig en vis beskyldning. Nørreg.Privatr.

VI.12. Allen.Eaandb.142.
Mede -fisker, en. (fagl.) angelfisker.

Fedders.FF.51. -fiskeri, et. (fagl.) angel-

fi,skeri. Scheller.MarO. -gad, en. ('-gaj.

JVJens.HF.119. Feilb.) (jf I. Gad 2; især

jy.) medestang. Aakj.VB.180. -krog:, en.

{ænyd. d.s.; j/.II.Mede, Krog (1.1.3), Fiske-
krog samt I. Angel 1) VSO. MO. OpfB."^
IV.514. Feilb. billedl: *(guldet er) kun

|

At tragte efter som en Medekrog,
|
Hvor-

med man fange kan alt, hvad man lyster.

Grundtv.PS. II. 275. -line, en. (f -linie.

Leth.(1800)). (ænyd. d.s.;jf. Fiskeline) d.s.s.

-snor. VSO. M6. Sal.VI.633.
Med-elsker, en. (f -elskere. LTid.

1734.474). (nu si.) d.s. s. -bejler 1. vAph.
(1759). VSO. MO.
medens, konj. og adv. se imedens.
Mede-orm, en. {jf. sv. metmask; nu

dial.) om regnorm (anv.som mading). EPont^
Atlas.1.659. Tychsen.A.1.792. Feilb.

Meder, en. {ænyd. d.s.; til IV. mede;
1. br.) person, der meder; medefisker. VSO.
Mederen er med en Inderlighed, som in-
gen anden optaget i Naturens Skød. Aakj.
BT.174. *Ræt som en Mædere meest
lurer, naar hånd mærker,

| At Fisken
spiller digt omkring hans Orme-Ret . .

|

10 Saa lurer Satan. Clitau.IE.40.
Mede-snor, en. {ænyd. d.s.; jf. -line)

snor paa medetøj; fiskeline; fiskesnøre. *paa
den kolde Strand

| sad rolig med sin Mede-
snoer

I
en fattig Fiskermand. Oehl.Digte.

(1803).48. *Jeg kasted min Medesnor i

Vand . .
I
Og drog den sprællende Fisk

paa hanå. Hauch.MfB. 362. Ploug.VV.II.
135. Feilb. -stang, en. ^^. -stange (Ing.
Levnet.1.55) ell. (alm.) -stænger, (jf. -gad

20 samt Fiskestang^ stang paa medetøj; ogs.

om medetøj (som helhed). Werfel.Fiskerb.
13. Eauch.SD.1.286. Frem.DN.531. Feilb.

-tej, et. {ænyd. d. s.; jf. -stang samt IL
Mede) redskab (bestaaende af stang, snøre
og krog), hvormed man meder. Werfel.Fi-
8kerb.l6. Drachm.E0.50.
O Med-fange, en. {ænyd. d. s.; jf.

-fangen) den (person), der er fange sammen
med en anden (især i samme celle ell. fæng-

30 sel). den gamle Tyrk, min Medfange i

Siberien. Blich.(1920). V1I.40. Ing. VS.III.
168. VSO. MO. S&B. -fangen, part.

adj. best. f. og flt. -fangne ell. (nu næppe br.)

-fangene (Reiser.1.310). {ænyd. d.s.; jf. -fan-

ge; især bibl.) som er fængslet, fangen sam-^

men med en anden, mine Medfangne. Rom.
16.7. CPRotJie.JN.43. Kommer de fangne
i Hu, som vare I selv medfangne (1819:
medhnndne).Hebr.l3.3(1907). \\ overf. Epa-

40 phras, min Medfangne i Christo Jesu. Phi-
lem.23. -faren, part. adj. [III.5.1] [-|fa-'-

r(9)n] (ogs. (som fk.) -faret. CPRotheJN^
234. jfSlange.ChrIV.602). {ænyd. d.s., part.

af ænyd. glda. methfare, behandle (paa en
vis maade); jf. -fart samt II. fare 3; nu
1. br. i alm. spr.) som er (blevet) genstand

for en vis behandling (medfart); behandlet

paa en vis maade; medhandlet, (især som
præd. m. nærmere bestemmelse ved adv. vel

50 olgn. (Moth.F75) ell. (jf. -fart^ nu næsten
kun ilde^. Imidlertid sætter Franzosen
haardeligen an paa Philipsborg, og bliver

lige saa haardeligen medfaren af samme
Stads Guarnison. Gram.Breve.56. (man ser)

hvor udædisk han haver handlet, men og
hvor naadig han er medfaret. CPRothcJIs.
234. være, blive ilde medfaren. Moth.
F75. Slange.ChrIV.505. VSO. MO. S&B.
-fart, en. [III.B.i] {ænyd.d. s., sv. no. d.s.;jf.

60 -færd, -faren samt Fart 5) fremgangsmaade,
fremfærd m. h. t. noget; især: adfærd over

for en person ell. ting (som er afhængig
af en, i ens magt olgn.); maade, hvorpaa en

ell. noget behandles; behandling; nu næsten

kun (jf. -faren^ om streng, daarlig, ond be-

handling og i alm. set fra den persons elL
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tings side, der er genstand for en saadan (i

udtr. som faa en slem, værre medfart olgn.).

De, som nyde Frihed med Hals og Haand
over deris egne Tienere, (skal) forholde
sig efter Lands Lov, at de dennem ej ved
Ulovlig Medfart forbryde. DL.3—2—1. Du
fortiener icke anden Medfart; thi du est

en Misdæder. HolhJepJV.o. O, gid I faaer
en Ufærd, I Gripomenes! for jer Medfart
imod Herskabet. sa.DS.IF.5. han (om-
gikkes) Negerne . . med en besynderlig
Venlighed . . Negerne (var ikke) vante til

saadan Medfart. Mall.SgH.43. Georg (var)
reent fortumlet af Henrykkelse over den
yndige Medfart han fik hos Greven. JBTC

And.VlII.oO. Selv Kirkens mægtige Præ-
later vare Ikke sikkre for voldelig Med-
fart af de tøilesløse verdslige Stormænd.
AUen.1.9. (toldbetjenten) fører Klage paa
Fiskernes Vegne . . over den Medfart,
som er bleven en af samme Fiskeres Per-
son og Bopæl til Del .DrrtcAtw.SS.68. for
saadan sin Ulydighed imod Kongen, og
haarde Medfart med Biskopen, blev
han . . giort Fredløs. Borrehye.TF.723. En-
gelst.Qvindekj.l92.^\ov\\gva.Q^i^,i:t, (jur.;

nu næppe br.) lovlig fremgangsmaade. Hvo
som optager, flytter, eller setter Skiel-
steen, eller Stabel, uden lovlig Medfart.
DL.6—18—1. han (er) efter lovlig Med-
fart nu nylig . . sat fra Gaard og Gods.
Cit.l736.(JySanil.4R.III.250). O -for-
bnnden, part. adj. [nL2.i, 5.?] (jf.-for-
vantj til forbinde 4.i, om person: som er

forhtnden (i forbund) med en anden; alli-

eret; som subst: forbundsfælle. Slange.Chr
IV.561. lader os . . gjøre ham til vor Ven
og Medforbundne (Chr.VI: medstridere^.
lMakk.10.16. jf.: Gravene vare tilfrosne,

Isen havde ogsaa denne Vinter viist sig
som Fjendens Medforbundne, og dannede
en sikker Bro over Søerne og Havet. £/-
lar.DV.313. -forrant, adj. [UI.2.i, 5.J]

(nu næppe br.) d. s. s. -forbunden, hans det
Romerske Rige medforvandte Fyrsten-
dømme, Holsten, Stormam og Ditmar-
schen.Slange.ChrIV.1213. som subst.: PN
Skovgaard.BS.30. -frier, en. {ænyd. d.s.,

SV. medfriare ; nu næppe br!) d. s. s. -bejler 1.

I har meere end en Medfrier at stride mod.
KomGrønneg.IlI.95. VSO. MO. -fælle,
en. (jf. -gesel, -kammerat, -kollega; sj.)

kammerat. OLund.Smaahilleder fra Helsing-
ør1800-1830.(udg.l900).8L -færd, en.
[III.5.11 flt.-\ d.s. (Hummer.!K.I.27). (ænyd.
glda. d.s., oldn. meQferå; synes først igen
at være kommet i mere alm. brug i slutn. af
19.aarh.; især O) d.s. s. -fart. Slige Guds
Medfærd seer vi ogsaa i andre, hvilcke
Gud haver ligesaadan handlet med, som
med lacoh. Hummer.JS.1. 27. VSO. MO.
nu vist kun om ublid, ond behandling, især
m. tilføjet adj.: Den Medfærd, Whiggerne
i Romanen faar, trænger ikke til vidt-
løftig FTemstHliDg. Brandes.IX.409. Græ-
sken maatte (i den lærde skole omkr.1775)

lade sig nøje med en meget stifmoderlig
Medfærd. Sech.D.11.637. de vældige Torsk
(søger) med voldsomme Slag . . at frigjøre
sig for den umilde Medfærd, de er under-
kastede. NCEom. Læsebog. III. (1887). 340.
(den nordiske litteratur i sagatiden) fik en
ilde Medfærd fra deres (o : de tyske lærdes)
Side. NordslSønd.Folk.l909.387.sp.2. -fedt,
part. adj. [in.2.i, 7(5)] (nu ikke i rigsspr.

10 -fed. Pflug.DP.1000. Holb.EpJI.268. LTid.
1732.27. Feilb.). (æfiyd. d. s.; jf. -baaren,
-skabt) om egenskab olgn.: som er til stede

allerede fra fødslen; givet i ell.ved fødslen;
(ned)arvet. (især O ogs. m. tilføjet hensobj.).

deres Ondskab var dem medfødt.Ftsd.i^.
10. bruger dend Veltalenhed og Yndig-
hed, som jeres Øyne og Mund er medfød.
Kom Grønneg.1.120. (de) skulle miste de-
res medfødde Rettighed til Fyrstendom-

20 mene udi Lehn at tage. Slange.ChrIV.196.
•Den medfødte Kraft | Blier drevet af en
medfødt Trang til mandigt

|
At øve sig.

0ehl.HJ.112. »den høie Byrd og medfødt
Adel I Afpræget er i hendes Ord og Aasyn.
Hrz.KRlJ.94. enten Altyskeriet er med-
født eller senere ti]læTt.XatTid.'^/il921.

Aft.l.sp.1. if.: den tørhed og magerhed,
der udmærker næsten alle vore årbøger
. . er dem uden al tvivl medfødt. ADJørg.

30 M.202. om sygdom olgn. (mods. erhvervety;
Panum.147. medfødte Misdannelser..KP(Mj<.
Retsmed.1.211. H (sj.) m. mere verbal bet., i

forb. blive medfødt, gives (en) i ell.ved

fødslen; (ned)arves. ethvert Menneske bli-

ver medfødt en vis Grad af Forestillings-
kraft. ITaZZa^er.io. Hvad vore Fædre er-
hverve, det bliver medfødt i os, skjøndt
naturligvis kun som Drift eller Tendents.
HauchJV.307. -fele, r. [in.2.i, 5.8] [-,fø('-

"la] (jf.-io\e\se, -følende; O, l.br.) føle
(noget sammen) med en anden; forstaa, dele

en (især smertelig) følelse hos en anden, (da)
De skriver med saa megen Følelse, maa
De ogsaa kunne medføle en Vens Lidel-
ser. Éahh.E.lI.291. Omslaget i Svend
Byges Sind (burde) kunne medføles af
Læseren. HBrix.(Pol.*/i 1909.5. sp.6). det
menneskeligt medfølte Billede af det lille

forblæste Naturvæsen i (en fortælling).Vilh
50 And.N. 97. Mennesker, der . . er i Stand til

at medføle andres Kvaler. KMich.(PoWlit
1929.9.sp.4). I (sj.) uden obj.: have med-
følelse (med en) (i noget), kun onde Men-
nesker medfølte ikke i hans Sorg. EBrand.
(PoUyil923.13.sp.l). Lykkelige er de For-
ældre, som . . kan leve med Børnene, gaa
ind paa deres Tankegang, medfantasere,
medføle, ja medtænke. PoU^/3l927.10.sp.4.
-fele]i»e, en. [IIL2.1, 5.3] [-ifø-'lalsa; ogs.

60 (især i bef.l) -jfø-lalsa] 1) (fD, l.br.) som
vbs. til -føle (m. overgang til bet. 2). ingen-
steds udvidedes mit Hierte saa voldsomt
til Medfølelsen af borgerlig Elendighed.
Bagges.L.II.63. Vi aner med instinktets
med-følelse, at denne higen mod et intet
er noget positivt. Grønb.Videnskabens stil-

74*
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Ung.(1912).ll. jf.: Ved Cholera er . . Ab-
dominal Organernes Læsion i højere Grad
tilstede, Reactionen bliver som Følge
deraf heftigere, drager derved flere Or-
ganer i M.eåiø\e\sQ. BihlLæg.XVI.236. 2)

(jf. -hu^ følelse, som vækkes af en lignende
hos en anden; følelse aflyst ell. (især) ulyst,

fremkaldt ved forestillingen om en andens
gunstige ell. (især) ugunstige (smertelige,

pinefulde) tilstand; deltagende, sympatisk
følelse; deltagelse (3); sympati, det, han an-
saae for sin egen Følelse . . var Medfølelse
for og med et af de . . ædleste Hierter.
Bahb.Sandsig.294. VSO. MO. Det havde
. . et Udtryk af Melankoli og Medfølelse,
dette Buk. Schand.IF.205. *man (ved) al-

drig sikkert,
|
hvor megen Del Nysgjer-

righeden
|
har i Ens kjærlige Medfølelse.

JakKnu.Va.232. Der hvilede en knugende
Sorg over Byen, og en dyb Medfølelse
med de saa frygteligt ramte Familier be-
sjælede alle. FlensbA.^^/iol931.2.sp.4. -fe-
lende, part. adj. [III.2.1, 5.3] [-(fø-'lana]

('^/.-følsom; især Cp) deltagende ell. tilbøje-

lig til at deltage i andres følelse (bekym-
ring,sorq); som har medfølelse (2); sympa-
tetisk. VSO. Et medfølende Hierte.itfO.
„Aa, alle de Hjemmeopgaver," mumlede
Fru H. medfølende. Hjemmet.l913.929.sp.l.
Han havde ikke haft eet medfølende
Ord med hende. Lauesen.S.161. jf.: denne
Kval er . . medfølende (Brandes. E. 129:
sympathetisk^, thi han ser Samfundet ka-
ste sig over hendes Rygte med et hy-
æneagtigt Raseri. Brandes.lV.93. I. -fel-

f'e,
et. [ni.2.2] (ænyd. d. s.; nu næsten

un emb.) følge (H); ledsagelse; følgeskab.
Adressen (blev) overbragt til Kongen un-
der Medfølge af Stadens Magistrat. Lehm.
11.72. Aar 1861 Løverdagen den 12te
Januar gav Fogden i Thorning Herred
. . Toldvæsenet fra T. Kjøbstad Medføl-
ge paa en Inqvisitionsreise. -ffyZiin^'.IirJ".

20é. En herværende Formand fik Byfog-
dens Medfølge tU hans Hustrus Bopæl for
der at faa udleveret en Livsforsikrings-
police. Pol."/ii 1908. 2. kommer vrag til

land uden levende menneskers (ell.

uden folksj medfølge (osv.). CPalM.
0.388. Scheller.MarO.

j|
(nu næppe br.)

konkr.: følge (Il.2.i); (rejse)selskab. Staternes
Fuldmægtige og deres Medfølge motte
bekomme de omtalte Leyde-Brefve. S/an^e,
ChrIV.1048. Leth.(1800). VSO. II. -falff'e,
V. [-iførqa] præt. -fulgte ell. f -følgede (Pflug.
DP. 354). vbs. jf. I. -følge. {ænyd. d. s.; CP

(især i mere formelt spr.), emb., T) 1) [nL2.2]

følge med; ledsage (I.2). t.l) om levende væ-
sen (person). De vare medfulgte af mange
Tienere. VSO. (en) Eskorte (skal) medfølge
Toget. Pol.^li-it906.1. Hr. N. N. medfølger
Selskabet til PsiTis.EkstrabUyiol920.1.sp.3.
uden obj.: mand (kan let) regne, hvor
mange Tienere og Opvartere der har med-
fuldt. Slange.ChrlV.lOO. jeg var . . kun en
medfølgende Tilskuer. Goldschm.NSU.VII

24. overf. (jf. HI. følge 2.2;.- man (tog) fat
paa læsningen under fælles opmærksom-
hed og medfølgen som i en dansktime.
EdvLehm.Om bibelen.(1906).35. 1 .2) om ting,

der (frem)kommer sammen med, følger med,
ledsager noget andet. || m. overgang til bet. 2.

Aandelavene er af en langt anden natur
end de andre medfølgende Prosodiske
Egensk&her. nøysg.AG.12. de gik ud, og

10 prædikede allevegne, og Herren arbeidede
med, ogstadfæstede Ordetvedmedfølgende
(Chr.VI: efterfølgende; Tegn.Marc.16.20.

Ij (jf. III. følge 1.5) om bilag olgn., som ved-
lægges, uagtet Unøiagtigheden, har jeg dog
troet det af Interesse at lade det (o: et kort

over klitterne) medfølge. Andres. Klitf.ir.
kvittering medfølger

j
især i part. brugt

som adj.: vedlagt; dels (nu næppe br.) perf.
part.: den, meerbemeldte Cirkulaire med-

20 fulgte BeTegnmg.MB.1821.10. smst.1846.76.

dels præs. part: de medfølgende Lædertøis-
soTter. MR.1828.33. S&B. 2) [ni.6.1] m. fore-

stilling om en aarsagssammenliæng : ledsage

(2.1). de Uleyligheder, som gierne saadanne
Udtrækninger vaeåfølge.Slange.ChrlV.dSO.
præs. part. brugt som adj.: høy Alderdom
og medfølgende Skrøbelighed. SZaw^fcC/ir

IV.2o2. de have givet deres Formue til

Priis, for ey at uleyliges af medfølgende
30 Sorger. Speda^or. ^5^. -felger, en. [m.2.

2-3] piføl'qar] (glda.d. s.; især Qp) person, der

følger med en anden; (rejse)ledsager; ogs.:

person, der hører til samme parti som en
anden, følger ham som tilhænger, menings-
fælle olgn. (han) haver til medfølgere sine
Herrer, Tienere, Lif-skytter og Guarde.
Pflug.DP.602. Orus . . bemægtigede sig
Hispanien, hvorofver hånd satte en af sine
Med.følgeTe.IIolb.Intr.1.206. (han) viste

40 sin Medfølger den Dør, han skulde søge.
Blich.(1920).X.70. Thyreg.UdvFort.1.76. jf.
(om kvinde): St. Ursules og hendes Med-
følgerinders Martyrdød. iri(?.i7'4^.405.

Hauch.IlI.lS.
II (J", nu sj.) i en fuga: gen-

tagelse af hovedtemaet i en anden stemme og
paa andre tonetrin; ledsager; svar (Comes).
MusikL.(1801).157. Meyer.H78. || (jf H.
-følge 2) om ledsagende fænomen. Alder-
dommens Medfølgere, Træthed og Mødig-

50 hed. Slange. ChrlV.1423. -felsom, adj.

[in.2.1, 5.8] (sj.) medfølende, jf.: i sit ubæn-
dige Had til det Liv, der umedfølsomt
levede videre omkring ham, dræbte han
alt levende, der kom indenfor hans Haand.
SMich.Æb.68. -f»p, et ell. (sj.) en (Kierk.

1.73). [-|fø-V] « Moth.; vbs. til -føre 3; jf.
-bringende 2; CP, næsten kun i mere for-

melt spr.) forhold, som noget medfører; for-

hold, der følger af noget; følge (IA); konse-

60 kvens. da jeg havde erholdt god Oplysning
om . . min egen Constitutions Medfør, og
derefter indrettet min Cuur, blev jeg .

.

mere frisk. FBagger.Personalia. (1792). 14.
Saaledes var Sagens Medfør. VSO. *sligt

(0: onde ord) har Vreden i Medfør (o: vre-

den medfører sligt).Wilst.ll.XX.v.255. Civi-
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I

lisationens Medfør, den europæiske Paa-
klædning. StBilie. Gal III. 98. forstanden
(kan) se syndigheden som et naturligt

medfør af at den evige levende ånd . . er

blevet klædt i en jordisk skikkelse. Lefolii.

Sandhed ogVirkelighed.(1898).50. \\ (jf.-hold

2) 1. hr. uden for forb. m. præp. imod, ef-

ter ell. (nu næsten kun) i og nærmere be-

stemmelse ved foreg. gen. ell. flg. præp. af, m.
bet.: i strid med ell. i overensdemmelse med,
som følge af, ifølge, i henhold til. efter

Kunstens ^i.eåføT.LTid.1733.631. en Skam .

.

der vederfoer ham imod hans Borgerbrevs
Indhold og Medfør. Stampe. IV. 185. Ud-
tryk (for videnskabelige fænomener) hentede
af Sproget selv . . ere dannede i Medfør
af deres eget Væsen. Ørst.AX.11.99. Laug-
mændene skal, efter Lovens Medfør, døm-
me (ham) fri. Crrundtv. Snorre. III. 215. i

Æmnets Medfør maatte Hamlet (hos Shake-
speare) være Yngling. Brandes.VIII.430.
Bøder, som paalægges i Medfør af denne
Lov, tilfalder .. Statskassen. LoiJVr. 90* V«

1916.§1019. i forb. m. Embede: hvis ikke
(han holder sin ed), bliver jeg foraarsaget,

efter mit Embedes Medfør, at afhugge
hans Sporer. LTid.1725.462. det kand ikke
have været imod hans Embeds Medfør.
KSelskSI(r.V.30. i embeds medfør, se Em-
bede 2. jf: *I Medfør af den Stilling, jeg
beilæder.PalM.AdamEJII.212. -fere, v.

[-ifø-ra] vbs. jf. -fer, -førsel. {ænyd. d. s.; til

HL med 3.2, 14) 1) O til IL føre 1 (jf. II.

føre 6.8^; føre, bringe med (sig), (skippere

bør ikke) fleere Folk medføre, end de tU de-
ris Skibe nødvendig behøve.Di.3

—

11— 9.

Giftermaal bliver afhandlet af de St^re
imellem Vennerne, og hvad Gods hver
skal medføre. Pftug.DF.608. (to) cyklende
Mandspersoner, hvoraf den ene medfører
Rygsæk. PorøÆ.iV»i955.5. jf.bet.2: disse

Vinde medføre . . megen Kulde. Engelst.

(Beiseiagt.II.283).
\\ f præs.part.m.pass.bet.

(jf. FalkT.SyntJ216. Mikkels.Ordf.375.414).
hvert ØyebUk maatte (vi) enten befrygte
os for vor eegen Undergang eUer de med-
førende Instrumenters Fortabelse. LTid.
1736.780. 2) (jf II. føre 5; tim kun i udtr.,

der ogs. kan opfattes som hørende til bet. S)

som u^gl. anv. af bet. i: indeholde; indebære;
udvise, (de dariske ventede, at) de Svenske .

.

ikke gafve nogen saadan u-venlig og ska-

delig Mistanke Magt, som deres sidste

Skrirvelse siuntes a.tmedføre.Slange.ChrIV.
1190. *Hvad er vel en Baron? . .

I
Med-

fører slig en simpel lille Lyd
|
Begreb

om mere Vid? PAEeib.(ForSandhed.I.215).
«p<c.tud/r.t medføre sandhed: CitJ.786.

(Fr Wulff. Det kbh. Barberlavs Hist. (1906).
111). Ihvorvidt denne Fortælling med-
fører Sandhed eller ikke, kan jeg ikke
sige. BiblLæg.XVIII.99.

|| jf bet. 3: den
Nytte, som et dansk Lexicon i adskillige

Henseender kan Tnedføre.Langebek.Breve.5.
de Embeder, som medføre det, at forvalte

Sterboers og Umyndiges 'Midler. Stampe.

1.456. 3) (jf. -før; især to) tilJI. føre 2.2:

føre med sig som noget naturligt (medføl-
gende), som en naturlig følge; bevirke; frem-
kalde, den Fattige saavel som den Rige
maatte vederfares, hvis (o: hvad) Lov og
Ret medførte. Slange.ChrIV.9. At den Fri-
hed (o: fribilletter i et teater) skulle med-
føre Uordener, troer jeg ikkeJPAHeibJ.xx.
en Forseelse, som . . kan medføre Straf af

10 Fengehod. Grundl.(1849).§8o. de uerstatte-
lige Tab, som Livet bringer, og Døden
medfører. Brandes.XIII.537. OUeimpræg-
nering (af bjælker) medfører, at Forskyd-
ningsbrud itke sker fuldt saa pludseligt
som eUers. Suenson.BJI.106. -fersel, en.

(1. br.) som vbs. til -føre (1). de til Medfør-
sel beqvemme Pumper, hvoraf Hollæn-
derne sig til Søes he^ene. LTidJ.737.268.
II

{ænyd. d. «.; foræld.) konkr.: d. s. s. Fø-
20 ring 2.S. Sal.VII.379. -gaa, v. vbs. jf.

-^ang. {ænyd. d. s. ; jf. gaa med u. gaa 27)
t) [111.13.3] (sj.) til gaa 3.8, om person: gaa
med paa; indrømme. Han vilde absolut ikke
medgaa, at jeg kunde forstaa et Ord af,

hvad han sagde. Kehler.BE.31. 2) [IIL13.2)

[S gaa med (27.2); forbruges, (især i forb.
m. præp. til). 2.1) til gaa 6.J, om forraad
olgn. (ved denne kedel) udfodres ickun halv-
deelen saa meget Brændeveed, som eUers

30 medgaaer ved de nu brugelige Kliedeler
af lige Størelse. LTid.l720.Nr.l9.7. de
umaadelige Summer, der medgik til nye
Jernbaner. Goldschm.NSMJ.48. Paa denne
Rejse . . var det sidste af hans Kapital
med^didiet.IhrachmJF.1.284. 2.2) til gaa 7,

om tidsrum, som udkræves til en vis virksom-
hed(s fuldendelse), tid, som noget tager, den
Tids-Succession, som medgaaer til at gjen-
nemvandre Haven. Eeib.Fro8.II.296. 40

40 Dage . . medgaae til Balsameringen. IMos.
50.3(Chr.VIafvig.). Schand.AE.258. Z) part.
medgaaende brugt som adj., som udtr. for
bevægelse i en vis retning t forhold tU noffet.

|l [in.4.1, 16] J, tU gaa 4.1, om strøm, mnd,
fartøj: bevægende sig i samme retning som
et sejlende fartøj. Endelig ud paa Efter-
middagen blev Vejret helt godt og Vin-
den medgdiaende. Drachm.STL.269. med-
ogmodgaaende Se\lere.Skjoldb.S.170. med-

50 gaaende Strøva.. ScheUer.Mar0.jf:Torpeåo-
h2i2iden dervarmedgaaende medEskadren.
smst.

II
[III.4.2] (jæmb.) til gaa 4.1, om spor-

skifte : som befares i retning med tungespidsen,,

som sporene danner. DSB.TjenJ.27.
\\ (jf.lll.

med 2.S samt Medgang 1 ; O, i. br.) overf., til

gaa 10.1 : som foriøber, udrnMer sig paa en
(for en person) gunstig maade. Perioder
med virkelig medgaaende Konjunkturer,
GadsMag.1930.146. -gang, en. {cenyd.

60 glda. d. s., sv. medgang; J^ -gaa) 1) (jf.
-gaaende u. -gaa 3^ egl. som. udtr. for en
bevægelse i en vis retning (i forhold til en
person).

\\
[ni.2.3] om det forhold, at skæb-

nen (paa varig maade) er (en) gunstig, at

vilkaarene i livet føjer sig fil ens bedste

(især i ydre henseende); god fremgang i det^
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man foretager sig; (varigt) held; (varig)

lykke (i ydre henseende). Et lystigt ansigt

er fodspor til et hierte i medgang (1871:
at Hjertet har det godt;. Sir.l3.32(Chr.VI).

*Kun Medgang vil det kielne Verdens
Barn. Brors.195. Medgang er hvad der er
mig behjælpeligt i at naae mit Maal, hvad
der fører mig til Maalet. Kierk.X.153. have
Medgang. /SÆB. ofte i /"orft. w. Modgang:
*Sorrig og Glæde de vandre tilhobe,

|

Lykke, Ulykke de gange paa Rad,
|
Med-

gang og Modgang hinanden anraabe.-ffiM^ro.

264. den samme udi Modgang, som i Meå-
gZTXg.Holh.MTkr.91. ECAnd.VIII.233. ta-

lem., ordspr. : Til sin Ven skal man komme
buden i Medgang, ubuden i Modgang.ifaw.
11330. jf. Datter 2.5 slut7i.: Livs-Lyst er
Medgangs Daatterl Døds-Attraa er Mod-
gangs Søn I Grundtv.Saxo.1.254. ||

[in.4.2]

m. (spøg.) anv. af foreg, bet, som udtr. for
bevægelse (med haanden) hen over en flade
(„med haarene" olgn.). Jeg stryger med
Haanden op og ned ad Skindet, men jeg
føler hver Medgang eller Modgang. Haa-
rene staar lodrette paa Skindet som Mø-
belplysch. OscJens.IN.42. især som spøg med
barn : man stryger sin flade haand ned over

ansigtet og siger: det er medgang, der-

efter op over det: og det er modgang.
D&H. mærke et trøstende Lommetørklæde
køre løs i det vaade Ansigt uden smaalig
Hensyn til, om det lavede „Medgang" eller

„Modgang" paa 'i^d&sen.Sønderhy.Midtien
Jazztid.(1931).8. Feilb.n.568.IV.303. jf.:
Man (har set en bjørn) lægge Labben paa
Panden (o: af jægeren) og flaae hele Hu-
den ned af Ansigtet. Efter Formen er det
Medgang; men ye\békommelBlich.(1920).
XVII.115. 2) t som vbs. til -gaa 2.i. Sko-
venes medgang til ('fejergr-^Verkerne (o:

som brændsel).LTid.l728.390. -gB»él, en.

{ænyd. d. s.; fra ty. mitgeselle; jf. -fælle og
Gesel 1 ; nu sj.) fælle ; kammerat. ReynikeFosz.
(1747).393. -eift, en.flt. (1. br.) .er(Schytte.

IB.V.198. Jacobi.(Skuesp.IV.104)). (i bet.

2: ænyd. d. s. (jf. ænyd.glda. medgaffue i sa.

bet); fra mnt. medegift, hty. mitgift (f mit-
gabe); ,7/. H. Gift samt Hjem-gave, -gift

(1); til HL med 3.2, 14, jf. give en noget
med, give en noget som medgift (u. I. give
3.1^) 1) (sj ) tii -give 1: hvad der gives

sammen med, som tillæg til noget andet.

Ærgerrighed (er) en hyppig Medgift til

digteriske Naturanlæg. ^randes.JX.lSS. 2)

(jf. -give 2) hvad der af penge olgn. gives

en med som særlig ejendom til fremtidig
brug i livet; ejendom (penge olgn.), som en
person bringer med sig ved indtrædelsen i

en vis (ny) livstilstand. *Idag sig een hos
os til Skolegang anmælder . . |

Til Bogen
har hånd Lyst, men Medgifft fattes ham,

|

Hånd udi Skolens Boe begiærer Almiss-
Nara. Falst(DStl929.58). en større Gaard
(i Ondløse), hvilken en vis Atto . . som blev
Munk og siden Abbed i Sorøe Kloster,
bragte dette i Medgift. Estrup.Saml.Skrif-

ter.IL(1851).255.
II

især m. h. t indtrædelse
i ægtestand, naar nand begiver sig i Egte-
skab, skal for hvert Træ . . til en Medgift
betales (ham) 8 Skilling Danske. Forordn.
(Kvartudg.)^yil 710.§2.jf Kierk.IV.ll. i alm.
spr. kun om ejendom (y alm. penge ell. jorde-
gods), som ergivet en kvinde (af forældre olgn.)
med henblik paa ell. i anledning af ægteskab,
og som hun bringer med sig ved sit giftermaal.

10 Hvis den eene forbandede store Rynke
ey var i Panden, kunde jeg agtes for en
beauté; men en Medgift af 80000 Rdlr.
kand nok foraarsage, at saadan Rynke
bliver usynlig for en ung Frier. Eolb.
Forv.4sc. (han tilbød) mig sin Søster til

Ægte. Til Medgift lovede han mig tvende
anseelige Skibs-Parter. CPRothe.JN.lOO.
Han bestemde en staaende Capital til Med-
gifter for fattige Figer.Mall.SgH.639. (han)

20 havde faaet et anseeligt Løsøre og meget
Jordegods i Medgift med sin Hustru.
Hauch.II.404. Pharao (havde) givet sin
Datter, Salomo' Hustru, (staden) til Med-
gift (Chr.VI: en skenk). lKg.9.16. -give,
V. [-iqi'(va)] vbs. jf. -gift. {ænyd. d. s.; betS
til dels efter sv. medgiva, ty. zugeben) 1)
[nL2.i, 13.1, 16] (sj.) give noget sammen
med, som tillæg til noget andet; tillægge;

tilføje (som supplerende oplysning), han
30 udførte denne tanke på 4 foliosider, lige-

som han medgav en formel for (ridder-

skabets) hyldingsed. ADJørg.III.37. Hr. K.
. . medgav et Par historiske Oplysninger
om Sigurd Slembe, som man fik la' staa
Ust. JakKnu.A.46. 2) [HI.S.z, 14] U give
en noget med ved indtrædelsen i en ny (livs)-

tilstand, virksomhed olgn.; især: give en no-
get med paa rejsen, vandringen olgn. Hr. C.
(var) som en Ledsagere de Franske Astro-

^nomis medgivet. Lrtd.i756.778. de An-
befalinger, de medgave deres unge rei-

sende h2iaåsm2enå.EngelstPhil.50. PalM.
VIII.199. (glassene) er oftest fundne i

Grave, hvor de har været medgivne de
døde. NationalmusA.1931.14. jf.: de Trø-
stens og Husvalelsens Ord, (præsten) havde
at medgive dem som nærende Manna paa
den kommendeUges møjsommelige Ørken-
vandring. Wied.S.272. jj om gud, skæbnen:

50 (ved fødslen) give en noget med paa hans
livsvandring. Samvittigheden, som Gud
havde medgivet os som Følehorn gennem
Verdens Mørke. AFriis.B.99. jf. (om for-

fatter i forhold til den af ham skabte person
olgn.): Af sit Eget medgav (Shakespeare
Hamlet) den uudgrundelige Dybde. Bran-
des.VIII.427. spec: f (være, blive (en))

medgiven, (være, blive) givet (en) i føds-
len, som (naturlig) evne; (være en) givet;

60 medfødt jeg spaade ogsaa om mig selv,

hvilket dog ikke er enhver Prophet med-
given. Holb.Arab.lsc. det . . er alle Men-
neskens Børn medgivet at ønske sig lykke-
lige. Gricndtv.Dansk.IlI.7. "jeg har røgtet

mit Ærind.
|
Jeg har talt og sagt efter

medgiven Indsigt | Alt hvad den rede-
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k

lige Mand kan tale. ErzJKI.So. m. h. t.

plante: JPFrahl.AC.51. 3) (i rigsspr. kun
QPi mindre br.) overf., m. h. t. ytring, me-
ning: indrømme (2.3); give ret i. det er . .

bekiendt nok, at efter de hidtil brugelige
Maximer ramme ikke aUe Skud. For in-

gen ufornøden Trætte at yppe, vil jeg
medgive, at hvert tredie Skud træffer.

LTid.17oO.361. Rigtigheden af de frem-
satte Regler medgives af ethvert sundt
Øre. Eeib.Pro8.III.412. jeg (kan ikke) med-
give, at Weyses Musik . . skader Styk-
ket. smst.VII.16. Brandes.KP.lO. Drachm.
LK.23. selv dette medgivet, var der dog
meget at udrette for en energisk Styrer.
KrErsl.DM.lO. „man kan tale med ham
om alt." — „Ja, han er meget forstaaende,"
medgav hxxn.ERode. Den tunge Dør.(1922).
132. m. hensobj.: det vil jeg medgi' Dig.
Wied. US.III. 116. jeg medgiver gærne
min Kone, at Hr. Generalens Favør er os
særdeles godt tilpas.SvLa.AB.?3. -glæde,
en. [111.2.1, 6.1] (jf. -følelse; O ell. filos.)

glæde, som vækkes ved en andens glæde. Sibb.

P.II.384. Sympati, Lyst ved Andres Lyst,

0Aedg\æde).Hø/fd.P8vk.262. En fælles

Stemning af Medglæde greb hele Selska-
bet (ved synet af et lykkeligt par). SKoch.
Ung Krigsmand. (1903). 4. -gørlig, adj.

[mæ5'go'rli| « MO.; fra sv. medgorlig;
til III. med 5; jf. have at gøre med (u.

gøre 9.2^, medkommelig 80 rwT umedgørlig)
god, nem at have med at gøre; nem at komme
til forsiaaelse med og faa til at rette sig

efter ens ønsker; nem at komme ud af det

med; føjelig. Den danske Foged var an-
derledes medgjørUg end (deyi svenske). Bar-
fod.RD.58. Et skikkeligt, medgjørligt Men-
neske var Søren. Thyreg.BB.1.272. 'Naar
Krybben er tom, saa bides

|
De aller med-

gørligste Heste. Drachm.SH.5. *Kan hæn-
des har Fyren sig en lille | Forelskelse
dernede blandt Fjordens Fiskerpiger —

|

de er jo ret medgørlige, om Rygtet
Sanden siger. sa.Jf.i57. En „medgørlig"
Mand er en brav Mand, som er god at

komme til Rette med. Hørup.I.208. Pont.
LR.64. jf. HjælpeO. 'Saa læg dog en
Smule Medgjørlighed for Dagen | Og
kom. PSans.Overs.afMoUere: Misanthropen.
(1880).59. Socialdemokraterne (er blevet)

et borgerligt Parti, der med dansk Med-
gørlighed har taget imod, hvad der for
Tiden var muligt at opnaa.. Pol."/»1905.1.
sp.3. -handle, v. [i bet. 2: -ihan'la] vbs.

-ing. iænyd. d. s. (i bet. 2)) 1) [m.2j] (W,
1. br.) handle sammen med en anden. | til

handle 3.2: hvad der skulde besluttes,
motte . . skee ved begges Medhandling
og Ssimtylike. Slange. ChrlV. 1214. | (jf.
handle sp. 840**^) præs. part. brugt som adj.,

om en i et skuesjnl (med)optrædende person.
de medhandlende Personers Taler. Eeib.
Pros.VI.341. 2) [m.5.i] som udtr. for virk-

somhed, der er rettet imod en ell. noget (især i

pass.). 2.1) (nu næppe br.) udføre en vis virk-

somhed med noget (for at opnaa et ell. andet
resultat); handle (1) med; behandle (1). (mar-
ketenderne forpligter sig tU) de kaagende
Vahre reenlig og vel at tillave og med-
handle. MR.1709.184. Sygdommenes Med-
handling. LTid.1737.o98. naar (ensten)hli-
ver baaren, løfted, eller paa nogen anden
Maade medhandled. Høysg.S.To r. 2.2) ("nu

vist kmi CP, mindre br.) basre sig ad, optræde
10 paa en vis maade m.h.t.en ell.noget; behandle

(2). II
uden nedsæt, bet. (i selve verbet), i alm.

m. nærmere angivehe af behandlingsmaaden
ved vel olgn. ell. især (jf. -faren> ilde,
slemt olgn. (han) hevnede hans Uret,
som blev ilde medhandlet (1907: den
mishandlede). ApG.7.24. jeg (gkeder) mig
ved at være kommen til denne Stad, hvor
jeg kand blive bedre medhandlet, end
paa de fleeste andre Steder. Holb.Plut.1.7.

20 jeg faldt i Tanker over denne gruelige,
umenneskelige, og ret Dievelske Med-
handling. £oWns(m./.255. i Øvrigt bleve
de meget vel medhandlede. Z-rirf.i757.i84.

CBernh.V.282. I denne Tid blev de gamle
Indbyggere slemt medhandlede. KrErsl.
Oversigt o. Middelalderens Hist. I. (1891). 39.
Næppe nogen dansk Forfatters Rygte er
blevet saa uretfærdigt medhandlet som
Ewalds. EBrand/PoUy9l928.13.sp.l). Den

30 unge Kone medhandlede sin Mand med
Stolthed, da hun ikke mente, hans Æt
var saa gammel som hendes. -FB^oim.Fra
BjergeogHattingHerreder.(1922).90. m. over-

gang til flg. bet.-gruppe (mulig (bi)bet. af
mishandling): hun saae hvor (kjolen) var
medhandlet. Skuesp.l3.18. De slæbte Ly-
bækkeren hen til en Baas. Efter en kort
og unyttig Modstand maatte han, aande-
løs og bedækket med Sved, finde sig i

40 deres Medhandling. PJtføM.J.2 75. JVJens.
EE.125. B m. nedsæt, bet. : behandle Ude, ondt;
mishandle, den eniste Sygdom jeg har,
kommer af den Sorg, jeg har at see mig
saa uskyldig m^edhandlet.Holb.Hex.V.5.
Medynk med en forurettet og medhand-
let Person. Politivennen.1799/1800.1531. I.

-haTe, en ell. et (VSO.). [IIL2.2, 3.2]

{ænyd. d. s.; „næsten forældet." MO.; nu
næppe &r.) hvad man har ell. fører med sig;

50 spec. om hvad en brud tilfører siyx mands bo,

af arv eU. medgift. VSO. MO. IL -have, v.

[III.2.2, 3.2] [-|ha'v8] {ænyd. d. s. (i præs.
part.); nu kun i mere formelt spr. (emb.) eU.

spøg.) have, føre med sig, V. hafde . . samlet
tilsammen . . hvad hånd i Holsten med-
hafde af Folk. Slange.ChrIV.1298. dersom
medhaves Mundinge-Strop, stikkes den .

.

over Hovedet af Canonen.Ci<.i77i./'Sø/fri^«
A.*Qqq4'-). (han) udbad sig Tilladelse at

60 maattemedhave (ravnen) i det nye Opholds-
sted. 5Zur;i.('i855;. riiJfii. (soldaten skal)

møde paa Alarmpladsen, medhavende sin
fulde Rustning. Tjenesteregl.272. Jeg be-
der Dem: Tag Professoren med! . . Og
lad ham endelig medhave sin dyrebare
Afholdssangbog. Bergstedt. (Pol. "/t 1923. 4.
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8p.2). II
medhaft ell.især medhavende

brugt som adj., (jf. havende u. IV. have 12.i;

nu næppe hr.) som man har ell. fører med
sig. deres medhafvende Befalning eller

Instrviction.Slange.ChrIV.1163. det var paa
Heldingen med Gassen, efterdi mit med-
hafte Bref lydede paa AmsteTå&m. Klevenf.
BJ.55. Tab af saa stor en Capital, Hest
og medhavende BsigSigQ. Agre.KK.55. faa
Øjeblikke derpaa var han saa fuldkom-
men død, som den medhavende Læge er-

klærede ham tov 2X\?idVQ.Blich.(1833).VI.
119. som subst: Ingen . . maa trykke,
eller i Riget indføre, eller sælge, andre
Almanaker, eller Skrive-Calender . . un-
der samme Almanakers, saa vel som andet
deris medhavendis. Forbrydelse. Di.^

—

21—5. -henher, et. fj/. -henhøre; sj.)

se u. Henhør, -henhøre, v. [IIL13.S] (sj.)

henhøre (2) (til noget, som en del deraf);
høre med (til); dels som vbs. (jf. -henhør^."

de enkelte Skrifters Medhenhøren til Ka-
non. Eierk.VII.14. dels (j/". -hørende, -hø-

rige præs. part. brugt som adj. (ell. subst.):

Imidlertid ansees det dog som Medhen-
hørende til Alvor at ville være strax ved
Haanden for at virke paa Andre. Kierk.

VI.319. som subst. om noget, der henhører
til noget andet, hører med: al anden For-
skjel er forsvindende; al Forskjel mellem
Menneske og Menneske etMedhenhørende
i Jordlivets Mellemspil, og derfor et

Ophørende. Kierk. X. 208. smst. XIII. 581.

-herre, en. (jf.-jnand. 1; spøg., sj.) til

I. Herre 3: Ikke sandt, ærede Medherrer?
Vi er . . galante mod Damerne. Bøgh.DD.
1872.201. jf.: en af hans (o: en universi-

tetslærers) Medherrer i Videnskaben. Bang.
GH.44. -hjælp, en. [III.13.1] 1) (Gi, nu
sj.) som vbs.: bistand; medvirken; hjælp.

Moth.H185. Haarene og Ulden skulde

faae løs uden nogen Medhielp af Kalken.
FBergs.G.135. en Hest, der er bleven

træt, og hvis Medhielp kun vilde forsinke
Reisen. Hei6.Pros.Ji.ii. jf. bet. 2: Til Med-
hielp udi Prædike Embedet blev ham (o

:

Ansgar) given Ebbo Remensis. ÆToift.D-H.

1.67. G.v/6.IJI.i09.
II
medhjælp i besid-

delse, (jur.) udtr. for ihændehavelse og be-

nyttelse af noget, som tilhører en anden og
blot midlertidigt er i ens forvaring. Sal.

XIII.557. 2) en ell. (m. koll. bet.) flere per-

soner, der virker (hjælpende) med ved noget,

hjælper en (i en virksomhed) ; medhjælperne),
(i alm. m. mindre fremtrædende forestilling

om en bestemt person end Medhiælper). de
udvalde hannem til hans Broders Med-
Hielp faaAar for hans Død.Sian^'c.CArlF'.^l.

*Jeg kan ei længer sye saa flink, som før.
|

Du er min Medhielp, seer du. Oehl.A.76.

Jeg har en Svoger, som er Medhjælp hos
en af Huusgeraaderne. CBernh.I.187. Med-
hjælpen Madam J. forlod for tredie Gang
sit Arbejde (o: ved et selskab) med Frem-
tageisen og Afpudsningen ai Glas og be-
gav sig til Køkkenet. Bang.R.5. (præsten)

maatte ansøge om en Medhjælp, og Med-
hjælpen kom. KMich.HE. 30. || spec. (jf^
-hjælperj om hustruen, (gud) skabte Adam
og gav ham en Medhjælp i Eva, en Støtte
i hans Hustru. Tob.8.7. Saasom jeg nu er
istand til at føde en Kone, borde jeg vel
see mig om efter en Medhjelp. PiicL
(1920).XIV.156. ROandrup.Mørket.(1917).
172. -hjælpe, V. [III.13.1] L-ijæl'&a] vbs.

10 jf. -hjælp (1). (sj.) hjælpe (med). VSO. jf.
hjælpe 3: medhielpende Midler, saasom
Aareladen, Spanske Fluer. LTid.1746.474.
-hjælper, en. [III.13.1] [-,jæl'69r] ((f}
-hjælpere. Graah.PT.II.125). (glda. (flt.)

medhielpere (Suso.38))person, der hjælper en
anden (i en vis virksomhed); hjælper (til ell.

ved neget), jeg bliver . . anseet for Med-
hielper til Bortførelsen. iS/cwes^. 7.-255. en
Deeltager og Medhjelper i alle Familiens

20 Sorger og Besværligheder. Oylb. 11.112.
Lassen.S0.609. spec. (jf. -hjælp 2) om kvin-
delig ægtefælle: Hvo som haver faaet en
Hustru, begynder at faae en Eiendom,
nemlig en Medhjælper ior (Chr.VI:vneå)
sig og en Støtte at hvile sig paa. Sir.36.24.
Graah.PT.II.125. || især om person, der (for
længere tid) er ansat, engageret til (i per-
sonligt tjenesteforhold) at udføre et vist hjæl-

pende arbejde (i et hus, en forretning osv.);

30 ogs. spec. (jf. Apoteker-, Boghandler-, Han-
delsmedhjælper ofl.; svarende til Kommis
inden foi' kolonial-, isenkræmmer- og manu-
fakturfagene, Svend inden for haandværket)
om den, der er ansat i en forretning (især
boghandel, apotek) efter at være udlært som
lærling ell. at have bestaaet en anordnet (far-
maceutisk) eksamen ("Medhjælpereksamen.
VortHj.Il.66). Om Præsternis og deris
Medhielperis Emhede.DL.2— 9.overskr. der

40 de vare komne til Salamis, forkyndte de
Guds Ord i Jødernes Synagoger; men de
havde ogsaa Johannes til Medhielper
(Chr.VI: tiener). ApG. 13.5. man skulde
troe, at hun var født til at være Med-
hjælper i etGjæstgiversted. Goldschm.NSU.
V11.46. (hun) lavede sig til at gaa i Kirke,
skjønt det den Dag ikke var den nye Med-
hjælper, der prædikede . . men den gamle
Sognepræst. !roj)s.IJ.45i. under denne Virk-

50 somhed talte han (o: en materialist) uaf-

brudt til Kunderne, hvis der var nogle,
ellers til Medhjælperen og Drengen. CMøll.
PF.172. Farmaceutisk Medhjælper. 5ai.

VI.334. -hjælper-inde, en. (fS, især

højtid., 1. br.) kvindelig medhjælper. (Kalk.

V.709). en Datter, der er bleven hendes
Medhielperinde og Støtte. Engelst.Nat.86.

Jeg tjener Ingen, jeg er kun Medhjælper-
inde her (o: i et hus paa landet). Hauch.

60 VI.102. TroelsL.XII.115. om ægtefælle: en
Mage, der kan være hans Medhielperinde
paa Livets møisomme Vandring.i2art6. Tilsk.

1791.204. -hjælperiske, en.(isærGi)d.s.

vAph.(1759). Blich.(1920).XX.28. Budde.
TreSmaafortællinger.(1881).174. -hold, et

ell. (nu kun dial.) en (Moth.H250. Slange.
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l^

ChrIV.loO.32o.730. MBJ800.1017. Feilb.).

[III.2.3] (ænyd. d. 8.; jf. II. holde 7.6) \) om
det forhold, at en person m. h. t. mening,
handling olgn. giver en anden sin tilslutning

ell. støtte (holder med vedk. imod en anden
part, der afviger m. h. t. mening, optræden,
hører til et andet parti olgn.); hjælp; for-

svar; støtte. Menniskene ere ligesaa usta-

dige i deres Medhold, som Ly&en. Falst.

Ovid.23. Det store Medhold, som samme
Eusebius havde af Kejseren. Holb.KhJ217.
(kongen sendte) Povisk til høybemeldte
Hertug, at fraraade hannem . . fra ald
Medhold . . med General Tilly. SZan^'e.

ChrIV.o66. alle Indbyggere i et Land
bør af disse (o : lovene) have lige Medhold.
LTid.1761.182. (de) kunde ikke i Vaaben-
konst maale sig med . . de forbittrede,

unge Riddere, som fandt Medhold hos
de Skanør- Borgere. Jn9.ZS.7j.iOi. || hm
vist kun om det forhold, at man giver en
persons mening ell. optræden sin tUslutning

og godkendelse som den rette; udtryk for,

at man mener (og føler) det samme som
vedk., er enig med ham, giver ham ret. (i

alm. spr. 1. br. uden for udtr. som faa, finde
medhold (hos en), give en medhold^. Ew.
(191å).IV.23. hvad enhver ærlig Mand
maa forstaae ved Forpligtelsen, det skal

eg sige, og er vis paa Sle ærlige Folks
ledhold. Grtmdtv. KG. 39. Ing. EF. VIII.

196. man behøver andres Medhold for
at være vis paa sin Tro. PMøll.II.143. I

denne sin Overbevisning fik hun kraftigt

Medhold af sin Slægtning. J)racAm.SrJ,.70.

II
(nu næppe br.) uden (tydelig) forestilling

om modsætningsforhold til en anden part:
gunst (l.i). ligesom ingen for Rigdoms,
Medholds, Slegts og Svogerskabs, Skyld
skal til nogen Bestilling fordris. DL.

3

—
4—9. Medhold eller protection.Gram.^rerc.
195. spec. i forb. lykkens medhold:
Agatocles . . brugte, for at erindre sig

sin ringe Herkomst, og ikke at hofmode
sig af Lykkens Medhold, altid Leerkar
iblant sin Guld- og Sølv-Service. Clitau.

PT.o7. Endelig kan og af denne Historie
sees, hvor ustadig Lykkens Medhold er.

Caroline.(1773).32. Grundtv.Saxo.II.141.
2) (jf. Lovmedhold; nu 1. br.) om visse (fak-
tiske) forhold, noget alm. fastslaaet (vedtægt,

lovbestemmelse) olgn., der tjener som grund-
lag ell. hjemmel for en mening, optræden
osv.; afgørende støtte; hjemmel; bekræftelse.

Adskillige (bibelsteder) synes vel at være
paa deres Side . . men, naar de nøye be-
tragtes, er det formeente Medhold strax
borte. Eilsch.PhilBrev.loO. disse Karakteer-
træk synes at hælde til Medhold for min
. . Mening. NBlich.SL.63. den Fremgangs-
maade, der med eller uden Lovenes Med-
hold blev brugt. Engelst.Phil.il. Dette fin-

der ikke Medhold i Historien.MO. || i m e d -

hold af, i henhold til; i medfør af. „kan
vi aldrig faae ham . . at see?" — „Det er
i Medhold af hans sidste Brev at haabe."

Blich.(1833).VL42. (den) i Medhold af

foranførte Reglement forbrugte Ammuni-
tion. If22. i855. i 75. Hylling.HJ.366. U f
have medhold af sandhed olgn., være
i overensstemmelse med sandheden, at Sagen
har Medhold af Sandhed . . underskriver
vel ikke enhver Læser. LTid. 1746. 494.
Stampe.IlJ240. -holde, v. [III.2.3] [-|h(ol'a]

vbs.jf. -hold, -holden, (ænyd. d. s.; sj.) holde

10 (II.7.6) med (en). De, som af Gvarnizonen
vare ærligen sindede, viste da ey hvilket
Parti de snart skulle medholde. Pflu^.DP.
520. Medholde . . bedre f;^ holde meå.vAph.
(1759). -holdelig^, adj. [mæaihool'ali]

(til -holde ell. holde med; jf. -holdig 2;
sj.) om mening, adfærd olgn.: som man kan
ell. maa give medhold, erkende berettigelsen

af. min Forbittrelse . . var fuldkommen
naturlig og medholdelig. Oversk(Flyvepo-

20 sten.^hl858.2.spJ.). en medholdelig Paa-
stand. D&H. jf. ogs. lovmedholdelig, -hol-
der, en. {ænyd. d. s., sv. medhållare; til

-holde ell. holde med; nu sj.) person, der
holder med en anden, giver en anden med-
hold; partifælle; meningsfælle, hans Ven-
ner og Med holdere i nærværende Krig.
Gram.(KSelskSkr.IV.110). de meest er-

klærede Medholdere af Caro (kunde) ikke
. . nægte, at jo Forsvaret er et (mislykket)

30 Værk. OWolff.Hist.Ordbog.III.(18l6).184.
Sibb. VilAgitationen høre op ?(1866). 3. han
rakte mig en slap hånd og sae med tynd
stemme: — Du har ret. Denne medholder
havde nær ganske taget humøret af mig.
Hjortø.TO.68. -hoIderi,et.('8i.;h7 f-holde
ell.) holde med: det (paa overdreven maade)
at holde med (en). Et næsegrust Medhol-
deri fra Skribentens Side, betinget af
hans Ærefrygt for Figuren (o: i en ha-

4pgiografi).EBrtx.(NatTid.'Vd931.MJl.sp.6).
-holdig^, adj. (til -hold ell. -holde (holde
med); ni* næppe br.) \) m. aktiv bet.: som
giver (en) medhold, være en medholdig.
Moth.H254. Magistraten (har) en Præ-
sumptio Juris for sig, som allene er nok
til at skaffe dem en medholdig Dom.
StampeJ.442. VSO. 2) m. pass. bet.: d. s. s.

-holdeUg. se lovmedholdig, -hopper, en.
[in.2.2-s] (sj.) til III. hoppe 3: den, der gerne

50 ell. let lader sig lokke med til noget, (de
forfatter) Adresser og Opraab, og deres
Kunst er det saa at faa alle Medhopperne
langt videre med, end der paa nogen
Maade svarer til deres Lyst og Trang.
VVed.M.140. -hu, en. [III.2.1, 5.3] (nydann.
(som overs, af Sympati^/ jf. -sind samt Mod-
hu; kun hos sprogrensere (allr.KKnudsen.
Norsk blandkom.II.(1883).223)) medfølelse;
sympati. (Ingemann blev) hele sit Liv baa-

60 ret oppe af Bevidstheden om sin Samtids
^iedihxL.AxelSørensen. (Ing. Levnedsbog.(udg.
1905).!!). Kirketid. 1905.133. Medhu og
Modhu strides i Livet og tit i den en-
keltes Bryst.FlensbA.'"/iil920.1.8p.l. I Vald.
Rørdams sønderjydske digte . . blev har-
men og sorgen og medhuen vers af en

XIII. Rentrykt Va 19^2 75
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egen stærk og mandig rejsning. Hovedtræk

af NordiskDigtning i Nyttden. I. (1920). 161.

-nag, et. [III.2.1, 13.i] (sport.) om hug,

der udføres samtidigt af de to modstandere.
6ymn.II.166. -hastrn, en. (j/. -mand 2;
især om østerlandske forhold). lMos.25.6.
2Sam.3.7. Kong Salomo havde 700 Hu-
struer og 300 Medhustruer. -6a(75'es.Z)F.X

213. Kongens tidligere Medhustru . . Dron-
ning Anna Sophia. Brandes. 1. 55. -he-
rende, part. adj. [III.18.3] [-ihø-'rane] (jf.
-henhøre, -hørig; sj.) som Jienhører til no-
get (som en del deraf); som hører med (til

noget), alle Individer er medhørende Led
i den store Verdensproces. Starcke.(Tilsk.

1903.206). -hørig, adj. [III.I8.3] (sj.) d. s.

hver mindste Fiber følte sig medhørig og
betydningsfuld i et kunstnerisk Helheds-
indtryk (0: hos en balletdanser). PoV^hl929.
9.sp.2.

Medicin, en ell. (i bet. 2) f et (Graah.
PT.I.25). [mediisi-'n; ogs. me8i-] jlt. (sj. i

alm. rigsspr.) -er (i bet. 1 (sj.) : P/lug.DP.
583. i bet. 2: JySaml.4B.V.210. JVJens.
HF.135. Feilb. OrdbS.(Fyn)). {ænyd.d.s.;
ligesom ty. medizin af lat. (ars, res) medi-
cina, egl. f. ent. af medicinus, hørende til

lægekunst, lægemiddel, adj. til medicus (se

Medikus^)
1) lægekunst; læg evidenskab ; ogs.spec.

^J/". Mediciner, medicinsk, Medikus; mods.
Kirurgi^ om den del af lægevidenskaben,
der behandler de indvortes sygdomme, en
forfaren Mand i Medicinen (paatog sig)

at curere ham paa en underlig Maade.
HolbJep.II.3. I Hr. Selvgiordt Doctor! . .

Jeg seer paa hans Klæde-Dragt, at hånd
alt har slaaet sig fra Medicinen. sa.ZB.
III.9. *Han havde god Forstand paa Me-
dicinen

I
Og gjorde mangen sælsom Un-

derkur. (h-undtv.PS.IV.402. Det 18de Aar-
hundredes danske Medicin. J«ZPe<.L.^.

||

om universitetsstudium, (en) Student, der
havde begyndt at lægge sig efter Medi-
cinen. iTfaW.S^'H.SSS. især i forft. studere
medicin /^id%cre o<;'S. medicinen. Kom
Grønneg.III.246. Tode.V.298. jfVSO.).
han (rejste) tilbage til Akademiet og stu-

derede Medicin. Tode.ST.II.105. Hostr.G.
140. PLevin.Hjem.(1919).10.

2) lægemiddel; medikament; især om
lægemiddel til indvortes brug, spec: i fly-

dende form; mikstur, saa maa mand gierne
henge jer og alle Doctore op, thi jeg be-
høver ingen Medicin. Holb.Jep.II.3. denne
Medicin giorde en god Virkning. Tode.ST.
11.105. 'En Doctor kom og skrev Latin

|

Og gav ham bitter Medicin. Bastian.nr.3.3.

narkotiske Mediciner og Gifte af forskel-

lig Art. Pol.^yiol920.6.sp.l. faa, skulle have,
tage medicin olgn.

j || i sammenligninger.
*Som bitter Medicin en sund Comoedie
eT.Holb.NP.A4*>. puh I svarede K. med en
Grimace, som tog han Medicin. ScAanrZ.
TF.II.276.

II (jf Lægemiddel; i billedl. anv.
•For KJerlighed er Viin

|
En daarlig Me-

dicin;
I
Thi, naar de komme sammen,

|

Forøges altid Flammen. T7ess.^4 9. *smukke
Piger, Krud og Vin

| er alle Sorgers Me-
dicin. PAHeib. US. 579. *Harpixdruernes
ramme Vin,

|
den er den rette Medicin

|

for dine slappede Nerver. i^'ønss.Ad siyn-
gedeStier.(1885).87. \\ talem. jf. Lægedom 1

slutn.: Medicinen er verre, end Syg-
dommen. Holb.llJ.V.9. sa.Forv.6sc. Hvad

10 der erMedicinforden ene, kan væ-
re Gift for den anden (o: det samme
virker forskelligt paa forskellige 2)ersoner).
Tilsk.1928.1.32.

Medicin-, i ssgr. (ogs. Medicins-, se u.

-kistej. til Medicin, især i bet. 2; sadledes

(foruden de ndf. anførte) Medicin -krukke,
-lugt, -regning, -æske ofl.

medicinai, adj. [medisiina-7; ogs. me-
ai-] (sj. raedicinel. [-inæl'] Sall.16. SMich.

20 L.160). (af lat. meåicinalis, afl.afmedicina,
se Medicin; jf. medicinsk; uden for ssgr.

1. br.; især med.) som adj. til Medicin (1):

hørende til lægekunsten, lægevidenskaben;
lægevidenskabelig; spec. (jf. Medicin 2): som
anvendes i lægevidenskaben, tjener som læge-

middel, har lægende kraft, helbredende egen-
skaber, en simpel, uskyldig Urtesaft, som
han vel vidste havde medicinal Virkning.
Ing.EF.V.116. (de syge) underkastes en

30 moralsk eller en medicinal Behandling.
NyeHygæa.V.(1825).263. Meyer. Gul Aa-
kande var forhen en medicinel Plante.
Sal. 1. 16.

II
hertil som udtr. for, hvad der

vedrører lægevæsen, lægevirksomhed ell. læge-

midler (sundhedsvæsen, apotekervæsen), ssgr.

(især fagl., emb.) som Medlcinal-anstalt(er),

-(ind)beretning, -direktør (lederen af medi-
cinalvæsenet. TelefB.1931.31), -embedsmand,
-forretning, -handel (Skr.^*hl817. Sal.'XVI.

40 855^, -historie, -kilde (kilde, hvis vand an-
vendes som lægemiddel; lægekilde. Sal.X.

422), -kollegium, -]ov(givning) , -personale

(om læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejer-

sker, apotekere. SaUXVI.836), -politi ('For-

slag til Medisinalpolitiet under Epidemiers
Grasseren. PACastberg.(bogtitel.l809). Lov
LPet.IV.612. jf. Sundhedspoliti;, -statistik,

-takst (d.s.s. Apotekertakst. Skr.*lbl815.

KPont.Betsmed.lII.171), -vare(r) (vare(r),

50 der sælges som ell. benyttes ved tilberedning af
medicin. Lov'^^/iq1857.§32), -vin (om forsk,

søde, milde vine, anvendte som styrknings-

middel for syge. VareL.^518), -vægt (d. s. s.

Apotekervægt. Bek.^*lx2l857. Hage.*1021.

j/: Medicinvægt;, -væsen (indbegreb af, hvad
der hører til lægernes, sygehusenes, apoteker-

nes (af staten organiserede og ledede) virk-

somhed. Cit.l740.(KCarøe.Medicinalordnin-
gensHist.(1917).55). SaVXVI.836) ofl.

60 medicinel, adj. se medicinal.
Mediciner, en. [mediisi'nor; ogs. me-

81-] flt. -e ell. (tidligere) d. s. (LTid.1736.
747). (af Medicin; jf. Medikus) 1) læge
(I.l), spec. (jf. Medicin 1 ; mods. Kirurg; om
den, der giver sig af med indvortes (medi-

cinske) sygdomme. Chirurgi paastaaer (at



1189 medicinere .Hedlkns 1190

df) vidt foregaaer de Herrer Mediciner.
LTid.1736.T47. »Den gode Læges Grund-
kunst er at lytte; | Earurg og Mediciner
kommer siden. Børd.JH. II. 225. 2) (især

univ.) person, der uddanner sig til læge (stu-

derer medicin); medicinsk studerende.
JBaden.FrO. en lovende ung Mediciner.
Pont.EV.21. medicinere, r. [medisi-
'ne'ra; ogs. me3i-] -ede. vbs. -ing. (jf. fr.

intk. d. s. ell. (nu næppe br.) -t (Tode.ST.
I.o). («y. medizinisch ; til Medicin (1); jf.
medicinal) 1) som vedrører lægekunst,
lægevidenskab (-studium), h&ad (truede

med) at stavne Mester B. for det Medi-
cinske Facilitet (o: fakultet). Holb. Bars.
III.6. det KongeUge og Kjøbenhavnske
Medicinske Selskab. Bev.^/ol782. den me-
dicinske Examen. SAr."/ai815. det er

(se) médeciner, give (tage) medicin; til Me- lo et medicinsk Anliggende, jeg vilde hen-
vende mig til Dem. JEfo»<r.G.i40. der vardicin (2); nu gldgs., l.br.) omjpatient: (ind)-

tage medicin; bruge medicin (som kur);
tidligere ogs. spec: bruge afførende mid-
ler; laksere (jf Leth.(1800). JBaden.
FrO.). Moth.Conv.M74. Hendes Velbaaren-
hed kommer herefter tU at medicinere
hver Dag, saa har alle andre Bormester-
Fruer gioråt. Holb. Katidst. I V.9. Jeg har
faae jeg skam taget noget Ind, at medi-

to Strømninger indenfor den medicinske
Verden. EBrand.f75.59. jf bet. 2: Denne
medicinske Brug af Electriciteten udfor-
drer . . største Forsigtighed. J.Tt'Hat«:'*.

(1799).629. Medicinske Bade. Panum.464.
2) tjenende som lægemiddel; anvendt
til fremstilling af lægemidler. Medi-
ciniske Urter. KomGrønneg.III.147. Gode

cinere paa i Dag, og derfor kand jeg ikke 20 Mavedraaber, Krusemynteviin o. a. m. re-

gaae uden een Dør. KomCrivnneg.lTl.397.
Der gives Læger, som ville giøre alting

ved Recepter; som holde deres Patienter
ideligen i Medicinering. Tode.Overs. afCa-
dogan: Gigt.(1796).6. den søde Saft, hvor-
om Mødre forsikrer deres medicinerende
Smaa, at den tager al den stygge Smag
af Munden. Rørup.II.297. Naturligvis me-
dicinerede ^fl^. C.Andersen; ofte og gerne.

commenderes til dem som elske en me-
dicinsk Bram. Tode.STJI.20. medicinsk
eddike, se Eddike.

I. S Mediein-skab, et. [1] lægekunst;
lægevidenskab. Hånd har allereede curert
6 stumme Folck her i Byen. Hånd har
en Søn med sig, som skal være lige saa
sterck som hånd selv i Medicinskabet.
Holb.KR.1.6. II. -skab, et mindre (væg)-

men egentlige kure gennemgik han saa 30 skab til medicin(flasker) olgn. Harboe.MarO.
at sige ai.drig.HHelweg.HCAnder«en.(1927).
90. m.h.t.(væddelobs)hest: I tidligere Tider
brugte man meget Medicineren og Sved-
ninger for at fjerne Yedt.Sal.XVlI.72e.
Medicin -flaske, en. OoldschmJII.

867. Derinde laa Moder til Sengs og var
omgivet af Medicinflasker og Sygeluft.
AnaNx.DB.62. -glas, et glas tU nudicin;
dels om smal, med prop forsvnet beholder,

VoHHj.IV2.208. -s-kiste, en. se Medi-
cinkiste. -Tæ^t, en. (nu næppe br.) apo-
tekervægt; medicinalvægt. Re«cr.^ld.770.
Medikament, et. [medika'mæn'd] flt.

-er. {ænyd. d. s.: fra laf. medicamentum, afl.

af medicare, helbrede, til medicus, se Me-
dikus; især GJ ell. med.) (stof eU. blajiding

af stoffer anvendt som) lægemiddel. Iblant
Medicamenter prjse de balver og Plaster.

dels (og nu især) om glas med mærker paa « Fflug.DP.786. Naar man er frisk, behøves
siden, der angiver maal (te-, bame-, spise-

skefuld osv.). Blu.h.(1833).VIL66. Éeib.
Poet.VII.16. HomoS.F.196. -have, en.
(nu næppe br.) have med lægeurter. LTid.
1745.666.
medicinisk, adj. se medicinsk.
Medicin-kasse, en. fjf. -kiste^. hun

løfter Medicinkassens gule Laag og ser paa
alle Smaaflaskerne. Breum.HH.79. Hjem-

ingen. l/Ledicamenter. Holb. Rpb. 1. 9. Det
bedste som Patienten nu kan giøre, er
dette, at han . . aldeles ingen Slags Me-
dikamenter bruger. Tode^T.II.108. Baro-
nen har flere Gange . . faaet et vist Me-
dicament i mit Apothek, og sikkert nok
anvendt det med ønskelig Virkning. Blich.

(1920).XX.146. KPont.Retsmed.I.15.3. R (jf.
Medicin 2 slutn.) i billedl. anv. Sygdommen

met.l913.202.sp.l. -kiste, en. ("Medidns-. 50^3; rangsyge) er ineurable, og det (at ville

Harboe.MarO. Scheller.MarO.). (jf. -kasse^
MR.1812.413. MO. | (foragt.) om (gammel,
syg) person, (arvingerne ønsher) at Himme-
len vil tage det gamle Gnav, det van-
drende Hospital, den Medicinkiste engang
til sig. Tode.V.67. -mand, en. hos indi-

anere (og andre vilde folk): troldmand, der
virker som læge (og præst). Sal.I.700. Rørd.
E.67. jf. Drachm.DM.128. |]

(spøg.) om (eu

helbrede den) er ikkun at spilde gode Me-
dicamenter forgieves. Holb.MTkr.40.
Medikus, en. ['me'dii kus] flt.(m.lat

form) medici [•me-'dirsi(')] (JBadenJ'rO.
RigtJ.261). {ænyd. d. s. (HMogens.); fra lat.

medicus, tU mederi, helbrede; nu sj.; jf.
Hof-, Livmedikus) læge; mediciner (1).

•En Medicus før Dag paa Patientens Trap-
pe I

Man seer alt i Gevær med Krucken
ropæisk) læge. (jeg) har faaet en af Hoved- 60 under Kappe. ffo/6.Paars.255. FlaadensMe-
stadens berømte Medicinmænd til at ud-
stede Attest for, at mine Nerver trænger
til længere Tids Hvile og Pleje. PontJ'L.
439.

medicinsk, adj. [medi'si'ns^; ogs.me-
9i-] (f medicinisk. KomGrønneg.IlI.147).

dicus, og Over-Chirurgus. SøkrigsA.(1752).

§956. Medicus ved Sorøe Academie. Liixd.

Dagb.I.320. VSO. om den, der optræder
som læge, giver lægeraad: 'Hvis (midlet ikke

hjælper,) j Saa kan du sige allenfals:
| Hr.

Medicus! Løgn i jer Hab !iress.56i.

75*
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W med-indbefatte, v. [III.lS.s] (jf.
-befatte, -(md)begribe, -indsluttej indbe-

fatte (2); medregne; især i perf. part.: Grev-
inden og Fru V. H. syntes at betragte sig
som medindbefattede i „Familien". Gold-
8chm.VI.344. i alm. (ellipt.) i udtr.som: de
Andre, hans Moder medindbefattet . . fandt
det movsomt.Goldschm.Iljl 11.217 . alt dette,
ogsaa Prædikenerne i Kirken medindbe-
fattet, det er ikke Lyset og Sandheden.
MPont.SK.29. -indbegribe, v. [III.lS.s]

(jf. -begribe; nu næppe br.) d. s. de ved
Regimenterne staaende Under-Officerer .

.

medindbegribes.MjR.i 772.430. i perf. part.

:

Enhver betragtede sig selv som medind-
begreben i den offentlige Forbandelse.
Engelst.Phil.151. ellipt: Argus.l771.Nr.36.3.

jf: alt hvad i Fæstningen tilbagebliver,
Land-Etatens-Bygninger med indbegreb-
ne.MB.1793.577. -indberegne, v. [IIL

13.3] (jf. -beregne; nu næppe br.) d. s. s.

-regne, i perf. part. : De bragde derfra 276
Se&e Peber . . hvilke kostede halvsiette
Real af Akten, Ankerpenge og Kongens
Told deri medindberegnet. Reiser. 1. 469.

jf. indberegne sp.206*^. f -indmarve, v.

[111.2.1,13.1,16] (se indmarve;. Lyst til Kund-
skab maae tillige med Blodet være bleven
(kvinden) meåmdmaTvet.Biehl.Haarkl.42.jf
SorøSaml.I.143. -indslntte,!;. [in.13.3]^/.
indeslutte 2.2; nu næppe br.) medindbefatte.
(især i perf. part). Landkanten af Afrika
fra Floden Senega indtil Floden Gambra,
den medmdslvittet.Reise7:I.414. VSO. -in-
teressent, en. (nu især Y).LTid.l747.193.
Paa dette Blyants-Værk . . er meddeelt Op-
finderen . . og Med-lnteressentere Kongel.
Privilegium. ChrFlensb.DM.il. 45. Ludv.
uegl.: de retmæssige Medinteressenter i

Sprogets fælleds Eienåom. Kierk.V.45. G)

-interesseret, part. adj. især som præd.:
Slange.ChrIV.971. „Præsten" . . opkaster og
besvarer det Spørgsmaal, om en Skuespil-
ler kan begraves i christen Jord. Det fal-

der ham aldeles ikke ind . . at han jo er
modinteresseret i dette Spørgsmaals Af-

gj øreise. Kierk.XIV.359.
nedister, en. [me'disdar, me9-, mæ9-

'isdar, 'mæåisdar; ^'W^'s.'mædisdar] (tidligere

ogs. skrevet Metister. KomGrønneg.1.98. Gar-
hoe.TA.37.— nu ikke i H^sspr. Aladister. Moth.
M5.jf.lÅB.ister^ø\sQ.SjællBond.50.samtyiQ-
sterpølse. AndNx.TJ.79). {ænyd. d. s., (ældre)
SV. med-, madister(korv) ('/sy. metister^; af
(m)nt. metworst, hty.mettw\iTst(jf.sv.meå-,
metvurst, fsv. (flt) metvorster, metursterj,

af (m)nt. met, svinekød (egl. sa. ord som 1.

Mad;, og worst, hty. wnrst, pølse; i dansk om-
dannet efter I. Ister (jf. Ister-baand, -pølse;
og til dels opfattet som smsaf. w. III. med;
i alm. spr. bruges nu oftere ssg. -pølse) (ret

af) hakket svinekød, stoppet til pøl-
se(r); ogs. om deti enkelte pølse: med-
isterpølse. "Hvor fick man convolut tU
Flesk, til Sild, Medister,

| Paa hvide Post-
papiir man Spegelax ey rister. Holb.Skiemt.

C7^. *(hun) gad gierne spiist Medister.
ChrBorup.PM.371. (han havde) ladet sig
give en frisk Metister til Froekost. Garboe.
TA.37. VSO. MO. Den Blodpølse og den
Medister og det Stykke Ribbenssteg er
til Smedens Magda. Rørd. Va.70. en lang
Medister. Halleby.75. Medister-pelse,
en. CMetister-. vAph.(1772).II.103. se videre
u. Medister;. ChrBorup.PM.353. PAEeib.

ipSk.II.120. Goldschm.II.302. FrkJ.Kogeb.
222. talem.: forlibt som en hund i en
medisterpølse, se forlibe.

(9 Meditation, en. [medita'Jo'n] flt

-er. {af lat. meditatio; vbs. til meditere)
(dyb) eftertanke; (indgaaende) over-
vejelse; (dyb) betragtning (I.2); ogs.

(især i flt) om skriftlig (ell. mundtlig)
fremstilling af saadanne betragtninger.
Det er selsomt med disse Pbilosophi. De

20 ere ofte saa henrykte udi deres Medita-
tioner, at de høre ikke hvad man siger.

E.olb.PlutII.7 . Meditationer over Evange-
lierne. Clitau.PT.titelblad. Der faldt mig
under samme Meditation adskillige gode .

.

Tanker ind. Blich.(1920).XXIV.68. forstyrr
mig ikke i mine dybe Meditationer, ffrz.

Vni.331. Tanken er min Frelse. Medita-
tionen er mit TiUlngtssted. Bmmelycke.Sp.
239. O meditere, v. [medi'te'ra] -ede.

30 vbs. Meditation (s. d.). {af lat. meditari)
eftertænke (dybt); overveje (indgaa-
ende); anstille (dybe) betragtninger
(over noget). Hånd reiser sig op igien, tør-

rer Sveden af sig, som tilforn, og kaster
sin Peruqve paa Gulvet, paa det hånd
disbedre kand meditere med blott Hoved.
Holb.Kandst.V.3. *At meditere ret paa Sa-
lighedens Skat. Clitau.IR.47. Mange . . ere
vante til at tilbringe deres Tid i en medi-

40 terende Eensomhed. BlochSuhr.ÆS.V.250.
(jeg) har gemt mig af Vejen i en eller

anden skjult Afkrog for at gruble og me-
ditere. JFJens.Dt. 77.

II
(sj.) m. obj. han

mediterede sin FTædik.en.Kierk.VII.407.
Medinm, et. ['me'diom] best f. -iet;

flt. -ier. {fra lat. medium, egl. intk. af adj.

medius, midterst; jf. Mid- samt Interme-
dium) 1) (nu sj.) hvad der m. h. t art ell.

størrelse ligger midt imellem visse andre ting
X ell. forhold (yderpunkter); mellemting;
mellemvej; middelvej. *Naar andre vi
belee. Vi selv os ikkun laste, |

Det store

medium man ingen holde seer. Holb.Skiemt.
C3r.

II
m. h. t størrelse ell. antal: gennem-

snit; gennemsnitstal; middeltal. Sego-
viaulden taber meest og den fra Arrago-
nien mindst. Den fra Sorsa holder Medium
imellem hegge. PhysBibl.VI.57. Middel-
brede (er) Medium af affarende og paa-

60 kommende Brede. Harboe.MarO.285. 1 Al-
dersklasserne fra 5 til 25 Aar har Døde-
ligheden været under det almindeligen
antagne Medium (Vs). EHolst.Koleraepide-
mien i Korsør1857. (1859). 56. 2) middel;
mellemled. 2.1) CP om ting olgn., der tje-

ner som redskab, middel ell. mellemled ved en
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virksomlieds udførelse. Til denne Fortætning
er en almindelig Køleslange . . det hensigts-
mæssigste Apparat, thi det giver Dampene
en lang Vei at tilbagelægge igjeonem et

koldt Medium. Brændeviinsbr.3o8. Sproget
(er) det Medium, hvorigjennem Individet
knytter sig som Medlem sammen med
Slægten. Madv.S.I.o. Fru T. stod med min
Hovedpude i Hænderne og hun viste liv-

agtig med denne Pude som Medium, hvor-
dan hun sank sammen, men frelstes af en
stærk Arm. Buchh.UH.63. 2.2) om person:
formidler; mellemled. Skuespilleren er
og bør altid være et Medium for Digte-
ren. Levy.(Tilsk.l919.II.o30). EUen Key er
i ganske eksklusiv Grad Kvindens For-
fatter. Det er ikke tilstrækkeligt at sige,

at hun ser med hendes Øjne, hun opfatter
kun Verden, kommer kun til sine Resul-
tater gennem hende som Medium. Har
Niels.ML.31. | {eng. ty. d.s., /V. medium;
fra c. 1850) xsasr (inden for spiritismen):

person, der (paa grund af særlige evner)
tjener som mellemled mellem de afdødes aan-
der og menneskene; øgs. om person med lig-

nende funktion ved clairvoyance og hypnose.

Hun er Clairvoyante og skal være et af

de bedste Medier i Paris. ^er^s.PP. 58.

Mediet Frøken K.JVJens.Madamed'Ora.
(1904).156. Tilsk.1918.1.542. 3) (gram.)
navn paa en af verbets former ell. arter (ge-

nera), der indtager en mellen^stilling mdlem
aktiv og passiv ; middelart. Madv.GrO.72.
VBrøndal.Ordklasseme.(1928)J31. 4)Tnam
paa en slags lærredsvævet bomuldstøj.
PoUVd924.3.sp.4. OpfB.*III.357.
Med-kammerat, en. (jf. -fælle; sj.)

kammerat, det er (de militcere) uformeent
. . at arbeide i det Haandverk, som de
have lært . . naar de (ikke) betiene sig af

deres Med-Cameraters Hielp. Forordn."/«
1725.II.§6. \ -kapper(e), en. [ni.2a
ell. 5.8] (jf. -bejler, -konkurrent^ om den,

der kappes med en anden, at giøre Chirur-
gien til en værdig Med-Kappere for Medi-
cinen. Rieg€ls.Svar paa CallisensSvar.(1785).
17. -klans, en. [m.2.1, 13.1, 16] 07- -klin-

gen; sj.). „Itys, o Itys!" — |
saaledes

klagende vækker jo Sangfuglens Savn
|

Lunde og Dale til ynkende Medklang.
Gjel.KM.35. *Vi høre her i Toner „Alle
Sjæle",

I
Som hver en Medklang i en Sym-

phoni. Recke. (BerlTid. »/s 1911. Aft. 5. sp. 4).

-klingen, en. [III.2.1, 13.i, 16] (jf. -U&ng;
fagl.). Paulsen.1.448. -kollega, en. (jf.
-fælle, -gesel, -kammerat, -konsorter; nu
vist kun dial. ell. spøg.) kollega, (især i flt.).

Holb.Sgan.12sc. hans Med- Colleger udi
Høyeste-Ret. LTid.1753.155. en Mand, med
hvem jeg (var) bekjendt som fordums
Skolekammerad og senere MedcoUega i

Roeskilde Skole. CLStrøm.U.53. BaggerJ.
171. KGBrø7idst.Borretaam.(1898).59. Feilb.

OrdbS.(sjæll.). | (nu næppe br.) om kvinde-
lig kollega. Her var nogle af hendes Med-
Colleginder nylig, og drack Caffee med

mig. Holb.Kandst.IV.9. (hun) pyntede sine
Stuer og Gemacker ud med sine Med-
Collegerskes Samtycke og Foranstalt-
ning. Phønixb.TC.II.Nr.8.2. -kommelig,
adj. [mæS'kom'ali] (dannet efter medgørlig
og fremkommelig (2) ud fra urffr.komme ud
af det med en, se H. komme 53.12; sj.) som
er til at komme ud af det med; medgørlig;

føjelig. Præsten . . afstod fra sit Besøg (hos
10 den krigerske junker) tU Gunst for sine mere
medkommelige Sognebørn. Drachm. VD.
^66. -konkurrent, en. ^j/. -kapper; sj.)

medbejler; konkurrent, jeg burde foretræk-
kes, (fordi) jeg var juridisk Candidat, hvad
ingen af mine Medconcurrentervar. Schack.
346. t -konsorter, pi. (ænyd. d. s.; jf.
-kollega) fæller; konsorter. 'Jeg (o: en bjerg-

trold) varer dig og ifrig ad for mine med
Consorter. Cit.l704.(NkS4'>822.7). -kri-

20 ger, en. (jf. -kæmper; 03, 1. br.) vaaben-
fælle. han saae, at alt Forsvar var unyt-
tigt, at hans Medkrigere vare . . faldne.
Blich.(1920).XI.50. VSO. MO. S&B. -kri-
sten, en. (ænyd. d. s.; jf. Jævnkristen;
relig.) denne vor syge Medkristen. J.tter-

bog.456. især i flt.: *Medkristne paa den
hele Jord. Grundtv.SS.IV. 272. JakKnu.
LF.167. O -kæmper, en. (jf. -kriger,
-striderj især (jf. I. Kæmper 2) i overf.

Xanv.: Jeg træder op som hans politiske

Modstander, De er nans ivrige, trofaste

Medkæmper — han foretrækker Dem ; In-

tet er naturligere. Over8k.II.80. Heiberg
(var) glad over i Martensen at finde en
Medkæmper for den hegelske Aandsret-
nuig.Brandes.1.487. Drachm.LKJ3o. -lem,
et ell. (nu kun dial.) en (LTid.1734.222.
JSneed.II.32. Oehl.RE.104. Feilb.). (jarg.,

spøg.: -XemmtT, en. BerlTid.*^/iol931.5.sp.l).
40 flt. -mer [-ilæm'ar] ell. f -e (LTid.1740.641).

(vel efter ty. mitglied; jf. II. Lem 3) den
(person), der hører til, er optaget i et fælles-

skab (samfund, forening, raad, familie olgn.;

jf. ssgr. som Amtsraads-, Bestyrelses-, Fa-
milie-, Folketings-, Komitémedlem osv.).

et Med-Lem af det Russiske Kejserlige
Academie des Sciences.Lrtd.i752.784. Ew.
(1914).III.266.IV.74. Vi gjøre Alt for at

danne hende (o: et skolebarn) til et vær-
50 digt qvindeligt Medlem af Samfundet.

Heib.Poet.VI.58. fra en Ven af Huset ('var

han) stegen lidt efter lidt til et uadskille-
ligt og uundværligt Medlem af Familien.
Gylb.II.17. Medlemmerne af Folkethinget
vælges paa 3 Aar. Grimdl.(1849).§38. det
af det ærede Medlem (o: rigsdagsmedlem)
nævnte Forhold. ORode.E^^.26. (spøg.:)

(jeg) lykønskte mig, som Medlem i Rasp-
huset. Pfl^^es..^^£l 50. aktivt, passivt,

60 rejsende medlem, se aktiv (II.l.i) osv.

II
hertil ssgr. som Medlems-bidrag, -kort, -li-

ste, -tal ofl. -leve, v. [III.13.1 og s] (jf.
-levende; sj.) leve med (i); tage levende del

(i); være med (i), virksom (ved) med stærk
personlig følelse ell. interesse. Monrad (var)
den der egentlig medlevede længst af



1196 medleTende Medlidenhed 1196

alle disse (politikere, Andræ, Bille, Krieger
08v.).EBrand.(Pol.^'>hl920.7.sp.6). som vbs.:

U e dl ev en. NisPet.SG.376. || trans. (jf.-oi>-
levej. denne Bog (er) i saa ualmindelig
en Grad medlevet. Hovedst.^^/iil913.4.sp.2.

hensættes til Startpladsen og medleve Til-

skuernes Spænding. Tilsk.1930.1.233. *Lig
strenge Munke, de mørke Graner | med-
lever alt, hvad der sker paa Stedet (o: ved
et vandfald). Rode.VB.157. O -levende,
part. adj. i) [1II.2.1] (jf. -tidige som lever

sammen ell. samtidig med andre; samtidig.
for at (Kristus) skal døe, maa den med-
levende Slægt blive skyldig i et Mord.
Kierk.XI.68. (| især som stibst. (i flt.). Ved
deres Sange forplantede (skjaldene) Er-
indringen om Fædres og Medlevendes
Bedrivter. Wand.Mindesm.41. Kong Frede-
rik den Ildens Medlevende var Kejser
Joseph den Ilden. FrSneed.II12.536. som
Digter (fandt Ewald) ikke . . Erkiendelse
hos sine Samtidige og Medlevende, ifo/6.

EL. 207. Bøffd.E.200. Pont.Noveller.III.

(1930).404. 2) [III.13.1 og s] (jf. -leve; sj.)

som tager levende del i ell. vidner om levende

deltagelse, stærk personlig følelse ell. interesse

for noget, en Ordets Forkynder, som (udmær-
ker sig ved) Dybsind og medlevende For-
staaelse af SiiTitten.Da.Ugeblad.*/iil874.3.
sp.l. -lid, subst. {efter ty. mitleid) med-
følelse; medlidenhed. Moth.M97. || nu vist

kun (sj.) i ssgr.: medlids-fuld (JPJac.I.120.
189), -taare (sa.DU.49). -lide, v. vbs. -else.

(ænyd. d. s.; jf. -liden, -lidende samt IV.
lide 1.3) 1) (W, 1. br.) føle smerte (lide) sam-
men med en anden ell. paa grund af en an-
dens smerte (lidelse). Den, som selv haver
lidt, kan og medlide.3iaw.5550. || næsten
kun dels i præs. jmrt. (brugt som adj. ell.

subst.): stilfærdigt (vender han) sig mod
(sine) Fæller i Skibbruddet . . er en Med-
lidende for dem alle. BagNyh.^/il921.8.
sp.l. I denne bog lever endnu følelsen
av, at tyskere og englændere er brødre,
med-lidende medmennesker. Edda.XXV.
(1926).141. Macbeth og hans Kone, som
myrder deres Gæst og Fyrste, har . . Høj-
hed over sig, og man følger dem med-li-
dende. NMøll. VLitt.II.649. dels som vbs.

:

da Barnet udvikler sig inden for Fami-
lien, vil . . Medglæden ogMedliden me-
get tidligt udvikle sig. Høff'd.Psyk.276.
KMich.(Pol.^Vnl926.8.sp.5). jf.: Medliden-
heden som virkelig Medliden vilde . . for-

øge Lidelsen i Verden. Brandes.VII.618.
Medlidelse (undertiden (som i ænyd.) m.
overgang til bet. „medlidenhed"). VSO. Men-
neskenes Sorger knugede hende . . derfor
ilede hun frem, saa ustandseligt, som om
den Medlidelse, der brændte i hende,
kunde bære som Vingepar. Breum.EE.65.
(det) svulmer os tungt i Siden af Med-
lidelse med alt det, der gennemgaas.YFed.
(NatTid.^/9l915.M.l.sp.2). 2) (med.) især om
legemsdel: befinde sig i en sygelig, smertefuld
tilstand paa grund af sygdom i en (anden)

del af legemet; kun i præs. part. brugt som
adj. : Ved en Prøvepunktur paa Sinus kan
man let konstatere, om denne er med-
lidende eller ej. AWMørkeberg.Veterinæ.r-
kirurgi.l.(1922).45. ell. som vbs.: Medli-
delse (Moth.L149. VSO. MO.) ell. Med-
liden (llgeskr.f.Læger.1922.1456). f -li-
delig, adj. (jf. -lidig^ medlidende, hendes
bedrøfvelige Enkestand (fortjente) en mild

10 og medlidelig- Fortolkning. iSian^e.C/irJF.

1094. -lidelse, en, I. -liden, en. «c

-lide. II. t -liden, adj. {ænyd. d. s.; mu-
ligvis dannet til ty. mitleid, medlidenhed, ell.

til ænyd. (subst.) medlidende (d. s); delvis

ogs. udviklet af ell. sammenblandet med -li-

dende, jf. skrivemaaden medlidend. Eolb.
Paars.133. sa.Eh.L206.I1.441.

\\ jf. Med-
lidenhed) medlidende. Indvaanerne i ge-
meen ere . . sagtmodige, medlidne, be-

^ skedne. Pflug.DP. 33. Han var from og
meere medUden mod umælende Creatur
end et Menniske er mod det andet. Eolb.
Arab.6sc. Fruentimmeret blant de Vilde
er meere medlident. Fasting.P.L19. *Det
Held, hvorefter Daarer hige,

|
Jeg seer

med et medlident Smiil. Thaar.ES.529.
-lidende, part. adj. [mæd^li-dQn9](jf. -lide

samt -lidelig, II. -liden, -lidig; især o)
om person: som føler medlidenhed; om ytring

30 olgn. : som er udtryk for, præget af, vidnes-

byrd om medlidenhed; især tidligere ogs. om
varig egenskab, fremherskende karaktertræk
(uden tanke paa (deltagelse i) den enkelte

lidelse, ulykke osv.): mild; overbærende; barm-
hjertig, (jf. ogs. sjæll. en medlidende (o:

mild) vinter. Ordb'S.). Moth.L149. Philoeles
var dog ikke saa god troende, ømsindet
og medlidende, at Hånd lovede at giøre
sit bæste til Hans hiemkaXdelse.Dumetius.

40 III.53. Vær medlidende, kiere Hr. Skeer-
sandt I SA:«esj?.I/5.59. værer alle ligesin-

dede, medlidende (Chr.VI: medlidige^,
kierlige mod Brødrene. iPef.5.8. *Andre
troe det er nok, | Naar et Suk, en flygtig
medlidende Taare | De offre til Næstens
Sorg. Eauch.SD.1.93. (Eauptmann) er saa
yderlig medlidende, vagt og taarevædet
medlidende. NMøllVLittlll.785. m. bibet.

af ringeagt: det er et Blad, som ingen
50 Frihedsmand , ingen Tænker kan andet

end nære medlidende Ringeagt for.ScAawd.
TF.I1.312. Den fortrøstningsfulde Tone,
hvori Præsten sagde dette, fik . . Per til

at smile lidt medlidende. Po7jf.iP.7J7.50.
-liden-hed, en. [mæ9ili'a(9)n|he-'5](æ«t/d.

(i. s. ^05^8. med-iidende,-lidighed,-lid(n)ingj;

jf. -lid, -lidelse samt -liden(de); efter mnt.
mede-lid(el)icheit, -liden, -lidinge, A<t/. mit-
leid (en), overs, af lat. compassio, gr. sym-

60 påtheia (se Sympati^) deltagende følelse (af
sorg, smerte), fremkaldt ved en andens li-

delse, nød, ulykke, haarde kaar (undertiden

m. bibet. af en vis ringeagt, forestilling om
den lidendes ynkelighed olgn.; jf. -lidende
slutn.); medynk, (alm. i udtr. som gøre no-
get af medlidenhed, have, føle (tidligere

i
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ogs.: bære. Holb.Ul.IV.9. JFriis.163), O
fremkalde, vække medlidenhed olgn. samt
m. fig. præp. med, nu næppe. br. for, over
(Holb.Intr.I.370. Eauch.MfU.170), mod
olgn.). vi have ikke en Ypperste-Præst,
som ei kan have Medlidenhed med vore
Skrøbeligheder. fie6)-.4J.5. Behold kun dit

Tobak Jeppe 1 at jeg taler for dig, er icke
for Skienk og Gave, men alleene af Chri-
sten Medlidenhed. ifoiZ>.Jep.77.6. jeg skal
vise hvad en Tieneres Medlidenhed mod
sin Herre formaar.sa.Afasc/J.Z. 'den Qval,
jeg brænder i,

|
Dem til Medlidenhed

maae xøxq. Bagges.TJngd.I.221. 'de græde
|

Af inderlig Medlidenhed for os, | For de-
res Børns grusomme Skiebne. OeA?..4 F.8.

Jeg . . følte en usigelig Medlidenhed baade
med ham og mig selv. Gylb.II.42. den
Medlidenhed, vi alle allerede længe har
haft med hende . . bør vokse til Sympati.
Fridericia.(PoVyiil902.1.8p.8). (han) Spæn-
der undertiden det kunstige Ben af og
benytter Krykker for at væKke Medliden-
hed. Po/tftfi.^Vs^S^S.i. m. h.tting: alle

Slags Uniformer fyldte den ellers saa stille

Stue; det nyttede ikke, at min Moder havde
Medlidenhed med sit pæne Gulv. Det saå
ud som Lerbunden i en Tærskelo. Schand.
0.1.39.

II
hertil ssgr. som Medlidenheds-drab,

-følelse (Winth.NDigtn.141) ofl. -liden-
skab, en. (efter ty. mitleidenschaft; jf.
-lide 2; nu næppe or.) om det forhold, at

medliden foreligger. Undertiden er slet in-

gen legemlig pirrende Aarsag tilstede, og
blot Tankernes og Indbildningernes Med-
Udenskab kan opvække Kramper.ScAiu/er.
Mavekrampe.(over8.1797 ).57. f-lidig:, adj.

{ænyd. d. s.; efter ty. mitleidig) medlidende.
lPet.3.8(Chr.VI; se u. -lidende;, baade en
streng og medlidig Herre. FjflugJDF..373.
Hånd har . . et medlidigt Hierte at ynkes
over deres Nød. Hersl.Præd.74. -lids-, i

ssgr. se u. -lid. -lyd, en. [III.2.1, 13.i] (ef-
ter ty. mitlaut; jf. -lydende, -lyden-hed;
gram.) konsonant. EasklslS.ll. VSO. MO.
Mikkels.SproglS.0. flydende, klingende med-
lyd osv., se flyde (5.2), klinge (n.2.i) osv. \\

hertil bl. a. Medlyds-rim fkonsonantrim; al-

litteration. BTDahl. Da. Stillære. (1889). 28)
ofl. -lydende, jjarf.fld/. [111.2.1,1 3.1] (cewt/fi.

d. 8. (i gram. bet., som overs, aflat. consonans,
se Konsonant; jf. -\jå); jf. HI. lyde 2.3;

fagl.) som lyder med (sammen med noget an-
det). Strenges og Pibers saakaldte med-
lydende Toner. OpfB."^ 111.471. | (gram.,
nu næppe br.) konsonantisk. et selvlydende
Bogstav eUer et medlydende. Z,rtd.i7.5i.

60. MO. især f som subst.: medlyd; konso-
nant. PSchulz.DS.7. Bdgståvene deles i

Vocåler eller Sélv-lj-dende, og Consonån-
ter eller Médlydende.Bøii/8^.il6r.5. SBloch.
Orammatik.I.(1808).8. f -lyden-hed,
en. (til -lydende) medlyd; konsonant. LTid.
1744.500. -læsning:, en. 8pec.(telegr.) om
mellemstationers samtidige optegnelse (mod-
tagelse) af telegrafisk meddelelse fra en ende-

station til en anden. TelegrTelef.91. -leber,
en. [-|lø'bar] (jf. U. løbe 31j. 1) person, der
løber med; især (polit.) overf., om den, der
uden egentlig personlig mening eli. overbevis-

ning slutter sig til et (politisk) parti, de
Millioner Medløbere, der ved Rigsdags-
valgene vælger socialdemokratisk.^/«n8feJ..

'^/iol904.1.sp.6. RarNiels.TT.X.211. 2) (bil-

lard.) billardkugle, som efter at have truffet

10 en anden bal ikke bliver liggende, men følger

efter denne i samme retning. Billardb.23. 3)
ting, der følger med, gaar med i købet; især

(fagl.) om bog, som ved bogauktion sælges

sammen med en anden bog, fordi ingen by-
der paa den. BibliotH.*524. -las, adj. [II]

['me-5-] (to, især poet.) uden (maal og)
med; formaalsløs-, hensigtsløs. *Ei meedløs
Haardhed; ei utidig Mildhed .

.
! Formaaer,

at dæmpe Oprørsstoffets Gjæring. Bredahl.
20 V.9. •Qfte langs Rhinens bugtede Kyster

|

ene og tavs hun médløs gik. Gjel.Br.l04.
Tiden er gaaet i Staa eller sprungen som
en Fjeder, der medløst snurrer videre.
Stuck.II.404. -mand, en. 1) (jf. -herre;
spøg.) til Mand 4-5: Jeg har lovet Frøken
A. L. at sige mine Herrer Medmænd Sand-
heden. ^øc/A.DZ).i87i.57. 2) Cj/. -hustru;
sj.) til Mand 9.2: Moth.MoO. Polyandriet
foraarsager her ingen Uorden ; den Mand,

30 som aflægger den fælleds Kone et Besøg,
sætter sine Vaaben ved Døren, for at tfl-

kiendegive sine Medmænd hiint occupata
est (o: hun er optaget). Gynæol. VI.27. -men-
neske, et. flt. best. f. (1. br.) -menneskene
(Oehl.Øen.(1824).II.lS5) ell. -menneskerne
(Ørst.(Molb.Athene.IV.106)). (jf. ty. mit-
mensch; synes først at være anv.fra c.1750;

jf. Med-skabning, -væsen, Jævnmenneske
samt Næste) et menneske, set i forhold til

40 andre samtidigt levende mennesker ; især (jf.
-menneskelig) m. forestilling om en vis lige-

stillethed ell. om et vist (borgerligt ell. krigte-

ligt) pligtsforhold (broderskabsforhold) over

for vedk. (oftest anv. m. poss.pron. ell. (sjæld-

nere) ubest. art.; i olm. spr. næsten kun t flt.).

Ruge.FT.252. Ved at udbrede . . nye og
nyttig Kundskab blandt Medborgere og
Medmennesker, stifter han sig et Navn,
der lever efter ham. Mall.SgH.oo8. jeg

50 følte Trang til at betroe et Medmenneske
min Hemmelighed. Blich.(1920).XI.210.
•Medmennesket, han som en ægte Chri-
sten

I
Omslutter med sit hele Hjertes Dd.

PalM.AdamH.1.4. Jeg troer gjerne det
Bedste om mine Medmennesker. Kierk.V.
55. Man skal bare aabne Øjnene og se
paa sine Medmennesker, straks ser man
Ondskaben. Buchh.UE.64. (9 -menne-
skelig, adj. (< MO.; afl. af -menneske)

60 som adj. til -menneske, m. forestilling om
ligestillethed, broderskabsforhold olgn. (nor-
diske) Kunstnere (er) mangen Gang . .

komne i et virkelig medmenneskeligtPor-
hold til Italienere. JLange.ST.98. AUe mil-
de, bløde, medmenneskelige Følelser er
det, den ridderlige Hofkultur vil ud-
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\\kle.VVed.R.453. den politiske Forkuelses
Tid (var) ond og bitter for den, hvis Sind
følte medmenneskelig^. HAJilmann.DP.35.
(sj.) m. h. t. dyr: den brune Hønsehund . .

kommer ham i Møde, ikke glad og med-
menneskelig som en Hund sksl.AHenning-
sen.BM.130. jf.: en almindelig Aand af

Broderlighed og Medmenneskelighed
udviklede sig tidlig. VVed.BB. 297. Har
Niels.TT.X.15?. -mindre, konj. [mæ(8)-
'mendra] (alm. skrevet i to ord: med mindre/
{ænyd. med mindre ell. minne (i alm. m. flg.

at ell. end ell. end at), ogs.uden præp. : mindre
ell. minne (end), gtda. met mynne æn (Kbh
Dipl.IV.189), SV. med mindre, fsv. mædh
minna (at), no. medmindre, no. dial. min-
der(s); jf. eng. unless (egl.: on less, paa
mindre), fr. å moins que m. tilsvarende anv.

II
til III. med 8 (jf. udtr. som ikke nøjes,

tilfredsstiUes med mindre end . .) ell. 9

("med mindre = under ringere vilkaar, paa
mindre, lavere, billigere betingelser olgn.);

jf. forb. i æda. som: tha ma thet ey mæth
minnæ hærwærki warthæ æn mæth fæm
mæn. ErLov.2.1 6; se FalkT.Synt.231. Mik-
kel8.Ordf.535.537. \\ især QP, jf. dog Feilb.

11.593) som udtr. for en (endnu) ikke opfyldt
betingelse: hvis ikke; dersom ikke; uden (at);

oftest efter overordnet sætn. m. nægtende me-
ning: Mine Forældre har beskikket mig
til en anden, saa jeg kand ikke naa mit
Maal, med mindre jeg vil underkaste mig
deres Yrede.Holb.Masc.III.2. ingen ..

skulde blive Erke-Bisp, med mindre han
var af Aåél.sa.DH.II.98. ingen . . forstaaer
de nye Danske (kunstord), medmindre de
foTMares.Høysg.S.a?^. *(vandet) duer i]ike,

\

Med mindre det blier lavet til |
Med Rom,

Citron og Sukker. Storm.SD.167. Ingen .

.

kan bedømme et Digt, med mindre han
selv er Digter. Grundtv.DV.1.298. vi have
ikke mere end fem Brød og to Fiske, med
mindre (Chr.VI: uden saa er, at^ vi skulle

gaae bort og kiøbe Mad til al denne
Mængde. Luc. 9.13. || uden nægtelse i den
overordnede sætn. Hustruen (tager) i slig

Arv lige ved Husbond . . med mindre
Skilsmis er skeet for Hoersag. DZr.S

—

2—
52. Jeg eftertænkte . . at det var en For-
nødenhed at besvare denne Indvending,
med mindre man vilde lade Msr. Bayle
Seyer. Holb.Ep. 1.2. den, som profeterer, er

større end den, som taler i Tunger, med
mindre (1819: uden saa er, atj han udlæg-
ger det, for at Menigheden kan faa Op-
byggelse deraf. lCor.l4.5(1907). ||

(nu 1. br.

i skriftspr.) m. flg. at. eet huus, hvor de
boer deres livs tiid for intet; med mindre,
at de selv ved deres nachlæstighed giører
sig u-værdig til denne nB.2ide.JacBirche-
rod.R.36. "ingen Undersaat |

Kan faae
hans keiserlige Majestæt i Tale,

|
Med

mindre at man har en Gave til ham. Oehl.

1.148. Du kommer ikke herfra, med min-
dre (orig.54: udenj at du lover mig dette.
Molb.Ev.U.(1854).67.

|| S som præp. m. flg.

inf. med mindre uden (at), uden (at).

Et heelt Akademie af Kokke skulde næppe
udfinde en Methode at tillave Kaal saale-
des at en uforplummeret Næse ikke meere
kundefornemme denne charakteriske Lugt,
med mindre uden at overvælde den med
andre stærkere lugtende Ting. Tode.ST.lI.
74. \ -navn, et. {som overs, af Syn-
onym) et andet navn, en anden benævnelse

10 (betegnelse) for noget; et ord med samme ell.

lignende betydning som et andet; synonym.
KSelskSkr.X.433. O -opleve, r. 07- -leve;.
(de) der have medoplevet den sidste Slægts
Kampe og Nederlag. Forifl}'. 7^. 36. sligt

kan ikke beskrives, det kan kun med-
opleyes. DanskUdsyn.1921. 45. -ord, et.

(gram., sj.) biord (1.2); adverbium. JLau-
ritzen. Vort bogmål.(1887).27. NAndersen.
Da. Sproglære.Nr. 1.(1897). 91. -part, en.

20 parthaver; spec. om telefonabonnenter med
fælles ledning (partstelefon), din Medpart til

Telefonen. TidensKvinder.*/iil9S0.36. -re-
der, en. (f -redere. Slange.ChrIV.502).
Hvis nogen af Reederne vil sælge sin Part
i Skibet, da skal hånd den først tilbyde
sine Medreedere.DL.4—2—14. Beiser.I.

319. Scheller.MarO.
||

(sj., især foræld.) m.
videre anv., om medleder af et foretagende.

han og hans tvende Medredere af Bibel-
30 værket (fik) et nyt Tiaarsprivilegium paa

Udgivelsen af den danske Bibel. HFBørd.
UmvH.IILlSl. (jf. Ealk.IIL65). -re-
S^ent, en. (f -regenter. Slange.ChrIV.174).
især i forb. som have, tage, vælge en
til (sin) medregent, denne Keyser blev
beveget at gaa sin Søn forbi, og tog Yvum
til sin med-Regent. Pflug.DP.508. Frede-
rik Medregent (o: Fr. VI som kronprins-
regent) indlemmede Holsten i det dan-

40 ske Monarki. Hjort.KritPol.283. Schack.65.

-regne, v. [III.13.3] [-irai'na] (ænyd. d. s.;

jf. -(ind)beregne samt i(be)-, ind(be)regne)
indbefatte, regne med (i en vis samlet mæng-
de). vAph.(1759). stadfæstende sit Udsagn
med en Naturlyd, som ikke plejer at med-
regnes til det dannede Selskabs Ytrings-
former, i'^ønss. Z7A.50. især (i talespr. kun)
i perf. part. i udtr. som: Byen har 50000
Indbyggere, Garnisonen medregnet. FSO.

50 (kapellet er) aabent for alle til Søndag
medregnet. Tidens Krav. ^Vio 1898. 2. sp. 5.

O -rejsende, part. adj. I) (l.br.) VSO.
MO. 2) som subst. Den som vilde have
skillet mig ved (livet), var en af de Med-
reisende. CPRothe.JN.177. Aarsagen, hvor-
for han og Medreisende bleve saa længe
horie. Engelst.Phil.104. en Medreisende
gav os under Haanden det Raad, ikke at

tage ind her. Thiele.Breve.105. KLars.Ci.l.
60 overf.: een af vore Medreisende paa Livets

urolige li&y.Blich.(1920).XXL78. -rej-
ser, en. (&, sj.) d.s.s. -rejsende 2. jf:
mine Medreiserinder.^a^'.^es.i./.?. f
-rejsner, en. d. s. JBang.S.8. O -sam-
mensvoren, part. adj. (jf. -svoren^ sotn

har del i, har sluttet sig til en sammensvær-
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gelse; ogs. negl: som gør fælles sag med, i

et og alt følger, slutter sig til e7» anden, (ofte

m. nedsæt, bet.), ingen kande være mere
hensynsfuld i Spørgsmaal, mere med-
sammensvoren i Handling, mere medfø-
lende i Sorg (end JPJac.).EBrand.(JP
Jac.BreveJCxxix). | især som suhst. herved
denoncerer jeg . . alle Journalister . . dis-

ses Medskyldige, Medsammensvorne og
Haandlangere.jBaA6.Ti7sfcJ7S5.459. En Re- lO

censent er en Medsammensvoren, et vær-
digt Medlem af U-Maadeholdenheds-Sel-
^aAiei. Kierk.V.19. i Dem har (han) haa-
bet paa at faa en trofast Forbundsfælle, en
paalideligMedsammensvoren.JVans.FB.55.
-sende, v. [-jSæn'a] (j/. -skikke; GJ ell. t)
sende noget sammen med noget andet; send^
med. bleve medsendte, som Danmarkes
Gesandter, de samme, som forrige Aar
dertil vare udnæfnte. Sian^e.CAr/F.36. Da 20

Vognen afgik, medsendte jeg en Kasse.
VSO. Brevet modtog jeg; men ikke den
medsendte Pakke. JfO. Hun skrev til J.,

at han gjorde mig Uret og beviste ham
det ved at medsende nogle Breve fra min
Fader og Farbroder. flPifanss. T. 21. 85.

-sind, et. [ni.2.i, 5.3] (jf. -hu ; sj.) om sym-
{yati, samfølelse olgn. *For Medsinds Fæl-
esskab følsom jeg fandt dig. Z<CA^i«te.frt/8fr.

1929.1.310). QP -skabe, v. 07- -skabt; »
om fantasi: omdanne det givne erfaringsstof
ved fri tildigtning : i præs. part. brugt som
adj.: den barnlige medskabende Indbild-
ningskraft. ^8en&.J.i5. -skabninst en.

O/- -væsen; 03, især højtid.) en skabning,
set i forhold tU andre (m. forestilling om
ligestillethed, pligtforhold olgn.); spec: med-
menneske. JSneed.IX.327. jeg (o : en general)
. . har ladet min Medskabning blive mis-
handlet. Skuesp.XI.461. især i flt. (i alm. m. 40

{)oss. pron.) : Religionen . . lærer os, hvor-
edes vi kunne blive . . nyttige for vore
Medskabninger. JSnce(i.FI.3ii. Kvinder ..

Eynter sig (ikke) for Mændenes Skyld, men
un for at gøre deres Medskabninger af

samme Køn misundelige. ^'a<Mre?isF.jf9i4.

99. -skabt, part. adj. [111.2.1, 7(5)] (cenyd.

d.s.; 03, nu sji.) om egenskab olgn.: som er
givet en person, ting. idet denne blev skabt,

blev til; medfødt. Moth.S214. *Det er, som 50

hvert et Dyr
|
Alt af en medskabt Frygt

for disse Skygger nyet. Etc.(1914). 1.150.
Storm.FF.142. (det gode) er medskabt og
medfødt skøn Natur. Mere eller mindre
er det alle Mennesker medskabt. Høffd.E.
171. -skikke, v. (nu sj.) medsende. Slange.
ChrIY.36.358. -skraaler, en. 07- -snak-
ker; nedsæt.; sj.) person, der paa voldsom,
højrøstet maade deltager i en drøftelse olgn.

(„skraaler op") udeyi at have fornøden ind- 60

ngt. (bladenes) ynkelige Eftersnakkere
eiler balstyrige 5ledskraalere. Hjort.XBl.
57. D&H. m -skyld, en. skyld, som man
deler med nogen; det forhold at være med-
skyldig (i noget). MO. (de) hævde, at Sam-
ftmdet ikke har nogen Medskyld eller

Forpligtelse over for Forbryderne. Høffd.
E.502. mere ærbar og uskyldig ung Pige
findes ikke . . Rygtet om hendes Medskyld
sammen med (tjenestedrengen) er altsaa en
hogn.JakKnu.&P.180. med præp.i: naar
man ikke kan frikende sig selv for Med-
skyld i en Ulykke. BøghJTJ246. Brandes.
VI1.405. -skyldis, adj. [-|Sgyl'di] (ænyd.
d.s.;jf.-skjlå; især OP ell.jur.) skyldig (i

en brøde) sammen med en anden ell. andre,
(især m. præp. i), alle de . . poetiske Syn-
der, hvori De . . har giort Dem skyldig
eller mQåskylåig. RahbSandsigJ.0. de med-
skyldige Herrer (er) hans Blodsforvandte.
Jacobi.Skr.64. LovNr.53r*ltl909.§179. især
som subst.: Bemægtiger jer tillige hans
Medskyldige og forer dem for Dommeren.
Sku€sp.Il5.40. en her anholdt medskyl-
dig . . der har betlet sammen med eitei-

\yste. PolitiE.yil924.1. j/. Medskyldig-
hed. SitB. -skyldner, en. spec. (Jur.;
nu næppe br.): selvskyldner. Nørreg.Pnvatr.
111.377. -snakker, en. (jf. -skraaler;
nedsæt.; 1. br.) person, der deltager i en drøf-
telse (..makker med") uden fornøden indsigt.

han (er) i saa stor Confusion, som nogen
i Theatervæsnet ukyndig Medsnakker.
O versk. (Flyveposten.^h 1858. l.sp.l). D&H.
-sols, adl?. eU. adj. [Hl.é.i] {sv. d. s.; sj.)

m.h.t. (cirkel)bevægelse: med solen; højre om.
TTa^. Crrundtræk af Ligevægtslæren.(1880).
22. -soren, part. adj. se -svoren. -sor|(,
en. [ni.2.1, 5.8] 07- -sørgende samt Kon-
dolence; sj.) deltagelse x en andens sorg;

medfølelse; deltagelse (3); t udtr. bevidne,
tilkendegive en sin medsorg. Politivennen.

1801.2278. personlig tilkendegav (jeg den
afskedigede) mm^ied.soTg.Tauber.Dagb.120.
FlensbA.*yiol893J.8p.6. -spillende, part.

adj. (jf. -spiller; især 03/ vAph.(1759).
især anv. som subst.: den som (i spillet)

kommer at staae paa hegira ('maa; betale til

enhver medspillende 3 ..Penge. LTid.1720.
Nr.14.2. nu i alm. om skuespiUer: SchandJ".
367. baade hun og hendes Medspillende
blev fremkaldt. PoT."/ii95i.5.s/).4. -spil-
ler, en. Q7. -spUlendej. MothjS664.\\m.h.t.
kortspil, skak, lotterispil olgn. Blich.(1920).

XXV.16. hans Medspiller har lagt sine
Kort og for et Øieblik fiernet sig fra Bor-
det. Eøyen.MoUke.25. Lassen.S0.591. | 07-
-spUlerske; nu 1. br.) om skuespiller, han (er)

Medspiller i et sandt Utal af smaa Farcer.
BSchmidt.MD.46. billedl: Oehiærom.I.131.
03 -spillerske, en. især om skuespiller-

inde: Erz.VII.60. EsmJII.71. -spiser,
en. (jf. -æderj. 1) (sj.) i egl. bet., om person.

Prins Christians Kabinetssekretær og hans
Medspiser af utallige Dusin Østers. EHan-
nover.E.207. 2) f d. s. s. -æder 2. langagtige
ormdannede smaa Legemer, som i forrige
Tider bleve anseete for virkelige Orme, og
som, paa Grund af, at de unddrage Barnet
den fornødne Næring, og saa at sige dele
den med det, bleve kaldte Medspisere.
Funke.(1798).199. -stander, en. [IU.2.3,

XIII. Rentrykt -/« 1932 76
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5.8] [-isdan'ar] parti-, meningsfælle. Social-

demokraterne (vil) berede deres radikale
Medstandere en Del Bryderier. jP/ensM.
^^/tl895.1.sp.l. næsten kun (1. hr.) i forb. m.
Modstander: Ytringer , . afpassede for et

dannet Pablikum, hvad enten saadant til-

hørte Mod- eller Modstanderne. Jffiede.

PKKoch.(1889).35. (Drachmanns) bestan-
dige Med- og Modstander Georg Bran-
des. FiiMnd.2y.II.J05. t -stemme, v.

[III.5.3] {ænyd. d.s.) istemme (I.2); bifalde.

hvad som kunde komme Kongen til beste,
det skulde hånd medstemme og bifalde.

Slange. ChrlV. 1411. vAph.(17o9). -stri-
der, en. et -striderej. {ænyd. d. s.; jf.-kæm-
per; O, nu 1. br.) lad os . . giøre ham til

vor ven, og modstridere (1871: Medfor-
bundne;. lMakk.l0.16(Chr.VI). (elefanten)
er, ligesom Hunden, Menneskets trofaste

Jagtcammerat, og en endnu vældigere
Medstrider. Blich. (1920).XVIIL 67. især

m. h. t. aandelige forhold: min Medarbeider
og Medstrider (Chr. VI: med- striderej.

Phil.2.25. vor frie Ordens Broder og vor
Medstrider for Guds og Sandhedens Rigel
Ing.PO.II.108. Hørup.III.99. -strems,
adv. [III.4.1] (sj. i alm. spr.) m. h. t. bevæ-
gelse: med strømmen. Medstrøms, Ak uden
Møje, skred han nedad Elven. JVJens.NO.
263. -strems-apparat, et. [III.4.i] ^
køleapparat, i hvilket vædsken, der skal af-
køles, strømmer i samme retning som køle-

vædsken. Sal.XI.266. -svinge, v. (fagl.)

resonere, en enkel Tone bringer en be-
stemt lille Tværstrimmel til at svinge,
nemlig den Del, der netop er afstemt til

at kunne resonere, medsvinge, med paa-
gældende Tone. NaturetisV.1918.218. den
medsvingende Stemmegaffel. MKnudsen.
Fysik.(1923).318. især som vbs. ;M e ds ving-
ning, resonans. Den Tone, som en Stem-
megaffel giver (kan man) forstærke . . ved
at holde Stemmegaflens Skaft fast ind
imod en Træplade . . Stemmegaflen sæt-
ter Træpladen i Medsvingning. swsf.5i7.

-SToren, part.adj. (f -soren. Leth.(1800)).

(nu sj.) som har svoret, aflagt ed sammen
med andre; ogs.: medsammensvoren. vAph.
(1759). en almindelig udbredt Ødelæg-
gelsens Aand, der havde medsvorne Til-

hængere i alle vilde, selvraadige Sjæle.
Ing.EF.III.132. Forbryderen og hans
Medsvorne. F<SO. De Medsvorne i Retten.
smst. 'disse Riddere, Medsvorne i

|
Den

strenge Pagt. Beyer.LL.25. -sværger,
en. (sj.) om mededsmand. Cit.l821.(GDLove.
11.382). -sogen, en. [III.4.1, 15] (jæg.)
d. 8. 8. Medvinds] agt. VigM0ll.HJ.l86. -s«-
gende, part. adj. (1. br.) som subst. (jf.
-søger): medansøger (til et embede). Han
er den eeneste af mine Medsøgende, der
kunde komme i Betragtning. PAHeib.Sk.
11.196. -seger, en. (jf. -søgende, -søg-
ning; nu sj.) konkurrent; spec: medansøger
(til et embede). vAph.(1759). MO. -8»g-
ning, en. (jf. -søger; nu sj.) konkurrence.

JohsBoye.III.218. Alt skal overlades til

Interessernes frie Medsøgning, den fri

KonkMTTence.ClWilkens.DetproduktiveSam-
fund.(1904). 109. -sorgende, part. adj.

(jf. -sorg; især anv. som subst; nu sj.). Skyl-
digste Ære -Minde . . Fremstillet af en
Medsørgende Ydmyg og Pligtskyldig Tie-
ner. JFriis.20. Jeg lader min kiærlig Con-
doleance til alle Med - Sørgende, iaeven/'.

10 BJ.182. O -sester, en. {ænyd. d. s.; jf.
-broder) kvinde, set i forhold til andre (lige-

stillede) kvinder. Skiøgen i Kniplinger og
Silke . . er sit Skiøgenavn . . fuld vel saa
værd, som hendes elendige Medsøster i

Pialter. Bahb.Tilsk.1805.536. Skal jeg som
en Mængde af mine Medsøstre gjøre det
til min Livsopgave, at sye Linnedsømme.
Hrz.II.54. den Sikkerhed, hvormed en
Kvinde undertiden kan taksere og vur-

20 dere en Medsøster ved første Øjekast. Jac
Paludan.FJ.96. spec. om nonne: Holb.Ep.
III.192.
medtage, v. [imæ9|ta'(q9)] præt. -tog;

part. -taget. vbs. tO -else. {egl. til IIL med
2.2-8, 13.2-3 ell. 3.2, 14; i bet. 3 paavirket af
ty. mitnehmen)

1) G) tage med; ikke lade blive til-

bage. 1.1) egl.: tage med sammen med noget

andet; tage med i en vis gruppe; udvælge;
aoi/c/cc forbigaa, udelade ell. udelukke.
Greven havde (ved sine selskaber) forbi-

gaaet Amtsforvalteren, som var Justits-

raad, og medtaget Branddirektøren, der
kun var Kancelliraad. ScAand.ZJif.^SS. I|

især m. h. t. stof, emne for mundtlig eU.

skriftlig fremstilling. Dødens Bitterhed .

.

dens Lidelse, Uhygge, Rædsel medtages
aldeles ikke i Skildringen. Jian^e./J..387.
Skuespillere . . hvis Navne fortjente at

40 mindes, hvis Pladsen tillod alle Dygtiges
Meåt2ig,e\se.EBrand.(Skuepl.66). 1.2) føre
med sig (paa sin vej); tage med sig (bort

fra et sted); ogs.: bortføre; bortfjerne.
Pfiug.DP.587. Hun var tre Aar gammel,
da Grevinde N. medtog hende fra Sa-
lerno paa sin Tilbagereise fra Italien.

Ing.EF.I.201. Wied.S.335. især m. h. t. ting:

Sneen bortgaaer af de høye Bierge, og
Jorden udtoes og medtages af sterk Platz-

50 regn. LTid.1724.62. *Giv mig den Bog,
som blev mig bragt igaar,

| Og som du
medtog. Heib.Poet.IV.244. Butiksruden
knust med medbragt og igen medtaget
Genstand. PolitiE."/iil924.5. uegl: 'du (o:

en pianistinde) . . medtager din Hæder i

Graven. Blich.Digte.(1814).49. H. (kunde
ikke) medtage større Trøst i sin Land-
flygtighed. GyZ&.J.-Z-S 7. m.tings-subj.: Laase-
blikket . . er sprængt ud medtagende et

60 stort Stykke af Dørkarmen. PolitiE.^io

1923.3. 1.3) (sj.) overf., m. h. t. følelse,

stemning: rive med sig; henrive (2); be-
tage (3.8); i perf. part. anv. som adj.: han
læste i det hele saare godt . . Flere af de
Unge var øjensynlig ogsaa stærkt bevæ-
gede. Børnene . . var dog mest med-
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tagne . . Øjnene var blevne drømmende
og stod ganske stille i Hovederne paa
dem. JakKnu.G.32.

2) (Q), nu 1. br.) om virksom?ied, hvortil

noget medgaar, uakrævts olgn.: forbruge;
kræve (anvendelse af); „tage", j) m. h. t.

tidsrum, der medgaar. Erter og Vikker
medtage 13 a 14 Ugers Tid til deres fulde
Yext.JPPrahl.AC.6o. Min Rejse medtog
en heel Uge. Blich.(1920).XII.157. Bal-
ler og Adspredelser medtog hans Fritid.

CBemh.IX.234. I de faa Sekunder, som
hans Vandring gjennem Dagligstuen med-
tog, saå jeg, at hans Ansigt var feber-
glødende. Schand.F.doO. B m. h. t. penge-
midler, omkostninger, (det foreslaaede ali-

mentatiansbidrag vilde) medtage mere, end
Faderen selv havde at leve af. Stampe.TV.
190. (de) militaire Bygninger og Broers
Vedligeholdelse . . fordre og medtage store
Summer.if5.i805.279. Blich.II.587. || m. h. t.

materialer, ticeringsmidler olgn. disse Lam-
per . . maa være saaledes construerede,
at de ikke medtage mere Olie, end hidtil

er forbrugt. MR.1836.1o2. (en) enkelt Fest
kunde medtage, hvad ellers var nok for
Maaneder. TroelsL.V.108. || m. h. t. arbejds-

kræfter olgn. jeg (er) lykkelig ved at jeg
(i litteraturhistorien) er kommen over den
tørre tid (o: det 17.aarh.), der har med-
taget næsten alle mine "kitefiex.NMPet.
Br.87. ogs. (m. overgang iU bet. 3): for-
bruge en væsentlig del af; slide paa; tage
paa. det (var) ikke . . muligt at sætte
sig ned et eneste Øjeblik, og vore Kræfter
medtoges derfor ikke saa lidt. VBokken-
hexiser.FraEjderen tilAls.(1889).8o. Betæn-
delse i Brystkirtlen medtager Kvindens
Kræfter ved Smerten og Feberen. Kaarsb.
Kv.70.

3) C„Talespr." Levin.) m. bet. af forrin-
gelse ell. svækkelse: behandle eU. paavirke
paa en afkræftende, svækkende ell. forrin-
gende maade; handit ilde med; behandle
haardt; svække; forringe; „tage paa".
Kirken (er) ved adskillige overgangne
Ildebrande stærk bleven medtaget, og har
meeget mistet af sin forrige Skiønhed.
LTid.1738.646. Leth.(1800). Hjertet op-
røres, naar man hører . . hvorledes de
Sorte ofte medtages af de Hvide. Axel
Felix.LangtfraDanniark.II.(1853).180.Uo-
squito-Plagen . . medtog dem skrækkeligt.
Brandes.XJ.466. H spec: gøre til genstand
for (streng, nedsættaide) kritik, dadel,
bebrejdelse olgn.; nedrakke. Nu finder
Forfatteren Leylighed til at krybe lidt for
vor store Digter Baggesen, formodentlig
for at undgaae oftere at medtages af hans
revsende Haand. Cit.l813.(AarbSorø.l930.
121). en Roman, som blev haardt med-
tagen i Bladene. Hostr.ML.19. Ewalds Sør-
gespil „Rolf Krage", som Skjønaanderne
i Juels Kaffehus skarpt medtog. Davids.
KK.144. vi falder over ham for hans .

.

Letsindighed. Saadan medtager vi ham,

at Fru F. tager ham under sine Vinger.
CEw.F.69. I nu især i perf. pari. anv. som
adj. (præd., attrib): afkræftet ell. svæk-
ket (ved haard behandling, anstrengelse, syg-
dom olgn.); ogs. (om forfatter, bog olgn.):

som er blevet genstand for skarp, ned-
sættende kritik; om brugsgenstand olgn.:

som har lidt meget ved brugen; stærkt sltdt;
(temmelig) afrakket. Moth.TSO. (Tyskland)

10 har været mere medtagen og ødelagt af
fordærvelige Krige, end i vore Tider. LTid.
1 745.692. Fra et Ophold paa Landet . .vendte
jeg meget medtaget tilbage, dels forme-
delst huslige Bekymringer, dels forme-
delst anstrængende Korrekturarbejde.^Tif
Pet.Br.l83. (hendes) meget stærke, skjønt
noget medtagne Sangstemme. ScAand[.r.F.
1.23. Dagligstue hos Justitsraadens. Gam-
meldags og noget medtaget Møblement.

2a Esm. 11.60. (ved restaurationen) fandtes
Kalkmalerier fra 15. Aarh., som dog var
saa medtagne, at de ikke kunde bevares.
Trap.*III.145. jf: dette Udstyrs hjerte-
skærende Medtagethed.. maatte vække
selv et Fattiglems ^ledynk. Pont.FL.244.
med-talende, part. adi. [in.2.i, 13.i

ell. 5.1] (sj.) anv. som subst.: den Heftighed,
hvortil vi af Medtalende eller Omstaaende
bistes. Rahb.Tilsk.1796.261. samles man i

30 en Række Værelser uden at spise, har man
jo adskillig oftere Lejlighed til at skifte

Medtalende end ved et Spisebord. brande«.
F.497. t -tidigr, adj. (jf. -levende; sam-
tidig. YidSelskSkr.il2. 159. de Perioder
. . i Historien (er) fuldstændigst belyste,
hvis Lykke det var at finde . . medtidige
'Fortdi\lere.JohsBoye.H.48. -tjener, en.

(ii) -tjenere. Pflug.DP.857). (cenyd. d. s.)

1) (i rigsspr. nu f9) person, der tjener sam-
40 men med en anden, den samme Tiener

gik ud, og fandt en af sine Medtienere.
Matth.18.28. Holb.Kandst.V.5. SvGrundtv.
FÆ.II.190. FeUb. (jf -tjenerinde, -tjener-

skej om kvinde (tjenestepige): Tieneste-
pigen, der har faaet sin Silkeklædning
paa, (vil ikke) spadsere om Søndagen med
den Medtiener, som kun har en Hvergams
Kiole.PEMilll.'179. AndNx.DM.IV.59.

\\

(bibl., relig.) om guds, Kristi tjenere. Ty-
50 chicus, den elskelige broder og troe tiener

og med-tiener (1819: Medarbejder; 1907:
Medtjener; i Herren. Col.4.7(Chr.VI). jeg
(skylder) mine christelige Med-Tjenere i

Ordet . . at tage alvorlig til Gienmæle.
Grundtv.UdvJr.422. 2) (foræld.) om un-
derordnet kollega, for Rectore og hans
Medtienere. i)i.>?

—

2—3. Lærerne med
deres lied-Tienere. Slange. ChrIV.207.

\\

spec. om (en præsts) kapellan. Sognepræ-
60 sten prædiker selv til Højmesse, og Med-

tieneren til Froprædiken og Aftensang.
pL.2— 4— 3. LTid. 1742.638. -tjener-
inde, en. (ænyd. d. s.; i rigsspr. O, 1. br.)

kvindelig medtjener (1). Mynst.Levnet.186.
Gravl.BB.124. -tjenerske, en. (i rigs-

spr. W, 1. br.) d. s. Line havde været hans

76«
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Medtjenerske i to Aar.Aakj.VF.84. sa.VB.
188. -tælle, V. [III.13.3] (CO, l.br.) 1) trans.:

tælle med (i et samlet anta.1); medregne; i

pass.: Tilsk.l928.1.156. 2) intr.: tælles med;
medregnes; „tælle med" ; præs. part. anv. som
adj. : Hvor Skolen har daglige Karakterer
. . bør der ogsaa gives en medtællende
Karakter i Gymnastik. Qymn.1.62. -un-
derskrift, en. (jf. Kontrasignatur ; især
emb.). D&H. -nndersikrive, v. (jf. -un-
dertegne samt kontrasignere; især emb.).
Hertug Adolf og hans råd medunderskreve
(dokumentet) som borgen for den unge
konge. Barfod.DH.1.459. Jeg medunder-
skrevne N. N. Levin. -nnderskrlTer,
en. (især emb.). Goldschm.BlS.III.857. -nn-
derteg^ne, v. (især emb.) d. s. s. -under-
skrive, medundertegne et Bønskrift . . Den
medundertegnede N.N.Levi«. Ludv. -an-
derteg^ner, en, (især emb.). Preussen
^varj Medundertegner af tidligere Overens-
komster. Goldschm.BlS.lII.375.
Medusa ell. (især i bet. 2) lUeduse,

en. [me'du-sa, -sa] (ogs. i bet. 1 Meduse:
Moth.M99. VilhAnd.Litt.IV.593). flt. (i

bet. 2) meduser ell. (1. br.) medusaer (HC
And.III.43.XII.153). 1) (mytol. ell. CPj i

den græske mytologi navn paa et skræk-
indjagende kvindeligt væsen (en af de
tre Gorgo'er; se Gorgone^, hvis hoved
fremstilledes (bl. a. paa skjolde) med
slanger som haar, vildt ell. smertefor-
trukkent ansigtsudtryk olgn.; ogs. om en
meget grim (rædselindgydende) kvinde ell.

som symbol paa rædslen. Den Ene er
smuk, som Venus, den Anden er en le-

vende Medusa. HGLund.Samler.I. (1803).
354. *en Medusas frygtelige Ansigt. Meis-
ling.MK.123. Shakespeare maa have haft
denne Tragik i sit eget Sind . . han
har selv set Livets MeåvLsa.NMøll.VLitt.
11.647. jf.: Grevindens store, fremstaa-
ende og stirrende Medusæ Øine. ^ieR
(Skuesp.III3.9). j/. Ma(kke)duse: En tyk,
fæl, arrig Meduse. VSO. 2) (zool.) gople,
paa det udviklingstrin, da dyret har skiv e-

ell. klokkeformet legeme med rand-
traade olgn. („medusegeyieration"). Medu-
saer, som halvgjennemsigtige Blomster,
der lode sig bære og føre af Strømnin-
gerne. BC^wd.FJJJ.^Si. *Klare Meduse,

|

O, hvor du svømmer yndigt i Vandet.
Aarestr.SS.in.l36. JapSteenstr.F.l(se Gop-
le;. BøvP.ni.364. :Medu8a-lioved, et.

(tidligere ogs. Meduse- ell. f m. lat. gen. Me-
dusæ-j. I) (mytol. ell. W) til Medusa 1. det
afhuggede Hoved af Gorgonen Medusa
(„Medusahovedet"). Sal. VII.900. m. videre

anv.: de Nationalliberales egen Situation
. . er forandret ved at Kansleren har vist
dem sin Unaades Medusahoved. jBrandes.
XIV.163. jeg glemmer i samme Nu Ræds-
len og ser for mig det sketes stirrende
Medusahoved. Stuck.TII.23. 2) i fagl. anv.
2.1) (zool.) betegnelse for de former af slange-
stjernerne, der har grenede arme. Boas.Zool.*

208. DanmFauna.XXVlI.153. Meduse-:
Cuvier.Dyrhist.U.329. VSO. Medusæ-:
Baff.(1784).103. jf.: det saa kaldede Me-
dusæ Yioveå.vAph.Nath.VlI.520. 2.2) (med.)
ringformig aaresvulst omkring navlen (med
slangebugtede, centrifugalt udstraalende li-

nier); Caput Medusæ ell. Cirsomphalus. Sal.
IV.419.
med-vandrende, part. adj. (fD,l. br.)

10 anv. som subst. : medvandrer. mine Med-
vandrende havde taget Afsked med mig.
Gylb.VIl.182. billedl. :M.inQ Medvandrende
paa Livets Bane. VSO. -vandrer, en. (jf.
-vandrende; C3, især højtid.) ledsager paa
en vandring. PalM.lL.II.203. Pont.DR.^
1.291.

II
billedl., om arbejdsfælle, ægtefælle

olgn. (de) videnskabelige Blomsterstier
(blev) Samsøe dobbelt tillokkende, da han
paa dem havde faaet saadan en Medvan-

^ drer (o:vennen Kierulf).Bahb.(Sams.I.xxix).

jf.: Din Ungdoms Hustru, Din trofaste

Medvandrerinde i Vee og iYel. Mynst.
FrVI.5. -vandring, en. (&, 1. br.). VSO.
billedl.: Eder . . vover (forfatteren) at ind-
byde til Medvandring giennem sin Laby-
rint (o : beretningen om en rejse). Bagges'L.
I.xxvi. -vant, adj. [HLlO.i] (sj.) som man
er vant til, har vænnet sig til; tilvant, med-
va.nte(sygdomme) (hsihitu.a\es,) hvilke sidste

30 ere blevne til en Vane og anden Natur
hos de Syge. Tode.PaihologiensførsteGrunde.
(1781).110. -verden, en. (sj.) sammen-
fattende udtryk for ens medmennesker, om-
givelser olgn. det var . . Konsulens Vane
at lade sin Medverden vente et Nu mel-
lem hver af sine Sætninger. Bang.SG.22.
-viden, en. (jf. I. -vidende, -viden-hed,
-videri, -vider-skab; O, 1. br.) delagtighed
i viden om noget, hvor kan . . Erkebispen

40 frisiges fra Medviden i dette Snigmord?
Bagges.DV.X1.417. CBernh.IV.137. min
Medviden om K.s alvorlige Kjærligheds-
historie. 5c/iand.J?'.4i. 1. -vidende, et.

(jf. -viden; 1. br.). den indbyrdes Kier-
lighed tog til med Aarene, (saa) at de
intet foretoge sig . . uden fælles Med-
vidende og RsL^id. LTid.1750.337. Det er

skeet uden mit Medvidende. VSO. MO.
II (jf. n. -vidende, -viden-hed; nu næppe

50 br.) i refl. forb.: bevidsthed (1). Medvidende
med sig selv at have arbeidet til Med-
menneskers Lykke er en stor Glæde.Wand.
Mindesm.I.209. IL -vidende, part. adj.

(især W) delagtig i viden om noget, (især

m. præp. i ell. omj. (de) forbandede alle

som i dette Mord vare medvidende. Pflug.
DP.856. Jeg var ikke medvidende om
hans Anslag. VSO. *hver mild, medvidende
Stjerne

|
Betragted hendes Feiltrin fra det

60 Y\evne.Aarestr!sS.V.73. hun (saa) paa ham
med et fast, medvidende Blik, der fik ham
til at slaa Øjet neå.Pont.F.11.168. || (jf.

I. -vidende, -viden-hed samt HL med 2.4;

nu næppe br.) i refl. forb. : være medvidende
med sig selv olgn., være sig (selv) bevidst;

vide om sig selv. Vi ere meere medvidende
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med os selv om Sielens Virkninger, end
om Legemets YiTimngeT.Mossin.Term.197.
i Apoplexie . . og andre deslige haarde
Tilfælde ere (vi) lidet eller intet med-
vidende med os selv. Kraft.fKSelskSkr.VI.
203). Vor egen Erfarenhed lærer os, at

vi tænke, ere os medvidende om vore
Tanker. £a8th.(Bahb.LB.1.419). -viden-
hed, en. (af II. -vidende; nu si.) Den
rette Godhed er for (Buddha) ikke Med-
lidenhed, men en egen Art mild Med-
videnhed. TroelsL.XIII.38. y (jf. I.-II. -vi-

dende; nu næppe br.) bevidsthed om ell.

m. h. t. sig selv, sine handlinger olgn. (ofte
i refl. forb. som medvidenhed med sig selvj.

(han) tilstaaer Dyrene Siæle, og deres
Siæle Sandser . . Erindring, Medvidenhed
om sig selv. LTid. 1746. 275. saadan en
Dreng bør man ikke nægte den Med-
videnhed af sin egen KLraft, og den Lyst
til at yttre den, som maae kaldes Genie.
FrSneed.I.olo. den glade Medvidenhed
om dine Seiervindinger over dig selv.

Basth. ViisdomsLære.(1794).3o7. (hun) fry-

der sig i den . . Medvidenhed, at Hendes
. , Liv ikke haver været unyttigt, so. TaZe.

(1796).21. jf.: Det er aabenbart i Manges
Medvidenhed: at Folkeforsamlingen paa
Himmelbjerget . . har faaet en langt folke-
ligere Betydning end den af blot Som-
meTfoTlystelse. Blich.(GadsMag. 1929.124).
-vider, en. [-|Vi'9ar] (f -videre. JRPaulli.
SB.9. Skuesp.V.294). (ænyd.d.s.; især CO)

person, der er medvidende i noget (især m.
præp. i ell. (sjældnere) om ell. f til (Kom
Grønneg.1.319), GJ ogs. (især personbetegnelse
i) gen. ell. poss. pron.). 'Medvider i Guds
skjulte Raad (o: heUigaanden)\ Grundtv.SS.
III.320. hiin Hemmelighed, i hvilken jeg
om Natten var bleven Medvider. 5ZtcA.
(1920).XIX.116. Poul Martin Møller ..

Homers Beundrer, Socrates's Medvider,
Aristoteles's FoTtolkeT. Kierk.IVJS77. R især
om den, der er medvidende om en forbry-
delse(s planlæggelse) olgn. og saaledes har et

vist medansvar. Bonden (skal) giøre sin
Eed, at han ej er Tyv, eller Tyvs Med-
vider. Z)L.6—i7—iS. Hvi skulde jeg ende-
lig være Medvider i Deres Anslag. Skuesp.
y.294. Sønnen havde været Medvider om
sin Faders Drab. Molb.DH.1.325. DagNyh.
^*/tl921.M.3.sp.o. -videri, et. (sj.) om
(dadelværdig) medviden (især i en forbry-
delse). Else Pedersdatter (blev) for Tyvs
Medviderie . . tilfunden at Kagstryges.
Adr.^lil762.sp.o. Moderen blev dømt i For-
bedringshuset paa Grund af Medviderie
i og Medbenyttelse af hans mange stjaalne
og røvede Sager. Sibb.II.230. Kierk.II.93.
XIII.363. -vider-inde, en. (jf. -vider-
ske; O, 1. br.) kvindelig medvider. *Bliv
Vidne om hver Ting, du veed,

| Mit heele
Livs Medviderinde (o: den kvinde, der ken-
der hele hans liv, alle hans handlinger, fejl
osv.). Stub.33. Maria Stuart . . tilstaaer sig
at have været Medviderinde i sin Mands

Stimandsmord. Rahb. Tilsk.1805.o79. hun
kan ikke være Medviderinde i denne Hem-
melighed. Hatich.III.189. •vider(i)sk,
adj. [-|Vi-'3ar(i)s^] (sj.) adj. til Medvider;
som adv.: den medvidersk smilende tjene-
stepige. FFed.^F.i54. medviderisk. PoWlt
1932.Sønd.9.sp.4. -viderske, en. (jf. -vi-

der-inde; sj.) kvindelig medvider. Princesse
EUsabeth blev . . beskyldet for at være

io Medviderske udi denne Opstand. Holb.
Heltind.II.78. -vind, en. [III.4.1, 15] d. s. s.

-bør. Moth.V196. Naar Medvind blæser,
maa man hidse Seylet. Holb.Eeltind.II.244.
*Hvor lang Tid bruger vel et Skib til Nor-
rig llMedvinå? Oehl.HS.198. ScheUer.MarO.
Feilb. H (jf. Medbør 2 samt Modvindy overf.

•dersom det sig stundum så kan skikke,
|

at én før døden får sin gærning gjort,
|

bar lykkens medvind ham til mflets port.
20 NMøll.R.49. Livet er en Afvexling af Med-

vind og Modvind, Lys og Skygge. 45
Drachm.(StSprO.Nr.80.19). -vinds-jagt,
en. (jf. -søgen; jæg.) jagt (søgen), hvorved
man gaar i samme retning som viyiden. Vig
Møll.HJ.186. »virke, v. vbs. -ning. (især
IQ) (frivilligt) deltage i en fælles (nyttig)
virksomhed (som sideordnet med andre); have
del i (fremkaldelsen af) en vis virkning. Guds
Med -virkning i de Menniskelige Forret-

v>iixngeT.LTidd731.463. Resten af den Ne-
der-Saxiske Kreds vilde intet giøre og
medvirke i ^Sigen.Slange.ChrIV.1037. »Bør
ei . .

I
I fælles Kraft medvirke hver VeT-

son? Oehl.XX.157. du haaber paa, at den
dræbende Smitte skal blive borte . . uden
at du medvirker . . til at hindre dens Ind-
gang. Boye.Prædiken.(1831).13. Det skulde
blive en Art fri Scene . . Skuespillerne
skulde medvirke gTatis.SvLa.HjG.48. i bog-

40 titel: under medvirkning af fagmænd re-
digeret af N. N. olgn. Sal.titelblad. || om for-
hold. Eilsch.Term.16. HansDeeltagelse med-
virkede til det heldige Udfald. AfO. især
i præs. part. brugt som qdj. ; Medvirkende
Kræfter, FSO. medvirkende aarsag.
Eilsch.TermJ6. CSPet.LiU.1.628. O -virk-
som, adj. som medvirker; medvirkende. Det
enkelte Individ kan i sin lille Ej-eds være
medvirksomt i Nivelleringen. Kierk.VIII.

50 79. Først ved . . opmærksom, det vil sige
aandelig medvirksom, om fornødent gjen-
tagen Læsning . . kommer den oplysende
Litteratur til sin Ret. MHamni.FK.55. Ved
den Omdannelse af det saakaldte lærde
Skolevæsen . . var han medvirksom. Sies-

bye.(Tilsk.l904.601). jf.: at opfatte Almen-
hedens Medvirksomhed som et Hoved-
punkt ved et'Sinse\im.JLange.I.266. Las-
s€n.A0.'275. -være, v. [-|væ'ra] (ænyd.

60 d. s.; nu sj. og kun i præs. part. ell. som
vbs.) vcere med ved ell. som deltager i noget;
være til ell. tU stede sammen med andre. Vil-
lige (o: vildige) Vidner skulle de . . holdis
for at være, som selv i den Gierning med-
været have. DL.1—13— 17. det Herre-
dømme, Gud gav (mennesket) over de an-
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iJ

dre medværende Skabninger.LSmHh.DN.3.

MO. Per havde Grund til at tro, at hun
ikke var uvidende om hans Medværelse
(o: at han var i følge med hofjægermester-
mden; PontLP?III.198: Medværenj. Pont.
LP.YIII.78. CP -væsen, et. (jf. -skab-
ning; sj.). jeg var lyksalig, uden at skade
noget mit Medvæsen. Rothe.Ph.1.138. de
Høierebegavede blive deres Medvæseners
Ledere i større eller mindre Omfang alt

efter deres Evner. Ørst.I.170. vore lavere-
staaende medvæsener (o: dyrene). DagNyh.
^^/nl921.4.sp.l.

Medynk, en. ['mæ9|øiiV] (ænyd. d. s.,

[f. SV. medomkan; til III, med 5.8, lO.i; jf.
' 'edynksomhed ; især O) medlidenhed med
den ynkeligt stillede; stærk medlidenhed
(som giver sig udtryk i, at man ynker en
ell. noget; ogs. m. bibet. af en vis ringeagt,

jf. medynksom^; især i forb. som have,
føle, tidligere ogs. bære (Ew.(19U).I.133)
medynk med, nu sj. for (Wess.20), til

(Holb.Ep.III.95), over (Jer.16.5. Holb.
Pants.JII.7). (de) havde medynk (1871:
viste . . Deeltagelsej med ham, og trø-

stede ham over alt det onde, som Herren
havde ladet komme over ham, Job.42.11
(Chr.VI). Hun græd af Medynk, saa Taa-
rene trillede somliagel.Holb.llJ.V.9. (hun)
smelter af den varmeste Medynk med de
nødlidende. Ew.(1914).VI.142. du (har)

|

Havt Medynk med min Klagegraad. Bahb.
PoetF.n.l68. (hun) opvækker . . ikke blot
Medlidenhed, men Medynk. 5a^^es.£>F.
XII.114. Udbrud af hjertelig Medynk og
Deeltagelse. Ing. VS.II.150. Tops.II.178.
JakKnu.LF.23. medynke, v. ['mæ5-
iøn'<78] -ede. {ænyd. d. s.; af Medynk; sj.)

føle medynk (med). Men Styver,
|
som du

medynkende har kastet hen. Sødb.GD.86.
Cp Medynks-, i ssgr. (til dels vekslende

m. Medynk-, se medynk(s)-vækkende, -vær-
dig^, af Medynk ; saaledes (foruden de ndf.
anførte) Medynks-følelse, -graad, -jammer,
-smil, -taare, -udbrud ofl. -fuld, adj. (i

høj grad) medynksom. *han, som tænder
Cherubernes | Flammende Tanker, med-
ynksfuld bærer dig

|
Op til de Himle. Ew.

(1914).III.259. hun finder hans ædle og
medynksfulde Foretagender . . reent unyt-
tige. smsf.FI.i^^. et medynksfuldt Blik.

Kierk.yi.255. „Det gamle Skrog." Mi-
kael . . rystede medynksfuldt paa Hove-
det. BitcAA.S.54i. -les, adj. som ikke føler

medynk; uden medynk. *Vil du medynks-
løs undvige mis? Bagges.Danf.11.335. 'jeg
(blev)

I
Saa medynksløst forskudt og mis-

kjendt af ham,
| Alt for et Blændværk.

Érz.XVIL82. (poet.) meton.: »Medynks-
løse Virvelvinde

|
Døve mine Klageskrig.

Ew.(1914).III.116. Hauch.DV.IILl93.
Q) medynksont, adj. [imæd|øii'g-

(OsmmC) ell.(ialm.)mded^øi\'g(,)S(nm(')] {ænyd.
d. 8. ; af Medynk ; jf. medynksfuld ; nu 1. or.,

jf.: „ikke rigtig almind." Zevi».) som fø-
ler (og ytrer) medynk; som let bevæges til

medynk; om ytring olgn.: som hører sammen
med, er præget af, er udtryk for medynk.
Holb.Kh.l52. (hun) var af Naturen blød-
hiertet og medynksom. Biehl.DQ.II. 227.
medynksom Deeltagelse kunde lindre hans
Smerte. Rahb.ProsF. II. 110. (hun) vug-
gede medynksom det skjønne Hoved. £WcA.
(1920).XII.U7. Goldschm.VII.329. Dick-
ens var nok medynksom, men ikke mod

10 Forbrydere. NMøll.VLitt.III.593. m. bibet.

af ringeagt: *Han seer medynksom ned
paa Rigdoms Slave. Lund.ED. 9. denne
Gieustand for eders medynksomme Smi-
len.Beyer.LL.il. -ked, en. (nu sj.) med-
ynk. Moth.Y4. Medynksomhed, Forbar-
melse over hans Siæls Fare. Hersl.TT. I.

491. Cit.l?68.(AarbKbhAmt.l923.11). VSO.
niedynk(s)-vækkende, part. adj.

som Tiggeren, der blotter sit medynks-
20 vækkende Saar. JPJac. 1.174. -værdig^,

adj. [-|VBr'di] som fortjener medynk; som
man maa føle medynk med. medynk-:
LTid. 1738. 204. 'medynkværdig er den
Mand,

I
Som Venskabs Fryd ei føle kan.

Bahb.PoetF.1.52. NisPet.SG.298. De ynker
jo endog Øhlenschlåger — som egentlig
ikke fortiener det, formodentlig ogsaa me-
get vilde frabede sig at ansees som med-
ynksværdig. Molb.Breve.2.

30 ]fled-æder, en. (jf. -spiserj 1) (sj.) i

egl. bet, om person. D'hrr. Medædere holdte
mig for en stor eller en kræsen Mand.
Klevenf.BJ.35. AErslev.FremmedDigtning.
(1894).21. 2) (jf.lat.comedo, af com-edere,
spise op, fortære; med.; nu foræld.) indvolds-
orm (spolorm olgn.) ell. hudorm (Comedo).
Agerbech.FL.106. Lægen. VIII.197. Aaskoic.
A.172. VSO.
Megafon, en. [mega'fo-'w] flt. -er. (dan-

40 net af gr. mégas, stor (besl. m. megenj, og
phoné, stemme, lyd (jf. Fonetikj; fagl.) en

af amerikaneren Th. Edison opfunden lyd-

forstærker; (stor) raaber. JVJens.NV.5.
OpfB.*lI.586. *Lad Megafonen raabe højt

og lydt:
I

Nu kommer der en Nyhed. jRode.

VB.43. overf.: (B.Shaw) har for at faa

Luft følt sig nødsaget til at læse alle No-
tabiliteterne Teksten igennem Verdens-
pressens Megafon. Pol.^^liol928.3.8p.l.

50 megen, adj. ['me*q(8)n] (Høysg.AG.
157), ogs. [imaian] intk. (og adv.) meget
[ime*qa/] (Høysg.AG.99) ell. (i alm. talespr.

nu næsten kun) ['maia^] (jf.: det er op-
varterelegangse at sige „hvor meget" [me*-
(lQd].Jesp.Fon.l27. om forsk. bet. af de to

former se ndf. u. bet. 3) ell. (nu kun dial.)

møjet (Schand.Novelletter.(1882). 216. Jok
Schmidt.SP.69. AnkerLars.LivetsUbønhørlig-
hed.(1905). 164. brugt af Frederik VI, se

60 Hostr.Er.89. CFvHolten.Erindringer.(1899).
68.71. jf. Feilb. Brenderup.§34); best. f.

d. s. ell. (nu kun dial.) megne ('det uhyre
megne Landgjælds Smør, somme Bønder
have at yde. PNSkovgaard.B.138. jf. Esp.

221) ell. megle ('Man siger: den megen og
den megle spise. Høysg.AG.55. den megle
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Halm.OrdbS/LoU.-Falsier). intk.: det megle
gode i har bevist mig. Moth. M26. 'Alt
dette megle Gods. HelLFoetl?. det megle
Qvægs fæle brølen. Dumetuis.IL116. det
megle Brænde. OrdbS.(Loll.-FalsterJ). som
konip. og superl. bruges mer(e), mest (s. d.).

{ænyd. glda. meghen (møghen), æda. mikin
fmeken ofl.), sv. mycken, no. megen, intk.

meget ell. mye; egl. akk. mase. (oldn. mi-
khm) af glda. meghel, æda. mikil (mykil,
mekel ofl.), stor, oldn. mikill, oeng. micel
(eng. muchj, oht. mihhel, got. mikils, gr. me-
gålo-; besl. m. gr. mégas (jf. Megafon^, lat.

magnus (jf. Magnat^; snu. magle, møgle
||

formen megen er nu i rigsspr. især O; t

8t. f. megen mad, tid osv. siges nu alm. me-
get mad, tid osv.; se FalkT.Synt.49. Mik-
'l8.Ordf.7o: j/. I. lidt 3 | om megen som

adv. (for megetj se u. bet. 3)
om noget m. h. t. art, rum ell. tid sammen-

hørende (konkret ell. abstrakt), der (ikke tælles,

men) maales ell. vurderes: som er til stede
i en betydelig eU. i en (ved grads- adv.)

nærmere bestemt mængde ell.grad;ikke
lidt; undertiden med forstærket bet. (udtalt

m. stærkt tryk (høj tone) ell. m. O udtale-

form, se spec. bet. 3) om en overordent-
lig stor mængde, en overordentlig høj
grad; især i talespr. ogs. m. afsvækket bet.

om en ret betydelig ell. ikke (helt) ube-
tydelig mængde ell. grad (jf. lign. for-
hold m. h. 1. 1, lidt A;.

1) anv. som adj. t.l) direkte knyttet
til et subst. eU. substantivisk ord. Gud
gav Salomo . . saare megen (1871 : en om-
fattende; ioTStAud. lKg.4.29(Chr.VI). hvor
megen Viisdom er, der er megen Græm-
melse. Præd.1.18. *hans Forretninger ham
presse,

|
At hånd til Kircke-gang ey ha-

ver megen Tid. Holb. Paars. 39. *Det ko-
ster ey for megen Striid,

| En Himmel-
sindet Christen Siel at hiive. Brors.203.
•Har Bonden meget Qvæg paa Stalde,

|

Da kan man ham lyksalig kalde. Abc.13.
•Engang vort Fartøi var i megen (alm.:

storj Havsnød. Oehl.A.327. Han . . var in-

§en Ven af at drikke megen Viin eller

l.8a.Øen.(1824).I.l. faa Fyrster (har) fun-
det saa megen Roes og saa lidt Dadel.
MolbJ)H.I.431. (i Italien) findes . . imel-
lem saameget Slet enkeltviis noget Godt.
Winth.Nov.102. Det koster formeget Ar-
heide.VSO.II.202. •med megen Hast. Kaa-
lund.J26. (han havde) saare meget (Chr.VI:
gandske mangej Tyende. Job.1.3. der er
megen løgn til, se Løgn 2a H (nu især
talespr. og til dels m. nedsæt, ell. foragt, bi-

bet.) med foregaaende bestemmelses-
ord (nu næsten kun art. den, det^. (vi vil)

forkynde Herrens megen Priis. Ps.78.4. et

Viintræ, plantet ved Vand . . frugtbart og
løvrigt af det meget Vand. £zJ9.iO. du
raser, Paulus! den megen Lærdom giør
dig rasende. ApG.26.24. vi frabede os al

den megen Støi. Bahb.B.2o8. den megen
Tale, vi . . høre, om en Lykke eller Ulykke.

Mynst.Betr.I.183. Endnu sendte han en
sidste uartikxileret Strofe af Sejershymne
ud over sin megen Soxd.Schand.BS.148.
jeg tror Deherrer fra Revisionen var lidt

forargede over — over — naa ja, den me-
gen Erotik i Frimærkekassen. Buchh.UH.
104. Det meget Træ var tørt efter de hede
Dage, og Ilden havde let Spil med det.

£>agNyh.^'/al924.6.sp.5. 1^) (nu kun i intk.

10 i t(,dtr. . hvoi' meget snarest maa betragtes

som substantivisk led; se bet. 2.2) som præd.
Folket er endnu meget (1871: for mangeø.
Dom. 7. 4( Chr.VI). Eders Løn skal være
megen (1907: stor^ i Himlene. Matth.5.12.
•din

!
Overmaade

|
Store Naade

|
Er saa

megen. Brors.68. (ærters og vikkers) Stub
. . bliver altid megen efter Sædens meere
Vext. JPPrahlJLC..55. den opkastede Slim
var saa sei og saa megen, at jeg forundre-

20 des derover. WHennings.Mavens og Tarme-
nesBetændelse.(o vers.l7 78).l 7.

2) intk. meget, anv. som substanti-
visk led. (ofte m. grads-adv. for, hvor,
saa olgn.; ogs. m. flg. præp.-led m. af for at

betegne en betydelig mængde ell. del af det,

subst. angiver). 2.1) i al alm. denne salve
kunde blevet soldt for meget (1819: til

en høi Friis). Matth.26.9(Chr.VI). han
snakker noget for meget. Holb.GW.(1724).

X I7sc. •Hvad skal jeg sige? mine Ord
|

Vil ikke meget sige. Brors.74. •Har vi ej

meget,
| er det vor eget, | som ej fra Sta-

ten er sveget. PAHetb.US. 578. *jeg har
drukket for meget i Aften. Oehl.Su.oO(jf.

ndf. 1. 53). •da har i Rigdom vi drevet
det vidt,

I
Naar faa har for meget, og

færre for lidt. Grundtv.PS. V.64. Et Barn
saae Meget og lærte Meget i dette Huus.
Goldschm.Hjl.1.8. Hvor meget har jeg at

^betale? Pont.Sk. 112. m. overgang til adv.
(bet. 3): den, der læser meget og van-
drer meget, seer meget og veed meget.
Biehl.DQJII.233. | forlange, love for me-
get, spec. i udtr. det er for meget for-
langt (se forlange 3^ ell. (nu næppe br.)

lovet, om krav, løfter, forventninger ud
over den rimelige (naturgivne) grcense. •Du
(o: en ælling med to hoveder) burde ble-
ven her

I
Til noget stort og rart;

|
Dog

50 dette var endda | Tildeels for meget lo-

vet,
I
Da Lykken føyer dem,

|
Der fødes

uden Hoved. Stub.115. det er (nu) for
meget sagt, se sige. faa for meget
(se ogs. sp. 1215^'), spec. dels (jf. ovf. 1. 34)
til II. faa 2a: blive beruset, (han) drak af

Glas med Dronningen, saalænge til de
begge To fik meget for meget. Gnindtv.
SnoireJ.242. Manden har faaet for me-
fet. Det kan saa let træffe paa en Mar-
edsdag. Schand.TF.I.134. dels til II. faa 2j

slutn., om hvad der er genstand for en vis

fremadskridende behandling (tilberedning),

(ingen) „gik og rystede" for, at Bøfpien
. . skulde „faa for meget" ved at staa saa
længe. EJuelHans.H.66. se videre u. II. faa
2.2 slutn. lige meget, se VHI. lige 2.5.

||
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talem., ordspr. som udiryk for, at overflod

giver atiraa efter ell. skaber endnu større

overflod: der vil eZ/. skal meget til nok
(o: til at standse attraaen efter mere), ogs.

m. tilføjelse: og mere til for meget olgn.

Mau.6898. CReimer.NB.27. meget vil
mer (have). Mau.6373. Krist.Ordspr.nr.
5619. Skattegraveren.l885.II.220(Falster).
Børd. Va.203. Mange have for Meget, men
Ingen "Nok. Mau.6897. den falske Grund-
sætning: meget giør meget. Huusholdn.
(1799)71.25. andre talem. er: mankanog-
saa faa for meget af det gode (ogs.

m. tilføjelse: sagde manden, han fik møg-
læsset ell. gødningslæsset (Ing.EF.XIII.
41) over sig olgn.), (jf. bet. 2.2J som udtryk
for, at for meget af en ell. anden art (ogs.

noget i sig selv attraaværdigt) er skadeligt,

uheldigt ell. ubehageligt (se videre Mau.
6388 ff.). Mau.3172. Forelæsningen va-
rede endnu, alle Tilhørerne gabede, kun
Forfatteren var aarvaagen og deklame-
rede . . til stor Sorg for min Tante, „thi

man kan dog ogsaa faae for Meget af det
Gode." CBemh.NF. 1. 124. SundSans. VII.
(1920).Nr.3. for meget og for lidt for-
dærver alting, se fordærve 2.s. ville
give meget til, se I. give 4.2. gøre
(for) meget (ud) af, se gøre 6.4. gøre
(en) meget af det, se gøre 9.2. med
meget holder man hus, og med li-

det kommer man ud, se II. komme 53,10.

man skal høre meget, før øre(r)ne
falder (ell. gasLv) af, se høre 2.1. hver-
ken for lidt eller meget, se I. lidt 1.2.

mangt og meget, ikke mangt, men
meget, se mangen 1.3. have meget at
sige, se sige. der vil ell. skal meget
til, se ville, skulle. 2.2) (jf. bet. 1.2^ som
præd. Penge er Meget. Penge er ikke Alt.

Goldschm.VlII.29. især i forb.som det er
ell. var meget, (jf. det var ikke saa lidt,

se I. lidt 1.2j som udtryk for noget (ved sin

art, mængde, grad) forbavsende (ofte dagl.

som forundringsudbrud ell. som udtryk for
tvivl, skepsis). Israel sagde: det er meget,
Joseph min Søn lever enånn. lMos.45.28.
Skal man ikke kunde tvinge saadan Karl
til at bekiende? det skulde være meget.
Holb.Masc.III.9. PAHeib.Sk.1.296. *„Nu
er jeg Officeer." — „Ih, det var Meget!"
Hrz.I.115. „Hvad gav han for den?" —
„18 Kroner." — „18 Kroner! Det var me-
get. Det var forfærdeligt meget." Buchh.
UH. 77. m. nærmere bestemmelse ved en flg.

bisætn.: Skulde det icke være vores Naboe-
Kone og hendes lille Mand, der tager sig

den Omsorrig for os? Det er meget, at

de, som er selv aller- latterligst i deris

Adfærd, er gierne meest reede til at bag-
tale andres. KomGrønneg.11.203. || for me-
get, mere end passende ell. billigt, det er
der for meget (o: for svært) at gaae op

til Jerusalem. lKg.12.28. *Bjørnen . . havde
aldrig lært at ride . .

|
og uden Sadel . .

|

det var formeget for en Bjørn. Kaalund.

124. *Der var no'en med lidt omkring
paa,

I

Der var andre blot med Ring paa,
|

Jamen fem med ingenting paa,
|
Det var

dog for meget Blækspr.1893.16. som (be-

skedent) høfligheds-udtr. : det er alt for me-
get (o : De er alt for elskværdig)

j jf. sp.

1215^^: det er eW. bliver (næsten) for me-
get af det gode. Aarb.1919.309. spec.i
nægtende forb.: det er ikke (vilde ikke

10 være) for meget (for ell.til en) olgn.,

som udtryk for (vel)fortjent løn ell. især straf.

det er ikke formeget til Dem, det er en
Straf for deres GieTTighed.Blich.(1920).
V1.104. Har jeg i et heelt Aar forgjæves
søgt at faae ham itale, saa vilde det ikke
være for meget, om min Audiens ogsaa
varede fire og tY\eT\mev.Heib.Poet.VII.
535. H hvor meget, jeg har faaet en kop
kaffe og to kager — hvor meget bliver

20 det (o: hvor meget skal jeg betale)"^
j
hvor

meget er klokken, se Klokke 3.2. spec.

(dagl., nærmest vulg.): hvad for noget;
hvad. han vil være Fascist . . ja De har
da læst om ham Messelina eller hvor majet
han hedder. 5T.«Vii925.7.s^.4. Hans For-
ældre var med, det er jo denne Over-
intendant, eller hvor meget det nu er. Dag
Nyh.^y*1925.10.sp.3. (ellipt.:) „Han vil hel-

lere være en skrækkelig lille daku." —
30 „Hvor meget (o: hvad behager)?'^ — „Sød

lille dacoit. Vi forkorter det til daku." JV
Jens.FE.29.

||
(det er) lige meget, se

VIII. lige 2.4. 2.3) saa meget (jf. bet. 3.i

slutn.). Jeg har giort så meget som ieg
kunde. MofK. So. vi skylde Herren (tak),

fordi Han gav os saa saare Meget, vi ly-

stedes ved at eie. Grundtv.E.20. De øv-
rige (penge) gaae snart, saa Meget jeg har
at anskaffe. irrz.7iJ.i96. jf bet. 3.i: Æd

40 Og drik saameget I lyster af hvad Huset
formaaerl Blich.(1920).X.105. saa og saa
meget, se saa. || som udtr. for en vis ringe

mængde ell. lav grad. jeg kand dog sagte

saa meget (o: latin) som jeg bruger til

daglig Huusfornødenhed. Hotb.Tyb.IV.12.
*Saa meget (han) neppe tiene kand,

|
At

han kand Føden nyåe. Ånti-Spectator.l8.

ung er han ikke, Saameget har min On-
kel s^gt mig. Eeib.Poet.VII.274. „Det, jeg

50 har hørt om ham, er heller ikke meget." —
„Men saa meget véd De dog, at De kan
fortælle mig, om han er køn eller styg."

Bøgh.III.7. ogs. visende hen til en følgende

ytring: dette; følgende. Saameget har
før ingen ægte Fuurbo tvivlet paa: at jo

Hullet under Rødstenen var Troldes Ind-

og \]ågz.ng. Blich.(1833).VII.26. jeg vil

bare sige saa meget, at du skal tage dig
i agt

I

ikke saa meget, at det gør
60 noget, se gøre sp. 508^^.

|| saa meget
som, (især talespr.) som (omtrentligt) ud-

tryk for en ringe mængde ell. grad: bare
(II.l.i); blot (II.3.1). Jeg vil blot sige saa

meget som, at hvis man henvendte sig

til mig . . — jeg turde ligefrem ikke paa-

tage mig det (o: at være finansminister).
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AHenriques.TG.60. jeg kommer (bare) saa
meget som en halv teskefuld sukker i

agurkesalaten j
lige saa meget (som), se

VIII. lige 4.4. iscer (jf. bet. 3.1 slutn.) i næg-
tende, spørgende ell. betingende (afvisende)

udtryk, som betegnelse for en ringe mængde,
en lav grad, der endda ligger over det virke-

lige forhold: jeg vil ikke give Eder noget
af deres Land, end ikke saa meget, som
en Fodsaale kan træde paa. oMos^.o. hvis
nogen af jer nnderstaaer sig at føre saa
meget som en Kringle til Staden, skal I

have med mig at hestHle. Holb.Ul.III.7.

hun og Rudy havde aldrig talt saa meget
som to Ord ssLmmen.HCAnd.VIlJ209. Dren-
gen hørte ikke Moderen sige saa meget
som Fiirve\. Bang.HE.o?. ikke saa me-
get, som der kan liggepaaennegl,
som tag mig det ben ud af skabet
olgn., se Negl, Skab ofl. ikke saa me-
get som saa, se saa. || det er nu saa
meget sagt, se sige. j| (jf. bet.2.i) som
præd. „jeg skal nok følge Dem til bane-
gaarden." — „aa tak, det er nu saa me-
get (o: næsten for stor ulejlighed, for me-
get)"*

i
spec. i forb. saa meget som, det

samme som; lig med. Man kalder (bogen)
Zendavesta eller kortere Zend, hvilket be-
tyder saa meget som Ildtønder, fio/fc. HA.
11.18. 3 kr. og 20 og 4 kr. og 90 — det
bliver saa meget som 8 kr. og 10

\ f det
er saa meget, som du ved, som for-
stærkelse af en ytring (forsikring): det maa
du vide; „at du ved det'', hvordan du (o:

en ung pige) ender og vender det, saa
skal dfu nu hafve Gothardus, og ingen
anden, det er saa meget som du veed.
JRPaulli.SB.19. 2.4) m. foransat besttm-

melsesord, især (i talespr.kun) det. er alt

dette Meget . . ikke for tung Byrde for
eet Par Yi^stef JPPrahl.AC.24. Hvor Hjer-
tet raader, der er intet Meget, der er kun
et Alt. FruEeib.BJJé. Kritiken havde et

mere aabent Blik for det Meget i disse
Digte, som saarede og stødte, end for den
berettigede og smertelige, men sunde Bit-

terhed. Brandes.XlII.376. man (opdager),
hvordan det i Grunden ser ud det meget,
der vokser omkring En. lRaunkicer.ID.24.

Ktalem., ordspr.jf.sp.l215^^^-: Hun førte en
etydelig Medgift ind paa Uensgaarden;

for som man siger, det Meget skal til

det Meget. JFJens.iVB.i58. FeiW. hvad
skal man med det meget ('møjet. Mau.
11.19. StoreBededagsaften.'(1878).6), naar
man kan komme ud af det, klare sig eU.

nøjes med (det) mindre ell. lidt, som udtr.

for eU. formaning tU nøjsomhed. Teatret.

1930.150.

3) anv.som adv.: i stor udstrækning;
i høj grad; ikke lidt; i alm. spr. kun i

formen meget, undertiden med stærkere

fremhævelse af graden udtalt [^me'({Qt]: det
hedder baade . . meget og majet . . „hun
er majet smuk og meget begavet," som
jeg har hørt sige, og hvor virkelig den

forskellige Udtale betyder noget. PJemd.
(THsk.1908.204). en meget dygtig Mand
er mere dygtig end en mejet dygtig. By-
skov.M.66. O (sj.) fk. megen m. fig. adj. og
subst. af fk. (ttl dels føU som adj., knyttet

til flg. subst.; tU dels at opfatte som en skrift-

sprogsform for talesprogets meget; jf. ovf. sp.

1213^^^). Jeg har . . med megen stor For-
nøielse læst nogle smaa Skrifter. JSneed.

10 VIII.145. hvilket jeg ogsaa med megen
ringe Umage er i Stand t\!L.Ørst.Br.l.36.

der var saamegen mindre Grund til .. at

afvige (herfra, som osv.).MonradSPBJfr.
4.9. 3.1) knyttet tU et verbum (om forb. m.
præd. se bet. S.i). Til Kvinden sagde han:
jeg vil meget mangfoldiggjøre din Kum-
mer og din Undfangelse. lMos.3J6. Vi
bede dag og nat gandske meget (1819:
indstændigenj, at vi maatte see eders

20 iinsigt.lThes.3.10(Chr.VI; jf. II. ganske 2.2;.

at sidde meget og at bryde Hovedet, ska-
der Sundhed. Tode.STJI.30. jeg skal me-
get bede om, at deres Erklæring vorder
reen og tyåe\ig.Blieh.(1920).X.113. denne
Piges Lapseri og Giftesyge gaae . . lidt

for meget over Skjønhedens Grændse.
E.eib.Pros.IV.163. Det er overordentligt,
hvormeget De ligner Deres Broder. B^aucA.
1.114. Hun var meget sammen med NeUy

x Jessen. EomoS.VD.60. han havde elsket
hende over al Maade meget. Jør^eniVtcte.

LavtLand.(1929).105. | saa meget (jf. bet.

2ji). Dog allarmerede den Hendeise mig
saa meget, at jeg turde ikke være meer
i Byen. HolbArabJsc. Men imidlertid, saa
beder jeg Jer saa gierne og saa meget:
Seer ikke mere saa skievt ved Fremmede
Arbeideres Kommende til os. OeconTJI.
83. især med nærmere bestemmelse ved flg.

40 sammenlignende sætn. ell. led (med ell. uden
som^: de fleste Krige komme ikke saa
meget af Uretfærdighed, som af Stats-

FeiJ. JSneed. VII.85. Reis til Fods — saa
snart, saa ofte og saa meget du kanljBa^
ges.LJ.394. for at gjøre Alting godt igjen,

saameget som det staaer til mig, vil jeg
giøre etFoTslag.HeibJ'oet.V.266. saa me-
fet (som) muligt, se mulig. H i udtryk,

er betegner en indrømmelse ell. tilladelse, dels

50 t forb. (om saa) aldrig saa meget, se al-

drig 3.1. dels m. flg. sammenlignende sætn.

(med ell. uden som^; tidlig havde hun mi-
stet sin Moder, et Tab, hvorover hun suk-
kede hele Livet igjennem, saa meget hun
(alm.: saa eU. hvor meget hun ogsaa olgn.)

elskede sin gode, originale Fader.FruEeib.
(Gylb.I.13). spec. i forb. (lige) saa meget
(som) man vil olgn., som(iron.) udtryk for

en tilladelse ttl at følge sin trang eU. lyst

60 uden hindring eU. hensyn (jf. lign. udtr. m.

fait u. gal sp.604'^^). See 1 der Anneke har
u min Haand, spaa nu saa meget som du

•sn[.Eolb.Kandst.lV.2. han maae skieide og
larme saa meget han kan og vil, saa sk^
han dog blive nødt til at sige, hvad de
bestille i dette Selskab. Skue8p.I3.44. skrig
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nu saa meget du lyster
\ \\

(ikke) saa me-
get som, (jf.ovf.sp. 1216^^; især talespr.)

som afvisende ell. nægtende udtryk (i næg-
tende, spørgende ell. betingende sætn.): bare;
blot. (han) aflagde . . ikke N.N. et Besøg el-

ler saa meget som nævnede hans Navn for

Møller L.F.Schand.BS.38. Barnet var døbt,
ganske vist; (men) siden den Tid havde
ingen af dem så meget som sat sin Fod
indenfor Kirkedøren. Børd.KE.59. Berg-
strøm.MD.13. \\ som udtryk for en begræns-
ning af en videns, en ytrings sikkerhed : saa
meget (som) jeg ved olgn., (jf.sv.sk
mycket jag vet; nu sj. i alm. spr.) saa vidt

jeg ved. (søvnen) er noget, som hidtil in-

gen medicinsk Autor, saa meget som jeg
veed, har egentligen skreven om. Tode.SS.
Forerindring. Saameget (saavidt som, quan-
tum) jeg kan see, er der endnu ingen Fare.
M0.II.632. 3.2) knyttet til adj., adv. olgn.

\\

knyttet til adj., adv. i positiv, ell. til præp.-
led (anv. som præd.); ogs. (som bestemmelse

til et adj. nu især dial.) m. foreg. adv. saa
ell.(sj.) for. han fandt en meget kostelig
Perle. Matth.13.46. *Gif eder kun tilfreds,

vær ey saa meget ha.nge.Holb.Paars.173.
Nu kand Folk icke lide hende, fordi hun
er formeget taus, nu fordi hun er forme-
get snaksom, sa. F^8.J.2. *Der var en Tid,

da jeg var meget lille, | Min hele Krop
var knap en Alen la.ng.Bagges.IV.27. Dat-
teren var meget ung, meget deilig . . Fa-
deren , . meget stolt, meget vredladen.
Gylb.(1849).IX.70. Deres Excellence er

altformeget hjemme i Forretningerne, til

at det itS:e skulde være Dem indlysende.
FritzJurg.nr.l. Da blev Kongen meget
(Chr.VI: gandske; glaå. Dan.6.24. Kano-
nerne, de rungede saa meget stærkt.Ban^.
T.234. Vinterfrakke . . meget i Figur, me-
get lang Slids. PolitiE.Kosterbl."/iil924.1.

sp.l. meget forbunden, se forbinde 6. være
meget for ("sødt osv.), se IV. for 7.5. || ('ntt

især dial.) knyttet til mange. Kuljord be-
staaer af en Mængde Poreuse og hullede
Deele, (hvoraf syrens) keegelagtige Deele
kand blive berørt i meget mange Puncter.
KSelskSkr.VI.159. Feilb.

||
(dial.) i forb. saa

meget en ell. nogle m.ftg.subst. (i alm.

med attrib. adj.). han slaar saa meget
nogle krabate Lussinger. J5ømerennen.i9^i.
18. (det var) saa meget nogle rive Kæl-
tringer. Thuborg.K.6. Feilb. || spec. som (eks-

amens)karakter (jf. god 3.1j; meget godt
ell. (som subst.) et Megetgodt, flt. -er

(SaabyJ) (nu næppe br. meget god. Cit.

1743.(AarbThi8ted.l921.220)). alm. forkorUt
mg, udtalt [iæm,ge-'] Forordn:Iixl809.§92.
at blive betragtet som en Skoledreng, der
i sin Charakteerbog snart fik Mg., snart
Ug., snart Maadelig, snart Slet. Oehl.Er.
III.83. een Gang traf det sig dog, at man
gav mig et „Meget Godt". ifC4nd.ZI.77.
Der var kun én (lærer) jeg omfattede med
virkelig Kærlighed . . og Lektierne til ham
kunde jeg altid til mindst mg. Christmas.

K.I.28. m. nærmere bestemmelse ved forhøjel-
ses- ell. formindnkelsestegn: mgX (m(eget)
g(odt) (med) 'kryds), mg? (m(eget) g(odt)
(med) ispørgs) ell. nu alm. (jf. Bek.Nr.l28
^Iil871. An0rdn.Nr.91^U1904.§5 }: mg+
(m(eget) g(odt) iplus), mg-^ (m(eget) g(odt)
'minus), se Kryds (I.l.s) osv.jf.: „hvorledes
synes Du saa egenlig om Paris?" . . „Jo,
Tak, godt, meget godt" . . „Godt, meget

10 godt . . det vil sige: temmelig godt. Er der
Noget i Vejen?" Goldschm.lI.366.

|| (især
talespr.) knyttet til adj. ell. adv. i positiv m.
foreg. adv. for (IV.20), som udtryk for en
alt for høj grad (oftest som et stærkere udtr.

end IIL alt 2.2/ man mærker ham det ty-
deligt af, hvor meget for meget han har
at tage vare. Bagges.L.1.358. I den saa-
kaldte Nørre Mark . . er der meget for
lidt Jord til de derværende 49 Tdr. Hart-

70 korn. AarbHards.XV.41. det er han meget
for god til

i
kom ikke her og spil vigtig,

det er du meget for lille til
j \\ knyttet til

en komp. ell. anderledes (ved forb. ander-
ledes end bruges dog nu alm. helt, ganske
olgn., se anderledes 2) ell. (sj.) anden (4).

JSneed.VIII.33o(se anderledes 2.ij. en god
Orthographie . . strækker sig ikke meget
videre end til samme Sprog. Høysg.AG.
Fort.3': *Da syntes mig, vor Jord var

30 meget mindre. Bagges.IV.27. nu begyndte
strax en Scene af en meget anden Art, end
man skulde have ventet. Gylb.IX.27. Jeg
holder The for skadeligere end Kaffe —
meget skadeligere end Kafiel FritzJilrg.

nr.71. han holdt meget anderledes af

hende, saadan som hun ellers var. JPJac.
11.169. Mon Pinjer ser meget anderledes
ud (o: end popler). Bang.HH. 107. de . .

truede ham, for at han skulde tie; men
40 han raabte meget stærkere (Chr.VI: me-

get mere; 1819: desto mere). Luc.18.39
(1907). saa meget des eZZ. desto bedre
osv., se des 8p.662*^, desto sp. 683^^. hvor
meget ('højere osv.), se hvor 8.5. meget
mere, mindre (adv.), se 1. mere 3.1-2,

mindre.
||

(næsten kun dial.) knyttet til

superl. (i best. f., som præd.): langt, han
var meget den stærkeste. Blich.(1833).VI.
118. Skjoldb.A.16. (han) indrømmede for

50 sig selv, at det var meget det behageligste.
ThitJensJ.159. Feilb.

O meget-, i ssgr. af meget, intk. (adv.)

til megen (2 og 3), ofte uden væsentlig

betydningsforskel vekslende med tilsvarende

usammensat forb. (et) Megetgodt, se me-
gen 3.2. (sj.:) et .. megetraadigt Hof
var bleven stillet . . forvirrende ind mel-
lem Konge og Folk. Sibb.Prov.30. \\ især

m. præs. part. ell. sjældnere vbs. som sidste

60 led og meget som logisk obj. herfor, fx.me-
§et-betegnende, -betydende. i)(feB^.

. skulde overgive Styret til sin Efter-

mand, den omtalte megetlovende N. N.
^ø^LJT.SS^. et ømt, meget si g en de Smil.

GjelM.lOO. Buchh.SP.55. (Tieck) lod sig .

.

udnytte af ældre Skribenter . . til et gan-
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ske usundt . . Megetskriveri. Brandes.
IV.2é7. mit Bifald var (ikke) mindre dybt
følt end de Megettalendes. Ørst.BrJ.
222. •dersom Viden og Forstand var Eet,

|

Da maatte megetvidende du kaldes.
PalM.y11.203.
Messer, et eU. f en (Eilsch.Term.33.

Lægen. 1. 86.IX.27). ('M«gger. Lægen.IX.
27. Feilb. lAeggæT{d)t.Moth.M99. Meggiad.
smst. jf. FeUb.II.638. sml. ogs. fynsk mikken
(Kvæmd.) og langelandsk mikie (MDL.)).
{ænyd. megger(e), no. megar, midgard, jf.
betegnelser for indvoldsfeat olgn. som oeng.

midgem, miegern, eng. dial. midgen, mid-
gerum, middren ofl., osax. midgami, oht.

mittigarni, hty. dial. micker, svejtsisk mig-
geri osv. samt (?) nt. midder, kalvebrissel;

1. led ermid-, mellem-, midto"-; 2. led synes
at være enten (i bet. i ) Gaard, IV. Gærde
(jf. t Midgære (Moth.M102), Middelgærn
(smst.103) samt Mellem -gaard 2, -gærde 2),

tU. (i bet. 2) oldn.gQvn, tarm (besl. m. Garn) \\

nu kun dial.) 1) mellemgulv, Diaphragma.
Moth.M99. 2) krøs (112), Mesenterium; ogs.

cm talg paa de smaa tarme kos køer
og faar, indvoldsfedi kos svin olgn.

(jf.U.Krøs i). Moth.C<mv.M75. EUsckTerm.
33. Lægen.1.86. Feilb.II.638.

megle, megne« best.f.til jnegen(8.d.).
t3 begære, en. [me'gæ*ra] flt.-r. {fra

gr. Mégalra, ruxvn paa en af erinyeme, tU
megairein, misunde) misundelig, hævn-
gerrig ell. arrig kvinde; „drage"; furie.

Tode.S.53. Neapel, hvor der for tyve .

.

Aar siden stod Megærer og falbød Smaa-
bøm til \Jt\igt.EmilBasm.(Fol.yiil928^2.
sp.2).

Mej, en. se I. Mede.
I. Meje, ea. (ogs. Mede, Mæde. Moth.

M107. MadsXiels.DS.49). (ænyd. d. s., sv.

dial. maj, le, maja, mejered; itl TV. meje;
nu kun dial.) le (med mejered); mejetøj.
*(han) lod ey Plov og Meye | . . hindre
sig . .

I
Paa Flids og Lærdoms Veye.

Wadsk.BrudeverstUBehling.(1743).*4'. | nu
kun (jy.; m. overgang til bet. „høstkarl", sml.

u. Mejejærn) i udtr. som tage op efter
ell. gaa efter meje(n), om den (pige),

der gik efter høstkarlen og bandt komet op.

Hedemanden . . selv i Spidsen . . med
Leen . . Efter ham Konen med Hoved-
klædet frem over Øjnene tagende op efter

Meje.JF.7en«.Hfi'J47. 'Hun nynnede lavt,

naar han malkede Eløer | og sang, naar
hun gik efter ^ÅQåen. MadsNtels.DS.é9.

II. Meje, en. se I. Mede.
III. Mepe, en. se I. Mige.
rv. meje,r. ['maia] -ede. vbs.-mng. {ænyd.

d. s.; fra mnt. meien, jf. oht. maen (nht. må-
henA oeng. mawan (eng. mowj; besl. m. gr.

amåein, meje; jf. I. Made) afhugge kom (i

dial., fx. bomh., ogs. ærter, vikker, græs olgn.;

jf. slaaj med et mejetøj ell. en mejemaskine

(jf. I. hugge lA, høste \s). *han vog udaf
de Vestergyllands Mænd, | som Bønder de
mejer Kom. DFU.nr.2L6 (jf.Ing.ESE.VL

225). Meyningen (? : afærter og vikker) skeer
med samme Haandelav, som ved anden
Sæå.JPPrahl.AC.68. meye Engene.smst.63.
•Marken er mejet og Tofterne tomme,

| og
nu er vi hjemfærdig med det sidste Læs.
MHans.(SangB.43). *Se, Høst er nu, og
i Tidens Haand jeg Seglen ser | til Mej-
ning af Hvede og af bittert Ukrudts-Frø.
GjeL.BrJ.65. 'nu hvæsser vi vor Le, | og saa

10 mejer vi vort Kom. Åakj.RS.33. | billedl.

•Døden alle Dage I Paa denne Verdens |

Som Høstkarl mejer fage | Vor Herlighed
som Ho. SalniHj.449.1. •Blaamænd meied
jeg med Sværd. Grund^r.£r&n.66. Den aab-
nede Dør mejede Staldens Mørke til Side
som en Segl, saa en stor Solkrins laa ind
over Grebningen. J.afc;.P4^. spec. (vet.) om
hest: have et særligt fodskifte, hvorved for-
benene under deres flytning kastes udad i

20 st. f. lige frem; billardere (2). dog vare de
(o: en hests ben) lidet langkodede og Fod-
skiftet tillige noget me'iendeJ'hysBibl.XII.
122. Vædløb.42. | i særlige forb. m. adv.
meje af, (nu sj.) (af)meje. Moth.Ml06.
•Grum den strenge Sol har meiet Alting
sd. Oehl.L.L185. O meje bort, skære af;
hugge bort; næsten kun billedL: feje bort,

dræbe i stort antal. •aUe de (blomster)y \ Som
Leen meier bort i Høstens Tiå.HauckJSK.

30 71. 'Pesten havde meiet | Alt det Levende
bort. Winth.HF.18. JohsSteenstr/UnivProgr.
1900.1.66). meje imod, (landhr.) d.s.8.

hugge imod (se I. hugge 1J^, Sal.XII.578.
meje ned, hugge om v. hj. af en le; især
biOedL, ofte spec. om nedhugning af fjender
i gtori antal. 'Krigen i Tusendtal mejer
(de unge) ned. PAHeib.JJS.615. Hele det
saakaldte gode Selskab (er) inficeret. Han
gennemgaar hele Kredsen. Mejer dem

40 ned. PLevin.Hjem. (1919). 175. Østrigerne
blev mejet ned af »Tændnaalsgeværeme".
yerdenshist.VL166. meje om, (sj.) meje
(af, ned). De soelbrændte Høstfolk gik .

.

bag ved Axene, og meiede dem om foran
sig med den blinkende Lee. BirchJ.141.

V. meje, v. se H. maje.
VI. meje, v. se H. mige.
Meje-, t ssgr. (især landbr. ell. dial.) af

TV. meje. -bem, en. (jf. -drzg) skaft paa
50 et mejetøj. FrGrundtvXK^SO. AarbFrborg.

1920.93. Bietz.453(skaansk). -bord, et.

bord (TI sluin.); aflæggerbord. LandbO-ITl.
539. -b«rjle, en. (jf. -krog 1 ) bøjle, der sæt-

tes paa leen for at samle sæden under hug-
get. Aalborg ogHjørringAmtsVejviser.(1914-
1918).564. -dag, en. (jf-Må; nu Ibr.)
dag, da der mejes kom, eU. dag. der p. gr.

af vejret er egnet til mejning (jf. Høstdag 1).

Moth.Ml06. VSO. MO. -drag, et. (jf
60 Ledrag 2) d. s. s. -bom. 21oth.Ml06. VSO.

FeHb. -jaerii, et. om lejæmet ptM et meje-
tøj ell. om hele mejetøjet, mejeleen (jf. Jæm
sp. 947^«-). Moth.y£l06. 'Lystigt Meiejer-
net klang, | Markens gyldne Skjæg blev ra-

get. TTtn^AJ^.^^. FrGrundtv.LK.250. Stran-
geJP.I.29. I (meton.) om mejer, høstmand.

TI*
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At have 4 Meiejern . . i Marken. VSO.
Feilb. -karl, en. (nu næppe br.) person
(karl), der mejer kom (jf. Høstkarl^. Moth.
M106. VSO. -karre, en. (foræld.) navn
paa en slags mejemaskine. LandbO.III.535.
-krog, en. 1) om hver af de (2-3) høstkroge,

der findes paa et mejetøj, ell. om samlingen
lieraf (jf. -bøjle, -pind, -redj. Moth.Ml06.
VSO. LandbO.III.541. 2) ^ (dial.) vistnok
d. s. s. -red 3. Halleby.225. jf JTusch.99
(medekrog), -le, en. komle; mejetøj. (Kalk.
IIL69). KiøbmSyst.lin.233. MO. MDL.
Feilb. -maskine, en. maskine, hvormed
kornet mejes. OpfB.^III.32. -pind, en.
mejekrog (1). Skjoldb.A.13. Feilb.

I. mejer, en. [imaiar] flt. -e. (ænyd.
melere, mnt. meler; til IV. meje) 1) (landbr.
ell. dial.) person, der mejer korn; høst-
karl. •HvorMeyeren synger

|
Blant gyl-

dene Dynger. Ew.(1914).IIL88. *Ageren
vented forgjæves paa Mejerens Komme,

|

Men Ingen Mejer og ingen syngende Høst-
møe

I
Samled den raadnende Sæd. Blich.

(1920).IV.22L SjællBond.111. Feilb.
||

(sj.)

billedl. Bagges.1.222. 2) 07-Langben 2; zool.)

spindeldyr af gruppen Phalangidæ (de
tynde ben kan, efter at de er revet af, fore-
tage nogle bevægelser, der minder om mej-
ning). EPont.Atlas.L699. Spdrck.ND.265.

II. medier, en. flt. -e. (fra ty. meier,
osax. meier, af lat. malor, se Major; jf.
Mejeri; nu næppe br.) bestyrer ell. for-
valter af en gaard; ogs. om avlskarl.
Christen Ostersøn (har) meent, at (bryden)
var allene Bondens Vllllcus & dispensater,
Meyer eller Aflskarl. Gram.(KSelskSkr.lL.
273). den gamle ærlige Jerome, Meieren
paa Saint Finere. Skuesp.IX.362.
Meje-red, en (Moth.M106 (i bet. 2-S).

Qrundiv.PS.V. 123.392 (i bet. \)) ell. (især)

et. -rede, et (MDL.317. Pont.FL.206,
Saa by.'' OrdbS.(Sjæll.,Langeland, Falster)).

[-ire'o, -ire'åa] (ænyd. mej(e)red; af IV.
meje og ænyd. rede, redskab, oldn. rei9i

(m., n.)) 1) (landbr. ell. dial., især paa Sjæl-
land og de sydlige øer) egl.: redskaber, der
bruges ved mejning (Moth.M106); det træ-

stativ (leskaft med paasatte mejekroge), der
anvendes ved mejning; mejestage; ogs. om
hele mejetøjet. Moth.M.106. Mejeredet maae
. . være gjort og stilles rigtig, saavel ef-

ter Leen som den Sæd man har at meje.
Fleischer.AK.120. *Glad Høstkarlen Meie-
redet svinger. Ing.BSE.VII.171. »Saa du
Haren Diget sprang,

|
bange for mit Meje-

réd. Aakj.RS.34. LandbO.III.541. Sjæll
Bond.llO. 2) (nu næppe br.) halmtyv. Moth.
M106. 3) (jf. -krog 2; diai.) om frugterne
af storkenæb. Geranium L., ell. hejrenæb,
Erodium VHér., der minder om et mejered
(1), ell. 3( om selve disse planter. Moth.Conv.
M76. Bred8dortf.BE.L48. Frem.l926/27.IL
207. OrdbS.(Sjæll.).

Mejer-gaard, en. {ty. meierhof; til

n. Mejer; nu næppe br.) egl.: gaard, der
bestyres af en forvalter olgn.; især: (avls)-

gaard, hvor der holdes køer og produceres
smør, ost osv. (jf. Mejeri 1, Mejerigaard^.
Reiser.III.184. EPont.Atlas.IL20. Baqqes.
DV.1X.366. VSO.
mejeri, et. [maia'ri-'] flt. -er. (fra nt.

meierie (hty. meierei^; afl. af II. Mejer;
j'/". Hollænderi) 1) (foræld.) egl.: gaard, der
drives af en mejer (II); mejergaard; gaard,
hvor der holdes køer og produceres

10 mælk, som oparbejdes til smør, ost osv.;

landbrugsvirksomhed bestaaende i at
holde køer og fremstille mælkepro-
dukter, de, som have fundet deres Græs-
ning beqvemmest til Mejerier eller de
saa kaldte HoUænderier. EPont.Atlas.L598^
*hvad mon hine Riges Guld os nytter?

|

Hvad tusind Hiordes fede Meierie? ^a.^^es.^

IV.78. Vel kan man vide, hvormange Hop-
per i et Stutterie tør regnes paa en Hingst,.

20 og hvormange Kjøer i et Mejerie paa en
Tyr. PScheel.ErKbh.8mittet?(1810).59. om
Forholdet mellem Mejerie, Studehold og^

Faareavl. Blich. (1920).XX1L. 90. 2) byg-
ning, lokaler paa en gaard, hvor om-
dannelsen af mælk til fløde, smør, ost
osv. foregaar, ell. (nu især) fabrikmæs-
sigt anlæg, der modtager og behandler
mælken fra de omliggende gaarde;:
mælkeri. De fleeste Herregaarde .. have

30 . . omskiftet deres Øxen-Stalde med Meye-
rier og befinder sig bedre ved Smør og Ost
at sælge. EPont.Atlas.Ln.391. Vi kom til-

Meyeriet (o: paa en herregaard).Argus.l771.
Nr.37.3. 'Et Meieri, hvis Smør Alverden
jnåer.PalM.Y.25. 3) behandling af mælkf.
fremstilling af smør, ost osv. paa et

mejeri (2); mejeri-drift, -virksomhed, -væsen.

Levin. Det er bedst, Ellen lærer Mejeri
og kommer ud. Schand.IF.353. I denne

40 Trængslens Tid for Agerbruget arbejdede
Mejeriet sig frem. De større Gaarde gik
foran, og en Del Bønder fulgte efter. PiJ
Møll.MadsEansen.(1881).62. VortHj.IV4.28.

4) (især i Kbh.) udsalg af mælk og mælke-
produkter; ismejeri (2). TelefB.1931.sp.

4767ff. Mejeri-, i ssgr. [maiairi-l i^ær

(fagl.) af Mejeri 2-8, fx. (foruden de ndf.
medtagne) Mejeri-bedrift, -bestyrer, -brug,,

-bygning, -ejer, -forening, -kusk, -maskine,
50 -produkt, -skorsten, -spand, -vægt, -væsen.

-affald, et. de affaldsprodukter (skummet
mælk, kernemælk ogvalle), derfremkommerved
fremstilling affløde, smør, ost olgn. LandbO.
111.542. -drift, en. Dengang Landbruget,,
tvunget af Forholdene paa Verdensmar-
kedet, svingede fra Kornavl over i Mejeri-
drift. AndNx.PE.IlL256. LandbO.III.542.
-ekspeditrice, en. [4] ekspeditrice i et

ismejeri. PoUI\il929.24.sp.2. -elev, en.
60 elev, der uddannes paa et mejeri (2). Bogan.
n.62. VortHj.IV4.30. -forpagter, en.

(jf -forpagtning;. Skr.'yi2l820. Schand.
VV.289. Wied.S.37. -forpagtning, en.

(jf. -forpagter; kontrakt om udnyttelse af
en besætnings udbytte. S&B. SaUXV1.857.

-gaard, en. [1] (jf. Mejergaard; foræld.)-
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gaard, hvis husdyrhold var indrettet paa
mælkeproduktion, og som selv oparbejdede
mælken til smør, ost osv. StBille.Gal.IIIJ.12.
Landbo.III.549. -ost, en. om de alm. paa
(danske) mejerier fremstillede (biUige) sød-

og skummetmælksoste. CollO. VortHj.IIl.83.

-skole, en. (skole, der giver) kursus, un-
dervisning i (teoretisk) mejerivæsen. LandbO.
III..551. AarbSorø.1925.51. -smor, et.

smør, der er fremstillet paa et mejeri; især
brugt om smør som modsætn. tU kunstsmør,
margarine. DFJ.931.51. OrdbS.
Mejerist, en. [maia'risi] flt. -er. (afl.

af Mejeri) faglig uddannet (mandlig)
person, der arbejder i et mejeri ved
fremstilling af smør, ost osv. SécB. 'De
Mejerister er | et evigtlystigt Folkefærd.
Aakj.SV.1.6. JVJens.ni.U32. LandbOJII.
551.

I. IHc^erske, en. {tU I.Mej er; nu næppe
br.) kvinde, der binder korn op (efter

en mejer). Moih.Ml07. VSO.(y,n\x ganske
usædvanlig"^.

II. Mejerske, en. ['mai'arsga] flt. -r.

{ænyd. d. s.; fra ('m^/. meierscne; til II.

Mejer) faguddannet kvinde, der be-
skæftiger sig med fremstilling af
smør, ost olgn.; dels (foræld.) om de (opr.

fra Holsten indkaldte) kvinder, der forestod

mejeriet paa en ( herre)gaard; dels om kvin-

delig mejerist (nu de fleste steder afløst af
mandlige mejerister), den, som selv har
HoUænderiet, maa i det ringeste holde
en Meyerske. OeconJoumJ.757.669. Olufs.
NyOec.lJ225. Naar Mælken er centrifa-

geret, er det Mejerskens Arbejde at kærne
Smørret. VortHj.I V4.30. Den faguddannede
Mejerske er en af det nittende Aarhun-
dredes Fremtoninger, der kom og svandt
med dette. CBeitner.NBj2U. Feilb.

Mej e-stage, en. leskaft med paasatte
mejekroge; mejered (1). LandbO. III. 541.
Fetlb. -stang, en. d. s. Kvæmd. Svendb
Amt.1920.21. -tid, en. (jf. -dagj tid, da
komet skal mejes. Moth.M.106. VSO. MøUH.
IV.323. -toj, et. mejestage, -red med paasat
le(jæm). RasmHans.M.II.57. FrGrundtv.
LKJ250. LandbO.III.542. Feilb.

mejl, adj. se H. middel, hertil bl. a.:

Mej 1-tomme, en. (ogs. Mel-. Moth.M99.
SjællBond.132. Kvæmd.). {ænyd. medel-
tømme (Kalk.III.56); dial.) d. s. s. Mellem-
tømme. Gram.(KSelskSkr.V.180). MDL.
Feilb.II.575(u. mellemtømmej.
Mejran, en. se Merian.
Me^san, en. se Mesan.
Mejse, en. ['maisa] flt. -r. {fra ty. meise,

jf. SV. mes, mnt. mese, oeng. mase samt af-
ledn. oldn. meisingr, d. s., hvorfra fr. dial.

(Normandiet) mésingue, fr. mésange) \ om
de til familien Pandæ hørende sangfugle;
uden for zool. spr. især om den i Danmark
almindeligste art Parus major, musvit.
Moth.M77. EPont.Atlas.1.629. Kielsen.Na-
iurhist.II.(1809).272. En flittig Mejse sad
. . i Nærheden og filede sin Sav. Saa tav

ogsaa den. Pont.VE.76. 'han kan mjave
livagtig som Smedens Kat

| og fløjte li'som

exi.m.e\sQ.IngvBond.(Myrebogen.Nr.lJ1908).
103). Mejse-kasse, en. 1) (foræld.)

kasse til at fange mejser i. Kielsen.Natur-

histJI.(1809).273. Kjærbøll.289. 2) kasse,

der opsættes paa træer olgn., for at mejser
kan bygge rede i den. VortHj.IIl4.24.
-kiste, en. (nu næppe br.) d. s. s. -kasse 1.

10 Homemann.HF.193.
Mejsel, en. ['mai's(8)l] flt. mejsler, {fra

ty. meissel, jf. oht. meizil, oldn. meitill; til

oht. meizan, hugge, got. maitan, oldn. meita;
j/". rV. mede) 1) kileformet tilskærpet
staalværktøj til bearbejdning af sten,
metaller eU. træ; ofte spec. om saadant
værktøj brugt af billedhuggere, ell. otn dette

værktøj som symbol paa billedhuggerkunsten;

ogs. (arkæol.) om stenredskab fra oldtiden,

20 der minder om et saadant værktøj (Soph
Mull.V0.122. JVJens.Br.203). Moth.M107.
Østersene hænge mestendels saa faste . .

at man ei uden Øxe eller Meisel . . kan
faae dem løse. Beiser.IV.177. *en anden
Thorvaldsen | Skal vise Verden Mejslens
'M.esteTSty]Lke.Blich.(1920).V.21.'disseEid-
dere

|
Af Meislen og Paletten

|
End sværme

her omkring
|
Med Raphaels- Baretten.

Winth.X.43. Wagn.Tekn.195. || billedl. 'Du
M (o: Holberg)

| Var ogsaa Billedhugger, og-
saa du

I
Har formet Mennesker, din Pen

var Meisel. Heib.PoetJX.188. Til Udform-
ningen af (Ragnhilds) skønne Skikkelse
anvender Hertz sine fineste Mejsler. Zyrrc.
HH.137. 2)(astr.)i best.f.navn paa stjerne-
billedet Cælum paa den sydlige himmel;
gravstikke(l). Sal.*XVI.858. Mejsel-, t

ssgr. a/" Mejsel 1. -bor, et. (jf.BoTeme]-
sel ; fagl. ) et slags stødbor tU boring i haard

40 jord og sten. VSO. SaVIII.708. -dannet,
part. adj. af form som en mejsel; især
(zool.) om tænder. Det voxne Menneske
har i hver Kjæbedeel 2 meiseldannede
Fortænder. Lutken.Dyr.^xni. -formet,
adj. (1. br.) d. s. Kaper. -graTet, part.
adj. (nu næppe br.) udhugget med en mej-
sel, forsynet med indgraveringer olgn., der er

udført med mejsel, olgn. 'meiselgravet Me-
tal. Falconer.Skibbrudet.(overs.l790).5. Mei-

50 selgravede Bogstaver. VSO. -hammer,
en. (fagl.) hammer, hvormed man slaar paa
mejselen (især ved stenbrydning olgn.). pri»-

kurant.1910. -skib, et. (fagl.) uddybnings-
maskine med en dampmejsel itl mejsling af
Jdippebund. Teller. Vandbygning.III.(l 902).
428. -slag, et. hammerslag paa en mejsel
(spec: en billedhuggers mejsel), 'saa vidt
om Jorden

|
End høres Danskens Sang

og Meiselslag. HCAnd.X.506. han . . havde
60 prøvet Marmoret med et Par Mejselslag.

JLange.III.44. -Staal, et. staalsort,

der anvendes til mejsler. TeknM.arO.187.
-tand, en. (zool.) mejseldannet tand.Lutken.
Dyr.^258. mejsle, v. [imaisla] -ede. vbs.

-\ng (Hannover.Tekn.209). (fy.meisseln; afl.

a/'Mejsel; især fagl.) 1) arbejde med mej-
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s el, spec. som billedhugger, (de tyske kunst-

nere) have Allesammen langt Nakkehaar,
og enten de male eller mejsle, saa skabe
de Figurer i deres egen Lignelse med
langt R&ar.Qold8chm.V1.8. Drachm.DD.82.
2) bearbejde med en mejsel ell. frem-
stille noget v. hj. af en mejsel (spec:
fremstille billedhuggerarbejde). 'Saa blev den
Urne meislet endelig,

| Der skulde Støvet
af den Elskte gjemme. Bagger 11.511. jeg
kom til at grunde over, hvorfor . . Me-
steren havde malet og ikke meislet (bil-

ledet). Goldschm.BlS.lV.107. (han) sad over-
skrævs paa en Tagbjelke i Stachs ny Hus,
ifærd med at mejsle Huller til Spærene.
Rørd.S.213. jf.: *der mejsled Ørknens Kon-
ger i dunkel Kileskrift | for Seklers Kara-
vaner saa mangen mørk Bedrift. Drachm.
PT.79.

II
billedl. Det gamle Valhals længst-

forglemte Guder samle sig i Skyerne . .1

Han seer dem, han m eisler dem i Sangen.
Holst.V.238. (præsten) mejslede sin Stil

efter Mynsters. Schand.TF.1.33. et mejslet
(o: formfuldendt) Ansigt. D&H. || i faste

forb. m. adv. (jf. afmejsle^. 'Steenhuggerne
. . forgudes | Saa høit, som man i gamle
Dage tilbad | De Afgudsbilleder, de meisle
frem. Oehl.X.99. mejsle op, (med.) fjerne
et stykke ben for at trænge ind til et sygt

sted i knoglen, naar der ved akut dobbel-
sidig Mellemøresuppuration er Indikation
for Opmejsling paa den ene Side, bør man
som Regel i samme Seance mejsle op paa
den anaen Side. TJgeskr.f.Læger.1922.194.
mejsle over, ^ hugge over med en mejsel.

Han var i Færd med at mejsle Nagler
over, da et Naglehovede sprang itu og
fløj ind i hans ene Øje. Riget.**1x1912.6.sp.4.

mejsle ud, udhugge (af en sten-, marmor-
blok olgn.) V. hj. af mejsel. *en Læg saa
fast

I
Som meislet ud af Alabast. Winth.

V.90. 'Saa levende har ingen Haand | Af
Marmor meislet Skjønhed nd.Aarestr.SS.
11.102.
mekanik, en. [meka'ni^'] ftt. (nu sj.;

se ndf. sp. 1228^^-'*'') -ker. {gennem lat. (ars)

mechanica fra gr. méchaniké (téchné), fem.
til méchanikos, adj. til mechane, værktøj
(se Maskine^; besl. m. HL maatte) 1) egl:

læren om værktøj, apparater, maskiner olgn.,

deres konstruktion, virkemaade osv.; ogs. om
arbejde udført v. hj. af værktøj osv. (Moth.
Conv.M78. Leth.(i800).92); nu især (fys.)

:

læren, videnskaben om legemers be-
vægelse og hvile, omfattende læren om be-

vægelser og de kræfter, der fremkalder dem
(dynamik), og ligevægtslæren (statik); under-
tiden spec. om dynamik (AWHauch.(1799).
92.Boas.Zool.*-92). LTid.1726.720. (strømpe-

væverens) Stoel eller Væv er den kunstig-
ste og har maaske ikke i den hele Me-
kanik sin Lige. Hallager.105. Endelig lod
man vel dette møisommelige Arbeide for-

rette ved Dyrene indtil Mekaniken ledede
til Vandets, Vindens og Dampens Anven-
delse. ChMourier.Brød.(1821).75. *Han gik

paa en Maskinfabrik,
| Og skjøndt han var

og blev et Skarn,
|
Han fik dog lært lidt

Mekanik. „Fut". 1.(1872). 127. Forelæsnin-
ger over rationel Mekanik. CJuel.(bogtiteL

1909). il
(jf/]. en^. mechanics, ældre fr.mé-

caniques) f i flt. m. sa. bet. Mathesin og Me-
chaniquer etc. at cultivere. Elevenf.EJ. 6.

2) den indbyrdes sammenhæng mellem ell.

konstruktion af delene i en maskine, et kom-
iO pliceret apparat, system olgn. (til udførelse

ell. overførelse af en bevægelse) ell. selve de
indbyrdes forbundne, samvirkende dele, der
udgør en maskine, et apparat, system osv.;me-
kanisk(e) apparat(er), indretning(er)
olgn.; maskineri; mekanisme. For det
16de Aarhundredes Tankegang og dens
Afkom var Verden et Uhrværk, sat i Gang
af Gud, Mesteren for den himmelske Me-
kanik. rroetei.ZIJ7.i9i. »Dukker med Me-

20 ls.sinik.SophClauss.H.30. (geværets) Mekanik
fungerer med kold Lydighed. Bønnelycke.
Sp.38. Værksted for fin Mekanik. TelefB.
1931.sp.4793.

II
spec. (fagl.) om den indven-

dige indretning af musikinstrumenter. Mu-
sikL.lI.75. Mekaniken (i et piano) bestaar^
for hver Tone, af ca. 60 forskellige Smaa-
de\e.HjInstr.9.

||
(spøg.) om den legemlige

ell. sjælelige organisme (jf. Mekanisme 2.i^.

hvodden sku' vi ku' vel følles med (ung-
30 dommen), naar Mikkenikken er mukken?

Wied.Silhuetter. (1891).228. NisPet.SG.468.

3) (især W) overf. brug af bet. 2, om det
at virke (ell. noget, som virker) paa lign.

maade som en maskine, et maskineri, en me-
kanisme: regelmæssigt, maskinmæssigt,
automatisk osv.; ogs. om den ydre, haand-
værks- ell. rutinemæssige, „tekniske" side af en
virksomhed, en kunst olgn.; teknik, en gal-

loneret Kammertjener traadte frem med
40 en trearmet Lysestage i Haanden og lyste

for Greven, medens en sortklædt Tjener
. . ligesaa prompt og med ligesaa sikker
Mekanik traadte til foran mig. Goldschm.
V1.191. hin Misbrug af Dansens Mekanik,
af Virtuositeten, der sætter Midlerne over
Maaiet. JLange.I.360. I Mandfolk er saa-

dan nogle underlige Mekanikker. iVons.

KurrerpaaTraaden.(1909).17. *Alt hvad vi
varmes ved, | frydes og harmes ved —

|

50 alting er lovbundent — | tom Mekanik,
der Kan forud \iQxegnQS.Bergstedt.IV.58.

den franske klassiske Tragedie med dens
Regler og hele Mekanikken. iV^3/øH.FLi<<.

111.472. Aa, nu har man jo boet her i

Ejendommen i ti Aar og kender hele Meke-
nikken ud og indl AaBrodersen.Frandsen.
(1923).61. Mekaniker, en. [me'ka'ni-

gQT] (nu kun foræld, ell. spøg. JViekanikus.

[me'ka'ni|kus] /?<.mekanici^. flt. -c. (ty. me-
60 chaniker, mechanikus; gennem lat. mecha-

nicus fra gr. méchanikos, se Mekanik)^er-
son, der studerer mekanik (1) ell. (nu
især) person, der beskæftiger sig med .M
fremstilling (og reparation) af instru- fl
menter (spec. (især tidligere) matematiske,

astronomiske, fysiske, kirurgiske instrunten-
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ter; jf. Instrumentmagerj , apparater,
mindre maskiner olgn.; nu ofte spec. om
indehaver af et mekanisk værksted eU. om
de faguddannede arbejdere, der er knyttet

til automobUindustri og lufttrafik. Det er
mueligt at den, som (har) et svagere Syn,
ved at stirre paa et eneste Hiul, kan op-
dage Feil, der ere undgaaede den ind-
sigtsfuldeste og med et langt skarpere
Syn begavede Mekanikers Øie. Birckner.
Tr.Forord. Den mathematiske Instrument-
mager . . pleier i Almindelighed at kalde
sig en l/i.ék?Lni^\ks. Hallager.330. 'jeg be-
undrer Deres Majestæts

|
Mechanici, som

med saa megen Kløgt
|
Forstaae at lade

døde Fiske tale. Oehl.F.244. Opfindelsen
af (dampskibe) takkes, som bekjendt, en
amerikansk Mecanicus ved Navn Fulton.
CHHolten.0.08. Mange Landsbyer havde
(o: ca. 1850) desuden (0: foruden de al-

mindelige haandværkere) sin „Mekanikus"
. . Han var „al Slaws Mand", loddede, li-

mede, bronserede, klinkede o. s. v., ja,

lavede tidt selv Vægte, Fyrfade. AarbThi-
sted.1920.108. Niels "Vester, en tavs og
tænksom Mand, der var noget Mekanikus.
Skjoldb.Lene.(1928).42. Krak.1980JI.1134.
n(l. br.) billedl. Ibsen arbejdede som en
Kunstner og en fornem Mekaniker, det
ene Led i hans Tankebygning svarer nøje
til det andet. Tilsk.l917.II.570. mekani-
sere, V. [mekani'se-ra] -ede ell. (1. br. ) -te.

vbs.-\ng (Rode.R.9. NatTid.^y»1928.M.12.
sp.l). (jf. fr. mécaniser, cn^'. mechanize

;

smZ. maskinisere ; især Qi) gøre mekanisk,
maskinmæssig ; give præg af mekanik, faa
til at virke som en mekanisme ell. et ma-
skineri olgn. Kunsten kan aldrig mekani-
seres uden at gaa tilgrnnde. Starcke.(Ver-
denskult.VII.453). Onicerer, der er dres-
serede og mekaniserede til kun at se og
tænke militært. VVed.M.157. idet han vil

gøre Læreren til et mekanisk Redskab for
en Bog og en Metode, mekaniserer han
Undervisningen. NBang.OU.43. Hærenes
Mekanisering og Motorisering. .A^a^rid.'Vs

1928.M.12.s^.l.
mekanisk, adi. [me'ka'nis^] {ty.vae-

chanisch; gennem lat. mechanicus af gi:

mSchanikos, se Mekanik)
1) t kunstfærdig; fingernem; snild.

Mekanisk . . kaldes konstig. Moth. Conv.
M78. Her beskriver Auctor, hvor Mecha-
nisk (kaalormene) sammenrulle Blader af
Træer og Planter. iTtUi 737.4 7.

2) som adj. til Mekanik l(-2): hørende
til, grundet paa (osv.) læren om legemers
bevægelse og hvile eU.til (lasren om) ma-
skiner, værktøj, redskaber (og disses

konstruldion, virkemaade osv.). 2.1) i al alm.
(han havde) flittigen læst de Mechaniske
Skribentere, mens i sær de, der havde
skrevet om Vandets Bevægelse. LTid.1738.
493. den mechaniske Videnskab. SaucA.
VI.315. Kilens Beqvemhed til at kløve
faste Legemer lader sig mechanisk for-

klare af dens Figur.F50. Hemmeligheden
ved (Peterskirkens kuppels) enestaaende
Virkning er . . forklaret som beroende
paa den fuldkomne Overensstemmelse
mellem den plastiske og den mekaniske
Skønhed. Brandes.MB.2. Mekanisk Fysik.
MEnudsen.Fy8ik.(1923). Indholdsfortegnelse.
Mekaniske, fysiske og optiske (instrument-
magere). TelefB.1931.8p.4316. 2.2) som hø-

10 rer til, grundes paa et legemes bevæ-
gelser og disses aarsager ell. virkninger;
som grundes paa eU. foregaar ved (an-
vendelse af) ydre (fysisk) kraft (ikke ved
indre kræfter, kemiske virkninger osv.). (dette

kan ikke) tilskrives Verdens mechaniske
Dannelse, men aUeene en alviis og al-

mægtig Skaber. Holb.Ep.1.277. hvorfor vi
skulle ansee alt hvad der skeer i Verden,
som blot Mechanisk, og som Virkninger

ao af de Kræfter alene, som Gud har lagt i

den første Skabning. JSrj«e(i.i/.^^7. Qva-
dratens Inddeling i 90° skeer mechanisk^
d. e. ved Inddelingsinstrumenter eUer ved
Forsøg. rSO. En mechanisk Deling af et
Legeme. MO. Proudhon . . påaviser, hvor-
ledes Maskinerne fritage Arbejderne for
det mekaniske Arbejde, men samtidig gjør
dem til Kapitalens Slaver. Nationaløkon
Tidsskr. V1.116. Fosterfordrivelsen kan be-

30 virkes enten ved indre (dynamiske) eller
ved ydre (mekaniske) Midler. Goos.I.131.
(egeprocessionsspindemes) Larver have „gif-

tigt Haar" . . Giften er af rent mekanisk
Natur; Haarene brække og sætte sig fast

i Huden, komme i Øjne og Svælg og for-

aarsage ulidelig Kløe. Sai.iFJ.506.y me-
kanisk analyse, (fagl.) analyse, hvor
noget adskilles i finere og grovere bestand-
dele ved sigtning, slæmning med vand olgn.

f) MøllEJ.68. mekaniske celler, meka-
niskvæv, (bot.) planteceller, -væv, der vir-

ker afstivende og beskytter mod tryk; styrke-
celler, -væv. Warm.BotJ248. SaUXXII.506.
mekanisk forvitring, s«Forvitring.me-
kaniske kunster, se Kunst sp.756^*^-
mekanisk naturfilosofi, naturopfat-
telse, naturfilosofisk anskuelse, if. hvilken
alt i naturen er et system af aarsagsrækker,
kan forklares ud fra fysiske og kemiske love

50 olgn. B0ffd.Psyk.n2. Meyer.^290. 2.3) »om
hører til, vedrører maskiner (i), redska-
ber, apparater olgn. Han er agtet af de
bedste Kunstnere her som et fortreffeligt

mechanisk Genie. FrSneed.1.269. Min Far-
fader havde mekanisk Talent, hvilket han
blandt Andet bevidnede ved Opfindelsen
af en Høvl til at giøre Skinnerne i Val-
kerne skarpe. Drewsen.S.14. Alt mekanisk
Arbejde udføres. TelefB.1931.sp.4794. me-

60 kanisk værksted, værksted, der fremstil-
ler (eU. reparerer) apparater, mindre maski-
ner olgn. Krak.l930.II.1134.

JH om redskab,
apparat olgn.: som er forsynet med, vir-

ker, fungerer, bevæger sig v.hj. af en me-
kanisme, en mechanisk Kanarifugl i et
Buur blev strax sat i Bevægelse, ogmaatte
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fløite os adskilliffe Melodier for. OehlEr.
IV.73. mechaniske Damehatte, der ere

saaledes construerede, at den kostbareste

. . Damehat, ved Hjælp af en egen i dens
Indre anbragt Mechanisme, kan nedlægges
i en flad Æske. Cit.l844.(HistMKbh.L403).
den mekaniske Jomfru ('o ; brolæggerjomfru).
DagN^^hPU1930.9.sp.3.

3) m Mekanik 3: som foretages, fore-
gaar spontant, uvilkaarligt ell.regel-

mæssigt, ensformigt, maskinmæssigt
(som om det udførtes af en mekanisk (2)

indretning); ofte m. bibet. af, at et arbejde

olgn. ikke stiller krav til udøverens intelli-

gens, ikke præges af hans personlighed, men
kun af øvelse, rutine. Author . . beskriver
meget nøje alle Organa af Respirationen,
og viser deraf, at Aandedragelsen skeer me-
chemisk. LTid.1730.223. Min høyre Haand
begyndte mechanisk. Sjælen ubevidst, at

lege medFisto\en.Ew.(191å).IV.291. Denne
mechaniske Udenadslæren. Tode. V.162. (nu)
stirrer Du ganske mekanisk paa den Vild-
and hist nede i Søen. Blich.(1920).XVIII.
162. Han . . fortalte i et væk, saa meka-
nisk som et Uhr, der spillede et Stykke
og blev uforstyrret. HRans.PD.212. Guds-
tjenesten er for monoton og mekanisk.
JySaml.4R.V.7.
mekanisme, en. [meka'nisma] (f Ale-

chanismus. Kolb.Ep.IIl.6. JBaden.Oram.
a6v). flt. -r. {jf. ty. og nylat. mechanismus

;

fra fr. mécanisme (ældre mechanisme^, lat.

mechanisma, noget kunstfærdigt, jf. gr. me-
chånéma) 1) om (sammensætningen, indret-

ningen i) et system af forbundne ell. sam-
menhørende dele, der virker mekanisk sam-
men ell. paa hinanden, udfører ell. overfører

en bevægelse olgn. ad mekanisk vej; især om
de indre dele i en (mindre) maskine, et

apparat, ell. om hele maskinen, appa-
ratet. ChMourier.Brød.(1821).75. Hag.VII.
245. 2) (jf. Maskine 2, Maskineri 2) overf.,

om hvad der ligner ell. virker paa lig-

nende maade som en mekanisme (1),

om (indretningen, den indre sammenhæng,
konstruktion i) en sammensat organisme,
organiseret helhed olgn. 2.1) (især fagl.

(med., fysiol. olgn.)) m. h. t. (dele af) den

menneskelige (dyriske) organisme, de legem-

lige ell. sjælelige tilstande, funktioner osv.

(den) Grund-Sætning . . at man aldrig bør
søge det onde .. i hans Sjæle -Kræfter,
som vi kan finde i Mechanismen af hans
Legeme. Ew.(1914).V.53. Det Maal, han
. . stræbte imod, var . . Klarhed over sine

indre Tilstande og Indsigt i Menneske-
sjælens Mekanisme. 5ranaes.FJ.i98. Fy-
siologien er Læren om de Omdannelses-
processer som Stofferne og Energien un-
dergaar i de levende Organismer og om
de Mekanismer hvorved Processerne mu-
liggøres, ledes og TegvLleres. AErogh.Fy-
siol.3. de sjælelige Mekanismer, der er
disse Abnormtilstandes Aarsager. AWim.
Besættelser.(192é).7. 2^) O m.h. t. naturen

ell. verden som helhed. For at befordre denne
Materies Circulation, som frugtgiør alting,

da udfordrer Naturens Mechanismus idelig
Død og Undergang, saa vel af Dyr som
af Flanter. Holb.Ep.III.6. Høffd.Psyk.^383.
2.3) GJ m. h. t. et sammensat, organiseret hele

ell. system i al alm. (Høysgaard) havde
stor naturlig Skarpsindighed, og Tid og
Ledighed nok til at forfølge Sproget i

10 dets inderste Smutkroge , og at opdage
dets fineste Mechanismus. J^aden.Gram.
a6.^ det christelige Liv (beror) ingen-
lunde . . paa Børnelærdommen, men paa
Lærestanden . . og Folke -Kirkens hele
Mekanisme. Grundtv.Den christelige Børne-
lærdom.(1868).Fort.l. jeg er en uniforme-
ret Person ved en stor Mekanisme (o:

jæmbanevæsenet). Buchh.UH.152. || om op-

bygningen af ell. den indre sammenhæng i

20 et litterært værk. SaVXVI.863. Meyer.*
637. 3) O opfattelse, der er præget af me-
kanik, af mekaniske kræfter ell. indretninger
(maskiner osv.); mekanisk opfattelse ell.

præg. Til den moderne Mekanisme i Mi-
chaelis' Verdensbillede kommer den filo-

logiske Mekanik i hans StU, det genop-
standne Pzxnz.s.yilhAnd.Litt.IV.627. || spec.

(filos.) om den mekaniske naturopfat-
telse. Meyer.^290.

30 Mel, et ell. (undertiden om den enkelte

slags, sort) en (en fin ^ne-M.e\.JakKnu.Jy.
1.274). [me'fj Høysg.AO.37. (ogs., nu kun
dial., m. kort vokal: [mæl olgn.] Brenderup.

§40,3. OrdbS.(Sjæll.,Falste'r). jf. APhS.VI.
124. samt skrivemaader som: 'Mæl -Bing.
FørstePrøveafDanskeVers.(1738).ll. best. f.:

m.e\let.JacBircherod.B.66). uden flt. {æda.

miel, miøl, miæl (Harp.Kr.32), mial (smst.

64), meel (AM.), oldn. mjpl, ty. mehl, eng.

40 meal ; besl. m. I. male, jf. ogs. Mile (sandmile))

1) det ved maling af (mer ell. mindre fra
skaldelene befriede) korn ell. forsk, stiv el

-

sesrige frø fremkomne pulverlignende
stof, der anvendes til bagning, i kogekunsten

osv. hun tog Meel og æltede og bagede
deraf . . 'KAger.lSam.28.24. en Otting
Meel. Holb.Masc.I.ll. 'Bajatsen staaer med
Meel i Ansigtet (o: sminket med mel). Oehl.

T.150. Hun er en Møllerdatter fra Hobro,
50 fiin og hvid som Melet fra Møllen. Heib.

Poet.VII.347. At holde Dem under Ar-
men er det Samme som at slæbe paa en
Sæk Meel. smst.II..370. (hakkebøf) bestrøs

med Salt og stødt Peber og vendes i Mel.
FrkJ.Kogeb.198. male mel, se I. male 1.8.

II
i ordspr. og talem. naar musen er mæt,

er melet besk(t), (nu især dial.) naar
man er mæt af noget, har nydt noget til over-

flod, faar man lede ved det. Mau.6676. Rahb.
60 (Skuesp. IX. 149). Grundtv. Snorre. 1. 242.

Feilb.IL630. Halleby.240. man kan ikke
baade blæse og have mel i munden,
se blæse l.i. have rent mel i posen, se

ren. skære mel, (især dial.) navn paa en

leg. Den ny Leg var at skære Mel med
efterfølgende Optagning med Munden af
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i

en Skilling i Melet. JakKnu.GS. 27. 2) om
stof, masse, der ligner mel (1); ofte i

ssgr. den til Meel knusede ^rXz.Schytte.

IR 11.164. jf. Blomstennel: aldrig kan
Hamlen saa sig ogformeeres, dersom ikke
Meelet af Gallhumle- Blomsterne blæses
hen paaKnoppene-7PauZ/t. Z7He-^o^/i 76i^.

225. Fleischer.B.142. jf. Ormemel, Bore-
mel (slutn.): Kurukuer . . lægge deres Æg
paa Melet af ormstukket Træe. Cuvier.
Dyrhist.1.253.

Mel-, i ssgr. 1) [>me*l-] af Mel (1), fx.

(foruden de ndf. medtagne) Mel-forretning,
-lager, -lugt, -marked, -plet, -udsalg. 2) se

Mellem- t ssgr. 3) se Meltømme (u. Mejl-
tømme ). -agtig^, adj. (jf. -artetj. De Po-
dagriskes Urin er da rød, tyk og rørt,

Sedimentet er meelagtig. I,rtd.i737.8i5.
VSO. MO.
Ulelange, en. [me'larvJa] (fra fr. mé-

lange, til meler, se melere) 1) (nu næppe
hr.) handlingen at blande; blanding (1).

en habil Ridse- og Tegningsmester (skal)

informere Skolarerne saavel i Tegninger,
som ogsaa i Farvernes Melange. MR.1750.
82. B om uldens blanding, melering (se me-
lere 1.2). OeconJoum.17o8.197. MB.1821.
133. 2) om hvad der er resultatet af
en (sammen)blanding; blanding (2.i). en
Melange af Tobak, Olie og Allun. iri<J.

1754.46. nu især (T) om røgtobak (ofte i

ell. som forkortelse af varenavne): HjælpeO.
612. Meyer? j/. Melange tobak. FeiVb.

II
om noget ulegemligt; nu oftest spøg. ell. m.

nedsæt, bet.: uheldig ell. løjerlig blanding,

miskmask, sammensurium olgn. DeresTunge-
maal er en melange af Chinesisk og Mo-
golsk.Lruf.i726.768. Højskolens vidun-
derlige Melange af hul nordisk Mytologi
og familiær Kristendom. JFJcn«.J.fl'.76\

durende af raseri, beskæmmelse, hævn-
tørst og angst i en melange. Svedstrup.EO.
1.356.

melankolere, v. se melankolisere.
Melankoli, en ell. (sj.) et (JFJacJI.
240). [melarikoili-'l Høysg.AG.193. flt. -er

(KPont.Psychiatr.1.44. se ogs. ndf.). {ænyd.
d. s.; fra gr. melancholia, af mélas, sort,

og cholos, cholé, galde (jf. Kolera, I.

Galde^; betegnelsen skyldes den ældre op-

fattelse, at 'den sorte galde' (se Galde sp.
612'*^) var aarsag til tungsini^ nedtrykt,
trist sindsstemning; tungsind(ighed);
depression; spec. (med.) om sværere til-

fælde af en saadan stemning, der optræder
ved forsk, sindslidelser. 'Den første stedse
gik i dyb Melancholie,

|
Den anden al-

tiid loe, ej Aarsag fant at græde. Holb.Sat.

A2*: Justitz-Raad Bruns Frue kaster sig
af Melancholie i Canalen. Luxd.Dagb.I.209.
•sig til Bunds hans Tanke kunde sænke

|

I Dybet af en sort Melankoli. Paiif.IF.
203. efter at Martha havde fyldt sit sex-
tende Aar, sank hun hen i dyb Melankoli.
Pont.UE.50. jf.: Forlad mig, at jeg ud-
øser alle disse melankolier for Dem. Cit.

Iin. Rentrykt »/• 1932

1808.(ADJørg.GZ.119). Melankoliker,
en. [melariiko'li^ar] (f Melankolikus. Tode.

STJI.83. JBaden.FrO.). flt. -e. (afgr.me-
lancholikos, se melankolsk; GJ ell. med.)

person, der lider af melankoli. Me-
lankolikeren tier stille, fordi han ikke vil

eller ikke tør meddele sig . . den Sløve,

fordi han intet har at meddele. KPont.
Psychiatr.III.85. Som andre Melankoli-

10 kere havde (Gray) meget "Lune.NMøll.
VLitt.IlI.291. melankolikere, v. [me-
laiikoli'se'ra] (i bet. 2 ogs. melankolere. [me-
laixko'le-'ra] TomKrist.LA.153. Pol'**1^1930.

Sønd.4.sp.3). -ede ell. (sj.) -te. (tO, l.br.)

i) gøre melankolsk. Holk .. havde haft et

stærkt melankoliseret Fotografi i Vinduet,
samtidig med at hans Novellesamling ud-
kom. KLars.GHF.1.263. det var . . en
skæbnesvanger Følelse, en melancholise-

20 rende Følelse af at være Menneske. Bønne-
lycke.A.160. 2) være melankolsk; give ud-
tryk for sit tungsind, (han) gav hende Ret
og begyndte at melankolisere over For-
skel paa Morgen og 'Dae.JohsPalMJ)D.96.
melankolsk, adj. [melaii'ko'ls^] (nu
kun spøg. ell. arkais. melankolisk. [melaii-

"ko-'lis^] (Høysg.AG.193) se ndf. — spøg., i

omdannet form melantraarig. Holst.WE.7.
Drachm. Det grønneHaab.(1902).44. Kidde.

30 AE.I.137. melantrist CBemh. NF. ¥111.34.
CMøll.M.III.260. Sganarel.IV.54). intk.

og adv. d. s. ell. (si.) -t (Bagger. BrL.9).
(ænyd. melancholisk ; fra gr. melancho-
likås; til Melankoli) som lider af ell. er

præget af, vidner om melankoli; tungsin-
dig; nedtrykt; ogs.: som hensætter en i

en sørgmodig sindsstemning; trist, mange
melancholske Mennisker har taget Livet
af andre for at miste Livet selv. Holb.

40 Hex.IV.7. Egnen laae overhyllet af et me-
lancholsk MaTke.FrSneed.1.239. *Tien(o:
Theklas sang) er mig alt for melancholsk.
Oehl.SH.lO. 'hun er catholsk, | Andægtig,
ærbar og lidt melankolsk. PalMJ.14. 'Me-
lankolsk og øde Kysten krummer | Ud
og ind sin trøstesløse Linie. Drachm.D.61.
naar de onde Væsker sætter sig meest for
Hiertet, er mand melancholisk, og naar
de forflytter sig, blir mand glad igien.

50 Holb.Vgs.1.2. Hallager.16. (der) er en ge-
hejm Societet, som En kunde kalde for

de Melankoliskes KoxDpigm.JPJacJ.176.
(hun) gik hen og forelskede sig i mit me-
lankoliske Udtryk.^ortan.Pr.37. Ildet me-
lankolske temperament Viborg.HT.
123. Høffd.Psyk.H35f.
mel-artet, adj. (nu næppe br.) d. s. s.

-agtig. Landhuushold.I.160. MO.
Melasse, en. [me'lasa] (f Melassas.

60 L Tid. 1 748. 751. f Malassos. Beiser. 1. 245.

t Mallas. Callisen.BKJ.462. ThBasmussen.
ErindringerfraSt.Croix.(1866).71. f Mallast
Forordn.^^U1767.1.§6. f Molosscs. LTid.
1748.751). {ligesom eng. molasses, ty. me-
lasse, fr. melasse fra port. mela^o ell. sp.

melaza, tillat.inel, honning; fagl.) en slags

78
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sirup, der fremkommer som biproduM ved
sukkerfabrikation; ogs. d. s. s. Melassefoder.
vApLNath. VII.651. Wilken8.Bunkelroer.Nr.
1.(1836).88. VareL*?37. Melasse-foder,
et. (fagl.) om forsk, foderstoffer, der fremstil-

les af melassen fra roesukkerfabrikationen.
BerlTid.^^lil907.M.Lsp.4. LandbO.III.554.
Mel-banan, en. (mods. Frugtbanan;

fagl.) om bananer, der er rige paa melstof
og benyttes til fremstilling af bananmel.
Mentz6.Pl.117. -basse, en. (nu næppe
br.) d. s. s. -bille. VSO. -bille, en. (jf.
-basse; zool.) melskrubbe, Tenebrio molitor;
tidligere ogs. om hele familien Tenebrionidæ.
Cuvier.Dyrhist.II.205. Wiese.T.II.64. Sal*
XVI.873. -bini;, en. (foræld.) Ung (1) til

opbevaring af mel. Moth.MlOS. ChMourier.
Brød.(1821).82. CBeimer.NB.181. -boer,
en. (nu næppe br.) d.s. s. -orm. VSO. -bolle,
en. (jf. -klump; mods. Kødbolle; kog.) bolle

af en dej, der er lavet af mel, smør og mælk
ell. vand (anvendt i kødsuppe, bollemælk olgn.J.

Huiism.(1793)57. FrlcJ.Eogeb.123. -bud-
ding, en. (nu 1. br. i rigsspr.) budding, der
især bestaar af mel, æltet med æg. VSO. MO.
JD&H. jf. Feilb.II.571(me\hyde\). -byg,
en, et. ('j/. -korn; landbr.) byg, hvis korn er

melede (mods. Glasbyg^. Tidsskr.fLandøko-
nomi.1880.412. MøllH.IV.286.
Mel-baer, et, som plantenavn ogs. en.

1) (frugten af) melbærris (jf. Krusbær 3;
navnet p.gr. af frugtens melede kød).JTusch.
24.285. vAph.Nath. V.260. Tolderl.F.IIL193.
Feilb.

II
ogs. om melbærblade. FolkLægem.

III.72. 2) (dial.) frugten af hvidtjørn, Cra-
tægus oxyacantha L.; kødbær. JTusch.68.
llielbær-, i ssgr. især af Melbær i.

-blad, et. især ('j/. Bjørnebærblad; apot.)

i flt., om bladene af melbær, der anvendes
som middel mod nyre- og blæresygdomme.
VareL.^526. -klarband, en. (jf. Klar-
bund ; nu næppe br.) 2( d. s. s. -ris. VareL.
(1807).II.210. -ris, en. 07- Bjørnedrue;
Sf busken Arctostaphylos Adans. af lyngfami-
lien; især om A. uva ursi Spr. JTusch. 24.
285. jf. Melbærblad: Melbærrisblade.
Panum.465. -torn, en. 3( (nu næppe br.).

i) d.s. s. -ris 07- Meltorn;. JTusch.24. 2)
hindtjørn, Cratægus oxyacantha L. IDJust.

Eavevæsenet.I.(1774).2 73.
mel-bøtte, en. (nu 1. br. i rigsspr.)

bøtte til at opbevare mel i. ChrBorup.PM.
275. MO. Feilb.

Meld, en. se Mæld.
meld-bar, adj. ^ til II. melde 3.2, om

farve : som kan meldes, egner sig til at melde
paa (jf. meldeligj. for at en 6-Kort-Farve
(i kontrakt-bridge) skal være meldbar, for-

dres der Knægt-10 som Top. BerlTid.^*/n

1931.Aft.6.sp.2.
I. Melde, en. se Mælde.
II. melde, v. ['mæla] -te ell. (nu næppe

br.) -ede (Slange.ChrlV.196.495. Skuesp.V.
430); part. -t [mæl'd] ell. (nu kun dial.) -et

(Eolb.Abrac.II.5. fføysg.lPr.l5. Gylb.IV.
45. jf. Feilb.). vbs. -(n)ing (se Melding^ ell.

-else (s. d.), jf. Meldende, (ænyd. melde,
mælde; fra mnt. melden (hty. meldenj, jf.
oht. meldon, melden, forraade, oeng. mel-
dian, anklage, tale, til oht. melda, forræderi

II
i bet. 4 foreligger indflydelse fra mæle)
1) give myndighederne meddelelse

om, at en person har gjort sig skyl-
dig i noget strafbart, ell. om at noget
strafbart har fundet sted; angive (2).

10 t.i) m. person-obj. Hvis De melder Konen
for Politiet, saa sés vi aldrig mere. Schand.
BS.228. Feilb. Esp.456. 1.2) (m. overgang
til bet. 3.i; m. tings-obj. længe har jeg
mærket Svind i mit huggede Brænde i

den pæne lille Stak i den liUe Gaard . .

Vi maa melde det til Politiet. Schand.BS.
228.

2) give meddelelse om, at en ell. noget
er ankommet ell. nærmer sig. 2.1) i al

20 alm.; især om tjenende, underordnet person:
give sit herskab, sin overordnede med-
delelse om, at en person ønsker fore-
træde, ønsker at tale med vedk. olgn.

||

m. person-obj. bie lidet, jeg skal melde dig
hos YiongGU.Suhm.(SkVid.XI1.102). Pigen
kom ind og meldte en Herre, der vilde
tale med FrueJi. Gylb.(1849)JX.12. Man
bliver meldt, man venter et Øieblik, man
bliver modtaget. Kierk.II.98. Nogle Dage

30 efter lod han sig melde til Besøg hos
hende . . i hendes nye Lystslot Cnoisy.
Schand.IF.240. || om hund: ved gøen for-
kynde en fremmed persons ankomst. Lidt
efter meldte Hundene nye Fremmede.
JPJac.I.13.

II
(m. overgang til bet. 3.i; w.

tings-obj. ; især i forb. melde ens ankomst.
Den Opvarter, som meldede min Ankomst,
førte os Begge strax ind til Hans Excel-
lence. CPi2otAe.JiV^.i84. Man har mældt mig

40 hans Ankomst. 7S0. j/.; Vinteren mælder
sin Ankomst med Frost og Snee. smst. 2.2)

(fagl.) angive v. hj. af signaler (slag,

ringen olgn.), at noget nærmer sig ell.

er til stede; især (jæmb.) om den signal-

ringning, hvorved det angives, at et tog nær-
mer sig. det meldte i et af Vogterhusene
nede langs Banen. Kidde.AE.11.205. Om-
lidt vilde 1704 (o: et tog) melde. Buchh.
UH.93. klokken melder, (nu ikke i rigs-

50 spr.) klokken falder i slag. Esp.380. \\ m. obj.

to korte KUemt paa Dørklokken mældte et

Besøg. GyrLemche.FS.254.
\\ (1. br.) om tele-

foncentral: melde sig (se sp.l237^^-). Provin-
sen melder. Ærgerlig brøler Gunhild sin

Besked ind i Tragten. KMich.LL.142. 2.3)

refl.: (indfinde sig, give møde og) med-
dele, at man er ankommet, er til stede,

ell. mundtlig ell. skriftlig meddele, at man
efterkommer en opfordring, ønsker at

60 komme i betragtning olgn. || i egl. bet.

Han antog Dem strax til sin Svigersøn,
han giorde det samme ved hundrede an-

dre, som meldede sig. Skuesp.V.430. *Saa
lød der høit en Stemme . . |

Og det var
Folmer Spillemand, |

Der meldte sig med
Sang.Winth.HF.210. Hunden mælder sig
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ved Giøen. VSO. En ung dansktalende
Mand træder ind og melder sig som Læge.
Scfuind.0.11.350. melde sig til Examen.
S&B. barnet har lært at melde sig (o: naar
det skal forrette sin nødtørft)

\ om telefon-

central {jf.8p.l2S6^^«-): Naar .. vedkom-
mende Central melder sig med sit Navn,
forlanges Nnrnret. TelefBJ931.8p.ll. ogs.:

bebude, anmelde sit komme. lUth.(1800).
nogle ange Venner og Veninder . . havde
meldet sig til at komme. Gylb.IV.45. han
har meldt sig til middag i morgen j t forb.
som ja, du maa melde dig, (nu kun
dial.) brugt som spot. »var til den, der be-

brejder andre en fejl, han selv har, for at

karakterisere det som vigtiqmageriolgn. »Det
gaaer gierne saa tU, naadig Herre, at hvad
een har giordt, det faaer andre Navn fore
i Aviserne; thi om jeg mindes ret, saa fik

Duc de vendosme Navn for den Fred." —
,Ja han maa melde sig.'' Holb.HAmb.II.4.
%HispaIis beleiret,

|
Sveveme slagne. Græ-

kerhæren slagen | . . Hvis er Skylden?" —
„Ja, du maa melde åigl'* Becke.KL.106.
Feiib. I om ting ell. forhold: ved et elL an'
det tegn give sin indtræden ell. tilstedeværelse

til kende; komme; indtræde; indfinde sig;

gøre sig gældende. 'Kaadmundethed og
Overmod er det, | Hvormed din Alder
melder sig, OehlSH.J.96. Saasnart Foraaret
meldte sig, reiste Hakon. Grundtv.Snorre.
1.122. *naar sig Sangen meldte (o: lød) . .

|

Den (o: hjorten) lagde sig i Græsset WtnfA.
HF.62. De skal ikke forcere Dem til at
skrive; men, melder Trangen sig, saa
skræm den ikke bort. Schand.0.1.1S9. Det
var egentlig hans Hensigt her at tage sig
en iuddagslur, men Søvnen vilde ikke
melde %\g.JakKnu.GP.68. Hvad er Men-
nesket? Hvad skal vi dømme om dets
Væsen? Det Spørgsmaal melder sig da
naturligt her. jKraru7)Ji.56o. maven mel-
der sig, (1. br.) cCer mærkes trang tU af-
føring ell. spise. D&H.

3) ^»17« en (især: kort ell. formel) med-
delelse ell. besked om noget. 3.1) mundt-
lig ell. skriftlig afgive en tjenstlig med-
delelse ell.besked, give en meddelelse,
som det er overdraget, paalagt en at
overbringe olgn. *nøiagtigen meld ham
det Ord, jeg her dig forkynder. Bagges.
NblD.131. Han skyndte sig nu hjem, for
at skrive nogle Breve . . og melde sin op-
satte Reise. Gylb.Xovel.Ii.Ml. Da man
mældte ham denne Tidende, blev han
meget bestyrtset. FSO. „Hvordan er Vej-
ret i Aften?" — „Stadig blæsende. Der er
meldt Storm fra Østersøen." £s»nJ^ZJ85.
jeg maatte melde forfald '•

D (især ^) uden
obj.: afgive melding, (dyrlægen) fører Til-
syn med, at Hestebeslaget udføres forsvar-
ligt, giver Beslagsmedene de . . nødvendige
Paamindelser og melder om fornødent til

vedkommende Chef. Tjenesfteregl.254. Ved
Arbejdets Ophør meldes i Hovedvagten for
Slukning. Barden fl.SømJIJ28. Q m. obj. og

præd. ell. (ellipt.) m. obj.-præd. alene, der
meldes optaget. TelefB.1931.sp.l2. teatret
melder (alt) udsolgt til premieren 1 refl.:

melde sig syg. S&B. Hans Gregersen i

Smedeby har i Gaar meldt sig fallit paa
AmtSTetten.ySvends.H.41. melde sig for-
trydelig, se fortrydelig l.i. || billedl., m.
tings-subj. 'Kirkeklokke! naar til sidst da
lyder | For mit Støv . . | Meld da mine

10 kjære . .: | Han sov hen, som Sol i Høst
gaar r\eå\ Grundtv.PS.VI.581. Bacon var
et Barometer, der meldte smukt Vejr.
Brandes.V.88. Nu vil jeg opfinde noget,
som kan melde mig, om Fru Taube dir-
ker mine Skuffer op. Jeg vil hemmeligt
forsegle dem med Frimærkepapir, som
sønderrives, naar Skuffen glider ud.Buchh.
UH.67. 3j2) <Jk om deltagerne i forsk, kort-

spil: efter tur afgive erklæring om ar-
20 ten ell. omfanget (fx. m. h. t. antallet af

stik, træk eU. points) af det spil, som
man, efter at have set sine kort, ønsker
at spille; ogs.: meddele, at man har visse

(kombinationer af) kort, der honoreres paa
særlig maade. Dersom nogen taler til sin
Makker i Henseende til at melde . . saa
kan enhver af Modspillerne forlange, at
der skal gives paa nye. Spillebog.(1786/.
148. kortene var for daarlige til at melde

30 paa j|| m. obj. Efter Bordet blev der spil-

let Whist . . J, mældte Solo-Nolo hver
Gang. JVJens.D.43. Naar Meldingen (i be-

zique) er gjort, lægges de meldte Kort
aabenlyst paa Bordet. VortHj.IVl.69. (han)
meldte i Forhaanden 2 sans-atout. Nans.
LL.181. melde pas, se Pas. 3.3) (vist spøg.
anv. af bet. 3.i; nu næppe br.) i forb. melde
en, give et slag, en lumng olgn. i Samtalens
Hede meldte fAany Hr. Piper En med den

40 sammenlukkede Haand. FJHans.Novel.II.
174.

4) ^t rigsspr. især gldgs. ell. arkais.) be-
rette; fortælle; omtale. A.i) m.obj. Høysg.
AG.62. »Jeg seer ikke mindste Grund til

denne Titel," siger A — „Der er ikke
mindste Vittighed deri," melder B.Bag-
ges.L.I.i. 'Det melder en gammel Sanger.
OeU.NG.l. *om Tidender der spurgtes:

|

En meldte da, der var
|
i Morgenstunden

50 landet
| et underligt Far.PlougJ.342. »Jah-

ves Naade evigt jeg besynger
| og din Tro-

skab melder stedse med minMnnå.EBrand.
S.166.

II
m.tings-subj. det Spiriske Fordrag ..

mældede, at begge Parters Undersaatter
vare pligtige, at betale de sædvanlige
Tolde. Slange.ChrlV.1074. »Det var den
Hævn, han nøledes med, | Efter hvad
Sagnet os xiie\åev.Hrz.D.I1.121. Hvorledes
hun (o: Katarina I) . . blev Czarens Ge-

eomalinde, melder Historien. B^C/lnrf.XZJ.
288. jf.: *Himlene Guddommens Hæder
fortæller; 1 Hvælvet hans Hænders Ar-
bejde me]deT.EBrand.S.30.\\ i /"ord. melde
om. Mand kand ikke andet mælde om Edi-
toris Fliid end hvad berømmeligt er.LTid.
1786.659. Niels Skyttes . . hvide Hønse-

78*
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hund (om hvem vi endnu ikke have mæl-
det et eneste Ord). Blich.(1920).X.66. m.
tings-subj.: *herom melder ei det ringeste
min TextBagge8.ComF.92. Hvorledes Nat-
ten hengik efter denne travle Dag, derom
melder Krøniken lntet.PalM.lL.I.212. der-

om melder historien intet, se Historie sp.

167^^. 4.2) uden obj., i forb. m. præp. om.
Naar nu Byen blir indtagen, faaer dog
enten Ulysses eller Holophernes Navn
derfor, som gemeenlig skeer, og mit Navn
blir, maaskee, icke meldet om i Aviserne.
Rolh.TJl.II.2. Nordlys, om hvilke nyligen
er meldet. OeM. VS.4. "Han talte om Gu-
litza,

I
Om Rhitra meldte han. Winth.HF.

193. *Paaskeklokken kimed mildt | fra den
danske Kyst,

|
meldte over Lande

|
dog

om saa haard en Dyst. Ploug.1.103. Feilb.

telegrafen melder om uroligheder i Kina
j

4.3) i faste forb. || som meldt (er) olgn.,

som nævnt; som omtalt, han (kom) i fuld-

kommen Besiddelse af den Titul Sultan,

hvilken han vel havde tiltaget sig, fra den
Tid han havde bestridet Hussain, som før

er melåt. Holb.Hh.1.42. Hvorpaa kiendes
Sæden at være ufordeelagtig til Strøe-

sæd?— Det kiendes som meldt, i sær om
Høsten. JPPrahl.AC.52. en stor adelig
Sædegaard, hvis store Skove vare, som
forhen er meldt, fulde af Rovdyr. PAHeib.
TIS.200. Aage, der, som meldt er, besty-
rede Øen i Palnatokes Fraværelse. Hauch.
V.289.

II
kort at melde, kortsagt. Hånd

er Heraldicus practicus større end theo-
reticus . . men exercerer Professionen til

Tieniste for dem, som lider Nød eller og
har Skavank paa Fædrene eller Mødrene
Side. Kort at mælde: hånd er en Genea-
logist. Elevenf.BJ. 107. \\ med gunst,
skam, tugt at melde, se Gunst (1.3),

Skam, Tu^t.
5) i særlige forb. m. adv. 5.1) melde af

II
(nu næppe br.) d. s. s. afmelde. VS0.I.88.

\\

<J> (1. br. i rigsspr.) ophæve en melding („slaa

den af") ved en højere melding. De fire

Farver melder hverandre af (i 66). Klør
er det fineste, derefter Spar, Hjerter og
Ruåer. GlSpil.31. 5.2) melde an, (nu
næppe br.) anmelde. VS0.I.172. || d. s. s.

bet. 1. *ingen seen paa Bene er, | Til Abe-
dissen hen at løbe;

I
For hende, som sin

Øvrighed, | At melde an hvad nys var
skedt. TBruun.II.64. || d. s. s. bet. 2.i. vilde

de behage at bie et Øjeblick Messiørs,
saa skal jeg melde dem an. Holb.Kandst.
V.l. TBruun.(8kuesp.I1.17). || refl.: d. s. s.

bet. 2.3. Jeg maa dog see til hvordan jeg
kand faae mig et Pas, thi jeg har meldet
mig an paa 2 a tre steder, men alle spør
derom. Holb.LSk.III.4. disse unge Mosø-
rer de seer nok vel ud, og kand vel

melde sig an (fr.orig.: débitent fort bien
leur faitj, men de fleeste af dem ere Pra-
ckere. KomGrønneg.I.106. || d. s. s. bet. 3-4.

Hånd mælder ydmyg an, hvor Elskovs
Himmel Gnister,

|
Hans Lue-nemme Siæl

oc hitzig Hierte Qvister (o: rammer). Poul
Ped.DP.4. 5.3) melde sig fra, meddele, at
man ønsker ai fratræde en bestilling, ikke

længere ønsker at deltage i noget olgn. D&H.
Feilb. 5.4) melde ind, d. s. s. indmelde 2.

Naa, det er Dem, der har meldt Deres Søn
ind, gode Hr. Jakobsen . . gid han maa
blive til Pryd for vor Sls.o\e.Schand.BS.80.
melde sig ind i et Selskab.SÆ^. 5.5) melde

10 op, ^ afgive en højere melding, han er
slem til at melde for højt op

j 5.6) melde
over, ^ afgive en højere melding end en
anden, jeg bliver hele tiden meldt over

j

5.7) melde ud. || meddele udtrædelse af en
skole, forening olgn..; udmelde, melde sig
ud. S&B. han meldte sin søn ud af sko-
len I

II (^, foræld.) refl., i fransfus: er-

klære, at man har det fornødne antal points.

8pillebog.(1900).110.
20 Melde-, i ssgr. af H. melde, især i bet.

2-8. -bog, en. [1] ^ bog, hvori næstkom-
manderende paa et orlogsskib indfører be-

gaaede overtrædelser. Bardenfl. Søm. I. 66.

-hund, en. ^ hund, der bruges til over-

bringelse af meldinger. Sal.^XVI.28.
meldelig, adj. ['mælali] <^ (1. br.) til

II. melde 3.2: d. s. s. meldbar. DagNyh.'h
1932.Sønd.l7.sp.l.

Mlelde-liiiie , en. (fagl.) telegraflinie,

30 der forhinder to meldestaiioner. Sal.IlI.539.

HEeldeliiie, en. (nu næppe hr.) vhs.

til IL melde; ogs. mere konkr., om hvad
der meldes; til II. melde 3.i: melding;
meddelelse. Bønderne paa Als kunne alle

læse og skrive, ja gjøre skriftlige Meldel-
ser. Olufs.NyOec.1.56. Meldende, et.

(nu næppe br.) vhs. til II. melde: melding;
meddelelse. || til II. melde 3. Svar-Skrif-

velse . . med Meldende, at Hs. Mayestet
40 ey tillod, at jeg exponerede Helbred og

Lit Elevenf.BJ.214. efter Meldende fra

Stift. Amtm. MB.1785.1. || til II. melde 4.

efter en gammel Fortælnings Mældende.
LTid.1738.8.
Melde-pose, en. (især ^) pose, hvori

meddelelser (kortskitser olgn.) nedkastes fra
en flyvemaskine ell. et luftskib. SaUXVI.28.
DagNyh.^yel930.1.sp.2. -rytter, en. ^
ridende ordonnans. DagNyh.^lsl917.5.sp.3.

50 Brandes.(PoU°/iol921.8.sp.l). -sitation,
en. (fagl.) post, hvorfra brandvæsenet kan
alarmeres. Sal.III.539.

Melding, en. (nu næppe br. Meldning.

Gram.Breve.95. VSO. MO.). flt.-tr. {jf.ty.

meldung, mwf. meldinge; vhs. til 11. m^elde)

handlingen at melde ell.hvad der mel-
des; især i flg. anv.: 1) til II. melde 2. ||

til II. melde 2.i. Peter (melder). „Fru Ro—*
Emilie. „Fru Roberti, ganske rigtigt —" .

.

60 Peter (afsides). „Saa I Nu besørger de Frem-
mede selv Meldingerne. Det er et koste-

ligt Hus.« Bøgh.III.272. \\ til II. melde 2.2.

jf.: Meldingssignaler (o: elektriske klok-

kesignaler) . . underrette Personalet om, at

Tog kan ventes. DSB.Sign.II.6. 2) til H.
melde 3. 2.i) til IL melde 3.i. Meldinger
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f.

og skrivtlige Rapporters Overbringelse.
ExercArtil.( 1804).4. „Brev til Justitsraa-

den," sagde Jens med stærk fynsk Akcent
og med kort, soldatermæssig Melding.
Goldschm.VIII.132. Saa kom der Budskab
og Mælding sønderfra, fra hans Fader.
Drachm.VD.29. 2.2) é^ til U. melde 3.2.

Meldingerne (i tarok) kanne være: Kon-
er, Kavallerier, Tarokker og Matadorer.
ortHjJVl.63. Sal.UV.l. 3) (nu næppe hr.)

til II. melde 4: nævnelse; omtale. Moth.
M33. (hun kunde ikke) signere Documentet
(o: et testamente) med nogen reservation
eller exceptions Mældning. Gram.Breve.95.
Kun ved Phoenicernes Søfarter faaerAstro-
nomien en hæderlig Melding. Ørsf.FJ 70.

Meld-mad, en. se Mellemmad.
Meldning^, en. se Melding.
IHel-dreje, en. (ogs. -drøjer. Funke.

(1801).II.494. VSO. MO. LandmB.1.594).
flt. -r. {sv. mjoldryga, no. mjøldrygje; om
2. led se I. Drøje; egl.: hvad der forøger
massen af melet; sml. sv. mjoloka i sa. bet.

\\

formen -drøjer er (i hvert fald delvis) opr.

flt.-formen || især landbr.; jf. -mand 2 samt
Brandkorn, I. Drøje 3, Moderkorn) om de
giftige, 1-3 cm. lange, sorte ell. hlaasorte lege-

mer, der forekommer i aks af rug og andre
græsser, der er angrebet af meldrøjesvamp;
ogs. om selve denne svamp eU. den derved for-
aarsagede sygdom (især i rug). JTusch.234.
343. sundt kalde vi (komet), naar det er
fuldt og ikke sammenskrumpet, hverken
har Brand eller Rust eller Meeldrøie.
Brænde viinsbr. 134. MentzO.Pl.276.

\\ hertil:

Meldrøje-forgiftning (Panum.465), -sot (d. s.

0LBang.T.211). -svamp (3( svampen Clavi-
ceps Tul. (især C. purpurea ), hvis sklerotie er

meldrøje. MentzO.Pl.276. Meldrøjer-: Kold
Eo.Sporepl.180), -syge (d. s. s. -forgiftning.
S&B. Sal.XII.611). -dnft, en. (if.Dnft 1;
nu kun dial.) fint mel(støv); meldyst. Moth.
M108. Leth.(lSOO). Feilb. -dng, en. (jf.
-taage; efter ty. ine(h)\t&n, oht. militou, jf.
oeng. mil-, meledeaw (eng. mUdew^; 1. Ud,
der er blevet opfattet som Mel, er egl. et an-
det ord, af usikker oprindelse) 1) f „kaldes
en saft på urter, som bier søger til." Moth.
M108. 2) 0/-Honningdugj dels: et hvidligt,

melet overtræk paa plantedele, der frembrin-
ges af bladlus; dels: et skimmelagtigt, hvidt
ell. graat lag paa blade og unge plantedele,

som skyldes svampene Erysipheaceæ; ogs. om
selve dtsse svampe. Brand og Meeldug . . skal
(ikke) giøre Kornsorterne Ska.de. Schytte.IB.
11.105. Fleischer.HB.184. JTusch.148.320.
SBostr.LS.57. Der gives mange Arter af
Meldug, som optræde paa forskellige Plan-
ter. LandmB.1.593. || hertil: Meldug-svamp
(KoldBo.Sporepl.176). -dng^get, adj.(gart.)

fuld af, angrebet afmeldug (svampeskimmel).
DanmHavebr.674. -dyppe, enell.et.(dial.)

sovs, lavet af mælk og mel. et ordentligt
Livfuld Kartofler og Meldyppe. ZakNiels.
Maagen.174. Pont.FJ.16. AndNx.PE.1.173.
-dyppelse, en. (iscer dial.) d. s. Skjoldb.

SM.25. VortHj.IV4.5. Feilb. OrdbS.(SjæU.).
-dyst, en. (jf.l. Dyst 1; diah) (fint) mel-
støv. Moth.M108. Feilb.

mele, v. ['mela] Eøysg.AG.139. (nu
ikke i rigsspr. mæle. LTid.1751.285). -ede
ell. (nu næppe i rigsspr.) -te (PalM.YI.267).
{ænyd. d. s.; afl. af Mel; jf. melet) 1) til

Mell. i.^) strø mel paa, dække med et

lag mel olgn. Moth.Ml09. *Fordobblet han
10 Paryken meled',

| En større Haarpung den
meddeled'. ChrBorup.PM.499. 'Kryb kun i

Koften (o: som bajads) og mel Dine Kinder!
Bøgh. Overs. afLeoncavallo: Bajadser.(1895).
10. Man kan ogsaa mele Kjødet, brune det
i Smør. Ma7igor.Kogeb.90. (mølleren vovede)
ikke at slaa Armene om hende, for ikke
igjen at mele hende til. Gjel.M.149. t.2) t

forb. mele sin (egen) kage {ænyd. d. s.

(Kalk.y.549. HMogens.); maaske egl. om en
20 møller: paa en ufin ell. uterlig maade skaffe

sig mel til eget brug, sml. StudierKock.314f.}
sørge for sin egen fordel (iscer: paa bekost-

ning af andres interesser). *en Bonde ret at
plage,

I
Med Bondens beste Meel, at meele

brav din Kage. Eelt.Poet.174. (du har) kun
melet din egen Kage, og glemt den Tro-
skab du skyldte ham. Grundtv.SaxoJ.190.
hvis de gode Gildebrødre vare rigtige
Møllere, vidste de nok at mele deres

30 Kage og faae deres Kjærlighedspligt be-
talt af Meelsækkene. Ing.ys.1.94. Nu er
du listet fra (o: fra socialismen), og saa-
dan gør enhver der skulde udrette noget
. . for at mele deres egen lille Kage.^nd^x.
PE.III.183. 2) (nu 1. br.) til Mel 2: be-
strø med et mellignende stof, fx.pud-
der, støv. det er og vist, at om disse
Knoppe bliver meelede af Han -Blom-
sterne, frembringes baade fleere og stær-

40 kere Knopue.JPaulli.Urte-Bog.(1761)J325.

Il
forvandle til et mellignende stof.

Glaubersalt . . meeles i Luften, smelter i

Ilden. Brunnich.M.153.
melere, v. [me'le-'ra] -ede ell. (nu ^.)

-te (HHans.PD.109). vbs. -ing (Hannover.
Tekstil.II.348), jf Melange. (fra fr. meler,

jf. ital. mescolare, mlat. misculare, afl. af
lat. miscere, blande; if. Mikstur) blande (I);

iscer i flg. anv.: 1) blande ting, masser af
SO forsk, art ell. oprindelse med hinanden.

I.l) (nu næppe br.) i al alm.; iscer i forb.
m. præp. med. 'Med Eddik flygtig Salt
forsøg kun at melere,

| See hvor slig

Blanding strax vil stride, operere. Holb.
Skiemt.E2v. det lidet, fornøielige Stykke
. . er meleret med Sang og 'Dzjiås.Cit.1726.
(Werl.Eolb.^333). det staaer i Comman-
deurens Magt at anvende de to Slags
Vaaben, Riffel- ogMusketbevæbnede,hver

60 for sig eller melerede med hinanden. MB.
1819.61. H refl. (svensk marmor) skal være
hvid i Grunden med grønne Aarer, som
undertiden er dunkel, undertiden lysgrøn
og fortreflig i hinanden sig melerer. LTid.
1739.328. yjz)(fagl.) blande forsk, far-
vede uldpartier, forsk, sorter uld (før
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kartningen). OeconJoum.1758.195. Cit.1860.

(Den gi.By. 192 7. 43). Hannover. Tekstil. II.

409. 1.3) part. meleret brugt som adj.,

nu næsten kun m. h. t. farvevirkning: fler-

farvet; uren i farven. En meleret Stillings-

maade, Rode om anden, med Musketbe-
væbnede og med Riffelbevæbnede. ifjR.

1819.61. (det) kunde genere Slægtninge
, . at vide, at de havde en meleret Paa-
rørende (o: en halvneger). Pol.^^/*1922.4.8p.l.

II
om tøj: vævet af forskelligt farvet garn,

men saaledes at der ikke dannes noget egent-
ligt fremtrædende farvemønster, grønt og
graat meleret 'Klæåe.MB.1809.119(jf.gra!i-
meleret). en Vest af „blaagraat meleret
Jydsk Klæde.« Sc/mcfe. 545. VareL.^527.

\\

(fagl.) om papir: som har forskelligfarvet
overflade, tarvelige, melerede Handels-
konvolutter. ijBir/ce. iiZie Fr«Jc«sew.^J9i4j.
59. PapirL.266. 2) m. h. t. plads (mellem 20

en række andre enheder). 2.l) (nu sj.) refl.,

om person: tage plads mellem; slutte
sig til; blande sig mellem; mænge sig.

Hånd beretter og at masquerede Narrer
endog meierede sig iblandt Ligfølgen.
LTid.1725.771. (Holberg) melerede sig
aldrig saa meget med Plebs, at han no-
gen Sinde glemte, at den var Genstand
for hans Studier. PoU^hl922.7.sp.2. 2.2) 4^

(gldgs.) m. h. t. spillekort: blande (1.2.2). 30

vAph.(1764). VortHj.IVl.46. 3) (nu næppe
br.) i forb. vaelere sig i ell. med: be-
skæftige sig med; tage del i; give sig

af med; blande sig i. du sætter . . Klik
og Brændemerke paa dit Navn og Rygte,
naar du vilt melere dig i fremmede Sa-
ger. Hørn.Moral. 1.121. samme Vagt . .

maatte (ej) melere sig med hvad der
passerer udenfor bemeldte Huus.Sfcr.('ilf22.

j

^^Iiil780. dette er huuslige Sager hos Prov- 40

sten, som jeg ei bør meleere mig i.HHans.
PD.49.
Meles, en. se Melis.
melet, adj. [^me'lat] som sidste led af

ssgr. (som hvidmeletj; [-ime'laf] {afl. af
Mel ell. mele; jf. melig) 1) som indehol-
der mel ell. et mellignende stof; som min-
der om mel, er af en melagtig konsistens

olgn. *(valmuens) melede Frø. Oehl.F.93.

en melet Kartoffel. Schand.IF.159. \\ spec. 50

(fagl.) om frø(hvide), kom (især af byg
ell. hvede, j^^. Mel-byg, -hvede, -korn) .som
har en hvid, blød og sej snitflade (mods.
glsLSset 2 slutn.). MøllH.IV.288. Warm.Bot.
604.

II (1. br.) uegl., om lyd. Minna kunde
gøre sin Stemme saa vidunderlig blød
og melet Buchh.UH.78. 2) besmurt, be-
strøet, belagt med et lag mel ell. med
et mellignende stof.Moth.M109. Jeg er
bleven ganske melet. VSO. Mølleren Som 60

ud med sin melede hue. Skattegrave7-en.

1890.Efter8læt.l52.
||
(bot.) om plantedel: be-

klædt med smaa, afviskelige haar, der som
løse korn kan rulles mellem fingrene (fari-
nosus). Drejer.BotTerm.174. Warm.Bot.699.
i betegnelser for plantearter, fx. melet ko-

driver, Primula farinosa L. (8aVXIX.553).
3) (især fagl.) om farve: som minder om
farven af mel. fætter Hans' melede an-
sigt. NMøll.H.84. det glinsende Marmor
fra Øen Paros . . og det melede fra Pen-
tele ved M\ien. Beckett.VK.35. Er farven
. . dannet ved flere farvers sammenblan-
ding, så kan den ved påvirkning med
hvidt antage et melet skær og kaldes da
melet. Elevbladet.(Aarh.Malerskole).1930.12.
Melevet, en. se Molevit.
Mel-grød, en. (især dial.) grød, hvortil

der er anvendt mel, ofte spec. bygmel (og
ikke gryn), en god Dansk Meel-Grød.
Holb.Jean.I.l. paa Langfredag (skal man
spise) Meelgrød. Thiele.lII.38. Schand. VV.
18. AarbFrborg.1918.49. Feilb. \\ ofte i sam-
menligninger, talem. olgn. „Jeg kjender dig,"
sagde Fanden om Melgrøden. Mau.4629.
*„ Sidse Bool Jeppes, Gud være med dig,

|

For hver en good Meelgrød du redde til

mig." Er en gammel Rerase.LTid.1738.
466. Det hænger ved ligesom smedens
melgrød. Krist.Ord8pr.nr.5635. Han vilde
ogsaa nok vise, at han ikke var bare Mel-
grød. Og saa gik han og rullede sinSpænd-
kraft sammen. /S/yoZd6.Sili.5i. klumper i

melgrød, se Klump sp. 69P^^- »haar,
et. (bot.) om haar paa plantedele, der er

melede (2 slutn.). SaUX.598. -halvinel,
en, et. (zool) d. s. s. -møl. SaUXIX.739.
-handel, en. (jf. -handler;. Skr.^ysl814.
MO. -handler, en. (jf. -mand 1) person,
der driver (detail)forretning med mel. vAph.
(1759). Meel- og Gryn-Handlere. ioviPc«.
IV.616. Krak.1923. 1.702. -hat, en. ^
bladhatien Clitopilus, der har stærk mellugt.

Rostr.Flora.II.128. -hvede, en. (jf. -korn;
landbr.) hvede, hvis korn er melede (mods.
Glashvede;. MøllH.IV.290. CP -hvid, adj.

hvid som mel. (han) bar . . lange, mel-
hvide Underklæder. Jn^.Ei?'.Z/I/.6. Mel-
hvidt faldt det elektriske Lys.Jørg.LT.191.

t melig, adj. (ty. mehlig; afl. af Mel)
d. s. s. melet (1). (de) bælg-artede (frø)
indeholde et mindre slimigt Meel end de
egentligen kaldte mélige.vAph.Chym.III.
331. Blomsterstøvet er meeligt. jF^etsc^er.

B.148. (æblet) taaler (ikke) at glemmes,
men bliver strax meelig. sa.HB.399.
Melilot(e), en. se Melot.
Melis, en ell. (1. br.) et (jf sp. 1245^-^

samt Flormelis;, ['me'lis] (\ Meles. vAph.
Nath.VII.655.656). (ty. melis; i ssg. Melis-
sukker (s. d.) fra fr. sucre melis, mlat.

sacharum melitense; til lat. Melita, Melite,

navn paa øen Malta; egl.: sukker fra Malta)
navn paa forsk, slags raffineret sukker,
der gaar i handelen dels i form af topsuk-

ker ('hel melis. Hage.*882), dels i stykker

af form som en gennemskaaret terning ('hug-
get melis, smst.jf.hugge sp.586^^^), dels

i stødt, knust /orm ('stødtmeli s. ESchmidt.
HT.184. Hage.*882. jf. Flormelis;. Denne
(o: det raa sukker) bliver ved igientagen
Kaagning, Afskumning o. s. v. først til
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egentlig, skiønt endnu ureen, Sukker,
som kaldes Melis. Lægen.VII.20. Nogle af

de smukkeste (jordbær) udsøges og ned-
strøs med Melis. FrkJ.Kogeh.121. \\ billedl.

smeltende porøs, storkornet Sne, et groft

Melis.KnudFouls. Va.24. Melis-sukker,
et. (ænyd. d. 8.; 7iu næppe br.) d. s. s. Melis.
VareL.(1807).III.97.
]fIel-jseTning, en. (kog.)jævning, hvor-

til der er anvendt mel. Const.Éogeb.lO. Hal- lO

leby.73. -kag^e, en. (dial.) om en slags

tykke, løftede pandekager (af bygmel). Moth.
M108. VSO. Thor8en.l60. AarbFrborg.1918.
49. -kalk, en. (fagl. ell. dial.) pulverformig
kalk, der er fremkommet ved, at den brændte
kalk har læsket sig ved optagning af luftens

fugtighed og er faldet hen (jf. Kalkmel^.
VareL.(1807).II.10. Goldschm.VI.442. Su-
enson.B.II.97. Feilb. OrdbS.(Sjæll., Falster).
•kaminer, et. (bag.) kammer ved bageri, 20

hvor melet opbevares. Garnisonsbageriets
Meelkammer. MR.1840.15. -kar, et. spec.

(møl.): kar, hvori melet fra kværnen op-
samles. Gjel.M.11.413. -kasse, en. (jf.

-bing, -kiste, -lade; især dial. ell. møl.) kasse

til at opbevare mel i. vAph.(1759). VSO.
Drachm.VD.129. Feilb. -kiste, en. (nu
ikke i rigsspr.) d. s. Moih.M108. VSO. Eostr.
T.80. -kit, et. (fagl) stiv dej af usigiet

rugmel, knuste hørfrø og vand, brugt til kit- 30

ning.Brændeviinsbr.376. Sal.^XIV.25. -kli-
ster, et. klister, fremstillet af mel, udrørt
i vand. VSO. MO. D&H.

||
(nedsæt.) uegl.

det Melklister, som Bagerne snyder os
med og kalder for Fløde med Skind.
Scliand.VV.lOo. -klamp, en. klump af
mel ell. (dial.) melbolle. vAph.(1764). MO.
Feilb. -klese, en. se u. Kløse 2. -kop,
en. (fagl.) kop, hvormed mel udmaales. Aakj.
VF.lo. -korn, et. (landbr.) korn (af byg «
ell. hvede; jf. -byg, -hvede^, der er melet
(se melet 1 slutn.; mods. Glaskom^. MøUH.
IV.286. t -kridt, et. d. s. s. Bjergmel.
-kride: VareL.(1807).I.94. -krndt, et.

(fagl.) sort krudt i pulverform; den ikke kor-

nede krudtma^se (mods. Kornkrudtj. Funke.
(1801).III.361. MilTeknO. Bag.^ VIII.417.
-kælder, en. kælder (ell. rum paa et skib)

til opbevaring af mel; ogs. (nu 1. br.) om
meludsalg i en kælder. VSO. MO. Scheller. 50

MarO. t -lade, en. melbing, -kasse. vAph.
(1759). VSO.

I. Mellem, en. [imælam] (skol.) i forb.
som første, anden osv. mellem, forkortelse

for første, anden osv. Mellem(skole)klasse.
BHolst.T.65. en ung mand i fjerde mel-
lem, der . . søger at klare katetens pro-
jektion på hypotenusen. Hjortø.UFS.127.
(han) opgav saa al Stolthed og løb ind
?aa . . anden Mellems Das. KNordentJL. 60

,226. II. mellem, ubøjeligt adj. ['mæ-
lam] (dannet a/" Mellem- i ssgr.; dagl., især
T) af en størrelse, art osv., som ligger midt
imellem to yderligheder ; af mellemstørrelse,

af tnellemslagsen olgn.; middel-, nogle (knip-
lepiger) behøve (traaden) ganske blød, an-

dre mellem og atter andre helt haard. Sdjy
Aarh. 1901.127. Smaa tykke Rødspætter
til 6 Øre pr, Stk. og gode mellem Rød-
spætter til 25 Øre pr. Pd. KoldingAvis.^^la
1904.3.sp.7. Damerne . . kunde vælge, om
de vilde have Champagnen tør, sød eller

mellem. A Winding. Vag.39.
III. mellem, præp. imellem, præp..

adv.ogkonj.[(i)mældm,tryl;stærkt(iymæ\3m]
HøysgAG.12.24. trykstcerkt ogs.: [(i)'mæram]
(æda. mællum, mællæn, imællin, (i)mællæ,
mell, oldn. (i) millum, (i, å) mUli, egl. (præp.
i, å og) dat. flt. og ent. af det ord (egl. adj.),

der foreligger i oldn. me3al- i ssgr. og mioil,
præp. (se «. Middel og Middel-^ || som foran-
stillet præp. bruges baade mellem 05^ imel-
lem , t alm. rigsspr. foretrækkes dog nu (uden
for forb. ind imellem, midt imellem (se

midtj^ som oftest formen mellem; som efter-

stillet præp.. som adv. og konj. bruges kun for-
men imellem || i nogle forb. har (i)mellem
afløst andre præp., fx. blandt, gennem)
A. som præp. (med styrelse, sotn regel: to

(substantiviske) oi'd forb. m. og ell. et ord i

flt. ell. et ord i ent. m. koll. bet.; jf. dog sp.
1247*^- endvidere styrer (i)mellem underti-
den (især dagl. ell. i mere skødesløst skriftspr.)

et subst. i ent. m. individuel bet. m. foransat
hver, idet der tænkes paa mellemrummet ml.
det ved subst. betegnede eksemplar og et under-
forstaaet andet (følgende) af samme art: (til

bet. 1 :) ved Examination i de skriftlige Ud-
arbeidelser blev (der) opsat Skjærme imel-
lem hver Examinand. JJPaiudan.£r.i48.
(til bet. 2:) Intervalla mellem hvert Skrift
ere ikke saa korte, som de synes at være.
Holb.Hh.I.Fnrt.)(3v. hun snøftede mellem
hvert OTå.Bang.T.4. (hesten) stavrede af-

sted med et Stands mellem hvert Ryk. Søi-
berg.L.47. jf. (i)mellem hvert u. hver 8.1^.

1) m.h.t.sted, rum. 1.1) betegnende stil-

ling ell. beliggenhed i et rum, som paa
to sider begrænses af ell. helt omgives
af noget angivet, ell. betegnende stilling,
beliggenhed paa selve den linie, hvori
to til hinanden grænsende omraader
støder sammen, (han blev) brændt mel-
lem Falsterboe og Skanøer. Holb.Heltind.
1.46. Drengene stode i en Klynge paa
Gaden, og havde en drukken lijerling
imellem sig. Høysg.S.285. *0g øster paa
udi Landet,

I
Højt over Bølgernes Suns,

|

Imellem Elirken og Vandet
| Der staaer

det latinske Unns. Blich.(1920).XlV.151.
for at være ret sikker, lukkede Theodor
. . Døren imellem beggeVærelserne. Hauch.
III.418. *Meer tryg end en Fyrste mel-
lem sin Vagt

|
Hos min sorte Drabant

(o: en hund) jeg gik.Winth.IV.98. *Jyl-
land mellem tvende Have

|
Som en Rune-

stav er Isigt. HCAnd.X.509. Saa rent som
mellem Tæerne paa en Prinsesse. 5mcM.
UH.52. I (især bxbl.) gentaget foran det an-
det af de to led, der angiver rummets grænse,
(skystøtten) kom imellem Ægypternes Hær
og imellem Israels Hær. 2Mos.l4.20. 'de
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skarpe Grene, |
Havde standset ham, saa

fastholdt
I
Mellem Jord og mellem Him-

mel
I
Svævende han hængte. PalMMII.

272. II
(nu næppe br.) foran et entals-subst.,

som betegner en aabning ell. hulhed. Man
kand blive (fremsynet), i sær naar man kii-

ger mellem (nu: gennemj et Nøgel-Hull
paa en Kircke Dør. Holb.UHH.1.4. At faae
sin Finger klemt imellem (nu: i) en Dør.
Eøysg.S.285. || i udtr. for at fjerne sig ell.

være fjernet fra noget, ofte . . vare Bierge
og Have imellem os. Mynst.Brøndst.ll.
lægge havet ell. et hav mellem, se 1.

Hav 1.1.
II

i udtr. for at skille kæmpende,
(søge at) mægle, bilægge en strid olgn. At
løbe (hen) imellem dem, der slaaes, for

at skille dem diå.Høysg.S.285. især i forb.

som gaa, komme, lægge sig, løbe
imellem, se gaa 25.i, H. komme 41, læg-
ge sp.358^^^; II. løbe 5.2. || i andre faste

forb. (ofte billedl.). gaa mellem barken
og træet olgn., se 1. Bark l.i. mellem
dækkene, J, i rummet, der adskiller dæk-
kene fra hinanden (jf. Mellemdddk). Har-
boe.MarO. jf.Bæk sp.l230^. der er fald
mellem haand og mund, sel.FaldLi.
mellem hænder(ne), se Haand 12.6.

mellem himmel(en) og iord(en), se

Himmel sp.106^^^- mellem to ilde, se

I. Ild 4.6. mellem dobbelt ild, se I. Ild

5.2. være mellem kniv og væg, se I.

Kniv 2. læse mellem linierne, se I.

Linie 3.1. ligge mellem vind og strøm,
se I. ligge 8.1. alle folk ligner hver-
andre (de har næsenimellem begge
øjnene), se ligne 3.i. sidde som en lus
mellem to negle (ell. skræddernegle^,
se Lus 1.2. mellem fire øjne, (sml. bet.

5.6; nu næppe br.) under fire øjne (se II.

fire 2). Qram.Breve.126. hegne mel-
lem, se II. hegne 2.1-2. skære klædet
over mellem to, se I. Klæde 2. 1.2) be-

tegnende en udstrækning ell. bevægelse
gennem, et omraade, der begrænses af no-

get angivet (to angivne yderpunkter, græn-
ser); fra (det ene) til (det andet), den
kostbareste Ridder mellem (0: i omraadet
mellem) Mundien og det røde Hav.Holb.
Ul.1.5. Jeg stod saa nær ved ham, at der
næppe var to Skrit imellem os. Éøysg.S.
303. Landevejen mellem Rønnede og
Køge. PolitiE.'y6l923.3. \\

(dial.) eftersat

styrelsen. Gartnerdrengen bar dem Breve
\meVLem.Blich.(1920).XXiy.l33. i forb. som
hus, gaard imellem, fra hus til hus;

fra gaard til gaard. Feilb. jf. MO. ||
(især

bibl.) gentaget foran det andet af de to led,

der betegner yderpunkterne, grænserne, der
er ikkun et Trin imellem mig og imellem
Døden. i.Sam.50.5. t.3) betegnende stilling,

tilstedeværelse ell. forekomst (rundtom-
kring) i de mellemrum, der adskiller
de forskellige enheder i en samling, ell.

betegnende spredt tilstedeværelse, fore-
komst jævnsides med, blandet med en
samling enheder (egl. m. bibet. af en vis or-

den, bestemt stilling olgn., nu ogs. ofte m.
bibet. af tilfældig stilling, uorden, sammen-
blanding olgn.; jf. blandt 1). dine Øine
ere Duer imellem dine Lokker. Højs.4.1,
der (var) tilsidst . . neppe en Søerøver at
see imellem de nordlige Øer (0: Færøerne).
Mall.SgH.228. *I de dybe Dale,

| Mellem
Nattergale | Og de andre Fugle smaa, som
tale. Grundtv.BS.VI.623. *Der vanker en

10 Ridder mellem grønne Træer. Heib.Poet^
111.425. »Du danske friske Strand,

|
Hvor

OldtidsKjæmpegrave
|
Staae mellem Æble-

gaard og Humlehave. HCAnd.X.506. rundt
omkring mellem Klitterne kunde man se
Gavlene og Straatagene rage frem. Søi-
berg.L.50. (i)mellem hinanden, hver-
andre, se hinanden 2.5, hverandre l.&»

dans mellem bordene, dans paa re-

stauration, hvor der ingen særlig danseplads
/X) findes. KnudPouls. Va.15. JacPaludan.S.216.

\\ styrende et ord m. koll. bet. Paa denne
Vei vare de . . ofte i Fare mellem Isen.
Mall.SgH.252. Imellem en Kasse med
gamle Bøger . . var ogsaa en Metamor-
phoses paa Fransk. Blich.(1920).VII.7. »En
Skaal for de Roser bag Klitternes Rad,

|

som lunt mellem Lyngen sig dølger. Rick.
1.6. de (vil) mellem adskilligt Katteglim-
mer utvivlsomt finde meget gediegent

30 Gxi\å.VVed.(NatTid.''VBl919.Aft.4.sp.l). jf.:
Allerede Aar og Dag havde (skibene) mel-
lem Taage og lis styret her oppe. HCAnd.
VI.229.

II
m. overgang til bet. (S og) 5.2^

m. h. t. omgang, samliv. Han . . fandt sig
mellem omtrent 800.000 Mennesker fuld-

kommen ene. Bahb.ProsF.VI.168. hvad det
er for nogle Prakkere jeg er kommen
imelleml MCAnd.V.297. Han lever meget
mellem Folk, men han lever ikke med

40 dem. JPJac. II. i 7 7. være ude imellem
fremmede. Di&H.

2)m.h.t.tid. 2.1) betegnende et tidspunkt
i det tidsrum, der ligger indenfor to

angivne grænser. Kyndelmisse falder
altiid ind imellem Juul ogF&stel&vn.Høysg.
S.285. Kl. mellem 5 og 6 udbrød en lar-

lig Ildebrand . . i Magstrædet. Luxd.Dagb.
17138. (præsten) havde ikke villet ødelægge
sin Appetit til Fru B.s herlige Mad, ved

50 at nyde noget hjemme mellem Kirken (0:

en begravelse) og Gildet.JakKnu.LU.173. Et
Øjeblik, imellem to Indførelser, faldt (bog-

holderens) Blik henimod Skranken. KLars,
GV.14. Klokken var . . mellem to og tre.

Wied.CM.34. m. overgang til bet.^: den, som
er imellem ti og florten Aar. DL.6—6—19.

2.2) betegnende en udstrækning i tid fra
et angivet tidsptmkt til et andet. I den
første Maaned, paa den fjortende Dag i

60 Maaneden, mellem (Chr.VI: imellemj de
tvende Aftener, da er det Paaske for Her-
ren. 3Mos.^3.5. Der ere altiid sex Uger
imellem Vinter- Solhverv og Kyndelmisse.
Høysg.S.285. Imellem Christian den 4de
og (Christian den 7de have 5 Konger re-

gieret. 7«S0. der er besøgstid mellem 12
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og 1
i
der er langt imellem, se lang

2.2. mellem aar og dag, se Aar 5. 2.3)

betegnende en række (tidspunkter i de)
mellemrum, der adskiller en række
efter hinanden følgende foreteelser,
ell. betegnende en forekomst, der i tid
afveksler med ell. blander sig med an-
dre foreteelser (jf.blandtLs). *Min An-
raabelse forsvinder

|
Mellem lutter Gaase-

hvæs. Bagges.ILllS. *mit Hoved jeg med \o der nuFred og iinlLr\g.Høysg.S.28o. *Som

5) betegnende en forbindelse ell. et (gen-
sidigt) forhold, som omfatter levende væs-
ner, isæt- personer. 5.1) i al alm. betegnende,

at en sag, et forhold angaar ell. omfatter to

ell. flere i deres indbyrdes forhold, denne
Tid, hvilken ved Breve er bestemt mel-
lem os. Holb.Jul.lsc. den had, som er mel-
lem de Torys og Wighs.sa.GW.(1724).
2osc. Imellem Engelland og Franhxige er

Blomsten helder,
|
Nynner sagte mellem

Bedeslag. GrM«rffi'.P5.FJ.58i.*MellemReg-
nens Pladsk og Stormvindens Raab

|
Paa

Gaden Guitaren klinger.Z)rac^»j.D.84. Hen-
des Tale kom mellem Smil og Graad og
lød som en Nynnen. AndNx.PE.II.189. ind
imellem musikken hørtes stormens tuden

|

(i)mellem hvert, se hver 8.i. (i)mel-
lem stunder, se Stund.

anede han,
|
Hvad Qval der kan ruge

|

Mellem Qvinde og Mand. TVtn/A.FJ.30. Sam-
menkomster mellem Sulla og Jugurtha.
Brandes. Cæs. 11.47. *Lykken mellem to

Mennesker
|
er hverken Hu! eUer Hej!

Stuck.IlJ.47. hvad der om Aftenen var
foregaaet mellem hende og Per inde i

hans Stue. PonfJ^P. 7271.258. forklaring,
fortrolighed, kamp, konkurrence, overens-

Z) (udviklet af bet.l.z) betegnende det for- To'komst, samtale, venskab osv. mellem to
hold, at noget er en enhed i ell. hører
til, hører hjemme i en samling, en
større helhed; blandt (3). Gebærderne
ere de frivilligste mellem Udtrykkene.
Rahb.B.229. »Kirkeklokke! mellem ædle
Malme

|
Mageløs er for mit Hjærte du.

Grundtv.PS.Vl.580. Maltheserordenen tæl-
lerDem imellem sineCommandeurer.Bei6.
TR nr.20.1. Efterverdenen vU aldrig regne

fersoner j
dømme (i)meUem to parter, se

I. dømme l.i. ligne imellem, se ligne 8.3.

sætte ondt mellem, se ond. % (nu i

rigsspr. gldgs. ell. arkais.) eftersat styrelsen;

især i forb. dem imellem, den Kierlig-
hed der er os imeUem. Holb.Usynl.1.2. Jeg
vil megle dem imellem. Høysg.S.79. Gen-
kendelsesscene finder Sted dem imellem.
Brandes.IX.136. Sagen Niels og Skovlø-

ham mellem de store . . Digtere, sa. Intel. 30 beren imellem var bleven ordnet ved en
11.96. *mellem alle Kæmper

| Ham (o: en
nisse) tyktes ingen stor. Gerson.50D.45.
høre mellem, se høre 10.7.

4) betegnende hjemmehørighed, stand-
punkt inden for to nævnte yderlig-
heder ell.betegnende noget som hver-
ken (helt) det ene ell. (helt) det andet
af to nævnte ting ell. forhold, men et

overgangsfænomen, en mellemting mellem

Fenseudheta.Ung.Drachm.STL.53. naar der
havde været en Strid dem imellem. Laue-
sen.S.182. dømme to parter imellem,
se n. dømme l.i. 5.2) betegnende noget som
gældende, raadende inden for en vis
kreds ell. gruppe. *Mellem Brødre kaldt
den Lille . . | Vandrede i Vang jeg stille.

Grundtv.SS.II.166. er Redelighed mellem
Borger og Borger nu almindeligere, end

begge. 4.1) ved talstørrelser, en ung Fyr, iO forhen? Mynst.Éef.16. 'Løber hun, duel
der tjente mellem 12 og 14 Shillings om
Ugen. Drachm.SS.9. et Nr. mellem 25000
og 26000. PolitiE. Kosterbl. "/ 9I 923. 2.sp.2.
gaa, staa mellem fem og syv (ell. el-
leve) olgn., se H. fem 2. 4.2) ved betegnel-

ser for andre størrelser ell. forhold. I Hen-
seende til Størrelsen staaer (edderfuglen)
imellem Gaasen og Anden. Kielsen.Natur-
hist.II.(-1809).348.

|| betegnende en tilstand,

sked,
I
med en fremmed Knægt,

|
derpaa

ligger ikke | mellem Mandfolk Vægt. Stuck.
S.81. '(dets) Sagn endnu meUem Gamle
gaar. LCNiels.(Jubelbryg. (1923). 5). værd
mellem brødre, se Broder 1. || eftersat
styrelsen, den Smaasladder, som gaaer unge
Piger imeUem om dette mest vedkom-
mende af alle Emner (0: kærlighed). Gjel.

GD.29. Det lidt fjantede men morsomme
der er en mellemting mellem to nævnte til- 50 Venindesprog dem imellem var borte.
stande, ell. som svinger fra den ene til den
anden af disse. Han henfaldt da i en un-
derlig Tilstand mellem Drøm ogVaagen.
Eauch.II.317. »Paa Ansigtet stod et usik-
kert SmiU

I
Omtrent mellem Lee og Græ-

de. Triw//jJ^F.4^^. (nu l.br.:) leve mellem
haab og frygt olgn. Jeg lever mellem
Frygt og Forhaabning. Eolb.Didr.ll.se.
Høysq.S.285. mit Inderste skielver mel

AndNx.M.212. især i forb.mand og mand
imellem (sjældnere mellem mand og
mand. Blich.(1920).XXI1.50. Kierk.YIII.7.
Schand.BS.442. mand mellem mand.OEung.
YS.116. BerlTid."/ul9.80.o.sp.3) (ænyd.
mande imellem (PClaussøn.Snorre.(1633).
637)) om forhold ml. de enkelte medlemmer
inden for en større ell. mindre kreds; iscer

om hvad der foregaar mellem enkelte, spec.
lem Frygt og Haab. Mynst.Præd.(1834).29. 60 meddeles fra den ene til den anden, uden at
saaledes levede han . . mellem Haab og
Angst. Gylb.Xovel.II.lo. ligge, svæve
mellem liv og død, se Liv 2.6. det
staar ell. er mellem begge, (nu næppe
br.) udfaldet er usikkert, det er hverken godt
eU. daarligt olgn. VSO. MO.

komme til almindelig kundskab. Den bløde
Stemning, hvori jeg føler mig, den passer
ikke Mand og Mand imellem. Gylb.X.224.
give sin Vrede Luft privat meUem Mand
og Mand. Brandes.III.o2o. Mand og Mand
imeUem snakkede man om, at det nok

XIII. Rentrykt </« 1932 79
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vilde gaa hedt til paa Althinget. Holstein.

(IslSagaer.II.97). 5.3) i forb. m. et refl. ell.

reciprokt pron.: indbyrdes; ved subj., der

betegner to personer ogs.: uden andres ind-

blanding, deltagelse; under fire øjne; paa to-

mandshaand. de kastede Lod imellem dem.
ApG.1.26. Tyranner, der solte Provincier
og Indbyggerne imellem hinanden, lige-

som Kiøbmænds-Vare. Holb.DII.1.456. Lad

ikke dette, der er Christendommen og
Menneskene imellem, at vi Mennesker
ikke opfylde Fordringen. Kierk.XII.43Q.
Ja, saa er vi omtrent enige . . Der er jo
kun det Par tusind Kroner os imellem.
Schand.IF.267. Hvad der saa var imellem
os, det maa du indrømme, dit Talent har
jeg aldrig villet bestride. Ji¥a9ntts.jBÆr.65.

5.6) mellem os brugt i særlige anv. || i forb.

alle disse smukke Slægtninger klamres lo det bliver mellem os ell. (nu sj.) det
imellem sig selv. PAHeib.Sk.lII.261. Ved
Bryllupsbordet drak min Brud og jeg imel-
lem os paa Flyvepostens Velgaaende. Gylb.

1.160. Det er længe siden, vi have været
saaledes imellem os selv (o: alene). CBernh.
X.242. (han vilde) byde dem en Drik Po-
lak, at de imellem dem selv kunde drikke
paa (hans) Velgaaende. JPJac.Z.^95. da
de havde korsfæstet ham, delte de hans

bliver en hemmelighed mellem os
(PAHeib.Sk.1.97. Oehl.0S.285), det maa ikke

fortælles (røbes) til andre. Cit.l ?63.(JySaml.
4B.III.128). *Hvad her er skeet, skal In-

gen faae at vide;
| Det bliver mellem os.

Heib.Poet.I V.403. Pont.FL.129.
|| m e 1 1 em

os sagt ell. (nu næppe br.) mellem os at
sige (Holb.Kandst.1.2. Kom Grønneg. II.

270. Eøysg.S.285. Ew.(1914).IV.163) ell.

Klæder imellem sig (1819: de . . skiftede 20 (forkortet) mellem os, brugt for at betegne,

hans Klæder). Matth.27. 35(1907). vi har
drøftet det mellem os

j jf.: Men om din
Broder synder imod dig, gak hen, og straf

ham imellem dig og ham ^eiie.Matth.18.15.

II
(i rigsspr. nu tsær gldgs. ell. arkais.) efter-

sat styrelsen. JVJens. Br. 240. den store

trefags Stue — „Paradestuen" kaldte Pi-

gerne den sig ixaeWQxn. AndNx.DM.IV.42.
5.4) i mer ell. mindre faste udtr., især m. et

at en bemærkning fremsættes som en fortro-

lig udtalelse til en person. *min Historie
og min Geographie,

|
Saa sagte mellem

os, jeg dybt ei stikker i.Wess.US. Jeg er
kun et Barn, men mellem os sagt, saa
kan jeg dog meget vel see, at min . . Sø-
ster- er en Tosse. Biehl. (Skuesp.VI. 435).
Mellem os, jeg har været en vild Krabat.
Hauch.II.261. Mellem os sagt bliver jeg

ubest.pron. (det, noget, alt, hvad), der be- 30 tit fnysende gal paa hele Menneskeheden
tegner et venskabs-, fortroligheds- ell. kærlig-

hedsforhold. Hun er rejst . . — min Hu-
stru, — rejst for bestandig, — og alt imel-

lem os forbi. Stuck.IlI.7. det kan ikke
blive til noget, det mellem os (o: vi kan
aldrig blive gift). LivetsLygtemænd.(1902).
65. vil Du vide min oprigtige Mening,
saa revner det imellem dem en skønne
Dag. Hun løber bort med den anden. Gyr

SMich.S.22. Mellem os, Professor: han
har i den sidste Uge tjent over en halv
Million paa Kaffe. Nans.LL.171. 5.7) i forb.

der har aldrig været et ondt ord
(i) mellem os, vi har aldrig været oppe at

skændes, aldrig været i strid med hinanden.
der var aldrig et ondt Ord imellem mig
og min Kone. Wess.LbF.16. Hrz.XVlII.213.
Vi har været Venner lige fra Drenge-

Lemche.T.II.229. Hun har stukket mig 40 aarene, og der har aldrig været et ondt
med sin tynde Stok som Tegn paa, at alt

skal være godt igen imellem os. Buchh.
TJH.107. det er (meget) hedt (i)mel-
lem dem, se III. hed 3.4. der er lun-
kent mellem dem, se lunken 2.2. der
er noget mellem dem, de staar i kær-

lighedsforhold til hinanden. Schand.TF.II.
402. „Der er noget mellem ham og dig."

,Nej Pelle, nej, hvad bryder jeg mig

Ord imellem os. Drachm. UB.135.
6) betegnende et (ved sammenligning, vur-

dering, undersøgelse osv. fremkommende) for-
hold af lighed, ulighed, sammenhæng,
adskillelse, forskel olgn. skelne mellem
(Chr.VI: til forskiel imellemj Godt og
Onåt.Hebr.5.14. Der befindes en naturlig
Stridighed (Antipathie) imellem Ild og
Vand. Høysg.S.285. hun . . havde Valg (nu

:

vel om ham — jeg har jo aldrig set ham so valgetj mellem at ægte min Broder eller

før." AndNx.PE.III.35. Skovrøy.LM.132.
5.5) i forb. der er (l.br. ligger. Bergs.PS.
11.55) eH.kommer (se Il.komme 41^ dem
noget imellem ell. (l.br.) der er (osv.)

noget (i)mellem dem, der er (bliver)

noget, de er uenige om; der er (opstaar)

uenighed, uoverensstemmelse imellem dem;
ogs.: der er en (nærmere angivet) forskel

mellem det, der forlanges, og det, køberen vil

strax at tage Sløret. Gylb. (1849). IX. 71.

Grænsen mellem levende og livløst. Na-
turensV.1912.286. forhold, forskel, lighed,

sammenligning mellem noget
j
gøre lig-

ning mellem, se I. Ligning 2.1. || % forb. m.
angivelse af forskellens størrelse, i de lykke-
lige Øieblikke synes der kun faa Skridt

mellem at begynde og at fuldføre. Mynst.
Tale.(1838).8. skjøndt der var en fem, sex

give ved en handel, dersom der end noget 60 Aar imellem os, var vort Forhold dog tem
var imellem dennem, da kunde det lætte-
ligen uden Imellemhandlere jæfnes. Slange.

ChrIV.416. Der er os ikke en Skilling
imellem. Høysg.S.285. der er os Intet imel-
lem. Hvi skulde jeg da være med at kræn-
ke ham saa føleligt. Hrz. VI.150. det er .

.

melig intimt. Kierk.II.303. det var ikke
meget, der var imellem Enken og Armod
(o: hun var næsten forarmet). JPJac.II.57.

B. som adv. (uden styrelse).

7) svarende til bet. 1. 7.1) svarende til

bet. 1.1. *Han seer sig saa langelig ind
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mod Land—
|
Imellem var dyben Rende.

Blich.(1920).XXI.184. (vægten var) det
eneste, de havde at sætte imellem, naar
Spisekammervinduet skulde staa aabent.

Buchh.UH.69. et Ægtepars Fortrolige kom-
mer til at sidde imellem, naar de to for-

soner sig. AWinding.(Fol.^yi,1925.3.sp.5).
lægge fingrene (elLløv) imellem, se

Finger 2.3 (og IV. Løv 2). fl
(til dels til

nævnte tid som mellemrum. Den Tid imel-
lem man bliver kaldet til Bords og vir-

kelig kommer dertil, den Tid imellem
man venter en Besøgelse og man i Gier-
ningen faaer den . . ere Exempler paa
disse smaa MeUem-Rum af Tiden. Eikch.
Philhist.135. Der gaaer neppe en Uge
imellem, at jeg jo seer og taler med ham.
VSO.1I.320. Haanden (i brevet) var gan-

bet.5) i forh. som gaa, komme, lægge lO ske uøvet. Det saa ud til, at der kunde
sig imellem, se gaa 25.i, II. komme 41,

II. lægge 16.2. 7^) svarende til bet. 1.2. fra

Tyskland kommer vi ikke direkte til Un-
garn; Østrig ligger imellem \

køre imel-
lem, (dial.) køre frem og tilbage mellem
marken og gaarden olgn. JPPrahl.AC.71.
Esp.456. lægge imellem, se II. lægge
37.2. 7j) svarende til bet. 1.3. der er mange
lodder i lotteriet, men der er ogsaa mange
nitter imellem

8) svarende til bet. 2. 8.1) svarende til

bet. 2.1. den næste højtid efter julen er
paasken; midt imellem falder fastelavn

j

8^) svarende til bet. 2.2. alle de Tider, der
ligge imellem, have ikke forandret det (s:

guds ord). Mynst.Præd.(1834).28. „ser du
ham ofte?" — „nej, der er maaneder
imellem"

i
se ogs. u. gaa 25.2. 8.3) svarende

til bet. 2.3. „Det var icke saa jeg meente,
I forstod mig icke ret, jeg vilde kun 30

sige —" Hånd hoster imellem. „Vær saa
god at sige videre frem eders Paastand."
Holb.Kandst.V.2. han lyttede til musikken,
men ind imellem hørtes larmen fra ga-
den

i 8^) (jf. bet. 2.3 og (i)mellem stunder
1«. Stund; uden for forb. en gang imellem
(se Gang 4.1^ især dial.) til forskellige (spredt

eU. tilfældigt indtrædende) tider; nu og da;

af og til; somme tider; undertiden. 'Lit

gaa Maaneder, imellem den rørte Pen og
Blæk. Egeberg.P.196. Somme Tider kan der
gaa halve Timer, imellem der kommer Ar-
bejde ind til dem (o: korrektørerne ved et

dagblad). Thuborg.F.30. 10^) (jf. imellem
hvert tt. hver 8.i slutn.) betegnende, at den
i den overordnede sætn. udtrykte foretedte

finder sted i mellemrummene mellem ell. skifte-

vis med, jævnsides med den i bisætningen an-
20 givne foreteelse. Øllet i den gule Potte dov-

nede, imellem han drak af det. Aakj.PA.
36. imellem at han sang og vaklede, holdt
han Vennetaler til Vildtet.JVJens.M.I.lSS.
(han) la^de Arbejde til Rette for næste
Dag ind imellem han ekspederede.AndNx.
PE.IV.152. Han mindedes kun sig selv.,
bag en Palme, imellem han nippede til

sin Kop. Bregend.1 de lyseNætter.(l 920).36.
Feilb.lV.243.
Mellem-, t ssgr. (tidligere ogs. Imellem-,

se u. Mellem-gulv, -handler, -handling,
-komme, -komst, -lægge, -løbe, -mægling,
-skyde, -stikke, -stille, -strø, II. -værende;
nu kun i imellemstunder, se u. Stund. —
jy. ogs. Mel(d)-, se Mellemmad samt FeUb.
II..572f.). 1) af III. mellem, især i flg.

anv.: 1.1) af III. mellem 1 og 7; fx. (foruden
de ndf. anførte) en stor del (især fagl.) be-

tegnelser for, hvad der ligger, er anbragt ml. to

Stryg, imellem, er en Cunr for dovne 40 ting, danner forbindelse ml. to ting olgn

Heste. Prahl.BJ.6. *l ærlig er og ligefrem,
imellem I Lidt barsk og hæftig. Heib.Poet.

I V.236. '(æslet) gnaver og gnaver . . |
og

falder saa imellem i Staver. RichJ.94. hun
laa og tænkte, og imellem rødmede hun
over sine Tanker. JPJac.1.25 9. Hans Puls
slog imellem 120 Slag i Minuttet. FtiAAn<i.
(}.38. Feilb. gentaget: imellem sukkede hun,
imellem var hun lige ved at græde.JPJac.

som Mellem-aksel, -baand, -bjælke, -bog-
stav, -bræt, -dige, -etage, -felt, -fløj,

-grøft, -hegn, -hjul, -klyver, -mur, -plade,
-rubrik, -rør, -stang, -stempel, -streng,

-trappe, -vagt. 1.2) af III. mellem 2 og 8,

fx. (foruden de ndf. medtagne) Mellem-begi-
venhed, -pause, -periode. 1.3) af UI. mel-
lem 4, fx. (foruden de ndf. medtagne) Mel-
lem-instans, -lyd, -race, -srtemning. 1*4) af

1.72. *(kilderne)\Yder imeWeva som Klage, |
50 III. mellem 5, fx. (foruden de ndf. medtagne)

imellem som hemmelig Graad. Bergstedt

III.lOl. alt imellem, se IIL alt 2.3.

9) (1. br.) svarende til bet. 3. vi har mange
forfattere, men der er kun faa store imel-
lem

i jf. bet. 8.4: Alene en Bonde imellem
(o: en ell. anden, en enkelt bonde) kan vel
have 1, 2, 3 a 4 Bistader i det høieste. Cit.

1744.(AarbLoUF.1922.130).
C. som konj. (alene ell. i forb. m. anden

konj., især at^.

1 0) (dagl., især dial.) svarende til bet. 2.

10.1) indledende en bisætn., der knytter sig

tU en betegnelse for tidsrum og dels (i forb.

m. et følgende og) angiver dette tidsrums
yderpunkter, dels angiver, at en ell. anden
foreteelse finder sted, gentager sig med den

mere tilfældigt forekommende dannelser som
mellem-kønslig (NisPet.SG.353), -menne-
skelig, -nordisk, -skandinavisk. 2) {efter

ty. mittel- (se Middel-^, maaske dog tU dels

udviklet af bet. 1 ; i mange tilfælde anv. af
sprogrensere til afløsning af tilsvarende ssgr.

m. Middel-) som udgør ell. hører tU den midr
terste, mellemste del af noget, er (lige) langt

fra ydergrænserne olgn. 2.1) (jf. bet. l.i^ t

60 betegnelser for den midterste, mellemste del

af noget rumligt; fx. (foruden de ndf. an-
førte) spec. betegnelser for landomraader som
Mellem-afrika, -amerika, -asien, -europa,
-Sverige, -tyskland osv. og de hertil hørende
adj. 2.2) (jf. bet. 1.2^ t betegnelser for den
midterste del af et tidsafsnit, fx. (foruden

79'
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de ndf. medtagne) Mellem-Jærnalder, -sten-

alder samt spec. en del (sprogv.) betegnelser

for (sproget i) den midterste periode af et

sprogs historie (jf. det nu almindeligere mid-
del- 2.2^ som mellem-højtysk (Breds-

dorff.(Blandinger fraSorøe. V.(18S3).51), -1 a-

tin (S&B.), -nederlandsk, -nedertysk
( VDahlerup. Det da. Sprogs Historie. (1921).
39) ofl. 2.3) (jf bet. 1.8 samt II. mellem; i

ssgr., der angiver det, 2. led betegner, som
værende af en jævn, tniddelmaadig ell. (sjæld-

nere) til gennemsnittet hørende størrelse, kva-
litet, grad olgn., fx. (foruden de ndf. med-
tagne) Mellem-aar, -afgrøde, -begavet,
-bredde, -dybde, -hagl, -hastighed, -jord,

-klid, -kvalitet, -laks osv. -aag, et. (fagl.)

aag (I.4.i), der understøtter en træbro paa
midten (imellem landaagene). SaUIY.47.
t -aare, en. (jf. Middelaarej en af armens
tre hoved-blodaarer, Vena mediana, der i al-

buebøjningen forbinder de to andre. Moth.
Conv.M90. VSO. -aarsag, en. (især filos.,

nu 1. br.) mellemliggende aarsag i en aarsags-
række (Causa media). Suhm.( TrondhSelsk
Skr. 1.100). Birckner.III.71. Tingsaarsa-

f
fernes, de physiske Mellemaarsagers, dia-

ektiske Eenhed med Grundaarsagen.ilasm
Niels.Philos.Propædeutik.(1862).306. ClWil-
ken8.Propæd.59. -agterstævn, en. ^ (nu
næppe br.) d. s. s. -stævn. SøLex.(1808).
-akt, en. 1) (nu 1. br.) intermezzo, mellem-
spil mellem akterne i et skuespil. VSO. et

Reise-Drama med Ouverture, Prolog og
Mellemacter. HCAnd.IX.2. M0.I.13. 2) op-

hold, der ved sceniske opførelser gøres mellem
de enkelte akter. Mangen Kikkert, mangt
et smilende Ansigt var i Mellemacten
vendt mod Logen. HCAnd.IV.268. Akten
gik til Ende, Tæppet var nede , . Mel-
lemakten løste Tungerne omkring ham.
Drachm.F.1.5. \\ billedl. HCAnd.I.109. I

Mellemakterne mellem hver af de tre

Retter fordelte han sin Gjennemgaaen af
Delaroches's „Hémicycle". Schand.AE.88.

||

hertil: Mellemakts-musik, -tæppe ofl. -al-
der, en. (jf. Mid-, Middelalder/ 1) (jf.
-aldrende; nu 1. br.) den del af et menne-
skeliv, der ligger mellem, ungdommen og al-

derdommen; den voksne alder, manddomsal-
deren olgn. Den sædvanlige Skiørbug sees
meest hos Folk af Mellemalderen. ^^rfeo.
Radesygen.(1792).53. *l Skjaldens Mellem-
alder,

I
Ved Elskovs Middagstid, (h-undtv.

PS. VII.103. 2) (hos sprogrensere; 1. br.)

d. s. s. Middelalder 2. I Mellemalderen
prægede man i Tyskland de saa kaldte
Blikmønter af fiint, ganske tyndt Sølvblik.
Funke.(1801).III.384. Bøgh.En lidenHver-
dags-Postille.(1877).46. D&H. -aldrende,
part. adj. (jf. -alder 1; l.br.) midaldrende.
unge og mellemaldrende Træer. LandbO.
1.215. -arbejde, et. (1. br.) arbejde, der
udføres ind imellem (i mellemtiden mellem)
andet arbejde, ell. efter at dagsarbejdet er

endt (ekstraarbejde, bibeskæftigelse). vAph.
(1764). Leth.(18b0). MO. De Børn, som op-

fatter og arbejder hurtigere end andre, sys-
selsættes med Mellemarheide. Meddelelser
fraDa.Sløjdforening.I.(1906).4. -armCs)-
nerve, en. (fj>7.Midt(er)nerve; anat.) den
mellemste af de tre store armnerver, Nervus
medianus. Anat.(1840).II.135. Panum.465.
-art, en. (jf. -form ; nu 1. br.) om bastard, mel-
lemform ell. mellemting, mellemslags, en saa-
dan Mellemart af Skuespil, der hverken er -

10 Opera eller Lystspil (o: vaudevillen). Molb.
Anth.IV.281. VSO. denne Mellemart, som
med lige Ret kan kaldes en Murstensbyg-
ning paa høj Stenfod og et Kampestens-
hus med tilbygt Overdel. TroelsL.III.46.
Sal.XII.621. -avance, en. Y en mellem-
handlers avance; mellemhandleravance. Ha-
ge.*565. -bark, en. 1) (ænyd. d.s. (ChrPed.
En nøtteligLegebog.(1533).34 r.49. ^51 ^); nu
næppe br.) det mellemste barklag (mellem in-

20 der- og yderbarken). vAph.Nath.I.188. 2)

(fagl.) bark af forholdsvis unge (ege)træer
(mellemting mellem spejl- og stambark). Sal.

•

11.590. -barn, et. 1) (1. br.) om (hvert af)
de mellemste børn i en børneflok. MPont.(Gads
Mag.1927.337). 2) (næppe i rigsspr.) barn,

født af en kvinde under mandens fraværelse
i over ni maaneder. OrdbS. -begreb, et.

spec. (jf. -ord 5 samt Hovedbegreb, Mid-
delbegreb; filos.): begreb, der er fælles for

30 to domme og muliggør en slutning. SHee-
gaard.Den formelle Logik.(1871).7O . Høffd.
Logik.^35f. -ben, et. (anat., nu næppe
br.) mellemfodsben. Saxtorph.0.9. -benyt-
telse, en. spec. (forst.; mods. Hovedbenyt-
telsej; den vedmængde, der udtages af en
afdeling ved udhugning, idet hugsten ikke

medfører afdelingens foryngelse. Skovdyrkn.
(1865).14. MøllH.III.136. -bestand, en.

(forst.) den bevoksning, der i et træsamfund
40 hugges bort inden den første foryngelseshugst

;

mellembevoksning. ForstO. O -bestem-
melse, en. Det Høieste og det Laveste
vil nemlig i ethvert Forhold have en vis

flygtig Lighed med hinanden, den . . ikke
at være Det, som er Mellembestemmelsen
mellem det Høie og det Lave. Kierk.Xl V.

132. Grundtvig . . bevæger sig i de yder-
ste Modsætninger og . . mangler Mellem-
bestemmelser. 3fGrf.Forsr.54. Der maa vel

50 kunne findes fornuftige Mellembestem- 'Æ
melser mellem Thorvaldsens Museum og ^
Københavns Panoptikon. JLange.II.175.
-bevoksning, en. ('/brst) d.s. s. -bestand.
ForstO. -bjerg, et. I) (l. br.) mellemlig-

gende bjerg. Bagges.DV.X.42. 2) (geol.,

geogr.) bjerg af mellemstørrelse (ml. høj- og
lavbjerg). Steensby.Qeogr.126. -blaa, adj.

af en farve, der ligger mellem lyseblaa og
mørkeblaa. MR.1799.983. en mellemblaa

60 Atlaskes Kjole. CBernh.1.16. Mellem (= 'A)

blaat Klæde, at farve og tilberede. Cit.

1870.(Dengl.By.l927.41). mellemblaa Øjne.

AHennings.PD.252. -blande, v. (nu sj.)

blande mellem noget, iblande olgn. (Kalk.

III.72). langvarig og stærk Regn .. med
mellemblandet Soelskin. Fleischer.AK.74.



1257 mellemblond Mellemfarve 1268

De mellemblandede Kryderier forstærke
Virkningen af Omslaget. MO. -blond,
adj. af en farve, der ligger midt imellem
lysblond og mørkeblond. kLar8.CiJ.o2. Po-
htiE.*/d923.1. -bold, en. (1. br.) leg med
tre deltagere, hvoraf den ene stiller sig mel-
lem de to andre, der skal forsøge at ramme
ham med en bold. E.jLegeb.21. -bord,
et. (landbr.) det bord i større landhushold-
ninger, hvor det finere tyende spiser (i

moasætn. til herskabets bord og folkenes
bord). NKirkegaard.Den hvidePige.(1902).98.
LandbO.II.165. -boT, en. (slagt.) stykket
mellem tyndboven og marvpibeboven. Mangor.
Syltebog.'(1863).138. NutidsMad.(1931).83.
-briåd, et. (efter ty. mittelbruch; jf.-stieg
2 samt Middelbrud; fagl, sj.) indskæring
i (midten af) nøglekammen og de dele aflaa-
sen (rejfblik, besætning), hvorom denne ind-
skæring drejer sig. D&H. -brudt, pari.
adj. (bot.) om aks: hvis blomst^rakse ikke
overalt bcérer blomster, men er nøgen i større

eU. mindre mellemrum (interruptus). Træe-
arter. (1 799).330. Lange.Flora.xL r. m e 1 -

lembrudt star, S» Carex virens Lam.
Lange.Flora.123. Bostr.Flora.^*(1925).69.

\\

i /br6. mellembrudt finnet (Træearter.
(1799). 330) ell. snit finnet (Drejer. Bot
Term.39) ell. (nu) fiersnitdelt (Lange.
Flora.xLv), om blad: som bestaar af af-
vekslende større og mindre afsnit (interrupte
pinnatisectus). -brun, adj. (1. br.) af en
farve, der ligger mellem lysebrunt og mørke-
brunt. Levin, mellembrune (handsker). Po-
litiE.KosterbU^li'il923.1.sp.2. -brusk, en,
et. ('t -bruske. vAph.(1772).III). (anat.; nu
1. br.) brusk, der adskiller ell. ligger ml. dele
ell. rum af legemet, et Sted . . hvor (nakke-)
Beenet i Ungdommen har været adskildt
ved Mellem-Bruske. KSelskNyeSkr. 1.259.
Mellembrusket (o: i hestens næse).PhysBibl.
IV. 130. om ledbrusk: Anat.(1840). 1.256.
-bryn, et. (nu næppe br.) partiet omkring
næseroden (ml. de to øjenbryn). Moth.M99.
VSO. -bryst, et. 1) (zool.) den midterste
del af brystet hos insekter. BMøll.DyL.III.
223. 2) (slagt, kog.) det stykke af brystet,

der ligger ml. tynd- og tykbrystet. Mangor.Syl-
Ubogf(1863).U0. Const.Kogeb.302. -bud,
et (nu 1. br.) budskab ell. (især) sendebud ml.
personer, person, som er mellemmand olgn.;
ogs.: mellemled, hvorved en person indirekte
udfører noget olgn. Moth.B476. naar man vil

give tilkjende, at Styreposten er ikke
umiddelbar, men skriftlig eller ved Mel-
lembud, kommen fra Regendum. Høysg.S.
187. ved Mellem-Bud blev (der) pleiet
Underhandlinger. Grundtv. Snorre. III.24 7.

HCAnd.X.59. disse Ord har jeg . . vUlet
sige dig, idet jeg benyttede Skriften som
MeUembud. Heliodoros.Pigen fra Æthiopien.
(overs.l893).125. -bund, en. (fagl.) vandret
skillerutn, hvorved et rum deles i to. Bardenfl.
Søm.1.272. Arbejdsløn.35. -bygge, v. (jf.
bygning; nu sj.) især i perf. part. brugt som
adj. Husene ere adskilte ved en mellem-

bygget Muur.rSO. MO. -bygning, en.
det at bygge imellem noget ( VSO.) ell. (nu kun)

:

bygning, der forbinder ell. ligger ml. to andre;
isærom bygning ml. for- og bagbygning. vAph.
(1759). Schand.TF.II.234. ChKjerulf.GU.
179. -bserer, en. (jf.-løher 2; sj.) per-
son, der bringer rygter, udtalelser olgn. vi-

dere til den person, de angaar, Brandes.Cæs.
11.561. (Thorvaldsen) gav sig til at omtale

10 sin tidligere Forlovede til Fremmede paa
en Maade, der maatte saare hende, naar
Ordene af Mellembærere blev hende fore-
hraLgte.sa.(Tilsk.l920.I.37). -dag, en. iscer

i flt., om dage, der udgør en mellemtid; spec.

(jf.-\u\; dial.) om dagene ml. jul og nytaar.
•der gaaer en deUig Sage

| Om mt (o:

Jes«^ Møde trindt paa Jord, | Som i hine
Mellem-Dage,

| Før til Himmels Du op-
foer. Grundtv.SSJ.97. RastnHans.M.II.185.

20 OrdbS.(Sjæll.). -damererden, en. (jf.
-verden 2; sj.) demimonde (1). Esm.I.155.
-diaet, en. (med.; nu 1. br.) d. s. s. -kost. Be-
retning om KbhJs Kommunehospitalfor 1875.
(1876).29. -dom, en. O/- -kendelse

;
jur.,

sj.) domsafgørelse af et enkelt punkt under
processens gang. Vgeskr.f.Retsv.l921A.398.
-dræt, en. (jf. Dræt 3.2; nu ikke i rigs-

spr.) d. s. 8. -fo(de)r. VSO. MO. -dæk,
et. J, rummet ml. to dæk (VSO.) ell. (især)

30 det dæk, der i koffardiskibe ligger nærmest
under hoveddækket (og hvorafpaa passager-
skibe en del giver plads for den laveste pas-
sagerklasse), i krigsskibe nærmest under pan-
serdækket; ogs. (foræld.) om det midterste
batteridæk paa tredækkere. vAph.(1759).
Funch.MarO.lI.94. Hele Ladninger af

(slaviske kvinder) kommer over Amerika
med hvert Skib, hvor de fylder op paa
MeUemdækket. JVJens. OM. 114. H hertil:

40 Mellemdæks-bjælke, -last, -passager, -plads

ofl. -dæiis, adv. (dannet efter bagbords,
midtskibs osv.; J„ nu næppe br.) mellem
dækkene; paa mellemdækket. Dette Skib er
stuvet mellemdæks. VSO. -der, en. dør
ml. to stuer, lokaler, ell. dør, der er anbragt
ml. to andre døre i en gang (og deler denne
i to dele) eU. ml. yderdøren (entrédøren) og
den dør (de døre), der fører ind til stuerne
olgn. Moth.D231. Ing.VS.1.73. Kierk.VI.

50 198. Indbrudstyveri i , . Villa . . Yderdør
og Mellemdør ophmåt. PolitiE.^yil924.3.

-europæisk, adj. 1) hørende til Mellem-
europa o: den mellem Nord- og Sydeuropa
liggende del af Europa, de mellemeuro-
pæiske Rovdyr. SaZ.» 771.576. 2) i forb.
mellemeuropæisk tid, en i de fleste

ml. Øst- og Vesteuropa liggende lande brugt
fællestid (der er Crreenicichtid forøget med
en time). SaW.414. -faldende, part.

W adj. (nu 1. br.) om tidsrum : som indtræ-
der ml. to (angivne) tidspunkter; mellemlig-
gende. ADJørg.1.349. HistMKbh.2R.II.392.
-falds-hjul, et. (fagl.) vandhjul, der (i

modsætn. til Over-, Underfaldshjul^ mod-
tager vandet omtr. midt paa siden. OpfB.*
Iil.342. -farve, en. (jf -tone 2, Middel-
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farve^ farvt, der ligger mellem (danner over-

gangen mellem) to andre farver (spec: hoved-

farver), ell. farve, der hverken hører til de

lyse ell. til de mørke. *Med Mellemfarver
hver Disharmoni

|
Du mildne. JESmidth.

Haver.284. *Skal der en Drot for Sorte
og for Hvide, | Saa lad da Mellem-Farven
blive det. HCAnd.X.28. Hun havde altid

klædt sig i bløde Mellemfarver, graat og
hiviiit. Bang.Udv.?5. -farvet, adj.(l.brT)

af mellemfarve. Sommerfrakke, Cover-
coat,m ellemfarvet.PolitiE.KosterhV^kl 923.
Lsp.l. -fin, adj. (jf. middelfin; især Y)
af en middelmaadig finhed, mellemfiint hær-
red. Blich.(1920).XXI.91. Ludv. -finger,
en. (jf. Middel-, Midtfinger; nu 1. br.) den
midterste finger; langfinger (1); langemand.
Moth.Fl69. Saxtorph.0.7. PolitiE.^*/Bl923.2.

-flagspætte, en. \ (jf. -spætte^ flag-
spætten Dendrocopus medius (der i størrelse

staar ml. den store og den lille flagspætte).

Kjærhøll.108. Spdrck.ND.555. -flik, en.

(sko.) flik, der ligger inden for yderflikken.

Skomagb.35. -flæsk, et. (slagt, kog.) flæ-
sket ml. boven og skinken. VSO. MO. Feilb.

FrkJ.Kogeb.95. -fod, en. (jf. -haand 1 samt
Middelfod; zool, anat.) det parti af lem-

merne hos dyr (af foden hos mennesker og
aber), der ligger mellem fodroden og tæerne
(Metatarsus, Metacarpus). Moth.Conv.M91.
Anat.(1840).1.54. LandbO.III.557. \\ hertil:

Mellemfods-ben (om de knogler, hvoraf mel-

lemfoden bestaar. Moth.F264. Panum.54.
Mellemfodben. EKrabbe.HestensAnatomi.
(1885).42. jf. Mellemben^, -knogle, -nerve,

-pulsaare ofl. -foCde)r, et. (jf. -dræt,
-tøj samt Inderfoder; skræd., haandarb.)
foder ml. tøjet og det egentlige foder. Moth.
F268. VSO. MO. Haandv.128. QP -folke-
lig, adj. (især hos sprogrensere) som an-
gaar ell. henhører under det indbyrdes for-

hold ml. nationer, ell. som ikke er bundet
til, præget af nogen enkelt nation; inter-

national, en mellemfolkelig (Brandes.UT.
125: international) Middag i Paris, hvor
Frisindede af alle Folkeslag talte. Brandes.
V1.416. et af de mange Træk til mellem-
folkelig Karakteristik, der fortælles i alle

Lande. VilhAnd.N.8. (den) Mellemfolke-
lige Domstol. LovL.X. 934. -for, et. se

-foder, -form, en. (jf. -artj form, der

ligger midt imellem, er mellemled mellem to

andre former; spec. (zool.) om dyreform, der

er mellemtrinnet ml. to andre ell. opstaaet

ved krydsning af disse. Han følte over-
hovedét ikke Skønheden mest levende
gennem Kunsten som Mellemform. Bran-
des.VI.155. De fleste af Mellemformerne
mellem Mus og de ægteste Markmus ere
uddøde. Frem.DN.460. Jesus synes at ind-
dele Menneskene i to Slags, de gode .

.

og de onde . . Ingen Mellemformer 1 Cj^oc^.
JL.19. LandbO.III.557. -fornøjelse,
en. (sj.) det at være mellemfomøjd. den
Tilstand (i sindet), der ikke har Navn paa
noget andet Sprog, men som paa Dansk

hedder Mellemfornøjelse. VilhAnd.ES.386.
-fornojet, part. adj. {først kendt fra slutn.

af 19. aarh.; jf. -glad; talespr.) som hverken
er (helt) fornøjet ell. (helt) misfornøjet (men
midt imellem); kun nogenlunde, delvis til-

freds ell. (oftest) lidt utilfreds, misfornøjet.
dette Land, hvor alt smeltede sammen i

en stor, hyggelig, mellemfornøjet Bænke-
vælling! Wied.U.314. De ser høit regnet

10 noget mellemfornøiet ud\Eandarius.LP.54.
Hovedparten af „Feriebørnene" er blevne
yderst godt behandlede . . færre er mel-
lemfornøjede og kun en ganske enkelt
synes at være helt utilfreds. Pol.^*hil906.6.

denne Blanding, der giver det danske
Aasyn det ubeskrivelige, sørgelig-lystige
eller „mellemfornøjede" Udtryk i Nordens
Fysiognomi. VilhAnd.N.llS. Det var nær-
mest et mellemfornøjet Lørdagsvejr. Pol.

20 ^*/8l921.5.8p.2. -forædling, en. (gart.)

d.s.s. -podning. ValdJensen.Planteskoledrift.

(1923).57. -frist, en. ophold ell. afbrydelse

i noget anstrengende, ubehageligt olgn.; nu
især (jur.) om ophold under udstaaelsen af
vand- og brødstraf. En Times Umage (o:

med en jagthunds dressur) om Dagen i en
8 å 10 Uger (med flere Dages Mellem-
frist). Blich.(1920).XVIIL 101. LovNr.68
y6l881.§19. -frugt, en. (landbr., gart.)

30 d. 8. s. -kultur. LandmB.1.545. -gaard,
en. 1) (nu sj.) gaardsplads, der hgger ml.

to andre (ml. for- og baggaard); ogs. om
bygning(er), der ligger her (jf. -bygningj.
VSO. lKg.8.64(Lindberg). Goldschm:IL85.

2) (jf. Gaard 1.5 samt Meggerj f d. s. s. -kød.
Mesnard. Jordemoder- Skole, (overs.1749). 15.

Saxtorph.F.24. -gade, en. gade, der løber

parallelt ml. to anare (hoved)gader, ell. gade,
der forbinder to andre, tværgade. MO. of-

40 test som gadenavn, fx. i Faaborg, Eaderslev.

Maribo, Nibe, Tønder ofl., se Postadressebog.

^

(1921).1483. -galop, en. (nu næppe br.)

grisegalop; treslag. MilTeknO. -gang, en.

1) (nu 1. br.) gang ml. to rum, to gange, to

bygninger olgn. Moth.G54. VSO. MO. Pont.
ME.188. 2) (bot.) gang (mellemrum) ml.

cellerne i planternes væv; intercellulargang.

Warm.Bot.699. -gift, en. 1) (jf. -penge 1

og SV. mellangift) f hvad der ved en bytte-

so handel maa gives af en af parterne foruden
det, der byttes bort; mellemlæg (2). VSO.
2) (dial.) kreaturernes andet foder om for-

middagen (formiddags mellemgift) ell. om
eftermiddagen (eftermiddags mellemgift).

Moth.G161. Feilb. -glad, adj. (1. br.) d. s. s.

-fornøjet. TroelsL.XI.122. hvad er der i

Vejen? Jeg synes, du ser lidt mellemglad
ud. Skjoldb.ML.53. -god, adj. i) f d. s. s.

lunegod. Moth.G202. 2) hverken, god ell.

60 daarlig ; af en jævn, middelmaadig godhed,

kvalitet (jf. middelgod;. VSO. det gode
og mellemgode ^^skab. Brandes.VIJ.192.

De mellemgode Indkomster, fra 3000 til

9500 MB.r^.FlensbA.''ltl894.1.sp.5. Lauesen.

S.73. -gods, et. 1) f den midterste del af
en kanon. KSelskNyeSkr.IJL311. 2) (jf.
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Middelgods; især f) mellemgod vare; mel-
lemvare. VareL.(180?).I.o4?. Vi fik saa
Samlingen (o: Kunstindustrimuseets) renset
for den Bunke Mellemgods, som helt kan
undværes. Dannehrog?lil899.1.sp.7. Ludv.
-graa, adj. af en farve, der ligger ml.

lysegraa og merkegraa (jf. middelgraa^.
Levin, den mellemgraa, ensfarvede Som-
merdragt. S'c/iand.t/'3z.i7i. 1 Par mellem-
graa Herresokker. PoZthjB.^/ui 925.3. bil-

Tedl. (jf. II. graa 3.ij ; Den Gang var Søn-
dagen for ramme Alvor en Fest- og
Helligdag, vidt forskellig fra Ugens an-
dre, mellemgraa Skoledage. CAir/erMZ/".6rZ7.

65. -^rad, en. om (hver af) de grader ell.

trin, der ligger mellem to yderpunkter, et

Thermometer, inddeelt efter Graderne af

frysende og kaagende Vand, kan tilkiende-
give alle MeUem- Grader af Varme i Tin-
gene. Kraft.M.11.574. Det meget Skarpe
og Bittre, og det meget Søde ere ham
Uge velkomne; Mellemgraderne holder
han ikke Sii.Heib.Pros.YIII.537. Davids.
KK.456. -griflet, adj. (hot.) om blomst:
hvis griffel er længere end de korte støvdra-

gere, men kortere end de lange. MenizO.BiU.
272. -grund, en. 1) (naiurv.) det parti

af en søbund, der ligger uden for kystbæltet

(landgrunden). Frem.DN.488. 2) (nu næppe
br.) grund i havet, der ligger ml. to lokali-

teter. Ved en bred Grund, der kaldes
Mellem-Grunden (nu : Middelgrunden ), de-
les Farvandet imellem Kjøbenhavn og Salt-

holm i to høh. Sech.D.1.410. 3) (især mal.
ell. teat.) det midt imellem for- og baggrund
liggende parti af et rum, et landskab olgn.,

især som det fremstilles i et maleri ell. paa
en scene. Heib.Poet.II.5. Asta rejste sig .

.

traadte frem i Kabinettets Mellemgrund.
Schand.VV.260. Skuepladsen forestiller en
Dagligstue . . I Mellemgrunden til højre
et større Divanbord med Sofa. KLars.Ei
bl.7. I Forgrunden (paa et maleri) en strik-

kende Malkepige; iMellerngrunden etLed,
som en Karl SiBbneT.EEannover.E.322.
•gren, adj. af en farve ml. lysegrøn og
mørkegrøn. CVarg.Farve-Bog.(1773).15. Ta-
geter med store mørkegrønne, fløjelsagtige
Homsterpaa en meUemgrønGrund.iScÅand.

BS.398. -gnl, adj. (1. &.) af en farve ml.
lysegul og mørkegul. Levin, -gnid, et.(fagl.)
et ved sammenvalsning af fintguld og fint-

sølv dannet bladmetal. OpfB.^ILI.230. Vare
L.^89. -gnlT^, et. (f Imellem-. LTid.1730.
415). (ænyd. d. s.;jf. -gærde 2 sa»i<Gulv 1.4)

skillevæggen ml. bryst- og bughulen hos men-
nesker og dyr (Diaphragma) ; ogs. om par-
tiet heromkring; hjertekulen. Buchhave.J. 3.

det kriblede i Mellemgulvet paa mig (o:

af trang til latter). Brandes.X1.12. ArnMøll.
Sundhedsl.42. Han satte ham den knyt-
tede Haand i Mellemgulvet, saa Erik faldt

bagover paa Sengen. AndNx.PE. 1.176.
||

ryste ens mellemgulv olgn., faa til at
le hjerteligt; ryste sit mellemgulv, le

hjerteligt, min (o : Harlekins) blotte Figur

har rystet deresMellemgulv.SorøSamZ./.70.
*lidt vel tørt for jer | det Ordsprog er,

|

det ikke Mellemgulvet ryster. Grundtv.PS.
IV.187. 'Jeg synger om Mikkel og Jør-
gen,

I
kom, ryst Eders Mellemgulv. Soph

Clauss.T.40. jf.: da lo han, saa John bad
ham „rebe sit Mellemgulv" (o: beherske sin

latter). Berg8.PS.VI. 139. || hertil: Mellem-
gnlvs-blodaare, -brok, -hinde, -maskel, -nerve,

10 -pille (om to tykke muskelpartier i mellem-
gulvets rand, nyretappene, se LandbOJII.
557), -pulsaare, -syge (trykken i hjertekulen,

kardialgi) ofi. -gwrde« et. I) (nu sj.)

gærde mellem to ejendomme olgn. TSO. MO.
2) (jf. sv. mellangårde samt Megger) f d.s.s.

-gulv. Moih.G369. -haand, en. 1) (jf.
-fod samt Middelhaand; anat.) det parti

af haanden, der er ml. haandroden og fing-
rene hos mennesker og aber (Metacarpus).

20 Moth.Conv.M92. Anat.(1840).1.52. Sal.*X.
572.

Ij
hertil: Mellemhaands-ben (Moih.H55.

Panum.35). 2) ^ (den spiller, der har)
pladsen ml. forhaanden og baghaanden. vAph.
(1764). Jeg har . . saa tidt siddet i For-
haand og MeUemhaand og bleven Beet
med gode Kort paa Haanden. OehlÆr.lY.
263. faar han en Gang Spil, kommer hans
Trumfer i MeUemhaand og bliver over-
stukne. Bøgh.JT.539. Har Forhaanden (i

30 l'hombre) meldt et Spil, da kan MeUem-
haanden byde ham over ved en højere
Melding. YortHj.lVl.55. 3) (1. br.) om (per-
son, der er) mellemled, mellemmand. Den
stærke Blomstring af Forbrugsforenin-
gerne . . viser, at der er langt flere over-
flødige Mellemhænder end man paa For-
haand skulde tænke. HøffdJE..375. i kriste-
lige spørgsmål skulde dog enhver, som
kalder sig kristen, have en vis fornem-

40melse, nar han stilles overfor den, der
skal hjælpe ham med hans kristendom.
Men netop her skal der nu laves mellem-
hænder. EdvLehm. Præstevalg og præstedan-
nelse.(1906).30. -haler, en. ^ tov, hvoimed
jollebomme er forbundne to og to. Bardenfl.
Søm.lJ09. KuskJens.Søm.338. -handel,
en. T formidling af vareomsætning ml. uden-
landske producenter og udenlandske konsu-
menter; transithandel. Ligger . . en Stat

50 beqvem til Mellemhandel mellem andre
E\geT.Mall.HG.33. Hauch.V.168. Hage.*
567. H ogs. om (de samme varers) omsætning
gennem flere mellemhandlere (2). LovNr.254
"/sl922.§6. -handle, v. vbs.-ing (s.d.)

(nu næppe br.) føre forhandlinger, under-
handlinger ml. to parter; underhandle, de
mellemhandlende Fremmede Gesandter.
Slange.ChrIY.1281. -handler, en. (\
lmelUm:LTid.l725.435. Slange.ChrlY.416).

60 1) (nu 1. br.) person, der søger at stifte fred
mellem, mægle mellem to parter; person, igen-
nem hvem to parter staar i forbindelse med
hinanden ; underhandler, mægler ell. mellem-
mand, hånd var . . af begge Partier om-
beden at være deresMeUemnandler.jSian^f.
ChrIY.826. Tante er i ondt Humeur. On-
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kel er vist den Eneste, der kan formilde

hende og være vor Mellemhandler. Hrz.

IX.134. (Juliane Maries og arveprins Fre-

deriks) Mellemhandler med de Mænd, som
beredte sig til at foretage en voldsom
Omvæltning, var Professor Ove Guldberg.
ADJørg NH.II.15e. 2) handlende , åer er

mellemled ved en vares omsætning; især om
mellemled ml. producent og forbruger. Schand.
BS. 409. Hage.* 530. || hertil: Mellemhand-
ler-avance (jf. Mellemavancej, -stand ofl.

-liandlerske, en. (nu næppe br.) kvin-

delig mellemhandler (i). Skuesp.XI.lll. Hrz.
XVII.44. Riget.'''hl913.7.sp.5. -hand-
ling, en. (\ Imellem-. Slange.ChrlV.76).

1) ('^/'.-handle, -handler(ske) 1; nu næppe
br.) virksomhed, underhandling, der har til

formaal at gøre to parter enige olgn. ; mæg-
ling; mellemkomst, formedelst Keiserens
Mellem -Handling blev all Fiendtlighed
opsatt. Holb.DH.II.766. Friderik . . maatte
da tilbyde Fred. Carl indlod sig endelig
i Mellemhandling (1834: Underhandling^
derom. Mall.SgH.108. Qrundtv.Saxo.Ill.
276. Holst.Napol.162. 2) (sj.) episode olgn.,

der afbryder hovedhandlingen i et litterært

værk. VSO. -havn, en. (især ^, J) havn,

som et skib søger ind til paa vejen fra af-
gangshavn til bestemmelsesstedet; ogs.: tran-

sithavn. vAph.(1764). De forenede Stater

havde Trang for en Mellemhavn paaVejen
fra Amerika tU Kina. KMads.JM.3. Ludv.
-hest, en. 1) ffagl.) om den midterste hest

i et trespand ell. om hestene i det midterste

spand af tre spand heste (jf. -løber i). Moth.
H177. SaUIII.lll. Feilb. 2) (nu kun dial.)

billedl., fx. om person, der lægger sig ml. to

stridende parter, søger at mægle olgn.; mel-

lemmand; spec. om kobler olgn.; ogs. under-
tiden om person, der skiller to venner, el-

skende olgn. Moth.H177. Svend vilde ikke
være Mellemhest, og kaarede Skaane, saa

Knud maatte nøies med Øerne. Orundtv.
Saxo.III.184. Det var stygt af Anna at

§aa og være Mellemhest; — hendes egen
østerl BSchmidt.SS.190. Feilb. -hinde,

en. (jf. -væg 2; anat.) hinde ml. to organer
olgn.; nu især om en del af brysthinden,

Mediastinum. KSelskNyeSkr.III.457. Pa-
num.lOO. -iijerne, en. (anat.) i best. anv.,

om et parti af hjernen (foran midterhjer-

nen), Diencephalon. Høffd.Psyk.50. SaUXI.
531. -hul, et. 1) (billard.) om (hvert af)
de to huller, der paa et hulbillard findes

midt paa langsiderne. Blich.(1920).XX.60.
Sal.^III.220. 2) (jf. -rum 1 slutn.; nu næppe
br.) især i flt., om porer. Eilsch.Term.38.

der behøves nogen Tiid førend denne
subtile Materie (o: æteren) kand bevæge
sig igiennem Glassets Mellemhuller og i

et lidet Barometrum holde den yder-
ste Trykning Lngevægt. KSelskSkr.'VI.156.

-hnlhed, en. spec. (nu næppe br.) : kannC'
lure. vAph.(1764). VSO. -hvil, et, -hvile,
en. (sj.) hvil, ophold ml. anstrengelser; pu-
sterum. TopJNorge.29Hæfte.28. et Vade-

sted ved en stor Flod, et Mellemhvil,
hvor alle ønsker at komme over, men
venter paa Kræfter til at vove Forsøget.
SophClauss.(PoU*liQl928.12.sp.2). -hflj,
adj. hverken høj ell. lav, men derimtllem;
middelhøj. Vi har Sokker . . til smaa
Mænd, til meUemhøje Mænd og til store
Mænd. Dannebrog.^''I»1899. 3. sp. 6. Herre-
cykle . . mellemhøjt Stel. PolitiE.Kosterbl.

10 ^Vil925.2.sp.2.\\til ll.høj 6.2. mellemhøje og
høje KsidiTt.Spillebog.(1900).20. -h«jde,
en. (jf. -høj; 1. br.) gennemsnitshøjde; al-

mindelig højde; middelhøjde. Barometret
(naar) sin Mellemhøide Klokken sex om
Morgenen. Journal for Politik. 1797. IV. 267.
Hinduerne . . ere af Mellemhøjde. Jn^'r

Bond.JR.347. -høst, en. (dial.) tiden ml.

høhøsten og kornhøsten. AndNx.M.55. OrdbS.
(SjælL). -isseben, et. (anat.) knogle, der

20 hos visse dyr findes ml. issebenene og nakke-
benet.Lutken.Dyr.^8. LandbO.II.663. -jagt,
en. (jf. Middeljagt;ycB5'., nu næppe br.) jagt

paa det mellemstore vildt. Mellemjagten ind-

befatter Raadyr, Vildsviin, Birkehøns etc.

Schytte.IR.II.313. -jolle, en. ^ jolle af
mellemstørrelse. Bardenfl.Søm.11.141. -jnl,
en. (jf.-åa.g; dial.) tiden ml. jul og nytaar.

AndNx.PE.I.91. Esp.456. -kammer, et.

(i bet. 1 ogs. -kammers. AarbFrborg.1918.20).
30 t) (jf. -stuej kammer, der ligger ml. to væ-

relser; især (dial.) om kammer ml. øverste-

stuen og dagligstuen. ZakNiels.NT.50. 2)

kammer (8), der ligger ml. to andre. Scheller.

MarO. Sal.-V.489. -kendelse, en. (jf.

-dom; jur., foræld.) afgørelse, der under en

proces træffes af retten vedrørende sagens gang
inden sagens endelige paakendelse; interloku-

torium. vAph.(1772).IlI. MO. -kjole, en.

damekjole, der m. h. t. udstyrelse og anvende-
40 lighed ligger mellem dagligkjole og selskabs-

kjole. Hver8Dag.^yil912.44.S. Mellemkjoler,
„smaa" Balkjoler og „store Toiletter". Bag
Nyh.^^/»1921.9.sp.l. -kjove, en. \ kjoven

Lestris pomatorhina (m. h. t. størrelse staa-

ende ml. storkjoven og den lille kjove; jf.

Middelkjove;. Kjærbøll.623. OmitholFT.
1.13. -klasse, en. især: 1) (jf. -stand;

den mellemste befolkningsklasse (mellem un-
der- og overklassen), fra Magna Charta skød

50 den borgerlige Frihed i Vejret, idet en
Mellemklasse dannede sig. Brandes.VIII.
174. vi, som regner os til Mellemklas-
sernes brede Lsig.Kbh.^Viil912.2.sp.4. 2) en

af de mellemste klasser i en skole; nu spec:

mellemskoleklasse. Han . . læste Latin i en
Mellemklasse i sin Skole. Schand.AE.17.

Skolen bestaar af 5 Underklasser, 4 Mel-
lemklasser og det Saarige Gymnasium.
Meddelelser omSortedam Gymnasium. Nr.33.

60 (1926).l.
II

i forb. første, anden osv. mel-

lemklasse (jf. I. Mellem;. BHolst.T.65.

-klæde, et. (jf. Middelklæde; nu næppe
br.) mellemfint klæde. MR.1810.284. VSO.
MO. -komme, v. (ogs. imellem-;, vbs. jf.

-kommende, -komst. (nu næppe br.) komme
imellem (se H. komme 41 ;; især: indtræffe,
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forekomme, fremkomtne osv. i mellemtiden
ell. ind imellem (og afbrydende) noget, saa-

fremt disse Riger nogen Misforstand skulde
imellemkomme.Slange.ChrIV.937. H præs.
part. hnigt som adj. Author . . meener at

de klare Strægers Bævelse (o : i nordlyset)

. . er reyset af en mellemkommende Nor-
dentlig Vinå. LTid.1724.758. (en under-
retning, der) med Udeladelse af mine mel-
lemkommende Spørgsmaal og Bemærk-
ninger, lød omtrent som følger. Sc^c/c.
370.

II perf. part. brugt som adj. Om Fra-
værelsen, eller andre mig ubekiendte
mellemkomne Omstændigheder, maaskee
havde slappet dette Baand (o: en for-
lovelse), kan jeg ikke sige. Bahb.E.1.6.
Mellemkomne Forretninger have hindret
mig i at fuldføre Arbeidet. Levin, -kom-
mende, et. (nu næppe br.) d. s. s. -komst.
uden Rettens Mellemkommende. Sfam^e.
IV.ol. -kommunal, adj. (emb.) som an-
gaar forholdet ml. kommuner; især i forb.

mellemkommunal beskatning, be-

skatning, hvorved skatten efter visne regler

deles ml. to kommuner (fx. erhvervskommu-
nen og opholdskommunen). Hørup. II. 388.
EBrand.GG.24. -komst, en. (f Imellem-.
vAph.(1772).in). (især ^) det at indtræde
som mellemled, n*ellemmand, formidler; det at

gribe ind i en sag ml. to parter; intervention.

Moth.K278. ('Aan^ blev vedromerskMellem-
komst forhindret fra at benytte sin Seier.
Mynst.Bispepr.(1852).16. (den længstlevende
skal) være berettiget til uden Skifteret-
tens Mellemkomst at overtage hele den
Førstafdødes Bo til fri Raadighed, JurFor-
mularbog.^75. Det er, ligesom de (statuer)

kom lige fra Naturen uden menneskelig
Mellemljomst. VilhAnd.AD.l4. -kornet,
adj. (jf. middelkornet; fagl.) som bestaar af
mellemstore korn (3). Aggregater kunne
være . . mellem- eller finkornede. Uss.Alm
Geol.3. (syenit) har en grovkornet eller

mellemkornet Struktur. Suenson.B.III.29o.
-kort, et. «* mellemhøjt kort. Spillebog.

(1900)..'). et Mellemkort . . (en Syver,
Otter eller meT).VortHj.IV1.47. -kost,
en. (jf. -diæt; med.) mindre portion (^/s) af
alm. (fuld) kost ell. (nu især): (skaanende)
kosttype. der ligger mellem feberkost og alm.
(fuld) icost. MB. 1818.88. OrdbS. -kul,
et. (fagl.; nu 1. br.) kul fra juraperioden
(jurakul). MøllH.I.31o. -kultur, en. (jf.
-frugt, -plante; landbr., gart.) om hvad der
dyrkes yneVem rækkerne af andre kulturer.

LandmB.III.184.BerlTid.Vil932.Aft.2.sp.6.
-kTæde, et. se II. Kvæde 2. -kæbe,
en. (anat.) del af den øvre kæbe, der er dan-
net af to knogler (mellemkæbebenene. Os in-

termaxiUare), som hos mennesket er vokset
sammen med overkæbebenene. SaVXV.113.
II

hertil: Mellemkæbe-ben (HKrabbe.Hestens
Anatomi.(1885). 1.5. Frem.ML.262). -kod,
et. (især anat.) kødfuldt parti, der adskiller
dele af legemet. Næsen er kort, lige, med
stærkt fremtrædende, skraanende Mellem-

kød mellem Næseborene. J^'rPoMfeen.Toro-
merskeKejserindeprofiler.(1915).38. | næden
^n (jf- -gaard 2, -stykke 2 og I. Dam 3.1^;

partiet ml. kønsdelene og endetarmsaabningen,
Perineum. Buchhave.J.S. Viborg&Neerg.HB.
52. Panum.466. Feilb. Q hertil: Mcllcm-
køds-brok, -maskel , -(pa]s)aare ofi. -lag,
et. mellemliggende lag (mellem et over- og
underlag). Fleischer.HB.657. Drejer.Bot

10 Term.lOO. Mellempapir (benyttes) som bil-

ligt Mellemlag eller Underlag til klæbede
Kartons. PapirL.266. -land, et. spec. ^
om det parti af landjorden, set fra havet,

der ligger ml. for- og baglandet /j/. Middel-
land;. Hus paa Mellemlandet. ScAeWrr.
MarO. -lande 9 v. vbs. -ing. lande med
skib ell. (især) luftfartøj et sted ml. afgangs-
og bestemmelsesstedet, (flyveren fløj) fra Ber-
lin til København . . og fuldførte den lange

20 Rejse uden Mellemlanding. iit^e<."/n/9i5.i.
sp.4. Lindbergh vil mellemlande paa Grøn-
land o^lsliLnå.Pol.ysl928.1.sp.2. -landsk,
(^^J- (Jf- -folkelig, -rigsk, -statlig; isæi- hos
sprogrensere, 1. br.) som foregaar ml., angaar
forholdet ml. lande; som foregaar ml. to lande
med et tredie som mellemled; ogs.: inter-

national, den mellemlandske Correspon-
dance (o: om telegrammer). MinT.1871.B.30.
disse mellemlandske (Brandes.Udenlandske

30 Egne.(1893).140: internationale^, baronise-
rede Millionærer, der er ens i Paris, War-
szawa, Petersborg og Amsterdam, ^ra«-
des.XI.244. jf: Nedsættelsen af en saa-
kaldt Mellemlandskommission, hvor
Islændere og Danskere sammen skal drøfte
Islands Forhold til Danmark. Po/.»»/iii906.

3.sp.l. -last, en. ^ om de mellemste af
de ved dækkene adskilte lastrum (jf. II. Last
4;. SaUXV.490. -led, et. I) O/.Middel-

40 led; fagl.) hvad der er anbragt imellem, ud-
gør forbindelsen ml. to dele. Imidlertid ord-
nede han Toget saa, at Ungersvendene,
som var kun let bevæbnede, udgjorde
Mellem-Leddet, med fuldberustede Karle
paa begge Sider. Grundtv.Saxo.III.231.
Gulddoublekæde, flade lidt aflange Led
og flade ca.2cm. lange Mellemled. PolitiE.
Kosterbl.^\lil922.lJip.l. 2) person, der sætler
to parter i forbindelse med hinanden; person,

50 instans osv., som en sag passerer paa vejen
fra den ene part til den anden. De er en
Ven af ham, De er det Mellemled, der
paany binder mig til ham, jeg skylder Li-
vet. Hrz.VII.122. jeg . . blev et Slags
Mellemled mellem Beboerne og Stiftel-

sens Bestyrer. GyrLemche.SJ.55. 3) det led,

trin i en aarsags-, tankerække olgn., der lig-

ger ml. (danner overgangen, mellemtrinnet
ml.) to andre led (trin); spec. (mat.) om led-

dene h og ci proportionen ~=~. (jeg) maat-
b d

te vise, hvilke betydelige Mellemled (for-
fatteren) havde oversprunget (i) Tanke-
gangen. Heib.Intel.IV.21. Plato satte Ideen
paa anden Plads som Mellemled mellem
Gud og Materien. Kierk.VII.285. de „Mel-

60

XIII. Rentrykt •/, 1932 80
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lemled", der findes imellem Indgangs-
porten til Sygdommen (Saaret) og Døden.
OBloch.D?I.95. Sal?XIX.606. -leje, et.

spec. J^ : det stemmeleje, der omfatter mellem-
tonerne. Den unge nydelige Sangerinde
har en lille Stemme der i Højden ikke er
af saa behagelig KJang som i Mellemlejet.
VortLand.^U1905.2.sp.7. BerlTid.ysl925.M.
6.sp.3. -lektie« en. (foræld.) lektie, som
skulde læres i en pause mellem de egl. under-
visningstimer. Tauher.Dagh.53. ID -lig-

SBnde, part. adj. 1) ft'Z III. mellem 1. Ca-
edralkirken, omkrandset af hvide Huse

med mellemliggende Haver. FalM.VIII.
177. de mellemliggende Lerlag er . . af
marin OT^viadielse. NaturensY.1914.229. 2)
til III. mellem 2. i den mellemliggende
Tiid (havde de) Intet . . glemt og Intet
.. lært. Mynst. Levnet.237. Skal han for-

tælle, er han saa optaget af sin Genstand
. . at alt det Mellemliggende gaar ham af

Minde. Brandes. VIII.217. 3) til III. mel-
lem 4. „Fra — til" giver Køberen Ret til

inden Specifikationsfristens Udløb at spe-
cificere ethvert mellemliggende Kvantum
tU Kontraktpris. Lærehog i Handels-Teknik.
(1925).123. -linie, en. mellemliggende linie;

spec. (hogtr.) d. s. s. Forbindelseslinie 1.

vAph.(1759). MO. Selmar.'SOl. \\ uegl. (jf.
Middellinie 2): (Aischylos) skyede al Over
drivelse . . naar Heftigheden er paa Lav at
overskride denneMellemlinie,harhan strax
et Middel i Beredskab, hvorved han veed
at stille den. PEMull.(DLitTid.l812.472).
-læg, et. 1) (fagl.) handlingen at lægge, an-
bringe noget imellem, ell. især (konkr.) om hvad
der lægges imellem. VSO. Mellemlæg til Pan-
der. TeknMarO. Papir til Mellemlæg ved
Indpakning. PcpirZ,. 566. || hertil: Mellem-
lægs-papir, -serviet (o: serviet til at lægge
ml. tallerkener, der staar oven paa hinanden).

2) (sj.) d.s.s. -gift 1. En Violin . . er til

Salg eller Bytte med en billigere, mod
Mellemlæg. BerlTid.^^nWld.Aft.S. -læg-
ge, V. (f imellem-. vAph.(1772).III. se ogs.

u. het. 2). vbs. -else, jf. -læg. 1) (1. hr.) lægge,

anbringe noget imellem, mellemlagt. VSO.
MO. 2) f lægge sig imellem, mægle mellem
to parter. Endeel af de stridende Rigs-
Stemmer, bliver med de andre misstem-
mende saa lenge handlet (o: hehandlet) ved
Keyserlig Imellemleggelse, indtil man
kand udvirke Eenstemmig Slutning. Holb.
Anh.56. vAph.(1772).in. -leb, et. (nu
næppe hr.) 1) J- i^iellemspil (1); interludium.
MusikL. (1801). 158. 2) (et mellemliggende
tidsrums) forløb. Ingen af de i dette Blad
No. 1 paaankede Misbrug ere efter nu et

Fjerdingaars Mellemløb rettede. Politieven-

nen. 1798/99.215. -lebe, V. rf imellem-.
LTid.1725.358). vbs. jf -løb. (især i part.
brugt som adj.; nu næppe br.) 1) part. m el-
lemløbende brugt som adj.: som strækker
sig mellem.; mellemliggende (1). Da styrtes
(bølgerne) ved den forefundne Modstand,
med saadan heftig Fart ned i Revlernes

mellemløbende Huler. EPont. Atlas. 1. 503.
Nationer, som Naturen ved mellemløbende
Have afsondrede fra hinanden, flG Ciaws.
Præd.(1802).6. MO. 2) om tid: strække sig
over en vis mellemtid; om omstændighed: ind-
træffe mellem to begivenheder, afbryde en ud-
vikling olgn. Der er mellemløbet adskil-
ligeForretninger. F/SO-K mellem løb en de
brugt som adj. adskilljge mellemløbende

10 Omstændigheder. /S<flm^e.J.450. Sproget
(maa) i den mellemløbende Tid . . have
forandret sig. Bahb.Tilsk.l794.516. || mel-
lemløben brugt som adj. han . . omtalte
mig med særdeles Godhed, som han og
siden i de mange mellemløbne Aar . . har
venskabelig erindret mig. Rahb.E.II.120.
MO. blandet med noget. Moth.L292. -la-
ber, en. 1) (fagl.) d.s.s. -hest 1. Viborg.
EY.163. FEolst&ALarsen. Felttogenel848-

^ 50.II.(1888).169. 2) (nu næppe hr.) d.s.s.

-bærer. Tode.S.24. (en) Mellemløber (kan)
i sin Eenfoldighed . . undergrave det æld-
ste og oprigtigste Yenskah.Rahh.Tilsk.
1791.668. 3) ^ (nu næppe hr.) det midter-
ste af tre ankertove, der er samniensplidsede
til et dagligiov. Harboe.MarO. -maal,
et. 1) t mellemrum. Moth.MS8. 2) (dial.)

mellernmaaltid ; spec. d.s.s. -mad 2. CVHer-
tel.AarhuusDom-Kirke.13.(1809).21. Feilb.

30 -maaltld, et. maaltid ml. de sædvanlige
maaltider (jf. -maal 2). vAph.(1759). VSO.
MO. -mad, en. (undertiden, som gengivelse

af jy. udtale, skrevet Mel(d)niad^. f.t. (i bet.

3; -er. 1) (nu sj.) d. s. s. I. -ret. VSO. 2) (jf.
-maal 2; dial.) maaltid (især bestaaende af
smurt mad), der paa landet indtages ml. mor-
gen- og middagsmaaltidet („formiddagsmel-
lemmad") og ml. middags- og aftensmaaltidet

(„eftermiddagsmellemmad" . jf. Eftermad 2,

*) Midaftenj; i nogle dial. kun om det ene af
disse maaltider; undertiden i al alm.: mel-
lernmaaltid; ogs. konkr., om den (især: smurte)
mad, der spises ved de nævnte maaltider, ell.

i al alm. om en pakke smørrebrød. Moth.Ml.
Foruden Mellem -Mad, spise (fynboerne)
dagligen tre fulde Maaltider. EPon^.^^Zas.
III.397. Alle Børn og unge Folk som ere
i deres Væxt, behøve høiligen deres Af-
tensmad. Ja de fleeste trænge desuden

50 til Mellemmad. Tode.ST.II.33. Om Vinte-
ren fik vi til Mellemmad „Syltemælk", ^nf
Nielsen. GamleNielsen.(1888).31. han havde
nu heller ikke spist, siden han fik sin

Melmad ved Middagstid.JakKnu.Jy.il.
264. Feilb. OrdbS.(Fyn,Lolland,Møn,Sjæll. J
ofl.), 3) (især dial.) stykke smurt mad; stykke

"
smørrebrød, en Vogn . . med Melmader,
Brændeviin, Godtøl. Blich. (1920). XXIV.
181. Han sad paa en Tue . . og spiste

60 paa en stor Mellemmad. DrachmAJB.234.
Meldmaderne var saare gode, vel be-

lagte Fuldrundtenommer. JakKnu.Jy.II.
146. AarbFrhorg.1918.53. Feilb. -mand,
en. ijf. glda. mellom man, menigmand
(Rimicr.)) 1) person, der lægger sig imellem,

søger at mægle mellem to parter, ell. (nu især)
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person, der sætter to parier i forbindelse med
hinanden, formidler noget olgn. Moth.MoO.
•de endog i Kirken kan | Om Rangen
slaas og rives,

|
Saa Præsten hartad Mel-

lemmand
I
Maa være, naar de kives. FaM.

79. 'jeg tilbyder mig som Mellemmand
(ved et frieri). PalM.1.192. Ham benyttede
Krog som Mellemmand til Omsætning af

Statspapirer og andre Værdier. Goldschm.
VII.246. Perserkongen traadte i Forbin- lo

delse med Karthago, formodenlig med de
fønikiske Stæder paaSyriensKyst som Mel-
lemmand. Østrup. (Verdenshist. 1. 327). jf.:
Lad ikke Uselhed være Mellemmand imel-
lem dig og Graven. Skue8p.IIl.24. 2) (l.hr.)

person, der indtager et mellemstandpunkt.
Jeg forfulgte „Mellemmænd", „Moderate"
og „Løsgængere" (i politik) med en utræt-
telig Udryddelseskrig. J?øru2).J. 7. Rigtig
Missionsmand var han ikke, men han var 20

heller ikke Modstander af Missionen, Styr-
keforholdet i Menighedsraadet var saadan,
at man netop fik en saadan Mellemmand
til Præst. JørgenNiels. Offerbaal. (1929). 73.

-maskine, en. maskine, der overfø-
rer kraften fra en kraftmaskine til en ar-

bejdsmaskine; mellemorgan. OpfB.^VII.6.
-maTe, en. (zool.) bladmave, Psalterium.
£oas.Zool.*643. -middel, et. (kern., for-
æld.) d.s.s.-saXs i. vAph.Chym.II.343.476. 30

-miegling;, en.^f Imellem-. Slange.ChrlV.
303). (nu næppe br.) mægling; mellemkomst;
intervention. Éxtraord.(maanedl.)Eelationer.
1745.37. Beiser.II.89. -ment, en. (foræld.)
mønt, som efter sin møntfod og meialværdi
staar ml. hovedmønt og skillemønt; spec. om
mark i forhold til rigsdaler og skillingsmønt.

Rigsraadstidende.l856.sp.l425.3531ff'. J Wil-
cke.Sølv-ogGuldmøntfod.(1930).42. -m«r-
bradstykke, et. (slagt.) stykket ml. tynd- 40

stegen og tykstegen; mørbradsteg. Lundb.204.
-naTn, et. om de(t) mellemste af en persons
navne. Mellemnavnene (o: Christian Sigurd)
har (Topsøe) fra Forældrene . . Søren Chri-
stian Topsøe . . og Sigrid Christine Gud-
run ThoTgTimsen.VilhAnd.VT.21. Han hed
til Mellemnavn Gardelup. ORung.P.28.
-nær, adj. (jf. mellemst 1 slutn.; fon.) se

fjern l.i slntn. -ord, et. I) (nu 1. br.) ord,
der indsættes ell. indskydes ml. andre, i en tale 50

olgn. vAph.(1764). Jeg har kun givet Dig et
Uddrag af hans lange Fortælling, og har
ladet mine Mellemord blive borte. Sibb.II.
134. hist og her (o: i en bibeloversættelse)

maatte indskydes MeUemord, at det hele
ikke skulde blive uforstaaeligt i det fra det
hebraiske i Bygningen saa forskjellige dan-
ske Sprog. HFRørd.UnivH.III.lol. 2) (nu
næppe br.j om smaaord som konjunktioner og
præpositioner. Jeg har (ikke vejet) de utal- 60

lige Mellemords Korthed eller Længde,
hvoraf vort Sprog vrimler, og uden hvilke
det er umuligt at skrive. Oehl.in.326. 3)
(ænyd. d. s. (DGrammat.lI.378); nu næppe
or.) udraabsord; interjektion. Eøysg.AG.25.
*) («j-) flertydigt ord (Vox media). D&H.

5) (filos., nu næppe br.) d. s. s. -begreb.
Éeib.Pros.I.305. 6) (nu næppe br.) ord,

hvormed man søger at mægle. VSO. -ord-
net, part. adj. (sj.) som hverken er under-
ell. overordnet, men rangerende derimellem,
de Europæere i Grønland . . som vare an-
satte deels i overordnede, deels i mellem-
ordnede Tienesteposter. Rink. G.1.24. -or-
gan, et. d. s. s. -maskine. SaUXVI.721.
-papir, et. (fagl.) simpelt papir, frem-
stilltt af papiraffald ell.træslib.PapirL.266.
-parti, et. parti, der indtager en mellem-
stilling ml. yderpartierne; spec. (i best. f.) som
navn paa en parlamentarisk gruppe i folke-
tinget 1866-76. SaUXVI.893. Pol."/tl932.
6.sp.4. -peng^e, pi. ell. (i bet. 2, om person)
en. (nu næppe br.) I) d. s. s. -gift 1, -læg 2.

VSO. MO. 2) (person, der faar) prygl, ube-
hageligheder ved at lægge sig imellem, søge at
mægle mellem to parter, (han) maatte leve
i Frygt for, at lide, alt hvad U-forskam-
mendned, Skielm- stykker . . kand paabyrde
et honet Menniske til at udstaae. Saa at
man . . kand sige, at hånd var der ligesom
en Mellem-penge iblant baade Store og
Smaa. LTid.1731.725. Anti-Spectator.168.
VSO. -perron, en. (jæmb.) perron, der
ligger mellem hovedspor. DSB.Banebygn.75.
-pig^e, en. (landbr.) i større landhushold-
ninger: lillepige (1); fripige. VortEj.IV4.31.
-pille, en. pille, som er anbragt ml. to an-
dre piller; spec. (fagl.) om de ml. en bros
landpiller i vandet anbragte piller, strømpil-
ler. vAph.(1764). Winth.NDigtn.237. Sal.'

XV.366. -plads, en. (jf. Middelplads; nu
1. br.) plads, der ligger (midt) imellem to ste-

der; ogs. (nu næppe br.) om mellemrum. Kon-
gens Commissarier maatte . . paa en Mel-
lem-Plads overlevere de Hamborger-Bor-
gemesteres og Raads Commissarier Hans
Majestæts Haand og Segl paa, at (osv.).

Slange.ChrlV.705. 1 de allerhaardeste Slags
Steene selv har man funden bitte smaa
Orme . . som opholdte sig der allevegne
i de umerkelig smaa tomme MeUem-Pladse.
Eilsch.Font.118. VSO. MO. Lærebog iEan-
dels-Teknik.(1925).214. -plante, v. vbs.

-ning (s.d.). (jf. -frugt, -kultur; gart.) plante
mellem (rækkerne af) andre planter. Hvor
ofte gaar det ikke saadan, at man ved Ha-
vens Anlæg mener at have Plads til alt og
mellemplanter Frugttræer med Frugtbu-
ske. ffflt;eM.i9-?9.ii9.sp.i. -plantnings, en.
(gart.) vbs. til -plante; ogs. konkr., om det

mellemplantede. (man skal sætte planterne
med nogen afstand) for at beholde Plads
til Mellemplantning af Sommerblomster.
Kjærbøll.FB.51. -podnings, en. (jf.- for-
ædling; gart.) podning, som ikke foregaar
direkte paa grundstammen, men paa et ind-
skudt led af samme art som den ædle sort.

Bredsted.Pom.I.281. CMatthies.DF.II.223.
-port, en. (1. br.) port ml. to gaardspladser,
to ejendomskomplekser olgn. MR.1812.448.
Breum.ES.51. -pris, en. dels (nu næppe
br.): gennemsnitlig pris; gennemsnitspris;

80*
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dels: pris, der hverken er særlig høj ell. sær-

lig lav. Blich.(1920).XX.162. Mellemprisen
i Aarene 1705-14 var 3 Rdlr. 56 Sk. Sech.

D.I.329. Ludv. I. -proportional, en
ell. t et. (nu sj. -proportionale. S&B.). (mat.)

det mellemste af tre tal, af hvilke det første

forholder sig til det andet paa samme maade
som det andet til det tredje (det mellemstes

kvadrat er = produktet af de to andre); ofte

billedl., om hvad der ligger midt imellem to

ell. flere ting, forhold, er en blandingsform,
en mellemting ml. dem. Mellemproportiona-
let af deres Alder giver det rigtige Aars-
ta.LPMøll.II.27. Feldkirch ligger i Vor-
Arlberg— midt mellem Tyrol og Schweiz,
en Art Mellemproportionale mellem disse

to B\ærg\ande. Jørg.Liv.VII.133. en Mel-
lemproportional mellem en Murerspartel
og et StemmeieTn.CarlGandrup.StilleSkæb-
ner.(1911).29. II. -proportional, adj.

(mat.) som er ell. udgør mellemproportionalen
ml. to tal. SaUXIX.606. -pnde, en. (zool.)

trædepude paa mellemfoden af visse pattedyr.

Boas.Zool.*399. -reb, et. se -rev. -re-
gent, en. (nu næppe br.) person, der re-

gerer midlertidigt, i et interregnum. vAph.
(1759). VSO. -regering:, en. (jf. -rige;

1. br.) regering i et vist mellemrum ml. to re-

genter; især om (regering i) et tidsrum, hvor
der ingen alm. anerkendt konge, intet paa
ordinær maade udnævnt statsoverhoved fin-

des; interregnum. Mellemregieringer ere
gemeenlig frugtbare paa Ulykker. Kampm.
ChrIII.158. Brandes.VII.366. -register,
et. J^ om overgangsformerne ml. bryststemme

og hovedstemme. SaUXXII.235. -regning,
en. om det forhold, at to personer staar i

gæld til hinanden ell. yder hinanden kredit,

ell. om opgørelse af, regnskab over et saadant
forhold; ogs. undertiden i al alm. om regn-

skabet ml. en kreditor og en debitor, hvor
hver enkelt levering tfcfee opgøres for sig:

løbende regning, kontokurant, to gamle Han-
dels-Venner . . har en lang Mellem-Reg-
ning, der ikke lader sig opgiøre. Grundtv.
Danskl.346. Da Felt- Hospitalerne, som en
egen fra alle Regimenter og Corps uaf-

hængig Indretning, og følgelig ikke staae

i nogen Mellemregning med disse, ud-
gjøre en særskildt Afdeling. MJB./S25.245.
hun førte Mellemregningen med sine Pen-
sionærer udelukkende i Hovedet. CMøll.
PF.46. Erik var sendt afsted til købman-
den . . for at hente kramvarer, — i mel-
lemregning for to grise. Svedstrup.EG.1.71.
billedl: Evighedens Sandhed og Salighe-
dens Glæde er for glædelig til at der kan
blive Plads for Fortjenstlighedens kum-
merlige Mellemregning. Kierk.VIII.397.
Det var ikke et tilfældigt, forbigaaende
Klammeri dette; det var lange Tiders
Mellemregning, som fordrede sin Opgø-
relse. £)racAm.SrL.4 .9. -regnskab, et.

regnskab over et mellemværende; mellemreg-
ning, han (fik) ofte pengene anvist hos
tolderen i Assens, med hvem han havde

et til tider ret indviklet mellemregnskab.
Skoleprogr.Odense.1928.50. -rejse, en. (nu
næppe br.) reise (frem og tilbage) ml. to ste-

der, de Geistliges gientagne Mellemreiser
fra Land til Lanå. Carst.(KSelskNyeSkr.V.
35). -rente, en. T den fordel, som en kre-
ditor kan opnaa, ved at en gæld (som ikke
bærer rente ell. bærer en lavere rente end mar-
kedsrenten) betales før forfaldstiden, og som

10 i reglen godtgøres debitor. LovNr.5P^/sl872.
§131. Lassen.S0.253. I. -ret, en.(jf.-m&d 1,

-sæt; især kog.) lille, let ret, der serveres ml.
hovedretterne ved et maaltid. vAph.(1759).
Oehl.XlX130. Hummer med Asparges til

UéWemvQi. Bang.SG,74. FrkJ.Kogeb.l. II.

-ret, en. (jur., nu næppe br.) instans mel-
lem under- og overret. vAph.(1764). VSO.
-retlig, adj. (jur.) som henhører til rets-

forholdet mellem to parter, til retsbestemmel-
20 ser med gensidig gyldighed for to ell. flere

stater olgn. De nordiske Rigers mellemret-
lige Forhold. CVNyholm.DanmarksStatsfor-
fatning.(1891).13. -rev, et. (om 2. led se

u. Højrev; slagt.) det stykke af en okse, der
ligger ml. højrevet og tykrevet (tykkammen).
Saaby. ^ -reb: Mangor.Syltebog.^(1863).138.
Const.Kogeb.299. -rige, et. (nu næppe br.)

mellemregering ; interregnum. Holb.NF.11.75.
Valdemar Atterdag . . opdroges ved det

30 tydske keiserlige Hof . . imedens Mellem-
riget efter Christophers Død stod hen.MaW.
SgH.693. FrHamm.Adel.IV.121. -rigs,
adv. og adj. [-|riqs] {dannet efter inden-,
udenrigs; nu næppe br.) (som findes, gælder,

foregaar) mellem riger, provinser olgn., der
hører under en fælles regering. 1) som adv.

(varerne) maae forsendes indenrigs og mel-
lemrigs under de . . gieldende Bestem-
melser. PZ.V4?8i5. Den Handel, som drives

40 mellemrigs. ilfO. 2) som (attrib.) adj. ell. som
1. led af ssgr. MeWemrigshanåel. KiøbmSyst.
11.107. fremmed Svine-Kiød maa indføres
til Kiøbenhavn mod mellemrigs Told. Pi.

^^/iol771. -rigs-, i ssgr. 1) se u. -rigs 2.

2) (1. br.) i betegnelser for hvad der angaar
to ell. flere riger i deres indbyrdes forhold, fx.
Mellem-rigs-lov iSaUXXl.507). -rigsk,
adj. [-|ri(q)s^] (især hos sprogrensere) d. s. s.

-landsk. HjælpeO. man kan benytte Vold-
50 gift som Afgørelsesmiddel i de allerfleste

Sager, der fremkalde mellemrigske Stri-

digheder. Fredsbladet.l897.20.sp.2. (Mar-
grethes) Politik i de mellemrigske Forhold.
KrErsl.DM..219. mellemrigske Telegram-
mer.Statsregnskabforl918-19.50. -rim, et.

(metr.) rim ml. slutningsordet i en linie og

begyndelsesordet i den næste. Recke. Verslære.

150. -ro, en. (Tu(e). Harboe.MarO.144).

^ (foræld.) indsnit i „nødden" paa ældre
60 gevær- og kanonlaase mellem bagro og forro.

MR.1828.154. OpfB>VII.61. -rnm, et.

(cEwyd, (e)mellom rum; ,//". -maal 1) 1) til

III. mellem 1: rum, der ligger mellem, be-

grænses af to ting. en Bygning af Stænder-
værk udvendig og indvendig beklædt med
Bræder, og Mellemrummet fyldt med Jord
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eller LeeT.iIB.lS45.9. Sølvherreur . , Bag-
kapslen riflet og i Rillernes MeUemram
rød Mønje. PoliiiE.Koslerhl}^U192oJ.sp.l.

||

(nu 8j.) om mellemliggende terræn, land«træk-
ning olgn.; ogs.: afvand. *Hun over Sundet
lod sit Syn gaae hen til Skaane.

|
For

hendes Øyne kort Prospect deraf at laane,
|

Men Mellem Rammet var for langt. Prahl.
BJ.18. (vilde folk) lugte paa lang Mellem-
rum Dyrene i Leiet. Schyite.IE.1.7. Den
Bye, hvor jeg havde besluttet at tilbringe
(natten), var over halvanden Miil borte ; og
i Mellemrummet fandtes . . ingen menne-
skelig Y2i2ixnng.Blich.(1920).XlVJil3. | t

forh. m. et maal, angivet ved en gen. ell. et

præp.'led med paa ell. (nu 1. br.) af. derpaa
følger efter et Mellemrum af nogle Foed,
atter saadan en Flok (af insekter). LTid.
1740.758. hvor kan (klimaet) paa et Mel-
lemrum af saa faa Mile giøre en Forskiel?
JSneed. V1II.224.

fl
med ell. (nu næppe br.)

i korte, lange osr. mellemrum, t kort,

lang afvand fra hinanden, ved (alleens)

Søndre-Sider (er) nyeligen . . opbygte el-

leve Bøndergaarde, alle efter det samme
Model, og med lige stort Mellemrum.
EPont.Atlas.il.371. Sæden maae udsaaes
i et behørigt Mellemrum fra hinanden.
SchytteJR.11.110. I korte Mellemrum er
der paa begge Sider (af korridoren) opreist
Piedestaler. Thiele.Breve.65. Skove . . med
korte Mellemrum af dyrket Ågerland.
Drachm.HI.87. B J" mmmei ml. to linier i

et nodesystem. HPanumB.ML.369. O (jf-
-hul 2; nu næppe br.) om porer, man søgte
at udvide (hudernes) Mellemrum (Pori) ved
Kalkvandet. JFBergs.G.165. 2) tU III. mel-
lem 2: ophold, afstand ml. to tidspunkter;
tnellemtid. Mellemrummet, imellem det at

tænke, og det at udføre er meget stort.

Skuesp.Vl.97. Nu har jeg et lille Mellem-
rum, en behagelig Pause. FruHeib.B.I.121.
Han skrev nu og da, men mellem Brevene
var lange Mellemrum. CESim.lO. || t forb.

m. et maal, angivet ved en gen. ell. et præp.-
led med paa ell. (nu 1. br.) af. da jeg, efter

et Aars Mellemrum, igien stod paa Præste-
bakken. 5ZtcA.Ci950;.ZXi 7. Imellem disse

to Breve var . . et Mellemrum af etPar Maa-
neder. Gylb.(1849).IX.96. | med mellem-
rum, nu o^ da; af og til. Lige bag sig hørte
(han) to gamle Damer, som med Mellem-
rum blev meget ivrige. JakEnu.LTJJSl.

\\

med eU. (nit næppe br) i korte, lange
osi'. mellemrum, medkort, lang tid imellem.

Jeg . . saae hende kun af og til i korte
Mellemrum. Gylh.EA.135. Dryppet faldt i

uregelmæssige Mellemrum og gav smaa
Knald paa Bladene. Goldschm.Hjl.il.404.
Han havde mistet sine Forældre med
korte IsleViemxnm. KLars.MH.248. 3) ([Q,

1. br.) overf. anv. af bet. 1, fx. om afstand

(2.2), forskel ml. personer, stænder olgn.

JSneed III.352. han (er) saa langt over
min Stand, at det Mellemrum, der er
imellem ham og mig, er allene i Stand

til at lægge en uovervindelig Hindring i

Veien. PAHeib.Sk.II.36. -red, adj. (1. br.)

af en farve mellem lyserød og mørkerød.
8 Lod mellemrød Fernambuk. CVarg.
Farve-Bog.(1773).40. Overdyne . . ensfar-
vet mellemrødt Vaar. PolitiE. KosterblJ^/e

1922.1.spJ2. -saal, en. (sko.) saal mel-
lem bindsaalen og ydersaalen. Skomagb.34.
-sang: 9 en. (nu sj.) sang, der danner et

10 indskud, mellemspil olgn. i et skuespil. vAph.
(1764). Eic.(1914)J.163. -sats, en. I) (jf.
-middel, -væsen 3; kern., nu næppe br.) stof,

der tjener som mellemled ell. middel ved en
ell. anden naturlig proces. vAph.ChymJI.
343.468. 2) (nu næppe br.) d. s. «. -sæt-
ning 2. vAph.(1764). Leth.(1800).93. 3) ^
sats, der er indskudt ml. større, vigtigere sat-

ser. Stedet, hvor Højen aabner sig, den
trippende Nissedans med sine harmoniske

20 Løjerligheder, og den dragende Mellem-
sats (a: i Gades musik til „Et Folkesagn" ).

Brandes.XIII.375. -side, en. spec. (haand-
arb., især foræld.) om et stykke voksdug paa
begge sider af knipUskrinet (ml. mønsteret og
„sidebrevet"). Enipl.22. -skabning* en.

(jf. -væsen 2; nu 1. br.) skabning, der er en
mellemform, mellemting. Der er en vis Mel-
lem Skabning, som ligner dem begge
(o: dyrene og planterne). Eilsch.PhUBrev.27.

30 (han) er en MeUemskabning af en Nar
og en Hosmer. DenKritiskeTilskuer.1775.7.

•skel, et. ^skil. D&H.). 1) (nu kun dial.)

grænseskel, skillevæg olgn. Moth.S306. der
var levende Hegn i Mængde, ja! saagar
til MeUemskiæld for de forskiellige Ind-
tægter eller Kobler. Blesberg. Optegnelser.

(1867)J7. DécH. FeUb. 2) (nu næppe br.)

om mellemrum ell. afstand i sted ell. tid.

(middelalderen) regner han fra Constantini
40 Magni Tid indtil det 15de Hundred-Aar, udi

hvilket Mellemskiæl Geographien havde
lagt ligesom i en Dvale. LTid.1763.310. jf.
FGuldb.IndblandingaffremmedeOid.(1835).
26. -skib, et. (1. br.) midtskib i en kirke.

MOJI.746. -skil, et. se -skel. -skjold,
et. (jf. Midt(er)skjold samt MiddelskUt; he-

rald.) den midterste del af et vaabenskjold.
Cit.ca.l770.(OrdbS.). Sønderjyllands våben-
mærke . . var taget ud af mellemskjoldet,

50 hvor det havde haft sin plads ved siden
af Holstens tre mærker. ADJørg.III.70.
•skole, en. (jf. Middelskole^ skole, der er
mellemtrinnet ml. almueskole (folkeskole) og
latinskole; realskole olgn.; især (efter 1903):
de klasser i en skole, der ligger ml. bame-
skolen (forberedelsesskolen) og realklassen ell.

gymnasiet. HDahl.AM.202.205. Melbourne
har sit Universitet og talrige Skoler, saa
vel Latin- og Mellemskoler som lavere

60 ^ko\eT.IngvBond.JR.474. LovNr.62**1*1903.
§8. O hertil Mellemskole-eksamen, -elev,

-klasse ^j/.I.Mellem, Mellemklasse 2^, -lærer

ofl. -skOT, en. ^mods.Høj-, Lavskov; /brsf.^

bevoksning, der er sammensat af over- og un-
derskov; ogs. undertiden om skov af mellem-
høje træer. MO. Wagn.Tekn.458. ForstO.
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-skraa, en. (fagl.) saucet skraa af mellem-
tykkelse (ml. smal- og skipperskraa). Pont.

FL.164. AndNx.PE.IL42. -skrive, v. vbs.

•ning (S&B.). (især i perf.part. brugt som adj.

ell. som vbs.) 1) (1. br.) skrive ml. linierne ell.

ordene. VSO. MO. Si&B. 2) (især dial.) kor-

respondere: veksle breve. Feilb. -skyde, v.

[-\sqy-dd] (t imellem-), vbs. (1. br.) -else. (især

i perf. part. brugt som adj. ell. som vbs.) ind-

skyde, indsætte imellem. 1 ) (fagl.) m. h. t. noget

rumligt. VSO. Siderne holdes fra hinanden
ved mellemskudte Bræder. MO. S&B. 2)

(nu næppe br.) m. h. t. bemærkninger olgn.

jeg finder mig for Sammenhængens skyld
aarsaget, at giøre en liden Imellemsky-
delse. Lincke.MoriaThuana.[1745].b*: Efter
denne lille Mellemskyden af svundne Da-
ges kjære Erindring knytter jeg igjen den
afrevne Traad af Fortællingen. iV'eer^.Lr.

1.21. -skygge, en. (sj.) skygge, der hver-

ken er særlig stærk ell. svag; halvskygge

(1), mellemtone (2) olgn. Oehl.Digtn.Il.332.

-skyts, et. ^ skyts af en kaliber ml. svært

og let skyts. Scheller.MarO. -skær, et,

-skserti ubøjeligt subst. {det er uklart,

hvilken form af sidste led der er den oprin-

delige: intk. af adj. skær ell. et subst. Skær
(til skære, om et udskaaret stykke kød?), og
hvilken der skyldes omtydning; den alm. form
hos slagterne nu er -skært || slagt., kog.) det

stykke skært kød, der paa en okse ligger ml.

halsstykket og rev, bov, bryst, -skær: Mel-
lemskjæret anvendes ligesom Halsen.Maw-
gor.Syltebog.^(1863).138. Const.Kogeb.1.299.

D&H. NutidsMad.(1931).84. -skært: III.

Kogebog.I.(1855).118. det tarveligste Kød,
1 Éks.: Halskød, Mellemskært eller Skank.
FrkJ.Kogeb.84. et Stykke Mellemskært.
RobLHans.EP.49. (sj.) som adj,: mellem-
skært Oksekød. KarenBlicherétSofieBasmus-
sen.HusligØkonomi.(1913).99. -slag, et. 1)

(1. br.) slag, der falder mellem to andre slag

ell. lign. foreteelser, de to ældste (skomager-
drenge) der bankede Lær hamrede sig ind
i Takten (til svendens fløjten); de slog Mel-
lemslag saa det gik som Kæp i et Hjul.
AndNx.PE.II.il. 2) (bogtr.) metalstrimmel,

der indsættes ml. linier i en sats for at frem-
bringe større mellemrum end det sædvanlige.
Selmar.^83. jf: Mellemslag-Linier. Bogtr.

(1781). 16. 3) se -slags, -slag^s, en ell.

(nu næppe br.) et (MO.). (nu ikke i rigsspr.

-slag, et. Suhm.II.80). (jf. -art, -sort samt
Middelslags; især dagl.) art, slags, der staar

midt imellem to andre; slags, der hverken er

særlig god, fin osv. ell. særlig daarlig, grov
osv.; middelmaadig, jævn slags, sort. Rahb.
(MO.). TroelsL.VII.172. Jeg holder af at

kunne overse Forholdene, skal jeg sige

Dem. Hele Tal. Ingen Brøker. Alle disse

Mellemslagser, de forvirrer kun Begre-
berne. ÆCAmiians.i)iM.7i. som Kritiker i

en Nation . . og en litterær Kultur, der
har sin Styrke i Mellemslagsen, er (man)
vant til at ernære sig hæderligt af Mel-
lembestemmelser. FiZA4nd.CTifeA;.i.905.4 75;.

II
ofte i forb. af mellemslags ell. (nu

især) af mellemslagsen, middelmaadig;
jævn. Herren (kan) ogsaa . . bruge Evner
af Mellemslags tU sine mægtige Gerninger.
DiakonissestiftelsensAlmanak.1888.121. dag-
ligdags Borgere af Mellemslagsen. JVMøTi.
VLitt.III.37. -sort, en. (jf. -slags samt
Middelsort; især f) art, sort, der ligger ml.

to andre (VSO.), ell. (nu næsten kun) sort,

10 der hverken er særlig god ell. daarlig; mel-
lemgod sort. Betræffende Aands-Forhold
kan man . . ikke tale som en Kræmmer
taler, der har en bedste Sort af Varen,
men tillige en Mellemsort, hvilken han
ogsaa meget godt tør anbefale. Kierk.IX.
48. Røgtobakker fra Petum til Knaster og
Guds Gaver af Mellemsorter. Budde.Eisto-
rier.(1892).5. -spat, en. (vet, foræld.)
spat, der sidder mellem aarespat og under-

20 skud. Viborg.HY.102. MilTeknO.22. -spil,
et. 1) J^ de instrumentale takter, der for-
binder de enkelte strofer i en sang olgn. (jf.
-løb 1); interludium. MusikL.(1801). 158.
MusikL.1.382. 2) (æstet.) intermezzo; inter-

medium, (i skuespillet) vare ogsaa alle-

haande artige Mellemspil, til det gemene
Folkes Forlystelse.i2eiser.II.S0i. i Vaude-
villen (skal man) undgaa Forspil og Mel-
lemspil. Heib.Pros.IV.134. Brandes.IX.247.

30
II

billedl. Dette rolige Studereliv, der va-
rede et Par Aar, afbrødes ved et snur-
rigt Mellemspil (o: om en forelskelse).Bran-
des.VI.185. Moderen kunde undertiden
kæle for Drengen, men det var paa en
glubsk, af hidsige Mellemspil afbrudt
Ma.a.åe. Drachm.VT.287. 3) (nu næppe br.)

det, at noget spiller ind i og faar indflydelse

paa noget. Naar en retskaffen Læge an-
tager en Syg, saa veed han altid de Grænd-

40 ser, i hvilke Mangel af fuldkommen Ind-
sigt og Vished og Tilfældenes Mellemspil
holder ham i\\\)2igQ.Lægen.IV.222. 4) (sj.)

om farvenuancer, farvetoner, der danner over-

gangen ml. to farver. Gulgrønt og Rustgult,
Rødgraat og Gulhvidt med en Uendelig-
hed af Mellemspil, som Sproget fattes

Ord til at \ieiegnG.Bogan.II.13. -spove«
en. \ (nu sj.) lille regnspove, middelspove,

Numenius pliæopus L. EPont.Atlas.1.623.
50 Kjærbøll.496. SaVXIX.1039. -sprosse,

en. (jæg.) takken (sprossen) ml. øjensprossen

og issprossen paa kronhjortens stænger; mel-

lemtak. Frem.^/*1927.omslag.2. -spætte,
en. \ (1. br.) d. s. s. -flagspætte. Kjærbøll.108.

mellemst, adj. ['mæl'smsa] den mel-
lemste (d. V. s. mellemste;. Høysg.AG.10.
(ænyd. mellemst, mellomst, mellumst; dan-
net til III. mellem B (ell. maaske til dels

Mellem- (1 og) 2) efter inderst, yderst osv.

60 og har (sammen m. midterst; afløst det ældre

middelst, se u. II. middel; jf. sv. mellerst)

1) 07- IIL mellem 7 og Mellem- l.i 0.92.1)

som er beliggende midt imellem to ting (osv.),

ell. som omfatter det i midten liggende parti

af noget; midterst, den mellemste Part

af Forgaarden. lKg.8.64. i det ord begjér-

i
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lig er den første og sidste (stavelse) kort,

og den mellemste lang. Høysg.AG.10. At
sidde mellemst. FSO. Han var den mel-
lemste ved Bordet. MO. Ved store Floder
tales om et øvre, mellemste og nedre Løb.
Steensby.Geogr.161. jf. Mellemled 3: Pro-
portio discreta eller en brækket Propor-
tion, naar de tvende mellemste Leder er
tvende forskiellige Tall. Cramer.(1762).21.

||
(fon.) d. s. s. mellemnær. [ø] (er) en mel-

lemst rund fortungevokal. Jesp.MFon.^101.

2) (jf. III. mellem 8 og Mellem- 1.2 og 2.2;

som i tid, alder indtager en mellem-
stilling; om periode: som ligger mellem
to andre ell. udgør den midterste del

af en længere periode. En stumpet, tyk,

kobberansigted Pige, paa sin mellemste
Alder. Eic.(1914).IV.301. de tre Mellemste
(o: af fem børn) døde tilligemed Moderen.
£lich.(1920).XII.lo5. Den mellemste af

Brødrene var Julius Lange. HBegtr.DF.
IV.273. 3) (jf. IIL meUem 4, IL mellem,
Mellem- 1.3 og 2.z) som itidtager en m el-

lemstilling m. h. t. størrelse, grad, kva-
litet osv. Han begyndte med (bogen)Fe-
ter Most, den saa bedst ud og den var
mellemst i Størrelse. KNordent.JL.I.240.
han (var) en halvsløj Nummer mellemst
i en halvsløj Klasse. smst.II.191.

Mellem-stab, en. ^ (foræld.) den del

af en stab, der omfattede læger, dyrlæger,

infendanter olgn. med befalingsmænd lige-

stillede. MR.1807.212.1828.48. MilTeknO.
274. |] billedl. Gud fornærmes ved at faae
et Paabæng, en Mellemstab af gode ^o-
\eåQT.Kierk.VII.191. Hun var Lærerinde
i den grevelige FamiUe . . Vedkommende
hører til den uhyggelige Mellemstab, hver-
ken til Herskabets eller til Tyendets Kireds.

Schand.VV.133. (9 -stade, et. (l.br.) mel-
lemstandpunkt; mellemstilling. EMøller.For-
udsætninger.(1894).37. Atter her indtog
Nørregaard og hans Lærere . . et Mellem-
stade, idet man hverken kunde slutte sig

til Venstrepartiet eller til Højre. DagNyh.
^'/iil908J.sp.4. -stagsejl, et. J, sejl paa
stagene ml. masterne. VSO. KuskJens.Søm.
120. CP -stand, en. den mellemste stand
(det mellemste befolkningslag) i et samfund;
middelstand. Eu\(1914).IV.305. efterhaan-
den dannede sig af frigivne Trælle en
Mellemstand. 3fo/6.Dfi'.I.475. den køben-
havnske Mellemstand, som paa den ene
Side grænser til Arbejderne og paa den
anden Side naa'r op til Høj-InteUigensen.
Rørup.1.94. -standpunkt, et. (jf. -sta-

de) standpunkt, der ligger ml. to yderstand-
punkter. HomoS.CMA.178. -station, en.
spec. om jærnbanestation , der ligger ml. to

angivne stationer ell. ml. en banestræknings
endestationer. Goldschm.V1.18. DSB.Tog-
regl.32. -statlig, adj. (sj.) mellemlandsk,
-rigsk. moderne mellemstatlige Konven-
tioner. Dannebrog.'^1^1899. l.sp.2. -stem-
me, en. eT stemme, der ligger ml. over- og
understemmen (yderstemmerne ; jf. Middel-

stemme;. vAph.(1764). Winth.XJ238. Mu-
sikL.II.77. D&H. -stikke, v. (ogs. imel-

lem-;, (nunæppe br.) stikke, sætte ind imellem,
(komma bruges) næst forved og næst efter

en Proposition, som imellemstukken skiller

en anden Proposition ad i tu dele. Høysg.
AG.178. vAph.(1764). O -stille, v. (f
imellem-. vAph.(1772).III). vbs.-mg (s.d.).

(1. br.) stille, anbringe imeUem noget, i en
10 mellemstilling olgn. vAph.(1764). Hyppig

inddeles vel Buen imellem to saadanne Fil-

ler i to eller tre mindre Buer, som udgaa
fra smalle mellemstillede Søller. JLange.
1.304. da Planten hører til Rubiacéernes
Familie, har den mellemstillede (o: inter-

petiolære) Akselblade. NaturensV.1928.13.
Føres Buen ikke helt til sin Yderstilling,
men mellemstilles, bliver Damptilførslen
mindre. Sai.»F.490. -stilling, en. \)(l.br.)

20 som vbs. til -stille. Mellemstilling af en
Kvadrant (if. Kvadrant 4;. Scheller.MarO.

2) (jf. -stade, -standpunkt samt Middel-
stilling; plads ell. standpunkt midt imellem to

andre; især i forb. indtage en mellem-
stilling. Lærdom og finere Dannelse .

,

disponerede til at indtage en saadan Mel-
lemstilliag i Tidens kirkelige Kampe. Pa-
ludan.FI.1.35. (færøisk) indtager en Mel-
lemstilling mellem Islandsk og de vest-

30 norske Bygdemaal. Trap.*IX.640. -stof,
et. (fys.) stof, der er et overgangstrin ml. et

radioaktivt urstof og et inaktivt slutningsstof.

Christians.Fys.319. Sal.*XIX.829. -stok,
en. (jf. Middelstok; bot.) rodstok (Rhizo-
ma). Drejer. BotTerm.9. Lange.Flora.xL vin.

-stor, adj. (jf. middelstor; hverken sæi'lig

stor ell. særlig lille; middelmaadig, jævn stor;

af mellemstørrelse. En mellemstor Hest. MO.
Landets mellemstore Proprietærer. Schand.

40 TF.II.185. et mellemstort Hvidkaalshoved.
FrkJ.Sylteb.84. -streg, en. spec: \)(ænyd.
d. s. (DGrammat.II.373) ; nu næppe ftr.)

bindestreg. VSO. MO. 2) f d. s. s. -brud.
Moth.S879. -stro, v. (f imellem-), (nu
næppe br.) strø noget mellem noget andet.

Moth.MlOO. den her fangne Anjovis . .

nedlægges . . i Dunker eUer */« Ankere.
meUemstrøet med SaltWilse. R. 1. 144. \\

lægge (hindringer) i vejen, (der gøres) An-
50 staiter tU, u-anseet de mange Forhindrin-

ger, nærværende Krigs-Troubler har vil-

det imeUemstrøe, at begynde med Tryk-
ken paa det saa kaldede Verk: Lutheri
Bibl.irid.i755.i48. -stue, en. stue, der
ligger ml. to andre ell. midt i huset (jf. -væ-
relse); spec. (dial.) om storstuen ell. mellem-
kammeret (1 shitn.). Moth.SSS8. VSO. Bang.
F.24. Gravl.BB.62. Feilb. -stnnd, en.

(nu næppe br.) mellemrum (2), mellemtid,
60 mellemtime olgn. (feberen) inddeeles i Con-

tinuar, det er i den, som idelig plager Pa-
tienten, og Intermittens, det er den, som
ved Mellemstunder angriber, ladende den
Syge for en Tiid udi sin egen natuurlige
Tilstand, irid.i757.751. vAph.(17o9). VSO.
MO. -stunder, adv. se Stund, -stykke.
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et. t) t al olm. om stykke, der ligger imel-

lem ell. forbinder to andre stykker, ell. om
det mellemste stykke af noget. Moth.S893.
Anat.(1840)1.67. „Her er et dejligt Stykke
(af fisken), Du skal have," sagde Konen
og lagde et Mellemstykke over paa hans
Tallerken. ^Lar-s. Ct.67. .?/. -flæsk, -side 1:

Boven, Mellemstykket og Skinken. Disse
Dele af Grisen kom i Saltekarret og blev

(fon.) lyd, ved hvis dannelse tungen artiku-
lerer mod underranden af fortænderne i over-
munden (mellem tandrækkerne); interdental.
Jesp.Fon.205. -tanke, en. (sJ.) (forbi-
gaaende, flygtig) tanke, indskudt imellem
andre, til en anden tankegang hørende, tan-
ker; ogs. om nuance, afskygning i tanken.
vi skal . . betænke Forholdet til Gud ved
den religieuse Mellemtanke, at et Menne-

saltet for siden at røges. SjællBond.89. 2) lo ske formaaer slet Intet. Kierk.VII.412. et

t mellemkød, Perineum. Buchw.JS.(1725).6.
Bø8sel.Jordemoderkunsten.(1754).l. 3) (nu
næppe br.) mellemspil; intermezzo, et Chor

Eaa Skuepladsen, et Mellemstykke, som
estod i Sange til . . Dydens Ære. JSneed.

V.378. Lodde.NT.267. MO. -stærk, adj.

(l.br.) hverken særlig stærk ell. særlig svag;
jævn stærk, mellemstærk (stavelse). Jesp.

Fon.352. der har været mellemstærk Ar-

Sprog, der ikke uden Udtryk for det Store,
det Afgjørende, det Fremtrædende (har)
Forkjærlighed for Mellemtanken og Bibe-
grebet og Tillægsordet. smst.VI.455. -tap,
en. snittap (mellemting ml. spidstap og
grundtap), hvormed man paabegynderskærin-
gen af gevindet i en møtrik. TeknMarO. Han-
nover.Tekn.261. -tarm, en. 1) f d.s.s. Fed-
tarm. Moth.Conv.M93. 2) (zool.)detmellem-

tillerivirksomhed nord for Bray-en-Laon- 20 ste afsnit af tarmkanalen hos insekter. Bergs.
nois. BerlTid."hl917.Aft.l.sp.l. -stævn,
en. J, (jf. -agterstævn^ tømmer, der sam-
men med yder- og hiderstævnen danner ag-

terstævnskonstruktionen. Funch.MarO.II.95.
KuskJens.Søm.69. -sted, et. (nu næppe
br.) i forb. i mellemstød, med mellem-
rum; nu og da; stødvis. VSO. -sterrelse,
en. (jf. Middelstørrelse^ middelmaadig stør-

relse; det at være mellemstor; især i forb. af

MS.U.107. -tid, en. 1) tid, der ligger ml. to

tidspunkter, begivenheder olgn. (jf. Middeltid
1^; ogs. (l.br.): overgangstid (D&H.). Moth.
T92. Hvem det var, jeg her henkastede
Handsken, er jeg efter 36 Aars Mellemtid
ikke istand til med Bestemthed at mindes.
Rahb.EIV.127. Det var, som om den Mel-
lemtid, siden vi saaes, var udslettet af Ti-
dens Løb. Gylb.EA.284. (fe/adefj angriber og

mellemstørrelse, mellemstor, en Invalid 30 forsvarer med kortest mulig Mellemti
af Mellem-Størrelse.ilfie.i8^5.68. fede Svin
af Mellemstørrelse. Landmands-Blade.1888.
277. Regulatorur, Mellemstørrelse (ca. 60
cm højt). PoliiiE. Kosterbl. ^Vi, 1924. 1. sp. 1.

-svær, adj. middelmaadig svær. Guld-
lænkearmbaand, mellemsvære . . Led. Po-
litiE.Ko8terbU*ia922.1.sp.l. || spec. {^) om
skyts (jf. -skytsj. Skydning med det mel-
lemsvære og det lette Artilleri. DagbU^/n

samme Sag og samme Person. Brandes.X.
395.

II ofte efter præp. i; nu især i forb. i

mellemtiden O/- imidlertid l.i/ Slange.
ChrIV.1409. i den Mellemtid, fra vi sidst

saae dem . . indtil nvL.Bagges.DV.XI.242.
Tiodolf skulde være et saa stort Sprog-
genie, at han havde lært Græsk i Mellem-
tiden meUem 2den og 5te Aet. Heib.Pros.
III.273. Lee lovede at komme igen en

1 904.2.sp.5. Scheller.MarO. -sæt, et. spec. 40 Time senere. I Mellemtiden gik han en
t d. s. 8. I. -ret. Kom Grønneg.1. 96. -sæt
nin^, en, 1) (1. br.) handlingen at sætte,

anbringe noget imellem. VSO. MO. 2) (jf.
-sats 2) dels (1. br.) om den sætning, der ved
en slutning indeholder det andet præmis; dels

(gram.) om den mellemste sætning i en pe-

riode paa tre sætninger ell. (nu især) om bi-

sætning, der er indskudt i en hovedsætning.
Leth.(1800). det hele Virvar af falske Mel

Tnr. JVJens.H.231.
|| (nu 1. br.) i flt, om

(regelmæssigt) tilbagevendende mellemrum.
Uagtet overflødige Udtømmelser (Eva-
cuationes) vedvarede dog dette Raserie i

to Maaneder, med korte Mellem -Tider.

Lodde.SE.Till.93. Det Udtryk: lyse Mel-
lemtider (Intervalla lucida) bruges i

Særdeleshed om Sindssvagheder.Todie.Pa-
thologiensførsteGrunde.(1781).105. 2) (hos

lemsætninger og forkeerte Slutninger, paa 50 sprogrensere) middelalder (2.2). *Atter tin

hvilke Prof. Hauch har støttet en Sætning.
Heib.Pros.X.79. enkelte Mellemsætninger,
der hist og her skulde indskydes. Kierk.I.

217. MR.1853.124. Mikkels.SproglS.121.
billedl.: Commandanten er den kraftfulde
Forsætning og den djærve Eftersætning,
mellem hvilken Don Juans Mellemsætning
ligger. Kierk.L103. -taa, en. (jf. Middel-
taa; 1. br.) om (hver af) de mellemste (ml.

dred Danmarks Stjærne
|
Klart i Mellem-

tidens 'Ny. Grundtv.PS.VIL257. Barfod.
DH.IL502. FrNiels.KE.IL3. -tidlig:,
adj. (gart.) om sort: som blomstrer, modnes
olgn. paa en tid, der hverken er særlig tidlig

ell. særlig sen for den slags planter. LDæhn-
feldt.Hoved- Pri8liste.(1893). 13.sp.2. Have-
selsk.1922.43. -tilstand, en. 1) tilstand,

der ligger mellem (er en overg'angsform mel-

den store og lille taa liggende) tæer; spec. (i 60 lem) to andre; spec. (teol.) om den tilstand,

best. anv. ent.) om den tredie taa. Saxtorph.
0.9. JLange.BM.I.199. -tak, en. (jæg.)
d. s. s. -sprosse. VigMøll.HJ.192. -tal, et.

O'/". Middeltal; 1. br.) om gennemsnitstal ell.

tal, der ligger midt imellem to andre. MB,.
1850.831. TroelsL.VI.46. -tand-lyd, en.

hvori de afdøde menneskers aander befinder

sig ml. døden og dommen. Journal for Poli-

tik.1797.IV.264. den Mellemtilstand mel-
lem Søvn og Vaagen, hvori jeg var hen-
sunken. jEraMC^.7JI.597. Det turde være,
at der efter Døden er en Mellemtilstand,
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ffjennem hvilken alle menneskelige Sjæle
føres tilbage til Gud. Goldschm.IV.44. Sal.-

XVI.895. 2) (l.br.) middelmaadig, mellem-
god tilsta7id. Olufs.Landoecon.51. -time,
en. time (iscer: fritime), der ligger imellem
to andre timer. Om Eftermiddagen havde
vi Græsk og i Mellemtimen fra 3-4 Tyd-
ning. Tauher.Dagh.oo. disse Hvilens Mel-
lemtimer, Fienden skiænkede os, vare
værre end Faxens. Bahb.Tilsk.1808.549. Ci-

cero (gik) Erfaringens Skole (igennem) som
Sagfører, politisk Taler, Statsmand og „i

Mellemtimerne" fleersidig philosophisk
FoTisitteT.MHamm.FK.20. -ting, en. 1)

(sj.) ting, der findes i mellemrummet ml. an-
dre ting. Afstand er et middelbart For-
hold mellem tvende. Dertil udfordres alt-

saa Mellemting. NTreschmc. Philos. Forsøg.
(180o).24. 2) om hvad der hverken er helt

det ene ell. helt det andet af to nævnte ting,

men noget midt imellem, en blanding ell.

mellemform deraf (jf. Middelting 1^. den
bestandige Regel Naturen over alt iagt-

tager, altid at gaae fra en Klasse af Ting
til den anden ved Mellem-Ting, som nærme
sig til Beskaffenhederne af hegge. Kraft.
VF.28. 'Foran det gyldne Alter

|
laa

Folk i Pragt, i Pjalter.
|
Jeg bar en bram-

fri ^e\\emtxng.FrNygaard.TJ.62. „Vil du
saa have Plads som ung Pige i Huset?" —
„Nej, Takl . . Jeg skal ikke være en Mel-
lemting, som ingen Ting er." Strange.IP.
1.122. H især i forb. (være) en mellem-
tingaf eW. mellem (to andre ting). Krop-

Een en Mellemting af to Yderligheder,
verken høy eller lille. BiehlDQ.lJndl.66.

•Kan der ikke tænkes
j
En Mellemting af

(Oehl.VI.ll: en Grad imellemj Kiærlighed
ogVenskab? Oehl.(1841).VII.103. Hun syn-
tes at være en Mellemting mellem et Tje-
nestetyende og en Selskabsjomfru. Hauch.
MfB.58. Pont.SM.9. 3) 0/-^Iiddelting 2;

teol.) om handlinger, der hverken er forbudt
ell. paabudt af gud (Adiaphora). Grundtv.
DV.IV.67. de saakaldte „MeUemting":
Dands, Spil, Spøg og Munterhed . . skulde
(Jios pietisterne) skyes som den Ondes Af-
fedning. ^ir;^«(fflZ.if^.562. -tone, en. 1) J^
om de toner, der ligger mellem de høje og
de lave (jf. Middeltone^; ogs. (foræld.) om
tertsen som den tone, der ligger ml. grund-
tonen og kvinteti (Sal.*XVI.832). Langes
Stemme er jo baade hæs og rusten .

.

Mellemtonerne har mistet alKlang. Schand.
TF.II.166. nogle forbindtlige, bløde Stem-
mer, der kun brugte Melfemtoner. Bang.
S.30. 2) farvetone, der danner overgangen ml.

to farver ell. findes som overgangstone ml.

lys og skygge. Den Tone, som vælges,
svarer til Legemets Lokalfarve . . i fuldt

Lys: Mellemtone og Skygge medtages
ikke. JLange.BM.1. 70. Folkeskolen. 1925.
307.sp.2. 3) O billedl. anv. af bet. 1-2. „I

Elskelige, lader os elske hverandre." Disse
Ord . . have . . en Mellemtone eller en
Mellemstemning i Forhold til Modsætnin-

gerne i selve Kjerligheden. Kierk.IX.355.
den ubeskrivelige Mellemtone mellem det
Spøgefulde og det Fornærmende. SB««-
gaard.FG.283. (nordboens) Sind er for barn-
Ligt til at opfatte Tilværelsens Mellem-
toner. J.0ir.3M.^^. -trav, et, en. (rid.)

om alm. rent trav (i jævnt tempo). Schøl-

ler. Ridning. I.(1909).194. SaWXXIII. 706.

-trin, et. {ænyd. d. s. i bet.: komparativ
10 (DGrammat.II.375)) trin, standpunkt, der

ligger ml. to andre. VSO, staae paa et

Mellemtrin i Dannelse. MO. -tryk, et
t7-yk, der ligger ml. højtryk (2.i) og lavtryk.

Scheller.MarO.376. B hertil: Mellemtryks-cy-
linder, -glider, -stempel, -turbine ofl., se Schel-

ler.MarO. -toj, et. (nu næppe br.) om mel-
lemfor olgn. MO. -tomme, en. (jf. Mejl-
tømme; nu især dial.) reb fra mile til mtle
ml. heste ell. stude som forspand. Moth.T49.

20 JPPrahl.AC.23. Halleby.221. FeUb. -tom-
mer, et. (nu næppe br.) d. s. s. Indtømmer.
VidSehkSkrJ2J274. VSO. MO. -vare,
en. (jf. Middelvare; iscer Tf) vare af en
mellemsort, af mellemgod kvalitet, hvad
den store Mængde ønsker og køber, er
paa alle Omraader det mellemgode, Mel-
iemvareT4Kiibel.)ModemeKriste7idom^over8.
1889).8. Dagbl.V»1890.3.sp.3. -varm, adj.

(iscer hos sprogrensere) tempereret, i hele det
30 mellemvarme Bælte visne Træernes Bla-

de.HMacm iUan.NaturensForjcettelser.(overs.

1876).235. I dette Rige (o: Rusland), hvor
Alt er umaadeligt, er Intet i Naturforhol-
dene mildnet,meIlemvarmt.Bran<ie8.X505,
Fedders.H.189. -Tarme, en. (1. br.) dels:

mellemstærk, tempereret varme(grad). DÆM.
dels: gennemsnitsvarme ; middelvarme(grad).
Jakutsk . . har en Aars-Mellemvarme af

-J- 8« R. IngvBondJR.301. -vej, en. 1) (nu
40 kun dial.) vej , der løber midt imellem to

andre, ell. kortere forbindelsesvej ml. to andre;
ogs. om den (ophøjede) vejstrimmel, der ligger

ml. to hjulspor. vAph.(1759). VSO. MO.
Feilb. Esp.456. 2) fremgangsmaade, der er

en mellemting ml. to yderligheder; middel-
vej; i alm. spr. iscer i forb. gaa en mel-
lemvej, jeg besluttede ikke at være
haard, men at gaae saadan en Slags Mel-
lemyei.Bergs.ISabinerbjergene.II.(1871).37.

50 en begrundet offenlig mening som kunde
holde mellemvejen mellem yderlighederne.
ADJørg.JE.119. (Bjarke)'kendeT ingen mel-
lemvej ; er ikke Odin hans ven, da har gu-
den ham til sin fjende. AOlr.Danmarkshelte-
digtning.I.(1903).76. -vekslings, en. (nu
næppe br.) (gensidig) udveksling. Senecæ
Nysgiærighed og Attraae til at kiende
dem (o: de kristne) (kunde) have givet
Aarsage til Breves Mellem-Vexling.irtd.

(^1738.143. -verden, en. spec: 1) {efter
Za<. intermundia ; nu sj.) om de mellemrum
ml. de forsk, verdner, hvori if. Epikur gu-
derne levede deres salige og evige liv. Gram.
Nucleus.979. EUsch.Philhist.34. 2) {efter fr.
demimonde ;,//'. -dameverden, Halwerden;
sj.) demimonde (1). i Paris, i den saa ofte

XIII. Rentrykt M/« 1932 81
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fremstilte Mellemverden og Forbryder-
verden, hvor der elskes og spilles. 5ran-
des.(Pol.yiol902.1.8p.4). -vind, en. (nu
næppe br.) vind fra en retning, der ligger

ml. to af verdenshjørnerne. vAph.(1764).
PhysBibl.IV.31. -vaeg^, en. t) væg, der
adskiller rum inde i huset (mods. Ydervæge;
skillevæg. Moth.V78. der er jo rigtignok
noget lydt i Deres Hus. Mellemvæggene
maa være af Fa.p.EGad&UOad.FP.56.
Suenson.B.11.182. || billedl. han er vor Fred,
som giorde eet af Begge, og nedbrød Ad-
skillelsens Mellem-Væg (190? : Skillevæg^.
Ephes.2.14. Grundtv.SS.1.63. Kierk.XIIl.
378. 2) (nu 1. br.) i al alm. om hvad der
deler noget i to rum; skillevæg. Hovedrum-
met (o : i tornysteret) som ved en Mellem-
væg af Lærred er deelt i 2 Afdelinger.
MR.1823.126. det Træ, som er imellem
Skivgatterne (o: paa en taljeblok), kal-
des Mellemværket eller Mellemvæggene.
Funch.MarO.I.123. || om skillevæg i legemet.

Kiævehulernes Mellemvæg. Viborg&Neerg.
HB.ll. om mellemhinde: Moth.Conv.M93.
-vægt, en. (sport.) vægtklasse i boksning
og brydning, der er mellem let- og sværvægt.
Sal?V111.194. PoUysl929.6.sp.l. let mel-
lemvægt, vægtklasse, der undertiden ind-
skydes ml. letvægt og mellemvægt; se Let-
mellemvægt. -vfiegter, en. (sport.) bryder
dl. bokser af mellemvægt. PoW^ltl927.8.sp.l.
-værelse, et. (jf. -stue; 1. br.). YSO. MO.
I. -værende, et. [-ivæ'rana] fit. -r. {sub-

stantivisk anv. af II. -værende; jf. sv. mel-
lanhavande) (sag, der angaar) det indbyrdes
forhold ml. to personer; især: det, at der er

to personer noget imellem (se III. mellem 6.5^,

at der er et uafgjort regnskabsforhold (af
økonomisk ell. anden art), et uafgjort strids-

spørgsmaal olgn. ml. to parter, han (havde)
i deres Mellemværende stedse . . fundet
('/cø&manden^ vederhæftig og nøiagtig.i2a/i6.

Fort.n.145. Jeg lovede ham 200 Rd., og
ventede nok at De vilde forstrække mig
denne Bagatel, som jo altid siden kan
afdrages i Deres Mellemværende med min
salig Onkel. Seife.Poet F/I. 7i. Elskende
bør jo intet Mellemværende have. ^ierfc.

VI.204. Vort Mellemværende var allerede
af gammel Dato; jeg kunde instinktmæssig
ikke lide ham. I)rachm.E0.83. de dansk-
islandskeMellemværender.PoZ."/ui958.i5.
sp.l. IL -værende, 25ar<. adj. [-ivæ'Orana]

(f imellem-. ChrVTsLaugs-Articler.(1748).
223). 1) (nu næppe br.) som befinder sig

mellem noget andet i rum, tid, rækkefølge
olgn. et Antall af 20 eller 30 mellem-
værende Stavelser. LTid.1754.314. Arm-
værnet (er forfærdiget) af dobbelt tykt
Skind med mellemværende tykt Lærred.
MB.1853.49. En mellemværende (mellem-
liggende) Skov skiuler Slotsbygningen.
MO. 2) (jf. I. -værende; emb., foræld.) an-
gaaende det indbyrdes forhold mellem to

parter, det mellemværende Nær-Forvandt-
skab og l^aiboeskah. Slange.ChrIV.1043. om

uenighed, gældsforhold olgn. : vores mellem-
værende Tvistigheds Hoved-Post. Æi/scA.
PhilBrev.21. En mellemværende Regning.
MO. jf. DSt.1922.134. -værk, et. fit. -er
(sj. i betl: Bang.S.24) ell. (i bet. i) d. s.

(smst. 23. PolitiE. Kosterbl.^yi 1922.1. sp. 2).
i)(haandarb.) kniplet, hæklet, broderet stykke,

der indsættes som pynt ml. to stykker tøj i

linned, kjoler, pudevaar, dynebetræk osv.;

10 tidligere spec. om en række kniplinger, ind-
sat i et forklæde (Moth.V136); ogs. (dial.)

om bobinet (CReimer.NB.135). MO. Mile
Leterrier hækler Mellemværk i en Krog,
Mile Leterrier hækler altid Mellemværic
til sine jomfruelige Negligéer. Pan^f.SjB.

79. lette Silkebluser med Mellemværk.
ChEilersgaard. Mors lillePige. (1906). 89. 2)

(fagl.) del af en indretning, et værk, der
ligger ml. to andre dele.

|| ^ skillevæggene
20 ml. skiverne i en blok. Funch.MarO.1.123

(se u. -væg 2). || som ubestemt betegnelse for
alt, hvad der udfylder mellemrum, forbinder
to ell. flere dele. TH Forstaaelse maa man
tilføje, at Scenen fra (forfatterens) Haand
bestod af de faa Repliker uden Mellem-
værk. GadsMag.1927.107. 3) ^ mindre be-

fæstningsværk anbragt ml. to større. Nowo-
georgiewsk har en forældet Enceinte og
8 fremskudte moderne Forter samt en

30 Del Mellemværker foran disse sidste. Pol.

^^/il915.5.sp.3. 4) (sj.) det mellemstærke ma-
nual i et orgel. Goldschm.III.391. -vært,
en. (zool.) individ, hvori visse snyltere lever,

indtil de overføres til det individ, hvor de
henlever resten af livet (værten). Bergs.MS.^
1.293. Boas.Zool.*135. -væsen, et. 1) (1.

br.) væsen, der er mellemled ml. to andre,
skyder sig ind imellem to parter olgn. Der
maa, tænkte jeg, være et Mellemvæsen,

40 som har stukket sin Næse ind imellem
vor Forbindelse (o: forlovelse). RUss.U.134.
Sandheden (søgtes) udenfor Menneskeaan-
den i det transscendente Guddommelige,
der gjennem Mellemvæsener aabenbarer
sig for A&nden. Brøchner. TV. 10. 2) (jf.
-skabning^ O væsen, der staar paa et mel-
lemtrin mellem, er en overgangsform ml. to

andre, (udenlandske guvernanter) betrag-
tedes som Amphibier, som Mellemvæsner

5ph\&nåtMmdogQyiade.Blich.(1920).XXIV.
135. Eros er et Mellemvæsen, er hverken
riig eller fattig. Eierk.XIII.194. 3) f d. s. s.

-sats 1. vAph.Chym.II.343. -«re, et. (anat.)

det parti af det menneskelige øre, der ligger

ml. øregangen og det indre øre (labyrinten).

Hag.IX.613. \\ hertil: Mellemøre-betændelse,
Otitis media.
Melling, en. se Milling.

mel-lns, en. (zool.) navn paa smaa
60 hvide insekter af den med bladlusene beslæg-

tede familie Aleurodidæ (spec. Aleurodes va-

porarium), som alm. lever paa stueplanter.

Spårck.ND.210. \. -mad, en. (især dial.)

d. 8. 8. -spise. VSO. MO. Feilb. II. -mad,
en. se Mellemmad, -mand, en. 1) (dagl.,

gldgs.) d. s. s. -handler. EPont.Atlas.IL79.
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FritzJurg.nr.32. hans Moder . . havde er-

næret sig som Melmand. Marliman.Fort.31.

jf. Fest8kr.VilhThoms.34. 2) (dial) d. s. s.

-drøje. Feilb. -mide, en. (fagl.) miden
Tyroglyphus farinæ, der lever i mel og gør
det oret (midret). Moth.illOS. VSO. MO.
LandhO.III.o72. -m«l, en, et. (jf. -halv-
møl; zool.) halvmøllet Ephestia Kuhniella
(hvis larve lever i mel). Bergi.MS.*II^o.
LandbO.III.o58. -melle, en. (fagl.) mølle,

der fremstiller mel. Moth.illOS. MøUHJIL
548. Pont.LP.V.6. -meller, en. (nu sj.)

person, der driver en melmøUe; møller. VSO.
MO.
Melodi, en. [melo'di-] (dagl. (spøg., ned-

sat.) ell. dial. Melodonte, Melodonte. [melo-
"donda] Cit.l771.(Gadeordb.^). HCAnd.VIL
37. Hostr.G.118. Drachm.PVJ.05. Bregend.
GPJ79. Feilb. Esp.222. se ogs. ndf.J. flt.

-er. (cenyd. d. s., ty. melodie, fr. mélodie;
fra gr. melodia, af mélos, sang, melodi (jf.
Melodrama^, og odé, digt, sang (se Ode))

!) en harmonisk og rytmisk ordnet
følge af enkelte toner, der danner et

afsluttet hele med afrundet form og selv-

stændigt stemni7tgsindhold, ell. (J^) en efter

visse æstetiske love ordnet følgerctkke af to-

ner, hvis indbyrdes sammenhæng ell. harmo-
niske slægtskab er kendelig for opfattelsen
(mods. Harmoni 2). (de) Som giøre melo-
dier (1871: Toner) efter psalteres lyd; og
optænke sig instmmenter til sang. Am.
6.5(Chr.VI). Jeg skal forære hende et

Ear artige Viiser, som er nyelig giort,

un skal finde Fornøyelse saa vel i Or-
dene, som iyielodien.Holb.Vgs.(1731)JI.8.
jeg er bleven plaget af en Melodie, der
. . idelig klingede for mit Øre. HeibJ*oet.
11.262. Jeg kan ikke Melodien til denne
Sang. VSO. det (o : en opera) forekom mig
mere at være storartede Harmonier, end
just Melodier. HCAnd.Xn.270. Livet er
saadan en Slags Lirekasse med mange
Melodunter i. ChrLundgaard.BaghusetsÉo-
man.(1903).154. Geb.MusKJS. egen me-
lodi, i sang- ell. salmebøger brugt tU at

angive, at der til sangen, salmen hører en sær-
lig melodi (hvis komponist ofte ikke kendes).

SalmHj.l. ogs. i udtr. for, at en person ikke

synger en melodi rigtigt: hvordan er det
børnene synger den sang? det er nok
egen melodi

\
gaa paa (f i) en (vis)

melodi, kunne synges ell. være beregnet
til at synges efter en (vis) melodi, paa hvil-

ken Melodi gaar denne Sang?DécH. „Brat
af Slaget rammet" . . gaar paa gamle Hart-
manns Melodi fra „Syvsoverdag": „Snart
er Natten svxmden". Pol.'/9l919.5.sp.4. hil-

ledl. (jf. bet. 3) : gaar alle Flensborger Hi-
storier i den Melodie, saa gid Fanden
have Resten. Holb.GW.IV.9. det at være
Christen er . . at korsfæste Kjødet, hade
sig selv . . i Protestantismen, især i Dan-
mark, gaaer Christendommen paa en an-
den Melodi, alt som Jeppe synger, saa
gl&dehg. Kierk,XIV.48. smst.173. til en

(vis) melodi, saaledes at sangen kan synges
paa en (vis) melodi. 'Den (o: Theklas sang)
er oversat efter tydsk Poesie

|
Til Weyses

deilige Melodie. Oehl.SH. 10. den Sang,
som niin store Digter har skrevet til Me-
lodien af den gode, gamle . . Tappenstreg.
Heib.Poet.VJ244. sætte melodi til eU.

(nu næppe br.) paa ell. (nu næppe br.)

sætte i melodi, komponere melodi til (en
lp tekst), jeg (har) giordt en temmelig hob

Vers, og sat dem udi Melodie for at siunge
dem uden for min Kiærestes Vinduer. floTfe.

Usynl.II.6. for at opmuntre deres Geist,
vil jeg giøre en Vise om mig selv, og
selv sætte Melodie derpaa. Skuesp.II3.102.
sætte Melodie til en Vise.JfO. D&H.

2) (især m) uegl., om lydlig foreteelse,
der gør et musikalsk indtryk, minder
om ell. sammenlignes med en melodi (1).

20 'Snart er de lyse Nætters Tid forbi . .
|

Og Bølgen spiller op den Melodi, |
Som

nu kun nynnes svagt ved Sundets Strande.
Drachm.DM.33. •Humlen brumled dybt
sin Melodi

| og et Rylefløjt gled ind deri.

Aakj.VVF.136. y om stemmeføring, maade
at tale paa, betragtet med hensyn til det

musikalske præg, om ordtone, musikalsk ac-

cent olgn., ell. om rytmiske, musikalske, melo-
diøse egenskaber ved et digt, et sprog olgn.

30 *en fremmed Gjæst, man sky betragter | .

.

fordi hans Sprog,
| Hans Tales Melodiie,

hans egne Fagter | Er for vor Indsigt
som en lukket Bog. Hrz.DJ.226. På norsk
og svensk har vi også en tvedeling av
sprogstoffet efter toner, så at hvert ord
har sin bestemte av to „melodier". Je«p.
MFon.-153. Wyatts Sonetter er tit tem-
melig knudrede; hans Sange kan derimod
have Melodi og Ynde. XMøU.VLittJI.597.

40 Poul Møller havde ved Siden af sit pro-
duktive Sprogtalent en reproduktiv Evne
til at træffe vort tonerige Modersmaals
mange Melodier. VilhAnd.PM.1.86. nedsæt.,

om ensfonnig stemmeføring ved læsning (jf.
Laesemelodi); hele den Verden af Tone-
sammenstillinger, Talen ejer . . kender
(læsemelodien) intet til. Den har kun sin

Melodunte. VortHi.13.31.

3) overf. anv. af bet. 1; isosr nedsæt, (ofte

so i fortnen Melodunte, -donte^ om de for
en person, en aandsretning, ..skole"

karakteristiske tanker, meninger, om
(ofte anvendt, triviel) fremgangs-
maade olgn. naar De er Dansk, saa lad
os bare skifte Melodonte (o : tale dansk og
ikke tysk). Drachm.DG.66. Værkets fore-
løbige Karakter af Potpourri paa Karl
Larsenske Melodier (o : de for K. L. ejen-

dommelige figurer og fortællemaader).Kehler.
60 (PoUyiil920.9.sp.3). Uge indtil 1914 gik

Visen bestandig paa den Melodunte, at

Krig . . vilde være praktisk umulig. Dag
Nyh."/il924.5.sp.2.\\helemelodien,(tale-
spr., nu sj.) det hele; hele menuetten, mole-
vitten. Jeg fik dog kun et Been spoleret;
men Fuldmægtigen har . . faaet Næsen

81*



1287 Melodi- Melonkaktns 1288

og hele Melodunten skamferet. Ing.LB.
1.88.

]fIelodi-9 i ssgr. [melo'di-] a^ Melodi 1,

/ir. Melodi-angivelse, -bog, -fattig, -føring
(se Føring sp. 459*'), -rig, -samling, me-
lodisk, adj. [me'lo'dis^] (^j^. melodisch;
afl. a/" Melodi) adj. til Melodi 1: som hen-
hører til melodien, er i overensstem-
melse med dens love, ell. som minder
om melodier, er vellydende, sangbar
som en melodi olgn.; tidligere ogs.: som
synger melodier, er musikalsk olgn.

Følgen af Tonerne i en eneste Stemme,
hvilket kaldes den melodiske Fremskrid-
ning.Mu8ikL.(1801).93. *Bølgerne slaae
paa dens (o: Korsør) Bred, melodisk, naar
Veiret er stille. Oehl.L.I.U6. Til den nat-
lige Sangerinde. *„Melodiske Veninde,

|

Som Harpens Strænge slaaer." Staffeldt.ldd.

Poesien maa træde frem, klædt i det har-
moniske Vel-s, hvilende paa det melodiske
Riim. Grundtv.Udv.I.166. *min melodiske
Mund

I
Blander sine Sange med Smiill

Aarestr.SS.V.161. Stemningen er altbeher-
skende i Schuberts Musik, derfra Lyrikens,
det melodiskes saa ubetingede Overvægt
offsaa i hans Instrumentalmusik.BPanwwS.
M.I1.393. melodiøs, afy.[melodi'ø-'s] {fra

fr. melodieux; til Melodi; især O) d. s.

et meget melodiens og velklingende Po-
sitiv (o: stueorgel). EPont.Atlas.lI.311. de
sydlige Folkes Sprog er blødt og melo-
dieux. iTi^Z.i 754.596. Klangen af hendes
Stemme var melodiens. Chievitz.FG. 3. I

Rossini's Fødeland svælgede man den-
gang som andetsteds i hans Melodiø-
sitet. BBergh.M.37. Hans Digtning har i

sin formfuldendte Melodiøsitet en ejen-
dommelig blød og drømmende Klang.
AdHansen. Den eng. Litteraturs Hist. (1902).
169. Melodonte, en. se Melodi.
Melo-drama, et. [melo'dra'ma] (f Ale-

lodram. Rich.I.15). (fr. mélodrame, ital.

melodramma; af gr. mélos (se u. Melodi^
og drama (se Drama); især æstet.) et med
musik forbundet drama; især: drama
(af lyrisk ell. romantisk karakter, med effekt-

fuld handling), hvor musikken ledsager talen,

deklamationen ell. indtræder mellem talens

sætninger og perioder. Heib.Pros.III.245.
(han) gik fra Pantomimens Gebet over
paa Melodramets, og lod dem (o: dukkerne
t et dukkeskuespil) udtale sig i velklin-

gende Articulationer. Chievitz.FG.112. Vø-
lund Smed. Melodrama. Drachm.(bogtitel.

1894). MusikL.lI.77.
||

(især nedsæt.) O
overf., om begivenheder, optræden, fremstil-

ling osv., der (i for høj grad, paa en maade,
der virker uægte) er præget af effekt, patos,

stærk følelse eU. sindsbevægelse olgn. „Aa, jeg
kunde — spytte paa dig!" . . Fru Nordby:
„Hvad er her paafærde?" Frits: „Det er
Ragna, der spiller Melodrama." Ragna:
„Det er Frits, der er uforskammet." Ponf.
A.36. (Victor Hugos) Fortællinger og Dra-
maer . . er klart byggede, med stærke

Scener og rap Tale, men de er hyp-
pig groft Melodrama, med Personer, som
er Masker og Fantomei. NMøll.VLitt.III.
705. -dramatisk, adj.[melodrB'ma-'dis^]
(æstet. ell. W) adj. til -aiama. Meyer.^ der
(er) noget saa anspændt, noget melodra-
matisk i Deres Maade at gaa paa. IJohans.
J.205. han (holder) sig ikke for god til

at pynte paa Sandheden med slemme me-
10 lodramatiske Træk og Figurer. Kehler.KK.

158.
melodnnte, en. se Melodi.
Melon, en. [me'lo'n] (f Melone. Reiser.

in.247.IV.141). ftt. -er ell. f -ier (Pflug.
DP.869). {ænyd.mQlone', gennem <«/.melone,

fr. melon osv. fra lat. melo (gen. melonis^,
forkortet a/"melopepo, gr. mélopépon, me-
lon, smsat. af melon, æble, og pépon, mo-
den) 1) 3( planten Cucumis melo L. af

^ græskarfamilien ell. dennes store, runde
ell. ovale, spiselige frugt; ogs. om vand-
melon, Citrullus vulgaris. JTusch.68. 4Mos.
11.5. 'Kølige, saftige, hvide Meloner

|

Store som Græskar. Oehl.F.189. Warm.
Frøpl.258. De hos os sædvanlig forhand-
lede Meloner har det ovenfor omtalte Net-
værk paa Skallen („Netmeloner"), sjæld-

nere indføres de glatte, gule saakaldte
„Spanske JÅéionGx" . MentzO.Pl.l07 . \\ ord-

30 spr. (nu næppe br.). Venner ere som Me-
loner: man finder næppe én blandt ti,

som åMQY.Mau.11350. PAHeib.Sk.III.8.
Kvinder og Meloner ere onde (o: vanske-
lige) at kjende. Mau.5195. 2) overf. 2.1) (jf.
Melonklokke; foræld.) skaal (af fajance
olgn.) formet som en melon (hvis øverste

halvdel danner laaget). Cit.ca.l760.(OrdbS.).

jf.: 1 Melonform med Blad som Under-
fad. Frohne.DanskeFajancer.(1911).17. 2.2)

40 (vulg. ell. jarg.) om hovedet. Man skal
have strittende, ugegammelt Skæg og
være maskinklippet ovenpaa Melonen. Pol.
^I»1925.3.8p.6. 2.3) (gart, foræld.) som for-

kortelse for Melonkaktus. Berge.Haandb.f.
Gartnere.(overs.l833).28. 2.4) (jarg.) som for-

kortelse for Melonhat. Viften med Lomme-
tørklæder og lange, brogede, møntbe-
hængte Pilgrimshatte eller almindelige
borgerlige „Meloner". PoU'>U1930.13.sp.3.

50 Melon-, i ssgr. (især bot. ell. gart.) af
Melon 1, fx. Melon-art, -bed, -(driv)bænk,
-drivning, -frø, -(driv)hus, -kerne, -linie

(se I. Linie 3.3^, -plante, -skal. -agnrk,
en. (nu næppe br.) d. s. s. Melon 1. Funke.
(1801).II.343. -formet, adj. spec. (vet.):

Krydset (o: paa en hest) (er) afrundet
fra Side til anden, saakaldt melonformet.
LandmB.I1.153. -gople, en. (zool.) melon-

formet ribbegople af slægten Beroe. Cuvier.

60 Dyrhist.II.334. e. br. -græskar, et. 3f

(nu næppe br.) en art græskar, Cucurbita

melopepo. Funke.(1801).II.345. -hat, en.

(jf. Melon 2.4; jarg.) stiv, rundpuldet filt-

hat. PoUyt,1919.9.sp.4. AWinding.Vag.56.
-kaktns, en. ^ (jf. -tidsel samt Melon 2.s;

om melonformede kaktus af slægterne Echino-
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cactus, Mamynillaria ell.(nu iscer) Melocadus.
StNyeland.Blomstervennen.(1878).49. Nord.
KaktusTidsskr.IIL(1924).12.16. -^loU^e,
en. (foræld.) melonfomiet laag ell. dækkefad.
Adr}^U1762.spJ.5. -tidsel, en. (nu næppe
br.) d. 8. s. -kaktus. Nemnich. BergcHaand-
bog f.Gartnere.(over8.1833).27. -træ, et. ^
det tropiske træ Carica Papaya, der har »»e-

lonlignende frugter. Warm.Frøpl.254. Mentz
O.Pl.139.

Mel-orm, en. (jf. -boer^ den i bagerier
og meloplag levende larve af melbillen (alm.
brugt som foder for stuefugle). vAph.(1764).
MøllH.IV.340. Frem.DN.738.
Melot, en. [me'lo'dj (ogs. Melote (Moth.

Conv.H158), Mclilot(e) (JTtisch.144. JBa-
den.FrO.II.78) ofl.). (gennem ty. melote,
melllote fra lat. melilotos, gr. melilotos,

af gr. méli, honning (jf. Melske^, og lotos,

en art kløver (jf. Lotus^; nu næppe br.) %
stenkløver, Melilotus fuss., især M. offici-

nalis Willd., der bruges til plastre, omslag
olgn. Moth.M114. VSO. :fIelot- ell. (især)

jWeloten-, i ssgr. i folkelige betegnelser for
(lægemidler tilberedt af)stenkløver.-hloni»tf
en. Melorten-, Malorten-: JTu8ch.319. jf.
FolkLægem.1.44. -klever, en. Varet.
(1807).II.58. Rostr.FloraJ.230. -plaster,
et. Moth.M114. Wess.43. VareL.^530. -urt,
en. JCLange.B.234. Panum.466.
Hel-pap, et ell. en (JCLange.B.80.

Have-Tidende.1836.292). {ænyd. d. s., ty.

mehlpappe; nu især dial.) tynd, jævn mel-
grød; meljævning kogt i mælk. Kogeb.(1710).
39. der staaer henkogt Fløde, saa tyk som
Meelpap. 5^C4nd.Fii/.2S. vi slagte fly-

dende Melpap under Navn af Creme.^an^'.
SE.xir. Halleby.74. -pose, en.^os« til at

gemme mel i, ell. (nu ikke i rigsspr.): pose,

hvori melet ved sigtning opfanges, pose med
huller i til sigtning af mel olgn. vAph.(1764).
VSO. MO. Feilb. -pære, en. (nu kun
dial.) pære, hvis kød er melet. Moth.M108.
Bønder og Børn . . jasker i sig, om det saa
er Skovskrapper og Meelpærer. Grundtv.
DV.I.xin. VSO. OrdbS.(bomh.) -rende,
en. (jf. -rør ; møl., nu næppe br.) rende, rør,

hvorigennem melet fra kværnen føres i sækken
ell. i sigtekisten. vAph.(1759). VSO. MO.
-rig, adj.(fagl.) om kom: som giver meget
mel.EPont.Atlas.1.538. Fleischer.AK.71. MO.
Feilb.

II
hertil: Melrig-hed. Olufs.Oec.VIII.

424. MO. -ror, et. (møl., nu næppe br.)

d. 8. s. -rende. VSO. MO. -salpeter, et.

T salpeter (kaliumnitrat), dergaar i handelen
som et fint krystalpulver. Hage.*851. -sand,
et. (nu dial.) meget fint, melagtigt sand;
støvsand. EPont.Atlas.1.459. PNSkovqaard.
B. 23. Bomh. Samlinger. XIII. (1920). 119.
-sigte, en. (jf. -sold; møl.) sigte ell. sigte-

værk til sigtning af mel. Moth.M108. VSO.
MO.
Melske, en. (ogs. skrevet Mælske. —

MJelske. Rahb.Skuesp.1.85. VSO. Mjølske.
MDL.358). {ænyd. m(i)elske, glda. melske,
fsv. mylska, molska, oldn. milska, jf. oeng.

milisc, honningagtig; til got. milij), hofining,

der er besl. m. lat. mel, gr. méli (jf. Melot);
dial, foræld.) sød blandingsdrik af øl og
mjød (ell. honning) ell. af vin og mjød (jf.
Honningdrik;. LThura.Poet.330. Most,
Miød og Melske er dem (o: fynboerne) in-
gen usædvanlig 'Dx'ik.EPont.Atlas.IIl.397.
*I har vel Mjød og Mælske, kan jeg tænke.
HCAnd.X.401. Feilb. jf.: »akl den Mel

-

10 ske -Drik forblandet blev med Galde. Ty-
chon.Vers.87.

Mel-skrnbbe, en. (ogs. -skrappe. Na-
turvTidsskr.I.172. Sal.''II1.244). (zool.) d.s.s.

-bille. Funke.(1801).1.444. Spårck.ND.197.
-sold, et. (jf. -sigte; især dial). Moth.
M109. VSO. MO. AarbFrborg. 1918.49.
-spinat, en. ^ havemælde, Atriplex hor-
tense L. (med melede blade). JTusch.31.
HavebrL.^II.134. -spise, en. (jf. I. -mad;

20 spise (ret), der (bl.a.) tillaves af mel. Lægen,
reg. Hauch.MfU.275. SaUVl.240. -stof,
et. (fagl.) stivelse (Amylum). MøllHJV.284.
LandmB.II.8. f -stængel, en. [2] (jf.
-traadj støvdrager. JPaullt.Urte-Bog.(1761).
21. -stor, et. I) (jf. -dyst; støv fra mel;
meget fine partikler af mel. Moth.M109.
Biehl.DQ.III.268. Giel.M.5. 2) (jf. Age-
mel; l.br.)-mellignende vejstøv. AndNx.M.
68. Buchh.S.332. -sukker, et. (nu sj.)

3» sukker i meUignende form, flormelis olgn.
Moth.M109. D&H. -suppe, en. (nu næppe
br.) tynd melvælling, melpap olgn. MothJi
109. VSO. MO. -sæk, en. (oldn. mj?!-
sekkr) sæk, der indeholder (ell. er beregnet
til at indeholde) mel. Moth.Ml08. VSO. MO.
Feilb. t -taage, en. d. s. s. -dug. Briand
deCrevecoeur. Underretning om Blod-Soot.[ca.

1750J.11. -tom, en. ^ (jf. Melbærtom
1; nu næppe br.) melbærris. Moth.Conv.M

« 84. VSO. t -traad, en. [2] (jf. -stæn-
gel) støvtraad. JPaulli.Urte-Bog.(1761).306.
336. -tragt, en. (møl., nu sj.) d.s.s. -tud.
MO. -træ, et. ^ tysk hyld, Vibumum
lantana L. (hvis blade paa undersiden er
graafiltede). Schaldem.HB.il. 395. Kjær-
bøll.FB.462. -tud, en. (sj. -tag, et. Gjel.
M.6.218). (jf. -tragt; møl.) den tragtformede
beholder i en mølle, hvorigennem melet løber

fra sigten ned i sækken. ChMourier.Brød.
50 (1821).82. Meltude med Sækkelaase. Moli-

tor.(1891-95).30. Feilb. -tomme, en. se

Mejltømme. -tonde, en. tønde til opbe-
varing af mel. VSO. HCAnd.V.308. SjæU
Bond.27. Feilb. f -vinget, adj. mel-
vingede brugt som subst., om sommerfuglene,
Lepidoptera. EPont.Atlas.1.684. KSelskNye
Skr.I.lOO. -vælling, en. (iscer dial.) væl-
ling af mel og mælk. Moth.M109. Tolderl.
F.III.182. FrkJ.Kogeb.'^(1921).118. Feilb.

60 -ælte, V. (nu især dial.) ælte mel i, ælte
sammen med mel. Olufs.(MO.). OrdbS.(Sjæll.).
Membran, en ell. (sj.) et (Musikkat.8).

[mæmibra'«] (nu næppe br. Membrane. Rei-
ser.IV.212. jf Meyer.^). flt. -er. {ligesom ty.,

fr. membrane fra lat. membrana; O ell.

fagl.) ^) hinde (1); dels (anat.) om forsk. hud-
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agtige (membranøse) dannelser i (det indre

af) legemet: LTid.1737.599. den Membran,
som indvendig beklæder Brystet og kal-

des Pleura (o: brysthinden). WeisbachsCuur.
(overs.l755).123. Sal?XI.477. dels (især 0)
om en stramt udspændt hinde, navnlig om
en saadan, der kan sættes i svingninger og
derved frembringe lyd; ogs. om lignende lyd-

giver af andre stoffer, fx. om staal- og kul-

membranen i en telefon (SaVXXIII.168f.),
glimmerbladet i grammofonens lyddaase (jf.
smst.X.19)m.m. Musikkat.8. OpfB.*II.616.
(jeg vil have) Dig selv . . Ikke blot din
Stemme fra en svingende Met al-Mem-
bran. iEMM5'.i\rov.JJI.J76. 2) (nu sj.) per-
gament til skrivebrug (Leth.(1800). Meyer.')
ell. især: pergamenthaandskrift. *stø-

vede Membran. Oehl.L.II.41. Rubow.(Til8k.
1928.1.357).

(9 memento, et. [me'mænto] (fra lat.

memento (egl. imp. af meminisse, huske),

spec. i forb. memento mori, husk, at du skal

dø; jf: *Jeg skjænker dig min Pande —
har du skrevet — | Den hule Kapsel efter

Liliens Blomstring,
|
Ei et: memento mori,

men et: husk, jeg leved. Aarestr.SS.II.197)

hvad der minder en om noget (især noget

ubehageligt); advarende (paa)mindelse.
JBaden.FrO. selve det Besøg, som Ung-
domsvennen . . aflagde i Ferney, (maatte)
ogsaa virke som et Memento om Tidens
Flngt.Brande8.Volt.II.259. dette (o: natur-
katastroferne) var et Memento, fordi man
endnu ikke havde fundet og straffet (trold-

mændene). NisPet.SG.359.
memoire, en ell. (spec. emb.; i bet. 2)

et (SaUXYI.907). [memoia-ra ell. (1. br.) m.
fr. udtale'] flt. -r ell. f m. fr. form -s (JBa-
den.FrO.). (fra fr. mémoire (mase), opteg-

nelse, af mémoire (fem.), hukommelse, er-

indring, af lat. memoria; j/". memorere. Me-
morandum, Memorial, Promemoria) 1) f
optegnelse(r), notits(er) af videnskabelig art;

især: (mindre) afhandling. I den 2den
Mémoire beskrives den Maade, hvorpaa
Sommer-Fugle af adskillige Slaug parrer
sig med hinanden. iTtd.irsr.^e. Jeg ind-
sendte til det kongelig chirurgiske Aka-
demie en Mémoire, hvori jeg viiste, at

man kunde benytte sig af denne Methode
(o: ved en operation). Tode.ST.1.27. 2) (især

emb., nu næsten kun i diplomatisk spr.)

(erindrings)skrivel8e (indberetning, an-
søgning olgn.) til en (højerestaaende) embeds-
mand, en institution olgn.; erindring (1.4);

memorial (3); promemoria; spec. om et

(ikke underskrevet) aktstykke, der (fx. som
bilag til en note ell. efter en mundtlig hen-

vendelse) overrækkes en gesandt ell. minister
og i reglen (uden at være en direkte henven-
delse fra afsender til modtager) indeholder
en kortfattet redegørelse for en sag, kortfat-

tede faktiske oplysninger ell. juridiske ud-
viklinger olgn. Forretningsgangen i Rus-
land er meget formel. Forhandler man
med en Minister, venter han, at man straks

derefter indsender en Mémoire om Sa-
gen. Balth.Mwiter.Erindringer.I.(1915).127.
AFriis.BD.II.168. SaUXVl.907. 3) oftest

i flt, om skrift, der indeholder en per-
sons erindringer om (visse afsnit af) hans
liv, om mennesker, han har truffet osv. ; især
et saadant, der omhandler kendte personer,
historiske begivenheder olgn. i en vis periode;
erindring(er). JBaden.FrO. *Casanovas

10 Memoirer. PalM.I.110. (digtene har) et per-
sonligt Præg af samme Art som . , Me-
moirer (Brandes.II.31: Livserindringer^
eller Breve. Brandes.DD.193. Memoirer
og Breve. Udg. af Julius Clausen & P. Fr.
Rist. (bogtitel.1905-27). jf.: Memoirer af en
Tinsoldats Levnet. A W inter.(bogtitel.l841).

Il (1. br.) i ent. („Phantasterne") har i dansk
Litteratur . . kun een Forløber: en Mé-
moire, nemlig Johannes Ewalds „Levned

20 og Meninger". HBrix. Danmarks Digtere.

(1925).337. NMøll.VLitt.III.413. jf: „Hr.
Obersten er jo den levende Mémoire."
„Jeg husker godt", sagde R. uden svage-
ste Fornemmelse af nogen Ironi i Luften.
KLar8.GHF.I.122. || hertil Memoire-forfat-
ter, -litteratur (Schand.O.II.225), -skriver

(S&B.) ofl. llemorandnm, et. [me-
mo'rBudom] flt. (1. br.) memoranda, (fra lat.

memorandum, egl, intk. af memorandus,
30 som bør huskes, af memorare (se memo-

rere^; j/. Mémoire, Memorial) 1) (isærf)
bog, blok (6.4) olgn., hvori man (foreløbigt)

noterer, hvad man skal huske; erindrings-
liste. Meyer.^ SaUXVl.909. || især i ssgr.

som Memorandum-blanket (Hage.*1193),
-blok, -bog ofl. 2) (emb., især i diploma-
tisk spr.) d. 8. s. Mémoire 2, SaUXVI.909.
det danske Memorandum i det østgrøn-
landske Spørgsmaal. BerlTid.^'/iol931.Aft.

40 l.sp.2. memorere, v. [memoire'ra] -ede.

vbs. -ing (Leth.(1800). Brandes.Goe.lI.132).
(ligesom ty. memorieren, fr. t memorer fra
lat. memorare; jf. Mémoire, Memorandum,
Memorial) 1) (nu næppe br.) huske (1).

de stakkels Tydskere vare at beklage og
have vist memoreret den Tour, saa længe
de vare iil.JJPaludan.Er.l40. JBaden.
FrO. Meyer. 2) O indprente noget (en

tale, en rolle olgn.) i hukommelsen ved at

50 gentage det for sig selv, gennemløbe hoved-

punkterne af det osv. Leth.(1800). Denne
Skuespiller gjorde . . vel i at memorere
sine Roller lidt bedre. Blich.(1920).X.201.

Han gik med Hænderne paa Ryggen —
aabenbart ifærd med at memorere en Fest-

tale. Pon<.2''L.5P. uden obj.: (skuespilleren)

staar i Forgrunden til venstre; han har
listet sit Rollehæfte op og staar nu og
memoxereT.SvLa.SD.92. jf.bet.i: (skue-

60 spilleren) var altid korrekt i sin Memore-
ring, og hans Rollesikkerhed i Ordets
mest udstrakte Betydning var næsten ene-

staaende.Davids.EE.185. memorial, en.

[memori'a'r) (f m. forkortede ell. omdannede
former som Morial. JFriis.206. Bomrial. Sort.

(SamlDanskeVers.UI.112)). flt. -er. (ænyd.
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d.8. (DQrammat.III.166); af lat. memo-
rialis ('libellus olgn.J, {bog olgn.) som angaar
(skal støtte) hukommelsen) f ) (nu næppe br.)

i al alm., om (papir, seddel, bog medj op-

tegnelser, notitser olgn. om noget, som skal

huskes; huskeseddel; huskebog. Moth.
Conv.M97. 'Maaske det (9: et brev) er en
Morial

I
Til Kryderie at kiøbe. JFriis.206.

LTid.1747.6. jf.: en Christelig Memorial
eller Mindebog, til at befordre et nyt be-
gyndt Levnet. smst.l726.701. 2) (f og emb.j
(kladde )bog, hvori løbende forretninger

(foreløbigt) noteres; journal (1.2). Inventa-
riet bliver indlemmet i Memorialen. Kiøbm
8yst.I.57. Hage.*1123. 3) (emb., foræld.)

d. 8. s. Memoire 2. Holb.Rpb.II.3. (den dan-
skeudsending) indgaf paa sin Herres Vegne
. . til de Svenske Gesandter og Fuldmæg-
tige en Memorial, udi samme Mening, som
forskrefne Protestation. Slange. ChrlV.1429.
noget derefter begyndte (hunj at overløbe
med Suppliqver og Memorialer. S7«m;3e.

VI.231. Nystrøm. KO. 121. Memorial-
boi;, en. (Y dl. emb., nu 1. br.) d. s. s. Me-
morial 1-2. Adr.^/il762jfp.l. Leth.(1800j.
Memorialbøgerne fra Lnnd (9: domkapit-
lets gave- og dødebøger). Paludan.Danm.Lit.
i Mtddelalderen.(1896).18.

I. Men, en (Kingo.129. Wess.94. Bag-
ees.NK.190. MO. Drachm.FÆ.63) ell. (nu
tbr.) et (Moth.Mll6. Holb.Paars.179. Høysg.
AG.35. CFrim.AS.59. Grundtv.Udv.V.22).
[me-'n] HøyHg.AG.3.5. flt. (l.br.) d.s. (Moth.
M116. Robtn'son.1.4. NMøll.Agam.31. KWiin-
stedt.Vejene/1914)..5) ell. f -e (ReynikeFosz.

(1747)..323). I en gi. bøjningsform (egl.gen.

flt.) findes i forb. til mene, se sp.1294"'-
{ænyd., glda. men, intk. (og fk.), æda. men,
oldn. mein, n., oeng. man, osax. men, oht.

mein; egl. substantivering af et adi.: oldn.

meinn, skadelig (if. Mened); jf. I. formene

? ordet bruges oftest uden art.; nu især CP

ofte arkais.) ell. dial. (Feilb. Brenderup.
§48. jf Esp.453))

1) skade; fortræd;isceri forb. som gøre,
tilføj e, volde men eW, have, faa, lide
men (af noget). 'Saa snart de (o: bjerg-

folk) Soelen seer, de deraf faar et Meen,
|

De fleeste bliver strax forvandlede til

Steen. Holb.Faars.179. 'Alfader skierme
(grenen) for Stormens Meen. Oehl.XXI.76.
*ieg (fik) meer end Bod for Meen. Grundtv.
tdv.Y.. „ „

" _ ' "
min egen \feen. Drachm.FÆ.63. | spec. (jf.

26. 'jeg har mig forregnet: det blir

M( " " :
_

bet.2.1): (alvorlig) leaemlig beskadigelse;
ZcB«ion. Skyder, eller kaster, nogen over
Hnns, Skib, eller Plankeverk . . og anden
deraf fanger Skade, Saar, Meen, eller Bane.
DL.6—11—4. det Meen (Jakob) fik paa
sin Hofte. HolbJH.1.68. *For at kurere
denne Meen (9: et brandsaar),

|
Man lader

Smeden, Stædets Doctor, hente. Wess.94.

(jeg spurgte) om han eller de andre havde
hait nogen Men af denne Tnv.Drachm.
8TL.244. lægen erklærede, at patienten
vilde faa (li^s)varigt men af paakørslen

\

II
i forb. som til men (f mens. Politiven-

nen.1800.2183). det vil blive, komme dig
til men. Moth.M116. *Saa drog de (o: kæm-
perne) frem til Fienders Meen. Oehl.LJI.
102. Winth.V.171. 'man kan blæse et

Horn saa falsk | Og blæse det saadan til

Men,
I
At ingen A^ster i Evighed

|
Kan

mere faae Tonen ren. Recke.ND.145. det
gaar en til men eZi. mene (jf.MDL. Esp.

10 453) {glda. gangæ til men(e) (Brandt.RD.
1.8.1.50), fsv.ganga. til men(a), jf. oldn. til

meins; nu kun dtal.) det volder en fortræd,

smerU. DFU.nr.9.18. MDL. jf Esp.453.

2) fe^l; lyde; brøst, (ofte i forb. uden
men ^.^Z". menløsy; om udtr. som men og
lak se II. Lak;. 2.1 ) (undertiden vanskelia

at skelne fra bet. 1 slutn.) om legemsfejl,
skavank; ofte i forb. m. præp. paa, til be-

tegnelse af det lem, organ, der er behæftet
20 med skaden, (han) haver Meen paa sit Øie.

3Mos.21.20. da skulde hånd . . baade hafve
stor Mangel paa Lærdom, saa og ikke ringe
Meen paa sund Fornufft. KSelskSkr.I.51.

*to velskabte Been, | Saa smidige, saa lette,

saa reent foruden Meen. Oehl.NG.170. Han
havde saadan et Meen paa Mælet, at han
af Undseelse vovede knap at lukke Mun-
den op. Grundtv.8axo.I.142. 2.2) (nu 1. br.)

om mangel, lyde, fejl ved en ting. 'Hvert
30 Træ var danned af Natnren uden Meen.

Holb.Metam.7. *De nye Støvler for ham
stod;

I
De blanke var og uden Meen. .Ba^-

ges.I.173. Oehl.L.1.154. *en Skjønhed uden
Meen. PalM.(1909).I.88. 2.3) (nu næppe br.^

om moralsk fejl, svaghed, brøst; i vi-

dere anv.: forseelse. Moth.M116. *I)a lød
det mildt: bekiend dit Meen, | At, Syn-
der, du kan vorde reenl (Trundtv.Udv.VJ22.

IJ
ordspr. (nu næppe br.): han er saa fri

40 for men som svineryg for ben olgn.,

han har mange fejl. Moth.Mll6. Biehl.DQ.
IV.66. V80. Levin, („om en SkinhelUg").

3) t sværge (sig) om men {ænyd. gTda.

swæriæ (segh) om men (Kalk. III. 74.

Rimkr.127), jf. æda. swæriæ men, wæriæ
mæth mene (hævde (sin ejendomsret) med
mened), fsv. svåria sik men ell. mensvåria
sik, mnt. mene sweren; sml. Mened, men-
svoren) sværge falsk. Moth.M116. 'svære

so sig om meen,
| Og vidne falsk til Tinge.

FalstJuv.20. VSO.
H. Men, et ell. (si.) en (Holb.KR.1.4).

[mæn] flt. -ner ['mæn ar] ell. (sj.) d. s. (Bag-
ges.Tryl.55). {substantivering afy.men (8.4))

t) (især spøg.) om en indvending, et argu-
ment, der indledes med men; m. prægnant
bet.: indvending; betænkelighed. „Det
Forslag er got nok. Men - - -" — „Du
kommer altid med dit Men, jeg troer en-

60 ten din Far eller Moor har været Men-
nist" (jf. u. Mennisty. Holb.Kandst.il.3. der
kommer han for at skille dig af med dine
Menner og dine Dersommer. iS/cue«/).Xii4.

„den Idee er ikke saa daarlig, men — " —
„Ingen Menner, ingen Indvendinger." Bag-
gerJI.216. Hun sae, at hun ikke vidste,
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om hun vilde være hans kæreste, men —

.

Paa dette men tog han sig forlov at kysse
hende. Hjortø. Kærligheds spind. (1920). 7.

\\

uden men, uden indvendinger, en meget
styg Hiatus, som dog vel i det mindste,
reent og uden men, burde forvises af vor
Poesie. Garst.(SkVid.YI.UO). en BefaUng,
der skulde lystres, straks . . og uden men.
EErichs.SM.174. 2) (efter ty. (ein) aber
(dabei); jf. aber; l.br.) i udtr. som der er
et men ved det, der er en mislighed, en
mangel, en hage ved det. der (er) imidler-
tid en saadan Hage . . et saa stort og for-

færdeligt „Men" ved denne Sag, at (jeg

følte) en Forfærdelse ved Tanken om (osv.).

Gylh.fl849).XII.122. Et „men" er der
alligevel ved det Jørg.(BerlTid.Vi2l931.Aft.
8.sp.4).jf.: *Mennesker — der ei for „men"
er' frie,

|
Der have deres FeH. Bagges.DV.^

VII.265.
III. men, adv. {fra (m)nt. men, man (se

IV. man^; jf^ V. men; nu kun dial. (bomh.,
sjæll., jf.: „endnu iydsk." Levin.)) blot;

kun; bare. || m. indskrænkende bet. Esp.
230. Faar I noget ordentligt at leve ved ?

Karna mente, det var men smaat. AndNx.
PE.(1914).IL109. OrdbS.(sjæll.). || i opfor-
dringer olgn. skrif nu men 80. Moth.^M96.
lad ham men Tade.Moth.M117. Esp.23Q.
Jal Kom men indenfor 1 4ndiVia3.FD. 7.

IV. men, konj. se imedens.
V. men, konj. [mæn] Røysg.AG.101. i

tryksvag stilling ogs. [m(a)n olgn.] jf. Dania.
1.61; undertiden (se især bet. 4:.i stutn.; ta-

lespr.) [mæn-, 'mænCOa, imæ'n(8) olgn.] jf.
skrivemaaden menne (Rørd.H.116. Hebo.
MD.60) samt Feilb. Dania.IX.46(sydsjæll.).

Il
nu kun (sj.) arkais. mens. Helt.Poet.163.

Sort.Tr.83. Holb.Intr.I.4^.6v.9.211osv. sa.Ul.

II.5 (derimod: men. sa.Intr.I.6.211osv. sa.

ULIV.llosv.; jf. sa.0rthogr.l09). JacBirche-
rod.B.59. KomOrønneg.1.141.II.203. Brors.

309. JPJac.1.222. jf.: man (maa)s\ge: jeg
var hos ham,men (og ikke mens) jeg fikikke
talt med ham. NvHaven.0rth.118. (ænyd.
men, medhen, me(dhe)ns, glda. me(dhe)n,
SV. no. færøisk men; sa. ord som imedens,
udviklet især af dette ords bet. 3 (og 4j, idet

den opr. tids-bet. udviskedes, og den under-

ordnede sætn. opfattedes som sideordnet (fx.

i tilfælde som: vi havde fred, men(s) hele

Europa laa i krigj; udviklingen er foregaaet

under paavirkning af (ved lydligt og betyd-

ningsmæssigt sammenfald med) mnt. men,
man, egl. adv. i bet. „kun, blot, undtagen"
(se IV. man, III. men), ogs. (jf. forb. men
dat, kun at, undtagen at, men) som ren konj.

:

men; jf.FalkT.Synt.227. Mikkels.Ordf.483.
Festskr.Feilb.141. \\ i glda. (som i æda.) brug-

tes æn (se III. endj samt (spec. efter benæg-
tet 1. led) num ell. utæn; sml. ogs. 1. alene 3.i)

A. t) konjunktionens plads, funktion
m. m. 1.1) men staar næsten altid (jf.dog
akl men u. ak sp.379*) forrest i det side-

ordnede led, og det forbinder regelmæssigt
kun to ensartede led (to hovedsætninger ell.

sætningsperioder, to sætningsled (ogs. fx. bi-

sætninger) af sa. art, to (attributive ell. ad-
verbielle) bestemmelser til sa. ord), hvoraf
dog det sidste ofte er stærkt forkortet (saa
at men tilsyneladende forbinder uensartede
led); se især u. bet. 2.i; jf. uregelmæssige for-
bindelser som: *(han) Til Raadet skickede,
men uden Haand (o : underskrift), et Brev.
Holb.Paars.310. nu kiender jeg, men des-

10 verre, alting igien. sa.Jep IV.l. i denne Sal

var . . en Samling af Familieportraiter, men
af den qvindelige Forslægt. FJHans.Novel.
11.405. sml. men forgæves (u. bet. 3.i),

men jo (u. bet. 3.2 slutn.), men nej (u. nej)
samt men som sp.l299^^- 1|

sideordningen er

ofte meget løs, især saaledes at men synes at

indlede en ny periode, se især 6e<.4.2; jf.ogs.

Mikkels.Ordf.556.564 j| hvor to bisætninger

forbindes med men, udelades (vist kun i re-

M lat. bisætn. og genstands-sætn.) undertiden
indledningspartiklen (det relat. pron. og at)

i den sidste: en Pige som døde ugift, men
havde ladet gaae 4re a 5. Mødommer af

Stabelen i sin Ungdom. Holb.LSk.II.2. jeg
mercker, at vi løber icke med Tiden, men
Tiden løber fra os, og vi blir staaende. sa.

Ul.IV.2. undertiden gaar den sidste sætn.

over til en hovedsætn.: han er som en af de
Frugter, hvis ene Side Solen har modnet,

30 men den anden er grøn og bitter. VilhAnd.
A0.II.49. Han viste mig en lille hund,
som han nylig havde købt, men nu vilde

han sælge den igen. Mikkels.Ordf.556. jf.:
der seer jeg Monsr. Leonard komme, som
jeg nyelig talte med om hans Kiærlighed,
men maatte bryde af, eftersom andre kom
imellein. Holb.Tyb.I.l. \\ i relat. bisætn. bru-

ges efter men regelmæssigt som og ikke der

(jf. dog der sp. 63P'«). 1.2) i forb. m. adv.;

40 men forekommer ofte forstærket ell. bestemt

V. hj. af efterstillet adv. som alligevel, der-

imod, dog, ellers, ogsaa ell. svarende til et

adv. i den foregaaende sætn. som ganske vist,

vel, se de paagældende ord (jf. dog men
kun ndf.sp.l298^^'). 1.3) {som efterligning af
lign. konstruktioner i lat.; højtid., nu næppe
br.) gentaget ved en række led, der alle

modsættes det samme foregaaende. Fienderne
bemægtigede sig hans Person og hans

50 Skib; men hans Dyder, men denne høi-

modige og uovervindelige Tapperhed,
denne Ære . . over alt dette havde de
ingen Magt. JSneed.(SkYid.II.117). »Erin-

dring 1 . .
I

Skiøn er dul Stor! . . |
Men tryg,

men elsket, som vort Ildsteds Skygge,
|

Kiendt som en Moders Røst,
|
Men mæg-

tig er din Glædes Lyd. Ew.(1914).II.199.

•var det ei en Pige,
j
Men Storm, men

Fader, som opholdt sig deri Pram.0.166.
60 B. konjunktionens betydning.

2) betegnende direkte modsætning, m.

omtr. sa. bet. som derimod, til gengæld, paa

den anden side. 2.i) forbindende to (ens-

artede) sætninger, hvoraf den sidste indeholder

to led, der modstilles to tilsvarende led i den

første, (den sidste sætn. er ofte stærkt for-
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leoriet),
fl

forbindende io sætninger m. forsk,

subj., hvis prædikater modsiilles. I have hørt,
at der er sagt: da skal elske din Næste .

.

Men jeg siger Eder: elsker Eders Fiender.
Mattn.5.44. 'Ridderen kneiser saa strunk
og stolt,

I

Men for Qvinden er Ydmyghed
Ziir. Oehl.L.L294. »Mand i al sin Kraft er
Muld,

I
Men Herren stærk, og tro som Guld

!

Grundtv.Udv.VJ23. En hvid Juul glør en
grøn Paaske, men „Jule-Sommer giver
Paaske^Viater". Thiele.III.12.\\ forbindende
to sætninger, hvis subjekter er identiske, du
dricker dig fuld andre Steder, men kom-
mer i mit Huns alleene for at giøre Kla-
meri. HolbJ^ep.V.4. Stik Kniven i Halsen,
mens Gaffelen i Rampen (o: ved forskæring
af en høne). Kletten.^ yTrencher-Bog.(overs.
1747). 28. 'jeg var syg, men nu er jeg
helbredet. Jn^.£>.J.85. Herrestøvler .. Skaf-
terne har været røde, men er sværtet
sorte. PolitiE.Kosterbl."/iol924.1.sp.2. jf.:
dersom du efterdags vilt være mig troe,

saa skal jeg forlade dig det altsammen.
Men hvis icke, saa skal jeg slaa dig med
Døren (o: afskedige dig).JRPaulli.JM.70.

II (jf- bet. 2.2) i tilfælde, hvor det ene mod-
sætningspar udgøres af et negativt og et til-

svarende positivt udtryk. Peninna havde
Børn, men Hanna havde ingen Børn.
lSam.1.2. ikke Lovens Hørere ere ret-
færdige for Gud, men Lovens Giørere
skulle retfærdiggiøres. i?om.5.i 5. Altsaa:
a) et logisk System kan der gives; b) men
der kan ikke gives noget Tilværelsens
System. Kierk.VII. 88. || t forb. m. kun.
I andre arbeyde kun med Hænderne, men
jeg med Kiernen. Eolb.Kandst.n.2. 'Jeg
er kuns Bondepige, men I en Ridder
atolt. Winth.VlJSOO. I er mange, men vi
er kun faa

|
|| undertiden (m. overgang til

bet. å.i) er sidste led af det ene modsætnings-
par erstattet af et spørgsmaal. vi ser at dra-
maet i oplysningstiden væsentlig bestaar
af slaviske efterligninger af udlandets bor-
gerlige dramer; men nu „Fiskerne", men
nu „Kærlighed uden Strømper", hvordan
bør de retteligst opfattes? I jf.: '„Gud
vaager over

| De salige. —" — „Men du!—
See hele Jorden sover . . | Men du! —
hvad har du seet og hvad befrygter du ?—

"

Ew.(19l4).1.146. 2.2) (jf.ovf l.26/f.) forbin-
dende et enkelt par ensartede led (et par
sætninger, der kun indeholder eet modsæt-
ningspar), hvoraf det første er benægtet, og
det andet indeholder en positiv bestemmelse
(en berigtigelse olgn.), der udelukker den ved
første led angivne; undertiden (hvor andet
led blot giver en nærmere bestemmelse til

første led) m. overgang til bet. 3.2. Man tæn-
der . . ikke et Lys, og sætter det under
en Skieppe, men paa en Lysestage. Jfaf^A.
5.15. Dette Werck er icke publiceret, af
nogen Ambition . . mens alleene for at
tiene mine Landsmænd. Holb.Intr.I.d" . Du
er ikke bortreven, men Du har fuldendt.
Mynst.ChrOehl.8. hun dansede ikke med

sin mand, men med en fremmed herre
1 1|

forbindende to imperativer, leed os ikke
ind i Fristelse! Men frie os fta det Onde!
Matth.6.13. 'troe ei meer, men see!T^>ss.
35.

II
ikke at . . men, se ikke 4.3.

3) betegnende et modsætningsforhold af for-
holdsvis løs, ikke udpræget art, saaledes at

2. led ikke staar i direkte modsætning tU,

ikke absolut udelukker udsagnet i 1. led, men
10 tilføjer en modifikation, en indskrcenkning ell.

en udfyldende bestemmelse til dette, der ofte
derved (især i bet. 3.2^ faar en vis indrøm-
mende bet. (ganske vtst, nok, selv om,
vel . .); især i fig. anvendelser (der ikke altid

med sikkerhed kan skelnes fra hinanden):
3.1) t al alm. *Hans Aande har en Lugt,
som ey enhver behager,

|
Men derimod

hånd veed at bruge Dæsmer-Kager. HeZ<.
Poet.121. hånd (blev) kast i een mørk Graf,

20 at hånd der skulle døe af Hunger, mens
hånd undflyede paa een forunderlig Maade.
Holb.Intr.1.9. 'vor sluen Kat,

| en ung og
lekker Muus fik fat,

| men da han i det
samme saae,

|
en Rotte lod han Muusen

gaae. ThielosArier.II.36. 'jeg
| Søger og

søger, men finder ham ei. Heib.Dv.25. Jeg
kan redde Deres Fader; jeg kan, men —
det foster.Oversk.Com.IV.107. 'Jeg kalder,
men man hører ei min Stemme. PaZJtf.F.

30 367. Jeg har spildt den heele Dag bort
paa at leede efter ham, men forgiæves.
Holb.GW.IV.1. lidt, men godt, se 1.

Udt 1.2. H forbindende to adj. til sa. subst.

(undertiden m. overgang til bet. 3.i). en
fornemme men fattig Kone. Eolb.Tyb.1.1.
*(han) talte . . | Med mild men med al-

vorlig Stemme.Lund.ED.147. (bogen) er un-
derholdende, men vel (o: lovlig) fantastisk.
Brandes.VII.170. Værkets to følgende,

40 men tidligere fremkomne Bind. VuhAnd.
LittJI.l. hun var ikke smuk, men ganske
køn

i
3.2) tilføjende et led, der betegner noget

søyn værende mod forventning elL sandsyn-
lighed, som usædvanligt ell. paafaldenae i

forhold til de i 1. led angivne kendsger-
ninger ell. de derved udtrykte forudsætnin-
ger. Jeg har ikke seet hende, men hen-
des Nærværelses Tønder har anstukket
mit Hiertens Svovelstikker. Eolb. Usynl.

50 II.l. 'Der lagde man og deres Been,
|

Men der er ingen Mindesteen.Thaar.PB.51.
*Han (o: en nisse) kom til Stormogulen

|

Og der, hvor Kæmpekaalen gror, | Men
mellem alle Kæmper

| Ham tyktes ingen
stor. Gerson.50D.45. Forstanderen vilde jo
nok beholde Barnet „et Ryk" endnu, men
om Betalingen kunde de ikke blive enige.
BistJ.197. Vinterfrakke . . skaaret og riet
sammen men ikke syet. PolitiE.Eosterbl.'^/i»

60 1924.1.sp.2. »Atten Børn gik frem paa Rad
|

Hos hans Far i Throndhjems Stad:
|
Døtre

sex og Sønner tolv,
| Men kun een blev

Tordenskjold. GRode.FU.76. || tilføjende et

led, der indeholder en komp. ell. superl. Saa
bliver da Tro, Haab, EaerUghed, disse tre;
men størst iblandt disse er Kierligheden.
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ICor.13.13. 'Vel født er vel en Trøst,
j

Men bedre vel opdragen. S<wfe.I55. *vi

kranser dit (o: vaarens) Navn, naar vor
Høst er i Lade,

|
men den skønneste

Krans |
blir dog din, SanteHanslDrac/t»w.

DVE.147. jf.: Det er vanskeligt at be-
skrive et Menneske, men det er umueligt
at beskrive en Hofmand. Holb.MTkr.564.

\\

(1. hr.) i forb. m. som ell. (nu sj.; Jf. bet. l.i

slutn.) der indledende en relat. bisætn., der
sideordnes (modsættes) et adj. ell. knyttes løst

til et subst., især for at betegne en modsæt-
ning til en egenskab, der plejer at tilskrives

dette olgn. en ung deylig og dydig Jom-
frue, men som intet har bekommet til Arv.
Holb.Hex.I.l. En Debilitet i Hjernen, men
som dog kommer fra Maven. Heib.Poet.I.
123. inde i selve Hospitalet, hvor de Gale
gik, (men som ikke gjorte Fortræd). HC
And.L.30. Kunst-Academiet (optog) i sine
aarlige Udstillinger . . en Mængde slette

Malerier og Skulptur-Arbeider, men der
skaffede dem utallige Besøgendes Mark-
stykker I?r2;.ZJJJ.i9i. Ordet Fædreland i

Bogens Titel er vel en Fane, men som
sænkGS.yilhAnd.Litt.IY.450. jf.: la Caro-
lina, en tydsk Coloni, men hvor allerede
i en Række af Aar det tydske Sprog er
Viååoå.HCAnd.SS.yiII.UO. \\ efter en hy-
potetisk hovedsætn. (ofte svarende til en bisætn.

m. hvis ikke^. VSO.(u. men 1 a). Nu havde
de nok ogsaa faaet hverandre, for han
havde rigtig Godhed for hende . . men saa
skedte det, at (osv.). Blieh.(1920).XXIV.61.
jeg vilde have besøgt dig i sommer, men
saa var det, at jeg blev syg

j ||
(m. over-

gang til bet. 3.8^ i forkortede udtr. som men
'i O- jeg troede det ikke muligt; men jo

(o : det var det sandelig alligevel). D&H. men
nej, se nej. 3.3) m. bekræftende, forsikrende
ell. understregende bet., navnlig som beteg-

nelse for, at noget (ganske vist) kun gælder
til en vis grad, under visse omstændigheder,
men (dog) gælder; ikke desto mindre;
alligevel. || itilfælde, hvor en tidligere nævnt
ell. antydet tanke genoptages med eftertryk.

•Du køler Hevnen— gyseligt— men køler
den. Oehl.XXX.173. Bliver hun forlovet
med Julius — thi endnu er Spørgsmaalet
svævende . . — men bliver der Alvor af

den Forlovelse, da (osv.). Hrz (Vintergrønt.

(1866).155). det gaar langsomt, men det
'gaar \jf.: Da, men vel og saa først da .

.

mærkede han (osv.). YilhAnd.Litt.IlI.52.
\\

m. overgang til bet. 3.4, i tilfælde, hvor en
løst tilknyttet indvending, indrømmelse, be-

tænkelighed, undskyldning olgn. fremføres
først, hvorefter det, der egentlig skulde siges,

tilføjes med men. Damerne maae ikke blive
bange, men jeg maa ligesaa godt sige det
strax, der er indløbet en liUe Ubehage-
lighed. Grundtv.BrS.20. det er næsten en
upassende Historie at fortælle I men det
er ganske vist I IICAnd.VL158. De maa
tie stiUe dermed, Sem, men jeg er bleven
forlovet. Qoldschm.Hjl.il.568. det er ikke

for at smigre, men du har klaret dig smukt
|

i høflige (undskyldende) spørgsmaal: Und-
skyld . . at jeg taler saa frit, men er De
egentlig rigtig vel? KLars.GV.108. jf:
Naa Gud forlade mig, men troer jeg ikke,
at mit hele Huus er blevet forrykt Heib.
Poet.I.163. ofte i udtr. som jeg ved ikke
hvorfor (hvordan), men (osv.). Jeg
kan ikke sige hvorledes — men jeg kunde

10 ikke blive der længere. Ew.(1914).1.276.
Jeg veed ikke, hvorledes det var, men .

.

denne Overraskelse (havde) noget saa
Pirrende for mig. Oehl.XXV.260. Jeg veed
ikke rigtig at forklare det, men jeg synes,
der er noget Fremmed i din Tone imod
mig. Gylb.III.153. Jed véd ikke . . men
hun har Øjne, som søger hun alt Støvet
paa Møblerne, ^aw^.i.9. i indirekte anfø-
relse: Hun kunde ikke selv forklare sig,

20 hvorfor hun var saa taus, men hun
havde slet ingen Lyst til at tale. CBernh.
NF.V1.162. 3.4) (undertiden m. overgang til

bet. 4.1 ; især i samtale ell. i ræsonnerende frem-
stilling) tilknyttende en indvending, en be-

tænkelighed ell. en (forklarende, undskylden-
de) imødegaaelse, et modargument (af ell. mod
en tænkt indvending). Montanus: „Kand
ikke et Skib løbe med jer uden at I slaar

Halsen i tu?" — Jesper: „Men I siger jo

30 at Jorden løber omkring," Holb.Er.III.2.
Naar I kand beviise mig det, saa faaer
jeg vel at troe jer. Men det er just Knu-
den at beviise aet. sa.HP.III.8. Men du
veedst vi har ingen Penge meer . . Men
vi kommer da til at haste . . Men var det
ikke dog bedre, om vi skrev hiem? Ew.
(1914). IV. 234. Du fordærver det ogsaa
ganske for Dig selv, en saadan Fortrolig-
hed er meget ilde anbragt. Men det kom-

40 mer af det forkeerte Liv, Du har levet.

CBernh. IX. 130. M. kom løbende, udraa-
bende, næsten forpustet: — Undskyld, jeg
kommer saa sent, sagde han: Men jeg
kommer lige fra Badet. Bang.Mi.l49. men
dine Kxav ere virkelig ogsaa overdrevne.
D&H.

II
indvendingen har spørgeform. Paa

den ene Side staar Philosophien . . paa
den anden Side, min Kiæreste . . Men skulle

Erasmus Montanus af nogen Ting lade sig

å) bevege at staa fra sin Meening? Holb.Er.
1V.4. ja hun havde jo rigtig nok havt
Tøfler paa, da hun kom hjemme fra; men
hvad kunde det hjelpe. HCAnd.VI.35. „jeg
kan ikke se andet, end at Peter maa have
gjort det." — „Men du vil da ikke be-

sKylde din egen bror for tyveri?"
|
men

— kunde man her indvende — er dette

ikke en fordrejelse af problemet?
j || (jf.

III. end 2.1^ indvendingen begynder m. en

60 betingelses-bisætn. (undertiden uden flg. efter-

sætn.). „Jeg holder for, mand skulde klæde
ham (o : Jeppe) gandske af, og legge ham
i Herrens beste Seng." . . „Men end om
hånd vaagnede op i det samme?'* Holb.Jep.

1.8. *Men havde de ej saadan let,
|
Var

Ulykken vist ikke sket\Bastian.Nr.l.4. „leg
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skal sige det til ham i aften." — „men
hvis han na slet ikke kommer (saa faar
du jo ikke sagt det)"

i || j^ men, nej
men, se III. ja 2.3, nej.

4) (dels til bet. 8 (jf. ogs. 2.1 slutn.) , dels

(spec. i den ndf. 1.28 ff. nævnte anv.) ved efter-

ligning af tilsvarende brug afkonj.som gr. dé,

lat. aatem, ty. aber samt oldn. en (se III. end^)
som indlednings- og overgangspartikel uden
(ell. m. stcerkt svækket) modscetnings-bet. (no-
gen fast grænse ml. bet.B og 4 kan næppe
sættes). 4.1) i al alm.; oftest indledende
(fremhævende) et nyt (og vigtigt) led i en
fortælling ell. argumentation. Jordkloden er
altsaa et Ledemod af vort Solsystem . . men
paa samme Maade er dette atter et Ledemod
I det nærmest høiere System. Ørst.AN.1.35.
Det var nu det, men det var Kong Knud vi
kom fra. Griindtv.Saxo.II.310. De kom da
til Høibords, og Amlet med, men immer
sad han og rynkede Næse ad den konge-
lige Anretning, sww/.i.i 73. 'Men vogt dig,

o min Pige, for Elverkongen seer dig.

Heib.Poet.III.364. Dette er sikkert Hol-
bergs Stemme. Men Paavisningen af Hol-
bergs Personlighed i hans vistnok første

Komedie føres viaeTe.VilhAnd.Litt.il. 40.

II
(bibl. ell. arkais.) indledende et led, der ikke

ønskes fremhævet i forhold til det foregaa-
ende. han førte Sk]enken frem til Eglon,
Moabitemes Konge; men Eglon var en
saare fed Mand.^otn.S.i?. Luc. 1.6,11,13
osv. En Høvding var sat over hvert Tu-
send, og et Banner var med hver Fyl-
king; men af Fylkinger vare tre og tre-

dive. Grundtv.PS. 1.486. Og der var ved
Slottet en Blomstergaard . . Men skønnere
Have har der ikke været i Verden! KLars.
BB.10. I i samtale, hvor man ønsker at gaa
over til et nyt emne (undertiden m. overgang
til bet. 2j. slutn.; ofte m. drævende udtale, jf.
ovf.sp.l29o^^). Montanus: „(han) Sætter
mig Lectissimus for (o: før) Doctissimus
. ." Jeppe: „Men fik min Søn da ikke tale

med Jeronimus?" Holb.Er.III.l. Jeg troer
heller icke, at man kunde faae en Am-
bassadeur meer extraordinair end du est.

Mens hvad er ellers dit Ærende? sa. Z7L

II.o. Men Skierts til Side — Hvad er det
for Historier med hendes Jomfrue?£!r.
(1914).II.30o. „Det er ikke for ingenting.
Folk kalder Jer for den klogeste Kone i

Byen." — „Men-ne — med en gammel
tilsammen har en ung ingen Gammen."
Rørd.H.116. 4.2) som en slags interj. (ofte
i forb. m. et adv., en interj.), især som udtr.

for overraskelse, forvirring, (ofte i forb. m.
jo; om udtr. som men dog, men hvad, se

dog 2, hvad 1.3j. Men der seer jeg Monsr.
Leonard komme. Holb. Tyb. 1. 1 (jf. Arlaud.
158). 'Men see kunl nu har de jo Landet
fat,

I
Og frelste de springe paa Stranden.

Blich.(1920).XXI.186. *Det var jo vor
gamle Hjort! | Men der er jo mit Smykke?

|

Det vil mig Lykke spaae.TFtn^A.fi.F.506.
Da hun laa i Sengen, tænkte hun pludse-

lig: — Men Appel er jo saaret. .Ban^f.T.

118. jeg forstaar det nok; men at han
dog kunde gøre det! | ih men ja, se ih
sp.77^. I (jf. m. end 2.2; t tiUale, i forb.
m. (stærkt betonet) propr., oftest m. bebrej-

dende bet. Men Henrich! end de Penge,
du lovede mig? Holb.EP.III.13. *Men
Clara! hvorfor rødmer du ved Berlings
Avis?

I
Den er jo dog ellers anstændig.

io HeibJ'oet.IX.71 Andersen; men Ander-
sen, saa gør dog deres Pligt! Drac^m.ri'.
280. B indledende et forundret, bebrejdende
ell. bekymret spørgsmaal ell. udraab. Den
Karl (o: kromanden) maa vi have afskaffet.

Men hvad er det som ligger paa Vejen?
Holb.JepJ.8. Men Herre Jemini! Staaer
I her og holder Faddersladder, istedenfor
at gjøre Alting istand? Heib. Poet. VL 222.
(han) traadte ind ad Køkkendøren . . „Men

20 er det Dig, Tønnes?" sagde Nanna.DracA»n.
PV.93. t forb. »M. ogsaa: Men hvorledes
læser Du ogsaa. Kierk.IV.31. men hvordan
er det ogsaa, du sidder og klatter med
farverne?

\

VI. men, interj. se I. Mand 14.3.

Men-, i ssgr. især ['me'n-] (oftest arkais.

eU. hos sprogrensere) til I. Men 1.

Menage, en. [me'na'/s ell. (1. br.) m.
fr. udtalé\ (som gengivelse af (ældre) dagl.

3» tale: Menås. Moth.Conv.M98. jf.Feilb.). flt.

-r. (fra fr. ménage; jf. menagere. Mena-
geri, menagerUg samt Platmenage) 1) (nu
oftest spøg. og lidt nedsæt.) husholdning;
husførelse, (ofte i forb. sotn holde, føre
(en) menage;. (de) af Garnisonen, som
holde deres egen HAen&ge. MB.1739.666.
han foreslog . . at jeg skulde tage mig af

ham, føre Menage sammen med ham.
OBenzon.ML.37 . (Herman Bang) levede

*o ikke ødselt; tvertimod gjorde hans dag-
lige Menage et nærmest jævnt Indtryk.
PARosenb.HermanBang.(1912).88. PLevin.
HL.243. spec. (^ ; foræld.): Menage . . For-
eningen af flere Folk i samme Compag-
nie, for at spise sammen; i Almindelighed
et Corporalskab. JftZTe/cwO. || mere konkr.,

om (indbegrebet af alt, hvad der hører til)

et hjem. dette Værelse, hvor Enhver kan
gienkjende en Pebersvends Menage. Gylb.

50 XII.146. De tre forældreløse . . var helt
stolte over deres UUe Menage. AndNxJPE.
111.55. O i videre anv., om forhold mel-
lem personer, maade at indrette sig
paa, især af usædvanlig, opsigtsvækkende
ell. løjerlig art: „redelighed". Givtermaal
er Kierligheds Ligbør. Men da vi engang
ere fødte til ømme Følelser, saa — maa
man indrette en Slags Menage, som —
som ikke bringer Kierughed paa Ligbøren.

60 Skuesp.XII.161. Vi var et Par Malere .

.

og saa en Model. Hende vaskede vi i

en stor Balje hver Lørdag Aften . . Haha
vaskede I hende I Gud, sikken

Menage. r^tt6or^J^.^4.j/.i''et7&.^tt.manege;.

2) t sparsommelighed (jf. menagere 1,

menagerlig 1). en Dame, som hun be-
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rømmede af Gudsfrygt, Menage, Taushed,
Stillhed. Holb.Vgs.V.3. de Givte maa be-
stræbe sig paa al muelig Menage. Beskr.
^^/el745. Leih.(1800). ved smaa Indtægter
lærer man Menage. JBaden.FrO. Meyer.

Il
i forb. m. med (ell. til^: besparelse.

lade Cataloquen rigtigen over det hele
Bibliotheque trykke, med saa korte Titler
og stor menage som muligt var. Gram.
Breve.29. jf. Menage -lampe, -ovn: (fej-
len ved de gamle lamper var) At de ey
brændte med Menage nok. LTid.1725.613.
Jern- og Leer-Ovne (kan) sættes i den
Stand, at mand til stoor Menage . . kand
giøre stoore Værelser varme i en temme-
Ug Tnd. smst.1738.457. Menage-, i ssgr.

især (nu næppe br.) til Menage 2. -baik-
kelse, en. en art vandbakkelse. OeconH.
(1784).1.274. -br«d, et. brød, der (afspar-
sommelighedshensm) er bagt af hvedemel m.
tilsætning af andre melsorter. JCLange.B.
245. Franskbrødbagere . . bage Fransk-
brød og saa kaldet Menagebrød af Hvede-
og Rugmeel ti]lige.Funke.(1801). 11.605.
(JhMourier.Brød.(1821).173. -lampe, en.

sparelampe, af Siv forfærdigede Menage-
lamper. Penia.1808.336. Blich.(1920).XV.
214. Meyer. -OTn, en. spareovn. MR.1810.
252. Meyer.
menag^ere« v. [mena'/e'ra] ell. (i folke-

ligt spr.) alm. [mena-, mena-, meni-, mina-,
mini'se''r3 olgn.] jf. skriftformer som mena-
sere. Moth.Conv.M98. minagere. Cit.1737.

(AarbMor8.1927.56). menesere. Bregend.
MAG.69. mQnlc&re. Drachm.F.I.510. AKohl.
MP.II.86. minnesere. GTimm.MortenVen-
delbo og Fruentimmerne.(1913).62. minicere,

minisere. Wied.L0.283. Hjortø. UFS. 63.

CHans.S.23. Ude og njemme.^/iil928.4.sp.l.
sml. endvidere Feilb. samt PoU*/8 og^^l%1920.

7.8p.4.*°/al920.11.sp.lff'.). -ede. (sv.menagera,
no. dial. menesera; fra fr. menager; jf.Me-
nage, menagerlig; dagl., vulg. (gldgs.) ell.

dial.)

1) være økonomisk, sparsommelig
(med); spare (paa). det er skeet for at

evitere Vidtløftighed og Omkostningen
derudi at menagere. LTid.1724.795. (skib-

manden skal) lægge Ballasten, som det
ham af Officiererne befales, strøe den,
menagere Rummet saa meget mueligt er.

SøkrigsA.(1752).§444. Leth.(1800). Meyer.
OrdbS.(sjæll ). || i forb. m. paa ell. (m. over-

gang til bet.2-é) med. (det) syntes raade-
ligt, for at menagere paa Republiqvens
Omkostning at give (en del afhæren) Af-
sked. Holb.Intr. II. 180. min Vaskerkone
taler om at „minnisere med Sæben". PoZ.

^^/8l920.7.sp.4. hun bør . . lære at mini-
cere med sin Stemme for at samle dens
fulde Styrke . . til de afgørende Strofer.

smst.^^lnl930.8.sp. 3. OrdbS.(Loll.-Falster).

2) behandle paa rigtig, passende maade;
bruge forsigtigt (økonomisk); ni.h.t. person:
behandle hensynsfuldt, forsigtigt; tage hen-
syn til. Samme Lord . . blev formanet

til at menagere sine Fiender, paa det at

han kunde blive desmildere medhandlet,
hvis han faldt udi deres Hænder. £^oZ^.

MTkr.193. (skibschefen) skal i Storm og
Uvejr menagere Flag og Gjøs saa tidt,

som mueligt er. SøkrigsA^1752).§174. Jeg
har ingen Anstrængelse gjort for at mena-
gere den Opinion, som forefandtes, da
jeg netop bestandig gik ud paa at frem-

10 bringe en ny. Brande8.(Detl9.Aarhundrede.
1874175.405). \\ i forb. m. med. han vil

nok minisere med den (o: en bog), bedre
end min broder Jens. Hjortø.UFS.63.

3) optræde paa en rolig, behersket maade;
afholde sig fra anstrengelser, voldsomme be-

vægelser, overdrevne nydelser olgn.; holde
maade; moderere (sig); „tage det roligt".

•Jeg har reden
|
Langt skarpere tilforn .

.

Nu, man bliver corpulent
| Og sagtens

20 gammel, har jeg menageret
|
Betydeligt.

Hrz.YlII.226. (Atterbom) forstod aldrig
at tage Hensyn til de virkelige Forhold
og menageTe.VVed.SE.327. Kan Du da
ikke lære at holde Maade, Menneske?
Naar her er travlt, saa skal Du nok faa
Lov til at hænge i; men naar vi nu ikke
har andet end de Laase, saa maa Du mi-
nisere, forstaar Du. Ude og Hjemme.^/nl928.
4.sp.l. jf. Feilb. OrdbS.(Loll- Falster).

\\

30 (sj.) m. obj. Adjutanten bad os i Øret at

menagere Spørgsmaalene , efterdi nogen
Giensvar maatte incommodere den gamle
Mand. Klevenf.BJ.173. „Det er rædsomt,
Richardt, som du idag snuser. Man kan
knap staae dig nær." — „Nu, jeg skal søge
at menagere det." Hrz.IV.235. || i forb. m.
med. Ved Siden af dette Konkurrence-Ar-
bejde havde jeg saa tillige Kirkekommis-
sionen, som dog menagerede lidt med sine

40 Møder i den Tid. (OMøll.&)SkatRørd.Brev-
veksling.II.(1916).203. (naar folk) nu var
kommen et godt Stykke ind i Tyverne,
saa skulde de alligevel hellere se at me-
nesere med SpTæUeTiet Bregend.MAG.69.

II
(tiu sj.) refl.: moderere sig; spec: styre

sin vrede. Deres Helbred fordrer, at De
menagerer sig. PAHeib.Sk.1.174. Hr. Rit-

mester! menageer Dem, og tael ikke saa
ubesindig. Skuesp. VIII. 137. JBaden.FrO.

50 Meyer.
Menageri, et. [menafOJa'ri-; i ssgr.

-iri] ilt. -er. {fra /V. menagerie; egl. om alt,

hvad der hører til en (landlig) husholdning;

jf. Menage) egl.: samling, bestand af
dyr; sted, hvor disse opholder sig; tid-

ligere om (større) hollænderi og fjer-
kræbestand (jf. JBaden.FrO.) ell. (især)

om fornemme herskabers dyregaard, sam-
ling af sjældne (vilde) dyr, om en pri-

60 vat zoologisk have (jf. HtstMKbh.2R.II.
19.30); nu næsten kun: samling vilde
dyr, som føres omkring og fremvises
paa markeder olgn. Lfid.1732.430. Kle-

venf.BJ. 95. adskillige vilde Dyr, som Lø-
ver, Strudsfugle, Cameler og deslige, som
i det Friderichsberger- Menageri (o: kon-
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gens zool. have i Frederiksberg have) forvare-
des. Thurah.(EistMKbh.2BJI.30J. Depar-
tenientsiidenden.1861.413. det var et af de
største rejsende Menagerier i Verden .

.

Det ejede en Flok udvoksne Elefanter;
der var en Vogn fuld af ene Løver. JF
Jens.NH.o. jf.Jspøg.): (i sengene var der

ofte musereder olgn.j Men der var andre
Skabninger, der optraadte i Menageriet,
nemUg Lopper og Lus. EPEanfsen.Éenlig-
hed i gl.I)age.(1928).16. B (jf. Menage i;

overf. „Jeg delte saamænd gerne mine
Par Skilling med en proper og agtværdig
Mand, der vilde være Far til mine fem
uskyldige Børn!" — „Og hvem tror Di
vilde gaa ind til saadant et Menageri, sæl
om han blev forgyldt!" — „Menageri, Hr.
Thomsen! — Mine Børn er født i ærligt
Ægteskab, vil jeg tillade mig at si'e Dem !"

Wied.Thum.S9. KunstmusA.1915.32. | heriil

hl. a. Menageri-ejer, -telt, -vogn (JTJens.
NE.9), -vogter (vAph.(1759). Panum.467).
menagerlig, adj. [mena'Je'rli] (dial.tn.

former sommeiie-,mineseT\ig.Rose£ruhn.
UnderEjemmetsTag.(1905).46.OrdbS.(8Jæn.,
fynsk), jf. FeUh.). (/y. menagierlich; til me-
nagere) 1) (nu næppe br.) til menagere 1:

husholderisk (1); sparsommelig. Den
menagerlige Siæl, naar den faar den ød-
sele paa Knæerne, saa blir hun {o: deti rce-

felsindede) menagerlig, og skicker mig i

{yen efter en Rug-Simle til Frokost. Eolb.
Vgs.I.l. leie . . de fornødne Vogne eller

Forspand paa menageerUgste og bedste
liiaaåe. Eef:kr.^*/al744. Meyer, jf.: mena-
scherlig kalder man især den, som skaa-
ner og tager sine Ellæder og øvrige Sa-

fer vel i Agt. JBaden.FrO. 2) (nu iscer

taZ.^ rti menagere 3 : maadeholden; mo-
derat; beskeden; rimelig; ogs.: med-
gørlig; føjelig. Nu, nu, Pedro! vær no-
get menageerlig med dine Expressioner.
Eolb.DE.III.2. „Men jeg skal hævne mig
— jeg skal —" — „O nei, lad være! Men-
neske! Ven! hvad Du gjør, saa tænk —
tænk, og tag den Ting menageerligt."
Oversk.Com.V.137. Meyer. Feilb. OrdbS.
(sjcell, fynsk).
menasere, v. se menagere.
mende, interj.se LMand 14.2.

S nken-druii.ls.eny part. adj. {vist dan-
net efter menslaa; arkais.) døddrukken, hvor
er den Plet, I har seet mig hgge men-
drukken ? JPJac.(1924).lJ4.
mene, v. ['me'na] præs. -er ['me-nar]

(Eøysg.AG.139) ell. (nu kun dial.) men
[me-'n] (Eolb.Sk%emt.D6^. sa.StuJ.9. Kom
GrønnegJII.199. Luxd.Dagb.II.337. Bøeg.
S.16. Grundtv.PS.IV.169.V.409. jf. Eolb.
Orthogr.113. NvEaven.0rth.118. Kort.l68f.);
præt. -te (tidligere ogs. skrevet -de. jf. SBloch.
Sprogl.155) ell. f -ede (Eolb.Ygs.11.2. saÆp.
V.92); part. -t [me-'n<ri (Eøysg.AG.136) ell.

t-et (EolbJ*antsJI.2. sa.Eh.24. jf.: I sté-

den for . . ment . . skriver man rættere . .

menet. Eøysg.AGJ36).vb8.jf.NLtmng. {glda.

d. s., sen. oldn. meina; fra mnt. meinen, me-
nen, sml. ty. meinen, eng. mean; jf. II. for-
mene)

1) (jf. Mening 1) have i tanker; tænke
paa. 1.1) (jf. bet. S) m. obj., der betegner det

(den person, den ting, det forhold), hvorom
en vis handling ell. (især) ytring drejer sig:

have sine tanker henvendt paa; tænke
paa; ogs. m. h. i. noget ikke umiddelbart for-

iostaaeligt: hentyde, sigte til; ville give
udtryk for. (undertiden, iscer i tilfælde som
jeg ved ikke, hvad han mener, m. over-

gang til bet. ^). *„min store Sultan eier
dog

I
En Ædelsteen af meget størreVærd,

I

End alle disse" . . „Ha, jeg forstaaer dig,
j

Min Dotter meener dul" Oehl.I.157. 'Siig
hvilken Øxe, Mester, mener Du? | Thi
der er to, der sig fra Bjælken hæ\eT.Eauch.
SD.II.76. han taler ofte uforstaaelig; men

20 de, der, som jeg, kjende ham nøjere, for-

staa alligevel, hvad han mener. Goldschm.
y1.409. *(du) vendte . . imod mig et spør-
gende Blik . . ]

siig mig, lille Karen, hvad
mente du da? PlougJ.173. | i forb. m. med
ell. (nu sj.) \ed(Wes8.oO. SibbJJ39). Hvad,
Hvem mener du dermed.Moth.Ml18. mee-
ner Du, jeg meente noget med det jeg
sagde. Lodde.(SkuespJV.350). Jeg meente
ikke hende dermed. 3fO. Det er ikke let

30 at sige, hvad Forfatteren har meent med
dette Udtryk. s»i8f. | i forklarende tilføjelser,

rettelser olgn. det mindre Nattens Lius, jeg
meener Maanen. Eolb.Bar8JI.8. 'Een væl-
ger sig en Rose, Een en Lilie, | Jeg me-
ner Lilievand, til Hjertets Trøst.PalM.
(1909).I.24(jf.smst.493). han døde d. 23 juni
— nej, jeg mener d. 23 juli

j | ipass. jeg
ved ikke, hvem der menes, naar der tales

om planens ophavsmand
i
t forb. m. med:

40 hvad siger min Søn Carl? — Hvis her-
med menes mig, tog nu vor Helt tUorde:
da kan jeg aldeles ikke paatage mig den
tiltænkte Rolle. PalM.ILJl.76. (nu næppe
br.) i udtr. som det var ham ment, det

var tiltænkt, møntet paa ham, sigtede tU
ham. Jesus (gav) tilkiende, at een af Apost-
leme selv skulde forraade ham, og, da Ju-
das spurte om det var ham meened, dulte
han det ikke. Eolb.Kh.24. naar . . en set-

50 tes i Skat for 20 Rdlr. kand han krympe
sig derved; men naar den samme Sum
deeles, saa at en Part settes paa Peruk,
en anden paa broderede Veste, finder han
sig bedre derudi, saasom han indbilder
sig, at det er ikke ham selv, men Peruken
og Vesten meened. sa.EpJI.74. CBernh.
NFJ.197.l(jfsp.l307*^^) i tilfælde, Aror
der betegnes en uoverensstemmelse ml. det, man
tænker paa, og den ledsagende handling ell.

60 ytring, jeg sagde Cæsar, men mente Au-
gustus

i
især italem. som: slaa paa vognen

og mene hestene, se Hest sp. SO', vise vand
og mene Uden, se Ud sp. 104K se paa
kaalen og mene flæsket, se Kaal sp. 103V

.

1.2) {nu 1. br. og vist kvn ved efterlign, af eng.

mean to do olgn.;jf. Mening I.2) styrende en
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inf.; m. h. t. handling, hvorpaa ens opmærk-
somhed er rettet; have i sinde; agte. (un-
dertiden (hvor det ikke kan afgøres om der
foreligger en hensigt ell. en blot formodning,
om hvad man vil (kunne) gøre) med over-

gang til bet. 4.2J. adskilUge Bispe (blev)

anholdne, og . . meenede man ved denne
slette Medfart at tvinge dem til at com-
municere med Attico. Holb.Kh.B03. „Mee-
ner hånd da at gaa forklædet ind at ent-
føre Hænde?" — „Ja! Det har hånd i

sinde."Zb»w Grønneg.1.299. VSO. (han drog)
til Antiochia, idet han i Hovmod meente
(Chr.VI: var i mening^ at ville gjøre Jor-
den saadan, at man kunde seile derpaa,
og Havet saadant, at man kunde vandre
åerpaa.. 2Makk.5.21. Om det var en Af-
tale? . . Det mener du ikke at spørge
oml ERode.S.107.

2) m. nærmere bestemmelse af den tanke-
gang ell. de følelser, der ligger bag ved ens
handlinger, ytringer ell. optræden. 2.1) m. h. t.

enkelt handling ell. (især) ytring: have en
vis (oftest: nærmere bestemt) hensigt med;
lægge en vis betydning i; iforb.m.adv.
olgn.: Hvorledes meener Du dette, hvad
vU Du dermed sige. Leth.(1800). (jeg har
tænkt:) hvad om her endnu havde været
lynggroet Hede . . uomrodet af Menneske-
hænder! Men . . jeg meente det ikke al-

vorligt. Blich.(1920).XIV.34. mene noget
af hjertet,seHjertesp.^49*°.

II (jf. hjerte-,

velment^ i perf. part. (som adj.). det var
ikke saa (o: saaledes) meent (o: jeg vilde

ikke med, hvad jeg sagde, udtrykke nogen
mistanke mod jer). Holb.Pants.II.5. *Jeg
venlig hilsede

|
Dog ey saa meget meent,

som jeg det net fTemh&T.ReynikeFosz.(l 747).
508. vi høre det sagt som Spøg, og meent
som Alvor. Mynst.Betr.II.133. her ligger
min Dagbog med sin forvirrede men høj-
tidelig mente Indledning.Buchh.Un.l2.jf.

:

en Figur i Stil med Rafaels hellige Ce-
cilia . . er ikke lykkedes saa godt, som
hun er ment godt. KM.ads.Marstrand.323.

II
(jf.bet.i.islutn.) uden adverbiel bestemmelse,

m. prægnant bet.: inderst inde, for al-
vor, ærligt tænke ell. føle noget. Hånd
mener ikke et ord af alt det hånd siger.

Moth.M118. Jeg er ikke Pige for at sige
et og meene et andet. Jacobi.(Skuesp.IV.
131). han . . siger . . hvad han meener,
og meener, hvad han siger. Basth.Tdle.

(1782).32(jf.Mau.8565). *Af Stolthed kunde
mit Hierte stige,

|
Hvis De meente, hvad

De behager at sige. Oehl.SE.26. mener
du for alvor det (du der siger)?

| || (nu
dial.) uden obj.; i forb. w. af : „Nu kom-
mer Ridefogeden." Den anden (bonde)
siger: „Det maa du sige, gid Fanden
havde ham!" „Hører du det?" siger Fan-
den (til ridefogeden), „det mente han af";
og dermed rejste han af med deres Ride-
foged. Krist.JyF.IV.342. Feilb. jf.: (han)
behandlede hende haardere og raaere,
end han egenlig mente atJPJac.(1924).

1.294. i forb. m. med; især i udtr. det
mener du ikke med, som udtr. for
undren, bebrejdelse, forargelse olgn.: det er
ikke din (alvorlige) mening, „du (burde)
have været haard og ubøielig." . . „Fy
Kone! det mener du ikke med." PÆiffetfe.

Sk.III.259. „stod det til mig, skulde jeg
selv begraves i Økloster . ." „Det mener
du ikke med. Barn!" Jn^.PO./I.509. 'Det

10 er din Spøg; du mener ei dermed, fi^cife.

Poet. III. 303. HCAnd.II.245. Feilb. II.
566b^\ jf.: „Naa, Skaal og til Lykke med
Handelen!" sagde Manden, hvorpaa han
tømte et Halvpægleglas, som om det
havde været 01. „Hvem som mener med
det, bærer sig ad, ligesom jeg," føiede
han til. AntNiels.FL.lI.lOl. 2.2) m. h. t.

handlinger ell. optræden, der er bestemt af
et vist sindelag, en vis indstilling over for

20 nogen ell. noget: nære visse (venlige ell.

fjendtlige) hensigter ell. følelser; især i

forb. m. maades-adv. (nu oftest i udtr. som
mene det godt osv.) ell. i forb. m. med
(styrende en betegnelse for handlingen, ytrin-

gen) og m.nægtende pron som obj. De Franske
ere hiertens artige Folk derudi (o: i tale-

maader), skiønt de meene intet dermed.
Holb.Jean.III.l. Kiøbenhavn (har) alt for
mange Hindringer at kaste i Veien for dem,

30 der mene det bedre, end de giøre (o : m. h. t.

brevskrivning). Langebek.Breve.350. 'Fryg-
ter ikke

I
Hans (o: den fremmede officers)

Ord og hans Blikke!
|
Han mener det

neppe saa slemt som I troe.Heib.Poet.
Yli.195. Han skiender undertiden og er
opfarende; men han mener intet ondt der-
med, ilfO. Saae Du . .? han lod skuldre!
Vil Du nu troe at han mener det alvor-
ligt (o: holder afmig)?FritzJiirg.nr.20. 'Du

40 mener det godt. Draehm.STL.151. mene
(det) ilde, se ilde sp.ll7^\

\\ {jf. ty. ich
meine ihn, jeg er venlig stemt mod, holder

af ham) m. angivelse af den (ell. det), over

for hvem man nærer det omtalte, sindelag,

tilknyttet direkte ell. m. præp. med; nu især

m. ubest. pron. det som obj. Hånd mener
dig intet got. Moth.M118. *En Hund ham
(o: forræderen) ofvergaar, som meen sin

Herre got. Wing. Curt. 501. *Hvo ey vil

50 følge, kan det ey |
Med Gud oprigtig

mene.Brors.51. Han meener dig vel.Høt/s^'.S.

79. *den Mand,
|
Som meente hele Ver-

den Ondt, mig meente Godt. Oehl.XII.231.
*Karl for sin Hat var Sverigs Drot,

|

Mente det ej med Fredrik godt. Grundtv.
PS.VI.410. mig kan Du troe! jeg mener
Dig det godt. HCAnd.V.306. uegl: Solen
mener det godt med os, naar den skinner
varmt. VSO.

60 3) (til bet. i; jf. Mening 3; sml. lign. kon-

struktioner i ty. og eng. ; 1. br.) m. subj.-skifte,

om tegn, ytring, olgn.: betyde (2). *Jeg
taler — | Hvad mener mine Ord? Rørd.

OD.269. en Talemaade i Amerika, der me-
ner saadan noget som at være „kommen
ind med Yiretoget'*.JVJen8.LA.69. den
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hebraiske Tekst mente rimeligvis: gav at

drikke. Buhl.Det GL TestamentesApokryfer.
(1920).ir.

4) (udviklet af bet. 1 ; jf. Mening 4y nære
en vis anskuelse, være af en vis opfat-
telse (ofte (jf. bet. ^Ji) m. bihet. af, at man
giver udtryk for denne); dels om en opfat-
telse, anskuelse af noget faktisk, der ikke hvi-

ler paa grundig undersøgelse ell. sikker viden,
dels (nu især) om et (subjektivt) skøn, en
vurdering olgn. (undertiden anv. (ret vilkaar-

ligt) som modsætn. til ord, der betegner sik-

her erkendelse, jf. PEMiill.^lSf. samt: *Jeg
intet mener;

|
jeg seer og tror. Grundtv.

PSJI.63; i præt. ofte om formodning, der
har vist sig at være urigtig, uholdbar). 4.1)

svarende ttl bet. l.i: opfatte et forhold paa
en nærmere (især v. hj. af genstands-sæin.)
angiven maade; tænke, tro (at). Hun
meente, det var Urtegaardsmanden. JoA.
20.15. Holb.Paars.65. »hør, du Vifil Bonde!
nu:

I
Jeg mener, du est falsk i Hu, | At

Piltene du giemmer. Oehl.HF.71. *Hvor
lang er vel Veien, skal jeg troe? | Og me-
ner du, Skoene holder? Winth.IV.43. 'hør
min Venl

|
Naar meener du, at du vel

|

Kan komme dig igien? Boisens Viser.327.

(hun) stod og ventede (paa betalingen) med
et sammensnirpet ansigt og mente vist,

der skulde været et par skilling mere.
AnkerLar8.MM.6. maaske er det bare no-
get, du mener, og du er slet ikke syg i

virkeligheden
j || t forb. m. adv. (jf. ander-

ledesmenendej ell. i sammenlignings-bisætn.
(spec. af parentetisk art; jf. ndf. 1. 46 ff.).

Gud haver givet mig, at tale, som jeg
menex (1871: efter &ns^Q).Visd.7.15(r:hr.
VI). Den sande Ydmyghed findes ikke,
som nogle mene, hos nedrige Gemytter.
Høy8g.S.32. 'jeg mener,

|
At nvad du me-

ner, er ei rigtig meent. Oehl.A.144. Jesus .

.

var, som man mente (1819: holdt for^. Søn
af Joseph. Luc.3.23(SkatBørd.). Jeg blev
opfordret til . . at gaa op til O. og hilse

paa ham. Jeg mente anderledes. Æfenrt-
gM€S.TG.^ 75. nvordan mener du?

j | abs..

i indskudt, parentetisk hovedsætn. *Den
stoere spanske Helt (o: Don Quixote) jeg
meen mod denne Mand (o: Paars)

\ I Dyd,
Philosophie kand aldrig holde Stand.HoH».
Paars.308. 'vi . . rede med Bram, som
Folk fra Nord,

|
Saa høvisk, jeg mén, som

de bedste. Grundtv.PS. V.409. litteraturen
skulde, mente man i oplysningtiden, være
aa en gang underholdende og belærende

j

t spørgsmaal eU. udraab, der udtrykker un-
ren, bebrejdelse, forargelse osv. Mene I, at

jeg er kommen, at give Fred paa Jorden?
Luc.12.51. Jeg skal see hans Hierte-Blod,
meener hånd, at jeg er en Skiøge, hvor
blev band al.HoIb.llJ.V.3. (nu 1. br.) i forb.
m. ikke (8.2): Meener I, at dend Koe har
ikke ogsaa faaet Adriene paa sig? Holb.
Bars.II.2. den Skielm, meener I icke,
at band forleden Dag sleed mig et par
skiønne Favoriter i stycker. KomGrønneg.

11.207. nu spec. (især talespr.) i forb. det
skulde jeg mene, dels som udir. for, at

noget er afgjort, selvfølgeligt, at det vilde være
taabeligt at tro andet osv. Jesper: „Jo, jo.

Monsieur Montanus, vi har sommend ogsaa
Folk her paa Bierget." — Per: ,Det skille
jeg ogsaa meene.'^Holb.ErJI1.3. Heib.Poet.
VIJ3. 'han spørger, om paaMiddagsgilder

|

Og franske Saucer hun sig ret forstaaer,
|

10 Paa hvUket Spørgsmaal Jomfru Frisk ad-

ene | Ham gi'er til Svar: Ja det jeg skulde
menelPalM.(1909)JI.415. I har det godt,
skulde jeg mene > dels soni udtr. for, at

man ikke er helt sikker paa rigtigheden af,
hvad man har sagt: „døde han 1906?" —
„Ja, det skulde jeg (da) mene."

j jf. det
maa jeg mene «. III. maatte 3.3. | mene
ja, jo, nej, se IH. ja l.i, jo 2.4, nej. jf.:
„I har ikke nandlet ærlig med os." — „Ær-

20 lig siger I. Det meen jeg jo til."J!fi

PaulliJSB.20. 4.2) (især (S) styrende en inf.,

der angiver, hvad subj. tror at være (i stand
tU), tænker at (ville ell. kunne) gøre olgn.

(undertiden m. overgang til bet. I.2, jf. ogs. bet.

4:ja). '„Hvor lang Tid mener du at bruge
dertil (o: til at bygge paladset)?"

\
„Saa lige

kan jeg ei beregne det." Oehl.I.196. Jegerin-
drer ikke meget om (min tidligste barndom).
Dog mener jeg at kunne huske, at jeg tidt .

.

30 saae et venligt Ansigt med klare Øine .

.

det var min Moders Ajisigt.HauchJfDJ57.
Hun mente at kunne se det paa ham, at

han var skuffet over at finde Fremmede.
Pont.DB.*I.293. jeg mener at være i min
gode ret

j Q **<p»" (oftest i præt.) om en fejl-

agtig tro eU. anskuelse, dersom nogen me-
ner (1819: tykkes^ at vide noget, hånd
haver endnu aldrig vidst noget, saa som
det sig bør at vide. lCor.8J2(Chr.VI). Jeg

*) meenede, naar jeg vaagnede op igien, at
finde mine Fingre besat med Guld-Ringe,
men de ere (reverenter talt) beseglet med
andet. Jeg meente at fodre mine Betien-
tere til Regenskab, men nu maa jeg selv
lave min Rygg til, naar jeg kommer hiem.
HolbJepJVd. Thi han er ej de dødes
Gud,

I
Og leve vi kun mene, | Til du (o:

helligaanden) gaar fra Gud Fader ud
| Og

vækker os som Stene. Grundtv.SS.III.316.
50 han gaar gennem den mørke Gang forbi

Stegerset — mener at aabne Døren ud til

Haven, men finder sig i et Kammer med
et halm-redt Sengested. r>racAm.£'Tr.i53.
4.3) (i rigsspr. især fD) m. obj. (der betegner
den ell. aet, hvorom man har en vis ansku-
else) og flg. inf. eU. (nu især) obj.-præd. olgn.

:

holde for; anse for. (nu især m.refl.pron.
som obj. ell. m. det (2.3) som formelt obj.).

Hovmodige, som meente sig i Besiddelse
60 af alYu3dojn.Mynst.Præd.(1834).27. Skulde

jeg . . have opoffret, hvad min himmelske
Veninde mente at være Eet? HauchJ.354.
der Johannes havde fuldkommet Løbet,
sagde han: hvem mene (Chr.VI: formode^
I mig at være (1907: Hvad anse I mig for
at være)? ApG.13.25. mener Eder selv ikke
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kloge (Chr. VI: Vorder ikke kloge hos eder
selv; 1907: vorder ikke kloge i eders egne
Tanker^. Rom.12.16. Han mente det nemlig
rigtigt at benytte ogsaa Pavsernes Værd.
AKohl.MP.II.124. de Mennesker, der me-
ner sig at arbejde for Aandens Virke. Silke-

'borgYenstrehlad?^ld.926.1.8p.5. taltm. (dial.)

:

den, der ingen ting er og ingen ting mener
sig, er to gange ingen tiiig.OrdbS.(Falster).

II
(dial.) ellipt. mene sig, føle sig; være

mdbildsk. Esp.222. OrdbS.(Falster). \\ i pass.

den Hær, der meentes at være uovervinde-
lig. 5MafcA;,i.i5. (de, som) elskede Ære og
Anseelse . . skulde vel . . menes de Virk-
somste i den Gierning, hvortil de kaldtes.
Mynst.Fræd.(1834).23. 4.4) (til bet. 4.x) i

forb. m. om. (de) vidste ikke ret, hvad de
skulde mene om deres Herskerinde. Øj-
nene straalede af Glæde og var dog rød-
randede. S'cAanof.Ii^.i55. samtiden mente
om Nordahl Bruns tragedier, at de var
mesterværker

j || (jf. bet. 2.2; især dial.) m.
nærmere bestemmelse af ens sindelag, indstil-

ling over for noget; spec: synes om. mene
vel, ilde om eu.Moth.Mll8. (jf.: mene
(bedre: dømme) vel om En. FioO.j. (du
skal se at faa at vide) hvad P. mener om
ået.MHans.(SvendbAmt.l922.69). mene ilde

om, se Ude sp.117^. (dial.) uden obj.: mene
om noget, synes om noget. Esp.222. mor
mener ikke om det. OrdbS.(Lyø). 4.5) (især

W) som ytringsverbum: udtale som sin
mening. 'Du raadslaar Dag og Nat med
Marthe Jorde-Moder,

|
. . nun meen du

faar en Søn, | Du græder udaf Fryd, og
lover hende Løn. Eolb.Skiemt.D6^. Dette
herre er s'gu tydeligt nok, mente Lene
nede i sit Skivd. Schand.BS.345. „Et aar
er langt," sagde han. „Aa — ikke saa me-
get," mente auu. AnkerLar8.Bus.(1931).14.

\\ (jf.ovf.sp.l309^'^) i forundret, tvivlende

udraab. „vi skal have fasaner til middag."—
„Det mener du ikke"l

\

Men-ed, en. flt. (1. br.) -er (LTid.1743.
655. Tullin.II.52). (æda. meneth, oldn.

meineiQr, ty. meineid, oeng. manaj) ; 1. led

egl. et adj. m. bet. „falsk", jf. fx. mht. ein
meiner eit; sml. endvidere sværge om men
(u. I. Men 3^ samt mensvoren; især jur.)

falsk ed; ed, hvormed man bekræfter
et usandfærdigt udsagn; ogs. (jf. Men-
ederi^: den handling (forbrydelse) at
sværge falsk ed. (vidnet) formanes at

vogte sig for Meen-Eed. MR.1706.143. de
Ulykker, som saa mange himmelraabende
Meeneeder kan drage ned med sig fra

Himmelen. Tullin.ll.52. jeg . . tør (aldrig)

sige Meeneed eller falsk Vidnesbyrd.3ft/«s/.
Betr.I.lSO. *(han) Aflægger Meened. Hrz.
GB. 93. Meeneed eller falsk Eed er en
gruelig og formastelig Misbrug af Guds
^2i\n.Katek.§21. LovNr.5SPVtl909.§179. ||

(uden for jur. spr.; 1. br.) om edeligt løfte,

som man ikke har i sinde at holde; ogs.: det

at bryde sin ed; brud paa et edeligt løfte.

•Forgjeves du Venderland hærger; |
Til

mørke Svantewits Magt forgaaer,
|
Kun

Meened Venden dig sværger. Ing.VSt.260.
VSO. Levin, -eder, en. [-|e'59r,o^8.-|e-98r1

((•f) -edere. KomGrønneg.II.167. Borrebye.
TF.190). {ænyd.glda.menetherie) ( GDLove.
V.227), ty. meineider; til -ed ell. til ænyd.
menede, oldn. meineiåa, sværge falsk; jf.
oldn. meinei9ama9r, meinsvari, meneder;
især O) person, der sværger (har svoret) falsk

10 ed; ogs.: person, der bryder et edeligt løfte.

dersom af tvende Tyve den Een stieler

en Ting og den anden skiuler den, og
den Første sværger ikke at have den, og
den Anden ikke at have taget den, blive de
Begge Meen-Edere.Eolb.NF.I.142. Krigs-
manden er Meeneder, om han viger sin

Post. NordBrun. ( Theol. Maanedsskr. 1804. 1.

700). VSO. „for at faa Husfred, saa til-

sværger jeg Dem herved — " (hæver Ar-
20 men) — Helene (bøjer hans Arm ned):

„Sværg ikke! Vil Du gøre Dig til Men-
eder?" Bøgh.III.112. FrPoulsen.DG.106.
-ederi, et. (f -æderi. EomGrønneg.III.
305). (til ænyd. menede, sværge falsk, ell.

til Men-ed, -eder; jf. -eri l.i; nu næppe
br.) det at aflægge mened; ogs.: overtrædelse

af et edeligt løfte. DL.Fort.l7. bedrive
Meeneederi. J?o?6.iV^F.J.^50. denne ufor-
ventede Bortreise er en Utroeskab af Don

30 Juan? kan han begaae dette Meeneederie,
uagtet Donna Elvires reene Kierlighed?
Lodde. (Skuesp.IV. 264). Balle.BibJ.128.
-edersk, adj. [-^e'dQrsg] (jf.-ed\g,-edisk;
nu 1. br.) adj. txl Meneder. VSO. befal da
din syndige og meenederske Sjæl i din
Guds Haand.5aMcA.J7J.58i. EBDhlp.III.
165. jf. : brudte løfter ogmenederske mord.
Starcke.Skepticismen.(1890).25. f -edig,
adj. {ænyd., sv. d. s. (fsv. menethoghærj,

40 <!/. meineidig; til -ed) d. s. de, som inden
Tinge med oprakte Fingre befindis Meen-
eedige at Yære.DL.2—9—17. Eolb.NF.
1.136. den meenedige Skildvagt, der i

Utide forlader sin Post. NBlich.SL.46. VSO.
t -edisk, adj. (ogs. -ædisk. Wing.Curt.501).
(ty. meineidisch; til -ed) d. s. De skulde ey
forlade sig paa en meeneedisk og falsk

Tyrans Løfter. Eolb.Eerod.377.
menesere, meneserlig, se mena-

50 gere, menagerlig.
men-fald, adj. (jf. oldn. mein(a)fullr,

syndefuld; sj.) smertefuld, (hun) paa]ægger
ham — ikke at tænke nogetsomhelst til-

ende — thi derved gør man blot Kærlig-
heden saar og ménfuld. Drachm.EW.il.
-fterd, en. (jf-førsel; hos sprogrensere ; sj.)

voldelig fremfærd olgn.; beskadigelse; overlast.

hjærteløs Ménfærd eller Ménførsel, der
volderDød (o: om lynchning).EorsogStjæme.

60 1904.73. D&E. f -far, adj. (fsv. d. s.; jf.
glda. menfør(e), legemlig skade; sml. L før 2;

jf. n. -føre, -førsel) vanfør. VSO. 1. f-fere,
et. (sv., no. (dial.) d. s., jf. oldn. meinfærr,
ufremkommelig) ufremkommeligt føre; uføre;

vanskelig passage. Moth.M116. (det var)

umueligt at hånd i de første 8 eller 10
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Maaneder over Veyens lengde og Meen-
føre kunde komme til Hispahan. LTid.
1727.217. VSO. jf.: gudernes Hielp, Trøst
og Raad . . har ligesom . . ledsaget dem
til den u-forfalskede Dyd midt igiennem
saa mange farlige n-dyders Af-Veie og
meenføre. DumetiusJIl.181. II. -fere, r.

vbs. -sel (s. d.). (jf. -færd, -før; hos sprog-

rensere; sj.) volde skade; beskadige, det er
en hellig pligt for et folk at sørge for, at

dets mindesmærker ikke ménføres af rå
mennesker. EjælpeO. Det gælder . . om
at tage sig af . . de Led, som ikke selv

er lidende, men dog ménføres ved at hol-

des ubevægelige. Ugeskr.f.Læger.l92o.267.
-fersel, en. (cenyd. d. s. (Ealk.in.7o"); Hl
II. -føre; hos sprogrensere; sj.) beskadigelse;

vold. Ménførsel af gravminder. fijtp/peO.

Kors ogStjærne.l904.73(se u. -iæid).

Meng, menge ofl., se Mæng, mænge
ost'.

mengelere, r. se mingelere.
menicere, v. se menagere.
menig, adj. ['meni] {cenyd. meni(n)g,

glda. menig, almindelig, fælles, samtlig, sv.

menig (fsv. meni(n)g, menogher^, no. me-
nig; ajfl. af glda. men, almindelig, fælles,

samtlig, fra mnt. men(e), som ogs. foreligger

i gemen; jf. almen samt Menighed I uden
for bet. 4 nu oftest m. best. art., tidligere

alm. i best. f. uden art. (se især u. bet.

S), sml FalkT.Synt.86f. AageHansenSest.og
ube8t.subst.(1927)J17)

1) t fælles; almindelig (1 og 3); al-
men (l); iforb.som det menige bedste.
(jf. det almene, almindelige, gemene bed-
ste u. almen 1.3, almindelig 3, gemen 1).

Moth.MllS. I \ menig sans {som gen-
givelse af eng. common sense) almindelig,

sund fornuft. 'Saa bliver god Forstand
forstilt og sig uliig, | Saa tidt falsk Vi-
denskab dermed foreener sig . . |

Een ta-

ber menig S2caas.SkYid.IV.149.

2) (nu sj. og kun i forb. som det menige
folk^ i forb. m. koU. personbetegnelse; egl.

(nu næppe br.): hel; samtlig (jf. KalkJII.
7^^- Moth.M116. Leth.(1800). VSO. MO.);
nu kun: som udgør den lavere del, mas-
sen, hoben af noget (et samfund, en
klasse osv.); især i (mere ell. mindre) faste

forb. som: Rigets menige Adel (mods.
højadelen). Allen.I.30. JPJacJ.33. Bønder
og Meenig Almue. DL.2—23—1. Eolb.
Eeltind.1.3. MO. D&E. baade (Israels)

ypperlige og dets menige Yo\'k.Es.o.l4.

AttenJ.30. (jf. Hob sp. 338^:) det øvrige
af den menige hob (1871: den øvrige
Hob) førde (han) bort. 2Kg.2o.ll(Chr.VI).
D&É. de Genvordigheder, der beredtes
Hauch af Kritikens menige (Brandes.
DD.81: vulgære; Tros. Brandes.I.41o.

3) (nu næsten kun i tilfælde, der kan op-

fattes som overf. anv. af bet. å) ved ikke-

koll. personbetegnelse (især i flt): som hører
til de lavere, bredere lag inden for en
klasse, ikke indtager nogen fremtræ-

dende stilling, ikke er i besiddelse af
særlige egenskaber osv.; almindelig
(4.4); almen (2); gemen i^). Landets mee-
nige Indbyggere. PJttci.GAa^f. de høiere
Kredse, fra hvilke menige Statsborgerne
oplyses. Mall.SA.4. en menig Adelsmand.
JPJac.1.215. De menige Lærere så på
B.ékioren. Kidde.H.108. de godtroende, me-
nige Aktionærer. i^rPoMtecn.i*'.54. et me-

10 nigt medlem af foreningen
j | (jf. den ge-

mene mand u. gemen 4^ i forb. (den)
menig(e) mand, den jævne mand; folk,

som folk er flest; dels (jf. Menigmand; nu
næppe br.) uden art.: Hører dette . . Baade
menige mand (1871: Ringet, og de
ypperUge io\k. Fs.49.3(Chr.Vl). meenige
Mand her i Landet holder saadant for at

være en Philosopho u-anstændigt. i/o/fe.

Philos.IV.6. saÆeltind.1.115. Tode.ST.II.41.
20 At tale menig Mands (eller Menigmands)

Sag. JfO. dels m. best. art.: Endelig ofver-
talede hånd den meenige Mand til at be-
viise mig den Troskab og Kierlighed, som
de vare mig skyldige. DumetiuslJ1.20. den
menige Mand . . efterløber (blindt) For-
domme. BircknerJIl.173. Kierk.XIlI.603.
DikE. Feilb. jf. bet. 4: de hafde blefven
refne sønder paa Stæden, saa forbittrede
vare alle Krigs-Folkene, om Philocles ikke

30 hafde styrt og formildet den meenige
Mand. Dum etius.111.1 9. "Villemoes ..med
79 af menig Mand faldt. Grundtv.FS.lJ61.

Il
som subst. Derfor skal mit Folk bort-

føres . . og dets ærede Mænd skulle vorde
Hungerens Folk, og dets Menige van-
smægte af Tørst Es.5.13. Kierk.VlI.o27.
EEenrichs.CB.75. Biskopperne og Præ-
sterne og efter dem Diakonerne og de
menige. NisPet.SG.128.

40 4) {endnu ikke i VSO.; indført kort før
midten af 19. aarh. som officiel betegnelse i

st. f. gemen (4, slutn.); jf. Menigmand 2
samt Karl 4.4) soldat (ell. orlogsmatros),
som ikke har befalingsmands grad;
spec. ^ om infanterist i modsætn. til Dra-
gon, Gardist, Konstabel osv. en menig
Sold&t. Bist.EBJ214. en menig dragon •

Il
som subst. hverken Jægere eller Under-

Corporaler f/can) anvendes til Vagttieneste
50 som Menige. JtfjR.iS45.7S0. 'Øverst og Me-

nig saa herligt holdt Stand. ErzJ).lY.o9.
en Frivillig, Menig Vilh. C. Goldschm.VII.
435. Lærebog til Veiledning for Hærens
'Meiuge.(bogtitel.l868). det første Lig . . var
en fjendtlig Officer, den anden en fjendt-
lig Menig. [EøyerMøller.]Præsten iKrigen.
(1876).154. de menige i Marinen. Scheller.

MarO. I om tilsvarende grad i korps med
militær organisation; fx. i politikorps: Trap.*

60 IV.621. 1 (især jarg.) i videre anv., om ud-
rustning m. m., der er beregnet for menige
(mods. (Under)officers-; ofte i anv. nær-
mende sig 1. led i ssgr.). menigt klæde

\

en menig uniform \jf.: *en menig Hnsar-
hestAaBenitsen.KlintenogEtedenJ1914).20.
Menighed, en. ['me*ni|he'8] flt. -er.

Xm. Rentrykt »/« 1932 88
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{glda. d. s. (ogs. m. bet. „fællesskab"); til me-
nig (1-2); jf. glda. menhet i sa. bet. samt
Gemenhed (2)) fællesskab, samfund af
mennesker.

1) (nu næsten kun bibl. ell. arkais.) i egl.

bet. 1.1) om (hele) massen af de indi-
tnder, der udgør et samfund, folkets
store mængde (i modsætn. til de førende
mænd); folket; almuen; menigmand,
(undertiden (især bibl.) vanskeligt at skelne

fra bet. 2.i). Israels Børn, den ganske Me-
nighed, kom i den Ørk Zin . . Og Menig-
heden havde intet Ya.n6..4Mos.20.2. de
fornemme Mænd og Qvinder (gaar i for-

bøn), Almuen og Menigheden ynkes over
Skjælmen, og saa slipper h&n.PVJac.
Trold.25. || den store menighed, (sj.)

den store almenhed. Fra den store Menig-
hed har der lydt Klage over, at Forskerne
var alt for optagne af disse Forunder-
søgelser, medens Resultaterne alene kunde
have Interesse for B\\e.JohsSteenstr.HN.99.

(I (^.h) i ubest. f.: menigmand. Thi Menig-
hed . . var ked af Krigen. CBernh.V. 49.

1.2) fj/". Bymenighed; arkais. (hist.)) ord-
net (organiseret) samfund af beboere i

et land, et distrikt, en by osv. ; omtr. ensbet.

».Borgerskab, Kommune (1). (øvrigheden

i byerne skal) tænke paa Middel, hvorledis
Meenighedens Nødtørft af (levnedsmidler)

er at forskaffe.Z)L.3—4—8. PJuel.GB.a2':
(de svenske tropper) forsiunes med Indqvar-
teering og tilbørlig Underholdning (af
Stralsund), hvortil Raadet og Meenig-
heden stiller god Anordning.iS/an^'e.C/irJF'.

634. jf.: For Danmarks Vedkommende
kunne vi derimod ikke paavise, at B o n d e -

menigheden har nogen Andel i Bøderne
. . Kun i Kjøbstæderne var der tillagt Me-
nigheden en vis Andel i alle Bøder. Jo/is

Steenstr.BF.19.

2) (især kirk.) spec. om religiøst sam-
fund, forsamling olgn. (de enkelte under-
bet, kan ikke altid skelnes). 2.1) om alle de
personer, der bekender sig til den
samme (næsten kun: den kristne) religion
betragtet som en enhed; (kristent) re-
ligionssamfund, (ofte nærmere bestemt ved

en gen. i forb. som guds, herrens, Kristi

menighed ell. de helliges, retfærdiges,
troendes menighed osv.). de samlede sig

imod Mose og Aaron, og de sagde til

dem . . hvi ophøie I Eder over Herrens
M-enighed. 4Mos.l6.S. du er Petrus; og
paa denne Klippe vil jeg bygge min Me-
nighed. Matth.16.18. jeg (o: Paulus) haver
forfulgt Guds Menighed. lCor.15.9. *Mæg-
tigste Kriste, Menighedens Herie. SalmHj.
261.1. *Helgen her og Helgen hisset |

Er
i samme Menighed. 6?n*ndto.§S.r.64i. || Den
christne Menighed, den christne Kir-
kes Menighed. VSO. e. alm. jf.: *Alt, hvad
vor Kristen-Menighed | End sukker
ioT i PL2inden.Orundtv.SS.IY.153. ||

menig-
hedens halvaar, halvaaret fra trinitatis

til advent (mods. herrens halvaar, se Herre

sp. W). SaVXIII.929. 2.2) om en snæv-
rere afgrænset (mere ell. mindre orga-
niseret) del af et religionssamfund;
kirke (3) ell. kirkesamfund. || om (med-
lemmerne af) de forskellige (kristne) kirke-

samfund, (af) en kirkelig retning, en sekt osv.

Den catholske, reformeerte Menighed.MO.
D&H. den grundtvigske, den indremissi-
onske menighed

i || om medlemmerne af et

10 lands (stats)kirke. den danske Menigheds
Trang til en rigere Psalmesang. SalmHj.ir.

II (jf. Fri-, Landmenighed; ofte m. overgang
til bet. 2,z) om et (organiseret) samfund af
troende, der bor paa samme sted, hører til

samme kirke ell. sogn ell. slutter sig til samme
præst. Paulus . . til Guds Menighed, som
er i CoTinthns. lCor.1.2. Prækener, som
have været høyt agtede, end og udi vor
Frue og Runde Kircke, hvor de lærde

20 Meenigheder ere. Holb.Jean.I.l(jf. Werl.
Holb.^60). hvorfor skulle \eg (o : Per degn)
forlade min Meenighed, som elsker og
ærer mig, og som jeg elsker og ærer
igien. Holb.Er.1.4. naar der efter Sogne-
baandets Løsning danner sig frie Menig-
heder. Grwnrffv.^reve.SO^. (præsten) sikkrer
sig Udkommet . . sukkende over, at der
i Menigheden desto værre kun er saa faa
sande Christne. Kierk.XIV.37. Der er to

30 Præster ved denne Menighed. AfO. pastor S.

havde en langt større menighed, end hans
efterfølger har

\ (jf. Menighedsforeningj
spec. om de medlemmer af et saadant sam-
fund, der tager aktiv del i menighedsarbejde
osv.: juleaften var der mange i kirke, der
ikke hørte til menigheden

| 2.3) om de i

en kirke under gudstjenesten forsam-
lede personer. Eders qvinder tie i me-
nighederne (1819: Forsamlingerne^. i Cor.

40 14.34(Chr.VI). *Istemmer over Herrens
Bord

I
Nu Menighedens fulde Kor I Grundtv.

SS.III.315. *Som fra en Menighed i een
og samme Kirke

|
Fra Alles Læber foer

|

Høitideligt et Chor. Brz.D.IY.lll. ThLaub.
Da.Kirkesang.(1918).Fort.2.

3) (jf. bet. i; overf. anv. af bet. 2. 3.1)

om en kreds af mennesker, der slutter
sig til en bestemt aandelig ell. politisk
retning, en bestemt forfatter, poli-

50 tik er osv. Poesien . . har en Menighed i

alle Stænder. Hrz.(Folkekal.l863.96). Den
socialistiske Menighed. Madelung. Opbrud.

(1909).137. 3.2) (jf. bet. 2.8; dagl.) om en

paa eet sted forsamlet mængde af men-
nesker; næsten kun i forb. som hele me-
nigheden. 'Borgestuens Meenighed

|

Ved fittet Kort vil \iznde.Reenb.n.l72.
at forarge den ganske Menighed (o: alle

ombordværende). I)rachm.KE.ll. jf. bet. 3.1

:

60 „Naa, hele Menigheden er her nok," sagde
Madam J. halvt spottende „Dér skal du
se alle Københavns Socialister." AndNx.
PE.III.31. (teologien) slog de allesammen
løs paa, og rakkede den saadan af, at

den blev til Grin for hele Menighe-
den. CÆJM^.F.i 7.
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menigheds-, i ssgr. især (kirk.) til

Menighed 2(2); foruden de ndf. anførte kan
nævnes nogle mere tilfældige ell. letforstaae-

lige som Menigheds-anliggende, -bygning,
-børnehave, -forhold, -hjem, -kreds, -lo-

kale, -medlem, -opgave, -repræsentant,
-sag, -sal, -sang, -skole, -sygepleie(rske).
-arbejde, et. filantropisk ell. tmssionerende
arbejde i en menighed. Sal.XII.6ol. -barn,
et. menneske, der er opvoltset i et udpræget
kristeligt hjem og tidlig har modtaget ind-
tryk af kristelige personligheder og kristeligt

liv (ofte m. bibet. af, at kristendomtnen for
vedk. i nogen grad er andenhaands, ikke er-

hvervet gennem personlig oplevelse ell. kamp).
Kirketid.l900.16lff.l77ff. EKoch.Det christ-

neMenneskeliv.IV.(1905).123f. -blad, et.

lille ugeblad med meddelelser om gudstjene-
ster og møder, opbyggelige smaasfykker osv.,

der gratis uddeles i menigheden; søndagsblad.
BerlTid.Vi^l931.M.10.sp.6. -forening, en.

(jf. -kreds, -samfund;! frivillig sammenslut-
ning inden for en stedlig menighed, hvis med-
lemmer samles til regelmæssige opbyggelige
møder og udfører praktisk menighedsarbejde.
Re.8ol.(GB.)V9l892. -forsamling, en. (1.

br.) d. s. s. Menighed 2.3 (vist kun m. h. t.

oldkirkelige forhold). Arentzen.KE.142. naar
I komme sammen i Menighedsforsamling
(lS19:Uemgheåen).lCor.ll.l8(1907).-for-
stander, en. (jf. Forstander sp. 893*^;

især m. h. t. oldkirkelige forhold). Origenes
var . . 18 Aar gammel, da han valgtes til Me-
nighedsforstander. iTaaZund.F.Si. GVHan-
sen.OldkirkensNadvero/fer.(189o).15. -hus,
et. (jf. Missionshus^ bygning med møde-
lokaler (undertiden ogs. asyl olgn.), der er

centrum for menighedsarbejdet i et sogn. Re-
8ol.(GR.fl9l892. Trap.*1.236. -konvent,
et. Den frie Sammenslutning af Lægfolk og
Præster . . som bærer Navnet Menigheds-
konventet af i89i. NatTid.y9l928.Aft.2.sp.6.
-kort, et. spec: anvisning paa hjælp ud-
stedt af et forbund af menighedsplejer. Sal.*

XVI.928. -ligning, en. O/- Kirkelig-
ning; 1. br.) paaligning af menighedsskat.
LovL.X.93o. -liv, et. 1) [1] (sj.) sam-
fundsliv. Selvstyret og Menighedslivet var
lidet udviklet. JohsSteenstr. BF. 19. 2) [2]

(jf. Kirkeliv^ livet (4) i en menighed. Et Me-
nighedsliv . . hvori den Enkelte ikke stod
for sig alene, men hvori Alle forene-
de deres Kræfter. Mynst.Prædikener.(1853).
126. OlesenLøkk.MosepigensSøn.(1931).219.
-mede, et. møde af en menigheds, et me-
nighedssamfunds medlemmer; dels (jf. Lov
Nr.28(yV6l922.§32) om et møde i anl. af
vigtigere afgørelser, dels om regelmæssige,
opbyggelige møder med bibellæsning olgn. i

en snævrere kreds. Lov(Till.)Nr.5^''lil880.§2.

LovNr.86^'/sl903.§22. -pleje, en. (efter ty.

gemeindepflege; jf. -arbejde) sognemenig-
hedens organiserede arbejde for at hjælpe de
nødlidende i sognet. Skr.fGR.)"hl889. Snart
(var fierj Uddeling fraFagforeningen, snart
fraMenighedsplejen.4ndA^a;.DM, FJ56. Af

MenighedsplejensHistorieiDanm ark. Fest-
skrift i Anledning af De samvirkende Me-
nighedsplejers 26 Aars Jubilæum. ^i/rTA
Jørgensen . ( bogtitel. 1 927). (jf. smst. 8. 18).
-raad, et. raad (spec. om de ved Lov Nr. 86
»Vé 1903 og Nr.280 '^/6l922 oprettede), der
vælges af en menighed, og som (i forening
med præsten) udgør dens stedlige styrelse.

MinCirk.''*/9l856. Pont.FL.166. -sam-
10 fund, et. 1) rf. s. s. Menighed 2.i. Et Me-
nighedssamfund paa Jorden. Myn8t.(M0.
11.647). 2) d. 8. s. -forening. Sal.XII.651.
Krak.l923.1.200. -skat, en. (jf. -ligning
samt Kirkeskat; 1. br.) afgift, som paalig-
nes den enkelte menighed (til dækning af
dens løbende udgifter (vedligeholdelser, funk-
tionærlønninger olgn.)). Skr.(GR.)*/iil921.
-tjener, en. (1. br.) især om oldkirkelige for-
hold: person, der var ansat som hjælper hos

20 menighedsforstanderen; diakon. GVHansen.
Oldkirkens Nadveroff'er.(1895). 15. Phil.1.1

(190? ; 1819 :Hie\pere). jf.: en Diakonisse
er en Menighedstjenerinde. i)aoR"/»
1896.TUl.l.sp.4.

Menig-niand, en. (i bet. 1 udviklet i

18. aarh. af forb. (den) menig(e) mand (se

menig 8^; oftest i ent. og sj. m. art.) 1) al-

mindeligt, jævnt menneske; næsten kun som
koll.: den jævne mand; folkets brede lag.

30 ChrFlensb.DM.il. 87. 'Igjen da lytter
Menigmand

|
Til Kvad og Kæmpeviser.

Grundtv.PS.VI.382. (jeg blev anerkendt) af
selve Folket, af Menigmand, som man kal-
der den Fdttisere.HCAnd.XII.309. (der)

tør (kun) meddeles Undervisning paa Rus-
sisk, som Menigmand ikke forstaar. Bran-
des.X.22. den romerske Menigmand.MsPef.
SG.412. Feilb.

|| (jf. bet. 2) i flt. Brandes.
VII.41. de Nationalliberale foretrak (ikke)

*) Modpartiets Førere for deres egne Me-
nigmænd. Hørup.III.6 9. 2) [4] (nu næppe
br.) menig soldat. Musqveteer G. maa . .

blive afløst af en anden Menigmand af

samme Bataillon.Mi2.i845.764. Den danske
Menigmand. Grundtv. Dansk. III.538. HC
And.XlI.251. Bist.J.169.

|i
som koll. (office-

rer kunde) ved at vedbeholde den høirøde
Farve, være mindre afstikkende fra Me-
nigmand. MB.i84i.248. -mandig, adj.

50 [-iman'di] (dannet til -mand 1 t midten af
19. aarh.; sml. embedsmandig; l.br.) som
tilhører folket, minder om folkets lavere klas-

ser; jævn; folkelig; almueagtig; omkr. 1850
anv. af det nationalliberale parti som nedsæt,
betegnelse om „bondevenner", demokrater (jf.
Arlaud.256). Menigmandig Stiil. For at
„Almuevennens" Læsere ikke skulle blive
kjede af Hr. J. A. Hansens evindelige So-
phisterier, krydres Bladet imellemstunder

60 med nogle djerve Udtalelser, der . . siges
at være uadskilleligt fra Begrebet „Menig-
mand", Partiets nyeste Stikord. I)a^W.*/i
1853.1.sp.3. Præster, Skolelærere og de
menigmandige Medlemmer af Rigsda-
gen. Goldschm.BlS.II.60. Bøgh.DD.1860.85.
Kingo er praktisk og populær, menig-

88*
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mandig ogsaa i sin \JdtTyksmsia.åe.VilhAnd.

AD.46. jf.: Baron B.-F., hvis Menig-
mandighed er saa ny, at han .. maa
være Partiets Kiæledægge.Lehm.17.91.
mening, en. ['menei^] Eøysg.AO.150.

flt. -er. {glda. d. s. i bet. 1 (Mand.174. Suso.

3.38. Michael.l); jf. mnt. meninge, ty. mei-
nung; egl. vbs. til mene; sml. Formening)

I) (jf. mene 1; undertiden m. overgang til

bet.4:) det, som en personunder enhand-
ling ell. ytring har i tanker, i sinde.
1.1) (jf. mene l.i; ofte m. overgang til bet.

B) det bevidsthedsindhold, en person
ønsker at give udtryk for ved en (mundt-
lig ell. skriftlig) ytring; betydningen,
indholdet af , hvad nogen siger ell. skri-
ver. Jeg kand nok læse Bogstaverne, men
fatter ikke Meeningen. Holb.Er.1.2. *lær
mig, at jeg af dit Ord

|
Den rette Me-

ning tageT.Brors.124. Domstolene bør hver-
ken hænge dem i den sjæleløse Bogstav,
eller vove dem til at gaae efter Lovens
Aand; men de bør rette dem efter dens
Mening. ASØrsted.Forsøg.(1801).319. finder
man andre Ord, anden Mening skal man
vist ikke finde. Grundtv.PS.IV.42. *over
Meningen jeg sprang, | Og brød mig kun
om Gloser. Hrz. VII.286. lægge en anden
Mening i en Forfatters Ord, end han selv.

VSO. hans mening var tydeligt nok, at

hele forestillingen var mislykket
j
Navne-

måde efter genstandsled sættes ved ud-
sagnsordene se, høre, føle, lade og bede,
således at genstandsleddet for disse ud-
sagnsord efter meningen (o: for tanken,

logisk) tillige er grundled for navnemåden,
der sættes uden at, f. eks. Jeg så lynet slå

ned. Mikkels.0rdf.109. || skjult mening
olgn. En fordylt mening. Moth.Mll8. (hun
skottede) op til ham, som om hun anede
en skjult Mening i hans Bemærkning. Pont.
iP.F/.iO.

II
mening og fynd, se Fynd 8.

II
(m. overgang til bet. 1.2 ; nu især dial., jf.

ogs. Feilb.) i forb. som gaa (lige) til me-
ningen, uden omsvøb sige, hvad man tæn-
ker paa, hvad man vil, hvad man har til

hensigt; gaa lige til sagen. Nu til Menin-
gen, Søn 1 hvad har du paa Samvittigheden?
Ing.VS.II.170. Jeg gik lige til Meningen,
sigende: „Jeg kan give Dem nogle Under-
retninger om Deres Datter.'' Blich.(1920).
XXIV.33. herude gik Frieren til Menin-
gen, og spurgte Konen om, hvormeget
hun vilde give sin Datter i Medgivt. Ant
Niels.FL.Il.172. jf.: Hakon gik strax lige

til Meningen (o : begyndte kampen), og det
blev en meget alvorlig Samtale. Grundtv.
Snorre.I.203. 1.2) (jf. mene 1.2J det, nogen
(under en handling) har tanken rettet mod;
hensigt; agt; ogs.: ønske; befaling.*1ivis
det er eders Mening, store Sultan I

| Saa
vil jeg bringe ham i Fængslet hen. Oehl.
A.260. *Min Mening var, da jeg opdrog
Kong Svend, | At danne ham til Drot,
hvortil han fødtes I . . | Jeg troer at have
opnaaet, hvad jeg stræbte. Oehl.IV.108.

Hvad er dog din Mening og Hensigt. PalM^
VII1.327. min Mening var at jage en
Tiger op og tage Følgerne. JVJen8.Sk.l00.

II
især i upers. udtr. som det var menin-

gen, det er ikke meningen, at osv.

det var s'gu dog egentlig ikke Meningen,^
at jeg vilde gjøre, som jeg har gioitSchand.
IF.353. Efter tre Aars Ophold i Fjordby
fik D. sin Præliminær-Examen. — Det var

10 Meningen, at han skulde være Dyrlæge.
JakEnu.In.54. det var skam ikke menin-

Sen, at du skulde have det alt sammen
\

i forb. w. med: det var ikke meningen
med de penge, du fik, at du skulde solde
dem op

i

min mening med at fortælle det
var ikke at skræmme hende

i ||
(nu næppe

br.) i forb. m. paa, især som udtr. for ens
absolute vilje, det endelige, sidste resultat.

Moth.M12d. meningen paa legen, se

20 u. 1. Leg 1.4.
II

(nu næppe br.) i udtr. som
være i mening (at), have til hensigt (at).

2Makk.5.21(Chr. VI; se u. mene 1.2^. Imod
dennem samlede sig de Keyserlige Ober-
ster med deres Tropper, udi Meening at
faae dem adspTeedede.Slange.ChrIV.623.
Hånd var . . i Mening, at gaae til Bøh-
men, smst.1142. 1.3) (jf. mene 2; nu næsten
kun i forb. »i. god ell. (sjældnere) ondj om
det sindelag, hvoraf ens hensigter, hand-

30 linger ell. ytringer fremgaar. *Er eders Me-
ning halv saa god som Talen, | Er jeg
tilfreds dermed. Heib.Poet.III.437. Han
var lidt hjælpeløs i sine Udtryk, men Me-
ningen var god nok. Buchh.UH.48. || især

i forb. m.i, dels i udtr. som gøre, sige
noget i feH. opfatte, optage, udlægge
noget i (o: som gjort, sagt i)) en god
(ond) mening, jeg har giort det i en
god Mening. Gram.Breve.258. (de) tager

40 langt heller alting op i den beste Mee-
ning. KomGrønneg.II.214. lægge noget ud
i den værste Mening. JfO. dels (spøg.) i

udtr. som der er til ham i en god me-
ning, han kan vente sig (faar) en ordent-

lig omgang, kan jeg (o: en konduktør) ikke
alle Husnummerne i Hovedet, hvor de
gamle Enkefruer skal sættes a', saa er der
til mig i en god Mening. Bantzau.D.Nr.54.
fik Byen det Billede at se — Du Frelse-

so rens Himmerig, saa blev der til vos i en
god MeninglWied.BSt.147.

2) (videre udvikling af bet. 1; j//". menings-
løs i) i udtr., der betegner (indholdet af,

hensigten med) en ytring ell. handling som
forstaaelig(t), vel begrundet, logisk (ell., iudtr.

som det er der ingen mening i,somuri-
melig(t), meningsløs(t)); ræson; fornuft.
der er ingen mening i det. Moth.M119. *det
er . .

I
Kun blotte Declamationer, |

Kun
60 Ord, med ingen Mening i\ Bagges.Ungd.

11.219. Det maatte synes at have ligget

nær helt at forbyde Kirkebesøget om Man-
dagen (o: ved bryllup), der jo efter Luther-
dommens Indførelse savnede al Mening.
TroelsL.XII.30. *Mening skal der være
dog

I
i Arbejdets Gang, |

Ens Søn skal
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kunne skimte: | Så vidt er Far nu kom-
men. Rørd.GD. 129. Stykkerne „gaar op"
eller giver et Facit „med Mening i". XJep-
pesen.0N.12. hans digte er ganske blottet
for (dybere) mening

| naar man opfatter
stedet saaledes, giver det dog en mening

j

sund mening (jf. sund fornuft u. For-
nuft sp.TSo**). jeg (syntes) ikke, at der
var sund Mening i et eneste Ord af, hvad
han sagde. Bergs. PS.II. 140. Pont.DR.^I.
138. der var mening i legen, se I. Leg
l.i. der er ikke skabt mening i det
olgn., se skabe. | spec. m. h. t. livet, tilværel-

sen osv.: princip, formaal, idé olgn. *Jeg
er . . en enfoldig Kone,

| Som kiender
lidt (o: kun lidt) til Meningen i Verden.
OeM.1.143. jeg kan ikke holde ud, at mit
Liv slet ingen Mening skulde have.JS^i«r/c.

V1.238. Trangen tU at søge Mening i

Tilværelsen va&gnede. Schand.0.1.94.
3) O/- mene 3 samt bet. Is; nu l.br., jf.

dog Feilb.) det vedtægtsmæsgige indhold af
et tegn (symbol), ord, udtryk; (sproglig)
betydning; ofte i forb. som i den me-
ning, t den forstana. Høysg.AG.150. Det
værste er ved denne Definition, at den
næppe passer sig med den Meening, som
dette Ord tages udi, i bemeldte Forord-
ning. Stampe.IV.96. I denne Mening bru-

fes den Udtryk Menneskens Søn ofte
os Ezechlel. Horreb.(1797).II.290. her

maae vi vel vogte os for at lade os be-
snære af Ord, som have to Meninger. Ørst.
VII.llO. Det har . . været mig magtpaa-
liggende, at denne Læsebog i Ordets san-
de Mening kunde blive en dansk Læse-
bog. NCEiom.Læsebog.lII.(lH87).Fori. jf u.
bogstavelig 2j: en kvindelig Korsdrager-
inde i bogstavelig Mening — nemlig
med sin Mand paa Ryggen, var endnu
aldrig torekommet mig. Blich.(1920).XIV.
209. I (jf bet. 2; sj.) i forb. m. af. *Ven
er for mig et Ord af Meening (o: et ord,

som virkelig betyder noget). Bagges.Y.73.
*) (jf- bet. 1 samt mene é) om subjektivt

skøn nwds. objektiv viden: det, nogen tror,
synes; anskuelse; dels om en opfattelse
af hvordan noget (faktisk) forholder sig; dels

(især i forb. m. poss. pron.) om en vurdering,
en dom, et tykke, (ofte i forb. m. om ell. (nu
næppe br.) over: Gylb.XII.247). 4.1) t al
alm. lærde Folk skal have saa underlige
Meeninger.Hoi6.ÆJr.J/I.5.man byggermere
paa Meninger end paa Grunde. JSneed.VI.
362. 'Det er min Meening ei; det er min
Dom. Bagges. V.102. for at komme tilbage til

Deres Mening om Portraitet, saa lad mig
dog vide, hvad De har at udsætte derpaa.
Heib.Poet.VII.144. det hjelper dog, man
siger sin Mening. nCAnd.V.293. det var
jo overhovedetikke Meningerne, menCul-
tus, ikke Theori men Praxis, der var det
væsenligeJ'PJacobs.Manes.I.o2. forfægte
sin mening, se forfægte 2. give sin
mening med i laget, se Lag sp. 204^.
II delte meninger, se dele sp. 582^'.

have sine egne meninger (om noget),
se egen 2. forudfattet, høj, ringe me-
ning, se forudfattet sp.1052''*. høj sp.ll71*^,

ringe. I derom kan der kun være een
mening, ikke være to meninger olgn.,

derom han der ikke strides, (at) al Brød-
sorg . . lænkebinder Konstneren . . derom
kan vel neppe være to Meninger. Rahb.
Sandsig.642. At en saadan Fremgangs-

10 maade i Criminalsager er langt at fore-
trække for en Jury, derom kan kun være
een Mening. Blich.(1920).XIII.176. Folke-
skolen.1929.807.sp.2. I have mening, (nu
1. br.) have og hævde en (særlig, bestemt) op-
fattelse (af noget); gøre sig gældende. Du
(skal) ikke have Mening, naar fornuftige
Folk tale.HCAnd.V.30o. Vi ligge meget
i Strid . . Han vil have for megen Mening,
og jeg vil maaskee ogsaa.sa.Breve.lJo2.

7a jf.: Duerne gik rundt om hverandre, bry-
stede sig og havde indvendig Mening. HC
And.VI.59. Q efter præp. efter min me-
ning olgn. lCor.7.40. efter nogles Mening
(skal) de Udvaldtes Bolig blive . . en nye
Himmel og en nye Jord. EilschJ'hilBrev.79.

jf. : Annette (o : et barn) har Sans for .

.

smaa poetiske Gaver . . underlige smaa
Buketter, som hun har bundet efter sin
egen Mexnng.PLevin.LM.8. være af ell.

30 ('nu kun dial.) i en mening. De Lærde
ere ihenseende til de Ting, sona avles i

Havet . . af adskillige Meeninger. LTid.
1726.813. De har Lyst til at være af en
anden Mening end han . . De er uenig
med ham i Alt. Heib.Poet.VII.277. Jeg er
ganske af din Mening. PalM.VIII.276. jf.
(nu næppe br.): jeg . . er af Mening med
General-Auditeur L. Stampe. 1.213. smst.

805. efter i: de er i ulige meninger. Moth.
40 M119. jeg har været i den mening, at

det kun kostede 1 kr. ()rdbS.(Fyn). være
i mening om, (dial.) mene; tro; synes.

Feilb. De fleste Folk . . var i Mening om,
at han var et . . umedgjørUgt Menneske.
Lunde.HG.43. (sj.:) alle vare de om een
Mening, nemlig om den, at de vilde have
ham til Konge. Grundtv.Snorre.1.121. % be-
grundet anskuelse; klar forestilling
om; forstand paa. det kan jeg ikke have

50 (gøre mig) nogen (berettiget) mening om
j

jf.: Jyden var en Mand der havde Me-
ning om, hvad han havde med at gøre.
GravlJSognei.(1921).31. | (jf. bet.i.s) m. an-
givelse af ens stemning, sindelag over for
noget; isæi- i forb. »». god ell. ond. den
gode Mening, som en Mand bør have om
sin Kone . . at hun er og vil være hans
aliene. Ruge.FT.228. jeg er ked af, at I

nærer saa onde meninger om mig \ spec.

(^ (jf. Meningskøb; T^ i tidtr.som: Vi har
(god) Mening for den Vare (o: inter-

esserer os for den). OrdbS. 4^) (iscer i flt;
nu 1. br.) om betragtninger af alment ind-
hold olgn. (som danner grundlag for ens lio»-

anshtelse). Johannes Ewalds Levnet og
Meeninger. Eic.(1914).IV.234(jf. BobéiEw.
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Levnetog Meninger.(udg.l911).295). (soldater

har) skrevet Breve hjem, der— som en af

dem udtrykker sig — har indeholdt deres
„UenmgeT''.KLar8.EtFolkiKrig.(1914).300.

II
(m. overgang til bet. 5) sætning af al-

mengyldigt indhold; sentens. Man kan
. . aldrig kjølne sit Hjerte bedre, end ved
at sige Ueeninger. Ew.(191å).IV.318. jf.:
Salomons Ordsprog, korte Sentencer, men
dybe Meeninger, faae af Ord, viitløftig

af Indhold. fler8J.rr.ii.80. 4.3) O/. Almen-,
Almue-, Arve-, Folkemening^ om en an-
skuelse, der deles af alle ell. de fleste; her-
skende anskuelse; opinion, efter ge-
men mands mening. Moth.M118. denne
blant de Unge fastsatte Mening. Stampe.
1.139. den almindelige Mening ('^ran-
des.E.144 : Opinionen^, hvis strenge Justits
dér (o: i protestantiske lande) spiller samme
Rolle som Ægteskabslovene hist (o: i ka-
tolske lande). Brandes.IV.105. jf.: For en
bestemt Sum, anvendt paa Papir og Tryk-
sværte, er det muligt at fremstille en gan-
ske bestemt Massemening. Da^'^t/Å.'/n
1929.12.sp.l. den offentlige mening,
se offentlig. || (nu næppe br.) abs. *Bort
fra Verdens Glimmer jeg mig vendte,

|

Og mod Meningen jeg Oprør bød. Staffeldt.

162.[Werfel.]SkrivtetMose8ogJesu8.[1813].3.

5) (udviklet af bet. 4 ; nu foræld.) sammen-
hængende, afsluttet, afrundet (led af
en) tanke(gang) ell. ytring; især (gram.):
periode; sætning, de sidste Ord af en
Meening kommer tit i Begyndelsen af et

andet 'VeTS.Holb.Paars.)(8^. den Aller-
enfoldigste (taler) aldrig en Mening til

Ende, uden at denne jo indbefatter . .flere

Fornuft-Slutninger i sig. Eilsch.PhilBrev.
20. *Dyp derfor snart en Fiær . .

|
Og

mal dermed . .
|
En Meening eller to. Bag-

ges.II.16. (jeg mistede) et Par Meninger
af Prækenen. Gylb.V1.236. „Ja, men —

"

sagde Michael og vovede ikke at fuldføre
Meningen, som var: „Kan jeg saa ikke
blive Associé?" Goldschm.VIlI.399.
Menings-, i ssgr. navnlig (især 03) til

Mening 4. -beslægtet, part. adj. (sj.)

især som subst. : meningsfrænde, -fælle. Ørst.

VII. 144. -enhed, en. (jf. -forskel(lig-

hed); nu 1. br.) enighed, ensartethed i me-
ning ell. opfattelse. Hvortil da al den Stræ-
ben efter Meningseenhed i Kirken? Enig-
hed i at elske og tilbede Gud . . fordrer
ingen dybsindige Lærdomme eller Sæt-
ninger. Ørsf. VI.IOO. BiblLæg.XXII. 340.
-fordrejelse, en. (1. br.) fordrejelse, mis-
visende fremstilling af andres mening(er).
Oversk.EV.Forti, -forladt, part. adj. [2]

('i/. idéforladt; l.br.) meningsløs (1). Folke-
skolen. 1928. 279.8P.1. -forskel, en. (jf.
-ulighedj betegnelse for, at to parter næ-
rer forskellige meninger om noget; uenighed.
der fandt en skarp Meningsforskjel Sted
imellem Hans Majestæt og Høisammes
Raadgivere. Hjort.NBl.10. Tilsk.1904.936.
-forskellighed, en. ds. Menings-For-

skjellighed udbrød tU Uenighed og Had.
NTreschow.ChristendommensAand.(1828).39.
MR.1844.271. D&H. -forstyrrende,
part. adj. [l.l, 2] som er til hinder for op-
fattelsen af noget, meningsforstyrrende
Trykfeil. Kierk.XI.212. Cit.l930.(Mariager-
leg.xv). -frihed, en. (jf. -tvang samt
Trosfrihed^ frihed til at mene, tænke (og
ytre), hvad man vil (især om politiske ell.

10 religiøse spørgsmaal). den indvortes Me-
ningsfrihed, som, jeg troer, Kirken bør
lade sine Medlemmer beholde. Ørst. VI.103.
HGClaus.(ForSandhed.in.60). jf.: »paa
den sidste Tid . . I

Saa falder dine — Slut-

ninger — Sentenser —
|
Og Meningsfrihe-

der . . noget i det Gale. OehLA.144. -fræn-
de, en. (1. br.) d. s. s. -fælle. DTidsskr.1902.
394. -fald, adj. [l.i, 8] (nu næppe br.)

vægtig; betydningsfuld; indholdsmættet. Hans
20 ærværdige Holdning, hans faa, menings-

fulde Ord ,, skaffede ham ..Navn af „Philo-
soTphen''.JournalMedChir.III.261. -fælle,
en. (jf. -frænde samt I. Fælle 1) person, der
har mening fælles m. en anden; ofte: (poli-

tisk ell. religiøs) partifælle. MO. han saa
sig om efter Meningsfæller, efter et Parti i

snevrere FoTstand.Brandes.IX.403. Schand.
AE. 328. -kamp, en. (jf. -krig, -strid,

-tvist, -udveksling) diskussion; debat. MO.
30 AHenriques.TG.165. -korrektnr, en.

[1.1, 3] (fagl.) korrektur, der ikke læses efter

manuskriptet og har til formaal at reiie ikke

blot egentlige trykfejl, men ogs. urigtigheder
ell. mangler, der skyldes forfatteren. DO.I.L.
-krig, en. (sj.) d. s. s. kamp. PolPhysMag.
VII.416.VSO. -kob, et. r køb af papirer,

som berorpaa interesse for, tiltro til vedk.papir,

men som ikke er nødvendiggjort af tekniske

grunde (som ved dækningskøb). BerlTid.^/i

40 1906.M.3.sp.3. -Hg, adj. [3] (sj.) d.s.s. -lig-

nende. Meningslige Ord (o: synonymer).
MO. D&H. -lighed, en. (jf. -enhed,
-forskel(lighed); 1. br.) 1) [3] lighed i betyd-

ning. PEMull.^xvi. Ordenes Meningsliig-
hed. MO. 2) [4] overensstemmelse i meninger.
der blev Meningslighed imellem Kongens
og Statsraadets AnskvLelser.Hjort.NBl.lO.
MO. -lignende, part. adj. [3] (nu sj.) i

forb. som meningslignende ord, ord,

50 der i betydning ligner hinanden; enstydige

ord; synonymer. Rahb.Stiil.9. unge Dagdri-
veres . . forsætlige Forvekslinger af me-
ningslignende Ord. PMøll. 11.403. D&H.
jf Levin.KS.17f. -los, adj. 1) [2] (jf.
-forladt^ om tale ell. handling: uden mening;
taabeliq; urimelig. Kritikere . . giøre en-
kelte Udtryk i Poesien latterlige, ved at

fremstille dem, udrevne af deres organi-
ske Forbindelse, som meningsløse og ufor-

«i&t2L2Le\\ge.Molb.BlS.2Saml.II.44. Straf af

de Sindssyge (er) -meningsløs. BerlTid.^^Ilo

1904.M.3.sp.2. det er meningsløst at gaa
her og vente

j 2) [4] (sj.) som ikke har (kan
have) nogen selvstændig (begrundet) mening.

tilkjøbe sig den meningsløse Hobs Bifald.

OCHammer. VesterhavsøernesForsvar. (1865).
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43. -les-hed, en. især til -løs 1: taabe-

lighed; urimelighed; ogs. (især i fit.): taabe-

lig, ufornuftig handling ell. ytring. Mystik
var ham . . en Meningsløshed og en Gra,
Brandts.V1.388. Husk . . paa alle de Me-
ningsløsheder, De har hegn&et. RigeL^Vit
191:i.7.8p.é. -ret, en. (1. or.) meningsfri-
hed. MO. D&H. -sag, en. (jf. Gernings-
sag; nu næppe br.) sag vedrørende meninger,
anskuelser; følelses-, trossag olgn. Enhver
Tvang i Menings-Sager vu . . stifte meer
Skade end Gavn. Birchner.II.282. Blich.

(1920).XXVI1I.98. jf. VSO. f -sekt, en.
(religiøst, politisk osv.) parti, uden mindste
Hensyn til Navn, Alder, Stand . . Yndest,
eller Meningssect viiste (han) enhver det
"Venskab . . han troede ham at tilkomme.
Rahb.LB.n.98. -skilagtighed, en. {sv.

meoingsskiljaktigbet; sj.ialm.spr.) menings-
forskel ell. -kamp. Det foreliggende Lovfor-
slag vU sikkert ikke give Anledning tU
nogen væsentlig Meningsskiiagtighed i

dette høje Ting. Eigsdagst.L.1931l32.846.
-strid, en. (nu 1. br.) d. s. s. -kamp. Ørst.

11.199. det Nationale (førte aldrig) til no-
gen skarp Adskillelse, eller fremkaldte
nogen bitter Meningsstrid. B^a«c/j.l//"Z7.

218. -tegrn, et. [1] (jf. Læsetegn samt
materielt tegn u. II. materiel 2; gram.)
skilletegn, der sættes for at tydeliggøre me-
ningen. Mikkels.SproglS.127. -tilkende-
sivelse, en. (if. -ytring). Schand.SB.lo6.
D&H. -tro, adj. [1] om udtryk, oversættelse

olgn.: som tro gengiver meningen, tanken.

denne . . Phrase (kommer) det ikke an paa
at udtrykke ordlydende men kun menings-
tro. Grundtv.LSk.l2. D&H. -tTang, en.

(sj.; mods. -frihed^. VSO. Hvad . . skulde
bevæge mig til at underkaste mig Menings-
tvang fra Deres Side? JLange.Breve.II.22.
•tTist, en. (1. br.) d. s. s. -kamp. Molb.
HO. *man ved en Meningstvist | var
deelt i tvende Hære. Hostr.ML.152. D&H.
•ndTeksllng, en. (jf. -kamp, -veksling^
udveksling af meninger; drøftelse; diskus-

sion; debat. Goldschm.VIII.296. menings-
udvekslingerne udartede til skænderi.Æør-
lyk.GP.17. -nlighed, en. (l.br.) d.s.s.

-forskel, en Meningsulighed mellem Kon-
gen og Rigsraad et.EFRørd. UnivE.111.31 9.

Tjenesteregl.159. -Teksling, en. (1. br.) d.

s. s. -udveksling. Brandes.Vl.285. -Tild,
adj. [2 eU. 3] (sj.) uden klar mening; forvirret;

ttWar. denne Odes.. forskruedeogmenines-
vilde Udtryk. Molb. Forelæsn. over den da.

Poesie.Il.(1832).102. -ytring, en. 07; -til-

kendegivelse), en frie Menings-Yttring i

Religionssager. Birckner.Tr.84. Ploug.(Stu-
denlerkom.61). VilhAnd.Litt.lI.429.
91enk, en. se Mink.
menlig, adj. ['mcnli] (efter sv.menhg

«W. sen. oWn. mein(s)ligr; til I. Men 1; hos
sprogrensere; sj.) skadelig; hinderlig.
(udøve) en menlig Indflydelse. Barfod.RD.
iOO.dette er meget menligt for Orden og
god Tngt.Hejtn4al."/wl869.3.sp.3. men-

l«8, adj. (glda. d. s., oldn. meinlauss; høj-

tid., arkais. ell. hos sprogrensere, jf. dog Feilb.)

uden men; især til I. Men 2: uden fejl ell.

lyde; lydefri; skyldfri; ogs.: harmløs; uskyl-
dig. *For din (o: rovfuglens) sorte KJoe . .

|

Maatte Lammene meenløse bløde. CFrim.
AS.139. »aldrig . .

|
Fordømte hun (o: for-

nuftens gudinde) en ædel meenløs Mand.PJ.
Beib.(ForSandhed.l.223). Moderen sagde

10 „lille Antonie" til hende: det er just et
meenløst Navn, som passer godt til hende.
Schack.255. menløst skildrer (forfatteren)
i Rosa og Himmelblaat Jesu menløse Liv
med de galilæiske Kvinder. yFed.£.353.

||

O/. I. Men 1; sj.) ubeskadiget. PEMullJsl.
71. Det var et under, at han kom ménløs
fra det vovestykke. iTjæljjeO. D&H.
menne, konj. se "V. men.
mennen, interj. se I. Mand 14.2.

20 Mennesiie, et ell. (nu kun arkais.; jf.
dog Feilb.) en Cjeg er en elendig Menne-
ske. JPJflc.Ci5-24;.i.58Ctw en srws/.Sf/; et Men-
neske^. s»i/.; jeg er een af de stilleste og
ærbareste Mennisker her i Bjen.Holb. Vgs.

1 V.2. se endvidere mennesken ndf. 1. 49 ff.).

['mænasga, ogs. 'mænsga] Menneske. Høysg.
AG.21. (nu kun arkats. (sj.) Menniske.
2Makk.l2.23( Chr.Vl). Holb.ÉF.1.2.o2(men
ogs. Menneske, smst.2. jf.: Mennesker.

30 Somme skrive Mennisker, hvilket ikke
kommer overeens med Udtalen. sa.Or-
thogr.97). KomGrønnegJ.47.11.247. Brors.
10. meDniske. Høysg.AG.184. Wess.159.
Winth.X.324. — jy. Mennesk. Høysg.AG.33.

jf Feilb. samt: „cimb. Minnisk." Moth.Ml22.
EHHagerup.62. sml. mennisk. Skautrup.Et
Hardsysselmål.I.(1927).156). best. f. -t (cm
mennesken se ndf.); fit. -r ell. (dial.) men-
nesken (Cit.caJ700.(Vider.I.449). AKristen-

40 sen. Fynboer. (1901). 33. OrdbS. (Fyn), jf.
EHHagerup.62); best. f. fit. mtnncskcne (om
mennesken se ndf.) ell. (dagl. (gldgs. eU.

barnespr.) og dial.) menneskerne (Holb.Me-
tam.23(jf. sa.Orthogr.98). sa.MFbl.5. NK
Bred.Metam.l2. Hrz.lI.131. NMPet.Isl
Færd.lV.321. Wied.BS.4o. Eørd.KK.6. jf.
Feilb. 8a»w< u. Medmenneske, sml.: menne-
skerne og (i bøger altid) menneskene.
EJessen.Sprogl.34). Q (bibl., arkais. ell. dial.,

50 jf. Esp.230) besi. f. mennesken, anv. dels som
ent. fk.: mennesket ("'Mennesken han
spaaer (osv.).Wess.l23), dels som fit.: men-
neskene ('blant T^tiennesken. Holb.Ep.lJ30.
*Mennisken er snilde. Winth.X.324. Esp.
230. jf. skrivemaaden Mennesken'. JPJae.
(1924).!.44.51); oftest p.^r. af formens tve-

tydighed (saaledes allr. t ænyd. glda., jf.
Brøndum-Nielsen.SF.1 7) anv. som koll. : men-
nesket, menneskeheden (jf.bet. l.i). Ef-

60 ter Herredømmes og Ejenskabs Indstiftelse

blant Menneskene . . haver Mennesken
begynt at indstifte Handel og forvexle
Sagerne imellem hin anden, og (derfor)
have Menneskene funden fornøden at til-

legge Sagerne en vis Qvantitet HolbJiF.
IJ82. Mand hører Mennisken klage over
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Tiderne, at de ere saa onde . . over Men-
nisken at de ere saa ubarmhiertige. Hers/.

Præd.130. Gud og M.ennesken.OeconT.lL62.
PAHeih.TJS.123. Bagges.1.237. JakKnu.CD.
29. hertil gen. tnenneskens, menneskets, men-
neskenes. Menneskens Døttre.lMos.6.2. Men-
neskens (fra 1889: Meaneskenesj Haand.
sfnst.9.5. Menniskens Ihukommelse. Holb.
G W.IV.9(formen dadletsa.Orthogr.97).Men-
nesken's Bryst. JFJac.(1924).I.47; især
(bibl.) i forb. som menneskens børn
(se Barn 1.3; jf. Vulgata: filii hominum^,
menneskens søn (Vulgata: filius homi-
nis>.

II
ved henvisning bruges som regel, naar

Menueske staar som personbetegnelse, han
ell. hun: Det stakkels menneske var så
rørt, at han (huu) ikke kunde sige et

eneste ord. Mikkels.Ordf.248(jf. dog den sp.

605^); i tilfælde, hvor Menneske er brugt
som artsbetegnelse, anvendes nu det (Holb.
Hex.IV.7(se det sp.686*V- Mennesket og
dets udvikling. Mikkels.0rdf.248 ), men tid-

ligere (og endnu bibl) han (jf.Il.hviQ.i.2):

hvad et Meuneske saaer, dette skal han og
høste, aal.6.7. Wess.l23fse ovf. sp. 1326^'-).

Oehl.III.13. Menneskets Værd og . . saude
Lykke . . kan (ikke) gives ham udvortes-
fra..Mgnsf,.Præd.II.188. Et Menneske være .

.

saa stærkt som haa være vil. Kierk.III.24.
{ænyd. glda. menueske mfl., fk. (fem.) og

intk. (som intk. allr. Bimkr. Mand.130.158.
Lucid.30), æda. mænniskæ (AM.), mænæ-
sk(æ), minæsk(æ), fk. (Harp.Kr.LXXiiff.),
mæaQ(i)ska,/'.('AfariaW.50.2/^,8y.månniska,
/"., no. dial. menneskja, f., jf. sen. oldn. man-
neskja, f.; i nord. vistnok laant fra ty. (osax.

menisko, mnt. mensch, miusch, jf. hty.

mensch^; egl. substantivering af et adj.:

glda. meusker, god, gavmild, oldn. menskr,
menneskelig (i menskir menn, mennesker),
osax. meunisc (jf. ty. månnisch), got. man-
nisks, afl. af I. Mand (1); maaske egl. koll.:

„menneskeheden", og formelt identisk m.ænyd.,
glda. menske, godhed (jf. æda. umænzkæ^,
oldn. measka, f., menneskelig natur)

det over hele jordkloden udbredte, til patte-

dyrene hørende væsen, der bl. a. udmærker sig

ved sin oprette gang, sin (i forhold til dyrene)
højt udviklede forstand, sin evne til at tale

m. m.; menneskeligt væsen (Homo sa-

piens); i ældre tid (og endnu i forb. som
ungt menneske, se bet. 4.2j ofte brugt spec.

om mænd: det (er) et Menneske (1907:
en Mand^ godt, at han ikke rører en
Q vinde. 10or.7.l. Ooers.afEolbLevned.21.
*Som Mennesker vi to (o: unge piger) har
ingen Ret, | Kun Mænd er Mennesker.
JEdms. Et ungt Menneske.(1878).17. Wied.
Ena.249(se u. bet. l.i;. .;/. VSO. KNyrop.
OL. l.lOof. Hjortø. Sprogets Luner.(1927).
14Sf. sml. dog bet. 6 samt Karle-, Kvinde-,
Maadmenneske.
A. i ubestemt ell. generel anv., om arten

(menneskeslægten, menneskeheden).
1) i egl. bet. 1.1) t ubest. f., om den en-

kelte ell. de enkelte som repræsentant(er) for

menneskeslægten, menneskeheden ell. som udtr.

for menneskenaturen. Gud sagde: lader os
gjøre et Menneske i vort Billede. IMos.l.26.
Et Menneskes (o: menneskenes, alle menne-
skers) Dage ere som Græs. Ps.103.15. Fred
paa Jorden! og i Mennesker en Velbeha-
gelighed. Luc.^.i4. *Da blev ham hvert et
Menneske en Broåer. PalM.IV.226. Han
lever helst i Ensomhed, langt fra Menne-

10 sker. MO. De er kommet i Land paa en
af de japanske Øer: Mennesker er der
ikke, men Spor af Mennesker. Tilsk.1931.

11.380. alle mennesker (jf. II. al 4.1^.

den levende Gud, som er alle Menneskers
Frelser. lTim.4.10. Holb.UHH.1.5. »Salig-
heds Fryd, for Gientøserens Dyd,

|
Times

lad Mennesker a\le\ Grundtv.SS.1.638. S&B.
Alle Mennesker sammenfattes sædvane-
mæssig under een Art, Homo sapiens,

20 som deles i et Antal Racer. Boas. Zool.*^

677.
II

et menneskes alder, (nu næppe
br.) d. s. s. Menneskealder 1. deres Tall,

som opnaae et Menneskes Alder (o: lever

deres hele levetid ud), uden at faae (kopper).
Lodde.(de laCondamine.Smaa-Kopperneslnd-
propning.(over8.1755).41). jf. menneskens
søn u. bet. 1.2 : ingen mand (skal) boe der,

og intet menniskes søn (1871: Menne-
ske-Barnj være fremmed i åen. Jer.49.18

30 (Chr.VI). Ez.2.1(Chr.VI; se tt. Menneske-
sønX det første menneske (de første

mennesker), (jf. u. bet. 1.2^ om Adam (og
Eva). lCor.15.45. Holb.NF. 1.128. \\ talem.

der er ikke bedre mennesker til end
mandfolk og fruentimmer, se Mandfolk 1.

II
vi mennesker, som sammenfattende be-

tegnelse for menneskeheden; især m. overgang
til bet. 8.3: 'Vi Mennesker maa vel glædes
ved

I

Guds Yndest og gode Vilje. Saimflj.
40 3.1. Schack.109. Bergstedt.TB.71. jf. (om

mændene): Børn er lykkelige, og Dyr, og
Kvinder; men vi Mennesker er det ikke!
Wied.Kna.249. talem.: hvad er (dog) vi
mennesker? (undertiden m. tilføjelser som

:

sagde hvalfisken^ som udtr. for menne-
skelig svaghed, ufuldkommenhed. S&B. Krisi.

Ordspr.467f. et menneske (o: man) er
kun et nienneske, se u. bet. 3.3.

||
(især

bibl. ell. højtid.) i ent., anv. obs., som tiltale.

50 Men, o Menneske, hvo er du, at du vil

gaae i Rette med Gnå? Rom.9.20. Oehl.

Diqte.(1803).253. »Fred over Jorden!
|

Menneske, fryd di\g\Ing.nSE.VII.233. \\

(sml. bet. 3.3^ i modsætn. til gud (guderne)
ell. andre himmelske væsener, for Mennesker
er dette umueligt, men for Gud ere alle

Ting muelige. Matth.19.26. de Forskiæl,
som ere imellem Englers og Menneskers
Skabninger. Holb.Ep.IV.6L *Lovet være

60 Du, Jesus Christ, | At Du Menneske
vorden est. Grundtv.SS.L344(jf. menne-
ske-bleven, -vorden osv.). om forb. som
(forladt af) guder og mennesker se

Gud 1.1.
II (jf. L Dyr 1 samt bet. S.éj i mod-

sætn. til dyr.' aXt Førstefødt i Israel af Men-
nesker og Dyr. 4Mos.3.13. 'En Abekat
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blandt Dyrene | Meest findes liig et Men-
neske. 45c.8. jf.bet.BA: er jeg din Papa.
En af vore Poorthunde Soldan eller Fair-
fax maa have giordt dig, thi da est ikke
Uenniske. Holb.HP.lILlO. iJZ) i hest. f.

mennesket og (i flt.) menneskene ('om

formen mennesken se ovf.); dels, i ent,
om den enkelte som repræsentant for arten;

dels, i ent. eU. flt, anv. (koll.) som betegnelse

Menneskernes Tal. sa.Metam.23. hvad er
Menniskens Hierte fuldt af Bedragerie \Pa-
mela.1.288. tør du . . endnu lade dig see for
Menneskenes Qme'i Skuesp.VJ.9o. Norner-
ne . . bestemme Menniskenes Skiebne.OcW.
XXX.7. 'Menneskets Forsoner.(rrttnrf<v.SS.

III.314. er ogsaa Aabningen ved Løgstør
dannet paa et Tidspunkt, der Ligger inden
for Menneskets Minde (jf. Mandsminde^?

for hele menneskeheden og (jf. bet. 3) dens lO EdErslevJylland. (1886). 213. iscer i forb
natur og egenskaber, de Fattige iblandt
Menneskene. Es.29. 19. Mennesket lever
ikke alene af Brød, men ved hvert Ord,
som udgaaer igiennem Guds Mund. 3faMA.
4.4. hvad gavner det Mennesket, om ban
vinder den ganske Verden, men tager
Skade paa sin Siel. smstJ6.26. 'Hedninger
har vovet sig at suge . . | At Mennesket
i hast af Guderne var skabt, | Da de af

nectar drick forstanden havde tabt. Holb. 20

Sat. I. BT". sa.Skiemt.C3>: Mennesket er
godt; men Menneskene er onde. Bahb.
Fort. II. 9. 'Mennesket raser værr', end
Vinden, | Thi sidder den Viv med Taa-
rer paa Kinden. Oehl.L.II.114. 'Søsken-
de jeg kjender fem . . |

Ved hverandres
Side sat | Blev de Mennesket en Skat.
Krossing.D.ll. Æren . . er dels Person-
lighedens eget Ideal og egen Rettesnor,

som mennesken(e)s børn, se Barn 1.3.

menneskens køn, se II. Røn 2.i. men-
neskens søn {efter Dan.7.13; grundbet.
usikker; jf. Menneskesøn; bibl.) Kristtts.

Menneskens Søn (1907: Menneskesønnen^
haver ikke det, hvortil han kan hælde sit

Koveå. Matth.8.20. GrundtvJSS.II.396. den
Guds og Menneskens Søn . . som vi til-

bede, sa. Vart.l5.

2) (isan" i forb. m. normere bestemmelse)
om menneskelige væseners ydre og indre for-
hold, natur, væsen m. m. 2.1) m. tanke paa
kroppen, legemsbygningen m. m. De ældre
Læger deelte Mennisket i tre Maver, den
øverste var Hovedet, den mellemste Bry-
stet, den nederste var Maven neden for
Mellemgulvet. 4^<T6ecA.FÆJ.25. (skol.:) i

fysiologi er vi for tiden ved mennesket
i

især i gen., i forb. som menneskets (ben)-
dels er den Noget, som Mennesket (Bran- 30 bygning, blodomløb, nervesystem osv.; jf.
des.DD.3: Individet^ modtager udenfra
Brandes.1.369. talem.: menneskene er ikke
saa gode, som de burde være, se god
6.1. Det er Synd for Menneskene! S^rind-
berg.EtDrømmespil.(overs.l916).16. || spec.

(bibl.), i e7it., om Adam (hvis navn paa
hebr. betyder ..menneske" ). Gud Herren dan-
nede Mennesket af Støv. lMos.2.7. Gud
Herren sagde: det er ikke godt, at Men

menneskets legeme u. Legeme l.i.

(1. br.) menneskekrop, -skikkelse, disse fan-
tasiløse Fremstillinger af Mennesker med
udtryksløse Ansigter (o: om negerskulptur).

TUsk.1931.II.362. if. Feilb. samt: Barnet
strittede imod med hele sit lille Men-
neske. Z><£H. I (især i modsætn.tU bet.2.i)

om udseende, fremtræden olgn.; i forb. som
det udvortes, ydre menneske, se ud-

nesket er eae.smst.2.18. Baade Mennesket 40 vortes, ydre. (spøg.:) vi skyndede os at

(Chr.VI,1871: Adamj og dets Kvinde var
nøgne, og de bluedes ikke.lMos.2.2o(Buhl).
i videre anv., koll., om Adam og Eva: Gud
skabte Mennesket i sit Billede . . Mand og
Kvinde skabte han dem. lMos.1.27. H i mod-
sætn. til Gud. man bør adlyde Gud mere
end Menneskene (1907: Mennesker^. ApG.
5.29. Menneskets Pligt mod Gud og sin

^æste. Holb.MTkr.47. t forb. som gnd^her-
TeD..lSam.2.26) og menneskene. En Ca-
racteer der er vederstyggelig baade for

Gud og Mennesken. OeconT.II.62. 'det
var Synd mod Mennesken og Gviå. Bag-
gesJ.237. talem.: mennesket tænker, gud
lemper, se II. lempe l.i. mennesket spaar,
gud raa'r, se raade. ogs.(nu ikke i rigsspr.):

mennesket agter, gud skifter (ell. deler^.
Mau.3277. Krist.0rdspr.212. jf. agte sp.

368'. I i gen. da saae Guds Sønner Men-

afdrage de støvede Reiseklæder, iføre os
et nyt 'M. enne ske.BudBay.EP.I.180. 2j2)

m. tanke paa aandelige anlæg, natur, det
indre, indvortes menneske, se II.

indre 3a, II. indvortes 2.i. det sande
menneske, især (jf. bet. B.i) m. etisk bet.:

aandeligt udviklet, ædel personlighed. VSO.
den sande Digter maa først og fremmest
være et sandtMenneske.PJføH.II.i78. dy-

so ret i mennesket, se I. Dyr 3a. Q (jf-si
A. 13^ som artsbetegnelse i forb. sotn: et rent
pragteksemplar af et menneske

j
det er

satan (fanden, pokker) til menneske
j ||

(især relig.) i udtr. m. moralsk bet., der hen-
tyder tU det svage, syndige i menneskenatu-
ren, blive et andet menneske: Moth.
B329. Holb.UHH.II.8. Sibb.II.80. se i øvrigt

u. anden 4.4. et (nyt og) bedre men-
neske (jf. u. I. bedre l.i^. hver Dag giør

neskens Døttre, at de vare skjønne. iJfos. 60 Eder tU bedre Mennesker og nyttigere
6.2. Hvo som udøser Menneskens Blod,
ved Mennesket skal hans Blod udøses.
smst.9.6. Menniskets Natuur er at falde
fra en Yderlighed til en anden. Holb.UHH.
III.8. 'Han saofde: Gøgen jeg vil andet
Liv berede . .

|
efeg ham forflytte vil blant

Borgere. Engelst.Nat.227. Jeg kan med
Sandhed vidne, at fra den Dag af, da jeg
første Gang læste En Hanske, er jeg ble-
vet et nyt Menneske. Brandes.XIlI.471.
D&H. det gamle menneske (o: den
gamle Adam), se II. gammel 5.1.

nu. Rentrykt »/, i932 84
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3) (tU bet. 2) m. prægnant bet, som udtr.

for de særlige egenskaber, man tillægger ell.

venter at finde hos menneskelige væsener. 3.1

)

om personer, der er fuldt udviklede, normale
i legemlig og (jf. bet. S.i) aandelig henseende.

Feilb. det (vidner) i højeste Grad om Over-
fladiskhed at ville efterabe de store Lan-
des hensynsløse Metoder. Hvad der hel-

breder et Menneske, slaar en Skrædder
ibiel.HarNiels.SP.S?(jf u. bet. 3.2;. ||

(barne-
spr.) om voksne (i modsætn. til børn), en lille

dreng (sagde): Mor, får jeg også fødsels-

dag, når jeg blir et menneske ligesom far?
Hjortø.SprogetsLuner. (1927). 144. \\ især i

forb. m. nægtelse, i udtr. som aldrig (ikke)
blive (til) menneske mer, ikke kunne
komme til kræfter, ikke blive normal efter

en sygdom, en ulykkelig hændelse; i videre

anv.: ikke blive helt vel tilpas. Jeg er ble-

ven forkoglet eller afsindig. — Jeg bliver
aldrig Menneske meer, kommer jeg ikke
strax heriTA.Ing.EM.II.158. Margrete døde
et Par Aar efter (o : efter Kbh.'s bombarde-
ment) af Brystsyge . . „Jeg gaaer og hin-
ker og min gode Margrete, stakkels Pige,
hun blev aldrig Menneske mere." Oversk.

L.73. Han kunde være ganske blaa om
Morgenen og ryste over hele Kroppen,
til han fik en Slurk Brændevin, saa blev
han først Menneske igen. AndNx.DB.91.
Da Morgenen kom, var Fru Juliane igen
blevet saa meget Menneske, at ingen paa
hendes Ansigt skulde kunne læse om Nat-
tens Angst. Lauesen.S.294. jf: Hun er en
halvtosset Fjante, som der aldrig bliver
Menneske af. Ing.EF.XIII.200. (spøg.:)

„Han bliver aldrig til Menneske mér,"
sagde Dyrlægen om den syge Gris. Ma«.
6432. ikke være menneske, føle sig

fuldstændig ødelagt, fortvivlet olgn.; ikke

føle sig vel tilpas, i godt humør. Hun havde
saaledes været i Boutikker, sagde hun,
at hun snart ikke var Menneske mere.
HCAnd.II.l?5. Baud.0I.33. især m.nærmere
bestemmelse, der angiver betingelsen for, at

man skal føle sig vel tilpas, (han) er ikke
Menneske, før han har faaet fat i (aviserne).

CEw.DV.112. jf. (spøg.): naar saadan en
stor Hund ikke faar løbet sine to-tre Mil
om Morgenen, saa er den ikke Menneske
hele Dagen 1 CMøll.NE.109. ikke være
menneske for, (jf. for sp. 162^' samt
være mand for m. I. Mand l.i) ikke evne;

ikke være i stand til; undertiden (m. overgang
til bet. Sa): ikke nænne; ikke kunne bringe

over sit hjerte, jeg (blev) saa elendig, at jeg
græd og ikke var Menneske for at skrive.

Crylb.VlI.317. vi . . vare filtrede ind i Dis-
cussionen, uden at jeg er Menneske for at

begribe, hvordan det skete. Oversk.Com.I.
159. Hjortø.Æ.110. (sj.)ifit.: (de var) ikke
Mennesker for at rejse ud til den jævne
Hverdag ig^n. AndNx.PE.IV.193. 3.2) om
fornuftige, kloge, civiliserede, aandeligt ud-
viklede personer (i modsætn. til taaber, bar-
barer olgn.). Førend vi svare her til, maa

vi først vide, om I ere Philosopher eller

Mennesker. Holb.Sgan.9sc. 'jeg troer, han
(o: nordmanden) giorde ilde,

| Om han
vilde sig indbilde, | At der fødes Menne-
sker

I
Kun i Engelland og der (o: i Norge).

We8s.226. OehW.216. De har gjort hende
til et Menneske; inden De flyttede sam-
men med mig, var han en god Sjokke.
Gylb.(1849).VII.8. En bog af Darwin,

10 Taine eller Nietzsche må man dog have
læst for at være menneske nu til dags,
EdvLehm.BY.152. et halvt menneske,
se halv sp. 766^^ (jf. Halvmenneskej. || ta-

lem., ordspr. olgn. være (lige) saa klog som
et menneske, se klog 1. jf. (spøg.): en
(hund) der, som man siger, var lige saa
klog som et Menneske. NaturensV.1916.
302. Der skal tre Morsingboere og et

bygknippe til et menneske. Krist.Ordspr.
-20 498. Feilb. jf. bet. 3.i: Der skal femten

skræddere til et almindeligt menneske.
Krist.Ordspr.294. (1. br.) i modsætn. til

Folk: Faa Mennesker, men Folk nok.
Mau.6423. klæder skaber folk, men ikke
mennesker, se Klæde sp.724*^. || lad os
nu (bare) være mennesker! (alm. an-

ført som cit. efter poppedrengens replik i

HCAnd.'s „Lykkens Kalosker", se HCAnd.Tre
Digtninger.(1838).42; sml. HistTidsskr.lOB.

30 1.366; dagl.) lad os nu være fornuftige, op-

føre os ordentligt, naturligt, ikke skabe os;

ofte som afvisning af en uforstandig be-

mærkning, dadel af en vigtig, overlegen op-

førsel. Kierk.VlI.93. see Tante, lille Lud-
vig kan selv trække Vognen! Lad os nu
være Mennesker, ikke forstyrre Barnet!
thi vi veed jo nok, at lille Ludvig ikke
kan. smsf.ZIi.454. Bøgh.DD.1866.185. Zak
Niels.Maagen.27. jf. Krist.0rdspr.212 samt:

40 "Vær dog Menneske (o: fornuftig). Levin.

3.3) m. særlig vægt paa den menneskelige na-
turs modsætning til den guddommelige (jf.

Gudmenneske ^" især m. fremhævelse af det

dødelige (jordiske) hos menneskelige væsener,

det svage, syndige i menneskenaturen. Han
er et Menneske (o: han kan fejle). Moth.
(Mau.IL21). har De Mod til at tale til

Kongen som til et andet Menneske (o: til

en anden dødelig). PalM.VIll.337 . husk, at

50 du kun er et Menneske (o: har dine svage

sider)\D&H. || talem. vi er alle menne-
sker olgn., vi er alle svage, syndige skab-

ninger; især anv. som undskyldning for en

fejltagelse. Dommeren kanel jo forandre
Dommen, og sige, at hånd dømte feil

første gang. Det skeer jo saa tit; thi vi

ere alle Menn\skev.B.olb.Jep.IV.6. i hvor
andægtig mand er, saa er man dog Men-
nisker, og naar man anseer hendes u-for-

60 ligelige Skiønhed, saa maa man give sig

fangen. KomGrønneg.II.247. De havde en
lille Ruus paa; hvad skader det? Vi ere

jo alle Mennesker. Skuesp.V.164. Vi er jo

alle Mennesker og ikke Dydshelte. Schand.

VV.135. Jørg.BrevefraAssisi.(1924).53. jf:
Vi er Alle Mennesker, naar vi er afklædte.
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Orundtv.Da. Ordsprog.(1845).nr.25. Krist.
0rd8pr.212. undertiden m. tilføjelser som:
»Vi er Alle Mennesker", sagde Hval-
fisken, han stod paa Bagbenene og spyt-
tede. Mau.II.21. et menneske er kun
et menneske ell. (nu iscer) man er jo
ikke andet end (elLi^nn) et menne-
ske, d. 8. *Et Menneske er kun et Men-
neske,

I
Og selv den bedste Helt er in-

tet meeT.Oehl.PT.346. Schand.BS.118. jf.
(spøg.): Naa ja . . en Motorcykle er jo
heller ikke mere end et Menneske. J V
Jen8.A.lI.143. konger er ogsaa men-
nesker, se I. Konge 1.4. 3.4) m. særlig

tanke paa de aandelige egenskaber, der hæ-
ver menneskelige væsener over dyrene, det
humane i menrieskenaturen. *Kan Menne-
sket ei kiender Baand,

|
Naar Menneske

det er ei meer (d: om tyrannen Ivan Wa-
siliewitsch). Oehl.XXIV.333. Alle de Men-
nesker, som sætte . , Mennesket i os over
Dyret i os. Goldschm.Hjl.III.92. For at
bUve et Menneske skal man ustandselig
træne sig i at skelne mellem det ægte og
uægte i aandelige Sager. Buchh.(Fol}^l»
1922.5.8p.4). talem.: jeg er et menneske,
og intet menneskeligt skal være mig frem-
med, se m.H. menneskelig 3.i.

II
talem. men-

neske først og kristen sa.a. olgn., brugt

af Grundtvig (Grundtv.SS.V.42) og derefter

af adskillige grundtvigianere (jf. fx. Mau.
11.22) som udtr. for den opfattelse, at kri-

stendommen er en genfødelse af det oprinde-
lige, af gud skabte, men ved synden faldne
menneskeliv, hvorfor dette gudbilledlige i men-
neskenaturen skal vækkes og oplyses, inden
menneskene kan frelses (sml. Grundiv.Poet.
VI.649ff. 8a.Dansk.IV.273ff.). O ni. særlig
tanke paa de rent følelsesmæssige egenskaber,
de naturlige følelser, karakteregenskaber, per-
sonlige interesser osv. i modsætn. til de egen-
skaber og funktioner, der træder frem under
udøvelsen af vedkommendes faglige (forret-

ningsmæssige ell. kaldsmæssige) virksomhed.
*Til det Gode fer geniet) sædvanlig ei

capabelt,
| Og, sletter man Inspirationen

ud,
I
Som Menneske sjelden respectabelt.

Heib.Poet.X.233. Hesiod er det første Men-
neske i europæisk Literatnr, den første
Enkeltsjæl i den ariske Folkestamme, vi
kan træde personligt nær. FrPoulsen.Fra
EuropasForaar.(1921).3o. først sent om
aftenen var han fri for sine embedsplig-
ter og havde tid til at være menneske
(o: privatperson)

\
uegl.: (han havde) ogsaa

Sans for Bøgers Indhold, for Mennesket
i Bogen. Bogvennen.1925.76.
B. m. individuel bet.

4) i egl. bet.: person; ofte spec. om mand.
(ofte, iscer i forb. m. adj. m. nedsæt, bet, men
ogs. ellers, m. overgang til ell. følt som hø-
rende til bet. 5; jf.: a er ingen menneske,
a er en Morstngbo. i^eiZft. samt Erz.V.104
ndf. u. bet. 6). 4.1) i al alm.; ofte som sam-
menfattende betegnelse for personer af begge
køn ell. m. svækket bet., nærmende sig tU et

ubest. pron. (især i forb. m. ubest. art. ell.

pron.). Et Menniske (1819: en Mandy havde
to sønneT.Lw.l.5.11(Chr.VI). Saaledesagte
hvert Menneske (1907: man^ os, som Cm-i-
sti Tienere. i Cor.4.i. han . . sagde til dem:
hvem sige Menneskene mig at være (Skat
Rørd.: hvem sige Folk, at jeg er)? Marc.
8.27. den Talent til at skrive Skue-Spill
findes kun hos faa Mennesker. IZo/6.Æp.

10 V.220. 'Ei skulde da noget Menneske
tænkt,

I
Han kunde til Vraget udsvømme.

Blich.(1920).XX1.185. skulde jeg være
dum? Det har jeg aldrig troet, og det
maa ingen Mennesker vide. HCAnd.V.113.
her spadserer, ja, vrimler det af Menne-
sker. sa.Breve.1.124. (konsulen) har forlangt
. . min Tilbagekaldelse (til Algier.) han
forlanger at et Menneske (o : jeg) . . skal
tabe sine bedste Aar i sligt et KaLBudBay.

20 EP.11.162. (dronningen) tog Afsked med
de Mennesker, der havde fulgt hende paa
Vej. KMads.(Tilsk.l931.1I.322). (han) ser
paa Klokken; den er ikke fem endnu. Og
det er højlys Dag. Hvorfor Mennesker
dog sover saa \?ense? Lauesen.S.144. ofte
i udtr. som (ikke) kunne omgå as men-
nesker fse omgaa^, (trænge til at) komme
ud blandt mennesker (X)<fefl./ m. over-
gang til bet. 5: der staar et Menneske og

30 venter i Forstuen. D&H. || spec. (jf. Hule-,
Jordmenneske; 1. br.) i hest. anv., om be-

boerne af, indbyggerne i et (land)omraade.
•Engang for meget længe siden, | Da
Verden var med sine Mennesker

|
Langt an-

derledes, end den nu omstunder er. Storm.
FF.66. Oehl.XXX.3. han (saiisede) over-
hovedet intet andet end netop disse Ga-
der og deres Mennesker. GadsMag.1931.
602. jf.: de Wrenste Mennesker. £ris<.

40 JyF.Vl.346. 4.2) m. nærmere bestemmelse,
der angiver den enkeltes egenskaber, anlæg,
udvikling olgn. udfri mig fra onde Menne-
sker. P«.i40.5. jeg arme Menniske 1 Æ^oZft.

Kandst.1.6. Min Compagnon var det mun-
treste Menneske af Verden. FrSneed.1.59.
det stakkels Menneske. Brandes.V.226. det
gale Menneske til Jakobsen. MMLund.En
fremmedFugl.(1899).333. om forb. m. adj.,

der angiver karakter, samfundsstilling olgn.
50 (som almindelige, dannede, flinke, kristne,

ordentlige, pæne mennesker^, se som regel

de paagældende adj. talem.: brave men-
nesker, men slette musikanter, se

Musikant. || m. bestemmelse af alder, udvik-
ling olgn. jeg var alt et stort sextenaars
Menneske. MCAnd.I.109. gammelt men-
neske, gamle mennesker, om gamle
af begge køn (i dial. dog især om kvinder).
Det er drøjt for sådant et gammelt men-

60 neske at bo helt alene. Ejortø-SprogetsLti-
ner.(1927).146. lille menneske, person
af ringe størrelse; især (ofte m. overgang til

bet. 5) om børn ell. (navnlig) kvinder; un-
dertiden ogs. om personer af ringe aandelig
betydning ell. værdi. Stemmen var klokke-
reen og stor i Omfang, blev den saaledes

84*
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ved, ja saa var det lille Menneskes (o: en
drengs) Lykke g\ovt.RCAnd.IV.3å9. „jeg
(o: en ung pigej er endnu saadan et tosset

Barn, som du slet ikke kan have nogen
Nytte eller Glæde af." — „Du lille, løjer-

lige Menneske 1 troer du da, jeg vil have
dig anderledes end du er?" Hostr.DT.S.
KLars.GV.122. en demokratisk Tid, der
vil se smaa Mennesker — Forbrydere om
det skal være — blot ikke Helte og Helt-
inder. Man vU se sine egne Svagheder
idealiseret. Tandr.(BerlTid.'yii 1931. M. 10.

sp.l). ungt menneske, i ent. nu oftest

som betegnelse for en ganske ung mand, i

flt. derimod ogs. om unge personer af begge

køn (jf. KNyrop.OL.1.105. Hjortø.Sprogets
Luner.(1927).li3). holder I det raadeligt,

at disse 2 unge Mennisker komme sam-
men førend hånd faar Btøå.Holb.Er.l.S.
den nydeligste Hilsen, noget ungt Men-
neske kunde ønske sig af en ung Dame.
ECAnd.VIII.54. Kjøbmænd og Princi-
paler vare (forbitrede), naar de saa et af

deres unge Mennesker med Cigar i Mun-
den. Goldschm.IV.99. unge Mennesker
(Chr.VI: drenge). Ban. 1.4. Ved et net
ungt Menneske forstaas i den køben-
havnske Beaumonde en ugift Mandsperson
mellem 20 og 30, ædruelig og af ulastelig

Byrd. Esm,.1.94. Unge Piger og unge Men-
nesker kan faa fuldstændig Uddannelse i

alle . . Sprog. Khh.^*lia926.11.sp.o. (sj.) i

ent., om en ung pige. et ungt Menniske
tår (o: gifter sig med) vel heller Sønnen
end Faren. Kom Grønneg. 1. 154. smst.47.

JEelms.EttmgtMenneske.(18?8).23. voksne
mennesker: Holb.NF.1.86. Et voxetMen-
neske synes at være en Kæmpe imod et

lidet Barn. Mossin. Term.278. Eskimoerne
betragter ugift stand som noget unatur-
ligt for voksne mennesker. KBirket-Smith.
Eskimoerne.(1927).159.

5) (jf- "• ^^t- ^) som fortrolig ell.

(især) respektløs, nedsættende beteg-
nelse, (især m. demonstr. pron., i best. f. ell.

i tiltale). Pilatus sagde . . jeg finder in-

gen Skyld hos dette Menneske. Lwc.55.4.
han sagde til dem: see, hvilket (Chr.VI:
det^ Menneske. Jo 7i.Z 9.5. Hvorfor jage vi
ikke det fordrukne Dyr bort? Det er jo

en Skandale med det Menneske. firz.Z F".

269. JPJac.II.410. jeg vil ikke have no-

Set at gøre med de mennesker I
| jf. Feilb.

i best. f. „Hvad mener Pigebarnet?" —
„Hvad gaar der af Mennesket?" S'cift.

Poet.II.59. (jeg har desuden) ladet sende
til ham (o : Heinrich Heine) „Nur ein Gei-
ger". Det er mig meget om at gøre at

faa at vide, om ingen af disse Bøger
skulde være kommet til Mennesket. HC
And.(BerlTid?Vtl922.Åft.3.sp.2). Jeg havde
en Patient, der led af Obstruktion. Jeg
forordnede de almindelige Midler i al-

mindelige Doses. Nu har Mennesket slugt
en hel Flaske Medicin paa engang. GoM-
schm.1.227. KMich.MT.122.

|| (jf. u. bet l.i)

i tiltale; ofte (især i forb. som men men-
neske dogl^ som udbrud ved opførsel, der
vækker ens mishag ell. forundring. (Jesus
sagde) til ham: Menneske! dine Synder
er dig forladne. Luc.5.20. smst.22.58. Men-
neske dal kan I ikke svare høfligt, naar
man taler til \er.Heib.Poet.VI1.17. „Men,
Herregud, Menneske 1 hvem taler om Club-
ber?" . . „Jeg er intet Menneske! Det

10 er ingen Tiltale til Folk . . Menneske kan
man sige til sin Karl, sin Skopudser, men
ikke til Folk af Opdragelse." fi^rz.7.i04.

det er jo Hexeri! — saa siig mig dog.
Menneske, hvor har du faaet alt det at

\\de? Hostr.G.135. Skal De ikke ha' en
Bolle til. Frøken Jansen? Spis dog. Men-
neske! Wied.S.72. || m. attrib. adj. i kælende
ell. iron. anv.; især m. lille (se u. bet.4:.2)

og kær. Det kære Menneske! Jeg siger
20 hende bestandig, at hun gør Uret imod

sig selv. Drachm.F.1.152. Pont.FL.59(se u.

II. kær 2.1j. jf.: det kjære Menneske (o:

man selv) kan drage hvorhen i Verden han
vil, saa træffer han strax Venner. CBernh.
X.39.

6) kvinde, kvindemenneske; udenfor
dial. (se DF.1929.56 ;bornh.) især om kvinde,

som forretter husligt arbejde, og navnlig i

forb. som have et menneske i huset
30 (d: have huslig medhjælp). Cathrine, et flinkt,

trindt og rødmoset Menneske, som havde
tient os for Kokkepige. Ew.(1914).III.277.
JPPrahl.AC.69. et Menneske skal man (o:

en enkemand) jo have i Huset, og nu har
jeg fæstet en Husholderske til Maj. Pon<.
BH.79. han maatte leje et Menneske til

at holde Øje med hende og tage sig af

Huset. AndNx.DM.119.
7) overf., om menneskelignende væsen.

^ jf. Maanemenneske ||
især om dyr, navnlig

aber, med menneskelignende ydre. jf. Abe-
(slutn.). Heste-, Skovmenneske. || i videre

(spøg.) anv. om dyr (og ting), se u. bet. 3;

jf. ogs.: Du (o: en høne) skal ha' Lov tU
det. Du dejlige Menneske . . bare Du vil

blive ved med at lægge 280 Æg\ Buchh.
GT.71.

II
om en dukke. (Betragter Dukken)

Gud! hvad hun er bleven gammel og styg!

Men hvor er det muligt, at et Menneske
50 kan forandre sig saa hnrtigt? Heib.Poet.

11.58.

Menneske-, i ssgr. (nu næppe br. Men-
niske- samt undertiden (især i vers, af me-
triske grunde; desuden ijy., se Feilb. og Skau-
trup. Ét Hardsysselmål. t. (1927). 156) Men-
nesk- ell. Mennlsk-, se u. Menneske-billede,
-blod, -hed 2, -kød 1, -ret, -vis j. især til Men-
neske 1 (4), fx. (foruden de ndf. anførte)

betegnelser for legemsdele olgn. som Men-
60 neske-aasyn, -ansigt, -ben, -foster, -haar,

-hjerne, -hoved, -knogle, -læbe, -skelet,

-strube; betegnelser for menneskemængder
(og deres færd) som Menneske-hob, -myl-

der, -skare, -stimmel, -strøm, -sværm,
-trængsel, -tummel, -vrimmel; betegnelser

for menneskelige egenskaber, evner, hånd-

i
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linger, forhold osv., ofte (svarende til Men-
neske 3.3^ m. bibet af, at de er endelige,

forgængelige, svage i forhold til højere mag-
ters, især guds, fx. Menneske-bud, -flid,

-færd, -kaar, -kraft, -kunst, -list, -lykke,
-paafund.-paahit, -ros, -sind, -skik, -skæbne,
-snilde, -styrke, -svaghed, -tanke, -visdom,
•ønske; samt ssgr., hvor Menneske- staar

som logisk obj. for et i sidste led indeholdt ver-

balbegreb, som Menneske-fremstiller, -frem-
stilling, -skildrer, -skildring, -studium

|| (jf.
Menneske-forstand, -føde, -kost, menne-
skelig 3.2 samt Menneskepenge; dagl. ell.

jarg.j til Menneske 3.2 (og 3.iy, i ssgr., der
betegner en ting (sjældnere: et forhold, en
person) som værende af den rigtige slags,
som noget, der duer, ægte, virkelig;
som eksempler kan anføres: „Dyrlæge?"
spurgte Ritmesteren. „Ha, ha ha! Nej,
jeg er s'gu dog Menneskelæge, naar
gdt skal være." Goldschm. VI.87. han (havde)
sendt den forbandede Kugle saa langt bort,

at der ikke var Menneskemening i at

ramme paa den Afstand. Gjel.T.40. Ad-
skilligt mere rigtig Menneskemusik
er der i N. N.'s tre Stykker. Pol."/iil928.

14.sp.l. i Trollbåttan, hvor vi . . overnat-
tede i rigtige „Menneskesenge".i?'oi/cc-
8kolen.l927.749.sp.2. Der var søde Snapse
og gi. fransk Vin til Damerne, og der var
„rigtige Menneske snap se" og Punsch
til Mandfolkene.Z)racA»i.SrZr.7i. endvidere:
Menneske-bøff»Jod8.Hakkebøf^,-cigar,
-kaffe (mod«. Surrogat^, -mad, -suppe
(o: kraftig mad, suppe); sml. Menneske-
hat (o: høj, sort hat. Feilb.). O -aand,
en. menneskets aand ell. sjæl; især (tid

Aand 3^ om tankevirksomhed, som er ka-
rakteristisk for mennesket; menneskets ska-

bende tankevirksomhed. De havde saa lavt

et Begreb om Menneskeaanden, at de
troede den foer i et Dyr naar Liget raad-
nede. Grundtv.VK.13. han hørte til de
Vise og var fortrolig med Menneskeaan-
dens dybeste TaniL.er.Mart.AS0.12. Men-
neskeaandens Sejre (o : opfindelsernes histo-

rie). laCour&EHolst.(bogtitelJ904). -abe,
en. menneskeligyiende abe; især (zool.) om
aber af den mennesket nærstaaende familie
Simiidæ (omfattende bl. a. orangutanger og
gorillaer): antropomorfe aber. BøvP.II.22.
-adel, en. (nu næppe br.) menneskeværd,
-værdighed. Rothe.(Ba hb. Min. 1 786. 1. 133).
VSO. -alder, en. (jf Mandsalder;. t)

(sml. et menneskes alder u. Menneske l.i;

nu sj. i rigsspr.) et menneskes hele levetid, i

overensstemmelse med Ps.90.10 ofte angivet

som 70 aar (jf. VSO. Feilb.). JBaden.LatL.
1.11. MO. PThorsen.VorHjemstavn.(1931).
14. 2) (endnu ikke i vAph.(1772).III., jf:
Seculum . . 3) en Generation, en Menne-
skeslegt, d. e. en Tid af 33 Aar. JBaden.
LatL.II.388; sml. Alder 6.i) tidsrum, der
omtr. svarer til aldersforskellen ml. to slægt-

led, mellem fædre og sønner (ca. 30 aar ell.

Vs aarhundrede, 33 aar); generation (2);

sjældnere i videre anv., som sammenfattende
betegnelse for de i et saadant tidsrtim levende

individer. For een Menneskealder siden
var alt dette øde — i een eneste Menne-
skealder blev Ørkenen omskabt til enHave.
Bagges.L.II.316. Tre store Menneskealdre
igjennem. Sibb.Stat ogKirke .(1849).l. hans
gamle Tjener . . havde været hos ham en
Menneskealder. Schand. TJM.182. Aarhun-

10 dredets sidsteMenneskealder.^randes.Z/J.
143. -art, en. 1) (nu sj.) menneskerace.
De fem Menneskearter. VSO. D&H. || ogs.

(i best. anv.) om hele menneskeslægten, men-
neskeheden, jeg vil ikke gaae i Trette med
virkelig Uvid . . der er saa vild, at den
. . tør haane ald Menneskeartens Dom.
Bothe.OmHierarkiet.IL(1779)J296. Menne-
skeartens Opdragelse. PEMiill. Dogmatik.
(1826).18. 2) (nu næppe br.) menneskenatur.

20 PEMilll.(MO.). -barm, en.(po€t., sj.)men-
neskehyst. Der slaaer dog i hver Menne-
skebarm et Hjerte. FGuldb.Vennen paaRei-
sen.(1814).58. Eauch.SDJ.oo. -barn, et.

1) (jf. -unge; /. br. og ofte vanskeligt at

skelne fra bet. 2) barn (især i modsætn. til

dyrs unger). VSO. 'Synger og danser og
klapper i eders Smaahænder, |

Menneske-
Børnene aUe til Jorderigs Ender 1 Grundtv.
SS.III.42. Glæde over Tilværelsen see vi

30 klart hos Hvalpe, Killinger og Lam, naar
de lege ligesaa fornøiede som Menneske-
børn.JPJflc.Ci 954;. V.103. Brehm.DL.^IIl2.
11. jf.: I en lille Bugt traf (havfruen) en
heel Flok smaa Menneskebørn. ifC4nd.
Eventyr.l3.(1837).12. 2) {egl. bibl, dannet
til udtr. mennesken(e)s børn (se Barn \:i),

der i nyere oversættelser (fx.Jer.49.33;50.40)
ofte er erstattet af Menneskebarn R iscer i

ftt. ell. i forb. som noget, intet (ikke et)

40 menneskebarn) menneske, menneskeligt væ-
sen, især m. henblik paa dets jordiske, svage
natur. 'Hvor dyrebar er dog din Mis-
kundhed, Gud!

I
Hvor Menneskebørnene

hygge. Ing.ESE.VIL167. saa skal ingen
Mand boe der, og intet Menneske-Barn
(Chr.VI: menniskes sønj opholde sig der.

Jer.49.18. hun gik ikke, hun hoppede og
dansede af Sted, saa at alle Husmands-
konerne korsede sig over, at noget Men-

50 neskebarn kunde være saa let paa Taa.
Wied.S.298. Feilb. især (jf. u. Menneske o)
i tiltale: „Ti stille. Menneskebarn!" dun-
drede Hr. Jens (o: præsten), „er det en
Mund at føre for En, der aJt har sit ene
Ben i Graven." JPJac.I.SO. Hvem har sagt
saadan? Svar mig dog, Menneskebarn!
AndNx.DM.77. -billede, et. spec. {efter

ty. menschenbUd, menneske(skikkelse) ; jf.
u. K\Tndebillede 2; sj!) menneskeligt væsen;

60 menneske(skikkelse). *Frisk, nye Mennisk-
billed,

I
Op af det dunkle Baål Aarestr.

SS.V.19. jf: Han saå et Øjeblik fast paa
hende, tænkte, at der laa et af Naturen
vel anlagt Liv, et kjønt udkastet Menne-
skebillede halv itns\&&et. Schand.BS. 405.
-bleTen, part. adj. (jf. u. Menneske
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sp. 1328^'^ samt Menneske-blivelse , -vor-

deise, -voTden;teol.) kødbleven; inkarneret, vi
forestille os Ham, som . . er det menneske-
blevne Guds Ord. Mart. Forsv. 54. -bli-
velse, en. (jf. -bleven osv.; teol.) kød-
vordelse; inkarnation. vAph.(1759). gennem
Menneskeblivelsen træder Gud selv ind
i Endeligheden. Høffd.DF.135. -blod, et.

{ænyd. d. s., jf.glda.meaniskess blod (Mand.
198j;sml.Mandehloål)Thiele.III.157. Pro- io

fessoren var stolt af Loppen, og den var
stolt af sig selv; den havde lært Noget
og havde Meaaeskehlod.HCAnd.VI11.249.
IJ
især i udtr., der betegner manddrab, blods-

udgydelse, kamp. *i Mennesk Bloed man
Steder svemme sqbt. Holb.Satl.Bi^. (in-

gen konge) havde Ret til at udgyde en
eneste DraabeMenneskeblod. Jn^'. VS.1.199.
spare Menneskeblod, ilfO. -bolijg^, en.
DJbH. især i udtr. m. nægtende mening, der 20

befegner et sted som uegnet til bolig for
mennesker. En Kaserne, der er kasseret
11 Gange som Menneske -Bolig. 5eW Tid.

^*/iil931.M.10.sp.4. -bryst, et. (jf. -barm;
især poet.) navnlig om brystet som følelsens

sæde. S&B. O -dyr, et. (jf. dyret i men-
nesket u. I. Dyr 8.1; foragt.) menneske, som
beherskes af sine lavere instinkter, opfører
sig dyrisk, raat; umenneske. Schand.TF.II.
147. Lovene og Øvrigheden tillader Men- 30

neskedyrene her i Landet at myrde Men-
neskene. Ja/cZww.LZJ.^S^. Et Menneske-
dyr. Røveri, Voldtægt og Mordbrand. Pol.

Vi2l902.2.sp.3.
II (jf. Dyr sp. 1200^^; sj.) om

menneske, der sammenlignes med, betragtes

som et sjældent dyr, vækker opsigt p. gr. af
fremmedartethed i ydre olgn. Stuen er . .

strax fuld af alle Stadens Honoratiores,
som komme for at tage de fremmede
Menneskedyr i Øiesyn.PO57"ønds^EG.I.50. 40

t -ded, en. farsot; mandedød. Borrebye.
TF.21. -eNker, en. (sj.,jf.: „ikke meget
brugeligt." VSO.) menneskeven (i); filantrop.
SkVid.1.94. -fanger, en. spec. ^ii, for-
æld.): krigsfork, anv. som hug- ell. stødvaa-
ben. Nationalmuseet.DanskeSaml.il. Vejledn.

(1911).nr.710. -fedt, et. fedt af døde
(dræbte) mennesker, der tidligere i folke-

medicinen betragtedes som et virksomt mid-
del. (Kalk.V.712). Moth.M122. TroelsL.EF. 50

111.125. HMatthiess.BG.105. Feilb. -11-

sar, en. menneskelig skikkelse; især: bil-

Udlig fremstilling af en menneskeskikkelse,
(han) griber Terzerolen . . og venter. Da
kommer en Menneskefigur op i Vindvet.
Blich.(1920).XXX.131. *en stor

|
Og maje-

stætisk Menneske-Figur
I
Af Porcellain. Pa?

M. VIIL104. Menneskefiguren i Kunstens
Historie. JLange.(bogtitel.l899). -fisker,
en. især (bibl. ell. relig.) m. tanke paa Matth. 60

4.19(se u. Fisker 1). vAph.(1764). jf:
Menneske-Fiskeriet er et gudeligt
Foretagende . . thi Christus siger jo selv
„jeg vilgjøre Eder til Menneske-Fiskere".
Kierk.XIV.243.

\\
(sj.) om en hverver. Blich.

(1920).VIII.134. O -Qende, en. (nu 1.

br.) menneskehader; misantrop. Ew.(1914).
IV.15. den muntre raske Karl blev en
folkesky Menneskefiende. Rahb.Fort.1.185.
Oehl.XXVI.31. MO. O -fjendsk, adj.

6/' -fjendtligj adj. til -fjende: misantropisk.
Bahb.(MO.). menneskefiendsk Bitterhed.
Molb.EL.221. (hun) var bleven . . fortræ-
delig og menneskefjendsk. Jn^'.yS.J/.iSO.
BerlTid.'*hil931.M.2.sp.4. CP -fjend-
skab, et. (l.br.) menneskehad; misantropi.
Leth.(1800). D&H. O -Qendtlig, adj.

(nu 1. br.) d. s. s. -fjendsk. Rahb.Fort.lI.lSO.
EGClaus.Præd.(1802).6. -fod, en. Thiele.

111.165.
II

især i forb., der angiver, om et

sted er befærdet ell. navnlig (i udtr. m. næg-
tende mening) ubefærdet, ubetraadt. der var
intet Spor at see af Menneskefod og in-

gen Lyd af Levende at høre. lng.EF.1.151.
det yderste Punkt, Menneskefod betraadte
paa Nordpolsundersøgelserne.i?C4?j(l. VII.
183. Ez.29.11(Chr.VI: menniskes iod).

-folk, et. (sj.) 1) samling mennesker, som
bebor samme land; folk (2); nation. Gud
(har) ladet hvert Menneske-Folk (1907:
hvert Folk iblandt Mennesker) sætte Bo
over hele Jordens Flade. ApQ.17.26(Skat
Børd.). 2) (vist efter oWn. mannfolk; arkais.)

koll.: mennesker; især i best. f: menneskene;
menneskeheden, den store Glæde, der ti-

medes hele Menneske-Folket (ved Kristi

fødsel). Grundtv.Vart.26. AOlr.NA.29. O
-forag^t, en. ('//".-fjendskab, -had^. Schand.
SD.xiii. Der har . . i Ibsens begyndende
Mandsalder udviklet sig hos ham Menne-
skeforagt. Brandes. III. 280. NMøll. VLitt.
III.274. O -fora^rter, en. O/- -fjende,
-hader;. SMich.Æb.63. ThGraae.Alberti.
(1908).7. -forstand, en. (jf.-sa.QS 1, -vid)
forstand, tænkeetme, sadledes som den findes

hos normale, udviklede mennesker; især i udtr.

som almindelig, god (VSO.) ell. (navn-
lig) sund menneskeforstand, sund for-

nuft; bonsens. Moth.M123. *jeg('Aar; fleere
Ord i hans Papirer fundet,

|
Der røber

saare lidt af Menneske -Forstand,
| Og

neppe mod en sund Forklaring tage kand.
Anti-Spectator.178. *Der er en vis Forstand,
som kaldes sund, ( Naturlig simpel Men-
neskeforstand. OeRT. ^55. 'man skulde
sværge paa, |

De (o : hestene) næsten havde
Menneskeforstand. Blich.(1920).VI.237. A.
havde snart opdaget, at den unge Greve,
skjønt han i ingen Maade var begavet,
dog ingenlunde var blottet for sund Men-
neskeforstand. Sc/iand.iJM. 64. i nægtende
udtr., der betegner noget som taabeligt: han
maa jo have en Skrue løs I der var jo ikke
sund Menneskeforstand i al den Passiar.

Heib.Poet.II.57. der er ikke Menneske-
forstand i al den Filosofi, hun har pyntet
(versene) med. Brandes.1.537. CP -frihed,
en. (1. br.) personlig frihed; menneskeret. At
hun allerede som Barn var bestemt til

hans tilkommende Hustru . . oprørte hen-
des Følelse af Menneskefrihed. Jn^'.Æilf.I.

176. sm8t.III.37. O -frygt, en. frygt,
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bekymrethed for menneskenes dom (mening)
eU. hævn (straf). Spectator.423. Vi skulle

nu ikke længere lade os kue af Menneske-
frygt . . men drage ud og forkynde Chri-
stendom men. Ha«cA. 7.380. Schand.SD.221.
-fede, en. (jf. -kost samt Menneske- slutn.)

føde for (mad til) mennesker; iscer: hvad der
er tjenligt, gavnligt for menneskets ernæring.
Moth.M123. der kan laves Brød af Klit-

tag, men om det er sundt som Menneske-
føde . . tør jeg ikke ^dgiare. Andres.Klitf.

161. Attest for, at Kødet og Slagteaffal-

det er anvendeligt til Menneskeføde. Lov
Nr.245''yd908.§4.

i| (jf. fugls føde u. Fugl
5.1 ; 1. br.) saa meget, som kan mætte et men-
neske, (han) kjøbte (den magre hedejord)
hvor der knap var Ravns Pik endsige
Menneskeføde at finde..4afe/.Fif.84. CJ -fa-
lelse, en. menneskelig følelse; især: menne-
skelig medfølelse ell. følelse af eget menneske-
værd. Ew.(1914).111.237. den opvakte og ud-
videde Menneskefølelse .. begyndte at vir-

ke (hos) de laveste Folkeclasser (o: i oplys-

ningstiden). Sibb.Tale over Melchior.(1834).8.

ViihAnd.AD.195. -gerning, en. {cenyd.

d.8. (HMogens.); nu sj.) hvad der udføres
ell. er udført af mennesker; menneskeværk.
Om det er Menneskegierning, eller et Verk
af Naturen, er uvist. FSO. MO. -gran-
sker, en. (sj.) person, der studerer menne-
skets natur og forhold; antropolog (etnolog,

psykolog). vAph.(1772)JII. Birckner.III.

58. som Læger kom da Lægerne ikke,
men som Menneskegranskere, Dyre- og
VlaateeranskeTe. Sibb.Aa.1.94. -gnnst, en.

(jf. Folkegunst; 1. br.). Sandhed og Ret
går over Menneskegunst. Hjort.EritFol.20.

S&B. -haand, en. vAph.(1764). Ez.1.8
(Chr.VI: menniskes hænderj. fl

især billedl.,

i udtr. for menneskelig virksomhed, den
Samme (lynghede), som for Aartusinder
siden, uforstyrret, uomrodet af Menneske-
hænder! Blich.(1920).XIV.34. de Mægtige
tages bort, men ikke ved Menneskehaand
(Chr.VI: ikke ved h&smd). Job.34.20. En
Del (af stenene) var ganske godt kvader-
hugget, de fleste temmelig raa, lidet el-

ler slet ikke formede af Menneskehaand.
EKjær.HL.77. O -had, et. (jf -fjend-

skab, -foragtj. vAph.(17o9). mig førte

Menneskehad og Hevngierrighed iKrigen.
Skuesp.XI.449. MO. GJ -hader, en. (jf
-fjende, -foragter;, (Kalk.III.SO). JSneed.
1.95. da indstød Djævelen en genuesisk
Menneskehader at udstudere det ulykke-
lige Lotto di Genova. PAHeib.US.22. VSO.
MO. -haj, en. Jf menneskeæderhaj. Brehm.
DL.''IIl.i5.18. -handel, en. (nu sj.) han-
del med mennesker som varer; især: slave-

handel. Rask.1.276. VSO. MO. O -hav,
et. (jf. Folkehav; store mængder af menne-
sker. KvBl.V6l912.1.sp.4.

Menneskehed, en. ['mæn(3)sga|he'd]
{endnu ikke i vAph.(1772).III;jf.ty.mensch-
heit samt lat. humanitas) 1) (nu sj.) men-
neskelig natur; især (jf. Menneske 8.4j

m. henblik paa dennes humane side: menne-
skelighed (l.s). Da Dyrene maae forholde
sig lidende, saa er det Menneskeheden hos
en saa oplyst Nation meget værdigt, at

beskytte dem mod Menneskenes Grusom-
heder. LSmith. DN. 398. H West. St. Croix.

(1793).36. Fra Ham have vi . . den Na-
tur, der udgjør vor Menneskehed. ffCrC/aus.

Tal^/iil808.8. jf. bet. 2: Hovedet (o: paa
10 statuer af Michelangelo) . . er forholdsvis

lille, aldrig massivt, men i sit Udtryk rø-

bende en højere Menneskehed end den,
vi ellers møder. Brandes.MB.352. 2) (jf.
-slægt 1; især (O) koll., om memieskene, be-

tragtet som en helhed ; oftest i best. anv. (best.

f.}: menneskene; det menneskelige sam-
fund. Den er nær ved at foragte Menne-
skehed, som foragter et Folk. Bagges.L.I.
376. Dog det er ikke blot Oplysningen

20 og Sandheden, ikke blot Fædrenelandet,
der sørger over den Døde; o, Hans Savn
er et Savn for hele Menneskeheden. Gut-
feld.(Rahb.LB.II.140). 'Hans store Plan ..

|

Er den: at forædle Menneskeheden. OeW.
SH.40. Hun dømtes til Odense Tugthuus.
Foragtet og forskudt af den bedre Menne-
skehed gik hun til sin Straf. HCAnd.II.330.
Hvad man med et noget besmykkende Ud-
tryk kalder Menneskeheden, var omkring

30 Aar 1600 som omkring Aar 1900 væsent-
lig optaget af at martre og myrde. jBran-

des.NG.117. ofte (jf. Menneske 3.3; især
relig.) i forb., der angiver menneskenes kaar
som usle. *alle Former, hvori Tyrannie

|

Den arme Menneskhed fordanner og for-

qvakler. Bagges.Ungd.1.46. jeg saae Men-
nesker lide, hele Menneskeheden saae jeg
lide, lide af Tryk og lide af Uretfærdig-
hed. Si66.J7.<259. den lidende menneske-

ne hed
i P (sj.) m. rumlig begrænsning, vi sige

kun, at Planeten (o: en planet) i Alminde-
lighed har den Bestemmelse at være Bo-
lig for en Menneskehed. H€t6.Pros.IXii5.
Menneske-held, et. (jf -vel; poet.

ell. højtid., nu næppe br.) menneskelig vel-

færd ell. lykke; ogs.: hvad der bidrager hertil.

•Fred det er Summen af Menneskeheld.
Zetlitz.BS.^117. De, der maale Menneske-
held og Menneskeværd allene efter sand-

soselige Goders Besiddelse. PÆJMitH.^'MO.;.
-hjerte, et. i) i egl. bet; især i billedl.

udtr., om følelsedivet. Grundtv.SS.III.375.
saa maa en Løvinde have været din Amme,
og intet Menneskehjerte slaae i dit Bryst.
Gylb.III.126. alle Hænder (skal) slappes
og hvert Menneskehjerte (Chr.VI: alle

menneskers hiertej blive modfaldent. JEJs.

13.7. Til8k.l931.II.380. 2) f (zool.) hjerte-

muslingen Hemicardium cardissa. LTid.
60 1760.198. -hjælp, en. (1. br.) især i mod-

sætn. til guds bistand ell. naturens virksom-
hed. Hvad (vorherre) vil spare, beholder
de vel foruden Menneske -Hielp. Gram.
Breve.270. hvor Naturen alene uden Men-
neskehjælp havde sørget for den frodigste
Frem-væxt. Hauch.1.131. MO. -hnd, en.
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C;7. -læder;. (Kalk.V.713). Drachm.GQ.93.
en hel . . semsgarvet Menneskehud. Sal.'

XVI.937. Feilb. -hejde, en. [B.i] (sj.)

mandshøjde, en Kløft . . dybere end Men-
neskehøide. ECAnd. VII.194. -kender,
en. (jf. -gransker; person, som har erhver-

vet sig kendskab til menneskets natur og væ-
sen; især: person, som er i besiddelse af men-
neskekundskab. Ew.(19U).IY.284. „Hvor
man gjør størst Lykke," sagde Professoren,
„der skal man ikke komme to Gange 1"

Han var en Menneskekjender og det er

ogsaa en Kundskab. ECAnd. VIII.250. hvo
er dog Menneskekjender som en Qvinde.
Kierk.II. 76. enMenneskekendermed etvid-

underlig fysiognomisk Skarpsyn. Jiaw^'e.

11.410.
II

(sj.) antropolog. Flen8bA.-'^lsl893.

S.sp.S. -kenderi, et. (især nedsæt.; 1. br.).

Brandes.VI.422. La være at rage på mig
med Deres væmmelige erfarne —
menneskekenderil Hjortø. K. 91. -ken -

dersk, adj. (sj.) til -kender. Cavalér-
og Gentryromanen , menneskekendersk,
virkelighedsskildrende (repræsenteres af)
TiQ\å\ngog^mo\\Qt.Vyed.(NyJord.l.(1888).
20). -kendskab, en. (1. br.) d.s.s. -kund-
skab. KunstmusA.1929-1931.128. -klasse,
en. (nu sj.) folke-, samfundsklasse. Omgang
med de høiere, ikke med de lavere Men-
neske-Klasser. Birckner.Tr.l05. VSO. MO.
-kloff, adj. (1. br.) i besiddelse af menneske-
kundskab. Hun var menneskeklog, hun
saa igennem Mennesker og vurderede
dem rigtigt. GadsMag.1931.161. -klajgt,
en. (nu 1. br.) menneskelig klogskab; ofte i

modsætn. til guds alvidenhed. Ing.EF.I1.109.
Menneskekløgt lagde Dæmning for Havet.
ECAnd.VIII.129. -kopper, pi. (med.)

form af kopper ( Variolæ), der angriber men-
nesket (jf. Faare-, Heste-, Kokopper;. Sal.

X.906. -kost, en. (nu sj.) d. s. s. -føde.

vAph.(1764). VSO. -krop, en. menneske-
legeme. LTid.1724.284. Skjoldb.KE.27.

\\

(sj.) menneskeskikkelse. *Helvedes Helt, i

en Menneskekrop, vidt seirer paa Jorden.
Bagges.NblD.338. -kundskab, en. (jf.
glda. menniske kyndskap, omgang med men-
nesker; sml. -gransker, -kender(i), -klog)

forstaaelse af mennesker; kendskab til andres
maade at tænke og være paa. Havde jeg
et Gran mindre Menneske-Kundskab, saa
vU jeg være fordømt, om den Knegt ikke
bildte mig ind, at han var en ærlig Karl.
Skuesp.XII.88. Ing.EM.III.91. Schand.BS.
258. t -kvæler, en. menneskeplager. VSO.
-kser, adj. (sj.) 1) menneskekærlig; menne-
skevenlig. vAph.(1759). 2) ivrig efter sam-
vær med mennesker; glad for omgang med
andre. Somme har villet paastaa, at Bli-

cher ikke var den ensomhedstørstende
Sjæl, man har villet gøre ham til, men
selskabelig og menneskekær af Natur.
EBrix.B.83. O -kærlig:, adj. (jf. -kær
i; som har et venligt, deltagende sind; men-
neskevenlig; især som gengivelse af human
(2.8) ell. filantropisk, endskiønt Indbyg-

gerne . . vare sorte og nøgne, saa vare de
dog Menneskekierlige.Jieiser.J. 3-85. „de
spilte Huders Klang" (o: trommeslagene ved
spidsrod) har næsten været en menneske-
kjærlig Foranstaltning; thi saadan stærk
Larm dulmer altid lidt. JPJac.(1924).V.
243. BerlTid.^yiil931.M.2.sp.4. hertil: O
-kærlighed, en. Eilsch.Term.38. Bar-
barerne beviste os ikke liden (1907: en

10 usædvanlig; Menneskekierlighed (Chr.VI:
ven]\g\iQå).ApG.28.2. MO. -kod, et. t)

(glda. d. s.) de bløde dele af menneskelegemet;
især (i forb. som æde menneskekød; om de
spiselige dele. *Man tit en Jomfru seer i

Bierg-Trolds Hænder falde,
|
Der æder

Mennisk-Kiød. Eolb.Paars.322. Menneske-
æderne leve ikke kun af Menneskekjød,
det er en Delicatesse.HCAwd. FJlJ.^5i.
Brehm.DL.^IIl2.20. jf.(spøg.): Hvorhen

20 saa hastig? Ingen af os spiser Menneske-
Kjød (o: er menneskeædere). PAEeib.Sk.II.
69. 2) (sj.) menneskelegemets overflade; kød
(2.2), der (er) saa megen Varme og Sund-
hed i Karnationen, at den vel kan skyl-

des den ypperste Maler af Menneskekød,
der nogensinde har levet. KunstmusA.1914.
57. -ken, et.(ænyd. d.s.ibet.l (DaViser.);

j/. Mandkøn 1; nu kun arkais.) 1) kun i

best. anv.: menneskeheden; menneskeslægten.
30 Hellige Dyr (o: æslet) . .! Du, som bar

Menneskekiønnets Ære taalmodigen, som
han bar Verdens Synder.Bagges.DV.X.355.
Ingen er fød til at være . . et eensomt
Creatur, afsondret fra det øvrige Menne-
skekiøn. Engelst. (Rahb. LB. 1. 451). VSO.
MO. 2) (jf. II. Køn 2.2; sj.) menneskelig na-
tur, art. *Et Barn er født af Menneske-
kjøn (Grundtv.SS.III.58 : af Adams Kjøn;.
Grundtv.SS.V.359. -legeme, et. {jf. glda.

40 mænæskæ legæmæ (Lucid.30); s»i/. -krop;

oftest i best. anv.) Monrad.Ps.33. Tilsk.1931.

11.366. I. -lig, et. dødt menneske; lig.

Erobreren, som ved opdyngede Menneske-
Liig søger at stige op til Ærens Tempel.
Basth.AaT.216. KMads.( Tilsk.1931.II.338).

II. menneskelig, adj. [imænssgdli,

ogs. 'mænsgali] (f mennesklig. Moth.M123.
menniskelig. Pflug.DP.552. Eolb.Jean.1.5.

sa.UEE.Prol.3sc.). adv. d.s. ell. -t ell. (t) -en

5p(Moth.M123. JBaden.LatL.1.478). {ænyd.

d.s., ,//". <?/. menschlich; ofte som gengivelse

af idt. humanus (jf. human;) adj. til Men-
neske: hørende til, ejendommelig for menne-
sket (især mods. dyrisk ell. guddommelig;;
menneske-.

1) i egl. bet; især om ydre ell. (jf.het.2)

indre egenskaber. Billeder (o: figurer) af

Menniskelig størelse. Pj^m^.I)P.6^. havde
du kun aldmindelig menniskelig Forstand,

60 saa maatte du kunde see det. Eolb.Jean.

J.507. Menneskeforstand;. Hun var Men-
neske, Hun følde menneskelige Svagheder.
Basth.Tale.(1795).19. Den ældre Gudeslægt
er gigantisk, den yngre menneskelig. -ffeife.

Pros.III.ll. (et) lille Dyrs menneskelige
Pl&pren. Pont.FL.62. menneskelige Ske-
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letter fra StenalåeTen. BerlTid.^/sl925.M.
J4.sp^. Q det menneskelige legeme,
se Legeme l.i. al Natur, baade Dyrs og
Fugles . . tæmmes, og er tæmmet af den
menneskelige Natur. JacS.?. Mossin.
Term.635. Det Skiønne i den menneske-
lige Natur . . kalde vi Godt. Oeh.l.Bidr.1.63.

MO. 11.174. Q om menneskehedens forhold,

indretninger m. m. Værer . . al menneske-
lig Orden underdanige. iPe^,2.i5. Nørreg.
Naturr.o3(se m. guddommelig 1^. Det men-
neskelige hiv.VSO. jf. bet. 3.2: jeg ønskede
. . at bortbytte alle mine prægtige Fee-
slotte (o: luftspejlinger) for en eneste men-
neskelig Hytte. Blich.(1920).XIV.34. R om
individer, hun er den . . taabeligste og
dummeste iblant alle menneskelige Skab-
ninger. Biehl.(Skue8p.VI.422). Da Trællene
vare menneskelige Væsener, var deres Liv
ikke endt med Døden. HenryPet.NG. 62.

ved koll.: det menneskelige køn, se II.

Køn 2.1. det menneskelige samfund,
selskab, se Samfund, Selskab, meton.:
Savnet af menneskelig Omgang. PonfjFi.
65. H O substantivisk: detmenneskelige.
Det er . . at svinge sig over det Menne-
skelige, naar man uophørlig stræber efter
at giøre Folk lykkelige. Skuesp.V.447. Jørg.
RR.ii(se u. gudmenneskelig), alle Linier,
som kan vise, hvor fremmed ICierkegaard
var for det naturligt Menneskelige. £«-
bow.( UnivProgr.1931J.97).

2) (jf. Menneske 3.3^ m. særligt henblik

paa menneskets evner, forhold, vilkaar som
jordisk, dødeligt væsen, paa det ufuldkomne,
svage, endelige i menneskenaturen. 2.1) t al

alm. min Tillid . . til menneskelige Planer,
menneskelige Foretagender (er) usigelig
x\nse.Rahb.Fort.I.479. (han) søgte at brin-
ge ham tillive. Men al menneskelig Hjælp
kom for silde.SrzJV.138. Jeg har gjort
Alt, hvad der stod i menneskelig Magt.
Bøgh.I.63.\\Er det mueligt— er det m e n n e-

skelig-mueligt, at spansk, eller fransk,

eller tydsk . . paa Menneskelæber kan
fremføres — i Menneskeører kan klinge
som Skieldsord? Nei! det er ikke menne-
skelig mueligt; men desværre I det er
umenneskelig virkeligt ! Bagges. L. 1. 376.
Rørd.E.15. Om disse to smukke (altertav-

ler) meddeler B. alt, hvad det menneske-
ligt er muligt at faa at vide. KMads.(Tilsk.
1932.1.40).

II ofte i udtr., der angiver men-
neskets erkendelse, viden som begrænset. Jeg
taler efter menneskelig Viis formedelst
Eders Kiøds Skrøbelighed. Bom.6.19. Gal.
l.ll(Chr. VI; se t«.Menneskeværk/ Dronnin-
gen af Ungarn . . har været meget lykkelig
over sine Fiender, som i Førstningen for
alle menneskelige Øine syntes at kunde og
vUle sluget hende. Langebek.Breve.69(jf.u.
Menneskeøjej. (de) skiltes fra os med et

„Hasta la vista", uagtet et Gensyn med
dem og med Spanien efter al menneske-
lig Beregning — i hvert Fald for et Par
af os —aldrig vil ske.EMads.(TilskJ931.

11.342). menneskeligt set, talt olgn.,

(jf. Rom.6.19(se ovf.); ofte m. overgang til

bet. 3j.) saaledes som man maa betragte (om-
tale) forholdet ud fra almenmenneskelige syns-

punkter. Trøstesløshedens frygtelige Øie-
blik, naar der ikke mere er Tale eller

Tanke om nogen Eftersætning, men Me-
ningen menneskelig talt er ude. Kierk.X.
197. S&B. BerlTid.^yiil931.Aft.6.sp.4. if.:

10 Den gamle Apotheker er lykkeligvis aød
for nylig — jeg vover i Videnskabens
Navn at bruge Ordet lykkeligvis, som jeg
rent menneskelig ikke vUde anvende ved
et Dødsfald. Goldschm. II. 287. | det er
menneskeligt {jf.lat. humanum est) det

er i overensstemmelse med menneskets natur;
ofte: det er naturligt (og tilgiveligt), „bør
mand og icke forlige rige Folk?" — „Nej

!

holdt sagt I saa maatte Fanden være Pro-
20 curator." — „Ja, jal det er menniske-

\\gt.''Eolb.GW.IV.2. jf.(spøg.): Og saa
blev Grenen stolt, og det var jo ganske
menneskéhgt.HCAnd.VI.129. i talem. som
det er menneskeligt at fejle, se II. fejle

1.1 ; jf. ogs. Mau.II.392.428. 2.2) {efter lat.

humana) i substantivisk anv., om menneske-
nes natur og vilkaar og (navnlig) om hæn-
delser, tilskikkelser, der har sin grund heri,

maa forklares herudfra. Alt Menneskeligt
:oer usikkert. AfauJJ. 55. jf. bet. 2.i slutn.:

Skoemagere ere vel got ærligt Folck, men
det er noget menniskeligt hos dem, at de
gierne Ijver. Holb.UEE.II.8. H især (som
et diskret udtr.) om hændelser, tilskikkelser,

der rammer en (uden egen skyld); i forb.
som der hænder en noget menneske-
ligt, is<sr (allr. i anyd.; navnlig i hypote-
tiske udtr.) om døden. MothMl23. Rah-
bek skrev (1807) et Brev, i hvilket han

'O for det Tilfælde, at noget Menneskeligt
skulde tilstøde ham, testamenterede Myn-
ster sin Kone. Brandes.I.19o. Aalbs.VEJO.
ogs. (eufem.) om en (pludselig) naturlig trang
til nødtørft ell. om en ufrivillig udløsning af
denne trang: Brandes.F.187. et lille dis-
kret Kabinet, til hvilket man kunde træk-
ke sig tilbage, naar der paakom en noget
menneskeligt. CarlCChristensen &AEenriqu-
es.Strøget.(1931).35. gøre sig skyldig

JO i noget menneskeligt, (sj.) komme galt

af sted; fejle. S&B.
3) (jf. Menneske B.i) m. særligt henblik

paa egenskaber ell. forhold, som man venter
at finde hos mennesket, som (i forhold til den
dyriske natur) er karakteristiske, typiske for
mennesket (jf. human samt umenneskelig/
3.1) om tanke- og følelseslivet, især i dets

højere former; nu navnlig m. h. t. egenskaber
som medfølelse, næstekærlighed og disses ud-

^ slag: human (2.3); menneskekærlig, -ven-
lig, han er enfoldig, og dum som et umæ-
lende Creatur, og har intet andet Menni-
skeligt uden den udvortes Skabning. Eolb.
Usynl.1.2. Eeib.Pros 1.465. Hvad jeg nu
gjorde, var ikke mandigt, end sige ridder-
gt, ja ikke engang menneskeligt. Gylb.I.

Xni. Rentrykt »/« 1932 86
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257. Man viste sig noget mere menneske-
lig — human — imod Ludvig den sej-

stendes børn. FynsTidende. Vi 1895. l.sp.4.

Mange gamle Fordomme er forsvundet,
et langt menneskeligere Syn har vundet
ladpsLS. Pol.^*ltl931.1.8p.6. || G) menne-
skeligt dokument {efter fr. document
humain, se Brandes.VII.lél; j/".Dokument
slutn.) (et fra det virkelige liv hentet) vidnes-
byrd om menneskenaturen og dens egenart.

(Brandes') Skildring af Thorvaldsens For-
hold til Lady Mackenzie, et menneskeligt
Dokument uden mange Sidestykker. i2u-
boiv.Litt.Studier.(1928).36. sa.(UnivProgr.
1931.1.150). FrPoulsen.(PoUU1932.11.sp.5).

II
talem. (efter lat., se Arlaud.72): jeg er et

menneske, intet menneskeligt skal være
mig fremmed. PalM.IL.II.472. Mau.II.
22. jf. Grundtv.BrS.4(u.iremmed 5.2 j.

||

om individ. Moth.M123. Fra dette Øieblik
af er han et ædlere, et menneskeligere
Menneske. Bagges.L. II. 15. Vær dog saa
menneskelig at hielpe den ulykkelige Kone.
VSO. S&B. jf. bet. 3.2: en meget jævn og
saare menneskelig (o: forstaaende, natur-
lig) Præst, der afskyede al Overspændt-
hed. Pont.LP. VII.12. 3.2) fj/".Menneske 3.2;

især dagl., spøg.) i videre anv., om hvad der
sømmer sig for, er passende for almindelige
(ordentlige, civiliserede) mennesker : anstæn-
dig; ordentlig; passende, hun har lært
at skrive, regne og bogstavere lidt men-
neskeligt. TTwiA.FJJI.iS. Det er sådan
noget, vi skulde have herhjemme: et men-
neskeligt udvalg af bibelen i et menneske-
ligt sprog. EdvLehm. Om bibelen. (1906). 35.

II
om ydre, klædedragt olgn.: net; pæn. Ing.

LB.I.8. En ung Pige med menneskeligt
Udseende er der ikke én Frue, der vil

have i sin Tjeneste. Bøgh.II.82. hun bad
hende tage den sorte, guldbroderede Man-
darintrøje, saa hun kunde ligge eller sidde
i Sengen og se menneskelig ud. Lauesen.
S.294.

II
om levevilkaar, forhold til omver-

denen: saaledes, at man kan finde sig til

rette; saadan som det bør være; behagelig;
overkommelig, (jeg) har bestræbt mig
for at staa paa en nogenlunde menneske-
lig og fredelig Fod med min Kollega der.

Hostr.US.V.9. For Resten skal jeg nok
indrette mig smagfuldt . . Heldigvis har
man da Raad til at arrangere sig nogen-
lunde menneskeligt. TopsJl.404. Værker-
ne faar Lov at ligge, til Priserne bliver
vnenneskeMge.Aarhogf.Bogvenner.1924.172.
Omenneskelig-gere, v. [II.3.i] [-

1

go-'-

ra] vbs. -else. (1. br.) gøre menneskelig; især:

gøre levende, forstaaelig for den menneske-
lige tanke. Herved opstaae de allegoriske,
mythologiske Forestillinger. Det er ved
dem, vi menneskeliggiøre os Naturen. Oehl.

Bidr.1.63. den græske Kunst . . som først

menneskeliggjorde og til en vis Grad in-

dividualiserede Forestillingen om Solgu-
den. JLan^e.^ilf. 7. i 9. Brandes.IV.208.

||

meddele menneskelige følelser ell. tanker; hu-

manisere (2). Er Du virkelig overbeviist
om Menneskets Oprindelse fra Aben, saa
grundlæg . . et Akademi for en Abeslægts
Menneskeliggj øreise. Monrad.(NytDMdskr.
III.232). -hed, en. flt. (sj.) -er (se u. bet.

1.2^. (ænyd. d. s. i bet. l.i) 1) det at være men-
neskelig; menneskeligt væsen; menneskelig na-
tur. 1.1) (sj., ofte m. overgang til bet.l.s.) i

al olm. (mods. Guddommelighed, Dyrisk-
10 hedj. Christi Menneskelighed og Gud-

dommelighed. 5oZ6.Zft.8i5. *Nu er jeg
Dronning — vell men jeg er meer.

| Min
Krone gav mig andre Mennesker,

|
Min

Menneskelighed fik jeg fra Gud. Oehl.IX.
155. VSO. 1.2) (nu næppe br.) til II. men-
neskelig 2. OeconT.III.9. der befindes
Menneskelighed, det er, Feil i mine Ar-
heideT.Storm.FF.a3i'. Menneskelighed (o:

menneskelig usselhed, lavhed), Skizze i Dia-
20 loger. Blich.MinVinterbestilling.(1845).93.

\\

t i flt. ( Griffenfeld beder) at Gud ham igien
i sine Menneskeligheder naadig være ^ul-
de. CPRothe.MQ.II.260. 1.3) til II. menne-
skelig 3.1, om menneskets højere følelses- og
tankeliv; især: humanitet (2); menneskekcer-
lighed, -venligJied. den Mildhed og Menne-
skelighed, hvori vore Europæiske Regie-
ringer saa meget overgaae andre. JSneed.
1.76. de, al Menneskelighed oprørende

30 Omstændigheder, som ledsage (barnemor-
dene) i ChindL. Molb.F.71. rørt ved at op-
dage en Gnist af Menneskelighed i dette
fordærvede Hjerte. Hattcft.2J.2i5. Nathan
den Vise, Oplysningstidehvervets Ideal,

det vil sige . . ædel Menneskelighed (Bran-
des.E.18: Humanitetj og gennemført Ra-
tionalisme. Brandes.IV.7. 2) (nu kun arkais.

(sj.)) i best. anv. : menneskehed (2). du Guder-
nes Afskye og Menneskelighedens Skræk.

40 Ew.(1914).V.37. Jeg kan tage Fejl . . Det
er Menneskelighedens Lod. PAHeib. Sk. I.

133. Bagges.D V. X. 334. SvLa.AB. 83. jf.
Menneskehed 2 slutn.: den sukkende Men-
neskelighed. CColb.(Rahb.LB.II.49). (den)
lidende Menneskelighed. Agre.BK.
45.

Menneske -lignelse, en. (nu kun
dial.) menneskeligt udseende; menneskeskik-
kelse, (vist kun efter præp. i). Deris Guder

50 ere mange og af selsomme Figurer; En-
deel i Menniske-Lignelse, og endeel med
mange Hoveder og Arme. Pflug.DP.738.
hvo var den Mørkhedens Aand i Menne-
skelignelse ? A^jBZicft.SL.55. (spøg.:) Tin er

da noget i menneske-lignelse ligesom sme-
dens hvide høne (o: du har to ben).Krist.

Ordspr.590. -lignende, part. adj. som
har menneskeligt udseende, menneskelige (byg-

nings)træk. S&B. en Kombination af men-
60 neskelignende og menneskeabelignende

Bygningstræk hos de tidligste Mennesker.
Naturen8V.1916.256. jf.: (hans) Kure kan
I anvende i Tilfælde af Svinedifteritis eller

Kreaturvask, men menneskelignende Pa-
tienter (o: syge mennesker) skal han . . holde
sine Fingre fra. Aakj. VB.104. menneske-



1349 menneskeligrvig Menneskeret 1350

lignende abe, (zooL, nul.br.) menneske-
abe. JPJac.(1924).V.116.
menneskelig-vis, adv. (nu næppe

br.) paa menneskelig vis; iscer til II. menne-
skelig 2.1, om opfattelse, udtryksmaade. det
(kunde) Menniskelig-viis (o: efter menne-
skelig beregning) dennem ikke . . feyle, med
mindre Gud vilde giøre Mirakel, eller
mand bekom Freå.Slange.Chrl V.1330. naar
vi kunne tænke os under Varetægt af en
Herre, som havde, hvad man menneske-
ligviis kunde kalde det, et stedse vaagent
Øie over os. 0r8t.II.47. VSO.III.K77.
Menneske -liv, et. 1) et menneskes

eksistens, liv paa jorden; dels om menneskets
levetid: Hvor kort er dog Menneskelivet 1

VSO. Han raaatte jo nu have et heelt
Menneskeliv for sig. FalM.VIII.186. D&H.
|{ dels m. henblik paa livets afbrydelse ved
døden. Gylb.(1849).VI.128. det har kostet
Menneskeliv. S&É. Forlis og Tab af Men-
neskeliv. BerlTid.'Viil931.M.15.8p.l. 2) om
den maade, hvorpaa livet, tilværelsen former
sig. Hvor stærkt havde han følt Menne-
skelivets og Sommerens Glæder. Oehl.Hr
S. 360. Menneskelivet (er) ikke en be-
tydningsløs Leeg. Mynst.Betr.II.404. Jor-
den og MenneskeUvet.Vahl&Hatt. (bogtitel.

1922). -loppe, en. (zool.) den hos menne-
sket forekommende loppe, Pulex irritans.

Frem.DN.742. Spdrck.ND.192. -læder,
et. ^7/. -hud; 1. br.). (en) gammel Bog, ind-
bundet i Menneskelæder. Sa/.»ZFI. 957.
-lærdom, en. (1. br.) d.s.s. -lære 2. (Kalk.
V.713). man vil forpligte de Troende til

at antage en blot og bar Menneskelærdom
om Daabens Indstiftelse . . som en ny Op-
dagelse af et Herrens Ord. Mart.Forsv.50.
-lære, en. 1) (j/. Dyrelære ; sj.) kere om
mennesket (I.2); antropologi. JohsSteenstr.

Etnografien.(1902).4. Meyer.^48. 2) [3.s]

(bibl.) lære. lærdom, der er udtænkt af men-
nesker, skyldes menneskelig kortsynethed. Gal.
1.11(1819; se u. -værkj. 03 -masse, en.

(jf.-mzdVLgåe). S&B. Da vi om Aftenen
kom til Stationen, saa vi en Menneske-
masse samlet. Schand.O.II.64. JPJac.1.33.
-materiale, et. (jf. -materiel, -stof^ om*

en større ell. mindre samling mennesker (et

personale, en befolkning) med udelukkende
hensyn til deres anvendelse ell. anvendelighed
i et ell. andet øjemed. P0UV7 1919.6. sp.6.
Massen (blev) tU det hæslige Begreb:
Menneskemateriale, som Fyrsterne kunde
ofre. Feltherrerne jage i Døden for egne
Formaal. FrPoulsen.F.117. -materiel,
6t- (jf -materiale; Z. br.). en stort anlagt
Ekspedition, hvis Menneskemateriel be-
stod af 6 hvide Mænd og 21 Eskimoer, og
med 120 Hunde. JV^a^ttrens 7. i950. 548. O
-mængede, en. (jf. -massej et antal men-
nesker; især: større antal personer, forsamlet
paa eet sted. Længe staaer den tætte og
uoverskuelige Menneskemængde og ven-
ter. Qoldschm. BIS.II. 153. KMads.(Tilsk.
1931.11.318).

II
(nu næppe br.) i best. anv.,

om samtlige mennesker, hele menneskeheden.
i aUe Verdens beboede Egne findes en
elændig Deel af Menneskemængden (s:

fattige mennesker). JohsBoye.III. 61. -na-
tnr, en. (jf. -art 2). Menneskenaturen er
nu eengang ikke fuldkommen. Ing.EM.1.

64. Aben har Menneskenatur. Blich.(1920).
XI V. 124. Brandes. Shakespeare. I. (1895).
382. -navn, et. ^(sj.) benævnelsen: men-

10 neske. Et saadant Uhyre fortiener ikke
Menneskenavn. FSO. Brandes.lX.llO. 2)
(1. br.) navn , der bæres af mennesker (især
mods.Hundenavnj;j»ersonnavn. VSO. D&H.
II (jf. Menneske- sp. 1337^^; spøg.) rigtigt,

almindeligt navn. Man lægger Mærke til

som noget karakteristisk, at der ikke fin-

des et Menneskenavn i Bogen, man hed-
der Bomand og Bold, en Præstekone hed-
der Eja. Tilsk.1931.II.444. -offer, et. (jf.

20 Dyreoffer; hist. ell. etnogr.) offer bestaaende

af mennesker; ofring af mennesker; ogs.:

menneske, der ofres. Holb.JH.I.122. Mynst.
Bispepr.(1850).40. Menneskeofre til Thor.
HenryPet.NG.90. -ofring, en. (jf. -offer;

hist. ell. etnogr.). deres Afguderie og Men-
neske-Ofringer. nolb.Hh.I.490. JVJens.Sk.
179. -orm, en. 1) (zool., nu næppe br.)

menneskets spolorm, Ascaris lumbricoides. OF
Mull.ZoolPr.213. 2) (sj.) svagt, usselt men-

30 neske. Kaalund.108. 03 -par, et. to men-
nesker; især: en mand og en kvinde, der er for-
enede ved kcerlighedensbaand. Goldschm.VII.
235. Brandes.IV 90. det første men-
neskepar, Adam og Eva. VSO. Drachm.
11.78. -peng^e, pi. O/- Menneske- slutn.;

jarg.) rigtige penge (fx. mods. anvisninger,
værdier, der kun gælder paa papiret, værdi-
løs valuta); ogs. i udtr., der angiver, at man
virkelig har betalt for noget (ikke har faaet

40 fribillet ell. lign.), (han) talte ti . . lange
TusinddoUarssedler op paa Bordet . . „Se
der," sagde han. „Der er Menneskepen-
ge." Strdmberg. StyrmandKarlssonsKærester.
(overs.l919).126. Nu sidder der Folk alle

Vegne (i teatret), og de har betalt Menne-
skepenge for det. DagNyh.^^fiil92lJ2.sp.4.
en Indtægt, der kun eksisterer paa Pa-
piret, medens de 54 Millioners Renteud-
gift til Statens Kreditorer skal udredes i

50 rigtige Menneskepenge. PoU/el926.9.sp.3.
CO -plagier, en. (jf. -kvælerj person, der
piner og plager sine medmennesker (sine
undergivne) uden barmhjertighed; „bøddel".
LTid.l728.261. VSO. MO. W -pligt, en.
(1. br.) menneskers pligt i moralsk henseende;
moralsk pligt. VSO. MO. -race, en. (jf.
-art 1, -slægt (3), -type, -æt; især etnogr.)
en ved særlige ejendommeligheder (navnlig:
haar og hudfarve) karakteriseret større gruppe

60 af mennesker. Éask.1.8. Goldschm.iV.138.
EBirket-Smith.Eskimoeme.(l 927).4 7. -ran,
et. (1. br.) menneskerov. Moth.M123. Barfod.
FrederikVIIsKongegjeming. (1864).9. Pol.
^l\il931.Sønd.6.sp.4. hertil: -raner, en.
(sj.) VSO. MO. 03 -ret, en. menneske-
retiighed(er). 'stolt vi kæmpe

| For Men-

85*
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nesk'værd og Mennesk'ret. MCBruun.PF.
1.5. Ploug.Il.61. Talefrihed . . er en Men-
neskeret. NMøll. YLitt. III. 20. -rettig-
hed, en. (jf. -frihed, -ret; især polit.) of-
test i flt., om de for mennesket naturlige ret-

tigheder (navnlig: frihed og lighed); spec. om
den enkelte samfundsborgers ret (frihed) over

for statsmyndighederne (fx. fastslaaet ved den
franske nationalforsamlings „erklæring om
menneskerettighederne" fra 1789 ell. den nord-
amerikanske stat Virginias „Declaration of
Rights" fra 1776). Bahb.Tilsk.1795.574. lad
Fyrsterne . . vise sig som Folkefriheds og
Menneskerettigheds Beskyttere. Birckner.
III.51. Læren om Friheden, om de al-

mindelige Menneskerettigheder, om Fol-
kets Souverainetet. J5attcft.JF.3^8. Frisch.
EK.II.354.
Menneskeri, et. [mæn(8)sg8iri-'] (vist

dannet af LFeilb.; nedsæt., sj.) i) om men-
neskeheden, dens væsen og indretninger
i modsætn. til naturen. Naturen er den ab-
solute Enevælde, der ikke gaar paa Ak-
kord med Menneskeriet i nogen Form.
LFeilb.SS.S09. Fredmans Mennesker . . er
hinsides alt Menneskeri: Kunst og Litte-

ratur, Ret og Mor2L\.VilhAnd.BT.130. 2)
(vel dannet efter Hønseri, Stutteri^ om (ægte-

skab med) stor børneavl. Han var frugtbar og
fik aarlig et Barn. (hans fader) udgik som
Spire af et lignende Menneskeri i sin Tid.
JVJens.NH.120.
Henneske-rov, et. (jf. -ran, -røveri,

-tyveri; især jur. (ikke om da. forhold)) rov

af mennesker, især for at gøre dem til slaver.

vAph.(1759). Sibb.Aa.1.494. Goos.1.347. || i

anden anv., fx. om hajers menneskeæderi.
Brehm.DL.^II1.21. -rast, en. (især bibl.

dl. højtid.) menneskestemme. (Kalk.V.713).
VSO. Dan.8.16(Chr.VI: et menniskes røst).

II (^j-) som gengivelse af lat. vox humana,
navn paa en orgelstemme. Drachm.KO.84.
-rever, en. (jf. -rov samt -raner, -tyv; sj.).

vAph.(1764). VSO. lTim.l.lO(1907; 1819:
Mennesketyvej. -reveri, et. (jf. -rov;

sj.). (hajernes) Menneskerøverier. Brehm.
bL.UI1.20. O -samfund, et. (jf. -sel-

skab^ især (i best. anv.) om hele menneske-
heden betragtet som et samfund : det menne-
skelige samfund. Menneskesamfundet har
en saa mærkelig Indflydelse paa Livets
Varighed, at kun faa Mennesker døe den
naturlige Død af Alderdom, som derimod
oftere synes at være Dyrets hældigere
Lod. PhysBibl.XX.341. Ing.EF.IILl30. \\ i

anden anv. Det Menneskesamfund, der ud-
giør en Sta.t.Ørst.(MO.). Mærker Tigeren .

.

at det Menneskesamfund, den har begyndt
at hjemsøge, modigt og tappert gør Jagt
?aa den, saa forsvinder åen. Brehm.DL.^
112.30. -sans, en. spec: 1) (nu næppe

br.) menneskeforstand, sund Menneskesands.
Bagges.DV.X.417. Sibb.1.66. 2) (dannet efter

Kunst-, Natursans; sj.) forstaaelse af men-
nesker, sans for deres ejendommeligheder.
VilhAnd.AD.196. f -selskab, et. men-

neskesamfund, ikke af det store Menneske-
selskab aliene udgiøre vi en Deel ; vi ere
ogsaa fødte som Lemmer af en særskilt
St&t Engelst.(Bahb.LB.I.451). -sjæl, en.
(jf.glda.mænæskæ siæl (Lucid.SO)) 1) (9

i egl. bet. Vigtigere er det Spørgsmaal for
os, om Menneskesielen haver en høiere
Bestemmelse end dette Liv. Basth.Phil.181.
hvilken Magt der bor i en Menneskesjæl,

10 naar den kun vil det Ene, det Store. JP
Jac.II.14. 2) (1. br.) individ; person; „sjæl".

de førte deres Kvæg bort . . 250000 Faar
og 2000 Asener, og 100000 Menneske-Sjæle
(Chr.VI: vaenrnskers siele).lKrøn.5.21. der
var ikke en (levende) Menneskesjæl hjem-
me. D&H. -skabning, en. (nu sj.) men-
neske. 0rst.VIII.142. en saadan hjelpeløs
Menneskeskabning (o: et lille barn) nar i

sin . . Uskyldighed noget meget Rørende.
20 Qylb.(1849).V111.120. -skarn, en. (nu

sj.) menneskelige ekskrementer. (Kalk.V.713).
HesteL.(1703).A4r. Ez.4.15(Chr.VI: menni-
skens skarnj. baade Fejeskarn og Men-
neskeskarn laa i Aarevis fremme. AErslev.
GamleHistorier.(1895).5. -skikkelse, en.
*As-Odin ud med Hænir drog . .

|
De Men-

neskeskikkelser dem p&atog. Oehl.XXIX.
139. Tilsk.1931.II.364. \\(jf -lignelse^ i forb.

som i menneskeskikkelse. Skal jeg
30 troe det er et Menneske, eller en Djevel

i Menneske-Skikkelse. PAHeib.Sk.II.77.
Marquis Posa, Revolutionen i Menneske-
skikkelse (Brandes. E. 19: Revolutionens
ægte Incarnation^. Brandes.IV.8. L -sky,
en. (nu sj.) menneskeskyhed. Agerbech.FA.I.
140. VSO. D&E. II. -sky, adj. (jf folke-
sky^ som frygter og søger at undgaa men-
neskers selskab, omgang. vAph.(1764). en
sær, menneskesky Person. Eeib.Poet.V.3S2.

40 hun gjaldt for at være menneskesky, fordi
hun altid naar der var Selskaber . . luk-
kede sig inde med sine Bøger. Lauesen.S.
173. O -skyhed, en. (jf I. -skyj. Gjel.

M.434.
II (1. br.) om dyr. Ulvens Menneske-

skyhed. ^Zic;i.('i9^0;.ZFI.i45. O -slag-
ter, en. person, som hensynsløst udgyder
andres blod; især om hærfører, der ikke ag-
ter menneskeliv. Doctor Hippocrates Snit,

den meest frygtede privilegerte Menne-
50 skeslagter, som hele Jylland eier. PAEeib.

Sk.III.258. Konger, Kajsere etc. . . vare
grumme Menneskeslagtere, der med Lyst
offrede mange tusinde Menneskers Blod.
Bowel.Br.207. jf: Forræderi og Menne-
skeslagteri (hørte) tU Krigens sædvan-
lige Optrin. Molb.DE.1.395. -slægt, en.

1) i best. anv., om menneskeheden (2), men-
neskene som skabninger af samme art, oprin

delse. Ørst.III.18. Menneskeslægtens Op-
60 rinde\se.JPJac.(1924).V.87. KBirket-Smith.

Eskimoerne (1927).17. 2) (nu sj.) især i flt:

slægtled; generation. JBaden.LatL.II.388(se
u. -alder 2). *Ham var tvende . . Menneske-
slægter

I
Svundne forbi, som med ham

samtidig voxed og \e\eå.Bagges.NbW.82.
VSO. MO. 3) (sj7) menneskeart, -race. (et)
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Paradis, hvor Jord og Hav syntes skabt
for en finere og fornemmere Menneske-
sla^t end Evropas og Nordens. Goldschm.
111.95. -spire, en. (spøg.) om et (lille)

ham. AndNx.DM.III.229. Hjemmet.1913.
7o0.8p.2. -stemme, en. ^y/'.-røst, -tunge^.
VSO. D&H. qp -stof, et. (jf. -materiale;
mennesker, betragtet som et arbejdsstof, et

materiale (fx. ved undervisning). De ringe-
ste Arbejdere (fortjente) 64 Øre om Da-
gen . . de allerbedste 1 Krone 60 Øre. Det
er dette Menneskestof, som de unge Mænd
og Kvinder, der stræber at delagtiggøre
den store Befolkning i Tidsalderens . .

Ideer, har at opdrage. Brandes.X.334. Dag
Nyh.^yiol913.Ttll.2.sp.2. -sæl, adj. (dan-
net efter vennesæl; sj.) venlig stemt over
for mennesker; glad ved omgang med men-
nesker. Det nyAarh.IIl.18. et gammelt
menneskesælt Øg (kom) hen imod dem
for at blive klappet. £A^orden<.Ji.7J..302.
-sen, en. (jf. et menneskes søn u. Men-
neske 1.1; bibl. og relig.) menneske (som en-

kelt medlem af menneskeheden); menneske-
barn, du Menneske-Søn fCAr. VI: du menni-
skes sønj. Ez.2.1.

|| (jf. mennesken(e)s søn
u. Menneske I.2; i hest. f.: Kristus. TroelsL.^
XIII.(1898).128. Matth.8.20(1907). -tom,
adj. (jf-folketom) ubeboet; ubefærdet; øde.

Kun Askedynger . . udmærker den øde
og mennesketomme Egn. Blich.(1920).
XXVII.6. den store, næsten aldeles men-
nesketomme Kirke. Gylb.XlI.86. paa Plad-
sen varder stille og mennesketomt.Z>racAm.
DGJ.20 -tnng^e, en.Cj/.Engletunge; poc<.,

sj.) tnenneskestenwie. Sang af Paradisets
Engle . . der overgaaer alle Fugle- og Men-
nesketunger.Hattcft.F.5i8. -type, en. (jf
-race; især etnogr.) om (repræsentant for)
en særpræget gruppe inden for menneskehe-
den ell. inden for en race. Sal.XlI.660. D&H.
-tyv, en. (nu sj.) menneskerever, en Deel
(bliver) hemmelig i Barndommen staalne
af de snedige Menniske-Tyve i Georgien.
Kyhn.PE.lo. lTim.l.lO(Chr.VI: folke-tyve;
1907: Menneskerøvere;, -tyveri, et. (nu
sj.) menneskeran, -rov. VSO. -nhyre, et.

(sj.) ondt, slet menneske; umenneske. Pont.
KS.38. -nnge, en. (jf. -barn i; kælende
ell. spøg. betegnelse foret barn. Kipling.Jungle-
£ogen.(overs.l896).6. de uopdragne, i Fri-
hed dresserede Menneskeunger. Da^^y/i.
'yil923.2.sp.5. -vel, et. (jf. -held; nu
næppe br.) almen-, borgervel. enhver Mand,
i hvis Barm endnu ikke enhver Gnist af

Agt for Moralitet, for Menneskeværd og
Menneskevel er udsliilsket. Birckner.Tr.32.
0rst.VI.56. MO. -ven, en. 1) 07- -elsker,

-fjende; højtid., nu sj.) person, som af uegen-
nyttig menneskekærlighed søger at bedre sine

medmenneskers kaar; filantrop. Et Selskab
af Menneskevenner har i vore Tider for-

eenet sig til at befordre dette store Verk .

.

at forbedre Sædelæren og Lovgiver-Kon-
sten. JSneed.III.458. ivrige Menneskeven-
ner, som talte de ulykkeuge Negeres Sag.

Ørst.II.14S. BrandesJX.257. 2) (tahspr.,

nu gldgs.) iron.: pengeudlaaner ; aagerkarl.

den ædle Menneskeven, som hieiper en
nyttig Borger i Staden . . for lumpne 400
Procent. Tode.S.79. Er jeg engang i Be-
tryk og trænger tU en Menneskeven, saa
har jeg ham for 30 Procent. Oversk.II.

52. PoUy101909.5. O -venlijp:, adj. tU
-ven 1: menneskekærlig; human; filantropisk.

io Argus.l771.Nr.l5.3. en saa retskaffen,

uegennyttig og menneskevenlig Tænke-
maade. Bagges.L.L108. D&H.

|| (1. br.) iron..

til -ven 2. (han havde) mere end en Gang
maattet ty til menneskevenlig Hjælp.Afan<-
zius.MF.212. CP -venlighed, en. menne-
skekcerlighed ; humanitet; filantropi. Bagges.
DV.X.404. det attende Aarhundredes god-
lidende Menneskevenlighed.£randf8.7.54i.
-venskab, et. (nu næppe br.) d. s. Balle.

70 (Rahb.Tilsk.1795.394). O -verden, en.

især i best. f., om den af menneskene be-

boede del af jorden ell. verden (mods. na-
turen ell. himmelen, underverdenen) ell. om
hele menneskeheden. Kierk.XIV.334. Hisi
MKbh.IV.320. -vid, et. (nu vist kun ar-

kais.) menneskeforstand, -kløgt; mandevid.
hånd har menneske vid. siges om den som
véd at udvelge det heste. Moth.M123. baade
i dette og meget Andet har (denne fugl)

30 meer endMenneskevid.Hauc^.iI.558.-vis,
en. {ænyd. d. s.; jf. menneskeligvis; især
bibl.) vist kun iforb.paa. menneskevis,
paa menneskers maade; især ftZMenneske 3.3:

paa menneskelig (2.i) vis. *(ræven) Foran-
drede sit Navn paa Mennesk Viis og Art,

|

Og sig den Titul gav Michael von Re-
Ti2iTXh.. Holb.Metam.40. Monrad.Ps.88. Brø-
dre! jeg taler paa Menneskevis (1819:
efter menneskelig Wus).Gal.3. 15(1907).

40 -vordeise, en. (teol.) d. s. s. -blivelse. Fr
Niels.KH.1.698. ChrLudwigs.Kingo.(1924).
73. I. -verden, en. (teol.) d. s. TroelsL.

VI1.12. II. -vorden, ^ar<. adj. (teol.) men-
neskebleven; om Kristus: TroelsL.XIII.136.

II
(sj-) * anden anv. (skikkelsen er) Antikens

menneskevordne Afsky (Brandes.IP.299:
en Art Inkarnation af Antikens Afsky;
for det kristne Ytesen. Brandes.X.252. CP

-vrag, et. menneske, der er legemligt og
50 sjæleligt svækket;„vrag". *værkbrudne Sjæle,
— Menneskevrag.JTaaZMnd.^OS. OlesenLøkk.
KB.364. OP -værd, et (Blich.(1920).IX.
238.XV.32. VSO. MO. D&H.) ell. (sj.) en
(jf. Saaby.''), (sml. -adel, -værdighed^ de

for mennesket ejendommelige værdifulde, in-

dre egenskaber. Birckner.Tr.32(se u. -vel;.

En vild har mere Menneskeværd end en
pedantisk lærd. PM0ll.II.366. Drachm.GG.
14. O -værdig, adj. som sømmer sig for,

60 som kan ventes hos personer med menneske-
værd; nu iscer om livevilkaar olgn.: menne-
skelig (3). Bahb.Min.l795.II.220. Fordrin-
gerne til en menneskeværdig Tilværelse
blive større og mere almindelige. Jtfarf.

Levnet.III.87. ægte Hollændere (føler sig

ikke) menneskeværdigt tUmode, medmin-
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dre de forpester Luften om sig med Røg-
tobak. Brandes.XI.242. jf.: disse Kvinder
(o: enker), der . . er tvungne ned i men-
neskeuværdige K&ax.Pol.^^/iol 906.3.sp.6.

O -værdighed, en. (jf. -adelj om (fø-
lelse af) menneskeværd. Hvorledes skulde
da Menneskets Opdragelse tU Borger være
en hans Menneskeværdighed fornedren-
de Afiettelse? EngelstNat.xvii. Brandes.
X VIII.294. da han blev straffet saa uvær-
digt, dræbtes hans Menneskeværdighed,
Laxiesen.S.293. G3 -værk, et. (jf. -ger-
ningj menneskelig virken, virksomhed og den-

nes resultater; især (jf. Menneske 8.3^ mods.
guds værk. Molb.Dagb.47. 'Over de rin-

dende
I
Tider og svindende

|
Menneske-

værker (vandrer)
|
Evige Guder. PaiM.

(1909).1.103. det Evangelium, som er for-

kyndt af mig, er ikke Menneskeværk fiSl 9;

Menneske-Lære; Chr.VI: er ikke menni-
skeUgt).Gal.l.ll(1907). -væsen, et. 1) O
især i best. anv., som sammenfattende udtr.

for menneskets indre, aandelige ejendomme-
ligheder, menneskets aandelige liv og dettes

udslag; ogs.: menneskenatur. Rothe.(MO.).
Menneskeaandens . . Stræben efter det i

Sandhed religiøse o: hele Menneskevæse-
net og Menneskelivet omfattende absolute
Forhold.£røcAner.rF.55. Sygdommen f^at?^

hans Menneskevæsen en ny Alvor og der-

igennem en højere Yærdi.Brandes.VIl.
129. 2) menneskeligt individ, væsen; men-
neske. MO. du stod foran . . et lille, hjælpe-
løst Menneskevæsen . . Et nyfødt Barnl
E.omoS.F.9. -æden, en. (nu næppe br.)

menneskeæderi. LTid.1737.644. vAph.(1772).
III. -ædende, part. adj. (jf. -æder osv.).

Menneskeædende Folkefærd. FSO. to store,

menneskeædende Løver. NisPet. SG. 329.

-æder, en. (vild, uciviliseret) person, som
æder menneskekød; kannibal. Pflug.DP.1053.
Menneskeæderne leve ikke kun af Men-
neskekjød. .ffC^wd. FJ7I.-25i. Sal.U.845. \\

(især spøg.) uegl., om grusomme, barbariske,

hidsige mennesker, underkorporalen var en
ren menneskeæder

j jf. Kierk.XIY.333.
JVJens.S.98.

||
(zool.) om menneskeædende

(rov)dyr. BMøll.DyL.L60. Selv Løve, Ti-

ger og Jaguar frygter (mennesket), og de
Individer, der bliver til virkelige „Men-
neskeædere", er . . i Mindretal. Brehm.DL.'
III2.10. spec:^ menneskeæderhaj. JFBergs.

G.590. Brehm.Krybd.420. -æder-hcy, en.

(jf. Menneskehaj^ /f betegnelse for menne-
skeædende hajer, Carchariidæ. Sal.'IV.567.

-æderi, et. (jf. -ædenj kannibalisme. St

Bille.Gal.III.54. Brandes.IX.232. -æde-
r(i)8k, adj. (1. br.) adj. til -æder: kanni-
balsk; ogs. uegl.: grusom; barbarisk. De fol-

kelig sindede Abbeder deklamerede . .

imod Inkvisitionen, kaldte den menne-
skeæderisk. JSrandes.F.iO. (en) menne-
skeædersk Trold. sa.F.485. -æt, en. (især

hos sprogrensere) menneskeslægt (1) ell. -race.

Cantu.1.7.
]| hos Rask om menneskerace, be-

stemt ud fra sproglige kendemærker: sprogæt.

Rask.I.4f. -eje, et. VSO. Sælhunden med
sine kloge Meimeskeøine.HCAnd.IV.25.
Dan.7.8(L!hr.VI:menniskens øyne^. H Q3 bil-

ledl.; især (jf. u. menneskelig 2.\) om men-
neskelig opfattelse ell. dømmeevne: VSO. Din
Fader og jeg har netop udtalt vor fulde
Tryghed forDinFremtid— saa vidt daMen-
neskeøjne kunne se.Esm.III.230. -are, et.

D&K.
II (jf. -øje; 1. br.) billedl., om menne-

10 skelig opfattelse. Er det muligt . . at Spansk
. . i Menneskeører kan klinge som Skields-
ord ? Bagges.D V.THI.367.
mennesklig, adj. se II. menneskelig.

Menniske, et. se Menneske, menni-
8k(e)lig, adj. se II. menneskelig.
Mennist, en. [mæ'nisd] flt. -er. {ænyd.

mennist, manist; fra holl. men(n)ist, men-
nonist, f mennoniet, efter navnet paa en

af sektens ældste, hollænderen Menno Simons
20 (1492-1559) II

nu alm.'M.enrxon\t(KancSkr.
^y121828. EistTidsskr.lOR.1.385); fMen-
nonist (Eolb.Anh.264. Slange.ChrIV.402.
vAph.(1772).IIl)\l hist.ell.kirk.) tilhænger
af en (hollandsk) gendøber-sekt. Holb.

Anh.264. Eag.VII.258. \\ i Eolb.'s komedier
anv. spøg. om (ell. m. hentydning til) en per-

son, der altid kommer med indvendingen
„men . .". Du kommer altid med dit

Men, jeg troer enten din Far eller Moor
30 har været Mennist. Eolb.Kandst.II.3. sa.

Abrac.1.8.

mens, konj. se imedens og V. men.
men-slaa, v. (arkais., sj.) slaa en saa-

ledes, at han tager skade deraf; skamslaa.
MO. hans Ryg var menslaaet med røde
Smaasaar og blaalige ^txihet. Rist. J.295.
billedl.: Danmark var blevet menslaaet for

anden Gang. sa.ED.5. -sioren, part. adj.

se mensvoren.
40 Iflenstrnation, en. [mænsdrua'Jo-'n]

flt. -er (Lundb.). (af nylat. menstruatio;
egl. vbs. til menstruere; især med.) blød-
ning fra livmoderen hos kønsmodne kvin-

der (fra ca. 15—ca. 45 aar gamle), der finder

sted i en kort periode (4 å 5 dage) omtr.

hver maaned (hver fjerde uge); maanedlig
renselse; „regler"; især som sammenfat-
tende betegnelser for hele fænomenet, sjæld-

nere om de enkelte blødninger. Meyer.^340.
50 Panum.468. ||

hertil bl. a. Menstraations-bind
(ArnMøll.Sundhed8l.654. jf. Maanedsbind^,
-blødning, -forstyrrelse, -proces, men-
struere, V. [mænsdru'e'ra] -ede. vbs. Men-
stmation (s. d.). {af nylat. menstruare; aft,

af lat. menstruus, maanedlig, til lat. mensis,

maaned (jf. Maane, Maanedj; med.) om
kvinde: have menstruation; have sit maa-
nedlige. BiblLæg.XII.218. Meyer.^ ||

især i

perf. part., i forb. som blive ell. være
60 menstrueret, faa ell. have sin(e) maa-

nedlige renselse(r). KPont.Psychiatr.1.49,

Kaarsb.Kv.l3.
men-svoren, part. adj. (f -soren. Moth.

M117. Ew.(1914).IV.128. PMøll.1.273).

{ænyd.mensoren; egl. perf. part. til -sværge;

sml forsoren; nu kun højtid, ell. arkais.)

i
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f:

»om har aflagt falsk ed; menedersk; ofte i

forb. som gøre mensvoren, faa, lokke

tU at aflægge falsk ed. Holb.Er.V.2. (han
sneg) sig ind udi i Himmelen, og giorde
en dyr Eed paa, at han ikke vilde gaae
ud igien; Hvorudover Gud lod ham bUve,
for &ke at giøre ham meensvoren. sa.Kh.
719. '(kong Abels) meensvorne Mænd.
CKMolb.SD.297. Brandes.VIII.327. I (sj.)

om løfte olgn.: falsk. "Jeg brænder hvert
meensvorent Elskovsbrev. Becke. LD. 56.

-sværge, f.(^Wa.menswæriæ;j/".I.Men 3,

Meued samt oldn. meinsvari, menedersk,
meinsæri, tnen^d; »wii. -svoren; arkais., sj.)

aflægge falsk ed; svcerge mened. Moth.M117.
VSO. MO. jf: Han var niding, lige så
fuldt som en der mensvor sig selv. Grønb.
LNJ24. H (sj.) part. mensværgende som
adj. Joh8Steen8trJf.IV.233.
-ment, suffiks. Q t ord af fr. oprindelse

[-'mail], i ord af lat. oprindelse [-'mæn'd],
dog ofte m. vaklen, idet -ment i opr. fr. ord
undertiden har faaet lat. form (jf. Kompli-
ment, Logement^, elL ord, der stammer fra
lat., ogs. har antaget fr. form (se fx. Sorti-

ment, Supplement, Traktement); jf. Chr
Møll.RS.lOof

II
undertiden har (t lat. ord)

suffikset formen -mente [-'mænrfa] se fx.
Regimente, Sakramente, Testamente og

' u. Instrument, Kompliment, Logement.
best. f. -et [-'maix'ai, -'mæn'da<] flt. -er

'mail'ar, -'mæn'dar] ell. (nu 1. br.; ved fr.

ord) -s (se fx. Avancement, Avertissement,
Defilement, Etablissement, Komplimentj
{enkelte afl. findes allr. i glda. (se fx. Regi-
mente^ og æda. (se Testamente; fra fr.

-ment ell. lat. -mentum ; t nogle tilfælde fore-

ligger laan fra begge spr., jf. Supplement;
undertiden fra ital. -mento, se Konnosse-
ment ; i enkelte tilfælde foreligger germ. dan-
nelse efter romansk forbillede, se Fallisse-

ment; i da. har suffikset ikke været orddan-
nende | af anden oprindelse er -ment t

Baslement, Komment, Pergament) afled-
ningsendelse i ord af romansk oprindelse,

hvormed der dannes subst.; i da. er ordene
intk. (jf. dog Cement, Kompliment samt u.

Engagement, Etablissement, Jugementj;

1. led er et verbum; afledningerne fungerer
ofte som vbs., men har hyppigt (ogs.) konkr.

bet., se fx. Cement, Dokument, Frag-
ment, Fundament, Instrument, Medika-
ment, Monument, Møblement, Ornament.
mental, adj. [mænita-'Z] (f (sj.) mentel.

de mentelle Evner. JPBlich.ChirJ.39). (fra

fr. mental ell. nylat. mentalis; til lat. mens
(gen. mentis), sjæl, sind, jf.I.Mente, H.Min-
de; 03 ell. med.) som hører til, vedrører tanke-

og sjælelivet (spec. m. henblik paa forstyr-

relser i dette); aandelig; sjælelig. Primon.
Lexicon.(1807).173. den fysiske og men-
tale Kontrast Imellem dem (o: en lille,

væver mand og en høj, rolig kvinde). BlichJV.
581. mental Observation (af en arrestant).

BerlTid.^ynl931.Aft.5.sp.4. | især i forb.

mental tilstand, sindstilstand. JLange.

(Brande8.XIV.449). jeg ængstes . . for de-
res mentale Tilstajid.Bønnelycke.Sp.246.
(9 Mentalitet, en. [mæntali'te'd] flt
(l.br.) -er. (/"r. mentaUté; afl. a/" mental)
aandspræg;sind8tilstand.Meyer.^ TUsk.
1928.11.379. Brandes' Mentalitet var sik-

kert alle Dage en Ynglings, og Ynglingen
er Idealist. Bubow.( bnivProgr.193lJ.ll3).

I. Mente, subst. (i bet. 2: en), ['mænda]
10 flt. (i bet. 2) -r, (fra lat. in mente (in men-

tem), t sindet, hukommelsen; af lat. mens
(gen. mentis^, sind, sjæl; jf. mental) 1) t

forb. in mente eU. (især i bet. l.i) i mente,
som udtr. for, at man bestræber sig for
at httske noget, har det i erindring. I.l)

(især W) i egl. bet.; især i forb. have in
ell. i mente. *ved dette Navn har (du)
noget udi mente. Anti-SpectatorJ80. 'Du
er min Kjæreste, hav det i Mente. Pailf.

20 IV.214. 'tankeløst vi drikke ei,
|
Et Maal

vi stadig har in mente. JPEenrichsen.Ung-
domsMinder.(1866).29. HSeedorfMod frem-
medeStjærner.(1919).27. jf. Feilb. U) (jf.
beholde et tal i tankerne u. en 8p.335^;
regn.) som udtr. for, at en tier ved addition
ell. multiplikation skal overføres fra enernes
række til tiernes (fra tiernes til hundreder-
nes osv.), efter at eneren (tieren osv.) er skre-

vet paa plads („op"), det er forbandet med
30 Regnekunsten, at man altid skal huske,
hvad man har in mente. Oehl.XJ11.12. Fem
gange to er ti og tre i mente det blir

tretten. Ejortø.Æ.47. | ofte i forb. som en
op og to i mente, som udtr. for, at ene-

ren straks skal anbringes i sin kolonne og 2
overføres. S&B. Feilb.llJ7.IV.304. i spøg.

anv., fx. om haltende gang: Konen gaar
med et kort og et langt Skridt, ligesom
en op og to i Uente.EMichJ'G.73. Fleu-

40 ron.J.21. 2) (til bet. 1.2; regn.) tal, som be-

holdes i mente; ment et al. glemmer man
nogetsteds Menten, da regner man feil

overalt. Kierk.IV. 134. 6 Gange 366? —
6 Gange 5 er 301 3 i Mente. 6 Gange 6
er 36 og — vent lidt ? Hvad var nu Men-
ten, Bn? EdgEøyer.SÆ.81.

II. mente, interj. se I. Mand lé.3.

mentel, adj. se mental.
Mente-tal, et. (regn.; især diaL) d.s.s.

50 1. Mente 2. Meyer.* Bregend.BU.70. jf.
Feilb.fu. mental,^.

03 Mentor, en. ['mæntmr] flt. (sj.) -er

[mæn'to'rar ell. -'to'(r)j] (Lundb. Byskov.
FR.), (efter gr. Mentor, t Odysseen navn
paa Odysseus' ven og raadgiver for hans søn
Telemachos) (god, ældre ven, der paa en fa-
derlig maade optræder som) vejleder, raad-
giver for et ungt menneske; tidligere især
om en huslærer for fornemme folks børn,

to en vejleder (rejseledsager) for unge
standspersoner. 'Den værde Reventlau .

.

har Hans (o: kongens) Mentor været. Prahl.
ST.III.4. Baronessen (mistede) saare nødig
en saadan Mentor for hendes Søn. Blich.

(1920).XX.59. (Thorvaldsens) Mentor Zoe-
ga. Brandes.MB.7.
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Mena, en. [meiny] best.f.-en [me'ny'an]

flt. (si.) -er [me'ny'ar] {fra fr. menu, sub-

stantivering af menu, Ulle (egl. om enkelthe-

der, detaljer, et maaltids enkelte bestanddele);

af lat. minutus, jf. Menuet, Minut; restau-

rations-spr.) liste, fortegnelse over retter m.m.,
hvoraf et maaltid bestaar; spiseseddel.
Meyer.^(1878). Menuen lyder paa Røræg,
Kødboller i skarp Sauce, Appelsiner, Kaffe.
Jørg.JF.11.131. J. lærte hende at forstaa
et Vinkort og en Menu, selv om det var
paa Fransk. ORung.P.139.

||
(spøg.) billedl.

Plakatsøjlerne (byder) det mest brogede
Prøvekort: Sardou og Moser, Blumenthal
og Ibsen, Calderon og Turgenjeff, Goldoni
og Sofokles, — en Menu, der har noget
for enhver Gane. VVed.It.5. Man har.,
straffet ham Gang paa Gang med alle de
Sorter Straf, der findes paa Menuen. Af-
tenbladetPViil921 .2.sp.4.

Henaet, en. [menu'æi] ell. (gldgs.)

[minuiæi] (jf. skrivemaaden Minuet. LTid.
1725.815 samt: Minoet. Moth.^]i£128. Mi-
noit. Sort.Poet.75). flt. (i bet. i) -ter. {fra

fr. menuet, ital. minuetto; af fr. f menuet,
fin, lille, til lat. minutus (jf. Menu, Minut^;
navnet p. gr. af de smaa dansetrin (fr. pas
menus^; sml. Molevit) t) (dans.) en (nu
næsten forældet, opr. fransk) pardans i

'/* takt, der dansedes („traadtes") sirligt med
smaa trin i adstadigt (gaaende) tempo. En
slet og ret Menuet har jeg kunnet dantze
i gamle Bage. Holb. Jean. 1.6. Nu ingen
Menueter meer, lad os faa en Engelsk
Dantz, spill op Coutilliongen. sa.Masc.IJ.i.
For lang Tid siden, har man alt opgivet
Menuet. Dandsek.(1801).21. MmikL.II.84.

II J^ om musikken til denne dans ell. om
forsk, foræld, afledninger heraf i kunstmusik-
ken. Éolb.Sat.I.Blv. (han) spillede mig
et 100 Menueter hver Aften. sa. Bars. JI.
lå. Heib.Poet.in.498. PLevin.HG.248. 2)
(nu næppe br.) i forb. hele menuetten,
hele redeligheden; det hele; hele molevitten.

Du forlader din Søster, din Kjæreste, dit

Vertshuus, hele Menuetten. Heib.Poet.XI.
139. Ooldschm.VI.474. 'Ja den bengalske
Flamme | Den slaaer som Samson slog,

|

Saa hele Menuetten
|
For den ta'er til

Kasketten. HCAnd.X.281.
menu-kort, et. (restaurations -spr.)

menu, skrevet ell. trykt paa et kort. Cavling.

L.84. Selmar.^328.

Men-vætte, en. {efter oldn. mein(s)-
vættr; undertiden sat i forb.m. tilnavnet Men-
ved (ADJørg. (HistTidsskr. 6R.IL 706ff.)),
hvorom se I. Mand 14; arkais., sj.) ond
aand; utyske; uvætte. Moth.M.117. Qrundtv.
PS.I.114. de Hexe og Men -Vætter, der
var Hunnernes første Forældre. so.fl'F./T.

82. GSchutte.HD.21. billedl: (vore fædre)
var videnskabelig aandløse, og maatte der-
for i Skolen trælle for Roms Meen-Vætte
(9: lære latin). Grundtv.TJdv.Y.424.
Men-æderi, -sedisk, se Men-ederi,

-edisk.

mer, adj. (adv.) se I. mere. mer-, i

ssgr. (jf. mere-^ af I. mere (især bet. B);
saaledes (foruden de ndf. anførte) en del

nyere (især emb. ell. f) ssgr., der betegner
noget, der gaar ud over, falder uden for en
vis (normal) gramse (noget overordentligt),

som Mer-forbrug, -indførsel, -kørsel, -løn

Cj/". -indkomst, -indtægt^, -omsætning, -pris,

-salg, -udbytte, -udførsel ofl. (jf. Mindre-
10 i ssgr.). -agtig:, adj. (jf. meret; dagl, til

dels spøg.) om (madvares) smag: som giver
appetit paa, lyst til mere af samme slags;

især (jf. Mersmagj i udtr. smage mer-
agtig(t), smage efter mere. Det smager
min Troe meeragtig. Skuesp.Il5.16. VSO.
AntNiels. FL. III. 38. JohanneMadsen. Ida-
Sofie. (1901).104. OrdbS.(Fyn,Loll.-Falster).
-bemeldt, part. adj. {ænyd.d.s.; jf. -be-
nævnt, -berørt, -meldt, -omhandlet, -om-

20 meldt, -omrørt, -omtalt; emb., nu arkais.

ell. spøg.) nævnt ell. omtalt fiere gange tidli-

gere, i det foregaaende. (i best. f., især uden
foreg, bestemmelsesord ; se Mikkels.Ordf.199).
de meer-bemældte faae u-forsonede, maatte
(ikke) self blifve hørte ved Tractaterne.
Slange. ChrIV.915. den meerbemældte Cor-
sicaner (o: Napoleon). Blich.MT.53. Nøglen
til bemeldte Bom, bliver opbevaret i Øster-
ports Vagt, for at naar paafordres, meer-

30 bemeldte Bom kan blive oplukket. MR.
1833.53. Pont.DR.IIl.15. -benævnt,
part. adj. (jf. benævnte u. benævne 2 ; nu
næppe br.) d. s. hos meerbenævnte svage
Person. LTid.1737.694. MR.1783.888. -be-
riart, part. adj. (jf. berørte u. I. berøre 3;

nu næppe br.) d. s. MR.1813.240. Jeg satte

mig paa meerberørte Bænk for . . at be-
grunde denne mærkelige Sag. Blich.(1920).
XXV.22. -beskatte, v. vbs. -ning. (emb.,

40 polit.) beskatte yderligere, den Række af

meningsløse Toldforhøj eiser, hvormed For-
slaget under Feltraabet Luksus merbeskat-
ter det jævneste daglige Forbrug. PoLVu
1906.3. Hovedreglerne for Merbeskatnin-
gen af . . Selskaber og Foreninger i Lo-
ven af 10de Maj 1915. BerlTid.*/el916.M.
5.sp.l.

mercerisere, v. [mBrsari'se'ra] -ede.

vbs. -ing (Sal.XII.671). {af eng. mercerize;
OT efter opfinderen den eng. kemiker Mercer;

fagl.) behandle bomuldsstof ell. cellulose

med en (natron)lud, hvorved der frem-
kommer et silkelignende stof(jf.K\inst-
silkej ; især part. merceriseret brugt som
adj. Merceriseret Cellulose. PapirL.266.
Herresokker, merceriserede. PolitiE.Ko-

sterbl."hl923.2.8p.l. OpfB.*III.343.
I. mere ell. mer, adj. komp. ['me*ra,

me'r] {æda. meræ, større, mere, og (som subst.

60 og adv.) mer, oldn. vaeiri, større (intk. meira,

mere, anv. som subst.), adv. meir(r), eng.

more, ty. mehr (oht. mera og mer^, got.

maiza og (adv.) mais ||
formerne mere og

mer veksler stærkt, til dels efter rytme- ell.

vellydshensyn; jf.: meer og mere bruges
afvexlende . . ofte med Hensyn til at det
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følgende Ord begynder med en Vocal (o

:

mer bruges for at undgaa hiat). MO.; for-
men mer er nu i talespr. den almindeligst

anvendte uden for attrih. stilling (saaledes

spec. i bet. 4:) | mer(e) fungerer som komp.
af megen (meget), med superl. mest (s.d.);

indgaar som stdste led i fjermer, nærmere,
ydermere, jf. ogs. I. immer | ofte (forstær-

ket) i udtr. som alt, altid, des, desto,
end, endda, endnu, jo, stadig, sted-
se mer(e), se alt (in.4), altid (2) osv.)

A. om samlet mængde ell. grad, der (ikke

tæUes, men) madUs ell. vurderes (jf. dog bet.

l£): som (m. h.t. mængde ell. grad) over-
gaar noget andet (noget ved sittiationen

givet eU. noget (ved konj. end tilknyttet),

hvormed det sammenlignes); som er til

stede eU. tænkes i en (relativt) betyde-
ligere mængde eU. højere grad.

1) anv. som adj. 1.1) t al alm., ved ubest.

subst. i ent. Det undrede mig . . at du . . ikke
havde mere Deeltagelse, mere Trøst for
den Ulykkelige. (hjlb.(1849)JX.31. 'En Sø-
mand han maa lide langt mere Ondt end
Gioå.t.ARecke.P.2o. de har mere mad,
vin, frugt, proviant, brænde, plads (end
vi)

i I mer(e) og mer(e), stadig til-

tagende i mængde ell. grad. 'alt blev brugt
|

Med mærkeligen meer og meere Frugt.
£aggesJ.164. For hver Dag faar nu Sol-

varmen mere og mere Magt, Isen slaar
flere og flere Revner. NaturensVJ92lJ253.
Kongerne . . tiltog sig mer og mer Ind-
flydelse paa Anvendelsen af Godset. Sifte

AmtJ922.507.Jli mere eller mindre, soni

udtryk for skiftende (relativ) ell. omtrentlig

mængde ell. grad. den forskjellige Maade
at være paa stammer fra mere eller min-
dre Fedme. Bogan.II. 13. iJZ) (i rigsspr.

nu kun i udtr., der ogs. kan opfattes som
hørende tU bet. la^ knyttet til subst., der (be-

tegner en egenskab ol^. og) mindre opfattes
(vurderes) efter mængde ell. grad end efter

størrelse (omfang) eti. vcerdi: større, en
Minister af mindre Activitet og Begreeb,
men af meere Sindighed og bon Sens.
Holb.Hh.II.298. for Vandets Dybhed og
meere Rum, agtes (søarsenalet) beqvem-
mere (til skibsværft) end Gammel Holm.
EFont.Atlas.II.212. den mere Umage, som
vilde foraarsages ved at fore (kvæget) hjem-
me. Fleischer.AK.146. K. (skulde) overhøre
mig paa nye med meere Nøiag^ghed.
Bagges.NK.6o. *Ting af mere Værd, end
I troer. Oehl.SH.33.fl mer (e) eller min-
dre, ved Svelgets og den hele indven-
dige Munds mere eller mindre Aabning
og besynderlige StUhng.Høysg.Anh.?. efter
(sagens) mere eller mindre Betydenhed.
Instr.(MB.)Viol774.§.5. Kul forekommer
i . . Lag af meer eller mindre Mægtig-
hed fra 10 Fod til faa Tommer. GForchh.
DG.34.

2) anv. som subst. Israels Børn . . san-
kede (manna). En mere og en Anden min-
dre. 2Mos.l6.17. Achab gjorde Mere til

at opirre Herren . . end alle Israels Kon-
ger, som vare før h.ajn.lKg.16.33. 'Digteren
kaldet blev til meer, end til at more. Bag-
ges.Gieng.68. 'Langt mere af Malmen saa
hvid og saa rød | Fik andre i Bjærg og
i Bytte. GrundtvJ'S.V.64. fra at være .

.

Eenfold, det Eenstydige, er (kristendom-
men) blevet noget Mere: det Tvetydige.
Kierk.Xiy.214. jeg drikker aldrig mere,

10 end som at jeg kan passe Værkstedet.
Hostr.G.8. der gik en 6-6 dage eller mere

\

,hvor mange (eU. hvor meget^ er klok-
ken?" — ,Halv ti". — «Den er da vist

mere"
\ (jf. bet. 3) som størrelsesbestemmelse:

•Langt mere værdt end det røde Guld,
|

Det er sin Gud og sig selv at kiende
Grundtv.Udv.X.78. jf. bet.é: »Kirkeklokke!
Moderskjød for Klangen,

|
Som er mig

langt mer end Strængeleg. Grundtv.PS.Vl.
20 580. 'Du (o:Danmark) er mig .. |

Langt mer
end Søster og Broder,

|
Thi JDu er mit Fæd-

reland. JHelms.S.2. jf. bet. 8: af denne Pest
(døde) 22535. Personer, nogle meener langt
meere. .6orre6ye.rF.340. 1 (især tO) m. for-
ansat art. olgn. Hvo der vil have det
Mere, skal lade det Mindre. Mau.6398.
Millionerne fordeles med et Mere til den
elskede Flaade og et Mindre til den usa-
lige Hær. EBrand.(Pol.>yil929.15.8pJ). B »

Ja scerlige forb. drikke, faa mer(e), end
man har godt af, faa for meget (at drik-

ke). HolbJepJ.6(se have sp. 968'^). Feilb.

jomer,jobedre, se I. bedre la. kunne
(ell. vide^ mere end (sit) fadervor,
se Fadervor 1. ikke mere end bag paa
min haand, se Haand 12.2. | mer(e) og
mer(e). »Gud . . | Sanker meer og meer
(SalmHj.514.3: fler og fler; tilhobe

| Ind
igien i Naadens Stand. 5rors.75. Vi min-

40 des om mer og mere af det tabte. OMøU.
GK.19.Jll mer (e) eller mindre, spec. (nu
næsten kun i forb. lidt mere eller (lidt)

mindreø efterstillet en størrelsesangivelse olgn.

som udtryk for omtrentlighed. band var hen-
imod 7. Aar, meer eller mindre, gammel.
Gram.(KSelskSkr.IV.253). (fladtørv skæres)
halvanden Tomme i Tykkelse, 8 til 9 Tom-
mer breed, og en haJv Alen lang, meer
eller mindre. JPPrahlAC.99. jeg vil gerne

50 have ^I* kilo kandiserede frugter — Udt
mere eller (lidt) mindre I hverken mer(e)
eller mindre (end), ikke andet (end);
nøjagtig det samme (som); netop. Det Pro-
blem, ved hvilket han er standset, er hver-
ken mere eller mindre end Gjentagelsen.
Kierk.III.221. Omkring Midten af Decem-
ber, hverken mere eUer mindre end tvende
Maaneder efter Afrejsen fra Liban, passe-
rede Flaaden saa Afrikas Sydspids. AKoU.

60 MP.1.170. min nordisk hyggelige Aftens-
mad — hverken mer eller mindre end
Smørrebrød og i:ixe\JørgJF.I.183.^det,
som mere er eU. (nu alm.) hvad mere
er, betegnende en stigning i udtrykket: end-
og(saa). »hans Vers sig læse lode, | Ja
det som meere er, de kunde holdes gode.

Xm. Rentrjkt »/• 1S32 86
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Bolh.Paar8.293. WaåsTcS?. (jeg skal) kaste
fire Skilling paa den (o : en gadesangerskes
tallerken) og det som meer er, Deres Fa-
ders OhUgiition. Heib.Foet.V.325. Fru C.
kedede sig. Og hvad mere var: hun havde
længe kedet sig. EBrand.UB.83. || der er
mer, hvor det (de osv.) kom fra, (jf.
tilsvarende udtr. u. flere 1.2) som udtryk for
rigelighed, opfordring til at forsyne sig olgn.

*„Hvad feiler dig, min Broer?" han sa'e;
j

„Held disse Draaber i dig I | Drik! der er
Meer hvor de kom fra." Hrz.VII.287. spis
bare væk — der er mer, hvor det kom
fra

i
mer(e) vil (have) mer(e), som ud-

tryk for umættelighed, stadig tiltagende krav.

Mau.6373. *Det noksom er bekiendt, at

meer vil altid meer. Prahl.ST.I.187. vi var
forbløffet og overbevist (ved hypnotisørens
eksperiment). Men mer vil have mere. (Vi
foreslog) H., at han yderligere skulde be-
vise sin Evne. ChKjerulf.GS.254. jf.: lidt

vil have mere, se I. lidt 1.2. meget vil mer
(have) og der skal meget til nok og mere
til for meget, se megen 2.i. der vil mere
til at køre end at sige hov cH. hyp,
se "VII. hov 2 slutn., III. hyp slutn., II. køre
2.1 og 2. livet er mer end maden og
legemet mer end klæderne, se I. Klæ-
de 3.1. livet er mere end bøgerne,
se Liv 3.3. jo mere af lov, jo mindre
af ret, se I. Lov 1.4.

3) anv. som adv. 3.1) i højere grad.
man bør adlyde Gud mere end Menne-
skene. J[pG.5.-29. hånd vil indbilde Folk,
at hånd er af de kloge Mænd, der taler

lit, og grunder meer. Holb.GW.lV.9. (han)
tog sig intet meere vare for noget end
det, at (hans) Gudsfrygts og Kierligheds
Øvelser (ikke skulde) blive bekiendte for

andre, irid.i750.38i. man bør prise for-

tiente Mænd ikke blot for deres Død men
meget mere for deres hele Liv. Engelst.

Nat.238. »For Bønder Himlens Fugle mer
|

End for de store sjunge. Grundtv.PS.VI.
381. den kloge Beregning, at et Mord
her vUde skade meer end gavne. Molb.DH.
1.404. *Jeg skulde sjunget lidt meer maa-
skee —

I
Maaske vel ogsaa lidt bedre.

Blich.(1920).XX.221. Frakken og Vesten
kun brugt faa Gange, Benklæderne brugt
noget mere. PolitiE.KosterhVl9l922.1.sp.l.

jf. bet. 1.1 : *det ses, at Hjerte mer end Ho-
ved

I
har jeg havt, og mere Mod end

Magt. Ploug.lJ207. ikke mer(e) end det,
(nu næppe br.) ikke det mindste; ikke spor.

jeg kunde see mine Forældre . . Slægt og
Venner døe for mine Øyen, og det skulde
icke anfægte mig meer end det. KomGrøn-
neg.II.210.

||
(m. overgang til bet. 3.2) i forb.

m. end forbindende to verballed i samme
sætn., i udtr. som hun skreg mere end sang
ell. (nu alm.) hun mere skreg end sang.
jeg gleed meer end gik . . ned til (byen).
Bagges.L.II.ll. *Du meere græd derved
end loe. sa.Ep.l79.

|| (jf. mest 3.i; knyttet
tU adj. ell. adv., dannende en omskreven komp.,

især ved adj. og adv., der paa grund af deres

form ikke (gerne) gradbøjes v. hj. af suffiks
(part. adj. ofl.), ell. spec. (vistnok ved ty. ind-
flydelse) naar forsk, egenskaber (ved samme
ting) sammenlignes (se Høysg.AG.56. FalkT.
Synt.88. Mikkels. Ordf.234ff.). hånd (er)

meer gudfrygtig end jeg. Holb.Kandst.1.2.
Ingenlislandsk Løve kand see meere for-

bandet xxd.sa.Tyb.V.8. Tiden kan have
10 været mere knap og kostbar for de andre
end for m\g.Høysg.AG.Fort.2i>. *Rosen
efter Regn fremblomstrer meere rød. Bag-
ges.ComF.196. *Han blev saa stærk, som
den vilde Bas,

( Og mere snel, end en
Hare. Oehl.L.1.296. Neppe veed jeg noget
mere venligt, mere smilende, mere sødt
indtagende Sted . . end dette. Molb.Dagb.
89. *Her (o: i haven) hilses jeg alt af den
blendende Jasmin,

| Men hun, som j^
20 venter, er mere hvid og flin. Heib.Poet.IX.

60. *Hvor reder Sommeren vel Blomster-
sengen

I

Meer rigt end her, ned til den
SLshne Strand? HCAnd.X.506. *Han bliver
mere kjæk, hun mere huld. PalM.U.180.
•Tjalfeerdenyngre,meer smidig, merelet,

I

Men Thorkiil stærkere, han bliver aldrig
træt. Aarestr.SS.III.25. aldrig var (Eckers-
berg) mere lysvaagen end under Arbejdet
paa de romerske Prospekter, aldrig mere

30 skarpsynet, heller alarig manuelt mere
sikker. EHannover.E.104. (jf. mest 3.2; sj.)

m. dobbelt angivelse af komp. : Jeg er lidet

meere lystigere, end jeg pleyer at være.
JRPaulli.N.58. sa.SB.17. Pressen var (i

de senere aar) blevet meget bedre, mere
sømmeligere end før. BerlTid.^/sl925.M.3.
sp.4. ved sammenligning ml. forsk, egenska-
ber: *Saa endtes denne Krig,

|
Hvorudi

Peder Paars blev meere stor en Rig. Holb.
40 Paars.61. et mere tarveligt end kostbart

offentligt Maaltid er anrettet. Engelst.Nat.
230. Molb.Dagb.216(se egentlig 3.3 slutn.).

jf. : Larverne (faar) en svag gullig, senere
en mere brunlig '^arve.NaturensV.1918.
572.

II
mer(e) og mer(e) (f jo mer(e)

og mer(e), se jo 5), i stadig høiere grad.
•Hvile-Stunden er i Vente, | Solen sættes
meer og vaeer.Kingo.426. saasom Folk
blir meer og meer fattige, saa blir de og

50 meer og meer storagtige, og vil ingen
Brudegave have. Holb. Bars. 1.1. jeg følte

mig meer og mere som i en Himmel. Gylb.

KV.205. *(hun) seer en Rytter, |
Som

kommer Huset meer og mere nær.PalM.^
11.95. *Det nærmer sig mere og mere til

Land, |
Tilsidst han skjælner en Hest og

en Mand. ScftaMetw.CF.80. || m er (e) eller
mindre, ogs. mer(e) og mindre, som
udtryk for skiftende (relativ) ell. uens (for-

60 skellig) grad. Skuespillerinderne . . giøre

en Kompliment for Publikum og for hin-

anden, blive mere og mindre applaude-

rede, eftersom de ere yndede og beun-
drede til. Oehl.Er.III.128. han har skrevet

en række mer(e) eller mindre underhol-

dende bøger ! det gør vi alle, mer eller
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mindre > ;/. bet. 2: i Betragtning af, at man
egentlig vedbliver at lære endog sit eget
Sprog, saalænge man lever, er det ikke
underligt, om en Oversætter ikke er til-

strækkelig fortrolig med det fremmede.
Et Mer-efler-Mindre gives der dog. ^08.
EE.33. H (m. overgang til bet. B.i) i forb.

(saa ell.hvoT) meget mere. Klæder da
Gud saaledes det Græs paa Marken, som
er i Dag, og i Morgen kastes i Ovnen,
skulde han Qike meget mere klæde Eder,
I lidet troendel Matih.6.30. Dersom da I,

som ere onde, vide at give Eders Børn
gode Gaver, hvor meget mere skal Eders
Fader, som er i Himlene, give dem gode
Gaver, som ham hede I smst.7.11. Naar en
Mægtig kalder dig til sig, saa hold dig
tilbage, da vil han saa meget mere (Chr.
VI: desmere^ kalde dig tH sig.SirJ3J2.

jf.: 'Nidingsværk kan fylde selv med
Galde

|
Et Duehierte, meer (o: hvor meget

mere) et Løvebryst. Oehl.P.347. spec. i forb.

saa meget (des) mere, da ell. efter-
som (se eftersom 2) ell. (nu alm.) som,
til fremhævelse, forstærkelse af den angivne
aarsag. Jeg har ikke kundet undlade det,

saa meget meere som Lejligheden har op-
muntret mig dertil. vAph.(1764).560. denne
Begivenhed har givet mig et Saar i Hier-
tet, som er mig saameget mere smerte-
lig, da Braadden sidder der endnu. £Af
Rahb.23. Han maatte saameget mere giøre
det, da han derved kunde tiene en ven.
YS0.VI.9. Jeg anbefaler ham derfor paa
det Bedste, saa meget mere, da han ret
glæder sig.ECAnd.Breve.I.106. MO.II.632.
om saa mere, se om. 3Jt) som udtryk for,
at en ytring har større gyldighed, er rigti-

gere end en anden: snarere, enten har Fan-
den taget ham, eUer (det som jeg meer
er bange for) sidder hånd i en &oe og
dricker Pengene op. Holb.Jep.lVJ2. ies
har meere glemt nogen Ting med beraad
Hu eend efter mine Tancker formeget
sagt. Æreboe.4. det er vist mere paa Lan-
det, Frue, at de ikke gør det (o: ikke luk-

ker vinduer op i tordenvejr). KLars.Ei bl.lå.

II
mere ell. især meget mere, (nu l.br.)

m. forestilling om en modsætning meUem U>

forhold (ytringer), saaledes at det ene mere
eller mindre bestemt afvises ell. forkastes:

meget snarere; tværtimod, (især efter en
sætn. ell. et led m. negativ bet.). Dersom end-
da al saadan Paamindelse og Refselse in-

tet vil frugte, men meere foragtis, da skal
Sognepræsten . . trende Søndage lyse til

Bscaå. DL.2—9—11. Det er saa langt fra,

at De fortørner mig med en saa aaben-
hjertet Tilstaaelse, at jeg meget mere
ærer Dem deTioT.PAReib.SkJI.66. Som
en Skolepog bliver jeg heglet igjennem
. . da Du dog meget mere med skaansom
Delikatesse heller skulde reent undgaaet
at omtale en privat Sag, der er af ringe
Importance. Oehl.(Ørst.Br.l.216). Heller
ikke var Niels . . istand til at yde nogen

Hjælp; meget mere, han maatte sætte sig

i Gjæld. Blich.II.o56. Kan en Fader sik-

kre sine Børn Besiddelsen af sine dyre-
kjøbte Ejendomme? Leve vi ikke meget
mere i en stedsevarende Udlændighed?
sa.(1920).XlJ.92. Vi har forsømt at give
vore Unge en positiv og klar Vejledning
i Kristendommen, meget mere har den
ældre Slægt spottet det Yie\[ige. DagNyK

10 *'>/itl931.7.sp.3.

4) (bet. 2 i særlig anv.) i forb. mer(e) end
knyttet i særligt bet-forhold tU flg. bisætn.,

subst., adj. (num.) eU. adv. (hvormed det dan-
ner et helhedsbegreb) , m. bet.: noget, der
overgaar (det nævnte); noget, der maa
betegnes med et stærkere (betydnings-
vægtigere) ord end (det nævnte); over-;
ogs. i nægtende forb.: ikke mer(e) end,
noget, der ikke (ofte m. bibet.: selv om man

20 kunde mene, vente, ønske det olgn.) overgaar,

ligger over (det nævnte); kun. | m.flg. bi-

sætn., dels at-sætn., i forb. det er ikke
mer(e) end ^at osv.), (især talespr.) som
udtryk for, at det i bisætn. nævnte forhold
lige netop kan hævdes. Det er ikke mere,
end at jeg kan (i alm.: lige eU. lige netop
kan^ huske ham . . thi det er . . et halvt
Hundrede Aar siden han døde. Blich.IV.
485. det er ikke mer(e) end at man lige

30 kan se arret, mærket, skriften osv. j dels

sammenlignings-sætn. (m. end^ t udtryk som

:

Bravo, Jochum! raabte han derfor, det
var mer, end jeg havde troet om dig.

PMøll.I.303. Pigen trækker Kjeresten ind
i Kjøkkenet . . Det er dog ved Gud mere
end man bør taale i et ordentligt Huusl
FritzJurg.nr.3. det er ikke mer(e), end
man kunde vente

j | m. fl^. subst. (eU. sub-

stantivisk brugt ord), der t alm. indeholder
40 et adjektivisk begreb eU. anv. som præd. nær-
mer sig tU adjektivisk funktion. Baggesen
(var) sig sielden klart bevidst, om . . hans
Tanker vare meer end Indfald, eller hans
Følelser meer end Lune. Molb.NTidsskrJ.
220. *Han os tager ømt i Favn,

| Og,
med mer end Engle-Røster,

| Kalder Bro-
der os og Søster. Grundtv.SS.III.65. 'Kom-
mer Sjæle, dyrekiøbte, | Og til meer end
Engle døbte, smst.1.474. jf.8p.l367^': *Æd,

50 driS, og vær af Hjertet glad | Ved denne
meer end Engle-Mad. Kingo.314. i alm. spr.

især i udtryk som: (det er) ikke mer(e)
end hans pligt, skyldighed olgn.

Jj^ff) takker, for hun har giort os dend
Ære og ladet os det viide (o: at hun har
faaet et barn).'* — »Det var ikke meere,
end min Skyldighed." Eolb.Bars.n.2. Naar
man er død, saa skal man forholde sig

stille og rolig, det er ikke meer end Pli^
60 og Skyldighed. Hei6.Poe/.yjJ.ii4. Hauch.

VI.193. (jifter Eder, saa gjøre I endda
ikke mere end Eders forbandede Skyl-
dighed. CBernh.NF.VI.6. (jeg kan) ikke
faa mer(e) end nej, se nej. Q (jf. flere

sp. 1172^^) m. flg. num. (aitrib. eU. m. under-
forstaaet subst.). mere end tolv Legioner

86*
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Engle. Matth.26.53. jog har ikke meere
end to Hænder. Holb.Stu.II.3. •Var vi paa
Jord ei meer end To,

|
Bygge dog vilde

Han og boe | Hos os i hele sin Vælde I

Grundtv.SS.L70. Mer end en (o: een) Gang
har han „foset" mine Skinneben. ZakNiels.
TF?160. »Jeg er Havren. Jeg har Bjæl-
der paa; |

mer end tyve, tror jeg, paa
hvert Btr2aL.Adkj.VVF. 136. i mere end
een forstand, se Forstand 3. jf.: mand
(gav) for det beste Pund Flesk . . icke
meer end en Lybsk Skilling. floZfc.G TT^.ir.4.

II
knyttet til (et led, der indeholder) et adj.

ell. adv. (i alm. spr. især i udtryk for, hvad
der afviger fra det normale, ventede olgn.).

*Jesu, det er meer end meget, | At jeg
dig til Gave fik. Brors.l76. en mere end
moderlig Ømhed. Ew. (1914). 1.64. God
Giødsknings-Rug er altid meer end dob-
belt saa god til at saae, som Sand-Rug.
JPPrahl.AC.52. Det er ikke meer end
billigt. FSO. Adspredt spiste han sit mere
end tarvelige Aftensmaaltid. Schand. TF.
11.145. Det var ikke mere end rimeligt,

at Folk i Byen endnu . . talte om den
Morgen. KLars.SA.10. *men Persen — at

det rare gamle Dryssel
|
blev ikke med

et Hæderstegn behængt . .
|
var „mer end

mærkeligt". Bergstedt.III.72. (N. N.) mere
end alm. høflig (meget bukkende). PoitfiÆ.

^^/iil924.1. spec. (m. forstærkende bet., nu 1.

br.) i forb.: mer(e) end gerne. *Baand
og Stierne

| Og tomme Hierne
|
Foreenes

ofte, ja meer end gierne. Zetlitz.Poes.281.

Hrz.XVII.83(se gerne sp.897^). (naar)
der krævedes et Menneskeoffer, lod Go-
derne sig mere end gerne nøje med, at

der blev betalt Mandebod. Gorm den Qamle.
(1919).6. mer(e) end nok, se nok.
B. (uden skarp adskillelse fra bet. A, idet i

forsk, tilfælde ndf. ogs.den mere omfattende bet.

kan indlægges) om mængde ell. grad, der (ikke

tælles, men) maales ell. vurderes: som kom-
mer til ud over det allerede forhaan-
denværende, nævnte, antydede olgn.;

endnu en vis mængde, portion olgn.

(O'f)i yderligere (noget).

5) anv.som adj. hver den, som bærer
Frugt . . skal bære mere Frugt. Joh.15.2.

han (bulnede) ud af Vellevned og krabbede
endda i Luften efter mere Mad. Buchh.
TJR.82.

II (nu sj.) m. overgang til bet. 7,

knyttet til subst. m. attrib. pron. en Historie,

soin er latterlig, et Indfald, en Stik-Pille,

og saadant mere Miskmask beviser . . in-

gen Ting. Eilsch.PhilBrev.130. de (sagde)
spotvis, at de var kuns ringe Borgere,
det var ingen Sted for Adelspersoner og
fornemme Folk og anden Snak mere. JP
Jac.1.53. især (i tidligere tid) i forb. ingen
m e r ( e ) (svarende til nuværende ikke mer(e)
(nogen), jf. bet. 1). paa det at . . hun in-

gen meer Aarsag skal have, at tvile om
mig, saa beder jeg (osv.). Holb.Pern.III.6.
*Har Jorden ingen mere Fred for mig?
Rahb.PoetF.II.72. Hør nu engang, kjere

Fætter! intet mere Nag fra nogen af Si-
derne. PAHeib.Sk.IIL341.

6) anv.som subst. *Fire Fjæle er den
Pragt,

I
Hvorudi jeg bliver lagt,

| Med et
Lagen og lidt mer,

|
Ejer ikke saa en Fjer.

SalmHj.74.7. Nej Jeppe nu skiencker jeg
icke meer, tenk, at du har en lang Vej at

gaa. Rolb.Jep.1.6. *Du, som for din og min
Piaseer,

|
Og hidindtil for intet meer, I Hos

10 migharsovetlT^'ess.557. Ønskeringen mere
(o: at spise)? Velbekomme! PmcM. S. 535.
Frk. L. var elskværdig og lidt mere; ind-
ladende kaldte Ketty det med uhøflig Ter-
jninologi. JørgenNiels.DH.173. (ikke) for-
lange mer(e), se forlange 1. smage
efter mere, se efter sp. 114" (jf.mer-
agtigj. ikke skulle have mere af (no-

get), se IV. have 11.2. jf. bet. 4: gøre
mere end ('snakke olgn.), se gøre sp.517'^.

20
II
om hvad der følger efter ell. (kan) føjes til

ud over noget allerede nævnt ell. omtalt. Mine
kræfter tillade mig ikke at skrive meer.
Holb.Brv.87. I har en Søn, jeg vil icke
sige meer. sa.Jean.7.1. 'Jeg beder Læse-
ren mig Resten crediterel

|
Han derom

læse skal i Nr. 16 mere. Wess.118. (de)

spurgte mig: hvormeget han gav mig?
og saadant mere.Blich.(1920).VII.7. *Børn,
nu er jeg bleven træt,

|
Og I faar ei Mere.

30 PFaber.VV.118. spec. (især m) ved afbrudt
opremsning: med (meget) mere (alm. skre-

vet m. (m.) m,^. 'Jeg holder det for Skam
|

For Læseren at repetere, | Hvad Skields-
ord, Trudsler, Eed, han (o: hundens ejer)

bieffede, med mere. T^ess.Si. nogle Blom-
ster fra Klosterhaven, dem begge Ægte-
folkene vare lige gode om at plante, passe
og vande m. M. Blich.(1920).XXVII1.45.
Fabrikation af Farver, Lak, Ravarbejde

4pm.m.SaW.813. jf.: Du vil med Tiden
faa en Slump Flyveposter, hvori, blandt
mere, ogsaa en Fortsættelse af Recensio-
nen over Tegners „Frithjof staar. PFJac.
Breve.8.

||
(især tu) ni. foransat art. olgn.

det mere, som Tingene faae, naar de kom-
me til Existence, end de havde før, da de
ikkuns vare blot muelige, kand være no-
get andet end de Kræfter Tingene faaer
til at virke. Kraft.(KSelskSkr.VI.196). den

50 Betragtning, at det kongelig Autoriserede
er det Mere, mere end det der ikke er
kongelig autoriseret.jKterfe.Xir.i60. for Is-

lænderne har Ydmygelsen havt det Mere,
at den tilføjedes af Mænd, der end ikke
talte Landets Sprog. Brandes.XII.184. Det
er en god Lykke eller i hvert Fald et

stort Mere i Livskampen at være født
Englænder. PoUy»1904.1.sp.5. talem.: det
mere skal til det mere (sagde myren, hun

60 pissede i stranden). Mau.637oa. Krist.Ord-

spr.212.

7) anv.som adv. 7.1) i spørgende sætn.,

der indledes m. et pron., især hvad (under-

tiden m. overgang til bet. 6). 'Min Sjæl, hvad
vil Du meer? |

Lad Gud kun raade. Kingo.

399. 'Er ei Himlen allevegne? |
Hvad be-
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høver jeg saa meeT?Heib.Poet.IX.ll. hvem
skal vi saa mer have med paa turen? j

hvad
saa mere, se hvad sp. 793*. g hvad er
cM. siger det mer(e), (nu næppe hr) hvad
gør det; det har ikke stort at betyde. *Dog
(var) dette Indfald ikke saa enfoldigt. I Ih
nul hvad er det meer, det Hele, da? | I

finder Eben Hassans Hustru smuk; | Hun
er det og. Oehl.I.lSO. '„Det Bud (o: at Leo-
nora Christina ikke maa køre itid i slotsgaar-

den) fra — Dronningen dig bragte Mar-
sken.

I
Jeg veed det nok, det kommer dog

fra hende." — „Og om saa var — hvad er
det da vel meer? | At gaae et Par Skridt
længer." smst.XI.279. 'det er en klog og
ædel Mand; lidt sær — hvad siger det
mere? smstJS..186. *Ih nu, hvad siger det
saa meer, min Phædon!

| At drikke Dø-
dens Skaal tre, fire Gange ? «»wf-274. 7^)

(jf. flere sp.ll73"; undertiden m. overgang
til bet. 6) føjet til et (subst. m. attrib.) num.,
der angiver forøgelsens størrelse („en tilvækst

ell. forøgelse (bestaaende) af~): yderligere;
til. jeg mindes ikke, at jeg saae et Men-
neske meere end fnu: foruden o^n.) en
gammel Kone og 2 Piger. Overs.afÉolbLev-
ned.oS. 4., 6. eller flere Mand, af hvert Com-
pagnie . . fik Lov, at gifte sig mere end
forhen. OeconT.IV.60. Det er en Aarsag
mere til at elske ham.FSO. (bogen er) et
Bidrag mere til at oplive Digterens Minde.
Molb.EL.xri. Jeg og to mere (nu olm.: to
andre ell. to til^ bleve indkvarterede ved
N. ^. Cit.l864.(RibeAmt.III.617). enhver
Kejtethed var kun en Ynde mere. Drachm.
VD.185. VilhAnd.HP.27. hendes let graa-
sprængte haar er kun en charme mere

j

jf. bet. 7.4: Icke et Ord meere. HolbJ^ean.
1.5. I een (osv.) mer(e) eller mindre,
som udtryk for omtrentlighed: een (osv.) til

eller fra (jf. fra sp. 1149^). et Par Øren
meer eUer mindre, det vU ikke meget
sige. Jeg merker at det er derfor at du
faar med den Polske Hue. Holb.Arab.lsc.
en Tanke de fleste hedniske Folk stode i,

at det ei kom an paa en Gud mer eUer
mindTe.Suhm.Histu.490. En (jæger) mere
eller mindre gjør ikke Stort til Sagen.
Bogan.II.40. 7^) C9 i forb. end mere,
endvidere; fremdeles; yderligere. Jeg maa
end mere (end videre) tilføie, at jeg slet

ikke kiender ham. JfO. HVClaus.HJ88(se
1. end 3.1 slutn.). 7.4) m. h. t. en paa et vist

tidspunkt indtrædende afbrydelse af en (va-
rig ell. lejlighedsvis indtrædende) virksomhed
ell. tilstand; i spørgende, betingende eU. især
nægtende udtryk: fra nu af; fremtidigt;
siden; oftere; længer, (m. skiftende ord-

stilling: jeg skal ikke ell. aldrig mer(e) se
ham ell. jeg skal ikke ell. aldrig se ham
mer(e) olgn.). Herren (sagde): jeg vil ikke
mere herefter forbande Jorden for Men-
neskens Skyld. lMos.8.21. de giorde det
ikke mere (1871: siden). 4Mos.ll.25(Chr.
VI). Vil I nu meer erkiende ham for jer
Søn? HolbJ^ean.V.6. Halfdan var ikke ung

mere. Suhm.HistJ.448. *Iil, o iUI . . hvis
vi lente; | Har jeg Arme ingen Fader
meer. Bahb.Tilsk.1794. 755. 'Fred hviler

over Land og By, | Ei Verden larmer
meer. Ing.RSE.VI.93. »Skal sin forladte

Form den (o: aanden, der har forladt lege-

met) mere tinde? PalM.I.123. *Ei meer,
ei meer, o ingensinde mere

| De Timer
kjøbes, som nu bag mig eTe.sa.AdamH.1.

10 230. 'Ak, bed mig ikke mere | Om denne
ene Sangl Bøgh.BJI.118. sqm en Bjerg-
bestiger, der er kommen højt op og plud-
selig opdager, at der intet Punkt er mere
hverken for Haand eller Fod. Buchh.UH.47.
aldrig mere, se aldrig 1. ikke kunne mere,
se kunne 17.i. (ikke ville) lege med mere,
se IH. lege 1.5. aldrig blive (til) menneske
mer, se Menneske 8.i. den gaas, som ho-
vedet er af, kækker ikke mere, se kække 1.

20 C. {jf. ty. mehr; nu ikke i rigsspr.) knyt-

tet til subst. i flt.: flere.

8) svarende til bet. 1: forekommende i

større antal; flere (l.i); m. overgang til

bet.: adskillige; flere (2). denne Daatter
haver meere Brødre og Søstre. B^ttm»n«r.

JS.II.76. Universitetet skulde have mere
Bøger. Gram.Breve.8. jf. FtUb.

9) svarende tU bet. 5: endnu nogle;
flere (I.2). 'jeg vil bære Herrens Vrede,

|

30 Og vil hånd tD mig mere Ovne hede . .
j

Jeg knæler ned, og kysser paa hans Riis.

Brors.210. Betænkninger, som alt for 100. og
mere Aar (nu: 100 aar og mere) siden kun-
de være optegnet. OeconT.IV.91. jf. Feilh.

II. mere, v. ['mera] -ede eU.(sj.)-it (jf.
Moth.M27). vbs. -clse (jf. Folkemerelse^.
{ænyd. glda. d. s.; til dels efter ty. mehren
(mnt.meren, mereren^; j/. formere; til I.

mere; jf. Merer; nu vist kun dial.) (for)-
40 øge; formere. 'Den Fliid som bliver brugt

til Jorden at forbedre, | Og mere sammes
FTngt.Brors.321. *en gylden Tud;

| Da alt

Gode skulde meres. TBruun.IV.37.
\\
(dial.)

om ko: meres ell. mere sig, give mere
mælk (end forhen); malke mere. Thorsen.160.
mere-, t ssgr. (jf. mer-; sj.) af I. mere;

til I. mere (2 ell) 6: For i Sandhed at

kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae
mere end han — men dog vel først og

50 fremmest forstaae det, han lorstaaer. Naar

J'eg
ikke gjør det, saa hjælper min Mere-

i'orstaaen ham slet ikke. Zi<rA-.X77i.55.3.

meren-dels, adv. [ime-('r(a)n|de'ls]

{ænyd. og sv. d. s.; fra nt. merendels (hty.

mehrenteils^; til I. mere; jf. mestendels;
nu sj.) for det meste; i de fleste tilfælde. Lar-
8en.(„daglig Tale").
Merer, en. {efter ty.mehieT; tU n.mere;

sj.) d. s. s. Formerer. Moth.M27. Kejseren .

.

60 var Rigets „Merer" og den heUige romer-
ske Kirkes væbnede Arm. SMich.Dø.34.
meret, adj.['me-T3t] (a/*!. mere; næ-

sten kun dial.) d.s.s. meragtig; i udtr. det
smager (saa) meret. JHSmidth.Ords.
Gadeordb.^^ FeUb. (u.mere). OrdbS.(Sjæll.,
Møn, Loll-FaUter).
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Mergel, en. ['mBr'q(8)l] (f Merg. Moth.
M69). (fra ty. mergel, af mlat. margila,
dim. til lat. marga, mergel; jf. Marv 3 samt
mergle ; sml. Gødeler, Hvidler, Jordmarv,
Kalk-hede, -mo, heil; især geoL, landbr.) let

smuldrende jordart, især ler, som inde-
holder kulsiir kalk i større mængde, og som
anvendes til jordforbedring, et (lag)
af graae Mergel. LTid.1724. 78. Mærgel
eller Jord-Marv . . findes her paa mange
Stæder i alle Provintzer. EPont. Atlas. I.
455. LandmB.1.534. Uss.AlmGeol.70.

|j

jf. mergle: Mergel . , er god at giødske
med. HaveD.(1762).5. *Kløv'ren, som har
Mergel faa't,

| nu tykkes de, den tegner
godt.Aakj.RS.25. talem.: mergel gør (en)
rig fader, men (en) fattig søn, (jf.
ty. mergeln macht reiche vater und arme
sohne; se ogs. u. mergle) som udtryk for
den erfaring, at mergel (uden gødning) (paa
visse jorder) kun har en kortvarig gavnlig
virkmng. VSO. AarbVends.1927.211. Mer-
gel er som Pisken, men Møget er
som Havren (o: mergelens og gødningens
virkning paa jorden er som piskens og hav-
rens paa hesten). Mau.6434. Mergel-, i

ssgr. (især fagl.) af Mergel; saaledes (for-

uden de ndf. anførte) mergel-agtig, -analyse,
-art, -artet, -blandet, -fattig, -forsyning,
-graver, -gravning, -grus, -holdig, -kører,
-kørsel, -lag, -ler, -prøve, -sand, -søgning

(jf. -søger>, -transport ofl. -bane, en.

Ved Mergelbane forstaar man i Modsæt-
ning til transportable Mergelspor . . Spor-
anlæg, der i en lang Aarrække skal tjene
til . . Mergelforsyning.I-a«d60.IJI.56jf. Lov
Nr.l8æV9l918. -blanding, en. jordens
blanding med mergel (mtrgling). Olufs.Oec.
VIII.249. -bolle, en. (geol.) kalkholdig
konkretion, der i forsk, ejendommelige former
kan findes i mergel. Brunnich.M.26. SaV
XVI.957. -bor, et. bor, hvormed mergel-
lejer opsøges. LandmB.1.535. jf. : Der fore-
tages i disse Dage geologiske .. Mergel-
boringer paa Ringstedegnen, iJi^e/.*/?

1911.5.sp.6. -brud, et. (sj.) sted, hvor mer-
gel brydes ell. graves. VSO. -bænk, en. (1.

br.) bænk (4.4) i en mergelgrav. Landhuus-
hold.1.283. -grav, en. (jf. Grav l.i samt
-grube, -sø^ sted (fordybning i jorden), hvor
mergel graves op, og som senere i alm. fyl-
des af vand. Olufs.NyOec.I.220. Goldschm.
VII.73. man . . fandt hans Lig i en Mer-
gelgrav. GyrLemche.SJ.75. -grube, en.

(sj.Jd. s. Rawert&SGarlieb.Bornholm.(1819).
13. -jord, en. jord med (10-30''/o) kulsur
kalk (ler og sand). Raff.(1784).590. LandmB.
1.99. -kalksten, en. (geol.) d. s. s. Ce-
mentsten 2. Uss.AlmGeol.73. -karre, en.

en (af en liest trukken) karre, hvorpaa mer-
gel transporteres. LandbO.III.58. jf. Feilb.

-kasse, en. (især dial.) d.s. Schand.TF.
IL 381 (se I. Kasse 8.2;. LandbO.IlI.562.
AarbKbhAmt.1930.12. -klinke, en. klinke
(mursten) af mergel(ler). Sal* XIV. 131.

-kusk, en. (l.br.) den, der kører mergel (paa

en mergelkarre). Schand.O.II.356. -leje, et.

(jf.lY.Leie 2.6j. HtdeselskabetsTidsskr.1882.
85. LandbO.III.561. -skifer, en. (geol.)

skifret og fast mergel. GForchh. DG.14.
VareL.^531. -spor, et. (jf. -baneA LandbO.
111.563. -sten, en. hærdnet mergel. Raff.
(1784).594. MøllH.IV.341. -sa, en. (jf
-grav; 1. br.) AarbTuri8t.l926.70. -seger,
en. (uddannet) arbejder, der (ved boring)

10 opsøger mergellejer. Ci,t.l872 (Aarb Eards.
XXI.63). Landbo.III.562. mergle, v.

[ifflBrqla] -ede. vbs. -ing. (jf. ty. mergeln;
a/" Mergel; landbr.) anvende mergel som
gødnings- og jordforbedringsmiddel;
behandle (jord) med mergel. Man har
paa adskillige Gaarder begyndt at mergle
efter den holstenske Methode. Olufs.Ny
Oec.I.220. (jorderne) blive overflødigt merg-
lede og g]ødede.Blich.(1920).XXl V.96. ved

20 Mergling, Overrisling og allehaande om-
Jiyggelige Dyrkningsmidler (var markerne)
blevne tvungne til at give god Høst.Sc^nd.
BS.4. LandmB.1.535. billedl.: »Lad Soten
kun svie de Fattigmandssind,

|
som før

var golde og øde:
|
den Mark, som mærg-

les med Menneskekval,
|
skal bære den

rigeste Grøde. LCNiels.ML.34.
\\ (jf. Mer-

gel slutn.) takm. At mergle Jorden giver
en rig Fader, men en fattig Søn. Halleby.

30 239.
Merian, en. [ime'ri(i)an, 'me-'rdjian] (nu

sj. Majoran. [maio'ra'n] Fleischer.HB.223.
NisPet.SG.84. — nu ikke i rigsspr. Mejran.
Moth.Conv.M76. HesteL.(1703).C6r. Høysg.
S.13. VS0.IV.M119. MO.II.64. JTusch.322
(bomh.)). flt. -er [-lan'ar] (Drejer.BotTerm.
263. Saaby.^) ell.d. s. (ænyd. majoran (JTusch.
157), mejran, sv. mejram; fra ty. majoran,
meiran, af mlat. majorana, omdannet af lat.

40 amaracus, gr. amårakos; jf. I. Konge 5.1,

I. Jordhumle) 3r slægt aflæbeblomstrede
(mynte-gruppen), Origanum L.; især om alm.
ell. dansk ell. vild merian, O. vulgare L.
(brugt som lægeplante), og have -merian,
O. majorana L. (tidligere brugt som køkken-
urt, krydderiplante) ; ogs. om de som læge-

middel ell. krydderi anvendte plantedele ell.

produkter. JTusch.157.322. EaveD.(1762).
48. Funke.(1801).II.356. Lange.Flora.462.

50 Rørd.Va.l47. Merian-olie, en. ('Mejran-.

Moth.M107). (jf Jordhumleolie u. I. Jord-
humle; fagl.) olie, der vindes af (have-)me-
rian. SaUXVI.959. -salve, en. (jf. -smør;
nu næppe br.). Mejran-; 3fo<A.3fi07. VSO.
IV.M119. t -s-minerer, en. (zool.) lille

møl af slægten Nepticula ell. Lithocolletis,

hvis larver lever af (gennemborer) blomme-
blade olgn. Cuvier.Dyrhist.II.278. -smor,
et. (jf. -salve; nu næppe br.).Apot.(1791).81.

60 Man lindrer (snue) ved at smøre Næsen
med MæiTanssmøT.OeconII.(1784).III6.
Meridian, en. [meridi'a'nl (tidligere

ogs. m. lat. form (og bøjning): Merldianus.

Pftug.DP.1192). flt.-CT. (a/"ia<. meridianus,

adj. til meridies, middag ('circulus merl-

dianus, cBfcva^or;; j/. Middagskreds; fagl.)
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storcirkel, der gaar gennem jordkug-
lens ell. himmelkuglens poler og iagt-
tagelsesstedet ell. dettes zenit og na-
dir; længdecirkel; ogs. om hertilsvarende
linier paa en globus, (globusen er forsynet)
med gode og af Meszing giorte Meridi-
aner. LTid.1729.78. Et Steds Længde kal-

des Afstanden af samme Steds Meridian
fra en antagen første 'M.eriåia.n.AWHauch.
(1799).722. 'Nu Solen er forbi Meridianen, |

lo

Og glider meer og mere ned ad Banen.
Blich.(1920). V.153. OpfB.^LllS. || m a gn e -

tisk meridian, lodret plan gennem aMi-
nationsnaalens magnetiske akse paa et givet
sted paa jorden ('o^«.; misvisende meri-
dian i modscetn. til retvisende meri-
dian, om de alm. („geografiske" ) meridianer.
OpfB.U.llO). AWHauch.{1799).657. Sal*
XVI.401. Meridian-, t ssgr. (fagl.) fx.
Meridian -bue, -grad, -kvadrant, -Unie, 20

-maaling, -plan ofi. -cirkel, en. (astr.)

instrument (kikkert med en til aksen fæstet,

i grader inddelt cirkel), der benyttes til at

maale vinkler i meridianen. Sal.XII.676.
-liejde, en. ^j/. Middagshøjde; astr.) en
stjernes højde i kulminationsøjeblikket. Paul-
sen.1.643. -instrument, et. (astr.) in-

strument (nu en meridiankikkert) til obser-

vation af en stjernes passage gennem meri-
dianen. Heegaard.Astron.237. -kikkert, 30

en.
(jf,

-instrument; oMr ) kikkert til ob-
servation af en stjernes passage gennem me-
ridianen; passageinstrument. Paulsen.1.642.
-kæde, en. (geogr.) bjergkæde med hoved-
retning fra nord til syd. Sal.III.39.

Hier-indkomst, en. spec. (jf. -ind-
tægt; emb.): den del af en indkomst, hvor-
med denne overstiger den tilsvarende i en
foregaaende periode. Hage.*110. Q hertil Mcr-
indkomst-skat, spec. om en under verdenskri- 40

gens konjunkturstigning paalagt skat („over-
ordentlig indkomstskat"), beregnet efter mer-
indkomst. LovNr.254^*lsl917.§10. SaUXYI.
262.XXIV.879. -indtægrt, en. (jf. -ind-
komst; især emb.). Malkekvæg med tre

Gange større Ydeævne end det alminde-
lige . . vilde betyde en kolossal Merind-
tægt for det danske Landbrug. Pon^.iP.
VII.15. spec. (jf. -indkomst) m. h. t. ver-

denskrigens konjunkturforhold: LovNr.129 50

^V6l915.§l.
II
hertil Merindtægts-skat PoUVi

1916.3.sp.2.

Merino, et. ['me'ri(i)no] (nu s/.Merinos.
Meyer."^ Cit.l878.(GadsMag.l927.659)). (af
sp. merino, merinofaar, (stof af) merinould

;

især T) kipret stof af fint kamgarn.
*Anna hun har ingen Ro,

|
Før hun faar

sin Pakke:
I Fire Alen Merino | Til en Yin-

terfraike. PFaber.VV.117. »Kjolens sorte
Merino. Rørd.JH.1.83. VareL.*532. jf. Me- 60

rino(s)kjole: Hun saå nonneagtig ud i sin

sorte Merinos K\o\e.Schand.F.352. Me-
rino-, i ssgr. (ogs. Merinos-j. -faar, et.

(landbr.) spansk landfaar (med fin, krttset

uld).BMøU.DyL.I.224.MeTinos-:LandbO.
11.29. -garn, et. T egl.: uldgarn af me-

rinould; nu: strikkegarn af kort uld. Hage.*
902. -kjole, en. (jf. Merino slutn.). Ma-
dammen havde holdt sig stiv og stram i sin
sorte Merinoskjole. 'Wied.Fæd.296. -nid, en.

T uld af merinofaar. Sal.XVII.996. Me-
rinos-: M0UH.IV.349.
Merit (LTid.1741.410. IdrætsB.I1.821)

ell. Merite (Holb.Jean.V.l. PvHaven.RB.
247. LTid.1752.71. JBaden.FrO.), en. [me-
'rid(8)] flt. -(e)r ell. (nu næppe br.) m. lat. f.
merita (Holb.ErJII.l). {ænyd. (flt.) meriter
(DGrrammat.III.22) ; fra fr. mérite, lat.

meritum; til lat. jnereri, fortjene, gøre sig

fortjent; jf. meritere samt emeritus H uden
for væddeløbs-spr. nu vist kun anv. i flt. og
især spøg. (iron.)) fortjenstfuld(e) egen-
skabfer) ell. handling(er); fortjene-
ste(r). Raadet har anseet meer hans Me-
riter end hans Stand og Vilkor, og udvalt
ham til BQvmestQT.Holb.Kandst.III.2. I

maae være vis paa, at, naar I kommer
med Seyer tilbage, enhver efter sine Me-
riter skal blive rigelig he\øimet.sa.TJl.I.12.
(han besad) den rare Merite, at band al-

drig blandede sig i fremmede Ting.PvHa-
ven.RR.247. (jeg) stoler meget mindre paa
(mine) Meriter og de Midler, Himlen har
velsignet (mig) med, end paa min skjønne
Jomfrues Overbærenhed. S^rz.J. 206. det
maatte være en ganske væsenlig Forrin-
gelse i mine Meriter, at jeg kun havde
anden Karakter (0: til juridisk embeds-
eksamen). Schack.346.

|| (jf. Bedrift 2 slutn.;

spøg., iron.) om adfærd, som (maa) misbil-
liges; dadelværdig, letsindig adfærd, gale
streger olgn. Jeg håber, at Du i alt Fald
vil forskåne dine Forældres Hus for en
Gentagelse af dine Meriter. ESkram.UB.4.
snart satte han hele Byen paa den anden
Ende ved sine Meriter. Wied.US.1.52. || i

væddeløbs-spr.: løbe paa merit, om hest:

rides med det formaat at udnytte al hestens
dygtighed og søge at vinde (-uden hensyn til

en anden ell. andre heste, der tilhører samme
ejer). IdrætsB.II.821. Væddeløbsreglement.
(1920).35. meritere, v. [meri'te-'ra] -ede
ell. (si.) -te (LTid.1729.11. JBaden.FrO.).
{ænyd. d. s. (DGrammat.I.148)

; fra fr. me-
riter, afl. af mérite, se Merit(e); nu næppe
br. (jf. dog velmeriteretj) gøre sig for-
tjent (til); fortjene (3). jeg er indtagen
af reen KierUghed til en Person, som me-
riterer den. Holb.Masc.III.3. Een som har
meritered en Rang, bær den med Ære.
sa.HAmb.1.3. (den) Klokke er af en for-
færdelig Storhed og kand meritere at kal-
des een Grosmutter til alle Klokker i

'E.uroT^di. Borrebye.TF.170. || især part. me-
riteret brugt som adj. dydige og meri-
terede Mænd. Holb.Plut.III.10. Bænkene
ere for de examinerede Chirurgis og de
Koneelige Pensionariis, og andre meri-
terede Folk. LTid.1749.155. JBadenJ'rO.
spec. i forb. gøre sig meriteret (til

ell. af noget). Hvorfor stræber Folk i Ver-
den, og søger at giøre sig meritered ?J5b/6.
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JffAmbJ.3. han (har) allereede ved nogle
andre Skrifter . . giort sig meriteret af

Literaturen i Polen. LTid.1751.47. Det er
Hans Majestets Naade, ieg alletider har
stræbt giøre mig meriteret tH. Langebek.
Breve. 99.

merkantil, adj. [m^rkaniti-'O (fra

fr. mercantile, eng. mercantile; til laf. mer-
cari, købe, merx, handelsvare; jf. I. Kom-
merce, Marked, Marketender || har i løbet

af 19. aarh. fortrængt merkantilsk) som
vedrører handel, købmandskab; for-
retnings-; handels-; købmands-, Leth.

(1800). Besad jeg saasandt som Forfatter
adskillige ærede Samtidiges merkantile
Talent. Brandes.XIII.484. Sager, der sæt-

ter hele den juridiske og merkantile Ver-
den i Bevægelse. PLevin.Ejem.(1919).20.
Merkantilisme, en. [m^rkanti'lisms]
(/Va/V.mercantilisme;ji/. Merkantilsystem;
hist.) betegnelse for den i de europæiske kul-

turstater fra den nyere tids beg. til midten

af 18. aarh. herskende økonomiske poli-
tik, der fremtraadte som en handels-
politik, med det formaal at skabe en om-
fattende udenrigshandel, fremme vareudførs-

len, støtte og organisere fabriksvirksomhed
olgn. JNEøst.263. Hage.*3. Merkanti-
list, en. [-ilisd] flt.-er. (hist.) tilhænger
af merkantilismen. Meyer.^ AFriis.BD.
11.231. merkantilistisk, adj. [-ilis-

dis^f] (hist.) adj. til Merkantilisme ell. Mer-
kantilist. den merkantilistiske Periode.
Eage.*7. merkantilsk, adj. [m^rkan-
'ti'ls^] {jf. ty. merkantilisch; nu næppe
br.) d. s. s. merkantil. HandelsO.(1807).100.
denne Handel . . var een af mine før-

ste mercantilskeForretninger.^iic/i.Ci9^0j.
IX.80. et merkantilsk Talent. Kierk.II.165.

Merkantil-system, et. {efter eng. the
mercantile system (først anv. af den eng.

nationaløkonom Adam Smith 1776); hist.)

d. s. s. Merkantilisme. Meyer.^ Kage.*410.

Merknr ell. Ulerknrins (Mercn-
rius), subst. [msriku-V, mBr'ku'rius] (ogs.

m. lat. bøjningsformer (akk. Mercurium osv.).

EesteL.(1703).Bl r. Holb.Skiemt.CS r). {ænyd.
merkur, mlat. mercurius, kviksølv; af lat.

Mercurius, navn paa handelens gud (jf.

Merkur-stav, -søn^ og gudernes budbringer)

1) (nu kun foræld, ell. arkais.) kviksølv.
Har hånd kommen saa meget Mercurius
i Panden, som jeg sagde. nolb.Arab.8sc.

Mercurius udi Barometret nedstiger paa
Biergene, hvor Luften mindst trykker.
sa.Ep.y.l29. ExtrRel.yiol722.2. Rist.J.268.

Qveksølv, M ex'k.iir.vAph.Chym.III.6. Leth.

(1800). jf.: Algarothpulveret eller Liv s-

merkur (o: antimon-oksydklorid ). Tychsen.

A.IL436. SaUL491. 2) (foræld.) periodisk

udkommende publikation, som bringer ny-
heder olgn.; avis; blad; tidende. Leth.

(1800). \\ især i titler som: [Bording:] Den
Danske Mercurius 1666-77, [Phoenixb.:]
Dend Forkeerte Mercurius 1720-28, Den
cimbriske Mercur 1821-23 ofl. Merkn-

rial-, i ssgr. [mBrkuriia-'l-] {af lat. Mer-
curialis, adj. til Mercurius, se Merkur) i

ssgr. (til Merkur 1), der nu (næsten) ikke
mere bruges (delvis erstattede af ssgr. med
Kviksølv-^, som Merknrial-brændevin (Apot.
(1791).488), -kur (Tode.ST.II.94), -plaster

(Tychsen.A.II.391.YareL.^462),-S3[vQ(Apot.
(1791).489. VareL?462), -sygdom (S&B.)
ell. -syge (SaabyJ jf. Kviksølvsyge;, -vand

io(Tychsen.A.lI.403. VareL.^'532) ofl. Mer-
knr-stav, en. (tidligere Merkari(i)-. vAph.
(1759).L163. Leth.(1800). JBaden.Horatius.
1.375). den vingede stav, hvormed den ro-

merske handelsgud tænktes udstyret (jf. He-
roldstav^, -sen, en. (spøg.) om (ung) for-
retningsmand, handelslærling olgn. nogle
18-20 aarige Merkursønner med stive Filt-

hatte og overordentlig løse Manchetter.
AchtonFriis.DØ.L345 -

20 merle, merle, Merling^, se Mærle,
mærle, Mærling.
mer-meldt, part. adj. (nu næppe br.)

d. s. s. -bemeldt. Af meermeldte 38 Gran
Bundfald bleve tvende behandlede med
S\ikkeT.Viborg.(PhysBibl.XXVII.80).-onk-
bandlet, part. adj. (nu sj.) d. s. at af-

spærre . . den meeromhandlede Plads.MB.
1855.312. -ommeldt, part. adj. (nu sj.)

d. s. meerommeldte Forordning. MIE.i 753.
30 585. Schand.F.370. -omrert, part. adj.

(nu arkais. ell. spøg.) d. s. Meer omrørte
Taarn var aldeeles tæt og massiv tilmuu-
xet.LTid.l734.263. Blich.(1920).X.61. Aakj.
DK.183. -omtalt, part. adj. (emb.) d. s.

meeromtalte Garnisons -Compagnie. MB.
1774.542. smst.1831.130.

I. Hers, et. se Mærs.
II. Hers, subst. [mBrs] {forkortelse af

Kommers (jf. Levin. I)ania.I.95); „Talespr.,

40 spøgende." Levin.;. nu næppe br. (uden for
dial.)) løjer; lystighed; kommers, 'fra

Besvær og Mas
|
gaaer til Mers og Ejoas

|

vor Sejlsiås. Eostr.G.66.\\i forb. gøre mers
(med). *Her vi gik som Holmens raske
Knøse,

I
Gjorde Mers med smukke Ny-

ho'TS-Tøse.Oversk.Com.III.146. *i Laget
jeg synger og drikker, gjør Mers og leer.

Ploug. ¥7.1.47. jf. (dial.) gøre mer s er,

sende (pigerne) opfordrende øjekast, kisse-

50 misse olgn. OrdbS.(Fyn).
Mersknm, et ell. (sj.) en (KLars.GV.

98). [imer(i)sgom('), ogs. ime-r-, 'mBr-] {fra

fy. meerschaum, egl.: havskum, jf. sv. sjo-

skum, fr. écume de mer; efter tilsvarende

persiske og tyrkiske udtr. ; mineralet er blevet

antaget for at være stivnet havskum) }) et

porøst, lerlignende mineral (sepiolit),

især anv. til pibehoveder (jf. Merskummer^
og cigarrør. Funke.(1801).III.149. OpfB.^

60 III.141. (cigarrøret var) jævnt, fint til-

røget, ravbrunt i Merskumen. KLars.GY

.

98.\\gen. som stofbetegnelse, j/. Merskums-
pibe: en stor Meerskums P\\ie.Bagges.Dy.
VIII.420. 2) (hvidt) merskum, (især

dial.) rygskjold af blæksprutte (anv. som

pulver til at polere med olgn.); havskum (2);
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hvaLskæl (Os sepia). BMøll.DyL.UI.304.
Spdrck.ND.126. FolkLægem.I.4o. Feilb.

Mersknmmer, en. [-isgom'ar] flt. -e.

(dagl.) merskumspibe. Drachm.UB.67. H. var
en ivrig Tobaksryger, og en anseelig Mer-
skummer med Sølvbeslag var hans Stolt-

hed. PBMøll.SS.lO. HUerskniiis-, i ssgr.

f-sgoms-] af Merskum (især i bet. 1); saa-
ledes (foruden de ndf. anførte) ssgr. som
Merskums- affald, -fabrik, -grube, -indu-
stri, -masse, -(cigar-, cigaret)rør, -spaan,
-vare ofl. -hoved, et. pibehoved af mer-
skum. FGuldb.n.291. OpfB.UIl.143. -pi-
be, en. ^j/. Merskum 1 slutn. samt Mer-
skummer) tobakspibe med merskumshoved,
i alm. med en lang slange, umiddelbart fæ-
stet til hovedet(s metalring). FGuldb.II.294.
•Høkren med sin Viv

| Gaar til Tidsfor-
driv

I
Med sin sølvbeslagne Merskums-

pibe. PJfø«.Z.54. ThomLa.AE.lol.
iHer-gmag:, en. (sj.) i udtr. have

mersmag, smage meragtigt; smage efter

mere (1-6). (de) har haft en lille Forsmag
paa, hvad Magtens Sødme vil sige . . og
at denne Sødme ikke stedse har Mersmag.
DagNyh.^'/3l919.S.8p.3. -tydlg, adj. [-,ty-'8i]

(efter ty. mehrdeutig; j/. I. mere 8; sj.) fler-

tydig, i vores Verden, hvor Undersøgelsen
og Opløsningen af indviklede og meer-
tydige Opgaver . . sætte Blodet i Bevæ-
gelse. ^a5'^e8..A/'J?..253. hine Ord,hvisMe er-
tydighed og Tvetydighed er nær ved at

gaae over tu en fuldkommen Aiskens-
betydning. 8a.Z)F.ZJ. 345. -nd|rift, en.

(især G}). VortHj.IV2.lo4. Den nyvalgte
Rigsdag havde vedtaget en Militærlov,
som paaførte Riget en Merudgift paa 280
MilUoner ^l^Tk.HPHanss.T.243. O -vær-
di, en. det er den private Grundejendom
. . de ved Arbejdet skabte Merværdier
uden alt Arbejde kommer tilgode.brandes.
VII.529. Patinaen oe Antikvitetens Mer-
værdi (falder) ikke altid . . sammen med
den virkelige (værdi).JVJens.TB.13. H spec.

(i forsikrings-spr.) ved (sø)forsikring af va-
rer: den værdi (ud over indkøbsværdien), som
man beregner den forventede handelsfordel til.

Mackeprang.Fo7sikrings-Leksikon.(1922).56.
Ules-alliance, en. ['mes-] (nu sjæld-

nerems-.Skuesp. VII.107. ASØrsted.Eaandb.
1. 13. Blich. (1920). XIII. 200. XVIII. 22.
S&B.). {fra fr. mesalliance, dannet af mes-
(més-), der svarer til lat. minus (se minus^"

jf. Mis-forbindelse, -gifte, -parring) ikke
jævnbyrdigt ell. standsmæssigt ægte-
skab, betragtet m. h. t. den part, der gifter
sig under sin stand, tager en ægtefælle, der
m. h. t. stand, social stilling, formue, dan-
nelse olgn. staar paa et lavere trin; ogs.

undertiden medvidere bet.: ægteskab mellem
personer, der i det hele (paa grund af forsk,
karakter) passer daarligt sammen, (hun)
troer sig pligtig: at forære Dem en adelig
Sviger-Papa, for nogenledes at rense Fa-
milien fra Mesalliance. Skuesp.VII.301. sør-

gelige Betragtninger over Mesalliancen

mellem sangvinsk og phlegmatisk. 5KcA.
(1920).XXVIII.102. da jeg . . selv har
nogen Formue, vilde det i min . . For-
mynders Øine være en sand Mesalliance,
om jeg giftede mig med en Uformuende.
IIeib.Foet.VII.27o. Hverken du eller jeg
er saa bornert, at vi vilde betragte det
som en Mesalliance, at du giftede dig med
en lille Hegnsmandspige. fiowoS.F2).i48.

io(spøg.J m. h. t. dyr (hunde): Blich.(1920).
XVni.22. -alliere, v. ['mes-] (ogs. m!«-.
RUss.U.6). -ede ell. (sj.) -te (Blich.(1920).
XVI.144). {fra fr. mésallier; 1. br.) refl.:

mesalliere sig, indgaa mesallinnce. Ba-
ron til WUhelmsborg, gifter og mesallierer
sig i SirsiSboTg.LMxd.Dagb.IJ.99. Millio-
nærer mesallierer sig med deres Maskin-
skriversker. Poi.V5i9;^8.Sønrf.^.sp.i. p paH.
mesallier(e)t, som har indgaaet mes-

20 alliance; (spøg.) om dyr: Uhrhanen parrer
sig med Røien, Kanariefuglen med Iri-

sken; men dette forleder dog Ingen til

at bestemme en fælleds Oprindelse for
disse mesallierte FaT.Blich.(1920).XVI.144.
Mesan, en. [me'sa'n] /"f Mejsan. Slange.

ChrIV.1238. f Btstm. vAph.(1759)..38. VSO.
1.320. M0J.158). flt. -er. (amyd. mejsan,
missan, musan; fra ty. besan (f meysan)
ell. holl. bezaån (f mezane), af sp. mesana,

30 ital. mezzana (jf. fr. misaine, fok, eng. miz-
zen, mesan); tilgrund Za^.mediana, den mid-
terste (jf. mid-^, idet mesanmasten opr. var
den mellemste) ^ 1) bomsejl, der føres
paa mesanmasten; o^s. om bomsejl paa
den agterste mast i fuldskibe. JJuel.39. SøLex.
(1808).Erz.DJI.124. haleMesanen ind (ud).

Scheller.MarO. KuskJens.Søm.ll2ff. paa en
(bornh.) ege: Esp.402. Hilsen tilMKZahrt-
mann.(1931).107f. H paa større skib (krigsskib

40 olgn.) om et sejl, anvendt sammen med bom-
mesanen, paa bagbord side af denne; storm-
mesan. Harboe.MarO.398. Funch.MarOJ.99.

II
(sport.) om lille sejl agter paa (sejl)kano og

andre sejlbaade. IdrætsB.I.296.370. 2) (l.br.)

mesanmast.Slange.ChrIV.1238. *Man kap-
ped Stormast, saa Mesanen. Drachm.DJ.I.
121. sa.VT.361. Mesan-, issgr.(ogs.l^t-
sans-. SøLex.(lS08). EarbocMarO. Funch.
MarO.II.95. Scheller.MarO. fBesans-. vAph.

50 (1759).38. Robinson.1.89. VSO.I.320. f Be-
san-. M0J.158).^ i ssgr., der betegner forsk,

til mesanen ell. mesanmasten hørende dele

som Mesan-abe (d. s. s. Godtvejrsabe. Sal.

1.72), -bom, -bras, -fald, -gaffel, -gitov,

-gærde (en), -hals, -mast (den agterste mast
i 3-, 4- og o-mastede barkskibe og 3-mastede

skonnerter; ogs.om den agterste mast i sejlskibe

med to master, hvis den er mindre end den
forreste ; jf. Mesan 2 samt Krydsmast. M e -

60 san- : Moth.Ml27. Beiser.IV.456. Sal.*XVI.
980. Mesans-: SøkrigsA.(17o2).§307. Opf
B.^II.478), -mærs, -raa (TeknMarO. Be-
sans-: Robinson.1.89), -ni(e) (en slags raa,

der hang i skraa stilling paa mesanmasten
og bar ynesanen (nu erstattet af gaffelen).

Mesans-: SøLex.(1808). VSO. Harboe.

im. Rentiykt »/, 1932 87
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MarO.284), -rejsning;, -rigning, -røst, -sejl

(1. hr.: d. s. s. Mesan 1. Mesan-: Moth.
M105. OeconJoum.1757.904. VSO.), -skøde,

-stag, -stagsejl ('s<orwa6e. Mesans-: Funch.
MarO.Il.9S. Scheller.MarO.), -vant, -æsel-

hoved ofl.

Mesanin, en. se Mezzanin.
IHes-hag^eCl), en. se Messehagel.
Mesling^er, pi. se Mæslinger.
ine8opotami8k,adj.[meso6o'ta'mis^]

adj. til Mesopotamien, landet mellem Eufrat
og Tigris (i oldtiden); ogs. (spøg.) om hvad
der hører hjemme i et fjernt og fremmed
land. Vi Græske og Mesqpotamiske u-over-
vindelige Heldte.iro^6.Z7Z.7iJ.-8. især (jf.
elamitisk, I. Græsk 1, hebraisk 2, malaba-
risk 2> om fremmedartet og mærkeligt sprog

:

Chilian: „Ski olski dolski podolski .
." —

,Det Mesopotamiske Sprog er et underlig
Sprog.'^ Holb.Ul.1.14. som subst.: samme
Karl . . kand over 24 slags Sprog end
ogsaa Mesopotamisk. sa. Mase. Ji.l. adv..

alt lød saa mesopotamisk for dem (o: ind-

vandrere, der kommer til Amerika). Strange.

NS.23.
Mespel, en. se Mispel.
lUessanin, en. se Mezzanin.
I. messe, en. ['mæso] (som sidste led

af ssgr. ogs. Misse ofl. former, se u. Bodels-
misse, Helmis, Kermesse, Korsmesse, Kyn-
delmisse, Margretemisse, Mariemesse,Mik-
kelsmesse ofl^. flt. -r. (cewwi. glda. d. s., æda.
missæ,mæssæ(Brøndum-Nielsen.GG.I.282),
oldn. messa; fra mnt. misse (osax. missa),

oht. misse (ty. messej, oeng. mæsse (eng.

mass^; af mlat. missa; muligvis egl. perf.

part. fem. af lat. mittere, sende (jf. IL Messe
samt dimitterej, efter de ord, hvormed den
gamle kirkes gudstjeneste sluttede : ite, missa
est (contio), gaa bort, forsamlingen er bort-

sendt, ell. af et subst. (mlat. missa^ m. lign.

bet. som lat. missio, sendelse (se Missionj,

anv. som gengivelse af gr. leiturgia, egl.:

(offentligt) hverv (jf. Liturgij)

1) om (dele af) gudstjenesten, l.l) (jf. Høj-
messe ofl.) især om forhold inden for den ka-
tolske kirke: offentlig andagtsøvelse (i

kirken); gudstjeneste; ogs.om kirkelig ce-

remoni med bøn, sang olgn. uden tilstedevæ-

rende menighed (jf.Ene-, Sjælemesse^; især

i forb. som celebrere (s. d.), holde,
læse, synge, gaa i ell. (nu olm.) til

messe 0^. Moth.M128. ringe til Messe paa
bestemte Tider. Holb.Er.lV.2. *Fogden .

.

tog sig for at gaa i Messe, | Som sielden
skeer. sa.Paars.39. *01af Tryggesøn lander
i Norge, | Brat synger han (o: lader han
synge) Messer paa hviden Strand. Oehl.L.

i.41. de tog . . ind i Kapellet her paa Gaar-
den, for at høre en Messe. Hrz.YI.288. *Er
det ei Synd at jage, naar Messen bliver
læst? Hauch.SD. II. 205. læse Messer for

de Afdøde. FiSO.^j/". Døds-, Sjælemessej.

Dronningen . . var som sædvanlig i Messe.
Schand.IF.13. jf. (overf.): (han) forlader
Slottet efter én stille Elskovsmesse

med den unge Dronning. JBra«dcs.i^.7P.
tjene (ell. tjene ved. KathUgebl.1922.348)
messe(n), udføre en messetjeners hverv.
Schindler.Liturgi.(1928).242. Sakristanen .

.

havde bedt Drengen om at tjene Messen.
Jørg.DB.120.

|| m. særlige bestemmelsesord.
den hellige messe, fællesbetegnelse for
den katolske kirkes hovedgudstjeneste (m^d
messeofferet) i dens forsk, former. Den ka-

10 tholskeKirkesMessebog.(1907).ix. sungen
messe, (ænyd. glda. d. s.) messe, der synges

af præsten og koret; højmesse. KirkeLeks.
111.235. den høje messe, (nu næppe
br.) d. s. Ing.PO.I.102(se høj sp.1170^).
VSO. stille ell. privat (Schindler.Liturgi.

(1928).241) ell. (foræld.) tiende (jf. Den
katholskeKirkesMessebog.(1907).19) messe,
(mlat. missa bassa) messe, der ikke synges

af præsten (men læses, til dels med sagte

20 stemme). KirkeLeks.III.235. I den tarve-
ligste stille Messe og den højtideligste
Pontifikalmesse foregaar der eet og det
samme: Christus selv stiger ned for at

ofre sig for os paa Altret. Den katholske

KirkesMessebog.(1907).x. sort messe, se

sort.
II

talem. komme til tiende ell. sun-
gen messe eZZ. ikke komme, før mes-
sen er sungen, (nu næppe br.) komme
for sent. Mau.1.551. Moth.M128. VSO.

30 han synger den tiende messe, (nu
næppe br.) han tier helt stille, er ganske
tavs. Mau.II.22o. Nysted.Rhetor.l7. VSO.
Paris (ell. Frankrig) er nok en messe
værd, et udtryk, der tillægges den fr. konge
Henrik IV, der gik over til katolicismen for
at opnaa kongeværdigheden. Moth.M128. Ar-
laud.449. 1.2) i den protestantiske kirke: den
del af gudstjenesten, som præsten for-
retter med læsning og sang (recitation)

«i for alteret; altertjeneste; spec.om den
del heraf, der synges (reciteres; jf.
III. messe^ ell. (især i tidligere tid) om nad-
verindvielsen, som præsten (iført messe-
dragt) forretter, idet han synger (reciterer)

indvielsesordene (jf. Messevtn ofl.). Moth.
M128. Messen for (o: før) Prædiken maae
. . udelades. Reskr.*/al773. Jeg (o: en præst)
har ogsaa maattet begynde at lære at synge
af hende; jeg skal jo dog kunne synge

50 Messe. Sibb.Il.289. EmstHansen.Messebog.
(1922).9.

2) (jf. Kermesj næsten kun om forhold
uden for Danmark: stort marked, købe-
stævne, af flere dages varighed, opr. afholdt
i forb. m. en kirkehøjtid i vedk. by. Leip-
zig . . er velbekiendt af den Messe eller

det Marcket, som der holdis. Pflug.DP.324.
JSneed.IV.275. i Germanien (skriver man)
Bøger i Tusindtal til hver Messe, og har

60 to Bog-Messer hvert Aar. Grundtv.BrS.347.
de tidligere Messer, der havde udviklet
sig til Centre for Engroshandelen, er gaaet
ikke saa lidt tilbage. iTa^'e.^Z^.

II. messe, en. [imæsa] flt. -r. (ligesom

SV. mass fra eng. mess, ret (mad), portion

(mad), fælles bord, kreds af personer, der
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spiser sammen, messe, jf.fr.mets, t^aZ.messo;

af lat. missum, det (fra køkkenet) sendte,

perf. part. intk. af mittere, sende; jf. I. Mes-
se; ^ og a) en af befalingsmændene
(officerer, underofficerer, kadetter, civile be-

tjente osv.) paa et skib, i en lejr, paa et fort
olgn. med henblik paa bespisningen
dannet sammenslutning (madlag; i

store krigsskibe m. forsk, afdelinger: officers-,

underofficersmtsse osv.); ogs. om det mm,
hvor bespisningen foregaar (og fritiden

kan tilbringes); i koffardiskxb om styrvujsn-

denes, maskinmestrenes bord (mods. kaptaj-
nens). SøLex.(1808). uden at blive set
fra Dækket kunde (man) gaa fra Mes-
sen ind i Chefens Kahyt. Goldschm.VII.
259. (da) en Infanteribataillon laa ind-
kvarteret i Sorø og Omegn, fik hun ar-

rangeret en Art Messe for Bataillonens
Officerer . . i sit Hus. Schand.0.1.52. Ka-
detterne holder Messe sammen. Scheller.

MarO.
III. messe, v. ['mæsa] (\ misse. Cit.

1716.(Thott4'>1524.430)). -ede ell. (nu kun
dial.) -te (Moth.M129. jf Feilb.). vbs. (l.br.)

•ning. (jf. eng. mass, ty. messen; a/" I. Mes-
se) om præst: forrette messe, altertjene-
ste; især (tU I. Messe 1.2^; (læse eU.) synge
(recitere) epistel, evangelium, nad-
verindvielsesord osv. for alteret. Moth.
M129. Efter Prædiken blef messet Texten
om Fode-Tvetten. ^et'en/".jBJ.J35. »Tre
Bisper messe for Alterbord. Jn^.Dlf.i72.
han hører Præsten messe for Alteret. Sr
Grundtv. FÆ. 1.156. Da Mesningen var
forbi, begyndte Salmesangen. Ponf. 2^. J.

198. Derefter messer Præsten CoUecten.
EmstHansen.Messebog.(1922).3. || m. videre

anv.: fremsige noget (læst ell. udenadlært)
paa en syngende (monoton) maade (jf.
I. læse 2.4^; tale syngende (monotont),
højtideligt (salvelsesfuldt). De smaa
Bønderpiger rejste sig lydløst fra Bænken
. . og messede Lektien op. jyjens.Intr.90.
*Mens Kejser og Kansler messer

|
om Ven-

skab og Tro uden Svig. NJeppesen.SS.34.
IV. messe, v. ['mæsa] -ede. (jf. eng.

mess; a/"II. Messe; J, eW. ii) messe sam-
men, spise samtnen i en messe. Scheller.

MarO.
Messe-, t ssgr. (nu ikke i rigsspr. Mes-;

se u. Messehagel^. iscer (kirk.) til I. Messe
1 (i fiere tilfælde vekslende m. Alter- ell. Nad-
ver-, se -bog, -bord, -brød ofi.); foruden
de ndf. anførte kan nævnes, til I. Messe 2:

Messe-by, -bygning, -gæst, -handel, -han-
delsby, -rejse, -tid, -uge; (^ell. ^) til 11.

Messe: Messe-inventar, -kammerat, -kok,
-kælder, -lukaf, -medlem, -oppasser, -op-
varter, -regnskab ofi. -andag^t, en. (ka-
tolsk-kirk.) et sæt bønner, bestemt til at be-

des under messen. Bønnebog f. katholske Christ-

ne.(1852).13. -bofir, en. I) (glda. d.s., oldn.

messubok; /t{ I. Messe 1 o^ III. messe) bog,

der indeholder en vejledning for præsten ang.

udførelsen af messen, bønner, lektier osv. (med

noder); missale; alterbog. Infanten giorte

derpaa Æden (o: eden) paa Messe-Bogen.
LTid.1724.877. Ing.VS.1.3. FrNiels.KH.
II. 454. Messebog. EmstHansen. (bogtitel.

1922). 2) [1.2] (nu næppe br.) forretnings-

bog, hvori den paa en nusse gjorte haridel

indføres. HandelsO.(1807).100. -bord,
et (nu næppe br.) alterbord (2). Moth.M128.
VSO. MO. -brød, et. (ænyd. d. s.; nu

10 næppe fer.) nadverbrød; hostie. Moth.M128.
VSO. MO. -barn, en. bøn, der fremsiges
under messen. Messebogen (Sacramenta-
rium), i hvilken Messebønnerne fandtes.
FrNiels.KH.II.445.

|j
07- HI. messe; Ibr.)

d. s. s. Kollekt 2. HjælpeO. 'medens Messe-
bøn begynder

| op mod Gud fra Gammel-
far. .AVe2>pe«e«jSS.55. -desn, en. {cenyd.

glda. messed(i)egn, oldn. messudjåkn; riM

næppe br.) degn ell. kirkebetjent, der funge-
20 rer som messetjener. VSO. MO. -dra|^,

en. 1) [I.l] 0/-hagel, -kjole, -kjortel, -klæ-
der, -skjorte, -særk samt -rede^ særlig dragt,

som en gejstlig person bcerer ved messen; i

den protestantiske kirke om den af præsten
(nu kun ved nadvertjenesten, paa festdage
olgn.) baame særlige dragt, bestaaende af
messesærk og messehagel. Moth.M128. Lov
(TiU.)Nr.l2"/Bl882.§10. 2) {jf- eng- mess-
dress, -jacket; til U. Messe) ^ særlig dragt,

30 som kan anvendes i (officers)me8sen. Schel-

ler.MarO. -dren^, en. 1) [I.l] kordreng
(ved katolsk gudstjeneste; jf. -tjener 1).

(Kalk.III.82). Inq.EM.II1.175. Goldschm.
NSM.IV.21. 2) [li] ^skibsdreng, der gør tje-

neste i nussen (jf.-peter). Scheller.MavO. JV
Jens.(BerlTid.-*/il926.Søn d.l .sp. 1). -dng,
en. t den katolske kirke: indviet (smukt ud-
styret) klæde, hvorpaa kalken og hostien sæt-

tes; alterdug. S&B. -fald, et. t) (jf. »v.

40 måssfall (fsv. mæssufall^ og I. Fald l.e) om
gudstjenestens bortfald i en (landsby)kirke
(regelmcessigt hver 3. søndag, hvor en præst
har 3 kirker at prædike i; ogs. ved præsiens
sygdom, bortrejse olgn.) ; ogs. om det forhold,

at der i en (landsby)kirke holdes messefalds-
tjeneste. Beskr.*/i,1745. VSO. MO. (præsten)
lå syg, og der var Messefald i Barken.
Kidde.HJSoO. Feilb.

||
(sport.) form for (afde-

ling i) legen „munk". HjLegeb.43. 2) \ tU I.

50 Messe 1j (ell. IH. messe^ og I. Fald 3.2: mes-
sende, (monotont) syngende tonefald, (de) syn-
ger . . i et faatonigt Messefald. KLars.LF.
92. -falds -tjeneste, en. (jf. -faldl;
emb.) om det forhold, at der i en (landsby)-
kirke under præstens forfald holdes en sær-
lig form for gudstjeneste undei' kirkesangerens
(degnens) (ell. en sognemands) ledelse, med
salmesang, oplæsning (i kordøren) af evange-
lium ell. epistel samt en prædiken ell. religiøs

60 afhandling. MinSkr.*y9l864. -forstan-
der, en. [m (^ ell. ^) den (officer), der
er praktisk og økonomisk leder af en (offi-
cers)messe. É:arboe.Mar0.478. AKoU.MP.
1.163. -gKYe , en. (1. br.) inden for den
katolske kirke: gave, som man giver en kirke,

for at der efter ens død skal læses messe for

87«
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en. CPBothe.MQ.IL707. -hagel, eii.(l.br.

-hagl. Drachm.DM.95. — nu ikke i rigsspr.

Mes-hagel. vAph.(l?59). Feilb. — s/. Messe-
hage. FOBoisen.Plan.(1806).156. Ing.VS.
III. 7. jf. PSeverinsen.De rette Messeklæder.
(1934).26.flAeS'hagt. vAph.(1759)). {ænyd.
d. s., SV. måsshake, oWn. messuh^kull; j/.
-kaabe, I. Hagel 1, Korkaabe samt Messe-
dragt) en kort, i siderne aahen kaabe (af
rødt fløjl med stort guldbroderet kors olgn.J,

som præsten bærer oven paa messesærken.
*Naar Messe Hagelen paa Præsten han
(o: klokkeren) har lagt,

| Saa kand han gaa
til Sengs. Holb.Paars.257. Gh-undtv.SS.I.
581. Goldschm.VIII.228. FrNiels.KH.II.
457. (jf. -kjole, -kjortel^ om kordrengs hvide
dragt: SMich.Gio.74. -hold, et. 1) [LI]
{oldn. messuhald; sj.) afholdelse af messe;
gudstjeneste (i katolsk kirke). *Saa maatte
mod den Herre bold | Fra Kirke gaa før
Messehold. Grundtv.PSIII.198. 2) [II] ^
det at holde (officers)messe. Bardenfl.Søm.
11.126. -hoTmester, en. [II] ^ hov-

mester (1.8) ved en (officersJmesse. Scheller.

MarO. -kaabe, en. d. s. s. -hagel. S&B.
-kande, en. (nu næppe br.) d. s. s. Alter-
kande. Moih.Ml28. VSO. -kapel, et.

(1. br.) kapel, hvori messe holdes, ell. som er

bygget til at holde messer i. CVEerteLAar-
huusDom-Kirke.I.(1809).13. -katalog:*
en, et. [1.2] en (indtil midten af 19. aarh.
udkommende) fortegnelse over nye bøger, der
var at købe paa de aarlige boghandlermesser
(i Leipzig OQ Frankfurt). VSO. Kierk.VII.
314. Sal.XII.697. -kjole (DagNyh.^Vt
1912.Till.2.sp.S) ell. -kjortel, tn.(nu l.br.)

hvid kjole (kjortel), der bruges ved messe,

spec. om præstens messesærk. Moth.M129.
VSO. MO. -klokke, en, klokke, hvor-

med man i katolske kirker ringer ved messen,

spec. naar hostien opløftes. VSO. MO. *Vox-
lysskjær paa Messehagler,

| Messeklokkens
Klingren tin. Schand.SD.120. Jørg.0F.61.
-klæder, pi. (ænyd. glda. d. s., oldn. mes-
suklæ8i; jf. Alterklæder 1) d. s. s. -dragt.

*Munk i Messeklæder. Faht.37. *dér stod
Bispen med sin Stav, | I Messeklæder
lange. Grundtv.PS. III.198. KancSkr.'-'/i

1834. De rette Messeklæder. PiSevermsen.
(bogtitel.1924). -kost, en. [II] J, \) til

III. Kost 1: være i messekost, være med-
lem af en (officers)messe. Scheller.MarO.

2) til III. Kost 2, om mad, fødemidler fra
messen. Bardenfl.Søm.II.232. -offer, et.

(ænyd. d. s.) i den katolske kirke: nadveren,
opfattet som en gentagelse af Jesu offer; ogs.

om nadverelementerne (brødet og vinen), der
indvies. Reliqvier, Billeder og Messe-Of-
feret tilheåes.LTid.1737.570. VSO. MO.
SaVXVI.992. -peng^e, pi. 1) [I.l] (1. br.)

penge, der betales for afholdelse af messe (jf.
Kalk.III.82), ell. som erlægges i kirken ved
en messe. vÅph.(1764). 2) [II] ^ kostpenge,
der tilkommer medlemmerne af en (officers)-
messe. Scheller.MarO. -peter, en. [II]

(•^,jarg.) messedreng (2). JDagNyh.^y61926.

5.sp.5. -præst, en. (cenyd. d. s., oldn. mes-
suprestr) præst (i den katolske kirke), der
udfører messetjeneste. Holb.nh.I.351. VSO.
MO. et langt, omflakkende Liv som fat-

tig Messepræst. Jør^.0^.i5. -rede, et.

(ænyd. glda. d.s. (især om præsts messedragt)

;

jf. -tøj
; fagl.) fællesbetegnelse for kirkelige

brugsgenstande ved (den katolske) messe (mon-
strans, kalk, disk, bøger, dragter osv.). (dron-

10 ningen skænkede kirkerne) herligt Skrud i

Steden for det tarvelige Messerede der
fandtes. JOlr.SD.III.lOl . FortNut. VI.222.
-sang, en. (oldn. messus9ngr) det at synge
messe; messe (der synges). Moth.M129. *i den
raske Glæde

|
Ved Jægerhornets Klang,

|

De glemte tidt at bede | Og høre Messe-
sang. Ing.RSE.II.131. fra hans Læber lød
Messesangen. jHC^nri. "77.585. især om un-
dervisningsdisciplin for vordende præster:

20 Underviisning i Messesang. Resol.(Till.)^^/s

1832. Lektionskatalog.1931.IL9. -skjorte,
en. d. s. s. -særk. Moth.Ml29. FrNiels.KH.
11.456. SaUXIX.661. -skrnd, et. (jf.
oMn. messuskru9i, m.; 1. br.) (fuldstændig)
messedragt (med messehagel). Moth.M129.
SaabyJ -særk, en. (glda. d. s. (Småstyk-
ker. (1884- 91). 31), oldn. messuserkr; jf.
-kjole, -kjortel, -skjorte) en hvid linned kjor-

tel, som præsten bærer ved gudstjenesten (i

30 den protestantiske kirke nu kun ved nadver-
indvielse olgn.). Falst.136. *Herlig i hvide
Messesærk | Var unge Biskop at skue.
Ing. VSt.247. PSeverinsen.De rette Messeklæ-
der. (1924). 16. -tjener, en. 1) [LI] (jf.
tjene messen «. I. Messe l.i; katolsk-kirk.)

dreng (jf. Messedreng 1) ell. mand (mini-
strant; jf. Messedegn^, som gaar præsten til

haande under messen. Den katholskeKirkes
Messebog.(1907).3.30. 2) [II] J, person, der

40 gør tjeneste som opvarter i en (officers )messe.

Larsen, -tej, et. om alterets tilbehør, især
alterkar; altertøj. KancSkr.^°/4l823. -Tin,
en. (ænyd. d. s.; nu især dial.) (indviet) alter-

vin. Almuen (mener), at det bedste Læge-
middel i haard Sygdom . . er „Messeviin".
ThieU.III.126. VSO. MO. MDL. Feilb.

messias, propr. ell. (i bet. 2) en. [mæ-
isi-'as, me'si'as; ogs. -'sKOas] flt. (i bet. 2; 1.

br.) -ser (VSO.) eW. -'er. (^r. Messias; egl.

50 hebr., m. bet: den salvede) i) propr., om
Jesus som frelseren, jeg veed, at Messias
'kommer. Joh.4.2o. *0 lad os aldrig skilles

ad,
I
Forklarede Messias. Grundtv.SS.1.593.

2) m. afledt anv. 2.1) (jf. Kristus 2; relig.)

person, der udgiver sig for Messias.
Efter Jesu Tid fremstode adskillige falske
Messiasser. F/SO. 2.2) CO person, der bebu-

der, indvarsler en ny tid, bringer fornyelse

olgn.; nyskaber; forny er; gennembruds-
roman d. IIrz.(Kyrre.HH.Till.31). (Wagner)

er den Kunstens Messias, for hvem alt

andet kun synes en Forberedelse. BBergh.
M.96. den nye Tids store Messias, Præ-
sident Wilson. NatTid.'*hl920.AftJ.sp.2.
messienrs, flt. af Monsieur (s. d.).

I. messing, etell.(l.br.) en (vAph.Chym^
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11.346). ['mæseiiJ {æda. mæssing (Harp.Er.
60), sen. oldn. messing, mersing, massing,
mnt. missink, mht. messinc (ty. messingj, jf.

oeng. mæs(t)ling; rimeligvis laant fra sla-

visk) 1) navn paa et (i alm. gulligt) me-
tal, der er en legering af kobber og
zink. hans fødder (var) ligesom skiønt
messing (1819: det skinnende Kobber;
1907: skinnende Malm). Aab.l.l5(Chr.VI).
43. Aar for Christi Fødsel giordis i (Ko-
rinth) det herlige Messing, som hafde
Glantz som Sølf og Gxi\å.Pflug.DP.289.
Hallager.278. Christ.Kemi.130. || i forb. m.
Guld olgn., som udtr. for væsensforskel trods

en vis ydre lighed. 'Det er at holde Sminke
fal,

I
For rynket Hud at glatte,

|
Poleret

Messing, Prinds-Metal,
|
Mod Rosenobler

skutte. Eeenb.II.31. Burns har sat sine for-

mænd helt i skygge. Han ejede den kvint-

essens, som forvandlede deres hæderlige
messing til poesiens guld. NM.øll.N.167.
ikke kunne skelne guld fra messing
olgn., se Guld sp. 327^*. 2) om (brugs)-
genstand(e) af messing. Paa Messinget
(o: gravmælet af messing) fandtes begge
deres Y&a.hen.LTid.l729.33. Nu gjorde vi

Skibet godt i Stand, vaskede det, pudsede
Messinget. Cavling.JEiS.103.

|| (jf. Messing-
musik, -suppe; cT, især jarg.) messinginstru-

menter; messingblæsere (2). Orkestrets Mes-
sing og Stortrommens dumpe Drøn rystede
hans Nerver. Jørg.LT.13. Musikanterne
(tog) deres Messing under Armen og gav
Plads for ('/"odftoM-j Spillerne. Da«/jVt/A.Vio
1921.5.sp.4. II. \ messing, adj. [imæseij

{af I. Messing) (som er forarbejdet) af
messing; messing-. Gjørtleren . . har sit

Navn af de messinge Gyrtler, eller Bel-
ter, som bleve brugte i de ældre Tider,
og da var hans fornemste Arbeide. fl^oM-

ager..318.

Messing-, i ssgr. af I. Messing, især

(navnlig fagl.) til bet. 1 og m.bet: (frem-
stillet) af messing ell. overtrukken med et lag

af messing (formessinget); saaledes (foruden

de ndf. anførte) ssgr. som Messing-affald,

-arbejde, -baand, -bakke, -beholder, -be-

slaaet, -beslag, -briller, -bækken, -daase,

-erts, -fad, -folie, -form, -fremstilling, -gen-
stand, -globus, -haandtag,-(vand)hane, -hyl-
ster, -kedel, -klinke, -knap, -kæde, -laas, -le-

gering, -lod (jf. n. Lod 2.1^, -malm, -ma-
skine (se u. Maskine 1.2J, -morter, -mønt,
-plade, -rør, -sager, -slaglod, -sort, -stage,

-stang, -streng, -strimmel, -støber, -støb-

ning, -tilberedning, -tilvirkning, -vare,

-værk ofl. (jf. KNyrop.OL.140f). -alder,
en. (j/. I. Messing 1 slutn.; sj.j wods. Guld-
alder, om litterær nedgangstid, epigontid

olgn. vor virkelige litterære Guldalder er

forbi og afløst af Messingalderen. iWcppe-
sen.0N.31. -bille, en. {ty. messingkåfer;
zool.) en lille, med messingglinsende haar be-

klædt bille, der i de sidste aartier har bredt

sig over Europa; Niptus hololeucus. Messing-
billen . . æder alt lige fra Tøj til Belæg-

ningen bag paa Speile. DagNyh.^/6l932.9.

sp.6. -blik, et. messing, udhamret ell. val-

set til en tynd plade (jf. Flitterguldj. vAph.
Nath.V.363. VareL.*92. -blomst, en.
(mineral.; nu næppe br.)iflt., om et i skor-

per af naaleformede krystaller optrædende
mineral, d^r forekommer ved zink- og kobber-

gruber (aurichalcit). Sal.II.313. -blæser,
en. J^ I) især i flt, om (gruppe af) musikere,

10 der blæser paa messinginstrument. OrdbS.

2) (jf. -instrument samt I. Messing 2) blæse-

instrument af messing. Orche8terinstr.l3.

-brænder, en. spec. (nu næppe br.): den
(arbejder), der (i en smeltehytte) tilvirker

(brænder) messing (af zink og kobber). VSO.
MO. -brænderi, et. (jf. -fabrik; nu
næppe br.). Eallager.279. YareL.(1807).II.
216.
messingere, v. [mæsei\,'ge'ra] -ede.

20 vbs. -ing. {af I. Messing 1 ; fagl'S d. s. s. for-

messinge. Messingering. SaUXVI.997.
Messing-fabrik, en. fabrik, hvor mes-

sing fremstilles (af zink og kobber; jf. -bræn-
deri;. Funke.(1801).III.400. OpfB.UlI.206.
-farvet, adj. af en (gullig) farve som mes-
sing, den messingfarvede tyv,(jf.-gn\;
zool.) billen Ptinus(Niptus) hololeucus.Bergs.

MS.U.327. -feber, en. (med.) form for
akut zinkforgiftning hos messingstøbere olgn.,

30 dtr er udsat for dampe fra smeltet zink; støbe-

feber. YoreSygdomme.ll.(1929).415. -filer,
en. (nu næppe br.) arbejder, der i en gevær-

fabrik forfæi'diger og tilfiler messingbesla^

til geværer. VSO. -forgyldt, part. adj.

som (delvis) bestaar af forgyldt messing;

spec. om kaarde: som har (skede )beslag ell.

(især) greb af forgyldt messing, een Mes-
sing forgylt (kaarck) med Sølv Greb. Ære-
boe.76. OrdbS. -gnl, adj. gul som (blankt)

40 messing. Jordbunden (i skoven) er fast, i

Yderkanten klædt med messinggult Lav.
Drachm.PV.2. en messinggul Bronce.
OpfB.^III.182. jf. -farvet: (den) messing-
gule Ptinus (Niptus) hololeucus.SaZ.*ZXJF.
100. -kammer, en. spec. (nu næppe br.)

om stw hammer til udhamring af messing-
plader (messingblik). VSO. MO. -hytte,
en. (nu næppe br.) (smelte)hytte (1.3) med
messingbrænderi. VSO. MO. || (jf. I. Hytte

50 5.2; dial.) messinglaag paa tobakspibe. Feilb.

-instrument, et. spec. (jf. -blæser samt
I. Messing 2) om musikinstrument (bl<BSe-

instrument) af messing, han var en "Virtuos

paa Messinginstrumenter.Powf.LP.yJT.iS.
-kngle, en. en stor konstig Messing-
kugle, hvorpaa alle Stjernebillederne vare
indridsede. Jn^.FS'J'.78. en stor Jernkak-
kelovn med blanke Messingkugler.HC^ind.
VI.37. en moderne Jernseng med blanke

60 Messingkugler og Gesvejsning. Pont.DB.
11.124. -musik, en. [1.2] (jf. -suppe;
især spøg.) musik af messingblæsere; horn-
musik. Trommehvirvler og Messingmusik
vakte ham op af disse bitre Tanker. Pont.
F.I.242. KLars.LF.81. -paryk, en. en
i tidligere tid anvendt paryk af metaltraad
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(messingtraad). ADJørgJE.63. SaUXMOé.
-pind, en. spec. (sj.) om tilspidset, stiv mes-
singtraad (paa fodstykke) til at stikke papirer
(regninger olgn.) fast paa; „spyd". Svedsirup.

EG.1I.158. -skrue, en. SaUXVI.997.
\\

spec. som spøg. tilføjelse (uden mening) i udtr.

nok en ditto med messingskruer,
se ditto sp. 794^^. jf: vi (har) antaget et

halv Dnsin berømte Tydskere, og vente
endnu en Transport fleere Dito med Mes-
singskruer aus Siebenbiirgen, Prag (osv.).

PolPhysMag.IX.364. -slager, en. (nu
næppe br.) arbejder, der foretager udhamring
af messing til plader (messingblik). vAph.
(1759). YSO. -smed, en. (nu næppe br.)

gørtler. YSO. MO. -staaltraad, en.

(dagl.) d. s. s. -traad. *Vi boe ret smukt i

dette gamle Tempel.
|
Det er lidt sprukket

hist, det skulde klinkes; | Dog, ak! hvor
faaer man slig en Messingstaaltraad? Oehl.

11.168.
II

anv. spøg. (som et meningsløst
ord) om noget fingeret, som man sender den
troskyldige af sted efter. Feilb. (jf. KNyrop.
OL.MOf). -suppe, en. /j/. -musik; jarg.;

spøg., nedsæt.) om (daarlig) musik af mes-
singblæsere, de københavnske Orkestre af

denne Art har gjort sig til Regel at opøse
Messing-Suppen efter det kendte medicin-
ske Princip: En Spiseskefuld hveranden
Time I NThThoms.Paradisfuglen.(1913).57.
TomKrist.LA.113. isærom militærmusik:Da-
nia.in.71. HomoS.Hjob.(1928).16. -sem,
et. spec. om søm med stort, hvælvet messingho-
ved (til fastgørelse af møbelbetræk olgn.). Hall-
ager.232. den lange, grimme Sofa med Be-
træk af amerikansk Læder, befæstet med
M.essvngsøm.Schand.AE.5. -traad, en. (jf.
-staaltraad^ messing, trukket ud i traadform;
ogs. om metaltraad (kobbertraad) med et over-

træk af messing. LTid.l720.Nr.25.2. Mes-
singtraad bruges til Klaveerstrænge.Fwnfec.
(1801).III.401. SaUXVI.997. -traad-
gaze, en. (jf. -tvistj gaze-lignende net af
tynde messingtraade. TeknMarO. -tvist, et.

(jf. -traad-gaze samt Metaltvistj. (sold) af

Messingtvist. MøllH.V.329. Scheller.MarO.
-t«3 , et. {ænyd. d. s.) især koll., om forsk,

(i huset anvendte) brugsgenstande som mes-
singkedler, -stager osv. Løjtnanten har nok
inte seet min Maskine? . . blankt Messing-
tøj med Løvefødder og Gesvejsning I flos^r.

G.20. *Kobber og Messingtøj blinked fra

Hylder, der
|
Løb langs Væggen. Drachm.

D.114. -ugle, en. (zool.) den gule nat-
sommerfugl Plusia chrysitis. Sommerfugle.
51. FrHeide.Sommerfugle-Atlas.(1913).ll.
-værk, et. (ænyd. d. s. (i bet. 2)) 1) (nu
1. br.) sted, hvor messing tilvirkes (jf. -hytte

j

ell. forarbejdes fabriksmæssigt (valseværk,

messingfabrik). Hamborg har 10 Messing-
værker i Nærheden af Staden. VareL.
(1807).II.217. VSO. MO. Sal.XlI.703. 2)
(nu sj.) om hvad der er fremstillet af mes-
sing; messingarbejde ; messingvarer, S&B.
9Eessier(s>, se Monsieur.
mest, adj. superl. [me-sd, nu 1. br. mesd]

mest. Høysg.AG.143. (jf. :Meest eller mest.
vAph.(1759).270. samt: den alm. Skrive-
maade er meest, og Udtalen overeensst.
hermed undt. i Talespr. Levin.), best. f. -e

[ime-'sda, 1. br. imesda] meste. Høysg.AG.79.
{ænyd. d. s., glda. mæst, mest, æda. mæst,
oldn. mestr, jf. mæstar (nom. flt. fem.). Kar-
levistenen.(Wim.Run.Lcxxiv); superl. til I.

mere (s. d.); indgaar som sidste Ud i nær-
10 mest)

A. om noget, der (ikke tælles, men) maa-
les ell. vurderes: som m. h. t. mængde
ell. grad overgaar alt andet, hvormed
det (kan) sammenlignes; som er til

stede ell. tænkes i (relativt) størst
mængde ell. i højest grad.

1) anv. som adj. 1.1) i ubest. f. Det Ar-
beyd, som giver meest Umag, bliver ge-
meenlig slættest betalt. Høysg.S.33. S&B.

20 hos ham har jeg fundet mest forstaaelse,

faaet mest hjælp > det er den bog, det
maleri (osv.), jeg har haft mest arbejde
med, mest besvær med, mest fornøjelse

af, har ofret mest tid, mest omhu paa
i

jf. I. mere 1.2 : Souvenirs . . fra forskjellige

Perioder, hvilke jeg med mest (nu alm.:

størst^ Ligegyldighed kastede paa Ilden.

CBernh.X.lO. dem, hvis Andragende var
af meest Vigtighed. VSO.II.163. om udtr.

30 (udføre arbejdet med) mest mulig ('omhu
olgn.) se mulig. 1.2) (i alm. spr. 1. br. uden
for enkelte forb., især m. Tid; jf. mestens-
tid^ Mi. foreg, bestemmelsesord. (i alm: spr.

bruges hellere forb. det meste af (se bet. 2.3^

ell. udtr. uden bestemmelsesord (se bet. l.i^^.

de fleste Landets Beboere (tager) deres
meste Brændsel . . af Klumpe- og Flad-
Tørv, samt Lyng.JPPraW.i4C.44. den mee-
ste Honning beredes uden for (byen). Bag-

4a ges.L.II.259. *hvo den meste Pine led,
|

Det Gud i Himmerig kun véd. Grundtv.
PS.1II.199. Jeg har i min meste Tid levet

anstændigt med langt Mindre. Oylb.Novel.

11.216. den meste Deel (o: de fleste menne-
sker) kan ligesom finde paa sig selv, at,

naar det rigtig kom til Stykket (o: i krig),

saa vilde de løbe deres Vei. Schack.27. den
meste Musik, man fra den Tid hørte i

Leiet, var Nordveststormen. Bergs.BR.8.
50 Den meste Tid af Dagen tilbragte Per
dog i Naturen. Pont.LP. VII.57. I denne
Vinduesfordybning havde hun levet sit

meste hiv. SMich.Æb.l93. knyttet til subst.

m. foreg, atirib. adj.: En ny Overkjortel, et

Par Bøger (osv.) have absorberet min
meste øvrige Yormue. Ørst.Br.1.30. || den _
meste del, (nu nappe br.) anv. som adv.: 9
d. s. s. mestendels, det Østre Haff . . er

den meestedeel paa den anden Side Æqvi-
60 noctialen. Pflug.DP.1197.

2) intk. ent., anv. som subst. 2.1) i

ubest. f. den, som han eftergav meest /^vil

elske ham mest).Luc.7.43. Af Alle har han
givet meest. F-SO. du fik mest I hvorfor

skal han have mest? I den drikker altid

mest, som er længst fra kælderen, se
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Kælder 1. 2^) tn. foransat bestemmelses-

ord (art.) det (om særlige forb. se bet.

2.3-4^. Det meeste regieres i Verden af

Slampe-Lycke. J5roZ6.Jean.F.o. Jeg fik no-
get, men han fik det Meste. FSO. Lærer
N. N. var . . ret middels i det Meste (o : i

de fleste ting, fag). Aakj.DK.8. han læssede
alle sagerne paa vognen, men det meste
faldt ai undervejs

j
vi har mad nok, men

det meste er tørt
j det meste mislykkes

for ham
| 2^) tn.art. det og (efterfølgende)

nærmere bestemmelse. || »w. bestemmende re-

lat.-sætn. (i st. f. det meste (som) bruges
uden for særlige forb. ogs. udtr. det meste
af det (som), se ndf). det meste, som her
fattes, hører egentlig til en Ordbog. Eøysg.
AG.Fort.4': det meste, han købte paa auk-
tionen, var noget gammelt skrammel • spec.

dels som subj. ell. præd. i udtr. det meste,
som . ., er osv. ell. (det og det) er det
meste, som osv. (i hvilke tilfælde man nu
i alm. spr. bruger udtr. m. adv. mest (bet. 3):

det, som mest ængster mig, er olgn.). Det
meste, hånd paa nogen Tid har haft at

dadle paa Folckene ner i Hunset, er, at

der er saadant gemeent Væsen hos os
alle. Holb.Kandst.1.2. Det meeste, som giør
mig ondt, er at see mig skUt ved saadan
god ærlig Mand, som l.sa.Jean.V.6. Ge-
myttet og Velstand er det meste, man
maa see efter. sa.Pern.II.3. Haugen er det
meeste, som kand have sat dette Slot (o:

Versailles) i Udraab, thi den har end ej i

Italien sin Lige. EPont.Men.II.98. dels (nu
1. br.) ved betegnelse for den yderste mu-
lighed, i udtr.som det meste, man kan
(o: saa meget som muligt) olgn. see til, der
levnes det meste der kandf af Confecten.
KomOrønneg.I.116. jeg har brug for meget
(Ikom osv.); skaf mig det meste, du kan

;

ogs. (jf. bet. 8; nu næppe br.) m. det meste,
man kan anv. som adv. (størrelsesbestem-

melse): derfor er man det meste stille

man kand. vAph.Nath.VII.221. om det
meste (som) muligt (er) Cant'. som stt6-

gtantivisk ell. adverbielt led) se mulig. || oyn

udtr. det muligt meste se mulig. (I
»'•

efterfølgende bestemmende præp.-led, i forb.

det meste af, den største del af (noget).

det Meeste deraf er foTdærved.vAph.(1759).
271. vi har . . klattet det meeste af et halv
hundrede Daler hort. Eahb.ProsF.IV.13.
Det var en omstændelig Husholdning. Det
meste af en Snes Munde skulde daglig
mættes. Beumert.ER.116. især i (omtrent-
lige) tidstidtryk („næsten" olgn.): I det Me-
ste af to Aar flakkede Niels Lyhne om.
JPJac.II.23o. (forhandlingen) strakte sig
over det meste af et Par Timer. Pont.LP.
VIII.91. jf: Klokken var bleven det me-
ste af 10. Schand.SF.195. 'som adv.: Det
meste af Natten sad Niels oppe og vys-
sede (barnet). Søiberg.FLP.206. 2.4) i seer-

lige udtr., styret af præp.\\ioT det meste
(nu l.br.: allermeste. Pram.(Rahb.LB.II.
450)), se IV. for sp.lo3'»«og 164^*«-

(jf.

ndf. bet. 3.3-5j. gi det meste, {ænyd. d.s.;

nu næppe br.) i det højeste. Dersom nogen
taler med et andet tungemaal, da skee
det ved to, eller i det meste (1819: høie-

stej, tre, og hver tale sin deel. lCor.14.27
(Chr.VI).

3) (jf. mesten, mestendel(s), Mestepart^
intk. mest, anv. som adv. (om adverbiel anv.

af det substantiviske det meste se u. bet. 2.3).

10 3.1) knyttet til sætningens verbum (ell. det

udvidede verballed): i højest grad. U dels

i forhold til andre (ting osv.): fremfor
(alle) andre. David græd meest. iSatn.

20.41. meest smertede dem det Ord, han
havde sagt, at de ikke mere skulde see
hans Ansigt.J.pG.50.58. *De (o: de fromme)
tugte mest, hvem de har kjær, | Det kal-

der Verden Daarefærd. Grundtv.PS. III.
196. '(kirkeklokkerne) Kalde paa Gammel

20 og paa Ung, | Mest dog paa Sjælen træt
og tung,

I
Syg for den evige Hvile. sa.SS.

1.69. den glæder sig mest, som selv kvæ-
der, se III. kvæde 2.i. spec. (jf. bet. 2.3^ i

udtr.som det, som mest ('ængster mig
osv.), er olgn. den invention atfaae histo-

rien at samenhænge i en kiede er det
som har plaget mig mest. Holb.Brv. 87.

vAph.(1759).270. jf. (nu næppe br.) med
andet verbum end være: det som ieg mest

30 kand sige (o : det meste, vigtigste olgn., jea
kan sige) for at til veie bringe mit verk
nogen approbation er dette, at (osv.). Holb.
Brv.87. 1 dels (m. overgang til bet. 3.3^ i for-
hold til andre tilfælde eU. situationer, som
vedk. ting osv. kan (tænkes at) komme ud
for: i højere grad end i (alle) andre
tilfælde, end ellers. 'Naar Hiertet klem-
mes mest, da synger jeg og leer. Holb.Mel.
II.2. 'Tusmørket elske vi mest, |

Naar
40 den langsomt besnærende Dæmring |

Dra-
ger sit Slør

I

Over Himlens rødmende Klind,

Hauch SD.I.9o. 'Vi elsker vort Land,
|
men

ved Midsommer mest. Drachm.DVE.147.
\\

{ænyd. d. s., oldn. sem mest må hann; nu
ikke i alm. spr.) i sammenlignings-sætn. (med
(saa .

.
) som^ t forb. m. kunne ell. formaa,

som udtr. for virksomhed (ydelse) indtil ev-

nens yderste grænse: paa nogen maade;
overhovedet, så meget, som hånd aUer

50 mest kunde. Moth.A97. *De unge piger .

.

ler så muntert som de mest formår | med
lyd af lærkens kvidderrige sange. .^^iføH.

E.lo.
II
(især ved verber, der ikke betegner en

aktiv virksomhed, men en tilstand olgn.) m.
overgang til bet. 3.3 og 3.4: (m) have van-
dret i Verden, men meest hos Eder. 2Cor.
1.12. den levende Gud, som er alle Men-
neskers Frelser, meest deres, som troe.

lTim.4.10. Det giør mig mest ont for den
60 stakkels unge Kone, at hun uskyldig skal

blive forførdt. Eolb.Bars.IV.9. Han holder
sig meest op (o: opholder sig mest) paa
LsLudet. vAph.(1764).418. Lejligheden lig-

nede mest af alt en fikst sammenstillet
Udrømning fra en stor Del første Klasses
Udstyrs- og Galanterimagasiner. KLars.
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AE.53. 3.2) knyttet til adj. ell. adv., dan-

nende en omskreven superl., paa tilsvarende

maade som I. mere B.i en komp. (se ovf. sp.

1363^^). Der maaikke spørges, om een er

mest lærd, men om han er best lærd. Holb.

M.Tkr.257. det, som for de fleste vil synes
meest u-nyttigt, er uden Tvivl det, som
findes her om A.ccQn.tQi'ne:. Høysg.AQ.Fort.
5». 'Næst Odin, kan man sige, |

Er han
(o: Thor) meest høi og stor. Oehl.NG.2.
•Kirken er som Himmerige

|
Meget kan

den lignes ved . . I Mest dog lig en Barne-
Moder. Grundtv.SS,I.64. *Den, som sidder
mest forladt,

|
Seer op imod Stjernevrim-

len. Iw^r.ESÆ.FJJ. 545. Biskop Mynsters
Christendoms-Forkyndelse fortoner . . ude-
lader noget af det mest afgjørende Christe-

lige. Eierk.XIV.6. i Køkkenet er allermest
hyggeligt. KMich.LM.65. Den mest fran-

ske af alle franske Forfattere kvernede
som— en Vålænåing.FrPoulsen.F.SS. iale-

spr.: det ell. han er noget af det mest
underlige (man kan tænke sig) olgn.,

ellipt. (jarg.): det ell. han er noget af
detmest —, se nogen, jf.: Du maa ende-
lig komme, Max er det mest gæstfri! Naar
kommer du? JS:AficJ^.ir.85.

||
(sj.) knyttet til

subst., der indeholder et adj. -begreb, (her)

havde han det jyske Landskab for sig i

sin mest Storslaaethed. SilkeborgVenstre-

blad.^yiil925.1.sp.3.
|| (jf.mere sp.l366^]^-; i

alm. spr. sj. (ell. spøg.)) m. dobbelt angivelse

af superl det (blev) befalt at udrydde .

.

de meest uskyldigste Ting. JIZeven/".('XSeZs/c

Skr.VI.lO). den meest selvraadigste . .

Ma.nå..BieU.Interiørerfra Chr. VIIsHof.(udg.
1919).10. Det er det mest uanstændigste,
jeg nogensinde har set. Schand.SB.265.
OrdbS.(Fyn).

||
(m. overgang til bet. 3.s) m.

prædikativt præp.-led. de, som skryde og
tale prægtigst om deres Velstand, ere
meest udi Klemme. Rolb.Ep.IV.145. *(so-

len) Oplyser bedst fra Taa til Top
|
Hvem

der er mest paa Færde. Grundtv.PS. ¥1.231.

II
ved sammenligning ml. forsk, egenskaber

hos samme person ell, ting. Da vi var aller-

mest gale . . saa blev vi glade, da Spe-
cierne fik Gang til den lille Nikolaj. Sc/mwi.
TF.I.255. (han) var aldrig mest ivrig efter

at arbejde med sit eget. Gravl.J.17. 3.3)

knyttet til verbum, der betegner en tilstand olgn.:

for største delen(s vedkommende); i

hovedsagen; i særlig grad; fortrins-
vis; især. (jf.ioT det meste (2.4) u. IV. for

1.9). slemme foragtede Folk, som bestod
meest af nogle Fugitiver eller Land-Lø-
bere. lfoi6.Jw/r.J. 38. (gærder af jord og
græstørv) kan snart nedregne og ofte af

Kreature omkastes . . derfore ere de og
meest kasserede, uden paa de Steder,
hvor ingen Steen er i Nærheden at faae.

JPPrahl.AC.96. hun skreeg da rigtignok
himmelhøit, men det var meest af Angst.
Winth.VIII.269. her boede mest Haand-
værkere . . og Skipperfolk. JPJac. I. i 9.

Fedekalveskind, sortbrogede, men mest

soxie. PolitiE.^^hl925.4. 3.4) {især dagl.) m.
mere ell.mindre tydelig tids-bet.: som oftest;
i reglen; for det meste (jf. IV. for 3.5J.
Hidtil havde de unge Studerende meest
maattet søge ud til fremmede Steder for

at lære. Mall.SgH.707. *Hun slumred meest
om Dagen | I sin yndige Bo,

|

— Til
Slummer havde Natten

|
Ei synderlig Ro.

Winth.EF.68. Under den lange Kørsel . .

10 sad hun mest med lukkede Øjne. Ponf.
DB.^II.314. den gamle, nu mest senge-
liggende FoTstanåer. sa.FL.261. 3.5) ^„i

daglig Tale." VSO.; nu dial; jf. for det
meste (2.4) m. for sp.l64^*) næsten; om-
trent, (især ved tids- ell. størrelses-udtr.). jeg
(har) seet adskillige smucke unge Koner,
som meest hver Dag omgickes med (unge
mandfolk). JBPaulli.N.33. Overmeldte N.
N., som har tient mig meest 2^/2 Aar. Cit.

20 1731.(Aakj.SP.14). Havde han ikke svær-
met med mest en Snes Piger det sidste

A&T?VBergstrøm.M.77. Esp.456. OrdbS.
(Sjæll., Fyn).
B. (jf. I. mere C; nu ikke i rigsspr.)

knyttet til subst. i flt: flest.

4) anv.som adj. Den der meest For-
æringer giver mig. Holb.Tyb.III.7. især i

best,f.(m. foreg, bestemmelsesord) : *De mee-
ste forslag man i Juli Maaned seer. Holb.

30 Paars.285. Deres meste Samtaler gaae ud
paa at forene Landmandens og Kiøbman-
dens Bestræbelser. JSneed.I.^i. (universi-

tetets) meste og vigtigste Indkomster be-

staae i Korn. Molb.BfS. 1.200. Verdens
Gang (er) i de meste Tilfælde . . saaledes.

JPJac.1.140. Feilb.

5) anv.som subst.: de meste, de meste
havde taget Flugten. Biehl.Cerv.LF. 1.85.

*De Piger er vel gode nok, imens man
40 paa dem seer, |

men paa de meste kan
man ikke lide. Hostr.EF.1.5. m. nærmere be-

stemmelse ved præp. af: (B. havde) skikket

de meeste af sine Sager og Skrifter til

den lærde Funccius. Holb.Ep.II.234.

mest-, i ssgr. (jf. meste-, mesten-J til

mest, især i bet. l.i, 2(i) og 3(i-2), til dels

vekslende m. usammensatte forb. m. mest (3)

o^'m.ss^'r.OT.højest-; saaledes (foruden dendf.

anførte) bl. a.: Jøderne vare . . de talrigeste

50 og mestbemidlede (0: mest ell. bedst be-

midlede). Holb.JH.II.280. de bedste og
meesthedende (o: mest, stærkest, bedst

hedende) Kul. Huusholdn.(1799).1.23. -be-
ganstig^elste, en. især (polit. ) om det ved

en handelstrdktat mellem to lande fastslaaede

forhold, at hvert af dem i forhold til det an-

det faar ret til alle de samme fordele, som
et hvilket som helst andet land maatte op-

naa. LovL.IX.515. Hage.'-376. hertil Mest-

Vi begunstigelses-klausul, -ret, -traktat ofl. -be-
gunstiget, part. adj. (jf. -begunstigelse;

polit.) den mestbegunstigede Stat. Hage.*

376. -bydende, part. adj. (nu l.br.) d.s.s.

højestbydende, (regeringen) solgte Embe-
der og Æres-Poster til de Meestbydende.
Holb.Ep.V.^46. VS0.IV.M116. MO.II.63.
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meste-, i ssgr. ['me(')sd8-] (jf. mest-,

mesten- samt mest 1j tlutn.) af mest 1(2);

se Hestepart.
mesten, adv. (sjældnere mestens. Kold.

D.97. FolkeisNisse.y» 1861.4. PEBenzcm.
SB.157). (cenyd. glda. mesten; jf. no. dial.

mesta, næsten; dannet af mest (3.3-5) efter

næsten; jf. o^s. ^y. meistens; sjhZ. mesten-
del(s), Mestepart; nu vist kun dial.) 1) (jf.
Hestepart 2) d. s. s. mest 3.3. Deris Kost lo

er mesten Kiød. Pflug.DF.536. Jeg læsede
mesten gamle latinske Antores. 3olb.Er.
V.2. (de) nærer sig mesten med Ager-
dyrkelse og Tobaksplantage.Ct7.i755.('JLar6
Vejle.1924.127). 'det var mesten kaad og
daarlig Snak. VBirkedal.(SiSprO.Nr.83.30j.
Feilb. jf. bet. 2: Jeg kiørte . . fra 10 for-

middag til 10 afftenen, meesten i temmelig
goed trav. JJuel.426. det (er) jo mesten .

.

Mandfolk, der give sig af med at skrive. 20

Blkh.(1920).XXX.6o. jfbet.3: jeg kan hu-
ske lidt endnu (af græsk mytologi) — dog
jeg har mesten glemt det Tøieri igien.

TBmun.Pr.247. 2) (jf. mestenstid; d.s.s.

mest 3.4. 'Hun . , |
Er mesten taus, og

sielden leer. Reenb. 1.73. Kvindfolk ere
mesten snarere til at hitte paa Raad. Blich.

(1920). XXIX. 90. (jeg) tier . . mestens
stille og lader dem selv hytte det. ^oW.
D.97. OrdbS.(sjæll.). 3) d. s. s. mest 3.5. me- M
sten alle Byer og Steder skrives anderledes
paa Fransk. Holb-BarsJLlO. Udi Begyn-
delsen . . havde mesten hver Stad sin .

.

Konge. sa.JH.1.43. nu har ieg staaed og
talt til ier meesten een gandske Time.
Kom Grønneg.I1.42.5. det er meesten umue-
ligt, at han kan have Kundskab (herom).

OGuldb.BrJ34. 'Bog, Skadesnak og Skade-
sang

I
Er mesten ét. Grundtv.PS. 1. 146.

CBemh.IV.421. *et Herrens Vejr . . | Him- «
mel og Jord stod mesten i Et. DrachmStl.
67. I Ole Borchs Bogsamling var mesten
kun latinske 'RøgeT.VilhAnd.Erasm.II.43.
Feilb. OrdbS.(Sjæll, Møn, Falster), me-
sten-del (Moth.M27. Eolb.nh.I.144.
LTid.1727.4. Bøysg.S.aor. Feilb.) ell. (nu
næp2)e br.) -delen (Pflug.DP.11.52. Holt.
Paars.)()(!'>. Slange.ChrtV.317. Overs, af
HolbLevned.213) ell. (uden for dial. nu vist

kun) -dels, adv. ["me(')sd(8)n|de'ls] (sj. 50

miksen-. Wied.SUhuetter.(1891).13.(jf. smst.

17). Sganarel.V.6). {ænyd. meste(n)-delen,
-dels, glda. mestedel, fsv. mæsta-del(s), -de-

len(s); jf. ty. meistenteils, mht. meis(t)teil;

af mest (I.2) og Del (jf. mest I.2 slutn. og

Del 5^; sml. mesten, Mestepart (Hesten-
part(en)^ saynt næstendels; „Dagl. Tale."

MO. „Talespr." Lcrin.; t rigsspr. nu l.br.,

ncei-mest spøg.) 1) d.s.s. mest 3.3. (bjergene

er) mestendeelen . . med Snee betagte. 60

Pflug.DP.185. alle Hissioner udi Asien .

.

ere dog omsider blevne til intet, mesten-
deels ved Lærernes egne Feyl. Eolb.Hh.
1.227. De Vandrende bestode mestendeels
af unge ^lennesker. Ew.(1914)J.6o. „Det
har du naaet." . .

|
„Ei ganske; mesten-

deels, men dog ei ganske." Oehl.HJ.12.
Kaalund.324. Østersølandene laa en Tid
mestendels o&e.AOlr.NA.ll. Feilb. jf.
bet. 2: acuratesse (udfordres) ieke saa me-
get i Burlesqve Vers, som i andre, hvor
Autores mestendeelen skriver, som enhver
taler i sin dialect Holb.Paar8.)()(l^. jf.
bet. 3: nu da Systemet mestendeels er fær-
digt, eller idetmindste er i Arbeide og
bliver færdigt til paa Søndag. Kierk.VlT.
86. 2) d. s. s. mest 3.4. St. Harcus opholdt
sig mestendeels udi den mægtige Stad
Ålexsmdna.. Holb.Kh.63. Hestendeels bei-

lede man i egen Person. Engelst.Qvindekj.
122. den prisværdige Kærlighed, Ung-
dommen mestendels nærer for de færdige
Tilstande. JPJacJLi O.?. 3) d.s.s. mest 3.5.

Jeg kand uden mig selv at roese tale mee-
stendeels alt, hvad jeg vil, paa Tydsk, men
der er dog visse drd, som jeg icke for-

st^aieT. Eolb.Tyb.1.4. *Bespiist og madet
er dog mestendeels det samme. Tl^es.?.77.

•Ja mestendeels jeg sværge tør,
I
Den (o:

hunden) var ei større end en Koe.Wilst.
D.III.12. „Er det da en Fjerdingvej?"

—

„En Fjerdingvej? Aa ja det kan mesten-
deels være en Fjerdingvej." Hostr.EF.1.5.
Wied.Kna.55. -part(en), adv. se u. Me-
stepart (2).

mestens, adv. se mesten. mestens-
tid, adv. (jf. den meste tid u. mest I.2

samt jy. hvisomenstid (se hvis sp. 904^),
naar(s6m)enstid olgn.; sml. ty. meistzeit(s),

Ao2i. meestentijds; dial.) for det meste; som
oftest; i reglen; mest (3.4), Nu i Sommer-
tiden stod (rakkerkulen) mestenstid fuld
af Taage, saa at man ikke kunde se Aads-
1erne dernede. J7Jens.FD.45. sa.GR.lOS.
Meste-part, en. (nu næppe &r. Mesten-,

se bet.2). {jf. »mf.mest(e)part (som adv.) samt
mestendel(s)) t) (l.br.) største delfen); største

part(en); det meste, (især i best. f. med flg.

præp. af). Somme mener at (den himmer-
landske hede) har været dyrket før . . og
at Krige eller Pest gjorde at den sprang
i Lyng; i hvert Fald Hesteparten er nu
under Kultur. JVJensJ.93. til de alminde-
lige Læsere hører i denne Sammenhæng
Hesteparten af dem der har lært noget
Enge\sk.Børd.EK.l. OrdbS.(sjæll.). 2) (jf.
mestendel(s); nu næppe br.) især i best. f.,

anv. som adv.: for største delen; mest (3.3).

det Folk paa Ceiram, som dog mesten
Part tilhører Kongen af Temate, ere vilde
Hedninge. Pftug.DP.80o. Ved hans Omhue
meesteparten blefog den Flode ogMagt
skaffet til Veye, som Kong Christiern seg-
lede til Norge med. Gram.(KSelskSkr.IV.
288). 5000 Hånd mesten parten Sven-
ske og en Part Skotske Folk. Slange.ChrlV.
307. smst.874.

Mester, en. ['mæsdar] ^(t) Mestere.
Slange.ChrlV.245. jf. u. Byg-, Frimester).
best. f. -en ell. (1. br.) mestren (Bang. Mi.
262); flt. mestre ell. (nu 1. br.) mestere (Holb.
Herod.92. OeconT.V.99. HauchJII.138. jf.

Xin. Reatrykt »/« 1932 88
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Saaby.'16).(æda.mæsteT (AM. jf.Wim.221),
oMn.meistari; fra mn^.meister, mester (hty.

meister^, af lat. magister, se Magister)

\) person, der virker som lærer, op-
lærer elever i en ell. anden kundskab ell.

færdighed (jf. bet. 4:), virker belærende,
forbilledlig olgn.; dels (bibl, kirk.) om
lærer (I.l) i religion, kristendom (ofte om
Jesus i forhold til disciplene ell. kristne i

al alm.); dels (især foræld.) om lærer (1.2.2)

i forhold til eleverne (jf. fx. Danse-, Fægte-,
Skolemester,^; dels (O) om person, man ta-

ger til forbillede, tager lære af, læremester (2).

Discipelen er ikke over Mesteren, ei heller
Tieneren over sin Herre. Matth.10.24. I

kalde mig: Mester pg Herre; og I tale

ret, thi jeg er det. Joh.13.13. hos adskil-
lige Mestre øvede (han) sig i at ride,

dandse og iegte.JSneed.VIIl.45. *Trods
Paven og hans Præster,

|
Vi sjunge dri-

stelig:
I
Kun Christus er vor Mester.

Grundtv.SS.1.32. *Vi staae jo næsten her
som Skoledrenge, | Naar de af deres Me-
ster overrsiskes. Hauch.DV.1.73. Mester og
Lærling. Rostr.(sangspiltitel.l852). 'spedal-
ske Mænd,

|
som Mesteren rensed for

Bylder. Drachm.STL.152. saa dyrkede vi
da . . denVidenskab, 'M.esteren.(o -.Nietzsche)

kaldte la gaya scienza.Jørg. Liv. 11.21. i

tiltale: der gik en Skriftklog frem, og
sagde til ham: Mester 1 jeg vfl følge dig,

hvor du gaaer hen. Matth.8.19. *„Bliv hos
os, Mester 1 Dagen hælder 1"

| Saa bad i

Emaus de To. Boye.AD.IL39.
\\ (efter bibl.

spr. (se 1.16); nu især spøg. ell. iron.) m. over-

gang til bet. (5-)6, i forb. (ens) herre og
mester, om den, der har autoritet ell. myn-
dighed (over for andre). Gylb.II.?. Jørg.
(jBerlTid.^yel932.Aft.8.sp.6).

2) person, der besidder store kund-
skaber, stor indsigt, dygtighed olgn.

ell. hører til de mest fremragende paa
et vist omraade. 2.1) (i rigsspr. kun foræld.)
om studeret, lærd person; især om ell.

som titel til magistre, lærere med en højere

uddannelse, præster (endnu dial., se Feilb.),

læger, ogs. til barberer, magere, troldmænd
olgn. (undertiden forkortet M, jf. M S). Me-
ster Bonifacius. Holb.Bars.IIL3(smst.ni.6

:

M. Bonifacius^. en Kanik udi Ribe ved
Navn Mester Fovel. sa.Heltind.L28?. Me-
ster i de frie Kunster. vAph.(1759). Me-
sterne i de speculative Videnskaber. ÆJt^?.

(1914).IV.28. *0g det var Mester Ole
Vind

I
Alt med den skarpe Tunge. Grundtv.

PS.III.235. Skaal, Mester Grimmemann.
Heib.Poet.II.21. VSO. 2.2) person, der er
meget dygtig, fremragende paa et ell.

andet omraade; uden nærmere angivelse især
om store kunstnere, en Rafaels, en Cor-
reggios og andre Mesteres udødelige Yser-
ker. Blich.(1920).VIIL60. *du blot er et

Instrument.
|
Hvorpaa snart en Fusker og

snart en Mester
|
Sin Vise spiller ved al-

skens Fester. Heib.Poet.X.254. den, der
har frembragt dem (o: en række kvinde-

skildringer), er— ikke højt begavet, talent-
fuld eller lignende, nej han er Mester.£raw-
des.lll.29. Paa Væggene Fotografier efter
berømte Malerier al tyske og italienske
Mestre. EChristians.MM.l. Tonekunstens
Mestre.AErslev.(bogtitel.l914). itiltale: *Me-
ster Mikel (o: Michelangelo)\ Oehl.Y.35.\\ m.
præp. i til nærmere angivelse af omraadet
(kunsten, færdigheden). (Chr.II)\hr en stoor

io Mester i at sim\x\ere.Holb.DE.II.25. Hånds
Kone maler en pastell . . hvorudi hun kand
passere for Mester. Klevenf.BJ.132. De ere
store Mestre i Forarbeidelsen af kostbare
. . TiBg.Goldschm.NSU.Vn.219. smaa lækre
Kager og alle Slags Konfekt, som Ane
var en Mester i. EllenReumert.To lykkelige

Hjem.(1919).3.
||

(nu 1. br.) m.præp.p&a.
til angivelse af instrument, som man er

dygtig til at spille paa. En stor Mester
20 paa Fløite, paa Klaveer.TiSO. || talem. dag-

lig øvelse gør kunstige mestre,
øvelse gør mester(en), se kunstig 1,

Øvelse, ingen er født mester ell. in-
gen fødes (som) mester (Mau.II.23)
ell. (nu kun dial.) der er ingen mester
født (Mau.6437. Feilb.) ell. (nu næppe br.)

ingen mester fødes (VSO.) 2.2) per-
son, der ved konkurrence i en ell. anden
færdighed, spec. en sportsgren, er blevet

30 den sejrende, har vundet mesterskabet
(inden for et vist landomraade); især i forb.
m. præp. i til angivelse af færdigheden,
sportsgrenen. (N. N.) blev Mester (i bryd-
ning). BT.^^Iil932.19.

II ofte i ssgr. som Dan-
marks-, Europa-, Verdensmester ell. i forb.

som københavnsk mester. Han blev første
Gang Europamester i 1927. BT.^^1^1932.18.

sp.2. han (er) tysk Mester, swsf.

Z) person, der har frembragt, skabt
40 noget, er ophavsmand til noget (egl. no-

get fremragende, et mesterværk); kun i faste

forb.^i forb. være mester for, (nu ofte

spøg.) være skaber af, ophavsmand til, an-
stifter af; ogs.: være i stand til; være mand
for. de gik bort med skamme tillige, som
ere mestere for de smertelige afguder
(1871: de, som forfærdige Afgudsbillederj.
Es.45.16(Chr.VI). Saa det var Dig, som
var Mester for dette SpHop? Heib.TR.Nr.

50 34.14. *hvem i Verden
|
var Mester for

at øve
I

just denne Synd mod hende?
Rørd.GD.156. Det er den islandske Kunst-
ner S. E., der er Mesteren for Skrinet. Dag
Nyh.^''U1921.1.sp.6.\\ talem. x ær )s. et (sjæld-

nere arbejdet. Moth.M130. D&H. gernin-
gen. Moth.M130. MO.) priser (roser)
mesteren. Biehl. DQ.III. 283. VSO. jf
Mau.6435.

4) (udviklet af bet. 1 og 2) haandvær-
60 ker, der driver selvstændig virksom-

hed (indtil 1857 efter aflagt prøve, mester-

prøve, og optagelse i lavet); uden for ssgr.

nu især (jf. bet. i) om saadan haandværker,

betragtet som lærer ell. principal for sine

lærlinge og svende. Folck siger, at Mester
Herman er bleven curiøsk paa nogen Tid.
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Holb.Kandst.I.l. Mesterne ved de forskjel-

lige Laug. KancSkr.^*/7l835. 'Nu vil jeg
gjerne be'e ham, | min gode Mester Wiig,

j

at gjøre mig en Guldring. Høedt.LG.3. Lov
Xr.342Vsl921.§5.jf.: *Be Mestere mure den
lange t>ag.PMøll.I.17. || formen Mester
brugt i til- og omtale. Jeg er forlovetmedMe-
sters Datter. HCAnd.Hyldemoer.(1851).22.
Mester har immervæk Ret. Eostr.G.80. mit

II
(landbr.) om fodermester. Naa, dér staar

„Skovtofte"! Malker hun stadig godt, fe-
ster? Fleuron.KO.23. 8mst.ll4.

6) (jf. bemestre^ person, som har magten,
er den raadende ell. er andre overlegen;

herre; overmand; kun i faste forb. 6.1) i

forb. mester i huset, (nu næppe br.)

den, der har magten, ledelsen i et hus; herre

i huset. 'Mon nogen ærlig Mand meer Me-
Ur er til Mester (o: hos urmageren) i denne lo ster er i Huus? Holb.Paars.115. sa.Shiemt.

Tidl Wied.BS.180. jf. bet. 2.1 : Ja Mester
(o: en barber), I maa expedere mig saa
hastig som mueligt eT.Holb.Stu.I.6.\\billedl.

•Den store Mester kommer;
|
Fuldkj ærlig

er hans Id; | Han sidder ved Smeltediglen
|

Og luttrer Sølvet med Flid. In^^.i^Sr.FJJ.

230. 'Lidt kun det baader, at Mesteren
Huset opbygger, | Bygger ei Herren med
ham, og dets Grundvold betrygger. £oye,

Dor. 6.2) (nu næppe br.) i forb. være,
blive mester (af ell. over) ell. gøre
sig (til) mester (af ell. over) olgn., være,

blive (gøre sig til) magthaver over, have,

faa herredømmet, styret; ogs. uegl.: kunne
beherske, have afgørende indflydelse paa olgn.;

være, blive (gøre sig til) herre over; under-

tiden (jf. bet. 6.3): være, blive ens overmand.
jeg var bleven Mester over den store

AD.il.48.
II
være mester i lavet, se IL »Pung, hvorudi var over 30 Rdlr. meer

end udi mm.Holb.Tyh.IV.12. han (sam-
lede) en mægtig Krigshær, hvormed han
troede at kunne giøre sig til Mester af

heele Norden. Wand.Mindesm. 1.197. Dy-
den . . er bleven Mester over dit Hierte.

Luxd.FS.91. Knud . . opgav . . Haabet
om at blive Mester af Byen. Grundtv.Saxo.
III.135. jeg befandt mig i hiint Øieblik
i en selsom Sindstilstand, jeg var ikke

Lav. H (jf. u. I. Lære I.2; nu næppe br.)

talem. komme, løbe for tidlig fra
mesteren, ikke lære sit haandværk, sit

fag, sin kunst osv. til gavns. Mau.II.24.
VSO.III.L168.1V.M137. man faar (at)
være dreng, før man bliver mester.
Moth.M130. fSO. R (jf.bet. 5; frimurer-spr.)

i /"orft. ordførende mester (SaUIX.38)
e/i. mester af stolen (//", fy. meister vom
stuhle) om den øi'ersfe Zedera/" en Zo^c. M. er 30 Mester over mine egne TaiiS.eT. Bagger.

ogsaa Frimurer, vedblev han; alt sit

Frimureri har han lært af mig; thi

jeg er Mester af Stolen. Oehl.Er. I V.85.

Werl. Erindringer. (1910).89. MGalschiøt.
Helsingør. (1921). 314. jf. Logemester.
LTid.i746.486.

S) person, hvis bestilling er at lede,

passe, have opsyn med et ell. andet; næ-
sten kun i ssgr. (jf. fx. Ballet-, Borg-, Cere-

1.15. være mester af ell. over sig selv,
være i stand til at beherske sig; være herre

over sig selv. hvor finder mand mange,
der ere saaledis Mestere af sig selv.Holb.
Bars.IIl.6. Tode.ST.n.67. NKBred.VH.5.
6j) i /br6. »om være, blive ens mester,
finde sin mester, (nu 1. br. i rigsspr.)

være, blive en overlegen, finde sin overmand;
ogs. undertiden (jf. bet. 6.2^: have magt, være

moni-,Kapel-, Maskin-, Post-, Vagtmester^ 40 ^erre over (henholdsvis: blive overvundet

ell. som forkortelse for disse (ofte i formen Me-
ster brugt i til- ell. omtale). 'Alle Skovens
Træer skingre, |

Men hvor er Capellets

Uester? Aar€str.SS. V.141(jf.KapelmesteT).
Vi er bagefter. Mester (o: en lokomotiv-

fwer) — raabte Fyrbøderen. ^ønneZt/c/re.

L.ll. „Mester" for Postmesteren bruges
endel, naturligvis kun i Omtale, men er

ikke saa almindeligt nu, som for en Snes

olgn.); ofte i forb. m. præp. i til angivelse af
det omraade, hvor overlegenheden gør sig gæl-

dende. *Din Ligemand, om ej din Mester,
Moliere! FrHom.PM.96. finde sin Mester.
vAph.(1759). IDants er ingen hans Mester.
Ew.(1914)JY.138. Kierk.IL206. var Fjen-
den os overlegen tillands, saa vare vi

hans Mestere ^søs. Lehm.IL2 70. OrdbS.
(Fyn).

II
i forb. (ens) herre og mester,

Aar siden. Da.Po8tblad.l926.28. fi(især .^) 50 se u. bet. 1. 6.4) i forb. spille mester,
om maskinmester (2). De har ingen Bræk
haft paa Maskinen, Mesterl iVorwian-Hans.

MA.140. For ham som for andre Mestre
havde Fyxpladsens Folk altid været en
lavere Race. CarlSør.S.II.174. første, an-
den mester osv., om den øverste, næst-

øverste osv. maskinmester paa større skibe.

Langsomt frem! — Stop I — Langsomt
back! Første Mester stod selv ved Ma-

optræde som herre; ofte bUledl. hånd ville

eengang kieppes med ham, hvem der
skulle spiUe Mester udi Rom. Holb.Inir.

1.97. naar Vreden spiller Mester, er der
intet Baand eUer Tømme til at binde eller

holde Tungen. Biehl.nQ.IIL253. Den dan-
ske Flaade var af Kongen sat i en yp-
perlig Stand, og det viste sig snart, at

den kunde spille Mester i Østersøen. Fa-
skinen. ^nd^^x.PE.J. 6.

II
om de i søvær- 60 briciusS>.II.238.^(nu næppe br.)iforb.m

nets haandværkerkorps ell. (nu) fabrikaf
deling ansatte haandværks- ell. sømtnemestre.

Haandværkerkorpset . . omfatter Mestrene,
Undermestrene, Haandværksunderoffice-
rerne (Kvartermænd og Formænd) samt
de faste Haandværkere. Bardenfl.Søm.I.o2.

præp. over. Hercules . . maatte taale, at

Cupido, den lUle Pog, skulle spille Me-
ster ofver 'HsLm.Dumetius.III.65a.

7) brugt som nedsæt, ell. (nu især) spøg.
titel i til- ell. omtale (jf. Herre sp.lO^^,
Monsieur^. 7.i) om mennesker. Mester biørn.

88*
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Karen . . kaldes den kone, som råder for

sin msLixd. Moth. M131 (jf. Mester Karen.
smst.ldO). Bie kun lidt, Mester Snap-
hane llJoi&.PiuM 7.5. Ha hal Hvad siger

du dertil, Mester Skielm? smst. (læreren

til eleven:) naa, mester, hvad har vi saa
for i dag? i mester Fiks, Jakel, se

I. Fiks, tJakel.
||
(foræld.) om bøddel (jf.Me-

stermand. 4:). Ing.VSt.66. Mester Jokum,
Skarpretter i Køhenh&vn. HMatthiess.BG.
19.

II
(dial.) om tatere. Feilb. 7.2) om dyr.

Mester Brok (o: grævlingen) lader sig som
kjendt ikke let drive ud. VigMøU.HJ.32.
Mester Graa (o: et æsel). Hjemmet.1916.170.

7.3) (nu 1. br.) om ting ell. forhold, (hendes)
Hjemmeværen, der næppe vil ophøre før-

end Mester Armod og Hunger drive hende
. . paa Børen. Cit. 1823.(AarbPræstø.l924.
106). mester Erik, se Erik 2.

Mester-, i ssgr. især i flg. anv.: 1) til

Mester 2(2) ; hvor intet andet ndf. angives,

foreligger denne bet; foruden de ndf. anførte
kan nævnes dels mere tilfældige ssgr. som
Mester- digt, -fortælling, -greb, -maleri,

-navn, -novelle, -rolle, dels (især sport.)

personbetegnelser som Mester-bokser, -bry-
der, -digter, -flyver, -maler, -roer, -spiller.

2) (haandv.) til Mester 4, fx. (foruden de

ndf. medtagne) Mester-enke, -forening, -ho-

norar, -organisation, -sammenslutning olgn.

Ij
endvidere (nu foræld.) betegnelser for haand-

værkere, der var lavsmestre, som Mester-
skomager (Wiwet.D.21), -skrædder
(Ew.(1914).IlI.275),-smed(Clitaii.PT.44).

3) (vel af Mester- 1 (ell. til Mester 2), til

dels efter udenl. mønster, jf. eng. master-, ty.

m eister- osv.) i nogle betegnelser for, hvad
der er af den fornemste, vigtigste, største,

bedste art olgn. ell. er i besiddelse af særlige

kræfter, har en betydelig virkning olgn. ; jf.
Mester-kopper, -kort, -kraft, -lud, -pulver,

-sonet, -stykke 3, -urt 2, -øje 2. -aar, et.

[4] (foræld.) d. s. s. Mestersvende&ar. Oecon
Journ. 1758.158. LovLPet.IV .619. -ar-
bejde, et. (nu 1. br.) arbejde, der er ud-

ført af en mester (2 ell. 4:). Recke.FJ.52.
S&B. -brev, et.

[4J
(foræld.) dokument,

der tidligere udstedtes til en haandværker som
bevis for, at han var blevet mester. vAph.
(1764). VSO. KancSkr.Vil829. -dom, en,

et (VSO.). [4, 5] (nu næppe br.) stilling, vær-
dighed som mester, især ordensmester. VSO.
-demme, et. [4, 5] (nu næppe br.) en me-
sters, især ordensmesters magt(omraade). VSO.
-fald, adj. (jf. eng. masterful; s/.) mester-

lig, (iron.:) vor mesterfulde Prøve (slutte-

des) med Examinationen i Religion. RUss.
TJ.13. -gebyr, et. [4] spec. (foræld.): afgift,

som den svend, der vilde gøre mesterstykke,

maatte betale. VVed.BB.150. -gilde, et.

(foræld.) \) [2.x] d. s. s. -kost. VSO. 2) [4]

gilde, som gives af en nyudnævnt (lavs)-

mester. vAi)h.(1764). VSO. MO. -gris,
en. [4] (jarg., haandv.) d. s. s. Gris 3.i2.

BerlTid.^yiol910.M.2.sp.l. Pol.^Vil912.8.
CP -haand, en. især i udtr. for stor dyg-

tighed ell. færdighed, mesterskab. Kingo.
]\J.a3^\ hvad vil jeg fuske paa et Skil-
derie, som Gratiernes Digtere . . have ud-
ført med MesterhsLand? Rahb. Fort. 1. 92.
man bliver varm om Hjertet . . hver Gang
(Brandes) med Mesterhænder gennemspil-
ler eller fantaserer over et dansk Tema.
KnudPouls.Va.l4. -inde, en. (glda. me-
sterinne (Suso.60.63);jf.Mesterske) 1) CO,

10 1. br.) kvindelig mester (2(2)). en Mesterinde
i Trolddom. Nah.3.4. Moder Sigbret . . var
en stor Mesterinde i Læge-Kunsten. Gram.
(KSelskSkr.IV.252). JPJac.I.70. I Frem-
stillingen af Livets Forskydninger og Om-
vekslinger er Fru Sigrid Undset en Mester-
inde. HBrix.(NatTid.^ynl927.M.11.8p.6).

\\

om ting ell. forhold. Natuuren, den aller-

fuldkomneste Mesterinde. LTid.1737. 714.

Den trætte Forstilling, denne Mesterinde
20 i Grimaser. Lodde.NT.53. 2) (nu 1. br.) til

Mester 4: en haandværksmesters kone. Tode.
ST.II.98. Mester Granherg -(kunde) have
været en . . skikkelig Værkstedsregent,
dersom han ikke til Ægtemage havde
havt „saa bedsk en Blomme". Det var
„Mesterinde", som commanderede. Oversk.

L.167. PalM.IV.67. Sal.XVI.971. Z) (nu
næppe br.) kvindelig mester (6). *Sundhed
(er) vor Lefnets Mester-inde. iMco;)/>.rJS.

30 B2v. (byen Athen) giorde sig Mesterinde
ofver Søe-Stæderne af "iiiatoMen. Holb.Intr.

1.17. Ingen var hendes Mesterinde i Vittig-

hedens Spi\.Rahb.Tilsk.l794.674. -knægt,
en. [5] (foræld.) opsynsmand over negrene
paa de tidligere dansk-vestindiske øer. Stampe.
IV.187. HistTidsskr.7R.V.503. -kok, en.

om fremragende dygtig kok ell. om den øver-

ste, ledende kok i en større husholdning ell.

(4,) om den kok paa større skibe, der laver

40 mad til skibsofficererne (og kahytspassage-

rerne). Moth.M131. en Mester-Kok (niaa)
hver Aften . . studere til et Maaltiid, som
en Præst til en Prædiken. EPont.Men.II.
51. Harboe. MarO. 226. PLevin.SG.82.
-kopper, pi. (jf. Mester- 3 samt Moder-
kopper; med.; foræld.). Oftere komme,
før Udbruddet bliver almindeligt, en-
kelte større Kopper frem, de saakaldte
Mesterkopper. Rau. Børnesygdomme, (overs.

X 1838). 283. -kort, et. (jf. Mester- 3;

nu næppe br.) ^ i ichist olgn. spil: de(t)

højeste kort i en farve. SpiUebog. (1900). 4.

-kost, en. [2.i] (univ., foræld.) gilde, som
de nybagte magistre maatte gøre for profes-

sorerne; mestergilde (1). HFRørd.UnivH.
III.408. -kraft, en. (jf. Mester- 3; sj.)

kraft af fremragende ell. særlig art. *I dem
(o: æblerne) er større Mesterkraft, |

End
dem, du (o: Ydun) glemmer i gyldne Skaal.

60 Oehl.NG.149. -lade, en. [4] (jf.u. HI. Lade
2; foræld.) kasse ell. kiste, hvori et mesterlavs

penge, papirer olgn. opbevaredes. VSO. Kane
Skr.^*/,1835. -lav, et. [4] (nu 1. br.) sam-

menslutning af haandværksmestre i samme
fag. Moth.M131. komme i Mesterlaug.

VSO. MO. -lektianer, en. [imæsdar-
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lægja'nar, -lægtiia'nar] (ogs. skrevet -leksia-

ner. JJPaludan.Er.il). fif. -e. (afl. af -lektie

ved den fra lat. -anus stammende endelse

-aner; foræld.) elev i mesterlektien. Sibb.II.

51. Drachm.VIL69. -lektie, en. [2(i)]

{cenyd. d. s.; foræld.) den øverste klasse i en
latinskole (der var mesterens o: rektorens

klasse). Holb.MTkr.73. Winth.1.99.

mesterlig, adj. ['mæsdarli] adv. d. s.

eU. 'i ell. (t) -en (CPRothe.JN.263. Bey-
nikeFosz.(1747).22. VSO.). [glda.d.s.(Mand.
120.165. Brandt.BD.I.255.318), oldn. mei-
starligr; afl. afMester) som er frembragt,
udført af en mester (2.2), er præget af
stor dygtighed, af mesterskab; for-
træffelig; glimrende; om person: som
er en mester (2(2)). *(degnen) Mæster-
ligen veed paa Psalmer Taxt at sætte

|

Naar hånd kun lidet faar, saa siunger
hånd de slette. Holb.Paars.40. den mester-
lige Konst, der giør hende til den første

Skuespillerinde i Europa. FrSneed. 1. 443.

Ethvert Arbeide, som svarer til Fordrin-

ferne al den Digtart, hvorunder det hen-
ører, er godt; og svarer det fuldkommen

til sit Begreb, saa er det mesterligt, fletft.

Pro8.VI.58. Han akkompagnerede mester-
lig sin Frue. Schand.O.II. 265. (Hamme-
richs) Oversættelse af det indiske Digt
„Sakuntala" er mesterlig. Birkedal.0.1.84.

GJ -hed, en. den Mesterlighed, hvormed
han forelæste dette Stykke. Bahb.E. III.
272. 'En Mesterlighed uden Ende,

|
En

endeløs Fuldendthed. Hrz.D.III.16. S&B.
Mester-lud, en. (efter ty. meister-

lauge; j/. Mester- 3; nu næppe br.) ved

sæbesydning: lud, der har den rigtige styrke-

grad'. Funke.(1801).1.569. -Ian, en. [4]

(iscer haandv.) den fortjeneste, en haand-
vcBrksmester beregner sig af et vist arbejde.

MO. S&B. -mand, en. (glda. d. s., oldn.

meistaramadr, »irif.mesterman, hty.meister-

mann) 1) (nu iscer spøg.) d. s. s. Mester 2(2).

•Af Skikkelsen, og Smagen, bør
|
Man

Mester- Manden Unde. Beenb.II.293. De
lærte mig at kjende ham, Ordets Mand,
det levende Ords Mester-Mand. Faiføc.D.8.

Klaverets Mestermand (o: Brailowsky).Pol.

^/iil929.4.sp.4. 2) (nu næppe br.) d. s. s. Me-
ster 3. Mestermanden for Comedierne.OeAZ.
XVIL44. 3) (nu næppe br.) d. s. s. Mester 6.

•Gud er Lykkens Mester-Mand (SabnHus.
43.5 afvig.). Kingo.299. 4) O/Mester 7.i;

egl. om bøddelen som (haandværks)mester i

modsætn. til hans hjælpere, rakkerknægtene;

nu kun arkais.) bøddel (1); skarpretter.
hans Hoved (faldt) for Mestermandens
Sværd. Blich.(1920).XIV.193. den Hals er

for smuk til at snæres af Mestermandens
Strikke. Drachm.F. 11.88. HM.atthiess.BG.
45. billedl., om døden: den Dag, da den
store Mestermand med Leen stod for dem
og sagde: Timen er kommen! Pon/.-Di2.

III. 228. il
(dial.) rakker; tater. Leth.

(1800). Feilb. -mands-pen g^e, pi. (for-

æld.) afgift, der ydedes mestermanden (4)

til livsophold. Moth.MlSl. Beskr.^*fil738.

KancSkr.^°lil831. jf.: Folk begynde alle-

reede, at kalde de Penge, som fordres for

Aviser, Mestermands Penge. Holb.Skiemt.
)(6v. -mands -rod, en. (til -mand 1;

jf. Mesterurt 1; dial.) d. s. s. Mesterrod.
Feilb. FolkLægem.I.45.II.ll.

\\
(sj.) alrune-

rod. FolkLægem.III.73. m -pensel, en.

i udtryk for mesterskab i malerkunst. VSO.
10 Eierk.XII.232. den blandt alle pompejan-

ske Malere, der har ført den lifligste Me-
sterpensel. JX.an^'cJ^/.iOO. -prove, en. [4]

(foræld.) prøve, som en haandværkssvend tid-

ligere (indtil 1857) maatte aflægge for at blive

mester. (Kalk.III.85).VS0. Lov^hd857.§99.
-pniver, et. (jf.Mester- 3; ligesom ty. mei-
sterpulver gengivelse af mlat. magisterium;
jf.fr. magistére; kern., foræld.) navn paa for-

skellige (især mineralske) blandinger (og dis-

20 ses bundfald), som man tillagde særlige kræf-
ter; spec. om .,de vises sten", som mentes at

kunne forvandle smeltede uædle metaller til

guld (ell. sølv). vAph.Chym.lI.347. sa.

Nath. VII.124. Meyer.569(u. Magisterium^.
-pelse, en. se u. Medister, -rod, en. (om
oprindelsen se u. -urt 1 ; jf. -mands-rod) ^
(roden af) skærmplanten Imperatoria ostru-

thium L. (der anvendes som lægeplante);

kejserurt. Agerbech.FA.II.49. JTusch.309.
30 Bostr.FloraJ.265. Feilb.

||
(dial.) om (roden

af) skvalderkaal, Ægopodium podagraria L,
JTusch.278. -sans:, en. (ty. meister(ge)-
sang; jf. -sanger) 1) (1. br.) mesterlig sang-

udførelse ell. mesterlig skrevet sang (digt).

Moth.M131. •Jeg læste samlede . . Dine
(o: Bahbeks) Mestersange. Bagges.SkB.loO.
Winth.III.44. 2) [4] (foræld.) om de af me-
stersangerne (2) brugte (til ell, af dem dig-

tede) sange ell. om mestersangemes skoUmæs-
40 sige sang ell. hele virksomhed. Oehl.XXVII.

225. Mestersangens Hovedpladser.Jfust/ci.
11.87. (Hans Sachs) havde . . da han var 72

Aar, skrevet 16 Bind Sangbøger med 4275
Mestersange. NMøll.VLiit. 11.574. -san-
ger, en. (ty. meistersånger, -singer; jf.
-sang) 1) (l.br.) mesterlig sanger ell. digter.

Moth.M131. Børd.SLJ15. om sangfugl (jf.

bet. S): nogle anse (spottedroslen) som Me-
stersangeren blandt Fuglene. Wiese. T.J.

50 460. 2) [4] (foræld.) om digtere og sangere

(af højeste rang) af borgerstanden (især

haandværkerstanden), der i Tyskland i 15-

16. aarh. dannede lavsmæssigt indrettede

sangskoler. LTid.1744.510. Mestersangeren
Hans Saehs.HCAnd.IV.246. MusikL.II.86.

3)\ græssmutten Sylvia orphea. BrehmJ'L.
139. sa.DL.II.20. -skab, et. (glda.d.s.

(Suso.3.48. Brandt.BDJJ!4J.52), mnt.me-
sterschap) 1) til Mester 2(2): det at være

60 mester; fremragende dygtighed i en ell. anden
færdighed, kunst, paa et vist felt. 'den Ag-
telse, som eders Aand,

|
Som eders Me-

sterskab jeg skylder. Oehl.C.190. 'Hvo
kunde skrive saadant Noget,

|
Hvo vise

sligt et Mesterskab i Sproget,
I
Undtagen

du. Heib.Poet.IX.434. (Ibsens) tekniske Me-
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sterskab er . . steget fra Værk til Værk.
Brandes.IIl.309. || (jf. Mester 2.3; sport.)

om en ved konkurrence opnaaet stilling, vær-
diglied som den bedste i en vis sportsgren.

Mesterskab i Roning. Scheller.MarO. Me-
sterskaberne i Fluevægt og Bantamvægt,
Idrætsbladet.^Vil923.3.sp.8. hertil Mester-
skabs-konkurrence, -række, -turnering ofl.

2) (sj.) til Mester 4: det at være haand-
værksmester; i videre anv., om lavsmester-

institutionen , lavsmestrenes tid: *(aarene)
svandt med Laugets gyldne Tid

| Og Me-
sterskabets Dage. Eecke.ND.l?.
Mesterske, en. [imæsdarsga] (jf. Me-

sterinde samt Borgmesterske, Læremester-
ske olgn.). 1) (nu sj.) lærerinde; læremester-

inde (1). Moth.M132. j/.Mesterinde 1: Naar
hun nu samlede (urier) ind for sin Mester-
ske (o : en klog kone, som hun lurer kunsten

(o: en rosenknop)\
\
Ach, hvor er nu dit

Smykke? Stub.64. jeg har altid sagt: Natu-
ren vUde danne Fruentimmeret tU. sit Me-
sterstykke. Biehl.(Skuesp.III3.130). Heib.
Poet.Il.154. 2) [4] (foræld.) prøvearbejde,
som en haandværkssvend tidligere maatte gøre

for at blive mester; ofte i forb. gøre (sit)
mesterstykke. *Da af Jens Skrædder
først blef giort hans Mesterstycke,

|
Hånd

10 kom i Skrædder-Laug. IIolb.Paars.52. Ud-
givter ved Mesterstykker og Laugs-Ind-
trædelse. Argus.l771.Nr.l2.3. PUV^lSeO.
3) (jf. Mester- 3 ; nu næppe br.) vigtigste,

væsentligste del, afsnit; hovedstykke (3). det
er ligesom Mesterstykket i Christendom-
men, ingen Frygt at have for Døden. Hersl.

Præd.84. -svend, en. [4] (haandv.) egl.

(foræld.): svend, der arbejdede paa sit me-
sterstykke; ogs.: svend, hvem ledelsen af

af), anlagde hun ogsaa Forraad paa egen 20 et bestemt arbejde er overdraget af me
KsLSLnd. Gjel.EnarkadiskLegende.(1887).136.

' '"
'

^ " ^ '" '~

2) (sj.) d. s. s. Mesterinde 3. dér havde Si-

gurd nok fundet sin lUle Mesterske, som
ikke således lod sig kue af ham. Kidde.
AE.I.192.
Mester-skrue, en. [4] (hos sprogren-

sere; sj.) lockout. D&H. -skud, et. ud-
mærket, mesterligt skud. Prahl.ST.1.154. *Nu
skyder Palnatoke Mesterskud. Oehl.P.258

steren (ell. som i mesterens fraværelse har
ledelsen); formand (II.3.3). Moth.Ml32. en
Trætte mellem Bygnings-Mesteren og hans
Mester-Svend. Bolb.DH.11.20. MinSkr.^^U
1850. AndNx.PE.llI.355. \\ hertil (foræld.)
Mestersvende-aar, -tid, om det ell. de aar,

den tid, en svend skulde have arbejdet hos

en bestemt mester, inden mesterprøven af-
lagdes. SaUXVl.997. jf.: staa sit mester-

Sy Grrttndfi>.2''Æ.J.^ii. -skytte, en. mester- 30 svQnåsz.2iT,udstaamestersvendeaaret,-tiden

lig skytte; ogs. (sport.): skytte, der har vundet
mesterskabet (1). Brachm.PT.38. Buchh.UH.
15. -skælm, en. (nu næppe br.; jf.:
„Meest i Skiemt". FSO.^ yderst fiffig og

durkdreven gavtyv. vAph.(1764). Skuesp.V.
60. Gylb.(1849).VII.126. -sonet, en. (jf.

Mester- 3; æstet.) den sidste (15.) sonet i en

sonetkrans (dannet af de 14's begyndelses-

linier). Recke.Verslære.164. -spil, et. I) (I

Moth.M132. Cit.l 712.(KbhDipl. VIII.252).
-tyv, en. tyv, som har usædvanlig færdig-
hed og S7iildhed. *Alt som en Mester-Tyv
hånd stieler bort og røver. ReynikeFosz.
(1747).27. Thiele.111.152. PRMøll.SS.56.
Feilb. -urt, en. 1) (fy. meisterwurz, eng.

masterwort, jf. plantens mlat. navn magi-
strantia; vistnok egl. til Mester (2.i) i bet.

„læge"; nul.br.) ^ d. s. s. -rod. JTusch.114.

br.) mesterligt spil (paa teater, instrumenter 40 HesteL.(1703).B5''. vAph.Nath.Y.363. VSO.
osv.). Rahb.E.lh.303. VSO. S&B. 2) (nu
især dial.) den sidste leg ell. (især) det sidste

spil (kort olgn.) (egl. til afgørelse af, hvem
der er den sejrende). Moth. M. 131. VSO.
JPJae.1.288. OrdbS.(Sjæll.). -streg, en.

(nu 1. br.) mesterligt udført kneb, fif, streg.

Kom Grønneg.1.256. ReynikeFosz.(l 747).34.

Hrz.XVlI.223. -stykke, et. 1) en mesters

frembringelse, værk (især: kunstværk) ; me-

Feilb. 2) (jf. Mester- 3; sj.) fortrinlig, ud-
mærket plante. *I høyen Herre-Sal . . |

Vor
Mester-Urt (o: tobakken) iblant sin Aande
drage tør. Lucopp.TB.A6v. -værk, et.

(jf- -stykke 1) mesterligt værk (især: kunst-

værk); ogs.: det mest fremragende værk paa
et vist felt, i en kunstners p>-oduktion olgn.

Den flaueste Pasqvil . . ansee de for et

Vittighedens Mesterværk. Horreb. 11. 167.

sterværk; ogs. om en med fremragende dyg- 50 Dette er hans Mesterværk. FSO. Bearbei-

tighed udført handling, virksomhed, ordning
intrige osv.; kunststykke (2); undertiden som
billedl. anv. af bet. 2. Du est en habile

Pige, du har giort et Mesterstykke. B^oZft.

11J.V.4. (marchens) Hastighed . . maae
kaldes et Mesterstykke. Slange.ChrlV.1226.
At digte sig ind i en Pige er en Kunst,
at digte sig ud af hende er et Mester-
stykke. Kierk.1.337. Romanen „Venetia"

delser af den græske og rommerske Old-
tids Mesterværker. Rask.1.270. KBokkenh.
DK.158.

II
billedl. (jf. -stykke 1 slutn.). be-

undre et Naturens Mesterværk (o: et

sjældent dyr). Heib.Poet.VI.224. (han) er et

Naturens Mesterværk, mandig og klog,

som han er skjøn. Gylb.TT.18. -»je, et.

1) QP en mesters (2(2)) øje, kunstnerblik olgn.

med kyndigt Mesterøje undersøgte (træ-

er et sandt Mesterstykke af Hakt. Brandes. 60 skæreren) Christmas krhe\åe.AErslev.Øi-ne-

IX.383. Politikenpaa London-Konferencen
er maaske Bismarcks diplomatiske Me-
sterstykke.Verdenshist.VLl56. \\ O billedl;

ofte i forb. naturens mesterstykke.
Mennesket . . er Skaberens Mesterstykke.
Holb.MTkr.560. »Naturens Mesterstykke

klippen.l.(1906).ll. 2) O/- Mester- 3; jceg.)

det øje, skytten anvender under sigtning.

AClod-Hansen.Jagtskydning.(1923).30.
Mestiz, en. [meisdids, ogs. -isdis] (nu

næppe br. Mestize/ flt. -er. ell. f d. s. (Pfiug.

DP.819). (ty. mestize; fra sp. mestizo ell
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port. inestii;o; afl.aflat. mixtas, perf. part.

af miscere, blande; jf. Mikstar; iscer geogr..

etnogr.) person, der er barn af en euro-
pæer og en farvet kvinde, nu især: en
indianerkvinde. JBaden.FrO.II.79. Fru
K. var en Mestize, Datter af en Hvid og
en Mulatinde. Goldschm.VII.32o. Bahnson.
EtnogrJ.481. ||

(nu næppe br.) om farvet

kvinde, der er gift med e» hvid mand.
mange Portugiser . . har Indianske Qvin-
der, deris mestitz. Pfltig.DP.818.
mestre, v. ['mæsdra] -ede. vbs. -ine

(s. d.). (ænyd. mest(e)re, ty. meistem; a/f.

af Mester; jf. bemestre)
t) (sj.) virke som mester (2), paa en

mesterlig maade; fremstille et mester-
værk, et mesterstykke, jeg fornemmer,
hvorledes den evige Verdensaand med
mestrende Fingre griber i den frygtelige
Harpe. Bra7idesJV.305. 'dér vil vi rejse

af Fortidens Aske |
Essen paany — og

mestre tilsammen
|
kærligt, endrægtigt.

Maske ved Maske, | nittende, knyttende
Fjederhammen. Drachm.YS.119. (jarg.:)

(isen) kunde . . bruges til at mestre paa,
o: løbe over og helst trampe itu, saa ingen
kom efter. Saa havde man Mesterstykket.
NJeppesen.HH.91. y f mestre af, om
mesterlig fremstilling ell. frembringelse af
noget. (Bording.11.466). 'han (o: gud) der
mestred Rosen af, | og Lilien Sneens Hvid-
hed gav. Rahb.PoetF.1.42.

2) (nu næppe br.) optræde som lære-
mester; belære; hovmesterere; komman-
dere; ofte i videre bet.: irettesætte; kriti-

sere; dadle. Og de fristede Gud paa ny,

og mestrede (Buhl: krænkedej den Hellige
i Israel. Ps.78.41. 'At mestre Mesteren det
skikker sig jo ikke? | Den, som har skabt,

kand jo nedbryde Skabningen. Graah.PT.
1.191. Især blev det lagt mig, som en
Mesterlectieperson til Last, at jeg vUde
lade mig mestre og mønstre af Oldfruen.
Bahb.E.I.112. Han vUde ikke lade sig

mestre af sin egen Lærling. MO. mestre
en Andens Arbeide. smsf.

|i
t forb.vaestre

paa, dadle; kritisere; udsætte (noget) paa;
tale nedsættende om. 'Vort Vers vi læste
for hinanden op tilforen, |

Tit dømte jeg
derom, tit mestred' jeg derpaa-FaZsf.Oi'ui.

66. Mu, som mestrer paa Skaberens Værk.
CFrim.Poet.122. VSO. || talem. det er let-

tere at mestre en andens arbejde end selv

gøre det bedre olgn. Moth.Ml32. VSO.
3) O (være i stand til at) underkue,

betvinge, styre, beherske, magte. 3.1)

t egl. bet., m. h. t. personer, modstand, vanske-

lighed olgn. selv være Seierherren, der
nyder Seiren — medens den Anden er den
Overvundne; det er jo netop ukjerligt saa-

ledes at ville mestre et andet Menneske.
Kierk.IX.322. Jeg kunde ikke mestre
Thoras langsomme Sanser og tørt hede
Sjæl. KLars.AH.15 7. „Han er aabenbart
gode Venner med den Eftertragtede." —
„Han! Haha!" — „Jeg tvivler ikke paa, at

du kan mestre ham, men man maa altid

passe paa." RodeJ)g.88. Kan Tanken me-
stre Legemet, hvor meget mere da ikke
Sjælen selv. UgensTilskuerJ911/12.6.sp.2.

||

refl.: beherske sig. En PhUosophs Øie-
merke er at vandre saaledes, at han ikke
skal skamme sig ved sine Gierninger; han
sigter kun til at mestre sig selv, deri
sætter han sin Ære og største LyksaUg-

10 hed. Sku€sp.II3.91. | m. refl. hensobj. (han)
stirrede ind i disse Øjne uden at turde
opspore og mestre sig Udtrykket i dem.
Brachm.F. 11.258. 3.2) »j. h. t. færdighed,
kunsi eU. opgave, var kun Dette Livets
Maal, at vi skulde vorde sandseligen lykke-
lige, da kunde enhver Daare mestre den
evige Ynsdom. Mynst.Betr.I.104. han me-
strer sit dejlige Modersmaal som ingen an-
den. EmilRasm.(Pol.^hil901.1.sp.8). Kære

20 Christine, — sagde Fru Juliane med en
pludselig mestret Kækhed, jeg tror vi
allesammen er mætte. LaHesen.SJ221. Kan
vi mestre Lille Bælt-Broen — og det kan
vi sii±eTt.Pol."/itl928.7.sp.2. 3.3) (sj., m.
overgang til bet. 1) m. h. t. hvad der er gen-
stand for kunstnerisk bearbejdelse, behand-
ling, 'har jeg (o: en vaaberismed) Magten
faaet | af naadige Guder I til at mestre
Metallet, | det, der undflyr Sinkens Haand.

30 Drachm.VS.30.
4) {vel egl. udviklet af bet. 2) f ændre;

forandre; lave om; spec: forbedre. Moth.
M132. mestre om igien.vAph.(1759). man
(har) mestret uendelig meget paa Extrak-
tionen (o: af stær). Fra 6 Instrumenter
er man endelig kommet tilbage paa 2, ja

nu endog paa i. PhysBibl.VIII.206.

5) (jf- ty. meistern; vel til bet. 4, eU.

maaske m. henblik paa, at mesteren mønstrer,
40 syner tøjet (gamet) under ell. efter den af-

sluttende behandling ; farv., nu næppe br.) ved
farvning give uldgarn ell. uldne stof-
fer en efterbehandling med lud (jf.
Mesterlud^, urin olgn. for at forstærke ell.

nuancere farven; „skove"; „skærfe^, (man)
mestrer eller forhøier Farven i Urin.
OecotiH.(1784).lJ24. Derefter farver man
Klædet i en Farvesuppe, som er afkogt
med et Pund bruun BrassiUespaan, og

50 mestrer det med Urin, saa bliver det vari^
og bestandigt. s»MS<.i45. fimsi.146.147J.50.

Mestring, en. (sj.) vbs. til mestre ; spec.

(farv., nu næppe br.) til mestre 5, ogs.

(konkr.) om den vædske (lud), hvormed man
^mestrer". OeconH.(1784).I.127. man (til-

laver) en Mestring af en god Deel Aske
og en ringere Deel Kalk, som er ulædsket.
smstJ25.
Metafor, en. [meta'fo'r] (f (m.lat.-gr.

60 form og bøjning) Metaphora. Nysted.Bhetor.
42. Høysg.S.Z7^. Basth.GT.227. f (m. fr.

form) Metaphore. Jacobi.(Skuesp.VII.382).
Basth.GT.229. f (m. ty. form) Metapher.
Ba8th.GT.230.236. jf.JBaden.FrO. Meyer."
(1884)..559). flt. -er. (ænyd. metaphora (Sø-
ren Poulsen Gotlænder. Synopsis prosodiæDa-
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nicæ.(1650).30); fra /a<.-<7r.iiietaphora, over-

føren (af metå, med, efter (jf. III. medj, og
phérein, bære (jf. IL bærejj; især cestet.)

overført, billedligt udtryk (talefigur),

i hvilket billedet indsættes direkte for sagen
(for at anskueliggøre, personificere, forskønne
denne olgn.; fx. „hvad hænder (o: personer)
bygger"; „kindens roser" for „kindens rød-

me"); billede (4); (digterisk) omskrivning
(jf. Allegori^, (jøderne) meene, at Christus
selv haver laanet de Metaphoras og Lig-
nelser, som han betiener sig af, udaf de
Jødiske hæreve.Holb.JH.II.462. Ew.(1914).
IV.308. Herren er en Engel i DiævleskLk-
kelse, om jeg ellers maa betiene mig af

denne noget dristige Metaphor. Oehl.XIII.
13. Jeg havde hørt (prædikanten) bruge
den skrækkelige Metafor: at gøde Troens
Pløjemark med Kristi Blod og Angerens
Sved. ESkram.GC.152. KNyrop.OL.I.131ff.
metaforisk, adj. [metaifo-'ris^r] {afl. af
Metafor; især æstet.) som ikke (skal) forstaas
bogstaveligt; som udirykkes ved en metafor;
billedlig; figurlig; overført. Holb.Kh.
188. Hun kalder Cathmor metaphorisk
sin Sjæls Soel. Blich.(1920).II.73. En me-
taforisk Anvendelse af Dyrenavne er me-
get almindelig. En Helt er en Løve, en
jyster en Hare. KNyrop.OL.I.lSé.
Metafysik, en. [metafyisi^] (i (m.

lat.-gr. form) Metaphysica. Holb.Er.III.l.
vAph.(1759)). {fra gr. metaphysikå, egl.:

(arbejdet, værket, der følger) efter fysikken;
opr. en betegnelse, der knyttedes til et af Ari-
stoteles's værker, som fulgte lige efter skriftet

om fysikken; filos.) læren (videnskaben) om
det, der ligger uden for ell. er uafhængig af
den (for erfaringen tilgængelige) fysiske ver-

den, omfattende dels afsluttende (videnskabe-
ligt begrundet) lære om de principper og
begreber, der udgør tilværelsens in-
derste væsen (tilværelsesproblemet), dels

lære om tingenes grundegenskaber,
deres egentlige væsen (jf. Grund-lære,
-videnskab^; ogs. (lidt neksæt ) om vidt-
svævende, lidet klare ell.lidet gennem-
skuelige overvejelser ell. grtiblerier
(der formentlig ikke har noget med virkelig-

heden at gøre). FrSneed.I.16. Hø/fd.Psyk.^
18. Verdenshist.VI.88. metafysisk, adj.

[meta'fy'sis^l (filos.) adj. til Metafysik. Me-
taphysiske \jndeTsøgmngeT.Eolb.Ep.I.201.
deres Metaphysiske Hoveds Algebraiske
stille Roe.Eilsch.PhilBrev.344. Livsanskuel-
sens Grundlag blev fysisk, ikke metafysisk.
Faludan.FI.II.24.
Metal, et ell. (tidligere alm., nu næppe

br.) en (Holb.Kh.l96. LTid.1725.510. Chr
Flensb.DM.II.18. jf.Høysg.AG.33.38 samt:
„hos nogle en". MO.). [me'taZ] best. f. -let

[->tal'8<] flt. -ler [-'tal'ar] (Bøysg.AG.33) ell.

t-Ie (LTid.1742.725. 1745.106). {ænyd.d.s.

(fk. og intk.); fra lat. metallum, gr. metal-
ion, mine; jf. Medalje)

1) betegnelse for stof, Iwrende til en stor

gruppe af grundstoffer, der især karakte-

riseres ved egenskaber som fast tilstands-
form, uigennemsigtighed, glans (jf.
Metalglans^, ledningsevne for elektricitet,

smeltelighed, smidighed og strækkelighed ; i

ældre tid ogs. indbefattende de saakaldte
halvmetaller (jf.vAph.Chym.II.351); spec.

(dagl.) om de tungere (og mere værdifulde)
af disse grundstoffer (de egentlige metaller),
som guld, sølv og jærn (jf. Ertsmetal^.

10 Landet er laut og frugtbar, samt fuld af
Metaller. P/?«^.DP.545. Eolb.DNB.39. *Saa
æltes Blye med vrede Tænder

| I Heltes
Mund (o: naar de løber spidsrod) . .

|
De

præge deres bittre Qval
|
I det uskyl-

dige Metal. Tress.58. AWHauch.(1799).17d.
Christ.Kemi.49.

|| Y om guld (sølv, kobber),
i form af mønter ell. ikke -udmøntet, som
omsætningsmiddel (i modsætn. til seddelpenge
ell. værdipapirer). Hage.^631. jf. Metal-be-

20 holdning, -dækning, -penge ofl. || (jf. bet. å)
billedl, om guld (ædle metaller) som en ting

af stor værdi, som en rigdomskilde. *Er Dyn-
ger af et glimrende Metal (o: guld, rig-

dom) . .
I
Er Verden os saa vigtig, som

vor Siæl? Ew.(1914).II.115. smst.I.208. jf
Stub.8.

li
i (mer ell. mindre) faste forb.tnlsk.

metal, (nu næppe br.) om uædelt metal, der
udgives for ædelt. 'Mynt udaf en falsk Me-
tal. Falst.98. billedl: Der ere kun faa, som

30 vide, hvad den Lærdom om Aandelavene
duer til. Den er en Prøvesteen, som i en
Hast kan røbe nogle falske Metaller.J?øj/s^.

Anh.28. hele metaller, se hel sp.lOSO^^f-

(samt Helmetal^. tunge metaller, om
metaller med vægtfylde over 5 (som guld,
sølv); mods. lette metaller. NaturensV.
1920.346. Sal.^XVI.1004. uædelt, ædelt
metal, se uædel, ædel. metallernes
konge, se I. Konge 6.i. || spec. (herald.)

40 som betegnelse for guld og sølv ffarverne gul
og hvid, mods. de andre farver). PBGrand-
jean.Heraldik.(1919).44.46.

2) (især Øj om metalblanding; lege-
ring; især (jf. Malm 3.ij om kobberlege-
ringer som bronze, messing ell. rødgods (tom-
bak), (ofte i ssgr. som Kanon-, Klokke-,
Knappemetalj. vAph.(17o9). Binnerup.Juv.
85. Bronse (benævnes ogsaa) Malm (Erts)

eller Metal. Wagn.Tekn.l2. Éannover. Tekn.
50 37. II

i faste forb. korintisk metal, d. s. s.

korintisk malm (se Malm 3.1 slutn.). OpfB>
V.188. gult, hvidt metal, se gul sp.

324*^«; Hvidmetal.
3) (1. br.) meton.: stykke ell. (især) gen-

stand, arbejde af metal (1-2). *Hvad an-
gaar Kaaber-Mynt og anden grov Metal,

|

Det dem ey tages fra. Holb.Paars.61. da I.

tog paa den, mærkede han, at det var et

Metal (o: en guldring).ECAnd.VI.245. Be-
60 styrelsen . . møder i fuld Gaia og med
Baand og Metal (o: ordensdekorationer af
metal). PoU^U1922.3.sp.2.

4) overf. anv. især af bet. 1-2. 4.l) (især fS)

om det, hvoraf noget dannes ell. bestaar ; stof;
konsistens; ofte spec. om noget, der er af
særlig værdi, betydning, har særlig styrke og
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hraft olgn. | m.h.t. mennesker. 'Tiit mig
Propertius sin Elskov foresagde, | Hvis
Sind og Geist var støbt af eens Metal med
mig. Falst.0vid.106. Mandfolkene (maatte)
da være af anden Metal end de nu ere.

PAHeib.Sk.II.72. du er et Metal, der gjæl-
der ved sit indvortes Værd og ikke ved
noget paatrykt Stempe\.Hauch.II.147. man
saå ikke igen (paa Island) aUe Evner sam-
lede i en enkelt Person som hos Egil. Der
var stygge Folk nok, andre blændende,
men ikke haarde nok i Metallet. JTJens.
(IslSagaer.1.17). T. er lidt tung i MetaUet,
men kommer vi mandsstærke, gi'r han sig.

ErlKrist.SJ212.
fl
m. h. t. sprog, (det er) ikke

blot at tilgive, men og at billige, saafremt
det nye Ord ikke alleene tages af Spro-
gets eget Metal, men og bærer dets Præg.
Rahb.Stiil.3. Sprogets ringeagtede Metal
klinger første Gang som GiSd i denne
Harpe (o: Eicalds digtning). HSchcanenfl.
In.2. sa.Be.54. 4.2) (jf. bet. 2 samt Metal-
klang, -klingende, -stemme^ 19 m.ht. stem-
me: dyb og kraftig klang; ogs.: haard,
skarp, gennemtrængende (metallisk) (bi)-

klang. der var Metal i hendes dybe Stem-
mes Klang. Markman.S.99. det (lykkedes)

ham . . at faa tilslebet Stemmens Metal.
DagNyh.^o/ilQOO.l.sp.é.

Metal-, i ssgr. (^ Metaller-, fit. Metal-
ler-Miner. Pflug.DFJ038). iscer tU Metal 1

og 2; de fleste af ordene tilhører fagl. spr.

(iSi ell. T)ltaf de mange ssgr. kan (foruden
de ndf. anførie) eksempelvis nævnes: Metal-
affald, -barre, -bearbejdelse, -behandling,
-belægning, -blanding, -damp, -flade, -for-

bindelse, -førende, -noldig, -komposition
(se Komposition i.i), -legering, -masse,
-overtræk, -polerer, -polering, -produk-
tion, -skorpe, -sliber, -slibning, -støbning,
-trykning, -udvinding, -ætseri, -ætsning,
og navnUg en mængde betegnelser for gen-
stande af metal som fx. Metal-artikel, -ba-
rometer, -beholder, -beslag, -bogstav, -bolt,

-bøsning, -form, -kapsel, -kar, -klokke, -laag,
-mørser, -møtrik, -pen, -prop, -rør, -skilt,

-skive, -slange, -stang, -stift, -støtte, -søm,
-termometer, -ventil, -æske. -aare, en.

(ænyd. metall(er)-aare
; j/. -gang, -leje samt

I. Aare 3.1, Malmaare; bjergv.; 1. br.) Holb.
MTkr.278. Oehl.VS.3. MO. -aartis, adj.

(jf. metallisk; iscsr O^. hans Haands for-

underlige, metalagtige Kulde . . isnede
heelt igiennem h.enåe.HegermL.DFort.311.
Dæmring snoede sig op fra Træets Rod
om dets Stamme, og ae øverste Kviste
tindrede metaliigtigt.Sehand.AE.281. (vog-
nen for) over Broen med en metalagtig
Lyd som af et enkelt Strøg ^aa enKjæmpe-
Lee.JakKnuJS.41. -arbejde, et. det at

fremstille ting af metal ell. (især) konkr.,

om de fremstillede ting. VSO. OpfB.UII.
190. TelefB.1932.sp.4847. -arbejder, en.
person, der forfærdiger, tilvirker genstande

af metal (nu, i videre anv., omfattende smede,
mekanikere, maskinarbejdere, formere, slibere

ofl.). Bev.^y<1818. HauchJII.342. MinT.
1898.BJ.73. -aske, en. (foræld.) slagge(r),

metalrester ved smeltning (støbning) af me-
tal. vAph.(17o9). jf. VSO. I spec. (kern.)

d.«. 8. -kalk, vAphJ^ath.VM7. SaVXYI.
1009. -baand, et. (flad) metaltraad, spec.

om en saadan, hvis største tværmaal er
over 5 gange bredere end dens mindste tvær-
maal; metalstrimmel. OpfB.^III.553. Sal.*

ipXVI.lOlO. -bad, et. 1) bad (badevand,
vædske), der indeholder metalforbindelser (fx.
jæm, arsen); især om kemisk behand-
ling eU. redskab dertil (se I. Bad 5;. S&B.
Sal.^ 11.492. 2) (nu næppe br.) det smel-

tede metal i støbeovnen. MilTeknO. -be-
holdnings, en. (jf. -dækning, -forraad,

-reserve ; især f) en seddeludstedende banks
beholdning af ædelt metal (iscer guld). Hage.*
697. -blaa, adj. (jf. -grøn; iscer Ui) af

20 en metalglinsende blaa(lig) farve, en me-
talblaa 'Éimjne\.Brandes.Xl.l97. GyrLem-
cheJ'S.28. -blad, et. ^j/.Bladmetal; tynd,

udhamret eU. udvalset metalplade. OpfB.^
VI.451. D&H. -blank, adj. (især o;
blank, skinnende som (glatte flader af) me-
tal(stykker). metalblanke Kruciftxer.JaucA.
MfU.144. En stor, bleg Fuldmaane . . spej-
lede sig i det metalblaSike Bæh.Font.GA'l.
-blegn, en. (nu næppe br.) affald ved for-

30 arbejdning af metal; krcets. -blegne: vAph.
(1764). VSO. -blik, et. tyndt udvalset
metal; blik (HI.l). vAph.(1764). Paulsen.!.
139. -blæseinstrament, et. J" blæse-

instrument af metal (messing); iscer om
basun, horn, trompet i modsætn. til træ-

blceseinstrumenteme. HPanumB.ML.57.383.
-bronze, en. farvestof,

fremstillet affint-
malede metaller eU. metalblandinger. OpfB.^
III.387. -bmd, et. 1) (især mineral.) den

40 særlige beskaffenhed (især udseendet) af brud-

fladen i et metaistykke. VSO. MO. Larsen.

2) (1. br.) sted, hvor der brydes (fremdrages)
malm (1). vAph.(1764). D&H. -cement,
en. blanding af cement og et eU. andet mine-
ral (fx. svovl), der hcerdner iU en stenhaard
masse og bl. a. anvendes til sammenstøbning
(fx. af gasledninger). Hannover.Tekn.346.
-drejer, en. haandværker, der udfører
drejearbejde i metal. D&H. jf. Metal-

sodrejeri. TelefBJ.932.sp.4851. Metaldrej-
ning. OpfB.^VIL367. -diåg, en. tæt spun-
det væv af metaltraad (messingtraad), som
iscer anvendes vedpapirfremstilling. PapirL.
249.287. BibliotH.n.412. -dækning, en.

(jf. -beholdning, -fundering^ T det forhold,
at en seddeludstedende bank skal besidde (og
udlevere) ædelt metal (iscer guld) til erstat-

ning for de udstedte seddelpenge; ogs. om
selve metalbeholdningen. Hage.^629. AÉubow.

60 NationalbankensHistorie1818- 78.(1918).38.
-farve, en. 1) (nu 1. br.) d. s. s. -glans.
vAph.(1759). VSO. S&B. 2) (i^ær fagl.)
om farvestof; dels om farve(r), der bestaar

af findelte bladmetaUer ( VareL.*535. SaV
XVIJ003), dels om farve(r), hvis farvende
bestanddele er metdlforhindelser (VSO. MO.

Xni. Rentrykt »/« 1932 89
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VareL.^535), deU (og iscer) om metaloksyder,

der anvendes til oversirygning af metaller
(VareL-^SSS). -fedt, et. (jf. -olie; kern.,

foræld.) olieagtigt stof, som if. tidligere op-
fattelse fandtes i metaller. vAph.Chym.II.
384. -fernis, en. (1. br.) fernis ell. lak,

der anvendes til overstrygning af metaller,

som derved faar et guldlignende udseende.
YortEj.IIIlJ.36. D&H. -fil, en. (ur.) file-

lignende redskab af bronze (uden filhug),
som urmagere anvender ved polering. FR
Friis.KA.216. SaVXVLlOOS. -fond, en,
et. (jf. -forraad, -reservej Y fond (I.3.i) af
guld (og sølv), spec. i en seddeludstedende
bank.Auuboiv.NationalbankensHistoriel818-
78.(1918).37. -forffiftning, en. (jf me-
tallisk kolik u. Kolik; riied.) forgiftning,
fremkaldt af metal, fx. bly (jf. Bly-forgift-
ning, -kolik), fco6&er fj'/". Kobberforgiftningj,
zink. Panum.4?0. -forhiLde,v. dække (over-

trække) overfladen af noget med en beklæd-
ning af metal (S&B.); spec. J^ d. s. s. for-

hude.S&B. Scheller.MarO. -forhndning:,
en. (jf. -huå; især A^) dels som vbs. til -for-

hude, dels (og især)lconkr., om beklædning af
metalplader til beskyttelse; jforhudning. Hage.*
953. -forkalkning, en. /'./^. -kalk ; fe«»M.,

foræld.) iltning af metal. vAph.Nath.V.368.
-forraad, et. (jf. -dækning, -fond, -re-

serve; Y, l.br.) d. s. s. -beholdning. S&B. ^a-
pcr.5 -forskruning, en. kobling (især af
messing) inde i rør, der skal forbindes; rør-

spidskobling. SaUX.X.724. -fanderiug,
en. Y d. s. s. -dækning. Hage.*697. -gang«
en. (jf. -aaie, -leje; bjergv.). EPonLAtlas.
1.481. -glans, en. (jf. -farve, -glinsende;
især mineral.) farveglans, som er karakte-
ristisk for (glatte flader af) metallerne og
nogle af disses forbindelser. vAph.Chym.
11.389. Christ.Kemi.49. || ogs. om lign. glans
ved andre genstande, fx. hisektvinger, fiske-

skæl. Colibriens Metalglands. flattcft.IIZ.

126. Krøyer.1.609. Hjemme! der trillede

Bølgerne . . med mat Metalglands ind
imod den flade Kyst. Markman. Fort.15.

-glas, et. (nu næppe br.) produkt af glas-

agtigt udseende, der opstaar ved, at et glødet

(men ikke afiltet) metal smeltes. Hinnerup.
Juv.35. -glinsende, ^arf.ai/. (jf. -glans)
straalende, skinnende af metal ell. som me-
tal(flader). en lille Fugl med metalglind-
sende Yinger.Hauch.VI.M. graasorte, me-
talglinsende Krystalnaale. OpfB.UII.189.
-grube, en. ^.;/. -mine; 1. br.) grube, hvor
der brydes malm (1). nolb.DNB.40. VSO.
-gren, adj. (jf.-hla.a.; især tO) af metalglin-
sende grøn(lig) farve, metalgrønne Firben.
Bergstrøm.KD.7. -guld, et. (jf. -sølv^ om
tynde plader af messing til belægning ( VSO.)
ell. (nu) om uægte bladguld.VareL.'535. -gy-
der, en. (jf. Malmgyder; nu næppe or.)

nietalstøber. Moth.M134. VSO. -hud, en.
(især ^) d. s. s. -forhudning (i konkr. bet.).

S&B. LærebogiHandels-Teknik.(1925).498.
516. -ilte, et. (jf. -aske, -kalk; kem.) be-

tegnelse for metailernes forbindelser méd ilt;

metaloksyd. OpfB.*III.188. Christ.Kemi.120.
-jord, en. (foræld.) d. s. s. Jord 6.8, Jord-
art 3. vAph.Nath.V.367. VSO. D&H.
-kalk, en. (kem., foræld.) d. s. s. -ilte.

vAph. Chym.II.389. AWHauch.(1799).176.
-kanon, en.(jf. -skyts, -stykke 2; næsten
foræld.) kanon, der er støbt af en bronze-
legering (kanonmetal) (mods. jæm- ell. staal-

kanoner); malmkanon. LTid.1724.262. Sal.''

10 XVI.1004. G) -klang, en. ^if. -klingende;
den lyd, sotn metal giver, naar der slaas paa
det; ogs. om lign. klang ved slag paa andre
genstande, ungePiger sloge paa udspændte
Skind, der gave Metalklang. Goldschm. VII.
154.

II (jf. Metal 4.2^ em stemtneklang. Stem-
mens rene Metalklang (o: hos en sanger-
inde). Hauch.VI. 313. O -klingende,
part. adj. især (overf.) om lyd(giver): som
har metalklang, er metallisk (2). (hun) sagde

20 nogle Ord, hvis rent materielle Lyd gjorde
et behageligt Indtryk paa T. ved noget Me-
talklingende. Schand.TF.I.195. -konge,
en. (kem.) d. s. s. I. Konge 6.3. vAph.Chym.
111.376. SaUXIV.400. -lak, en, et. lak-

farve, der anvendes til farvning af metal-
flader. Hannover. Tekn.383. -leje, et. spec.

(jf. -SLaxe, -gang; bjergv., nul.br.): malm-
leje. vAph.Nath.V.369. VSO.
metallisk, adj. [me'tal'is^] (jf. ty. me-

30 tallisch, /r, métallique; fra ?a<. metallicus,
gr. metallikos; afl. af Metal; smi. metalne)
I) til Metal l(-2): sombestaar af, inde-
holder, stammer fra ell. hører til me-
tal; ogs.: som minder om metal. Moth.
M134. Suur-Brynde og metalliske Bade.
Holb.Anh.7(jf.M.etalhaa 1). jeg forvand-
lede . . Blyet og Qviksølvet til et rødt
Pulver, men derved tabte de deres me-
talliske Egenskaber. Hauch.III.215. Christ.

40 Z^emU50.
II
metallisk kolik, se Kolik.

||

(jf. Metal-farve, -glans, -glinsende, -tin-

drende; som har sam^ne spillende farve(skær)
som metal(flader). Hendes Øjnes kolde me-
talliske Blankhed var for længe siden gaaet
over i en hed Glans. Schand.AE.185. me-
talliske Firben smuttede hen over (sten-

fladen). Gjel.En arkadiskLegende. (1887). 89.

•Det gynger med Hjelme derude,
|
det ly-

ner metallisk og koldt. FrNygaard.U.138.
50 2) (især ^ ell. (3) til Metal 4.2; om lud ell.

lydgiver (især : stemme) : hvis klang minder om
metal; især: haard; skarp; gennemtrængende.
et gjennemtrængende, metallisk Hviin.

CBemh.VI.252. nans Sang klang paa en
Gang blødt og metallisk som et Pistonhorn
i klar Frostluft. Schand.O.II.152. i Træerne
over mig siger en lUle Fugl sit metalliske

tink, tink, tink — som naar man lader

Sølv klinge mod Sølv. JørgJF.II.116.
60 Hetal-mine, en. (bjergv.; l.br.) d.s.s.

-grube. Pflug.DP.1038. -moder, en.

{efter ty. metallmutter; bjergv.) betegnelse

for malm (1), der indeholder metal(ler). JBa-
den.FrO.223. Meyer.^ -moiré, en ell.

et. C-mor. Larsen.), hvidblik, der ved fortin-

ning (og bejdsning med saltsyre) har faaet
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et udseende som isblomster med perlemors-
skeer; tmiréblik. OpfB^yil.243. YareL?
675.
metalne, adj. [iDe'tal(')n8] (jf.ty.me-

tallen; til Metal (1); sml. malmeme ost;.;

poet., sj.) af metal; metallisk; metal-
glinsende. *Du kiære Orgel med me-
talne Piber! Oehl.XXJ.77.
iHetal-olie, en. (kern., foræld.) d.s.s.

-fedt. vAph.Chym.lI.384. -papir, et. en
slags (i reglen mønstret) papir, der er paa-
klæbet en tynd metalhinde. PapirL.267.
patron, en. 1) ^ patron, der er ind-

rettet saaledes, at et metalhylster (især:

af messing) omshdter skarp, ladning og
tændmiddel. OpfB.WII.67. Scheller.MarO.

2) drejepatron af metal. OpfB.WII.365.
-penge, pi. (ment.) mønter, der er frem-
stillet af guld-, sølv-, kobberlegeringer olgn.

(iscer: mods. Seddelpenge; jf. ogs. Læder-
penge;. LTid.1750.287. 123 Kr. best. af

Tikronesedler, mindre Sedler og Metal-
penge. PoWÆ."/«! 955.5. -perle, en.feun-

stig perle, presset af en metallegering (jf.fx.
Guldperle;. PolitiE.KosterbVIJ. 923.2.sp.2.
-plade, en. (Kalk. V. 716). AWHauch.
(1799).703. (luren) afsluttes med en stor .

.

Metalplade, der omkredser Lydmundin-
gen. ÉPanumB.ML. 383. -pnlTer , et.

pulver af findelt m^al, der anvendes til

fremstilling af farveslof (jf. -bronze, -farve;.

OpfB.'^Vl.éSl. Hannover.Tekn.356. -re-
serve, en. (især f) d. s. s. -beholdning.
Hage.*697. -saks, en. saks, som er ind-

rettet til overklipning af metalplader, -traade

olgn. TeknMarO.161. Haandv.259. -sal-
peter, et. (kern., foræld.) salpetersurt salt;

nitrat. vAph.Chym.lIl.172. -salt, et.

(kern.) kemisk forbindelse, salt, der opstaar

ved behandling af metal (eU. metalilte) med
syrer. Paulsen.IL508. Sal.*XX.8o3. -sats,
en. (bjergv.; nu næppe br.) den mængde me-
tal, som efter smeltningen findes (i en klump)
paa digelens bund. vAph.Chyni.II.392. -saT,
en. sav, indrettet til gennemskæring af me-
taUstykker); nedstryger. OpfB.WIl.180.
-skove, en. (jf. -skum; nu næppe br.)

især i flt., om slagger, der fremkommer ved

smeltning, -skovre: VSO. -skrue, en.

dels: siffrue af metal, dels: skrue, der (ved

tætte vindinger) er særlig indrettet til at

skrues ind i metal. OpfB.'' 11.202. Tekn
MarO.173. -sknm, et. (jf. -skove; nu
1. br.) slagge (der flyder paa smeltet metal).

(Kalk.V.716). Moth.M134. VSO. Larsen.

-skyts, et. (f -skyt). (især ^, nu 1. br.)

kanon(er) af kobberlegeringer (bronze) (mods.

Jæmskyts;. MilTeknO.260. -skyt: Eei-
ser.1.313. -spat, en. (betegnelsen vistnok,

fordi de fleste malmforekomster er stcerkt

feldspatholdtge; jf. -sten; mineral, foræld.)

bjergmasse, mineral, der indeholder metal;

erts (I.l); malm (1). Meyer.^ -spejl, et.

spejl, fremstillet af metal (i reglen platin,

sølv eU. spejlmetal). LTid.1724.760. Sal*
XX1.1081. -sten, en. (jf. -spat; foræld.)

stenmasse, som indeholder metal. vAph.(1764).
659. -streng, en. streng (til musikinstru-

ment), lavet af metal eU. overspundet med
metaltraad. VSO. OpfB.^111.511. SaUXXll.
438. -strimmel, en. (afklippet stykke)

metalbaand. OpfB.- 111.203. -stykke,
et. (ænyd. d. s. i bet. 2) 1) t egl bet. VSO.
OpfBAllJ218. 2) (foræld.) d.s.s. -kanon.
HolbJntrJl.92. Slange.ChrlV.1253. VSO.

10 -steber, en. (jf. -gyder; (faguddannet)
person, der støber i metal; ogs.: indehaver

af et metalstøberi. Resol.^/iol846. TelefB.
1932.sp.4847. -steberi, et. dels (l.br.)

om virksomheden at støbe; dels (og især)

konkr., om lokaler ell. bedrift med indretnin-

ger, maskiner olgn. til fremstilling af støbte

genstande. Lov^^U1868.§26. OpfB.W1.451.
TelefB.1932.sp.4847. -stabt, paH. adj. for-

færdiget af metal ved støbning; spec: støbt

20 af bronze. De metal- og jemstøbte Gra-
nater. OpfB.WlI.105. -syre, en. (kern.)

syre, der er dannet (afledt) af metal. Sal.

É.VI1.7. -sæbe, en. pudsemiddel til me-
tal, bestaaende af kridt, sæbe, okker olgn.;

sølvsæbe. VareL.^535. -selv, et. (jf. -guld)
uægte bladsølv (tin med zink eU.nysølv). S&B.
Sal.Xll.715. -tid, en. (arkæol.) fællesbeteg-

nelse for de kulturperioder (kobber-, bronze-

og jernalder), i hvilke metaller anvendtes til

30 redskaber og vaaben. SophMUllV0.271. Fr
Poulsen. TJrtidensKunst.(1923). 63. -tink-
tur, en. {efter fr. teinture des métaux;
foræld^ lægemiddel, sammensat af forsk, me-
taller, særlig antimon og kobber. vAph.Chym.
11.347. Tychsen.A.11.466. -traad, en.

(jf. -baand, -streng, -strimmel; traad (of-

te!st: rund og forholdsvis tynd) af strække-

ligt metal Kraft.MJl.269. Christ.Kenii.

115. OpfB.*111. 196. I hertil bl a. Mctal-
40 traads-lampe (elektrisk glødelampe m. traade

af metal som tantal ell. tcolfram. OpfB.*lV.
337). -trykker, en. faguddannet arbej-

der i eU. indehaver af et metaltrykkeri. Kane
Skr.^^l9l843. TelefB.1932.sp.4851. -tryk-
keri, et. dels om formning af metalvarer
(især blikvarer) ved tryk (mods. ved udham-
ring), dels (konkr.) om lokaler ell. bedrift

med tilhørende indretninger, maskiner olgn.,

hvor metaltrykning foregaar. KancSkr.^^/9
50 1843. OpfB.WlI.243. TelefB.1932.sp.4851.

-tr», et. (nu I br.) træ- ell busklignende
krystallisation af et metal VSO. SaVXYI.
1012. -tvist, en. net af metaltraad (især:

messingtraad; jf. Messingtvist;. JSaug-
man.Elevemes Optegnelser.(1895).6. Larsen.
-ngle, en. (zool.) d. s. s. Guldugle. Som-
merfugle.51. -vatring, en. (nu I br.) om
(mønsteret i) metalmoiré. OpfB.Wil. 243.

-værdi, en. (især t) værdien af det metal,

60 en mønt indeholder. Hage.*622. AarbSorø.
1924.21. -«je, et. 1) (sj.) øje med metal-
lisk (1) udseende, glans, det skarpe Ansigt
med de smaa Metaløjne giver Indtryk af

en kold og lidet medfølende Personlig-
hed. X>a^^t/A.»«/8i9i5.i.8p. i. 2) Me bøjle

olgn. af metal Sal.''XlVJ88.

89'
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Metamorfose, en. [metammr'fo'sd]
(nu næppe br. (m. lat.-gr. form) Metamor-
phosis. Holb.Metam. titelblad, jf. sa.Forv.

Ise.), flt. -r. {fra gr. metamorphosis || ofte

anv. m. tanke paa Ovids digterværk „Meta-
morphoses" || (9 ell. fagl.) forandring;
forvandling; omskabelse. Moth.Conv.
M112. Skolemesteren J. fortalte os ad-
skillige Exempler paa saadanne Mirakler
(o: omskabelse af et menneske), som mig
synes han kaldte Metamorphoser. Holb.
Forv.llsc. ved en snild Metamorfose for-

vandlede (du) en Panteleg til en Frierleg.
Hostr.G.135. Brandes.E.75(se Forvandling
sp.l07é^^^-)

II
i forsk. fagl. anv., fx. (zool.)

om insekters og andre dyrs forvandling. Jap
8teenstr.F.89. Boas.Zool.*73. se i øvrigt Sal.^

XVI.1012ff.
Metapher ofl., se Metafor.
metaphysica, en. se Metafysik.
Meteor, et ell. (nu sjældnere) en (Holb.

Mel.II.5. Qjel.F.127. OBung.Nov.L86).
[mete'o-V] (nu næppe br. (m. gr. form) Me-
teoren (Wiedewelt.T.51) ell. (sj.) Meteora
(LTid.1758.237)). flt. -er ell. f (m. lat.-gr.

form) meteora (Falst.Ovid.aå'»). {fra gr. me-
téoron, egl. intk. af adj. metéoros, hævet i

vejret; sml. Meteorolog osv.) fællesbetegnelse

for usædvanlige fænomener i luftla-
gene (jf. Luftbegivenhed^; dels (nu kun
fagl. og næsten kun m. nærmere bestemmelse)
om luftspejling, maaneringe olgn. (optisk
meteor), om elektriske udladninger som tor-

den , St. Elmsild olgn. (elektrisk meteor),
om vinde, skypumper olgn. (Xuftmeteor.
Meyer.^); dels, og nu især (astr.), om ild-
kugle ell. stjerneskud, dette Meteora
eller Luft Skin (»: nordlyset). LTid.1758.
237. *den bange Vandrer standser | Ved
Mosens blege Meteor (o: lygtemanden). Ew.
(1914).V.88. FhysBibl.XI.172(om sne). Et
Stjerneskud lyste, og Drengens Tanker
vare i samme Nu fra Jordens Dunster,
heelt oppe ved det lysende Meteor. JffC

And.VlI.139. da — i et pludseligt Nu —
faldt et Meteor lige fra Zenith — det straa-

lede lodret ned og hang som en Knebel i

Himlens Klokke — og var borte. JVJens.
IM.54. AxelVNielsen. Ildkugler og Stjerne-

skud.(1929).6.
|]
(især G)) i sammenligninger

ell. billedi, især om (usædvanlig) ting, til-

dragelse olgn. ell. om person, der pludselig

tiltrækker sig alm. opmærksomhed, vækker
stor opsigt olgn., men som snart igen glem-
mes ell. forsvinder. *Den Glæde, Herlighed
kun vared gandske kort,

|
Som prægtig

meteor og Vejr lys svandtes bort. jHo/6.

Metam.43. jeg veed, hvad Skebne Vers
og slige Sager . . have. Saadanne Me-
teora sees ikke an af alle med eens Øyen.
Falst.0vid.a4v. en Livsbane, der havde
været kort og straalende som en Meteors.
Tilsk.l923.II.421. I Krigsaarene var hans
Navn i et Nu dukket op, en lysende Me-
teor i den finansielle Verden. OBung.Nov.
1.86.

Meteor-, i ssgr. især (astr.) til Meteor
i bet. : ildkugle, stjerneskud (jf. dog Meteor-
støv, -vand^; fx. (foruden de ndf. anførte):
Meteor-bane, -blok, -fald, -regn, -sværm.
-jæm, et. jæm(masse), der forekommer i

en del meteorsten (jæm-meteoriter) ; ogs. om
selve det jæmholdige meteor, jæmmeteoret.
OpfB.^V.76. OpfB.*L371.
]VIeteorolog^, en. [meteoro'lo'q; dagl.

10 metecor-, metro-] flt. -er. {af gr. meteoro-
logos, til metéoron (se Meteor) og logos,
ord, tale osv. (se Logik^) person, der stu-
derer (er kyndig i) meteorologi; spec:
videnskabeligt uddannet person, der
er ansat ved et meteorologisk insti-
tut, uagtet Physikeren kan forklare,
hvorfra Regnen kommer, kan Meteoro-
logen dog ikke . . deducere, hvorfor det
just den Gang blev Regnveir. PEMiUl.^

70 11.256. BerlTid.^yil932.M.28.sp.2. bil-

ledi. (spøg.): endnu er ikke den drama-
tiske Meteorolog født, der kan sige, hvor-
ledes Barometeret vil staa ved Premieren.
AHenriques. TG. 62. meteorologi , en.

[meteorolo'gi-] flt. (ibet.2) -tr. {af gr.me-
teorologia, lære om himmelfænomeneme;
især naturv.) 1) egl.: lære om luftfænome-
neme (meteorerne) som helhed(VSO. Meyer.^);
nu kun: lære (videnskab) om atmosfæ-

30 rens tilstand og om forandringerne i

den. Meteorologi bør hedde Veirligslære.
0r8t.IX.2O. AWHauch.(1799).671. LandbO.
1V.771. 2) lærebog i meteorologi (i). Frem.
A.I.(1924-25).780. meteorologisk, adj.

[meteoro'lo'qis^, 1. br. -ilo-gis^-; dagl. me-
teor-, metro-] (jf. metrologisk. Wied.BSt.
85). {af gr. meteorologikos) adj. til Me-
teorologi (og Meteorolog^; som angaar, ved-

rører, beror paa vejrliget, atmosfærens forhold

^ osv. K.s Academiske Forelæsninger, hvoraf
de to første indeholde hans meteorologiske
Erfaringer fra 1726 tU 1736. LTid. 1746.
86. meteorologiske lagttSLgelser.AWEauch.
(1799).671. de forskellige meteorologiske
Elementer (Barometerstand, Vindens Ret-
ning og Styrke, Himlens Tilstand, Luftens
Temperatur etc). NaturensV.1920.461. me-
teorologisk institut ('station olgn.),

institution (station), hvor meteorologiske for-
50 hold observeres, hvorfra der udsendes vejr-

meldinger m. m. Frem.DN. 196. Trap.*!.
484. Det er bleven rigtig Uvejr nu igen,

og meteorologisk Institut har slaaet Storm-
varsler op vett alle Havne ! AchtonFriis.DØ.
11.365. (dagl.) ellipt. : hvad melder meteo-
rologisk i aften?

i

Meteor-staai, et. {navnet skyldes fore-

komsten af nikkel i jærnmeteorer; fagl) nik-

kelholdig staallegering ; nikkelstaal. Sal.*XVI.
60 1021. -sten, en. (jf. Luftsten 1, Maane-

sten i) brudstykke (sten- ell. jærnmasse) af
et meteor (en ildkugle), som ude fra himmel-
rummet falder indpaa jorden ; meteorit, JBa-
den.FrO. II. 80. AxelVNielsen. Ildkugler og

Stjemeskud.(1929).24. i sammenligning: Bo-
gen . . „Nye Tanker om gammel Ret?" .

.
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Den er falden som en Meteorsten midt i

Leiren. Gjel W.31. -stev, et. dels (naturv.)

om siøvpartiJtler , der stammer fra ørltener

eU. vulkaner, føres bort af vinden og fal-
der ned sammen med regn (Sal?XVI.1021),
eU. (astr.) om støv fra opløste ildkugler og
stjerneskud (Vo)-tEj.IV3.215), dels (astr.)

om støvmasser ude i verdensrummet (Hee-
gaard.Stjerneverdenen.(1921).3ol). -Tand,
et. (naturv.. 1. br.) om nedbør af enhver art.

Panum.171. Sal.XII.725.
I. Meter, en ell. f et (JBaden.FrO.

Meyer.^ sml. o^s.u. Kilometer^, ['me'dar] (nu
næppe br. m.fr.form Metre. HandelsO.(1807).
101. Meyer.^J. fit d. s. (allr. Saaby.^(1891))
ell (nu sjældnere) met(e)re (M0llH.IV.235.
BrandesJIB.412. jf. D&R. Saaby.') eU. f
(m. fr. form) metres (Schiceiger-Lerchenfeld.

Orienten.(overs.l883).519. jf. Meyer.), {ty.

meter; fra fr. metre, afgr. métron, se Me-
trum) metersystemets enhed for længde-
maal, foreslaaet i Frankrig 1790, iDanmark
indført ved Lov Nr.l24 *hl907 (ofte forkorUt
m, se M 3^; ogs.: stykke, som maaler
1 meter, er 1 meter langt, bredt osv. Deci-
metren, eller Tiendedeelen af Metren, eller

Maal -Eenheden. PhysBibl. 1. 166. Regneb
MeUJ.52. de yderste Meter af Gulvet.
TilskJ.932.1.230. | overf., om (tids-, steds-

bestemt olgn.) grundlag for bedømmelse;
maalestok. 'Nogle (o: digtere) nok er smaa
Profeter, | der halvt kun række, maalt med
Aandens Meter. Rich.IIlJ.81. (dansene var)
maalt med 1927's Meter , . meget decente.
Pol.^^l9l927.8.sp.l. I som 2. led i ssgr., der

betegner genstande af en vis ved antal af
meter angiven størrelse; især (sport.) i be-

tegnelser for sejlbaade, indrettede tU kap-
sejlads, der klassificeres efter et bestemt (i

meter angivet) maalesystem. For Seksme-
ternes Vedkommende kunde man endnu
skelne, hvilken der kom først. ^eWTtd.
^l%1930.M.7.sp.4. 10-Meterne. smst.sp.o.

jf.: Igen i Gaar sejrede (ved kapsejlads)

,Rollo" i Timeterklassen.PoZ.V8i930.3.
sp.3-4.

II. Meter, et. se Metrum.
Meter-, i ssgr. (især fagl.) af I. Meter;

foruden de ndf. medtagne kan spec. ncevnes

ssgr., der angiver, at noget har en størrelse

af en meter ell. mere, ell., mere ubestemt, er

af usædvanlig størrelse; fx.: meterhøjt
Græs. AchtonFriis.D0.II.357. et meter-
langt Franskbrød. PØstergaard.Københav-
nerinder.(1912).16. jf. (spøg.): en meter-
lang Forklaring. CLembckeJPatrouilleøvelser.

(1910).89. metertyk Stenmur. Sal. XII.
677. -centner, et. 1) vægtenhed af 100
kg (dobbeltcentner). MøllH.YI.338. ca.3000
Metercentner rød amerikanskVinterhvede.
H.age.H092. 2) (jf. -kilogram, -ton 2) ar-

bejdsenhed, betegnende det arbejde, der ud-
kræves for at løfte 1 centner 1 m. LandbO.
III.568. -karat, en. d. s. s. metrisk karat

(se Karat 1). SaUXVI.1027. -kilogram,
et. (jf. -centner 2, -ton 2) arbejdsenhed, be-

tegnende det arbejde, der fordres for at løfte

1 kg. 1 m; kilogrammeter. OpfB.^III.40.
8aUXIII.849. -lys, et. enhed for en flades

belysningsgrad; Ittx. TekniskTidsskr. (Elek-
troteknikeren). 1923. 141. -maal, et. 1)

længdemaalet 1 meter. D&H. nu sælges
manufakturvarer kun efter metermaal

j ||

hertil Metermaal -system (1. br.; d. s. s. Me-
tersystem. OpfB.UII.36). 2) maaleredskab

io(især: baandmaal) af 1 meters længde.
-mil, en. 10000 m; 10 kilometer; myria-
meter. LovNr.l24*/il907.§3. -staal, et
en art værktøjsstaal, der sælges i smaa stæn-
ger af en meters længde. OrdbS. -stok, en.

(jf. -maal 2) maaleredskab (stok) af 1 me-
ters længde. DagNyh.^ltl929.9.8p.2. jf.
Hhl^metetstoK. Suenson£JIJ.22. -sy-
stem, et. ^j/. -maal-system ; især i best.

anv.) d. 8. s. metrisk system (se u. metrisk
201;. LandbO.IlI.567. JørgJ)BJ56. -ton,

en. 1) vægtenheden 1000 kilogram; 1 ton.

PapirL.268. Eage.*973. 2) (jf. -centner 2,

-kilogram^ maal for energi, betegnende den
energimængde, der udkræves for at løfte 1000
kg. 1 m. Sal.^XY1.1021. -vare, en. vare,

som sælges efter metermaal. FyensY.^^U
1921.7. -Tis, adv. meter for meter; ogs.

som subst. i forb. i metervis, sælge Varer
metervis eller i Metervis. GlahderMetskr.

X183.
tfl Metier, en ell. (nu ogs.) et (jf. dir

MøUMS.1.117). [me'tce] fit. (sj.) -s (Achton
FriisJ)ØJJ7j. (fra fr. metier; af /af. mi-
nisterium, se Ministerium) beskæftigelse,
som man (er opøvet i og) til stadighed giver
sig af med; arbejde; haandtering; be-
stilling; fag; ogs.: levevej; nu ofte som
betegnelse (undertiden nedsæt.) for kunstne-
risk virksomhed (især: som shtespiller, litte-

40 rat), drevet som profession. LTtd.1731.167.
Jeg (0: en advokat) har lovet ham 20 Du-
cater, om han vilde holde Appellationen
tilbage, og det har han givet mig sit Løfte
paa . . forstaaer jeg min Metie ? Skuesp.
Vl.83. (han) skulde fungere som Motor-
mand og Kok, i hvilke tvende Metiers
han havae uddannet sig de forudgaaende
to lli.^dJie&ex.AchtonFriis.DØIJ.7. at jeg
fik en ubetvingelig Lyst til at oversætte

50 (bogen), naar det nu engang er min Me-
tier — var det saa mærkeligt? ÆJ«/Sej)<e»n-

berdrøm.(1918).65.
Metister, en. se Medister.
Metode, en. [me'to'åa] Høysg.AG.7.

(f m. lat. form Methodas. sa.S.Z8r). ftt. -r.

(jf. ty. methode, fr. méthode; fra lat. me-
thodus, gr. méthodos, undersøgelsesmaade

;

j/". metodisk sawi Metodisme osv.; især O)
1) maade; brug; nu især om planmæs-

60 sig, ordnet (paa regler, principper, erfa-
ringer olgn. grundet) fremgangsmaade
(ved udførelsen af et vist arbejde, en bestemt

handling, virksomhed, i et bestemt øjemed
olgn.). Moth.Conv.M112. 'Een slaar ihiel

med magt, en anden kun med latter,
|
Man

i Methoden dem kun differere seer. Holb.
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Skiemt.C8t>. Foragt for alt, hvad der tæn-
kes eller siges i (nu hellere: efterø en an-
den Methode, eller i et andet Sprog, end
det, som man er vant til at tænke og
skrive i. JSneed.III.93. (vi) maatte i de
gammeldags latinske Skoler nøjes med Un-
derviisning efter en, som man siger, feil-

fuld Methode. 6rundtv.Udv.IIL629. Høffd.
FH.^1.157. jf. bet. 2: (i kirkehistorien) har
jeg fuldt samme Methode, som jeg med
Success har betient mig af udi min Dan-
marks Historie. Holb.Kh.c4v. Den siges at

bruge Methode, som fremsætter sine Tan-
ker ordentlig; altsaa er der Orden i Me-
thode. Høysg.S.a2v. H (nu næppe br.) om
medicinsk kur (jf. Kurmetode j. Tode.ST.
11.104. i Hospitalet betiener (man) sig
af en besynderlig Methode for (nu: til^

at helbrede Feber, som skeer ved et koldt
Dryppebad. FrSneed.1.558. 2) (ofte m. over-

gang til bet. i) om logisk opbygget tanke-
system ell. en herpaa beroende systema-
tisk orden, planmæssighed i en (viden-
skabelig) undersøgelse ell. fremstilling, under
et vist arbejde. Min syntactiske Methode.
Høysg.S.aS*: Hans Foredrag var klart,

men med en saa stærk Stræben efter „Me-
thode" og Grundighed, at det virkede
lidet „electriseTenåe". E.Kaarsb.M.198. et

meget velskrevet Værk, med fast Logik
i Bevisførelsen, solid historisk Lærdom
og; god kritisk Metode. NMøll.VLitt.III.58.

II
i forb. m. i. Der er ingen Methode i hans

Foredrag. V80. uden for O især i talem.

der er metode i galskaben, se Gal-
skab 1.1. CJ Metode -lære, en. lære

om ell. fremstilling af de for en videnskab
ell. kunst specielle metoder; metodologi ; me-
todik. JBaden.FrO.(u.'M.et)iodio\ogie). (Rask
har) givet den sammenlignende gramma-
tiks metodelære i al øaskeTig klarhed. Jesp.
SprU.13. metodisk, adj. [me'to'^is^',

ogs. me'toåis^', 1. br. me'to'dis^] (Jf. ty. me-
thodisch, fr. méthodique; fra lat. metho-
dicus, gr. methodikos; afl. af Metode; især
(S)omfremgangsmaade, handlemaade, hand-
ling, virksomhed olgn.: som er i overensstem-
melse med, udføres efter en bestemt metode;
systematisk; planmæssig; ogs.: viden-
skabelig; i videre anv., om person: som
handler, gaar frem (systematisk) efter en
bestemt metode. Mette store Slag blef
holt methodisk nok. Holb.Paars.184. (han
har) benævnt Urterne med de Navne, som
de pleje at føre i Apothekerne, i hvor-
vel de ikke ere met)iQåisk.LTid.l739.501.
Methodisk Angreb. Det er modsat det
„bruske Angreb", skal gjøre Udfaldet sik-

rere og formindske Ts^iet. MilConv.V.313.
Steensby.Geogr.90. Dagen gaar med lidt

Gymnastik, som er parodisk og en Haan
mod al methodisk Legemsøvelse. 5ø»ne-
lycke.Sp.237. (spøg.:) dræbe Folk metho-
disk (o: efter alle kunstens regler). VSO.
Metodisme, en. [metoidisma] (Jf. eng.
methodism; <iJ Metodist; især teol.) meto-

disternes lære og religionsopfattelse;
ogs. om den metodistiske bevægelse, de meto-
distiske sekter ell. kirkesamfund. Listov.Brød-
rene Wesley.(1861).52. MNeiiendam.Frikir-
ker og Sekter. (1927). 63. Metodist, en.
[meto'disd] ftt. -er. (ty. eng. methodist; til

Metode) 1) (nu næppe br.) person (især
forsker), der gaar metodisk til værks,
arbejder efter et bestemt system; metodi-

10 feer; systematiker. Skrivter af Naturhi-
storie-Selskabet.IVl. (1797). 85(86 u. medar-
tet^. 2) (fra eng. methodist; spec. anv. af
betl; jf.KNyrop.OL.III.136; især teol.) om
tilhængerne af en (i det IS.aarh.'sbeg.i
Englandopstaaet) religiøs bevægelseinden
for den anglikanske kirke (der opr. sagdes at

dyrke fromheden efter en bestemt metode, at

„leve efter bibelens metode"). Methodisteme
ere et slags Folk i Engelland, som fore-

20 give en besynderlig Hellighed. IrTid.i74.3.

447. FrSneed.1.536. MNeiiendam.Frikirker
og Sekter.(1927).66. H hertil bl. a. Metodist-
kapel, -kirke, -prædikant, -præst, -samfund.
metodistisk, adj. [meto'disdis^] (teol.)

adj. til Metodist (2) og Metodisme. Kirke
Leks.III.242. den metodistiske Bevægelse.
MNeiiendam. Frikirker og Sekter. (1927). 76.

den biskoppelig-methodistiske Kir-
kes Ritus. MinSkr.^1^1862.

30 Metre, en, et. se I. Meter.
Metrik, en. [meitri^-] ftt. (i bet. 2) -ker.

(ty. d. s., fr. métrique I bet. 1 ; fra lat. (ars)

metrica, gr. metriké (egl. fem. af adj. me-
trikos, se metriskj; især æstet.) 1) lære om
de i et sprog forekommende rytmeformer, der

fremtræder i bunden form; lære om vers-
bygningen som helhed (om versemaal, rim
osv.); verslære. JBaden.FrO. Recke.Vers-
lære.8.

|| J^ ^ videre anv., som betegnelse for
40 den del af rytmikken, der behandler takt-

arterne og de enkelte taktdeles betoning. Mu-
sikL.II.88. HPanumB.ML.60L 2) lære-
bog i metrik (1). Heib.Pros.III.415. For-
søg til en dansk Metrik. CAThortsen.(bog-
titel.1833-34). Vi havde Metriker før vi

havde Digte.Brandes.E.lSe. 3) (1. br.) vers-
opbygning; versifikation. Mellem . .

Særegenheder i Forfatterens Metrik kan
man bemærke, at han scanderer Ordene

50 „Piano" og „Pianist" som Trestavelsesord.
Heib.Pros. VIL339. Metriker, en. [ime?-

trigsT] ftt. -e. (afl. af Metrik; især æstet.)

person, der studerer (er inde i) metrik;
ogs. (m. kvalificerende bestemmelse) om dig-
ter m. henblik paa hans versifikatoriske evne.

Heib.Pros.lII.416. Becke. Da.Verskunst.L
(1881).7. denne digter er en fin metriker

j

metrisk, adj. [ime'tris^] intk. og adv. d. 8.

eU. (8j.) -t (Meyer.^(1878).520). (ænyd. d. s. i

^ bet. 2 (SørenPoulsen Gotlænder. ProsodiaDa-
nica.(1671).2) ; jf. fy. metrisch, fr. métrique

;

fra lat. metricus, gr. metrikås; til gr. mé-
tron, maal (se Metrumj; jf. Metrik) 1)

(fagl.) til I. Meter: som angaar meter-
systemet, er grundet paa maaleenheden

1 meter, (især i faste forb.). metrisk maal
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(Sal*X VIJ.027), maalsystem (MøUHJV.
235) ell.(især) system, fj/.Meter-maal (1),

-system) om det maalesystem (decimal-, ti-

deltngssystem), der grunder sig paa meteren
9om enhed. Meyer.^(1878). LandbO.III.
567. metrisk centner, (fagl.) d. s. s.^e-
tercentner. Meyer.^ SaUXVlJ.027. me-
trisk hestekraft, karat, pand, s* He-
stekraft 3.2, Karat 1, Pund. det metriske
punkt, (hogtr.) mindste enhed, svarende tH
haarspatiet paa Vmso m's tykkelse, i forsk,

skriftsystemer. 133 nonpareil =^ 798 metri-
ske punkter = 300 millimeter. Selmar.^21.

2) (æstet.) som adj. til Metrik, Metrum: hø-
rende til (læren om) versemaalet eU.

versifikationen; ogs.: bestaaende af,
forfattet paa vers. LTid.1730.89. Kingo
haver efterladt i Mscr. en Metrisk Beskri-
velse (af Kronborg). EPont.Atlas.il. 275.
Mange Digtere have behandlet et lignende
Emne . . med stor metrisk Kunst (Bran-
des. 1. 401 : Versebygningskunst^. Brandes.
DD.58. Metriske Forsøg. OCMolbech.(bog-
titel.1882). Oehlenschlågers metriske Sans
for det antike YeTsem&al.VilhAnd.G.92.

||

J" tU Metrik 1 slutn. metrisk ordnet Kir-
kesnnsJohsSteen8tr.MK.93.HPanumB.ML.
601. jfetmin, et. ['me'trom] (sj. Meter.
[ime'dar] VVed.BK.306). i best. anv. alm.d.s.;

ogs. (i best. f.) metnim(m)et ['me'itrom'afj

ell. (oftest) metret ['me- ' traf] (jf Saaby.'');

flt. metra ( Glahder.Betskr.) eU. (I br.) metre
[ime-(')tra] (NisPet.SGJ254). {jf.oldn. metr,
en^. metre, fr. metre; fra lat. metrum, gr.

métron (vist besl. m. I. Maal^; sml. I. Meter,
Metrik osv.; metr.) formen af et vers (en
verslinie), bestemt ved samtlige karakteri-

stiske egenskaber (som versfødderne, antaUet af
disse olgn.); versemaal. JBaden.Gram.272.
Aarestr.SS.V.24. Recke.Verslcere.31. I Alad-
din har Metret paa de Steder, hvor Lam-
pens og Ringens Aander optræde, bestemt
musikalsk Karakter. Ft7A4nd.(T.ii 6. (Swin-
bume) legede med Rytmer og Metra, Rim
og ¥ignTeT.NMøll.VLiU.111.624.
flette, propr.; undertiden (især i ssgr.)

m. ubest. art. en. ['mæda] flt. (sj.) -r. 1) (især

i ssgr.) som nedsæt, betegnelse for en kvinde.
*hun erenSjuskemette.DagNyh."/*! 930.
15.8P.4 j/. Mette- Ged t«. Ged 2.1. 2) som
navn paa dyr; især: 2.1) (især dial.) som
navn paa geden eU. faaret. Moth.M135.
•Mette løber ængstlig om og bræger. Oehl.

DigtnJ.41. *hun malkede sin Ged . . |
rolig,

Mætte! rolig! bad hun, |
men den sparked.

Drachm.VS.108. Esp.231. Feilb.1.406^.17.
305. Væderen kaldes Mads og Faaret
Mette. DF.1928.51. 2.2) (jy.) som katte

-

navn. Feilb. S) ^ i forb. brede Mette,
navn paa et kortspil (i hvilket de(n) ta-

bende kaldes Mette^. GlSpil.72. | ogs. om
ruder dame i dette spil. smst.

Metusalem, propr. eU. (i bet. 2) en
(spøg. (ved tilknytning til H. Lem 3) : et).

Sme'tusailæmC)] ((f) Matusalem. Holb.Vgs.
^.2. saJ.lJ.Y.9). flt. (i bet. 2) -(m)er. I) som

propr.: navn paa det menneske, som (efter
lMos.5.27) skal have levet længst (969 aar);
i sammenligninger, spøg. udtr., der angiver
en meget høj alder for en person eU. (sjæld-
nere) en ting. jeg følger Fornuften, som
har været til fra Mathusalems Tider. Holb.
Vgs.1.2. Drachm.XII.139. især i forb. som
saa gammel som Metusalem, se u.U.
gammel 4.i. 2) (dagl.) som betegnelse for

10 en ældgammel mandell.(sj.) ting. Meyer.^
(1878). han er en hel (ren, rigtig) metu-
salem

i (flt.:) UethusalemeT. Lodde.NTJ48.
Il

hertil (sj.) Metusal-inde (o: ældgammel
kvinde. Reenb.I.146).
]IIeabilier,^Z. seMobilier. Menble,

Meablement, meublere, se Møbel,
Møblement, møblere.
Meate, en ell.f et(JBaden.FrOJI.80).

['mø da ell. m. fr. udtale] (sj. skrevet Møte.
20 MarskStig.(1834).48. VigMøU.HJJ98).flt.-r.

{fra fr. mente; til lat. movere, bevæge (se

movere^; jæg.) kobbel jagthunde (ste-

vere), dér er dresserede til parforcejagt.
CU.1833.(EBodenhof.Hofliv.(1913).15). to
Ryttere . . fulgt af en Mente halsende
Hunde, (holdt) deres Heste an hver paa
sin Side af Køretøjet. TTted.J'cBdJi^. Frem.
y*1927.omslag.2. jf.: Hjorte-, Ræve-,
og Haremeuter. BoganJJ.53. | (1. br.)

30 billedl. En Husskade flyver op fra Mar-
ken . . Næppe er den oppe over Træerne,
før en Masse Blrager giver sig til at for-

følge den under høje Vræl, lige til hele
Meuten forsvinder ind over Lolland. 4cA-
tonFriis.DØ.II.371. om personer: lad Het-
zen (o: forfølgelsen) gaa med Politihunde,
Forretningsmænd, den gudelige Mente og
hele Foreningen til Dyrenes Beskyttelse .

.

til man faar den arme Kvinde (o: en bar-
40 nemorderske) klappet i et Fængsel ! J FJe««.

A.I1.182. jf Meyer.
Mezzanin, en. [mæsa'ni'n] (ogs. skrevet

Messanin. FrSneed.1.335. Aarestr.SS.II.20.— nu næppe &r. Mezzanine. EPont.AtlasJI.
100. Luxd.Dagb.I.403. JBadenJFrO. jf.
Meyer), flt. -er. {fr., eng. mezzanine; fra ital.

mezzanino, dim. af mezzano, middel-, mel-
lemst, af lat. medianus, afl. af medius (se

Medium^' bygn.) lav etage, der er skudt
50 ind mellem de andre etager i en bygning, tsarr

mellem stuen og første sal. EPontAtlas.
11.101. jeg (hørte), at Ilden ikke, som
jeg havde troet, var i en Skorsten, men
i den øverste Mezzanin og Etagen der-
under. Gude.0.111. 'høit i Paladsets Mez-
zanin. Staffeldt.62. (det lykkedes) os at finde
et Lokale paa en lav Mezzanin paa Ny
Torv. Wied.USJ.72. jf: Slottets Meze-
niner (o: beboere af mezzaninen). Tode.ST.

60 1782.133. I hertU 6i. a. Mezzanin -etage
(LTid.l747J9. Meyer.), -værelse (S&B.).
mg (som forkortelse for meget godt^, se

megen 3.2.

Michaelis, subst. se Mikkelsdag.
91id, en, et. se I. Mide.
Mld-, i ssgr. ['mid-] (jf. dog Middag^.
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(pott Midie-, Midje-, se u. Mid-dag, -nat^.

{æda. mith- (se u. Mid-aften, -dag, -sommer,
midtstrøms), oldn. mi9-; egl. selvstændigt

adj.: ceda. mithær (se u. Mid-dag, -nat^,

oldn. miQr, got. midjis, lat. medius (jf. Me-
dium^, gr. més(s)os, sanskr. mådhya; egl.

sa. ord som midt; besl. m. Midje, II. Med,
III. med, I. Middel, II. middel; jf. ssgr. med
Mellem-, Middel-, Midt-, Midte-, Midter-

1|

undertiden har ordet faaet lydlig afsvækkelse,
se Megger samt Middag) i ssgr., der be-

tegner noget ved sidste led angivet som lig-

gende i midten, midt imellem noget, ell. som
betegner den mellemste, midterste del af (ell.

midtpunktet i) det, sidste led angiver. || m.h.t.
ssgr. af mid- og en s-afledning af et subst.

jf.u. midt-, t -aars, adj. (jf. middelaars)
d. s. s. -aldrende. *en Mid -Aars Mand.
Kyhn.PE.77. -aften, en. {ænyd. mid-,
medaften, æda. mith aftæn, oldn. mi5r ap-
tann; til Aften 1; nu kun dial.) tidspunkt
midtpaa eftermiddagen (da et mellemmaaltid
alm. indtages paa landet; jf. u. Mellemmad
2); ogs. om tiden mellem dette maaltid og
aftensmaden (nadveren) ell. om selve mellem^
maaltidet. Tinget (skulde) begyndes halv-
gaaen middag, og endes midaften. HoZ6.
DNB.675. *Ved Midaften Dagen hælder.
Grundtv.PS.V.539. naar Høstsolen holder
Midaften og Himlen blaaner smægtende.
Kierk. VI.22. Han har vist taget to Sopkner
tU Midaften. Schand.SB.20. Midaften, som
man fik Kl. 4^/3, bestod af samme Mad som
Lillemiddag: Smørre- eller Fedtebrød med
en Billing Ost eller Pølse til. AarbFrborg.
1918.53. Thorsen.160. || hertil ssgr. (oftest

betegnelser for mellemmaaltidet ved midaften)
somMidaftens-brød (MO.), -kost (smst.), -maal
(VSO. MO. Pont.F.1.5), -maaltid (vAph.
(1759). D&H.), -mad (JSneed.III.438.
Winth.VI.260. Thorsen.160. Feilb.), -nadver
(OrdbS.(Fyn)), -tid (vAph.(1759). Schand.
F.246. drdbS.(Fyn)) ofl. -alder, en.

(jf. Mellem-, Middelalder^. 1) {ænyd. d. s.,

oldn. miflaldr; nu sj.) den mellemste del af
et menneskes normale levetid. Lodde.NT.146.
*Vor Ungdoms Fryd, Midalders Ære,

|
Vor

svage Alders Trøstestav I Thaar.PB.6. om
personer i denne alder: Midalderen enten
driver eller kæmper med Strømmen, og
Alderdommen trækker sig ligesaa naturlig
tilbage i Stilhed. Orundtv.BrS.41. 2) (hos
sprogrensere) det midterste tidsrum i et folks

udviklingshistorie ell. (især) d. s. s. Middel-
alder 2. den Tid, som vi efter det sær-
egne Folks naturlige Udvikling kalde dets
Midalder.Barfod.F.I.166. Midalderens om-
fangsrige homUetiske Literatur. Brandt.
ChrPedersen.(1882).63. 1 Midalderen havde
Skovene et langt større Fladefang end nu
til Dsigs. ZakNiels.K.5. -alderlfg, adj.

adj. til -alder, t) (1. br.) til -alder 1: mid-
aldrende, en midalderlig Dame. Gjel.UD.
101. midalderUge Fruer. SvLa.HjG.15. 2)
(hos sprogrensere) til -alder 2: middelalderlig.

JohannesClausen.Brugen afGuds Ord.(1878).

14. mange af (købstæderne) skylde en mid-
alderlig Borg . . sin Tilværelse. IngvBond.
JB.26. -alders, adj. (nu næppe br.) d.s.s.

-Kldrende. Moth.MlOl. Han er noget nær
midalders. FSO. -aldrende, adj. {ænyd.
d. s. og mid-, medaldern(e), jf. oldn. miQ-
aldra; sml. -alder (1), -alderlig (1), -alders
og mellem-, middelaldrende) som er i den
mellemste levealder, hverken ung ell. gammel,

10 omkr. 35-50 aar. Mid-Aldrende klappede
med Hænderne og glædde sig, og de gamle
Graahærdede.. tsikede Gnd.Slange.ChrlV.
99. en ikke fuldt midaldrende, stor og
kraftfuld Mand. Blich.(1920).XV.22. Ing.
EM.II.183. De Midaldrende her i Sognet
kan hverken læse eller skrive. JakKnu.
GS.13. -bakke, en. (nu næppe br.) mid-
ten af en bakke (I). vAph.(1759). VSO.
Middag:, en. ['meda] Eømg.Anh.21.

20 (poet, sj. Midjedag. Grundtv.PS.11.153).
best. f. -en ['meida'an, 1. br. 'me|da-'q(a)n]

flt. -e [ime|da()a; højtid., 1. br. -|da"q8] ell.

(1. br.) -er [ime|da'ar] (GCGrøn.Napoleon
Smith.(1907).160. Wiwel.364). (æda. mith-
dagh {DGL.I.871. AM.) (jf.'fran mithium
dægi. DGL.I.848), oldn. miQdagr, miår
dagr, eng. midday, ty. mittag)

1) det tidspunkt midtpaa dagen (kl.

12), dasolen staar højest paa himlen;
30 ogs. om tiden umiddelbart (før og) efter,

brugt til spisning, hvil olgn. 1 .1) i al alm. Jeg
vil klage . . Aften og Morgen og Middag.
Ps.55.18. „det er idag den første i Maane-
den, og han har endnu ikke betalt sin
Leie." — „ . . det er jo endnu ikke Mid-
dag, han kan jo betale endnu." E.eib.Poet.

VII.314. *Middagblev det, en Middag
|
saa

stille, brændende hed.Drachm.UD.324. 1.2)

i særlige forb. || efter præp. efter middag
40 (jf. Eftermiddag;. Thiele. III. 63(se 1. 51).

jf. bet. 2: Jeg vilde i Gaar efter Middag,
det vil her i Egnen sige Kl. 1, igjen gaae
hen til min gamle \eximde.Sibb.I.122.
for (Holb.HP.1.3) ell. (nu kun) før mid-
dag ^j/. Formiddag^. *En Time før Mid-
dag, Madamen opstaaer. Thaar.ES.26. Det
er af megen Vigtighed at vælge de rette

Maaneskifter, naar man vil lægge Sæden
i Jorden. Giør man det ved tiltagende

50 Maane, saa maa det være før Middag, ved
aftagende Maane efter Middag. Thiele.IlI.

63. i middag, (nu kun dial.) i den fore-

staaende ell. lige forbigangne middagstid.

Jeg kommer der endnu i Middag, imn.
Feilb. i middags, i den lige forbigangne
middagstid, da jeg imiddags fandt Dig
saa reent forstyrret. Gylb.IV.325. Jeg var
der i Middags. £em». jf. AageHansen.Best.
og ubest. subst. (1927).191f. (nu 1. br. i rigs-

60 spr.:) om middagen ell. (nu kun dial.) om
middag (vAph.(1772).III. Blich.(1920).

1.4. Fetlb.), ved middagstid. Joseph kom
om Middagen. lMos.43.24. Han skal være
færdig med Maden om Middagen til Klok-
ken 11, og om Aftenen til Klokken 5 eller 6.

SøkrigsA.(1752).§524. Om Middagen blev
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jeg kaldt paa Dækket ved det afskyelige
Raab: „En Mand oveThoTdl" SfBilU.GalJ.
68. Feilb. tilmiddag. 1. indtU middagstid.
Han lagde sig Eiol±en fem, og sov til

(indtil) Middag. VSO. Feilb. 2. i middags-
tiden; ved middagstid (j/. Grine-til-Middag^.
malke til middag, se malke sp. 840*^. isan-

i forb. sove til 'middag ell. (nu kun dial.)

til middags (vApk.(1772).III. OrdbS.
(Falster)) eU. (l.br.) sove middag (Rode.
Moderen.(1920).22), sove middagssøvn. Moth.
MlOl. VSO. SMich.Dø.20. S. i den fore-
staaende middagstid. MO. det kan vi tale

om tilmiddag
j ||

god middag, (nu kun
spøg.) brugt som hilsen, naar man mødes
midt paa dagen. WiwetJ).10. OehlJSkr.1.6.

halvgaaen middag, se halvgaaenl. høj,
højlys middag, se II. høj 7.2, højlys (og
I. Lygte l.s). astronomisk (MO.) ell. (nu
isa^) sand middag, (astr.) det tidspunkt,
da solens centrum staar i øvre kulmination.
Bugge.Astr.o7. SaUV.412. || holde mid-
dag, holde fri (for at kunne spise og hvile)

midt paa dagen. VSO. Feilb. || i forb. m. en
foreg, tidsbestemmelse, inden Lørdag Mid-
dag Kl. 2. JurFormularbog.^196. jeg traf
ham søndag middag (ogs. undertiden i søn-
dags middags^ j i forgaars middag(s),
se Forgaars 1. i gaar middag eU. (nu i

rigsspr. oftest) i gaar middags, i gaar
ved middagstid. Det hedder igaar Moirøes,
Aftes, men i Gaar Middag, i Gaar For-
middag . . Eftermiddag. Dog begynder
man nu ogsaa at sige igaar Middags (osv.).

Levin, i Ga&Tmidd&gs. Aakj.VBj222. Feilb.

II.7. i dag middag, (nu ikke i rigsspr.)

d. 8. 8. i middags. Crram.Breve.138.

2) om (den spisning, der finder sted ved)
dagens hovedmaaltid, dersomregel ind-
tages midt paa dagen (kl. 12 ell. senere)

ell. (især i Kbh.) efter arbejdstidens op-
hør (kl. 5-6 ell. senere) (jf. Diner, Unnenj.
2.1) i al alm. Jeg veed nok, at Middagen i

Kiøbenhavn har faaet en fire å fem Timers
Udsættelse, og indfinder sig om Vinteren
ikke, for Soel er gaaet ned.Bahb.LB.II.454.
Sønnen kom efter Faderens Død til Odense
i den lærde Skole; hos en Faster boede
han, hos adskUlige Borgere havde han
Middagen fri hele Ugen. Sibb.ll.45. der er
Middag Klokken ti om Formiddagen (hos)
Danmarks første Bogtrykker .. Gotfred van
Gehmen. HCAnd. VIII.103. Berthelsen fik

. . den sletteste Middag, han længe havde
spist. Bergs.Hvh.51.

JH
styret af præp. til ('se

ogs. bet. 2.$). „hvad ..fik (I) til Middag."—
„Sagosuppe og Frikadeller." Eeib.Poet.VI.
29. Man samledes jo om Aftenen til Mid-
dag. JVJens.A.1.32. 'glemte blot Kokken
Kartofler til Middag,

|
saa foer han i Flint,

LCNiels.RR.41. være gaaet til midda
(dagl., spøg., næsten vulg.) om person
ting: være borte. || billedl. *Koen sin Mid-
dag i Kløveren gumler. DrachmJ)VE.147.
2J5) om gæstebud, selskab: mer ell. mindre
festligt middagsmaaltid; middagssel-

dl.

skab (Levin siger om denne anv.: „Nyeste
Galskab, opkommen i Dagbladene 1868"^;
ofte i forb. give (en) middag, han (havde)
udstedt Indbydelser til en stor Middag.
Goldschm.VII.24a. Krog (gav) paa sin Fød-
selsdag en meget smuk lA.iddtig.sm8t.560.
Han havde . . bedt til en mindre Middag.
Baud.AB.183. En . . Nutids-Bourgeois, der
skal besørge en halv eller en hel Snes

10 Middage om Måneden i Saisonen. JPJa-
cobs.ManesJL282. bedre middag, se I.

bedre 5.i. middag med dans, se Dans l.i.

2.3) i forb. som spise sin middag (EC
And.IV.38L GyrLemche.FS.356) ell. (især
om foreteelsen i al alm.) spise middag ell.

(oftest) spise til middag (nu næppe br.

spise til middags. vAph.(1764)), indtage
middagsmaaltid(et). Jeg vil spise til Mid-
dag hos Peche. EolbJeanJII.1. 'Knap fik

20 han Middag spiist, før alt
| Han ileoe til

Orgons Kone. ChrBorup.PM.431. vi skal
spise til Middag i Haven. Heib.Poet.VlI.22.
Ellen havde maattet love Aage, at de
skulde spise Middag, inden de gik i Ti-
voli. PDrachm.K.70. Middag spiste man
KL. 12. AarbFrborg.1918.52. (sj.:) Oda laa-
sede Døren til sit Værelse. Moderens Op-
fordringer geimem Døren til at spise no-
get Middag (o: middagsmad) besvarede

30 hun vredt. VBergstrøm.M..S5.

3) (nu især dial.) om solens position, naar
det er middag (1); syd. de grændser imod
Middag med Jødeland, imod Norden med
det mindre Armenien. LTid. 1722. Nr.5.3.
ligge imod Middagen. vAph.(1759). Solen
stod midtvejs mellem Øst og Middag. Rørd.
S.36. Solen staar i Middag. OlesenLøkk.
KB.61. Feilb.

Middags-, i ssgr. af Middag, især i

40 bet. 1-2, fx. (foruden de ndf. me^agne) til

Middag 1: Middags-døs, -himmel, -luft,

-lummer, -malkning, -tog, -varme; til Mid-
dag 2: Middags-dragt, -glad, -indbydelse,
-kjole, -paaklædning. -abonnement,
et. det at abonnere paa ell. sted (pensionat
olgn.), hvor man abonnerer paa middags-
maaltideme. en Halvfætter, der levede
her i Byen som Ungkarl og kjendte alle

Restaurationer og en god Del private Mid-
50 dagsabonnementer. CMøUP'F.185. KLars.

GV.129. TelefB.1931.8p.4995. -abon-
nent, en. (jf. -abonnement samt -kost-
gænger; 1. br.). S&B. -bed, et. (dial.)

middagshvil. AarbEolbæk.1922.10. Made-
lung.GM.118. -bestik« et. ^ bestik, der
udregnes om middagen. Harboe.MarO. regne
Middagsbestik. SchellerJdarO. -blad, et.

(mods. Morgen-, Aftenblad^ avis, der ud-
kommer ved middagstid. Dagen.*liil898.2

60 sp.4. FrPoulsen.MD.107. -blomst, en. ^
isblomst (2.1), Mesembrianthemum L. (mange
arter har blomster, der først aabner sig i

fuld sol). TypeAtlas.(1881).tvl.VI. HavebrL.'
11.135. -blund, en ell. et. d. s. s. -lur.

OeconH.(1784).III.85. han følte Trang til

at lukke Øinene og faae sig en lille Mid-

XIH. Renjtrjkt a/» 1932 90
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åagshlnnd. Ing.EF.VL45. D&E. -bord,
et, bord, hvorved der spises til middag; øgs.

(og især) om selve middagsmaaltidet. Naar
der spises reent op ved Middagsbordet,
hedder det: „Nu faae vi godt Veirl" Thiele.

III.22. Middagsbordet . . havde været
oplivet af muntre . . Samtaler. jHrz.ÆJ'.

173. Efter Middagsbordet gaaer jeg paa
Comoedie. E.CAnd.Breve.1.71.

||
(nu næppe

br.) om middagsabonnement olgn. betale
ti Rigsdaler om Maaneden for sit Mid-
dagsbord. VSO. holde Middagsbord, stnsf.

-bredde, en. ^ den geografiske bredde for
et skib, udregnet ved middagsbestik ell. -ob-

servationer. Scheller.MarO. -cirkel, en.
I) (nu 1. br.) d. s. s. -linie 1. Fra denne Tid
varede Afflydeisen, indtil Maanen var
rykket over Middagszirklen.Jleiser.I.5ii,
VSO. 2) (astr.) astronomisk instrument til

observation af en stjernes passage gennem
meridianen; middagskikkert ; passageinstru-
ment. SaUXVIII.939. 3) (nu sj.) middags-
selskab, jeg (sender) Dem . . indlagte In-
vitationskort til en UUe Middagscirkel hos
min Tante i Bag. Bøgh.III.219. -dame,
en. (jf. -herre ; 1. br.) kvindelig deltager i et

middagsselskab.AHenningsen.BM.48. -fest,
en. (nu sj.) fest med middagsselskab. HCAnd.
XII.60. -flade, en. (astr., nu 1. br.) plan
lagt gennem en meridian; meridianplan.
VSO. MO. D&H. -forskel, en. (nu 1. br.)

d. s. s. Længdeforskel. VSO. MO. D&H.
-fremmede, pi. (jf. -gæstj gæster til

middag (2) i et hjem. KLars.Ix.119. -fri,
adj. i forb. have middagsfri, (jf. -fri-

hed; 1. br.) have fri i middagsstunden, hun
(skulde) kun expedere, mens hendes Assi-
stentinde havde Middagsfri. EJuelHans.
TK.216. -fribed, en. (jf. -fri; 1. br.) det

at være fri (fra sit arbejde) i middagsstun-
den. Schand.SB.259. Budde.TreSmaafortæl-
linger.(1881).42. -frokost, en. (nu næppe
br.) om frokost, der spises midt paa dagen,
ell. om frokostmiddag. VSO. MO. -silde,
et. (nu 1. br.) middag (2.2) ;middagsselskab. CH
Holten.0.207. Brandes.VLI.150. CP -glans,
en. (jf. -\ys) solens stærke lys midt paa da-
gen; ofte btlledl. (jf. Glans 3/ hin store
Kunstnerinde . . der, skiøndt hun, da jeg
saae hende, ikke mere var i sin Middags-
glands, dog endnu straalede . . ufordunk-
let. Rahb.E.IL49. *Saa vidt som Lyset ræk-
ker med sin Middagsglands. OeU.ND.143.
han skal føre din Retfærdighed frem som
Lyset, og din Ret som Middagsglandsen
(Ghr.VL middags \js).Ps.37.6. Racine— det
er „solkongen", majestætisk i sejrens og
mdme de Montespans middagsglans. VVed.
CIO. -grosserer, en. (jf. -herre; ned-
sæt.) grosserer, der ofte (og gerne) deltager i

middagsselskaber. JakKnu.A.7. den tyknak-
kede Middagsgrosserer ai^rede Gaarsda-
gens Champagne.Powf.iP. VIII.47. -gæst,
en. dels (jf. -fremmedej om person, der som
(indbudt) gæst deltager i et middagsmaaltiå
ell. spec. et middagsselskab ; dels om person,

der mod betaling, som middagsabonnent, spi-

ser middag et sted. Moth.MlOl. (den konge-
lige familie) vare Hendes Majestæts Mid-
dags-Giester. ChrFlensb.DM.III.34. Min
Fader var to Dage om Ugen en stadig
Middagsgjæst hos sin Datter. Gylb.EV.66.
MO. -bede, en.{glda.middagxhete(Suso.
45)) stærk solvarme midt paa dagen. Biehl,

DQ.IIL177. *vU Du favne Ham i Aften-
10 freden,

|
Saa maa Du følge ham i Middags-

heden. Pic^.1.48. SMich.Dø.l03. -herre,
en. (jf. -damej herre, der deltager i et mid-
dagsselskab ell. ofte er til middagsselskaber.
en bekjendt Middagsherre (havde) ved en
Begravelse (taget) Fejl ved at sige „Vel-
bekomme 1", da han trykkede den Afdødes
Efterladte i Haanden. CMøll.M.IIL139. jeg
er gallaklædt som en Middagsherre. Thu-
borg.KV.24. -bvil, et. Eecke.Archilochos.

20 (1878).12. Svenden var den eneste der
undte sig lidt Middagshvil, han sad og
læste Avisen.AndI\'x.PE.ILl30. O -hvile,
en. {ænyd. middags hvUe) de naaede en
Dal, som syntes Øxen-Driveren beqvem
til Middags-HvOen og til at lade Studene
græsse.Biehl.DQ.II.359. min Middagshvile
har han ogsaa forstyrret. Naa, jeg vil dog
sætte mig hen iglen.Hrz.XVI1.36. UngdGl.
11.5. -hojde, en. (især astr. ell. ^) høj-

30 den af solen i meridianen, højden af solen

ell. en stjerne i kulminationspunktet (jf. Me-
ridianhøjdej. *skynd Dig, Bisp I | Alt fra

sin Middagshøide synker Soleix.Meisling.

(Bahb.Sandsig.752). Solen stod allerede i

halv Middagshøjde. Pørd.ya.i 6. Sal.^XII.
120. n GJ billedl. Menigheds-Livet . . har
naaet sin Modenhed . . og Oplysningen
sin Middagshøide, som er Soleklarheden i

Aanden. Grundtv.(KirkeligSamler.I V.(1858).
40 20). Salomo har overskredet sit Livs Mid-

dagsh0jdeJ5randes.ZyiJJ.5i7.-kikkert,
en. (astr.) d. s. s. -cirkel 2. Bugge.Astr.19.

SaUXVIIL939. -klokke, en. (nul.br.)
klokke, hvormed der ringes til middag. ChrBo-
rup.FM.34. 'Middagsklokken yndigt klin-

ger
I

Hist fra Nonneklostret op. Winth.
11.6. HCAnd.II.236. -kost, en, (nu næppe
br.) d. s. s. -mad. Moth.M102. han . . drik-

ker Tee Vand til Middags- og AftenKost.
50 Ew.(1914).IV.92. -kostgænger, en. (1.

br.) d. s. s. -abonnent. D&H. -kreds, en.

(nu næppe br.) meridian. AWHauch.(1799).
722. VSO. MO. -kokken, et. køkken (3),

der serverer middag ell. leverer middagsmad
ud af Jiuset. Krak.l923.IL695. Middags-
køkken og Fensionat. Pol.^^/i 1929. 18.sp.4.

-lag, et. (jf. Lag 4.2; nu kun dial.) mid-
dagstid, -stund. Moth.M102. Man begav sig

. . iMiddags-Laget paaHjemveien.Grwnd^v.
60 Snorre.IIL186. Blich.(1920).XIlI.96. Mid-

dagslavet varede fra Klokken tolv til Klok-
ken to. Gravl.Vejrgabet.(1917).150. Feilb.

-linie, en. 1) (jf. -cirkel 1; astr.) den

linie, hvori meridianen skærer horisonten,

ell. den skyggelinie, der efter en lodret stang

falder lige i syd-nord, naar solen er i sand



1429 Middasrsliir Middassstnnd 1430

middag (jf. -skygge^. Samme Pyramide .

.

viste . . den rette Middags-LLoie. iTwi.
1726.141. Bugge. Astr.317. Harboe.MarO.
SaUXI.470.

II
billedl. den Spanske Soel,

der i Carl den 5tes Tid var i Middags-
linien . . begyndte allerede at hælde imod
Vesten i Philip den 2dens Regieringstid.
Schytte.UR.1.99. Denne Fyrmester . . havde
ganske afgjort passeret sin Middagslinje.
JacPaludan.F.29. 2) (sj.) ækvator. Lodde.
NT. 378. den menneskelige Aandsdan-
nelse, hverken alt for nær Middagsliniens

flødende Sol, eller . . Polernes lis.Molb.
\284. -lur, en. ^j/. -blund, -skraber,

-slam; dagl.) (lille) middagssøvn, (det er)

sandt at tage sig en Middags-Laur. Argus.
1770JNr.6.2. naar jeg saa har faaet mig
en lille Middagsluur, skal jeg komme tU-
hzge.Heibæoet.V11.51. Bich.1.63. Cp -lys,
et. (jf. -glansj solens sUsrke lys midt paa
dagen. 'Og kunde jeg mig ind i Natten
svøbe,

I
Den skulde mig som Middags-

lyset Tøhe.SalmHj.9.5. ei frygte du for
. . Sot, som jager frem ved Middags-Lys.
P8.91.6(Lindberg). MO. -maal, et. (dial.)

dels om middagsmaaltid ell. fodring om mid-
dagen; dels om den mælk, der malkes om
middagen (jf -mælk). Moth.Ml02. VSO.
IV.M6. Søndag Formiddag mellem Van-
ding og Miåd&gsmåa.\.AndNx.PE.L292.
Esp.223.228. Thorsen.160. FeUb. -maal-
tid, et. (jf.-msial; især m) middag (2(i));

middagsmad. 'Den Fattige man seer bag
Øret sig at klaa,

i
Bekymret hvad han

skal til Middags -Maaltid f&a.Holb. Paars.
252. at indbyde mig enten til Froe-
kost, eller MiååagsM&altiå. Etc.(191å).IV.
260. Jeg havde indtaget et . . velsma-
gende Middagsmaaltid, var lidt oprømt.
Kierk.IIl.188. Panum.455. -maa, en.

mad, der spises ved middagsmaaltidet (jf.
Middag 2); ogs. undertiden om selve maal-
tidet. Moth.M102. hun er ude at lave
os en lille Middagsmad. ffos^r.SpT'.II.iO.

*Jeg har været tU Middagsmad
|
Oppe

hos Kongen paa Slottet. jfi'eZms..^F. 75.

naar man . . først kan gjøre sig nogen
Forventning om Middagsmad Kl. sex om
Eftermiddagen, er det en egen Sag at

stryge dette Maaltid (o: frokosten). Tops.
11.56. -meridian, en. (jf. -linie 1; astr.)

den halve storcirkel gennem et sted paa
jordoverfladen og begge polerne (i hvilken

alle punkter har middag paa samme tid).

Scheller.MarO. -mselk, en. (jf. -maal;
landbr.) den mælk, der malkes om middagen.
VSO. MO. LandbOJn.568. Feilb. OrdbS.
(SjæU.). -pause, en. pause (i arbejdet),

der holdes midt paa dagen (oftest fra 12-

K^i)). AndNx.PEJII.257. -penge, pi.

(foræld.) 8um, der (indtil 1794) ydedes
marskandisere olgn. for at komme ttl stede

ved auktioner i Kbh. Pl.^^lil794. Baden.
JurO. -plads, en. ^ den (ved pejling, vin-

kelmaaling, observation osv. bestemte) plads,

som et skib indtager kl. 12 middag. Scheller.

MarO. -post, en. deti post, der ankommer
ell. udbringes om middageyi. TopsJI.470.

II
som avisnavn. Middagsposten. (avistitel.

1901-09). -punkt, et. (jf -højde; 1. br.)

kulmination (2). Solen steg, naaede Mid-
dagspunktet, dalede igien.Goldschm.VII.
225. O -po, en. ro, hvUe (jf.-hvUe) i

middagsstunden; tidligere ogs.: madro un-
der middagsmaaltidet (VSO.). Mau.4161.

10 'en Kiøvermark til Middagsro. PMøU.1.97.
-selskab, et. selskabelig sammenkomst med
middag (2); ogs. om alle deltagerne. Kierk.
V.47. VortHJJVl.18. -side, en. (glda.

middaws sidhe (2Mos.26J8(GldaBib.)); til

Middag 3; nu nappe br.) sydside, de Is-

raeliter som af Mose bleve sendte fra
Ørken Paran . . begyndte deres Gang
langs med Canaans Hav ved Middags
Siden. LTid.1726.154. Beiser.I.205. vAph.

20 (1764). D&H. -skraber, en. (dagl, især
spøg.) d. s. s. -lur. Schand.F.458. Nyboders-
manden, som havde lagt sig for at tage en
Middagsskraber. CMøll.PF.134. -skygge,
en. (jf. -linie 1 ; nu 1. br.) den skygge, en gen-
stand kaster, naar det er middag. Mid-
dags skygger falder til Noråen. Moth.S405.
KSelskNyeSkr.V.370. MO. -slum, en. (nu
næppe br.) middagslur. Træt af at spise
og drikke, og fortælle mig Eventyrer,

3» sidder han . . og faaer sig en Middags-
slum. Pram.J.558. RiberJl.31. -sol, en.
om solen, naar den om middagen staar
højest paa himlen, ell. om det stærke solskin

midt paa dagen. 'Saa reen seer ikke Him-
len ud,

I
At jo en Skye med Storm og

Slud
I
Kan Middags-Solen møde. Kingo. 74.

Middagssolen begyndte at brænde ham
for hedt. Ing.EF.IL7. Det kan . . let ord-
nes saaledes, at (soveværelserne) alle faa

40 Sol, nogle Morgensol, andre Middagssol.
VortHj.IV2.156. || billedl. »at hædre (ham)

|

Som hele Digtekonstens Middags-Sol.^a^-
ges.DV.VI.393. -spise, en. (nu sj.) mid-
dagsmad, at skaffe (mandskabet) varm Mid-
dagsspise for taalelig Betaling. 3fB.i8J8.
108. (jeg) gav til Leiebibliotheket, hvad
jeg skulde kjøbe Middagsspise for. HCAnd.
XI.64. AarbSorø 1925.22. -spisning, en.

(nu 1. br.) det at spise tilmiddag: miadags-
50 maaltid; middag (2). Hauch.MfB.37. En
Søndag sad denne Familie, efter endt
Middagsspiisning, omkring Kaffebordet.
Gylb.XIl.9. ECAnd.Breve.L120. -sted,
et. 1) (glda. medagz stæt; nu især dial.)

det sted, hvor solen staar om middagen; syd.

Moth.M102. »da i Middagsstedet
I
Man

saa' den gyldne Sol. Gruyidtv.PS.Vn.296.
UBirkedal.LTF.129. Feilb. Bagningen fore-

gik gerne tidligt paa Morgenstunden. Der
60 er et gammelt Ord, der siger, at man

skulde have Brødet i Bagerovnen, naar
Syvstjernen er i Middagsstedet. Halleby.70.

2) (sj.) sted, hvor der spises til middag. Tur-
néen . . kom til et Middagssted. Bang.Ex-
centriskeNoveller.(1885).116. -stund, en,
tiden midt paa dagen (da der spises og gøres

90*
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ophold i arbejdet). Moth.M102. Den 7. Jan.

saaes i Middags Stunden fra Klokken 11

til 1 Udi Stokholm 3 Soele. Borrebye.TF.37.
(han) bad mig . . at besøge sig i Mid-
dagsstunden. ifCAwd.ZII.iSi. MO. Feilb.

-søTn, en. (jf. sove til middag u. Mid-
dag 1.2 samt Middags-blund, -lur, -skra-

ber, -slum^ lille søvn midt paa dagen (i

alm. efter middagen ell. frokosten); ofte i

forb.sove middagssøvn, tage sig en
middagssøvn, faa sin middagssøvn.
Holb.Stu.III.5. Saasnart jeg har spiiset,

tager jeg min Middags-Søvn.sa.PAtios.JF.4.
Hr. Orgon har lagt sig, for at faae en li-

den Middags-Søvn. Skuesp.IIl2.6å. jeg so-

ver aldrig til Middag. Middagssøvn er
noget Syineri. Schand.TFJI.375. -taffel,
et. (nu 1. br.) middagsbord ell. -maaltid, især

ved et hof. Kong Christian IV . . holdt
Natteleie og Middagstaffel om anden Da-
gen. EPont.Atlas.IV.186. Middags Taffelet
(paa et værtshus) blev dekket til tre. Ew.
(1914).IV.43. -tid, en. (tidligere ogs. skre-

vet i to ord), (glda. middagx tiid, me(d)-
dags tidh (Brandt.RD.I.261.II.76.83.215),
mitdags tid (Mand.171), oldn. mi9dagstié)
tiden midt paa dagen; middag (1); ogs.: ti-

den, da der spises til middag. Hans Middags-
tid kom . . og han satte sig ene tilbords.

Ing.LB.I1.128. *En Middagstid mellem
Tolv og Eet

I
Engang var jeg rigtig i

Ymden.Winth.IV.41. Schand.TF.1.98. bil-

ledl.: "længe førend Middagstid,
| Er Li-

vets Sol alt gaaet hort. Aarestr.SS.V.209.

Il ofte i forb. ved (nu næppe fer. om^ mid-
dagstid ell. (poet.) ved middagstide
ell. (nu kun dial.) ved middagstider,
han skal høre Raab om Morgenen og
Krigsskrig ved Middagstid (Chr.VI: om
middags tiden). Jer.20.16. "Ved Middags

10 Tider var hun (o: Discordia) paa den høye
skole. Eolb.Faars.50. *Heden er tung ved
Middagstide. Eeib.Poet.VIIl.198. Feilb. om
høj middagstid, se II. høj 7.2. billedl. : gift

dig tidlig, hedder det, saa kunne dine
Børn voxe til og blive forsørgede ved
Middagstid. Eauch.VIJ9. -time, en. (tid-

ligere ogs. skrevet i to ord), (glda. medags
timæ, middagstid (Brandt.RD.I.101), oldn.

middagstimi) i flt., om timerne midt paa
20 dagen; i ent., om den time (i reglen kl. 12-1),

da der spises til middag og holdes middags-
pause; tidligere ogs. d. s. s. -tid. *En Krone,
der funkler med klarere Strimer,

|
End

Solen om Middags og Midsommers Timer.
BrorsJ224. Blomsterne (paa Mesembrian-
themum) udfolde sig i Middagstimerne.
Warm.Frøpl.211. -ur, et. (fagl.) solur,

hvis vertikalplan falder sammen med første

vertikal (øst-vest). Den gl.By. 1928-29.81.
30 -Tast, en. ^J, vagten kl. 12-4 (ell. -8). Ear-

I boe.MarO. SaVXVI.1095.
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