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overgaa oTer|»;aa

OTerg:aa, v. ['(ouar,gcV] (f overgange.

DL.l—4—17). præt. -gik, flt. (nu ikke i

rigsspr.) -ginge (Holh.Kh.240. Suhm.(SkVid.
XI1.129)) ;

part.-gaaGi ell. (nu ikke i rigsspr.)

^aaen (Nah.3.19(Chr.VI). Oram.Breve.57.
TidJ742.546) ell. (nu ikke i rigsspr.) -gan-

gen (LTid.1737.662. Paus.CU.I1.317), hvor-

til hest. f. og flt. -gangne (IJoh. 8. 14 (1907:
gaaede over). Thurah.B.203. MR.1810.333).
pass. præs. -gaas, præt. (1. hr.) -gikkes (i teo-

logisk og juridisk Indsigt . . overgikkes
han af ingen. JVJens.SS.48. Og hvilken
musikalsk Smag . . Den overgikkes kun
af (sangerens) pragtfulde Tekst PoUU1919.
7.sp.6). vhs. jf. Overgang || til dannelse af de

sammensatte tider bruges som regel være ved
de intr., have ved de trans, anvendelser, dog
bruges i bet. 4 baade have og (oftest) være,
jf.Mikkels.0rdf.423f. {glda.ower-ga.si, -gan-
ge, øwer-gaa, -gange, jf. æda. yvær gangæ,
gaa forbi, gaa hen (ValdLov.2.18); sml. gaa
over (u. gaa S2), oldn. ganga yfir, eng.

overgang, overgo, ty. iibergehen, got ufar-

gaggan; sml. u. erobre)

1) t til III. over 15: flyde, strømme ud
over; oversvømme. Vester-Søen (voksede)

saa høyt, at den udbrød næsten alle Di-
gerne . . og overgik de ved Elben belig-
gende Lande. Slange. ChrlV. 788. jf. bet. 4.1

:

*naar dig overgaar | Skum af Øjeblikkets
Bølger. Grundtv.PS. V.142.

2) til III. over 16, egl. : gaa hen over, pas-
sere et omraade. 2.1) (nu sj. i rigsspr.) til

III. over 16.i; egl.: gaa ell. lade noget gaa
hen over noget, især for at behandle,
bearbejde det; gaa noget over (se gaa
sp. 540"^-); i videre anv.: gennemgaa og
behandle, bearbejde (fra ende til anden).
den Fejl, at han opholdt sig mere ved
Tvivlene end ved Læresætningen selv, og
kortelig overgik, hvad som aldeles in-

gen Tvivl var underkastet. Videnskabens
TVinåpTmci]peT.PhysBibl.XX1.27. Det maa

huskes, at Formen A, hvori disse Vers
(af Marsk Stig-visen) findes, i det Hele er
stærkt overgaaet i en ny Tid; der har
vist her fundet en Tilsætning eller en Ud-
videlse Sted, som har hidført lidt for me-
get af det Gode. JohsSteenstr. Vore Folke-
viser.(1891).197. den smule græsning er
snart overgået (o: med kreaturerne). OrdbS.
(Sjæll). 2.2) til IIL over 16.2

|| f gaa,
rejse over et omraade ell. over til et sted.

Han er i Dag overgaaet med Smakken
til Jylland. YSO. De overgaaende (over
Bæltet) havde god Vind. smst.

|| (1. br.)

strække sig, naa tværs over noget, helt

over noget; vist kun i part. overgaaende
brugt som adj. overgaaende Tavler, der
har Størrelse som Bogens dobbelte Bred-
de, maa klæbes paa en bredere Fals og
ikke helt ind i Arkets Ryg, da de ellers
ikke vil falde fladt op. BibliotII.U.500.
2.3) til III. over 16.8.

||
(nu sj.) drage over

til og slutte sig til fjenden, slutte sig

til et andet parti olgn. (jf. gaa sp. 540^^^-).

13 ere fra den Romerske til den Evange-
liske Kirke oveTgangne.LTid.1737.387. En
Soldat, som overgaaer til Fienden, er en
Landsforræder. yisO.

II t kapitulere; over-
give sig (jf. gaa sp.540^^^'-). efter Avi-
serne skulde Dantzig saa got som være
overgaaen og have csLpituleret.Gram.Breve.
57. Fæstningen overgik ved Kapitulation.
VSO.

II
om ejendom, rettighed olgn.: komme

io paa andre hænder; skifte ejer; komme i en
andens besiddelse; overføres til en anden;
gaa over (se gaa sp.540^^^'). Naar jeg ar-

beidede paa en smuk Hat, (sukkede jeg)
naar jeg saae den overgaae i Hænderne
paa en . . Dame, som den . . ikke klædte
saa godt som mig. Gylb.IX.125. Forret-
ningen er overgaaet til et Aktieselskab.
D&H. 2.4) til IIL over 16.4: komme ell.

flytte(s), hensættes i en anden stil-

20 Ung, paa en anden plads, i nye om-
givelser, under andre forhold olgn.

\\

om person; dels om frivillig omskiftelse fra
et til noget andet; spec. (nu næppe br.): under
tale, foredrag olgn. begynde paa noget nyt
(et nyt emne , et nyt afsnit olgn.) (jf. gaa
sp. 540^^^-). (han) indviede vor nye Bolig
med et høitideligt Tedeum, hvorfra han
overgik i den skjønneste Phantasie, som
jeg vidste at have hørt af ham. Gylb.IV.

30 160. (jeg) overgaaer til et Emne hvor jeg
er bedre hjemme end i det hidtil Gjennem-
g8iSLede.JNPanum.Bornholm.(1830).Till.71.
overgaa fra Kølvandslinie til Frontlinie.

ScheUer.MarO. dels om ufrivillig ell. natur-
bestemt omskiftelse fra et til noget andet;
især (emb.): forflyttes til et andet sted, en
anden stilling olgn. vi vide, at vi ere over-
gangne (1907: gaaede over^ fra Døden til

ljiYet.lJoh.3.14. Naar saaledes en Politi-

40 mester efter fire Aars Tjeneste overgik
til et mageligere l^mheåe.PAHeib.VS.287.
Mange af mine unge Tilhørere ere nu nær
ved at overgaae til den Alder, hvorom
her \iajiå\es.Ørst.II.118. Haandværkerbørn
sendtes ofte hen at lære Latin, for bag-
efter at overgaa i Lære. VVed.BB.326. Sø-
manden skal overgaa til Arbejdstropperne
i Køhen]ia,Yn. Bønnelycke.Sp.l40. f dø. ikke
alt Haab er os betagen om Benaadelse for

50 de . . egenmægtigen Overgangne (o: selv-

morderne). NBlich.SL.41. \\ om ting ell. for-

hold; i forb. m.præp. i ell. til: komme over i

nye omgivelser;gaa over i, til (jf. gaa sp. 54P^).
Lugten overgik i Klæderne. FSO. Giften
er overgaaet i Blodet, smst. lovforslaget
overgik til 3die behandling

j jf. bet. 2.8:

Intet Lehn, Stamhuus eller Fideicommis-
gods kan for Fremtiden oprettes; det skal

ved Lov nærmere ordnes, hvorledes de
60 nu bestaaende kunne overgaae til fri Eien-

dom. Grundl.(1849).§98. 2.5) til lU. over
16.4; i forb. m. præp. i eZ^. til: forandres
til ell. udvikle sig til en ny form, skik-
kelse ell. tilstand; blive til noget andet;

ofte spec: gradvis, lidt efter lidt forandres
ell. udvikle sig til, glide over i en ny form
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OTerg;aa overgaa

alle mit Hiertes
for

det, jeg havde nyåt.Iiagges.DV.X.Sl. det
Le

ell. tilstand (if. gaa 82.7^.

mørke Følelser overgik til lys Tak

hele Lem overgaaer i Brand og afraadner.
Bock. Veneriske Tilfælde.(over8.1 792).59. de
mærke neppe, hvorledes Sommeren over-
gaaer i Høsten. HauchJ.463. en . . pfer-

skenblomstrød, noget i det violette over-

faaende Farve. Hinnerup. Juv. 333. Fysi-
ens . . Lære om . . at ikke et Atom

forgaar . . men blot overgaar i en anden
Tilstandsform. Pon«. LP. 7i/. 85. 2.6) f til

IILover 16.5. || m. h. t.grænse olan.i aaa (ud)
over; overskride; ogs. billedl. (jf. bet. b.i).

•Phaeton, der vilde . . de Grendser, over-
gaae, | Som Dødelige ej sig nærme kand.
Holh.Metam.57. Slange.ChrIV.216. se ogs.

u. Grænse 2.2 || lade uomtalt; forbigaa;
overspringe. Overalt forebringer Auctor
det, som af andre er overgsingen. LTid.
1737.662. især i forb. som overgaa med
tavshed: Hr. V. overgaaer saadant med
Stiltienhed. LTid.l736.543. overgaae No-
get med Taushed. VSO. Cit.1827.(ThEwald.
En Slægts Historie. I. (1 905). 102).

3) til IIL over 7-8 og 20: være af højere

rang, værd, godhed, grad end noget andet;
være (en, noget) overlegen; stille i skyg-
ge; distancere, et Lys fra Himmelen,
som overgik Solens Glsinås.ApG.26.13. Dyd
og Forstand overgaaer Rigdom. Holb.Ul.
Prol. Oehl.SH.21. *jeg (kender ikke) noget
der overgaar bare det at en Kvinde er
tilstede.JVJens.Di.86. i forb. m. adv. langt
(jf. lang 6.1) : en opbyggelig Historie over-
gaaer langt den bedste og opbyggeligste
Fsibe\.JSneed.l.388. Paa Vejen . . kommer
jeg forbi en smuk Samling Oldtidshøje.
Men den overgaas langt af den Gruppe,
som jeg senere naar til. AchtonFriis.JL.I.
389.

II
i forb. m. i til nærmere angivelse af den

henseende, i hvilken noget er noget andet over-
legent, den Indianske Handel overgaar alle

udi Vigtighed. Holb.Kandst.II.l. (i klostret)

overgik han de andre Munke i Lærdom
og ustraffeligVandel. Wand.Mindesm.L288.
II
overgaa sig selv, præstere noget endnu

bedre end det, man allerede har præsteret;
være endnu bedre, ypperligere end før. Jesu
Selskab, under hvem den hellige Inqvisi-
tion udelukkende sorterer, havde over-
gaaet sig selv i Pragt og kostelige Ind-
retninger. PHc/i.fiP^O^.FJJ.i88. skønt (den
meget roste teatermaler) absolut ikke denne
Gang havde overgaaet sig selv . . gik der
gennem Teatret (et) „Sus" (o: da publikum
saa den smukke scenedekoration).AHenriques.
SD.171.

4) til III. over (^ og) 21, om en hændelses,
tilskikkelses indtræden. 4.1) om hændelse, til-

skikkelse olgn. (nu næsten kun af ubehagelig
ell. ulykkelig art): vederfares; blive til

del; ramme; gaa (en) over (se gaa 32.6J.

II
trans. Hvem som Tyvs Dom overgaar,

hånd skal betale den, som hånd stal fra,

Igield og Tvigield.DL.6—17—39. Fælled-

skabets Ophævelse . . har overgaaet de
syv ottenae Dele af al Bondejord i Dslu-
mdirk. Olufs.NyOec.P.155. (der) overgik
. . ham en Ære, som han aldrig har kunnet
glemme siden. Thiele. Thorvaldsen.(1837).3.
den sørgelige Ulykke, der var overgaaet
hendes Fader. Pont.SM.90. at den Skam
skulde overgaa mig I D&H. \\ f intr.; i forb.

m. over ell. toslsl: gaa ud over; ramme, over
10 hvem er ikke din ondskab stedse over-
gaaen (1871 : hvem gik ikke din Ondskab
bestandigt ud over)? Nah.3.19(Chr. VI). en
Ildebrand, som . . var overgaaet paa en
af ham paaboet, og Hans Majestæt tilhø-

rende GsiSiTd.Stampe.II.328. 4.2) (nu næppe
br.) om person ell. ting: rammes af, ve-
derfares en (især ubehagelig, ulykkelig) til-

skikkelse; lide. I den Tid . . har Theatret
. . overgaaet Forandringer, som maae falde

20 enhver . . Tilskuer i Qinene.PdRosenstG.KE.
18. vi overgik jo en stor Skam I Blich.

(1920).XIV.48. *En evig Skam han over-
gaaer. smst.XV.119.

5) til III. over 12, om overskridelse i tid,

maal, grad olgn. 5.1) f til III. over 12.2:

gaa ud over en vis tidsgrænse; lægge et

tidsafsnit bag sig; overskride, en sqval-
derer og uforstandig skal overgaae (1871

:

overskridej den beleylige tiid.Sir.20.5(Chr.
30 VP). (hans) ugifte Datter . . overgik den

giftefærdige Ålder.lCor.7.36(OGuldb.). 5.2)

(nu næppe br.) til III. over 12.3: være
større, højere af maal end; overstige
(et vist maal). Herrets- og Birke-Skrivere
(skal) hver nyde een Gaard omtrent paa
sex Tønder, og intet videre nyde af Her-
rets- eller Birke-Bønder til aarlig Løn,
uden hvis de af Arrilds Tid nydt have;
Dog at det ikke overgaar een Skeppe Korn

40 af hver heel Gaard. DL.1—5—18. dens
aarlige Udgift . . overgik Indtægten. LTid.
1757.141. Udgifterne overgaae langt Ind-
komsterne. 7/80. 5.3) til III. over 12.4: gaa,
ligge uden for rækkevidden af ens
legemlige ell. aandelige kræfter, for-
ventninger olgn.; overstige. Christi Kier-
lighed, som overgaaer al Kundskab. £'j?/jes.

3.19. Dette overgaaer all Menniskelig
Taalmodighed.JEroZ6.Pem.JJI.5. *Den Kon-

50 gelige Godhed
|
Langt overgaaer min Tak,

men ikke min T9knem\.ig\ied.Blich.(1920).
VI.181. nu især i forb. som overgaaalbe-
skrivelse (FrSneed.L346. Kierk.XI.141.
se o^s. w. Beskrivelse 2j, min ("eZ/. alj for-
stand (se w. Forstand l.ij, ens (dristig-
ste) forventninger (Dodt.R.34. Schand.
BS.48), ens kræfter (Holb.Stu.IL.3. Eiv.
(1914).II.79. Gylb.XIL8L Etlar.F.73). 5.4)

(nu næppe br.) til III. over 12.4: tilsidesætte,

60 negligere, hvad der er fastsat, bestemt, paa-
budt, ell. hvad der er passende, rimeligt, na-
turligt olgn.; ikke holde sig til, inden for;
overskride; overtræde. Overgaar nogen
Procurator den Fuldmagt og Ordre, som
hannem af Principalen given ei.DL.l—9
—13. i deres tider skal de ikke overgaae



OvergaarC«) Overgang

hans tale (1871: overskride Befalingen/
Sir.39.39(Chr. VI). || f til III. over 12.4 slutn.

:

være mere end man kunde vente efter, mere
end hvad der staar i rette forhold til noget.

En ung Dansk . . har i den sidste Bataille,

ved en Tapperhed der overgik hans Alder,
frelst sin Generals hiv. Eic.(1914).IV.288.

6) (nu næppe br.) til III. over 23.8; om,

tid ell. tilstand: forløbe; gaa forbi; især:

(ikke være varig, men snart, inden længe)
gaa til ende, svinde, fortage sig;gaa
over (se gaa sp. 542*^). Lader Sagsøgeren
tre Ting overgange, at hånd ey forføl-

ger Sagen.DL.1—4—17. Børns Bedrøvelse
overgaaer snart. VSO. || næsten kun i part.

overgaaende brugt som adj.: forbigaa-

ende (II. 2). Oversætteren vilde derfor i

Forveyen erindre, at han ved overgaaende
eller ophørende Feber vil have forstaaet

Febris remittens.Lodde.SII.Fort.2. en over-
gaaende Tid. VSO. Denne Lettelse er dog
overgaaende; efter faa Timers Forløb er

(urinblæren) atter fyldt og dermed vende
de tidligere Symptomer tilbage. ^i6ZicE^.
XXIII.451. det. Menneskene som oftest

kalder skjønt, er den blot transitoriske
(overgaaende) Skjønhed, som kommer og
svinder paa 60 Aar eller et Døgn.HSchwa-
nenfl.In.288.

Over-gaar(s), subst. ['couOarigå-rs,

-igå'r] i bvergB.SLTS.Høysg.AG.156. (ænyd.i
overgaar (DGrrammat.III.189); vel dannet
efter (i) overmorgen; jf. III. over 3.6 samt
Forgaars, Overfj or; næsten kun dial.) dagen
før i gaar; i forgaars. 1 ) i forb. iovergaar
(Holb.Vgs.II.3. Grundtv.SS.I.504) ell. (især)

i overgaar s. (hunden) døde af en feber
efter Docterens sigelse i Overgaaers.lfoZ&.
LSk.III.8. *(han) var her

1
1 Gaar og Over-

gaars. Oehl.A.130. *I Overgaars afgik her-
fra til Veile . .: |

Først sex Par Sokker,
som endnu dig feile.PalM.IV.88. JFJac.
1.94. den Brillantbrosche, som Kaptajn M.
i Overgaars .. bragte hende. Pol.^/isl933.

Sønd.4.sp.3. OrdbS.(Møn). styret af præp.

:

det er siden i overgaars at di er Vied til-

sammen. jff^omGrrønwe^.iJ. ^5. *naar igjen
det lyner, | For mig, skjønt jeg blev til

Aars,
I
Nytaarsnat med sine Syner |

Er
kun fra i Overgaars. Grundtv.PS. VIII.179.

II
i forb. m. nærmere tidsangivelse: i over-

gsiSirs(l.br.ioveTgsiar. Levin.) a.ftes(Rahb.
E.V.171. Oehl.Er.III.183. MO.; sj. i over-
gaars aften : Bøysg.S.141 ),m i d d a g (Levin.),

morges ( Oehl.(Reumert.C0.54). MO.), nat
(Holb.Masc.1.11) ofl. i overgaars otte
dage, i forgaars for otte dage siden. Høysg.
S.142. i overgaars overgaar, (sj.) dagen
forud for i forgaars. i Overgaars, eller i

Overgaars Overgaaer (som jeg dog ikke
ret veed om man nævner saaledes) (Lieb.
DQ.II.57: i Gaar, i Forgaars, eller naar
det var^ canoniceredes eller indviedes to
Franciscanerbrødre. Biehl. DQ. III. 68. 2)
uden præp., som adv.: overgaar ell. over-
g&SLTs(OrdbS.; sjæll). Holb.Skiemt.D3r. en

Proces saa lang, som Kiøbmagergade, som
han fortalte overgasir.sa.Stu.IILl. Feilb.jf.
VSO. -gab, et. (jf. over- l.i; sj.) det øverste

parti af et dyrs gab; overmund olgn. det
(var ikke) den bløde, lækre Sild . . men
en haard, stikkende Tingest, der borede
i (laksens) Overgab. Fleuron. VS.99. -gabe,
V. [-i9a'b9] 1) [2.8] (sj.) spile gabet (munden)
op over; gabe over (se II. gabe l.ij. *Hun-

10 dens . . Hals
|
Det sultne Rovdyr over-

gaber. NordBrun.D.45. 2) [16.i] (nu sj.) glo

(maabende, nysgerrigt) paa; overbeglo; ogs.:

stirre begærligt paa (VSO.). give Anled-
ning til, at en blufærdig Jomfru skal med
Frækhed overgabes og belees af yngre
M.dinåio\k.Pamela.IIL192.Rahb.Tilsk.l797.
520. Man befinder sig i Danmark som på
en Tallerken. D. v. s. man overgabes fra

alle Sider. Blaum.Sk.l25. (jeg har ikke) Gar-
20 diner i Vinduerne uden i den eene Stue,

og naar jeg gaaer i den anden, skal jeg
lade mig ovevgVive. DendaTartuffe.172.
-gade, en. {1. led maaske egl. holl. oever,
(strand)bred) som gadenavn paa Christians-

havn i forb. Overgade(n) neden vandet (se

II. neden S) og Overgade(n) oven (ogs., nu
1. br. over: Nyerup.KB.228. VSO.) vandet
(se oven 2a).

Overgang, en. ['couarigaix'] Eøysg.AG.
30 39. flt. -e. (fflda. øwergong (5Mo8.2.14(Glda

Bib.), owergong (Suso.52), jf. oldn. yfir-

gangr, yfirganga; vbs. til overgaa og gaa
over)

1) ('Ø ell. dial.) til overgaa 2.i: behand-
ling, bearbejdelse, omgang (4.4) (egl.

ved at lade noget glide, gaa hen over en tings

overflade, gennemgaa den fra ende til anden
olgn.). VSO. Baronen gav sin Næse en om-
hyggelig Overgang med sit Lommetør-

40 klæde. ZakNiels.TF.Hll. Høvling bestaar
i en Overgang med Høvlen, saaledes at

Fladerne bliver jævne, og bruges ved frit-

liggende Tømmer. Suenson.B.II.143. Fr
Grundfv.LK.246. || konkr., om de ved be-

arbejdelse af en overflade frembragte furer,

riller olgn. (file er) huggede op med skarpe
Mejsler paa Overfladen i to krydsende
Overgange, idet Mejslens Æg har været
sat skraat først til højre og saa til venstre.

50 Eaandgern.477.
2) til overgaa 2.2, 2.l) det at passere,

krydse noget, især et vand ell. en bjerg-

kæde; spec. om en menneskemængdes, en hærs
passage. (Torstensons) saa ofte forsøgte Of-
vergang til Fyen.Slange.ChrIV.1226. *Med
uhørt Manddom Valdemar slaar | Og Hæ-
rens Overgang (o: over aaen) dækker. 7w^.
VSt.104. Hannibals Overgang over Al-
perne. MO. Schand.IF.52. m. overgang til

60 bet. 2.2: over en Aae, til Overgang for Fod-
giengere, laae en Steen med Runisk Skrift

ziret. ThurakB.58. 2.2) sted, hvor man
kan passere noget (fx. bjergkæde, vand,

gade, banelinie); ogs. om indretning, der

muliggør en saadan passage. Der gives kun
fem Overgange over Pyrenæerne. VSO.



Overg:aiig: Overg^aiijo;

ved en rindende Bæk, hvor nogle runde
Sten dannede Overgangen. Skjoldb.SM.S.

En Overgang (over pigtraacMegn) kan til-

vejebringes ved at lægge Brædder, Hor-
der, Kapper i flere Lag o. 1. over Hegnet.
FeltarbAd. Naar Sne er falden, skal den,

hvem Gadefejningen paahviler . . rydde-

liggøre Fortov, Gangstier, Overgange over

Gader . . for Sne. Politivedtægt for Kbh.1913.

§92. Overgang for Fodgængere (opslagpaa
Ichh. gader). 2.3) (bjergv., nu næppe br.) om
lag af uædle bjergarter, der strækker

sig ind over et malmleje og afbryder dette

paa forsk, steder. SkandLittSkr.1806.1.26.

3) til overgaa 2.8 || dels (^): det at
slutte sig til fjenden. VSO. Overgang
til Fienden. MilTeknO. Hellenerne skræm-
tes daglig ved Bud om nye Overgange
af Folk . . til den sig nærmende Stor-

konge. SMich.HB.239. dels: det at slutte
sig til et andet parti, gaa over til en
anden religion olgn. (kongens) Overgang
til Christendommen (drog) ikke strax hele
Folkets efter sig. Ørst.ll.l96. hans Over-

fang til K2ito\\e\smen.YilhAnd.BT.118.
\\

overgivelse; kapitulation. Marseille
(maatte) udstaae en langvarig . . Belej-
ring, som dog til sidst formedelst Stadens
Overgang iik ende. LTid.1734.669. Slange.
ChrlV.300. Man frygtede for Fæstningens
Overgang, hvis den ikke snart fik Und-
sætning. KSO.

II
det, at en ejendom ell.

rettighed kommer paa andre hænder.
De almindelige Regler om Fordringsret-
tigheders Overgang til andre. Lassen.AO.^
540.

4) til overgaa 2.4 || om frivillig om-
skiftelse fra et til et andet, (man bør)
vogte sig for en hastig Overgang fra
Heede og Qvalm i (nu: tilj den aabne
kolde Luft eller Træk. Tode.ST.II.81. Over-
gang fra en Orden til en anden. Scheller.

MarO. spec. om forladelse af et emne,
et afsnit af tale, foredrag osv. og paabe-
gyndelse af et andet; tidligere ogs. om
det nye emne (Leth.(1800)). vAph.(1759).
Ewalds . . Hurtighed i at . . benytte vit-

tige Overgange, Contraster og Ligninger.
Molb.EL.186. Degnen gjorde en pludselig
Overgang (o : fra at have talt om svin) : . .

det Kjæreste, man har i Verden, det er
dog Ens Børn. Schand.TF.I.16. Forslag om
Overgang til den næste Sag paa Dagsorde-
nen. Forretningsorden f. Landstinget. (1926).
§33. II

om ufrivillig omskiftelse fra et
til et andet; spec. dels (emb.) om forflyt-
telse, forsættelse : (mandskabernes) Overgang
fra Land- tH Søe-Lægderne. MB.1801.40.
dels om omskiftelsen fra liv til død: Saa
hastig, som et Menneskes Overgang fra
Livet til Døden. JSweed.7JII.55i. Hendes
Død var en Overgang til Udødelighed.
Basth.Tale.(1795).21. Heib.Pros.L349. (nu
næppe br.) i abs. anv.: død; bortgang. Blich.
(1920)JIL2. nu var hun død i sin Illu-

sion, og den havde gjort hendes sidste

Stund lykkelig og hendes Overgang let.

CBernh.XI.282. || m. h. t. ting og forhold.

Tankens Overgang fra Aarsagen til Virk-
ningen. Mynst.(MO.). jeg stemmer for Lo-
vens Overgang til 2den Behandling.^ørw^.
L.78. et Skibs Overgang til at sejle under
neutralt Flag. Scheller.MarO. et ords over-

fang fra en ordklasse til en anden, fra et

øn til et andet (jf. Kønsovergang; I spec.

10 (fagl.) om det forhold, at strømmen i en
elektrisk ledning forlader sin rette bane (og

gaar gennem et mellemled til jord); afled-

ning (l.i). Nøglen var aftaget, men Tyven
har startet Bilen ved at lave Overgang i

de elektriske hedninger. PolitiE.^^hl925.4.
der er overgang i lampen

i

5) til overgaa 2.5. 5.1) forandring ell.

udvikling, der fører over til, ell. hvorved
der fremkommer, noget nyt; især om grad-

20 vis, naturlig udvikling, hvorved noget

ændres til ell. glider over i noget andet. LTid.
1756.357. Farvernes . . Overgang i hin-

anden. FrSneed.I.108. aldrig afløser een
Slægt den anden ved en brat Overgang.
Mynst.Tale.(1842).7. Den næste Dag var
det Regnveir . . Saadanne pludselige Over-
gange ere ..meget almindelige i Fjeldegne.
Hauch. VII.120. Overgangen fra Lyngmose
til vandfyldt Lavning kan fuldbyrdes gen-

30 nem en Række forskellige Formationer.
NaturensY.1920.368.

||
(sprogv.) om den ud-

viklingsgang, der af en lyd, form, betydning
osv. skaber en ny (jf. Bogstav-, Lydover-
gang 2). Regler for Bogstavernes Over-
gange lade sig uddrage. Rask.Udv.I.179.
Overgangen fra et Taag til en Taage er
parallelt med Formationen: et Taar — en
Taare.Levin.Gr.II.81. adnare betyder kun
„svømme hen til" og ikke andet, og over-

40 gangen herfra til „at gå" kan dog umulig
forsvares ved henvisning til romansk arri-

vare = adripare J-ande*". VilhThoms.Afh.IL.
410. 5.2) om (ell. m. særlig tanke paa) de trin,

stadier, gennem hvilke noget forandres ell. ud-
vikler sig til noget nyt, glider over i noget
andet; mellemtrin, mellemstadium, nu-
ance ml. to trin, stadier, forhold. Relieffet,

som gjør (nu: dannerj Overgang til den
illusoriske Kunst. Heib.Pros.li.297. Imel-

50 lem Biergchrystal og Amethyst har en
Overgang Sted. 750. Der er ikke et ene-
ste Sted paa Bornholm, hvor man finder
en Overgang imellem Granit-Gneusen og
Sandstenen, som er det første Leed af Over-
gangsformationen. GForchh.DG.26. den
vexlende Farvebrydning, der gjør Over-
gangene fra det høieste Lys til det dybe-
ste Mørke saa fængslende for Øiet. Høyen.
R.274.sp.3. Det blev tidlig og brat, næsten

60 uden Overgang, varm og dejlig Sommer
det kar. Schand.F.240. De ord, der kun
har sådanne egenskaber, der er fælles for

to ordklasser, kan ikke med sandhed reg-
nes til nogen enkelt af disse, men må
siges at stå på 0Yergangen.Wiwel.91.
jf. : han (saa) ud som en teologisk Kandi-
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dat paa Overgang til Præst. QaUch.SB.27.

Il jf' Overgangs- aar, -alder: den Alder,

hvor Barnet er i Overgang til den voxne
Jomfru. Oylb.EA.18. (konen) var i den far-

lige Overgang, sagde Sine — et mystisk
Ord der gav Rum for en Del. AndNx.DM.
III.125. II

stemmen er i overgang
olgn., stemmen (o: hos drenge i pubertets-

alderen) er i færd med at forandre klang.

OK.299. Kommunens Frikoncerter har nu
afsluttet deres Sæson for dennesinde. Der
er ingen Tvivl om, at de 10 Koncerter .

.

denne Overgang har kunnet glæde sig
ved større Popularitet end nogensinde før.

Fol.''/iol905.2.

6) t til overgaa 6: det, at noget ophører,
gaar over; ophør; forsvinden, fra Syg-
dommens Begyndelse indtil dens ful('

Stemmen var traadt i Overgang . . Peer lo komne OyeTgSing.Eottbøll.S.102. *nieer enå
maatte nu aldeles ikke synse- HCAnd.IV.
350. Stemmen, der aldrig havde været i

Overgang, lød som et spædt Skoledrenge-
pip. jFJews.Æ'.^P. jf.: Jeg var bleven til

en veludviklet Dreng. Min Stemme var
ude af Overgang. KLars.AE.31. 5.3) (jf.
bef.b.i) om noget midlertidigt, forbi-
gå aende; især: forbigaaende periode, tid ell.

tilstand; næsten kun som præd., især i forb.

det er (kun) en overgang. Den Lyst 20

at blade i de . . store folianter er kun en
Overgang, siden tager man vel til takke
igien med de andre formater. Lan^e&efe.

Breve.147. den Ene efter den Anden fik

ondt i Maven af saa drøi en Kost, og det
blev ikke ved en Overgang, men blev jo

længer, jo værre. Grundtv.Saxo.II.23é. der
var ikke noget at sige til det hele (o: den
melankolske stemning i huset). Og det var

blind og døv er den, som haaber
]
Dets

(0: uvejrets, de truende statsomvæltningers)
Overgang, som ei fornuftig slutter

|
Dets

Voxen og Udbreden meer end muelig.
Bagges.V.14. en sort Regnskye trak op
over Rønne og jeg bestemte mig til at

afvente dens Overgang. Chr.VIII.(Bornh.
Samlinger.X VI. (1 925). 76).

overgange, v. se overgaa.
Overgangs-, i ssgr. ['oDuargaiis-] af

Overgang, især (hvor intet andet ndf. an-
gives) i bet. 5(2). II

foruden de ndf. medtagne
kan nævnes betegnelser for, hvad der udgør
ell. hører til en overgangstid ell. et mellem-
trin, fx. Overgangs -bestemmelse, -fod-

ring, -forhold, -krise, -ministerium, -race,

-tilfælde, -tilstand, -trin, -type; endvidere

(geol., foræld.) betegnelser for overgangs-
bjergarter som Overgangs -granit, -kalk-

en Overgang som alting Sinået. AndNx.PE. 30 sten, -(ler)skifer, -sandsten, -aar, et. (jf.

III.20.
II

(sj.) i forb. m. af. Deres Lune er

intet uden en Overgang af Munterhed.
Wand.(Skuesp.IV.16). || talem.i alting er

en overgang (sagde manden, han slog ko-
nen). YSO. Mau.IL113. jf : *det hele er

kun en Overgang,
|
og alt er ingenting.

Drachm.XII.372. det er kun en overgang,
sagde tyven, han skulde hænges (OrdbS.
(Sjæll.)) ell. (oftest) det er kun en over-

alder^ især i flt., om de aar, der danner
overgangen fra en tid ell. tilstand til en an-

den; især om de aar, i hvilke et barn bli-

ver voksent, ell. om klimakteriet. Brandes.III.
19. (den engelske unge pige) bliver ved at

være Barn, til hun er atten Aar . . det
jævne, vel regulerede Arbejde i Skolen
fortsættes gennem de vanskelige Over-
gSingsaar.Vortllj.12.72. -alder, en. (jf.

gang, sagde ræven, (da) de trak bælgen 40 -aarj tidsrum, der danner overgangen ml.

af ham olgn.Mau.7297. Det er en Over
gang, sagde Ræven, da man flaaede ham
Huden over Orene.Heib.Pros.yi.279. PalM.
VII.295. AndNx.PE.III.235. du har jo ikke
rigtig prøvet at være borte fra Reden før.

Men . . det hele er en Overgang, sagde
Ræven. JacPaludan.TS. 124. Feilb. Krist.

Ordspr.467. 5.4) (videre anv. af bet. B.3; tale-

spr.) en (kortere) tid, periode. Desuden

to (livs)perioder; især om aarene, da et barn
bliver voksent, ell. om de aar i kvinde^is liv,

der følger nærmest efter menstruationsproces-

sens ophør, klimakteriet (SaUXIV.125). HC
And.AV.67. en stor, ungdommelig Hund,
der slingrede med sine lange Ben, som
en Yngling i Overgangsalderen slingrer

med sine Arme. CMøll.PF.297. Ved Over-
gangsalderen begynder Kønskirtlerne at

I

havde hun en Overgang, hvor hun var 50 træde i Yirksomheå.^rn Møll.Sundhedsl.
svært søvnig om Aftenen. Bang. SE.195.
Der var en død Overgang paa Mester
Becks Værksted, saa Pelle arbejdede mest
hjemme i denne Tid. AndNx.PE.III.83.

||

en overgang brugt som abs. tidsbestem-

melse: en kortere tid; et stykke tid; en tid

lang; i nogen tid. Rimeligvis blev det i

Forsommeren 1773 en Overgang noget
koldt og ustadigt i Vejret. VilhAnd.AD.
129. Saa huggede man løs igen og lod 60 den bjælke, der i et bindingsværkshus ligger

646. -bjerg, et. (jf. Bjerg 3.i; geol, for-

æld.) om de formationer (især af sandstene

og lerskifere), som ligger ml. de krystallinske

skifere („urbjerget") og stenkulsystemet („fiøts-

bjergeV'l. VSO. GForchh.DG.13. SaUIX.
597. -bjergart, en. (geol., foræld.) om de

bjergarter, hvoraf overgangsbjerget bestaar.

Bredsdorff.(Tidsskr.f.Naturvidenskaberne.il.

(1823).57). -fod, en. (ænyd. d. s.; bygn.)

Maden stoppe Munden en Overgang. And
Nx.PE.III.159.

II
(l.hr.) den(ne) over-

gang brugt som abs. tidsbestemmelse: i det(te)

(kortere) tidsrum. Naa, jeg var, som sagt,
ikke Adjutant den Overgang; det var M.,
der kort efter blev forsat til Viborg. Baud.

hen over bjælkehovederne og fyldholterne og

danner foden i andet stokværk. Rostgaard.
Lex.054c. Egetømmeret — især Knægte-
nes og Overgangsfodens Udskæringer —
skjultes af kraftige Farver. HMatthiess.KO.
48. -form, en. Eschricht.Læren omLi-
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vet.(1850).59. Overgangsformerne mellem

denne gamle Øxeform og de senere tyk-

nakkede 0xer.SophMull.VO.63. -forma-
tion, en. formation, der udgør mellemtrin-

net ml. to formationer; spec. (geol, foræld.)

d. 8. 8. -bjerg. OForchh.DQ.22. det faste

Land fralister den (o: Søborg sø) een Over-
gangsformation efter den anden (o: søen

gror mer og mer til). Kierk.VI.177. Sal.^

XVIII.698. II
(1. br.) billedl. Jeg veed, at

jeg er en Overgangsformation, Noget, der

ogsaa er Brug for i Naturen, og jeg stil-

ler mine Krav til det. De kalder Lykken,
efter hvad jeg veed, at jeg er. Tops.III.6.

-led, et. Danmark, hvis Beliggenhed har
bestemt det til at danne et Overgangsled
fra det gothiske Norden til de germaniske
Yo\\iQs\2ig.M.dss}crLitt.XII.397. Scotus Eri-

gena . . danner ligesom et Overgangsled
mellem Patristiken og Scholasticismen.

Brøchner.TV.20. -modstand, en. (elektr.)

modstand (2.2), der indskydes ved elektriske

maskiner (som motorer) for at hindre, at

maskinen ved igangsætningen straks paavir-

kes af hele strømstyrken. TeknMarO. -pe-
riode, en. Bredsdorff.(Tidsskr.f.Naturvi-
denskaberne.II.(1823).56). Det er en Gjæ-
rings-Periode, sige Politikerne, idetmind-
ste er det ingen Gjernings-Periode; det
er en Overgangs-Periode. Kierk.XIII.63.
Brøchner.TV.21. -pnnlct, et. (nu 1. br.).

Den pibende Stemme der paa Overgangs-
punktet til den mandlige Alder vanhel-
dede ham. Ing.EM.III.27. Dresden stod

mig som Overgangspunktet mellem Nord-
og Sydtydskland , og det har ogsaa en
blandet Characteer af begge. IICAnd.IX.
30. -rost, en. (1. br.) d. s. s. -stemme. CHans.
S.5. Pol.V6l934.16.sp.5. -station, en. [4]

(jærnb.) om station, hvor der finder en over-

gang sted (af passagerer ell.gods) fra et lands

jærnbaner til et andet lands, fra statsba-

nerne til en privatbane olgn. Lyngby er
overgangsstation for rejsende fra Kbh. til

Lyngby-Nærum-banen j -sted, et. 1) [2.i]

sted, hvor overgangen over vandløb, gade osv.

finder sted. Exerceer-Reglement for Cavalle-

riet.(1808). 124. han feier stadigt Over-
gangsstedet fra Gade til Ga.åe. HCAnd.
XI1.207. D&H. 2) (1. br.) sted, der danner
overgangen, mellemleddet ml. to ting. Over-
gangsstedet mellem de to Tarmafsnit er
ringformet. NaturensV. 1915. 333. -stem-
me, en. (jf. -Tøst) stemme, der er i over-

gang (se u. Overgsing b.2). Schand.UM.202.
ESeedorf. To i en Kuffert.(1928).17. -stil,
en. spec. (bygn.) om overgangsformerne mel-
lem romansk og gotisk stil. JLange.MF.199.
Stilart.138. -tid, en. tid, der danner over-

gangen fra et tidsrum, tidsafsnit, livsafsnit

olgn. til et andet. De skarpe Modsætninger
i denne Overgangstid (o: ved pietismens op-
hør) viste sig.Ing.EF.XIIL32. Gravfor-
mer fra Overgangstiden mellem Sten- og
BronzesildeTen. SophMiill.V0.109.

\\
(l.br.)

om overgangsaarene. JPJac.II.249. jf. : Juni-

Juli Maaned 1910 maa regnes for den dan-
ske Flyvesports egentlige Overgangstid
fra Barn til Voksen. Muusm.S.96. || om kli-

makteriet, overgangsalderen. Kaarsb.Kv.24.
ArnMøll.Sundhedsl.656.
over-gar, adj. [i2.s] (efter ty. uhergSLr;

jf.gSLT l.i) om kobber: ved hvis fremstil-

ling iltningen er drevet for vidt, saa der er

dannet kobberforilte. Hinnerup.Juv.82. SaU
ioXVIII.698. t -gave, en. [16.8] {efter ty.

iibergabe) kapitulation; overgivelse (2). En-
delig blev (Landskrona) i Aaret 1676 haardt
beleyret af Christian V, og dens talrige

Besætning tvunget til Overgave.r/iaar.ZS^.
134. -gemme, v. [-igæm'a] {ænyd. d.s.)

1) [23.i] (nu l.br.) gemme, opbevare gennem
et vist tidsrum; hengemme, de . . søge at

overgiemme Halm, hvad som kan spares.

JPPrahl.AC.87. vi maae (ikke) saae (hve-
20 den) frisk . . men overgiemme den et Aar.

Skrivter af Naturhistorie-Selskabet.12.(1 791).

49. TroelsL.V.55. 2) [12.3] gemme noget for
længe (saa det forringes, tager skade olgn.);

vist kun i part. overgemt brugt som adj.

VSO. Den unge, friske Hummer er tung
at føle paa . . En stakkels udsultet, over-
gemt Hummer taber i Vægt. Const.Kogeb.

54. overgemt Y&re.Ludv. jf.: Fars, hvis
Krydderiers Skarphed skal dække over

30 dens O v er gemth ed. ArnMøll.Sundhedsl.
113. y billedl. Theaterkritiken er (ofte) det
sidste Nødanker for et forkommet Talent
. . Her huserer han med nogle overgjemte,
til en egen Jargon sammenblandede HdXe-
tiguTeT.Seib.Intel.il. 14. -general, en.

^ øverste general. Ing.EF!xiIL68. Otto-

sen.VH.II1.354. jf. ECAnd.VI.23. -ger-
man(i)sk, adj.(jf.0YeT-1.2; sprogv., for-
æld.) højtysk; overtysk. Rask.Udv.II.247.

^p -gevær, et. (ænyd.oveT-y obergevær; fra
ty. obergewehr; jf. over- l.i; ^, foræld.)
(skyde)vaaben, der bæres over skulderen (mods.
sidevaaben olgn.). Borrebye.TF.668. Mil
Conv.III.400. (jeg) blev indskrevet (i stu-

denterkorpset 1807 og) bevæbnet med Over-
og Undergevær. EZ7ss.Z7.Z0jf. -gift, en.

[12.8] (ænyd. d. s., jf. oldn. yfir-gafa, -gj^f

;

bibl.) for høj rente ell. betaling; aager. Du
skal ikke flye ham dine Penge paa Aager,

50 og du skal ikke flye ham din Mad paa
Overgift (1931 : mod Opgæld;. 3Mos.25.37.
(naar nogen) ikke laaner Penge ud mod
Aager, og ikke tager Overgivt (1931 : Op-
gds\å).Ez.l8.8. -gipse, v. [15] vbs. -ning
(VSO.). bestryge ell. dække med gips; gipse

over. vAph.(1759). Ribs -Vin . . Propperne
OYeTgipsede.PolitiE.Kosterbl.^/iol925.4.sp.l.

overgive, v. ['oouarigi-va] ell. (i alm.
talespr.) ['muarigi'] præt. -gav; part. -givet.

60 vbs. -else (s. d.), j/". Over-gave, -gift. {glda.

ower-, øwergiwæ, oldn. yfirgefa, opgive,

opofre, eng.(dial.) overgive, %. iibergeben;

jf. give over u. L give 15.14; til HL over 16.8)

1) (uden for bet. 1.5 03, især højtid.) give,
levere i ens haand, magt olgn.; oftest i

forb. m.hensobj. ell. præp. til. l.i) i al alm.:
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levere i ens haand; overrække; overlevere;
ogs.: forelægge, indlevere (for et vist fo-

rum olgn.). den Uforandrede Aar 1630
overgiven Augsburgiske Bekiendelse. i>L.

2—1. hånd slagtede brænd -offeret; og
Aarons sønner overgave blodet til ham
(1871: gave ham B\o&Qt).3Mos.9.12(Chr,
VI). Overleveer hende denne Epistel, og
kysser paa den . . førend den overgives.

Holb.Ep.IV.473. overgive en Klage, et

Indlæg i R etten. F-SO. Intet Andragende
maa overgives noget af Thingene uden
gjennem et af dets Medlemmer. Grundl.

(1849).§67. jeg beder Dem om venligst

at overgive Deres ærede Ordrer til min
Repræsentant. Xwdv. jf. bet 1.8 : overgive
(en) byens ell. fæstningens nøgler, se I.

Nøgle 1. 1.2) give i ens varetægt; tildele

som et hverv olgn.; betro; overlade, der-

udi lod Kongen see sin sædvanlige fine

Politiqve, overgivende saadan Kiendelse
til Stænderne. Holb.DH. 1.671. Jeg over-
gav Sagen i en erfaren Advocats Hænder.
VSO. nu overgiver jeg eder til Gud (1819:
befaler jeg Eder GudJ og hans Naades
Ord. ApG.20.32(1907). jf.: *Jeg overgav
det spæde Noer dig i din Vold. Oehl.HY.
163.

II
m. flg. inf. ell. (sj.) sit-sætn. Da de

andre Cardinaler overgav det til ham, at

han maatte udnævne een Pave udnæfnede
hånd sig selv. Borrebye.TF.201. *Til Hu-
sets Folk han maatte overgive

|
At bære

Omsorg for hans G\ut.Wess.ll9. Ekstrabl.

^^U1934.8.sp.3. \.Z)ladeen besiddelse, rettig-

hed, myndighed olgn., som man har, overgaa
til en anden; afstaa; overlade. Hr. Cor-
fitz overgiver alle sine Midler og Formue,
løst og fast til dend dydzirede Møe. Holb.
Bars.IV.2. *endnu i Live | Mit Efter-
ladenskab jeg dig kan o\ergi\e.Wess.42.
Overgive Handelen til sin Søn. 750. over-
give Kommandoen til Mløseren. Scheller.

MarO. 1.4) give i ens magt, vold, ud-
levere til behandling efter forgodtbefin-

dende olgn.; ofte i forb. overgive i ens haand
ell. hænder. (Pilatus) løsgav (jøderne) den,
de begierede . . men Jesum overgav han
til deres Villie. Luc.23.25. Overgive En i

Rettens, i Bøddelens Hænder. 7-oO. Over-
giv (Chr.VI: Indslut^ denne Hær i dit

Folk Israels Haand. lMakk.4.31. \\ lade blive

genstand for en vis (især: ødelæggende) be-

handling; lade blive et bytte for noget; ogs.

(jf.bet.2): overlade til sin skæbne olgn. der
de havde borttaget ankerne, overgave de
skibet for hsLwet. ApG. 27. 40 (Chr.VI). de
have overgivet deres Guder til (1931: ka-
stet deres Guder i) Ilden, fordi de ikke
vare Guder, men Menneskens Hænders
Gjerning. 2Kg. 19. 18. overgive noget til

Forglemmelse. Z)cfcfl. hele Landsbyer blev
forladt og Markerne overgivet til Junglen.
NaturensV.1913.320. abs.: hun (o: kongens
datter af Sønden) skal overgives (1871 : gi-
ves hen; 1931: gives i Døden). Dan.ll.

6

(Chr.VI). 1.5) spec. anv. af bet. 1.8-4; (op-

give en kamp, et forsvar og) give (en fæst-
ning, en styrke, et skib olgn.) i fjendens
hænder. Kalder dem derfor nu hid og
overgiver hele Staden til Bytte for Holo-
fernes.Jud.7.15. ('^anj indsluttede Borgen,
og tvang . . Befæstningen til at overgive
den. Molb.DH. II. 259. Overgive et Skib
(til ¥\enden). Scheller.MarO.

2) (nu næppe br.) give afkald paa;
10 lade fare; opgive (3.i). 2.i) ophøre med

en virksomhed, afstaa fra et forehavende
olgn.; m.h.t. haab, tro olgn.: ophøre med at

nære; opgive. *Den Tro jeg her i Live |
Vil

aldrig overgive. Salm Hus. 374.1. de En-
gelske (har) omsider gandske overgivet
deres Handel paa Bergen. Holb. Berg. 130.
at sætte vor Hævn op, er saa got som
reent at overgive den. Lodde.(Skuesp.IV.
318). jeg maatte have overgivet alt Haab

20 om at naae Parnas, ifald man ikke kunde
komme der uden ved Hielp af disse kolde
Flanskrivere. Ew.(1914).IlL247. At over-
give sit Embede. FS'O. I er jo Student;
hvorfor har I overgivet Studeringen ? CK
Molb.Amb.lO. 2.2) m.h.t. ting: lade tilbage,

forlade, lade fare, give slip, afkald paa ell.

ophøre at beskæftige sig med olgn. sex aar
skal du saae dit land, og sanke dets grøde.
Men i det syvende skal du overgive det

30 og lade det ligge (1871 : lade det ligge
og hvilej, at de fattige iblant dit folk

maae æde dersit 2Mos.23.11(Chr.VI). Jeg
haver . . overgivet (1871: opgivetj min
arY.Jer.l2.7(Chr.VI). *Der er ey nogen
Ting, som veed saa skiønt at rive | Dig
løs fra Verden, og dens lumpne Kogel-
Spil,

I
Som at du tænker paa, at du skal

overgive
|
Sligt dog ved Døden. Clitau.

IB.51. jf. bet. 2.3: *Jeg overgav min Bog,
40 min kiære, troe Yeninde. Stub.lll. \\ over-
give aanden, opgive aanden(seu.A3indl);
dø. (Jesus) bøyede hovedet, og overgav
(1819: opgav; aanden. Joh.l9.30(Chr.VI).
2.3) m. h. t. person : ophøre med at beskæftige
sig med; indstille forsøgene paa ell. opgive
haabet om at hjælpe, redde; m. h. t. syg: anse
det for umuligt at redde. Herren vor Gud
være med os . . han forlade os ikke og
overgive (1931: forstøde^ os ikke. lKg.8.

so 57. aet maae gaae hende nær at overgive
et Menneske, som hun saa inderlig elsker.

Biehl.Haarkl.lO. MO. J/". ; Latteren .. kan
(ikke) læge nogen overgivet Sygdom.i2a^&.
Tilsk.l798.660.

3) refl. 3.1) (nu sj.) give sig i ens vold
(for at finde beskyttelse, trøst olgn.), under-
kaste sig ens vilje olgn.; i forb. m. hens-

obj. ell. i forb. m. præp. i ell. til. *Jeg over-
giver mig i eders Vold og Magt,

|
Straf

60 mig, hvis mindste Ord mod Sandhed jeg
har sagt. Holb.Mel.V.2. *Ham (o: Jesus)
vil jeg mig overgive, | Hånd skal al min
Nød fordrive. -Brors, i 75. den ulykkelige
Pige . . var svag nok til at overgive sig

i en . . Elskers Arme. Sam8.1.58. 3.2) op-
give en kamp og give sig i fjendens
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hænder; kapitulere (3); i videre anv.:

opgive modstanden mod noget; give efter;

give fortabt, nu maa der komme saa

mange u-rimelige Folk, som der lyster

(o: paa barselvisit), thi jeg har alt over-

givet mig (o: opgivet ævred). Holh.Bars.II.?.

Jeg vidste godt, at naar hun overgav sig,

var det ikke til at spøge med, thi dette

lille, sarte Legeme er umaadelig haard-

ført Schand.O.TL344. *På Tab af Guld og
Blod

I
kan Tiden raade Bod,

|

men over-

gir et Folk sig fejgt, da rådner Folkets
Uoå.Børd.OK.220. || overgive sig til

fange, (nu næppe br.) opgive kampen og

lade sig tage til fange; give sig til fange.

(Stenbock) overgav sig til Fange i Tøn-
mngen.Mall.SgH.381. overgive sig paa
diskretion, paa naade (og unaade),
se Diskretion 1, I. Naade 1.3. 3.3) (nu sj. i

rigsspr.) hellige sig et arbejde; give sig en

følelse, lidenskab i vold; helt gaa op i, hen-
give sig til (et arbejde, en følelse osv.); i

forb. m. hensobj. ell. (især) præp. til. hvad
ondt er der vél i, at jeg paa nye overgiver
mig en tilladt og lovlig Kierlighed. Kom
Grønneg. III. 34. Heib.Pros.YI.125. hen-
des Tanker havde ikke mere med Hjem-
met at gjøre, hun overgav sig til Sorgen.
IICAnd7VII.70. (jeg) satte mig paa en
Bænk, der stod henne ved et Vindue i

Gangen, og overgav mig til mine Tanker.
Holst.iy.281.

II
brugt obs.: overvældes

af sorg, fortvivlelse olgn.; opgive alt
haab; fortvivle; give sig over. man skal
ikke overgive sig, fordi man hundrede
gange har formanet uden Frugt. Ruge.FT.
106. *Han reent sig overgav |

For den
Fortræd som han saae aldrig tage af. NE
Bred.Metam.270. jf: hun græd underlig
brudt , overgivende. JørgenNiels. BH. 2 78.

3.4) f kaste op; brække sig. JJuel.232.
(hun fik) et Bræk-Pulver, hvorpaa hun
3 gange overgav sig. Garboe.LH.75. Leth.
(1800).
Over-givelse, en. [-igi-'valsa] {glda.

owergifuels, øfwergifwælsæ) 1) fO, især
højtid.) til overgive 1 || til overgive l.i.

fra samme Confessions (o: den augsburg-
ske) Overgivelse til dend 1555 paafuldte
Religions Freå. LTid. 1724.168. Brevets
Overgivelse til Vedkommende. 7/SO. || til

overgive 1.3. Holb.DH.1.765. Salgsgjen-
standens Overgivelse til Kjøberen. Lassen.
AO.^811. U til overgive 1.5. (de) som vare
for Fæstningens Overgivelse.^o/&.Djff.III.
313. Hauch.Br. 78. 2) (nu næppe br.) til

overgive 2. || til overgive 2.2. Arvs An-
tagelse eller Overgivelse (o: det at vedgaa
ell. fragaa en arv). LTid. 1746. 564. 3) til

overgive 3
j| (1. br.) til overgive 3.i (og S.s).

Taalmodighed og Overgivelse (eng. orig.

:

resignation^ ere Grund-Støtter for menne-
skelig Rolighed paa Jorden. Lodde.NT.304.
Hun heldede sig, med fuld Overgivelse
(o: hengivelse), til mig. Bagges. DV. X.162.
hun (syntes) at vedligeholde en tankefuld

Rolighed, hvilken jeg ansaae for Over-
fivelse i Sk'jæhnen. Blich.(1920).lX.105.
'ont.D.154.

II
til overgive 3.2: kapitulation.

Ingen tænkte nu mere paa Overgivelse.
VSO. opfordre en Fæstning til Overgi-
velse. D&H. II

(nu næppe br.) til overgive
3.3. Overgivelse . . til et eenligt Levnet.
vÅph.(1759). -giTen, part. adj. [-\qi-v(9)n]

intk. -givent ell. (nu ikke i rigsspr.) d.s. ('Et

10 overgiven menneske. Moth.G159. Mossin.
Term.738); adv. -givent ell. (nu næppe i rigs-

spr.) d. 8. (se u. bet. 5); qradbøjn. (1. br.) -giv-

nere (Brandes. V111.270), -givnest (Rahb.
Stiil.6. Heib.Poet.IX.177. JLange.III.254.
Font.LP.VII.75). (ænyd. d.s. i bet.l, 4-5;

jf. mnt. overgeven (i bet. 1); egl. perf. part.

af overgive) I) (til overgive 2.3 j f som
man har opgivet at redde ell. forbedre; ufor-
bederlig; gudsforgaaen; ryggesløs; tøjlesløs.

20 hånd var dog ikke saa gandske overgiven,
at hånd jo kunde afstaae fra at fuldføre sit

ugudelige Forsæt. Pamela.III.76. Et over-
given Menneske, kalder man det, som ey
regarderer, hvad ondt han giør, og, hvor
vidt han gaaer der i, men lader sine onde
Passioner og Tilbøyeligheder fuldkommen
TSiSiåe. Mossin.Term.738. 2) (vel videre ud-
vikling af bet. 1) t forvoven; dumdristig;

fræk; overmodig. Min Herre I hvis I ikke
30 holder Styre paa Jer Kammer-Tiener, saa

bliver hånd lige saa overgiven som I. Kom
Grønneg. III. 324. han sluttede rimeligt
nok, at han ikke af dette urimelige og
overgivne Foretagende kunde føre mange
Folk tiVo2ige.LTid.1731.615. Hansestæder-
nes Contoir i Bergen . . var bleven saa
overgiven (1834: overmodigt), at det hver-
ken vilde lyde Konge eller Qviigheå.Mall.
SgH.7n. 3) (vel udviklet af bet. 1-2, jf.

40 dog overgive 3.3) som helt giver sig hen i,

ikke lægger baand paa sin munterhed, lystig-

hed; umaadeholden, tøjlesløs i sin lystighed;

overstadig (lystig); kaad; løssluppen. *mun-
ter, let og vever,

|
Og overgiven, som en

Dreng paa sytten Aar. Bagges.V.80. Jeg
beder Dem om Tilgivelse, min Onclel om
jeg har gaaet for vidt i min Spøg; men
jeg er nu saa lidt overgiven sommetider.
Blich.(1920).IV.17. Slaar man Castagnet-

50 ter, naar man valtser? De blander Alting
sammen paa den meest overgivne Maade.
Kofoed- Hansen. KA. 1.40. Morbroder var
just ikke lystig, endsige overgiven, men
han var i rigtig godt Humør. Tops.IlI.363.

II
om latter: kaad, ustyrlig ell. (jf. bet. 5)

umaadelig. det dummeste Indfald . . er
nok i en . . Forsamling, til at døve den
beste Forelæser ved en overgiven Latter.
JSneed.VI.UO. Ew.(1914).IV.107. Kofoed-

60 Hansen. KA. 1. 125.
\\ (jf bet.b) i adverbiel

anv. den eene (er) tungsindig og den an-
den overgiven munter 1 Bagges.LJ.346. jf.:
ligefra det overgivneste Comiske til den
strængeste Alvor. Rahb.Stiil.6. 4) (jf. over-
give 3.8; 1. br. i alm. spr.) som gaar helt op
i ganske giver sig hen til, giver efter for
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de

noget; hengiven (2). han og hans Efter-

følgere vare overgivne til Overtroe og
Troldoms Konster. Borrebye.TF.216. Sik-

kert nok var han sy^, og det blev

værre og værre. Tilsidst gav han sig

helt over . . helt overgiven i Smærte
av han sig) til at hulke.LBruun.BSJ.125.

(nu dial) abs.; dels: syg; træt; mat. Feilb.

els: meget sorgfuld, bekymret; fortvivlet. De
jevnligen brugelige Døds -Straffe giøre

Folket overgivent og fortvivlende. Schytte.

IB.V.260. OrdbS.(Sjæll). 5) {maaske til

bet. 3, ;jf. lign. anv. af nt. overgeven, ower-
geben; sml. dog jy. overgiven, overfedet,

-mæsket (Feilb.), til III. over 12.8 og given,
mæsket (se I. give 1.5j; dial.) som grads-adv.:

i høj grad; overmaade; især i forb. over-
given fuld olgn. Hånd var overgiven
drvikken. Moth.G159. Feilb. -given-hed,
en. (ænyd. d. s. i bet. „tøjlesløshed'', „letsindig-

hed") det at være overgiven ; især i flg. anv.

:

1) t til -given 2. Det er utroligt, med
hvad for uforfærded Dristighed, eller ret-

tere, med hvad for grum og rasende Over-
givenhed disse Folk fægteT.LTid.1731.612.
Kraft.Psychologie.(1752).85. 2) til -given 3:

kaadhed; overstadighed. Athenienserne .

.

havde deels af Overgivenhed, deels af et

republikansk Raserie en stor Lyst til (skue-

spil). JSneed.III.340. *et sammenblandet
Chor,

I
Hvor Overgivenhed og Skiemt og

Glæde
|
Afvexler med en dybere Natur.

Oehl.SH.4. Stemningen var fra Lystighed
aaet over til Overgivenhed. J5er^s.PP.5.

,

(nu næppe br.) om udslag af kaadhed,
aadt indfald olgn. Jeg saae i Mailand .

.

en Opera buffa . . med alle . . lystige Over-
givenheder af det italienske Lune. Oehl.

Er.II.181. Bauch.MfB.287. Du gjorde det
jo kun for Spøg og i en Overgivenhed.
Winth.IX.66. 3) f til -given 4; ogs. (jf.
-give 3.1J : det at finde sig i noget ell. under-
kaste sig; resignation (jf. -givelse S). Over-
givenhed i en andens Villie og Regiering,
at han maa raade og styre vor Velfærd.
Mossin.Term.393. Den Tilstand, i hvilken
man ingen Udveye søger af en Nød eller

Fare, formedelst Fortvivlelse, eller fordi
man tænker, at der ingen Udveye og Raad
er mod det Onde, kaldes Overgivenhed i

Fare. smst.369. -gjord, en. se u. Gjord
2.2. -glasur, en. *[2.3] (fagl.) keramisk de-
koration(s-kunst), der udføres v. hj. af over-

glasurfarver, muffelfarver (o: farver, der
paamales oven paa glasuren. Sal.XIV.524);
ogs. om porcelæn, der er sadledes dekoreret.

en Kunst, finere og mere aandfuld end,
hvad jeg hidtil havde set i Overglasur.
Tilsk.1932. 11.100. CP -glatte, v. [16.i]

vbs. -ning (VSO. IngebMøll.KH.229). gøre
(noget) glat ved at lade noget gaa jævnende
hen over det; glatte (noget) over. VSO. Over-
glatning med et lunkent Strygejern giver
Uldtøjet et smukt Våseenåe.IngebMøll.KH.
229.

II
billedl. Oehl.XVIII.242. hine over-

glattende, undvigende Formler berolige

sielden . . de Stridende. Mynst.( Vid Selsk

Afh.Hist.I.200). -glidning, en. [-iqli-'d-

neix] (,;/. ty. iibergleiten; sj.) 1) {\Q.b\ det

at glide hen over noget. Luftrøret beskyttes
her ved en egen Klap (epiglottis), der er
saaledes beliggende, at den ved Overglid-
ningen af Fødemidlerne nødvendigviis
maa tildække Aabningen, Mansa.D.61. 2)

[16.4] i forb.m.præp. i: det at gaa, glide

10 over i en ny form, tilstand olgn. al Skarp-
hed, al Inaividualitet, alle Omrids var i

flydende Overglidning ud i et fælles fug-
tig dampende Medium (o: diset maaneskin).
Schand.TF.II.191. -glo, v. [16.i] (dagl)
d. s. 8. -beglo, en skelmsk Treiring, der
. . skal overgloe det mindste jeg giør.^ow
Grønneg.1.49. Orundtv.BrS.74. I Logerne
sad . . unge Par, der foretrak en halvskjult

Hvile for den overgloede DsLns.EChristians.
20 0.1.213. -gnave, v. [-|gna-'va] vbs. -ning

(VSO.). {ænyd. d. s.) 1) [16.i] gnave paa no-

get over det hele. Osten var overgnavet af

Muus. VSO. 2) [16.6] m gnave (midt) over;

gnave itu. Rotterne havde overgnavet
Strikken. VSO. DanmPattedyr.75. billedl.:

Længselen overgnavede snart hans Livs-
traad. Hauch.L167. -gods, adj. [12.8] (jf.

Gods 2.6; ^, foræld.) om kanon: hvis væg-
ges metaltykkelse er større end kaliberet.

30 Mechlenburg. Feldt - Artillerie. (1 786). 9. Mil
TeknO.99. Sal.UX.849. -gramse, v. [16.i]

]-igrBm's8] vbs. -ning (JOlr.(Falsi.Lærdoms
Lystgaard. I. (1 91 9).xxiii). AaseHans. Vr.

129). (jf. -begramse; dagl.) begramse, beføle

over det hele. VSO. fedtede, overgram-
sede 01- og Toddyglas. CMøll.LM.lO. med
raa Plebejer-Graadighed overgramser hun
min Sjæls fineste Hemmeligheder, som
jeg end ikke vover at røbe for mig selv.

40 Nans.JD. 108. Lad være med at over-
gramse mig. Jeg er jo ikke noget Fige-
hsiTn.TomKrist.LA.49. -granske, v. [10.7]

[-igr^n'sga] (nu næppe br.) overveje; tænke
over. VSO. -greb, et. 1) [14.1] (gym.) greb,

tag, hvorved man fatter om noget ovenfra,
ved at føre hænderne op over det. Gymn.I.
134. Det fastsættes i Forvejen, om Kug-
len ved Kastet skal fattes med Under-
el. Overgreb. H:jLegeb.38. 2) [12.4] {dannet

50 omkr. midten af 19. aarh. efter ty. iiber-

griff; jf. -gribe 2; især O) det at over-

skride grænsen for hvad man har lov til,

hvad der er tilladt; især: det at gøre indgreb

i andres rettigheder, foretage noget ulovligt

over for en. Ingen vil frivillig underkaste
sig saadanne Overgreb af den Mægtigere.
Cit.l851.(MO.). (biskoppen værnede) om
Kirkens Indtægter mod Kongens Over-
greb. Høyen.AD.955.sp.2. man lovede ..

60 intet Overgreb at gjøre i . . Jagtdistrikter

og Fiskevsinde. Allen.I.196. (der blev) be-
gaaet enkelte Overgreb mod de ikke ed-

fæstede Præster. Praw^es. V.16. jeg vil ikke

finde mig i Politiets Overgreb. TidensKvin-
der.^^lil930.24. -gribe, v. [-,gri-'b8] vbs.

-ning (SaVXVI.25), jf. -greb. {jf. sen. oldn.
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yfirgn'pa samt ty. ubergreifen) 1) [14.i]

(fagl.) gribe, omfatte noget ovenfra ell. (især)

lægge sig, ligge hen over og gribe ind i (og ud
over) noget underliggende; især i part. over-
gribende brugt som adj.: som ligger over

(og naar ud over) et underlag. Drejer.Bot

Term. 70. overgribende Kehlstøå. Arbejds
løn.60. overgribende bue, (bygn.) bue,

hvis spændvidde ved buefoden er større end

afstanden ml. vangerne af aabningen under
bueslaget. Trap.*iX.428.

J|
om skreven ell.

trykt linie. Overgriben ai den ene Linje i

den anden (o: at linieafstand ikke overhol-

des, saa en del af et bogstav naar op (ell.

ned) i den ovenstaaende (nedenstaaende) li-

nie). AlfrLehm.O.39. (sj.) om vers med
enjambement: Shakespeare benyttede . .

stedse hyppigere en Overskriden af Sæt-
ningen fra Vers til Vers . . Og under den
. . ivrigere Brug af overgribende Vers
hændte det . . at Verset kom til at ende
med et Hjælpeverbum, en Artikel. ^ran-
de8.IX.171. jj (fot) som vbs., som betegnelse

for, at den sidste af to optagelser (til stereo-

skopisk brug) med en ringe forskydning til

siden viser samme billede som den første.

Sal.'^X VI.25. 2) [6.3] C CP , Z. br.) partover-
gribende brugt som adj.: overvældende;
omsiggribende; stærk; magtfuld, han bebrej-
dede Sallings salmebog: søgt sprog og
overgribende heTnhutisme.FrHamm.Levn.
1.168. Overbevisningen om den evige Ret-
færdigheds overgribende Vælde. Brandes.
XI.432. de lavere Dyr, hvor (den store

hjernes) Betydning ikke er saa overgri-
bende som hos de hølere. Høffd.Psyk.Sl.
-gro, V. (ænyd. d.s.) 1) [15] (jf. gro over
u. II. gro 3.3 samt overbegro^ gro (dæk-
kende) hen over; især i forb. være over-
groet af ell. med, væ.re dækket af, til-

groet med (bevoksning, plantevækst). Pflug.
DF.194. Sandet er bleven overgroet, og
følgelig bevaret imod Blæstens Magt.
Thurah. B.39. Kirkemuren er overgroet
med det deiligste Vedbendgrønt. IfGAwd.
VI.190. den gamle Klosterkirke, hvis Re-
ster tilsidst dækkedes af Jord og over-
groedes. AchtonFriis.JL.1.346.

||
(især fagl.)

m. h. t. vækst af haar, negle, væv osv. *Næ-
sen (er) overgroet af tætte Bryn. Blaum.
Sib.45. Skoen . . kommer til at ligge mere
eller mindre inden for Hovens ydre Rand
og . . arbejder sig noget op i Hornet
(„overgroet Sko"). Grunth.Besl.114. jf.:
*Tykt Fedt har overgroet hver hans Nerve 1

OlufWorm.Persius.(1840).52. \\ billedl. Sag-
net om ham, den hele Overlevering, hvor-
med (Byrons) Historie er overgroet. Bran-
de8.V.490. Franskmændene, hvis Sprog i

sin Tid var nær ved at overgro Dansk.
KNyrop.OL.III.138. 2) [15] (sj.) om saar
olgn.: gro sammen; lukke sig. jo før og tid-

ligere i Ungdommen (podningen) kan skee,
jo bedre; thi baade bliver Snittet da ikke
saa stort til at overgroe, og Stammen har
da yngere og friskere Safter. Fleischer.HB.

297. 3) [19] (nu sj.) gro højere op end; vokse

sig højere end; overgaa i vækst; gro stærkere,

frodigere end. *Ukrud flux oprinder,
|
Og

tegner sig at sprede | Og overgroe Din
livedel Kingo.7. *Min Morfader ..

|
Saae

i Drømme et Træ at oprinde,
|

Med Blom-
ster faure og Drue sød,

|
Overgroe de

høieste Linde. Orundtv.Krøn.^25. || billedl,

det Alt overgroende Militær- og Embeds-
10 Væsen. Bråndes.B.l26. -grund, en. (jf.

over- 1.1 ; mods. Undergrund; fagl.) om de(t)

øverste, muldholdige jordlag ; muldjord; mad-
jord. Uss.DanmGeol.n70. LandbO.III.761.
-gnd, en. (især religions-hist.) øverste gud.
Een Sekt (i Indien) troer . . Verden at

være dannet af . . en eeneste Over-Gud,
som har en Mængde Under-Guder under
sig.Schytte.IE.IV.22. *Jupiter, der gior-

de,
I
Som Overgud, alt hvad han . . vilde.

20 Bagges.Ep.l85. PalM.IL.1.355. Overguden
Odin. GSchutte.HH.152. jf.: I en Bog af

Abbed G. (fremstilles jomfru Maria) endog
som en Art Overgudinde, brandes. 7.
250. -gnmp, en. (jf. over- l.i; zool.) den
bageste, til halen grænsende del af fugles ryg.

Kjærbøll.xii. (dompap-)1^2i'QJiens sorte Ka-
lot, røde Bryst, askegraa Ryg og blæn-
dende hvide Overgump. Seier. Bornholms
Fugle.(1932).225. CP -gyde, v. [-igy-'aa]

30 v6s.-else (LTid.1725.476. VSO. Kierk.I.312)
ell. (nu oftest) -ning (VSO. Drachm.F.1.238.
Gjel.M.495. Gymn.II.184). {ænyd. d. s., glda.

owergudhe; jf. begyde) 1) [15] gyde noget

ud over; overhælde; især i forb. m. præp.
med. (kniplinger maa) to gange hver Dag
overgydes med reent Vand. CVarg.Farve-
Bog.(1773).110. naar det (varme bad) var
forbi, tog man en kold Overgydning i et

koldt Værelse. ABDrachm.RK.67. I varmt
40 Klima vil et Trædæk ofte tørre ind og

vise Lækager, men dette kan hindres no-
get ved fra Tid til anden, helst om Af-
tenen, at overgyde (natte) Dækket med
Vand. KuskJens.Søm.266. || billedl. *Hans
Baisoms Honnings Saft

| Skal Sielen over-

fyde I
Med Livets høye Kraft. Brors.253.

ans inderlige Overbevisning om sit Dig-
terkald, der i mange Aar blev mødt af

en uvillig og borneret Kritiks kolde Over-
50 gydninger. HSchwanenfl.A. 162. (nu sj.) i

udtr. for at overvælde en med velgerninger,

venlighed olgn.: Wilhelmi Søn overgydede
dem med . . mange Yeigierninger.LTid.
1738.315. (han) har paa en fin Maade
overgydt os med en saa mangfoldig Artig-
hed. JLange.(Brandes. JuliusLange. (1898).
148). 2) [15] strømme ud over (og dække);
ogs. billedl.; nu især i forb. være over-
gydt af, være badet i. en Purpurrødme

60 overgjød hendes Kinder. Gylb.V.169. Ho-
vedgaden . . laa . . foran ham overgydt
af et blegt Solskin. Lauesen.SD.51. Han
sagde det . . med Stemmen overgydt af

en vis lys Yarme. Jørgen Niels. KB.91. 3)

[16.5] t refl.: flyde over sine bredder; lave

oversvømmelse, det Morast, som Nilstrøm-
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men foraarsager naar dend sig overgyder.
LTid.1730.473. somvbs.: Nil-Flodens Over-
gydelse . . skeer strax efter Sommer Soel-

Vær. smst. 1723.321. -ffæng^ells:, adj.

[16.2] [(ouar'gæii'ali] (jf7ty. iiberganglich;

8j.) om vandløb, bjerg olgn.: som det er mu-
ligt at overskride; hvorover overgang er mulig,

jf.: Redet tilbage tvert over den bratte

Dannevirkevold lige bag denne Skandse.
Overgjængeligheden var i forveien
verificeret af en Dragon. deMeza. Krigs-

Dagbøger1849-51. (1928). 192. -gær, en.

[1] (bryg.) gær, der efter gæringen samler sig

paa vædskens overflade. MøllÉ.II.377. Den
Gær, der anvendtes til det almindelige
Hvidtøl, var en Over^ær.Østrup.J.32. -gæ-
re? V- [-igæ'ra] vbs. -mg. 1) [1] (bryg.) om
gæring (ved ølfremstilling), hvorved der an-
vendes overgær; dels somvbs. Overgæring.
OpfB.UII.325. SaUX.508. delsipart.over-
gæret brugt som adj., om øl: som er frem-
stillet under anvendelse af overgær. OpfB.^
III.325. Sal.''XXy.821. 2) [16.5] (sj.) gære
meget stærkt (saa at vædsken løber over).

VSO.
li

billedl. Overgæringen i hans Sind
holdt sig nogle Aar. AGnudizm.(Riget.^y

s

1911.3.sp.6). -gede, v. [-igø'åa] vbs.-ning
(s. d.). 1) [15] (nu sj.) gøde noget over det

hele; sprede gødning ud over. (Kalk.V.789).
VSO. MO. 2) [12.3] (nu 1. br.) gøde for
stærkt. VSO. Gødningsstofferne her (o:

ved kloakudløbene) forekommer i for stor

Mængde og . . kvæler Livet, ligesom naar
man overgøder en Mark. PoUVs 1934.11.
sp.5. -gødning, en. [16] (j/". -gødskning;
landbr.) dels som vbs. til -gøde 1 ; dels (nu
næsten kun) om det udspredte lag og især
om gødning, der spredes oven paa jorden uden
at nedpløjes, nedgraves. Olufs.Landoec.54.
LandbO.IV.309. -gediskning, en. [15]
(nul.br.) d.s. Olufs.Landoec.175. LBrinck-
Seidelin.HjørringAmt. (1828). 132. -gøre,
V- [15] [-igo'r^] G' b^' uden for dial.) d. s. s.

-begøre. Barnet har overgiort sine Klæ-
der. F^SO.

Il
i perf. part. som adj.: snavset;

beskidt. OrdbS.(sjæll.).

Overhaand, en. ['(nu8r,h(nn'] (ænyd.
offuer-haand, -hand(t), -handen, fsv. owir
handh; efter mht. ober-, iiberhant (nht.

ober-, iiberhandj og obere hånt, mnt. overe
hånt, glholl. overhant, sml. eng. upper hånd
(t overhånd); til mAf. hånt, haand, magt
over noget, jf. have haand over u. Haand
3.2 og være over haanden u. Haand 12.8;

sml. over-haands, -hændig) det at have
magten, overtaget (over), have besejret,

faaet bugt med noget, have stor indflydelse
(over noget) olgn. *Saa giver Gud den Gud-
hengivne Aand

|
Dog Overhaand. Brors.

203. ved det Spanske Hof var mand me-
get tankefuld og ulystig formedelst de
Franskes Overhaand i Italien. Slange.Chr
IV. 1032. især i flg. faste forb.:

1) (nu sj.) i forb. beholde overhaan-
d(en), bevare sin stilling som sejrherre, sin
overlegenhed, sit overtag; ogs.: vinde sejr; faa

overtaget. Fra denne Tid . . bleve førte

adskillige Kriger, hvorudi snart de Chi-
neser, snart de Tartare beholte Overhaand.
Fftug.DF.516. *Gud skal dog vel drage

|

Seyrvindingen derfra, beholde Overhaand.
Clitau.lR.il. saa længe beholder (feberen)
Overhaanden, som Patienten forseer sig
i Diæten. Tode.ST.IL76. Behold Overhaand
(Chr.VI: Bliv overmand) i alle dine Gier-

let10 ninger, sæt ikke en Plet paa din Ære.
Sir. 26.33.

2) i forb. faa. overhaand, dels (nu næppe
br.): vinde sejr, sejre (over). VSO. jf.: de
Svenske (havde) udi Stift Bremen faaet en
og anden Overhaand over de Kæyserlige,
og . . forjaget dem af adskillige Stæder.
Slange.ChrlV.753. dels (billedl., nu l.br.;

undertiden m. overgang til næste gruppe):

faa magt (over), bugt med; blive den over-

20 legne; faa overtaget, en Mand, over hvem
Vinen haver faaet Overhaand (1931: over-
vældet af Yin). Jer.23.9. kand I icke saa
hastig overvinde Jeres Bekymring, saa lad
den dog icke faa alt for megen overhaand
hos Jer. Kom Grønneg.1.267. Nogle raadde
. . til Krig men andre til Fred, og finge
de sidstes Stemmer overhaand. Paws.C CT^.

11.176. *Riget var de Dødes, | Men Livet
fik dog Overhaand. Grundtv.SS.I.501. Sam-

30 vittigheden fik Overhaand. D&H. dels (nu
især om noget ubehageligt ell. utiltalende):

faa stor (størst) udbredelse, blive alminde-
lig(st) (paa bekostning af, fortrængende noget

andet). Vandet fik Overhaand (1931 afvig.)

og formeredes saare over Jorden, ilfos.
7.18. *Moralister . . beklage,

|
At Fias og

Galskab alle Dage | Meer Overhaand i

Verden iaaev.Wess.70. jf. (nu næppe br.):

Sproget (fordærvedes) meget i . . Danmark,
40 formedelst den Overhaand, de Tydske fik.

Engelst.Nat.51.

3) (nu næppe br.) i /br6. have over-
haand(en), være den sejrende; sejre; have
overtaget; ogs.: have stor (størst) udbredelse

olgn. Brors.54. paa Steder, hvor vandag-
tige Dunster have Overhaanden. To^Ze.FI.

304. De danske Vaaben havde den Tid
Overhaand. VSO.

4) i forb. tage overhaand, dels: tiltage,

50 tilrive sig magten (over); faa overmagten;
dels (nu især om noget ubehageligt ell. util-

talende): tage til i styrke, tal olgn. ell. (nu
næsten kun) vinde (for) stor udbredelse, blive

(for) almindelig. Hungeren tog Overhaand
(1931: tog tii; i Ægyptens Land. iMos.4i.
56. (svenskernes) Proviant skortede, Van-
det var brak og u-taaleligt, hvoraf de Sy-

fes og Dødes Tal tog stærk Ofverhaand.
lange.ChrIV.1245. Stormen tog bestandig

60 meer og meer Overhaand. Bagges.NK.290.
Tyve og Mordere toge Overhaand i Lan-
det. Ing.EF.I.174. Forskjellige Laster tage
Overhaand. Især er Drukkenskaben . .

steget til en utrolig Højde. Nationaløkon
Tidsskr.1.331. Schand.0.1.107.
over-Jbaands, (ubøjeligt) adj. og adv.

2»
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(tidligere undertiden (skrevet) i to ord over

haands. Høysg. S. 206. Grundtv.PS.VL83).
{dannet til Overhaand ell. (være) over

haanden (se u. Haand 12.8;, vel efter over-

vættes olgn.; jf. overhændig; især dial.

ell. (i bet. 1) arkais.) overvældende; overvæt-

tes; overmaade. 1) som adj. Kom Grønneg.

1.282. af den overhaands Tyngsel brast

(vognen) i Stykker. Thurah.B.98. *Glæden
var saa stor,

[
At den brød ud i Lyd, for

overhaands til Ord. Bagges.I.lll. Vedel
(var ikke) lysten efter selv at trækkes med
saa farligt og overhaands et Arbeide, som
en ny Oversættelse. Grundtv. Saxo.I.xx.
hverken Fjendehaand eller Overhaands
Ulykker have styrtet (Nurnherg). Høyen.

Breve. 9. E. mente ikke, at Faren var saa
overhaands. Breum.FS.88. 2) som adv. *De
Samer Overhaands min (o: Penelopes)Kysk-
hed eltertrsLRT. Rose.Ovid.1.7. især som be-

stemmelse foran et adj. (ell. adv.): den Mat-
hed, som endnu var tilbage af en nylig
overhaands svekket 'i^&tur. Prahl.AH.IV.
43. Dette overhaands blodige Slag stod
. . om Høsten. Grundtv.Snorre.III.129. det
var Kongen overhaands trangt med Penge.
JPJac.1.119. Han var nemlig en over-
haands stærk Manå. Skjoldb.SM.13. Gravl.
AB.227. Feilb.I.?65.II.769. -haands-, i

8sgr. [1.2, 14.1] (jf. -arms- 2; især sport.) i

betegnelser, der angiver, at haanden bevæges
i en høj, opadgaaende bue; fx. Overhaands-
slag (o: i tennis. Gymn.II.116), -sving (Fleu-
ron.VS.165). || ogs. undertiden brugt som
adj. ell. adv. Det er „Fejl" . . naar der
serves „overhaands" (d. v. s. naar Bol-
den, naar den berøres af Ketscheren, er
højere end Serverens Hofter). AThayssen.
Badminton. (1932). 42. -haand-tagelse
ell. (nu kun) 19 -haand -taggen, en.
[-|ta'q(a)n] {ænyd. overhaandtageTse) vbs. til

tage overhaand fse Overhaand 4j. Over-
haandtagelse: Leth.(1800). forebygge
det Ondes Overhaandtagelse. VSO. Gar-
dinernes senere Overhaandtagen er
Udtrykket for, at Vinduernes Opstand
mod Skønhedsbegrebet, den tæppebe-
hængte Hal, lykkeligt blev dæmpet. Troels
L. IL 164. C9 -haand-tagende, part.
adj. [-ita'qana] som tager overhaand (se u.
Overhaand 4c). af en overhaandtagende
Kedsommelighed over dette Livs Ælen-
dighed har (mange mennesker) taget sig
selv af Bage. Eilsch.PhilBrev.78. af den
overhaandtagende Varme sluttede (vi) os
til, at vi vare under Linien. ^a^^es.jL.I.
115. Ringhed og Armod ere de bedste
Værn mod den overhaandtagende Fordær-
velse. Hrz.XVIII. 132. AchtonFriis.JL.I.
124. -hale, v. [-|ha-'la] vbs. -mg (s. d.).

{ænyd. d. s. (i bet. 4); efter holl. overhalen
og eng. overhaul, f overhale) 1) [14.2] (sj.)

hale over paa siden; hale omkuld; kølhale. en
overhalet Jagt, som laa under Kalfatring.
Drachm.DG.37. 2) [15] (sj.) hale, trække
noget dækkende over (noget), det klædte

hende ikke at vise sine tykke Ben, selv om
de var overhalede med sorte Silkestrøm-
per med ganske smalle hvide Striber.

FrPoulsen. F. 22. 3) [16] 4, slappe et tov

ved at hale den modsatte vej af den, i hvil-

ken det er blevet halet ved hejsningen; ogs.:

løsne dele af blokke paa denne maade (Mil
TeknO.). Harboe.MarO. Rebtallierne losses

og hales noget igjennem Blokkene (over-
10 hales). OpfB.^11.405. Naar Fartøjet er af-

firet, overhales straks Taljerne og hugges
ud. Bardenfl.Søm.I.130. Kusk Jens. Søm. 13.

4) [I6.1] ^ underkaste en undersøgelse; dels:

gennemgaa, undersøge og eftertælle (behold-

ninger olgn.). (en) Liste, bestemt til Brug,
hvis Godset skulde overhales ved Over-
levering til en anden Regnskabsfører.^ar-
denfl.Søm.II.244. SaVXVIII.699. \\ dels: ef-

terse, undersøge m. henblik paa reparatio7i;

20 ogs.: reparere; ordne. Harboe.MarO. Hestene
maae skoes; alle Reb og Remme eftersees
eller remplaceres med nye; Pakningen
maa overhales, kort sagt. Hundrede Ting
ere at besørge, forinden man er færdig.
Zeilau. Fox-Expeditionen. (1861). 64. Over-
hale Rigningen. Scheller.MarO. 5) {delvis

videre anv. af bet. 4; nu sj.) om behandling,

omgang, der har til hensigt at udbedre, for-

bedre, ordne noget olgn. 5.1) underkaste (ting
30 ell. forhold) en (hurtig, løsere) gennemgang,

en (hurtig, løsere) forbedrende, ordnende be-

handling. Stilen har endnu Klatter fra den
friske Berøring med I. P. Jacobsen og hans
„Mogens". Den Sætning af Foraarsbille-
det paa første Side, der i anden Udgave
er bleven let overhalet, lyder i første saa-
leåes. yilhAnd.HP.15. 5.2) m.h.t. person:
undervise, belære (især: hurtigt, løseligt).

*hans Elev, I Som af Mesteren overhalet
40 blev

I
I Philosophie og Politik. Heib.Poet.

X.225. 5.3) {jf. Overhaling 5.3 samt mnt.
overhalen, udskælde, skænde paa, afstraffe,

der muligvis er udviklet af bet. : gennemhegle
(hør) (sml. holl. overhalen i denne bet. og
nt. over de heckel halen^; nu næppe br.)

irettesætte; skænde paa; give en omgang.
Levin. 6) (jf. HL over S.ej egl. (^) m. h. t.

skib: indhente; spec: indhente et handelsskib i

krigstid og undersøge dets papirer. En af de
50 franske Forpost-Fregatter pralede et dansk

Skib . . der samme Morgen havde været
overhalt af the Dragon. ArchivSøvæsen.I.
379. Harboe.MarO. Havde vi blot en Hat-
fuld Vind, kunde vi overhale ham (0: et

skib) endnu i Aften, men den er løiet svært
at. Bergs.BIl.184. || m.h.t. tog, vogn olgn. ell.

m. h. t. person : indhente (og passet-e), (horn-
uglen) havde . . søgt at overhale Byttet,
hvor Forholdene og hendes Erfaring havde

60 lært hende, at det kunde tages. Fleuron.
DTN.113. Vejen var efterhaanden blevet
levende. Vogne med Komode eller Klæ-
deskab bag i overhalede dem. AndNx.DM.
IV.33. *de lokale Toge, som Ekspressen
overhaler. Bønnelycke.F. 48. -haler, en.
[-|ha-'lar] (sj.) d. s. s. -haling 1. Pludselig
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krængede Huset for en OverhåleT. HSee
dorf. To i en Kuffert. (1928). 13. -haler
tov, et. ^ tov, hvormed et andet tov over-

hales (3). Harboe.Mar O. -haling^, en
[-|ha'leix] (nu næpjoe br. (i bet. b.s) -hal

ning. JHSmidth. Ords. 105). flt. -er. vbs. ti

-hale; især i flg. anv.: 1) (jf. -hale 1 savn

holl. overhaling) ^ et skibs sidebevægelse

i søgang; slingring. SøLex.(1808). Enhver
fik (i en kahyt) sit Glas i Haanden med
den Anbefaling, at passe paa, naar Over-
halingerne \iom. Drachm.KK.o7. han gik
over Bord i en Overhaling. Scheller.MarO.

II
ofteiforb.ta.ge en overhaling, svære

overhalinger olgn. SøLex.(1808). Baa-
den tog en voldsom Overhaling, Vandet
styrtede ind over den læ Lønning.Drachm.
STL.146. Da vi kom ud i den spanske
Sø, fik vi haardt Vejr . . vi tog svære
Overhalinger. JVJens.IM.18. \\ (1. br.) om
bølgernes indstyrten over dækket ell. det, at

en person bliver overskyllet ved en saadan
bevægelse af skibet, jeg (var) paa et hæn-
gende Haar nær bleven druknet ved en
Kuling og Overhaling af Bølgerne, som
tog mig fra Dækket med sig. CVHertel.
Aarhuus Dom - Kirke. II. (1810). 438. Bøl-
gerne sloge mod Forstavnen af Skibet og
stænkede hen over Tyrkerne . . En af dem
fik en ganske artig Overhaling og rystede
nu sin røde Msinte\.IICAnd.IX.99. jf.: Ste-

dets Præst mødte (o: paa en mølle, hvor
det spøger) i fuld Ornat, men da han fik

en „Overhaling" af nogle Tønder Meel,
og blev klemt ind mellem de omveltende
Sække, saa gjorde han ingen flere For-
søg. ThistedAmtsavis.^I&1846.3.sp.2. 2) {vel

biUedl. anv. af bet. 1 ; nu næppe br.) om rus,

perial, undertiden kom (han) hjem med
en liden Overhaling. PAEeib.US.12. 3) ^
til -hale 3. SøLex.(1808). OrdbS. 4) (især

^) til -hale 4. Skibet, Reisningen, Tak-
keladsen har faaet en god Overhaling.
MO. Det er at anbefale at give Maskinen
en Overhaling, forinden den skal køre
med nye Matricer. Bogtrykkeren.1934.Juni.
6.sp.l. 5) til -hale 5. 5.1) (dagl.) til -hale
5.1. med min Lommekam havde (jeg) givet
Pandefrisuren en lille Overhaling. Nans.
JD.80. han gav sine lektier den sidste
overhaling

\
Feilb. 5.2) (nu sj.) til -hale

5.2: belæring. Heib.Pros.IX.17. En gammel
Student . . har taget sig af mig og givet
mig en Overhaling i denne Philosophi.
PalM.IL.II.290. 5.3) (dagl.) til -hale 5.3:

omgang prygl ell. (især) skænd, irettesættelse;

ogs. om nedsættende kritik, omtale. JHSmidth.
Ords.105. han har givet Præsterne en Over-
haling, hvorved der ikke levnes dem Ære
for to Skilling. Rowel.Br.,360. AndNx.FF.
42. 6) til -hale 6; især: det at indhente, pas-
sere noget. DSB.Togregl.64. det ene Køre-
tøjs „Overhaling" af det andet. Pol.^''/iol920.

4.sp.l.
II

hertil bl. a. Overhalings -station,

(jærnb.) station, hvor et tog skal overhale et

andet. DSB.Togregl.65. -halmet, adj. [16]

[-jhal'ma^] (dial.) bestrøet med halm. (han)
traadte ind . . støvet og overhalmet, som
han kom fra Tærskningen. Hamann.Fynsk
Landmandsliv.(1905).184. Feilb. -hamre,
V. [15] [-jham'ra] vbs. -ing. bearbejde en
flade med en hammer; især om kobber-, sølv-,

guldsmedes behandling, der har til formaal
at gøre genstanden stivere ell. at frembringe
synlige mærker, der viser, at genstanden er

10 udført ved haandarbejde. Larsen. Guldarm-
baand . . hvertandet Led overhamret.
PolitiE.Kosterbl.^y3l925.1.sp.l. -harve, v.

[16.i] [-ih^r'va; -|ha'rv8] vbs. -ning (Aagaard,
Thye.(1802).101). (ænyd. d. s.; landbr.) køre

hen over (et stykke jord) med en harve; harve
(et stykke jord) igennem; ogs. om harvning,
der foretages paa den tilsaaede jord, ell. efter

at sæden er kommet op. Jorden (bliver) be-
saaet og dernæst overharret. OecMag.1.154.

20 Efterat Boghveden er kommet op, over-
harves med en let Harv. Olufs.NyOec.1.67.
SaUX.935. -hed, adj. [12.3] i (for) høj

grad hed. Naar (strygejærnene) bliver over-
hede, er de undertiden „sløve" og vil ikke
glide let hen over Tøjet. IngebMøll.KH.
223. jf. IH. hed 3.4: (digtet svælger) med
overhed Voldsomhed i mystisk Kærlighed
til Kristus. NMøll.VLitt.II.231. -hede, v.

[12.3] [-ihe'åa] vbs. -ning (Scheller.MarO.

2^ IngebMøll.KH. 155). (især fagl.) hede, op-

varme (for) stærkt, (oftest i part. over-
hedet brugt som adj. samt som vbs.). MO.
Ravet maa dog ikke overhedes, da det
smelter ved 200 Graders Varme. Haand-
gem. 514. Kirkebygningens Rum over-
hedes om Sommeren. Dag Nyh.^''lix 1906.
Till.2.sp.2.

II
m. h. t. jærn: gløde, indtil

jærnet bliver storkornet og koldskørt; som
vbs.: OpfB.*III.142. ||

m. h. t. damp:
40 ophede til en temperatur højere end kedel-

vandet, hvorved dampen bliver i stand til

at sammentrykkes noget uden at fortættes.

GForchh.(MO.). der (blev) i Amerika an-
stillet Forsøg med at anvende overhedede
Vanddampe til at drive Maskiner. OpfB.^
III.325.

}li
m.h. t. person: give (for) stærkt

forøget legemsvarme; bevirke, at en føler sig

meget varm; vist kun i part. overhedet
brugt som adj. VortHj.IIl.172. ved anstræn-

50 gende Marschture i tætte Kolonner, paa
lummervarme Sommerdage, bliver Solda-
ten med den tætte Mundering let over-
hedet; man taler nu om Hedeslag som
en hyppig Aarsag til Død. OBloch.D.^1.57.
-heder, en. [12.8] [-jhe-åar] apparat,
der tjener til at gøre damp overhedet. OpfB.^
111.105. Scheller.MarO. -hegle, v. [16.i]

[-ihai'la] (jf. hegle en over u. H. hegle 2.2;

nu 1. br.) hegle (en) igennem; gennemhegle.

60 (2.2). YSO. (jeg) har overheglet Danmarks
banale interesseløse JJngåom. JohsWulf.
OU. 65. -hejsning:, en. [I6.2] [-|hai'sneii]

C^, foræld.) hejsning af ladning ud ell. ind

over skibssiden. Larsen, f -hen, adv. [I6.1]

{jf. ty. iiberhin samt ovenhen) løseligt; over-

adisk; skødesløst. vAph.(1759). 8a.(1772).fla
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III. -herlifii:, adj. [12.8] (ænyd. d. s., ty.

iiberherrlich; nu næppe or.) meget herlig.

8. brede og overherlige Buer, hvor Kej-
seren oc Kejserinden residerer. P^w^'.i^P.

436. -lierlis:hed, en. (ty. oberherrlich-

keit; sj.) overhøjhed, begge (di2)lomer) inde-

holdt en Reservation af Kronens Over-
herlighed eller Over-Landshøihed over
Slesvig. Molb.(Hi8tTids8kr.2R.III.620). CO

-herode, v. [-heiro'Qa] -ede. i forb. over-
herode Herodes {efter eng. out-herod
Herod (Shake8peare.Hamlet.III.2); jf. over-

5) egl.: overgaa Herodes (fremstillet som ty-

ran i de gamle mysterier) i voldsomhed, være
mere voldsom end den voldsomste; overgaa
en, der i særlig grad har ell. repræsenterer en
egenskab (ejendommelighed), i denne egenskab.

Her er en Kritiker (o: Gerhard Gran) . .

som slet ikke sætter sin Aand paa Styl-

ter for at overherode Herodes. Kehler.(Pol.

^Vil921.7.sp.6). NatTid.'yiil925.M.l.sp.3.
NMøll.VLitt.IIl.218. O -herre, en. (f
Ober-. LTid.1731.78). {ænyd. d. s.; jf.mnt.
overhere, ty. ober-, iiberherr) person, der
har overherredømmet; øverste herre, hersker;

spec. om landsherren; tidligere ogs. („I dag-
lig Tale." VSO.) om øvrigheden, ens over-

ordnede, foresatte, herre, husbond olgn. Kon-
gen erklærede Keyseren for Over-Herre.
Holb.DH.1.238. *saa er han dog | Min
Undersaat, og jeg hans Overherre. Oehl.

A.179. fromme og trofaste Overherrer
(1909: god og trofast Øvrighed^, godt Re-
gimente (osv.). Katek.§101. en despotisk
Overherres Bud. JLange.III.42.

\\ (1. h\)
om den øverste, overhovedet, inden for en
mindre kreds. Familiens Overherre (alm.:
Overhoved;. Ing.EF.XIII.72. Der blev i

Artiklen fremhævet den ledende Inge-
nieurs Genialitet og Energi . . Men ved
Siden af den ledende Overherre blev
netop en mere „jevn" Mands ligesaa store
Mod, Snarraadighed . . fremhævet.Dmc^m.
LK.141. -herredom (YSO.) ell (nu kun)
CP -herredomme, et. (jf. -herre, -her-
skab, -myndighed, -regimentej øverste herre-

dømme; tidligere ogs. om øverste myndighed,
overledelse olgn. (det) var skeet til For-
kleynelse af (kongens) Ret, Høyhed, og
Ofver- Herredømme i Staden Hamborg.
Slange.ChrIV.928. (en) Herskerslægt, der
skabte sig Overherredømmet i Sydindien
(i 10. aarh.).Tilsk.l934.I.309.

|| billedl. Basth.
AaT.237. MO. saalænge vi leve skulle vi
. . protestere mod Materialismens Over-
herredømme. Hauch.Br.llO. -herreliga,
adj. {ty. oberherrlich; nu næppe br.) adj.
til -herre. Overherrelig Myndighed. MO.
t -herskah, et. (ogs. Ober-. Holb.DH.!.
83. Slange.ChrIY.833). {ty. oberherrschaft)
d. s. s. -herredømme. Holb.DB.I.102. Mar-
tinianerne tillagde sig Overherskabet over
lia.vet.Bagges.NK.359. *(borgerne) negte I

Os Told og OveTherskah. Oehl.VI.19. jf.:
Ingen er saa mægtig, at han kan und-
drage sig fra Lovenes Overherskab. /S^orm.

(Rahb.Min.l788.I.86).'lier»Uende,part.
adj. [7.2] {ty. ober-, iiberherrschend; sj.)

fremherskende; dominerende, en saa over-
herskende Følelse, at den ikke gav Rum
for sinåre. Blich.(1920).XXIX.65. -her-
8ker(inde), en. {ty. oberherrscher(in);

jf. -herre; sj.) øverste hersker(inde). Vi
vil . . anerkende Kejserinden af Indien
som vor Overherskerinde. Brandes.IX.456.

10 -himmel, en. {ænyd. d. s.; jf. over- l.i;

nu næppe br.) øverste himmel (Empyreum).
vAph.(1764). -himmelsk, adj. (f -him-

lisk. vAph.(1772).III). {ænyd. d.s., ty. iiber-

himmlisch; jf. over- l.i; nu sj.) som findes

oven over himlen; ogs. [12.3]: i høj grad ell.

mere end himmelsk. Overhimlisk Skiønhed.
vAph.(1772).III. Solger forklarer, at man
ikke med Plato maa tænke Ideen paa et

himmelsk eller overhimmelsk Sted. Kierk.
20X111.379. -hive, v. [14.2] [-ihi-'va] vbs.

-ning (Earboe.MarO.210. Funch.MarO.1.8).

(jf. -hale 1) ^ hive (skib) over paa siden;

kølhale. Ved Kjølhaling lider Skibet no-
get, men kan dog . . ligge overhivet i

flere Uger. Harboe.MarO.210. Larsen. O
-hohe, V. [15] [-iho-'ba] (1. br.) m.h.t. per-
son: overhobe med, tildele noget i over-

vældende mængde; overlæsse med. Brandes. V.

155. Den unge hidsige Poet havde .. over-
30 hobet sin ældre Kaldsbroder med Spotte-

gloser, sws^.5 7-2. nogle er overhobede med
offentlige Hverv. Ognjef. Kostjas Dagbog,
(overs. 1928). 48. -hofmarskal, en. (f
Ober-. Æreboe.169). (især m. h. t. ældre ell.

udenl. forhold) øverste hofmarskal; under-
tiden brugt som benævnelse for hofmarskallen.
Moth.H226. min Farbroder Adam Vilhelm
Hauch . . var Overhofmarskalk. ^awc/i.Af/"P.
185. Bergs. GF.IL79. Statskalender. 1933.

<^ 197. -hofmester, en. (f Ober-. Forordn.
^Vio 1746. Borrebye.TF.739. MB. 1785. 2.

-hovmester. Borrebye.TF.814. Leth.(1800)).
(foræld.) 1) (øverste) hofmester (se Hovme-
ster l.ij ved et hof. Overhofmester . . kal-
des den som opvarter dronningen i hin-
des ioTTetmnger.Moth.H226. Bek.^y8l808.
Kongen sagde til Aspenas, sin Overhof-
mester (Chr.VI: øverste Kammertienerj.
Dan. 1.3. 2) person, der havde det øver-

50 ste tilsyn med Sorø akademi. Moth. H226.
Slange.ChrIV.1482. Be8hr.-'U1803. -hof-
mesterinde, en. (-^ Ober-, Forot-dn.^Vio
1746). (øverste) hofmesterinde hos dronnin-
gen (ved det danske hof). PWhl841. Stats-
kalender.1934.2. -hold, et. vbs. til -holde
(ell. holde overj; overholdelse. 1) (sj.) til

-holde 1. de Love, hvis Overhold han
betragtede som en væsentlig Deel af sit

høie Kald. Engelst.Phil.240. 2) (forst.) til

60 -holde 2. Overhold af enkelte Træer bru-
ges undertiden i Skovbruget, naar man
ved Afdrivning af en Bevoxning finder
enkelte særdeles smukke StsnnmeT.MøUH.
IV. 538.

II
hertil: Overholds-træ. ForstO.

-holde, V. [-ihwl'a] vbs. -else (se ndf), jf.
-hold. 1) [6.2] (jf. holde over noget u. II.
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holde 7.7) egl.: holde haanden over; holde i

hævd; vedligeholde; opretholde ; nu kun : ind-

ordne sig under, rette sig efter, følge, ikke

krænke (en bestemmelse, et paabud, en skik

olgn). Freden, for hvis Overholdelse vi
tvende Mæglere hoTgeåe.Blich.(1920).XX.
122. den Mand, der i 11 Maaneder af

Aaret er permitteret, skal, for i den Tid
at overholde sit Tøi, betale til den . . der
forretter dette, 1 Rbdlr. MR.1815.123. Det
er Fyrstens første Pligt at overholde Lan-
dets Love o: ære dem og vaage over at

de efterleves. F/SO. Med beundringsvær-
dig Sans for Formers Overholdelse for-

stod de overfor andre at skjule, at der
var kommet noget i \e\QTi.JacPaludan.
TS.327. (de) 2500 Funktionærer fik Ordre
til at møde præcis og overholde Kontor-
tiden. BerlTid.'V6l934.Sønd.8.sp.4. 2) {efter

ty. iiberhalten, til iiber, tilbage, tilovers;

orst.) m. h. t. træ: skaane ved hugst; lade
live staaende. I Regelen er det kun paa
god Jordbund, at Overholdelse af ældre
Træer finder Anvendelse. Mølin.IV.588.
En lige Vej behøver ikke at være styg,
og Liniens Skønhed kan fremhæves ved,
at man overholder Træpar af samme Art
og Alder, der danner Portaler over Vejen.
Opperm. (NaturensV.1922.314). -holder,
en. [-ihcol'Qr] (sj.) til -holde 1. Pharisæer
og Saducæer (hævede sig) som Lovens
strænge Overholdere . . over den vankun-
dige Mængde. SBEersl.L.167. -hoppe,
v. [3.4] {ænyd. d. s.; nu næppe br.) hoppe,
springe over noget; ogs. billedl: forbigaa;
overspringe. vAph.(1764). VSO. L -hoved,
et ell. t en (Moth.H277). ('f Ober-. LTid.l 728.
413). 1) (j/. over- 1.1; l.br.) den øverstedel
af hovedet. Blodet løb ham stærkt ud af

OverhoYedet.Brandes.II.510. Skælhovedet
Spurv . . Overhovedet soTt.Wiese.T.I.220.
2) Uf ty. oberhaupt samt Opperhoved; til

IIL over 8 (jf. Over- 4; og Hoved 8.3) O
person, der leder, styrer noget, er sjælen i

noget, staar i spidsen for en stat (jf. Stats-
overhoved^, institution, en samling menne-
sker. M.oth.H277. Protestanterne har ikke
fiort vel i det, at da de unddroge dem
et Papistiske Aag, de ikke udvælgede

sig etOveT-B.ovet.LTid.1741.10. Pengene
kunde . . oppebæres af hver Selskabs,
Collegies, Regimentes og Divisions Over-
hoved. OecowT.iF.57. Stammernes Over-
hoveder (Chr.VI og 1931 afvig.) have ioi-
vildet Ægjipten.Es.19.13. Krapotkin var .

.

Overhoved for Verdens 40.000 Anarkister.
PoU-'l,1921.9.sp.l.

II 07. Familieoverhoved
M. Familie-:j I Begyndelsen toge Fami-
liernes Overhoveder samtlige Deel i de
offentlige Anliggender. VSO. Nu var hun
Familiens Overhoved og dens Forsørger.
Drachm.F. 11.264. det var for (hustruen)
helt i sin Orden, at en Families mandlige
Overhoved beherskede, hvad dens kvinde-
lige Medlemmer løb surr i. JacPaludan.
TS.19. II. -hoved, adv. se -hovedet.

overhovedet, adv. [(nuar'ho'dafj (tid-

ligere ofte i to ord over hovedet, se ndf. —
nw .s/. overhoved. PAHeib.US..529. Goldschm.
VI1.590. ADJørg.1.35. Bang.K.49.60. i to

ord: overhoved. Hørn.Moral.1.87. Høysg.S.
293. vAph.(1759). jf.JBaden.Gram.150 og
Sporon.EO.^xxvff— sj. overhovede. Tode.St.
II.4.29). {ænyd. offuer hoved(et), sv. over-
huvud, fsv. ovir hovudh; efter ty. iiber-

10 haupt, mht. iiber houbet (koufenj, (købe)
samlet, uden at eftertælle stykkerne)

1) (nu næppe br.) i gennemsnit; i det hele;

dels som udtr. for, at noget beregnes, gæl-
der paa samme maade for alle enhederne:
gennemsnitlig; per hoved; den (det)
ene som den anden (det andet). En
Beka over hovedet (1871: for hvert Ho-
ved). 2Mos.38.26(Chr.YI). skulde de ikke
. . uddele bytte, en pige eller to piger

20 for hver mand over hovedet (1871 : for
hver M2ind)? Dom.5. 30 (Chr.VI). De Ge-
meene . . skulde betale en vis Taxt over
Hovedet. Holb.Kh. 665. Regne vi nu de
12 . . Stiftamtmænd overhoved hver til

1500 Rd. aarligen. PAHeib.US.529. Han-
dels- og Industrie-Tid.1803.370.

II
dels som

udtr. for, at man betragter en flerhed under
eet, som en samlet sum olgn.; som helhed;
samlet; alle som een; rub og stub. Tager

30 hoved-sum paa den gandske Israels børns
menighed . . alt mandkiøn, over hovedet
(1871: Hoved for Hoved; af dem. 4Mos.
1.2 (Chr.VI). købe noget over hovedet.
Moth.H274. De som Hans KongeL Majest.
haver bestilt til at udregne Tolden, skulle
herefter ikke giøre samme Beregning i

en Summa eller over Hovedet, men de
skulle specificere hver Sort af Godset i

sær. Traktat(Kvartudg.)^y6l701(trykt1703).
40 6.Art. Jeg sælger dem overhovedet for

en Rigsdaler Stykket. MO. m. overgang til

bet. 2: alle over Hovet, Høye og Lave . .

bleve værdiget til at smage hans Nad-
vere. Hørn.Moral.II.39. det unge Mand-
skab paa Landet, over Hoved, har en stor
Frygt for at enrouUeres til Landsoldat og
bivaane de militaire Qvelsev. Stampe.Il.
128.

II
fragte et skib overhovedet,

(nu næppe br.) d. s. s. fragte et skib for-
so grebs (se u. forgrebs^. Den velinstruerede

Skipper.(1800).8.

2) (især CPj som udtr. for, at man be-

tragter noget i største almindelighed, uden
tanke paa det enkelte tilfælde olgn.; ofte

som udtr. for, at ma?i gaar fra noget spe-

cielt til noget almindeligt, mere omfattende,
gaar over til at anlægge et alment synspunkt
olgn.; i al almindelighed; i det hele
taget, (ofte brugt m. forstærkende ell. al-

60 mindeliggørende bet, især i spørgende, næg-
tende og betingende sætn., i forb. m. pron.
som nogen olgn.). Over Hoved bilder en
Norsk Bonde sig ind, at være langt lyk-
saligere . . end en Svensk Bonde. Stampe.
1.256. overhovede at laste Patten, det er

for meget. Overhovede, det er at sige i
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Almindelighed, er den altid den bedste

Føde et Barn kan faae. Tode. VIMS. Bag-
ge8.II.127. Overhovedet (Chr.VI: endeli-

gen; 1907: til Slutning), værer alle lige-

sindedeJPe<.5.8. Der seer man et Landskab,

der forestiller en landlig Egn overhovedet.

Kierk.IlI.197. jeg har aldrig set noget
Spøgelse. Der er overhovedet ikke Spø-
gelser til. Bang.SF.S3. Jeg troer ikke rig-

tig, Du veed, Cecilie, hvad Virkelighed
og Mulighed vil sige; jeg mener ikke
særlig i dette Tilfælde, men overhovedet.
JaliKnu.LTJ.199. er der overhovedet no-
gen, der bruger snus mere?

\
(nu næppe

hr.:) Jeg var dengang kun noget over
femten Aar, og min Broder fire Aar æl-

dre, saa at vi, OverHovedet at tale
.. kun var to J)}:engQ.Eic.(19U).IV.235.

II
efter en hetingelses-konj. i sætn., der ud-

trykker en løsere betingelse ell. indskrænk-

ning. Det er . . højst usandsynligt . . at

de styrende mænd i den danske kirke
skulde have ladet det komme til et brud
med paven, dersom de da overhoved satte

pris på forbindelsen med Hom.ADJørg.
1.12. S&B. D&H. Hvis du bærer dig så-

ledes ad, kommer du ikke ret langt med
ham, om du overhovedet får ham af sie-

det. Mikkels.Ordf.534. hvis du overhovedet
kan tænke, maa du kunne forstaa det

\

OTer-hovmester, en. se -hofmester.
-hnd, en. [2.3] 1) (jf.NsuvS; anat.) det øver-

ste lag af huden hos dyr og mennesker (mods.
Læderhud^; Epidermis. Moth.H290. Fi-
skenes Overhud er altid meget slimet.

Lutken.Dyr.^249. Overhuden har nærmest
Betydning som et Slags tyndt Hornpanser.
ArnMøll.Sundhedsl.368. billedl. : vil vi være
Dannelsens Aristokrati, maa vi holde vor
Overhud følsommere, vort Hjerte mere
levende end de flestes.VVed.M.156. 2)
(bot.) om (det yderste lag) hudvæv; Epider-
mis. Træearter.(1799).334. Warm.Bot.228.
-hude, V. [15] [-|hu-'58] O/. <?/. iiberhau-
ten; med.) i /"orft. som blive overbudet,
om saar: faa ny hud; heles, der resterer
nu kun en godt Ærtstor, ren Saarflade,
der i Løbet af faa Dage under Anvendelse
af Granugenolpasta vil være overbudet.
Ugeskr. f.Læger.l931.131.sp.2. CP -hugge,
V. [16.6] vbs. -ning ell. (sj.) -else (Grundtv.
Dansk.ll.91). hugge paa tværs af noget og
saaledes dele det i to stykker, sønderbryde
det; hugge over. (man) har fundet i Jor-
den Stykker af saadanne overhuggede .

.

ATmnnge.Molb. DE. 1.142. overhugge et
Tong.VSO. overhugge en Kalvekølle.IfO.
Herren er retfærdig, han overhuggede
(Chr.VI: afhuggede; 1931: overskar; de
Ugudeliges Reb. Ps.l29.4. OpfB.^III.116.

Il
billedl. dette . . mislykkede Forsøg paa at

overhugge Statens Legeme. Hjort.IfBl.30.
Landets Historie er (i Abraham Kalis ver-
denshistorie) overhugget efter Aarstal uden
BetydmB.g.JohsSteenstr.HD.29.\\oYeTh.\ig-
ge knuden (Grundtv.SS.1.685. VSO. jf.

u. I. Knude 2.2^ ell. den gordiske knude
(se gordisk;, -hus, et. 1) {jf. over- l.i

samt glno. yfirhus; 1. br.) det øverste parti

af et hus. VSO. MO. Fra Takkelloftet
udtages . . alt Gods, der hører til Master
og Rejsninger; Undergodset til Skibe med
større Rejsninger ligger i Underhuset, den
øvrige Takkelads i Skibenes Kamre i Over-
huset. J5arden/Z. /Søm. JI.i4^. 2) (efter eng.

10 the upper house; sml. -parlament) beteg-

nelse for det ene (som regel: aristokratiske,

ikke folkevalgte) af en rigsdags to kamre; næ-
sten kun om det ene (første) kammer i det eng.

parlament: house of lords. Holb.MTkr.206.
Goldschm. IV. 32. PLæssøeMUller. Det mo-
derneEngland.(1905).ll. -hntle, v. [16.i] se

u. hutle 2.2. -hvede, en. (jf. over- l.i samt
I. Over 1, Overkrydder; bag.) den øverste af
to sammenhængende hveder (II). -hvidte,

20 V. [15] vbs. -ning (s. d.). (ænyd. d. s.; især

fagl.) hvidte (2); især: dække noget ved at paa-
stryge kalkvælling. Ing.EF.II.158. Mode-
farven skiftede fra rød til hvid . . Aar 1560
blev Nyborg Slot overhvidtet. TroelsL.III.
48. Kalkmalerier blev overhvidtede. Aarb
Sorø.1916.5. -hvidtning, en. [16] (især

fagl.) vbs. til -hvidte ; ogs. (konkr.) om det

paastrøgne lag. Høyen.AD.957.sp.2. Des-
værre er Modellens Overflade glat og flov,

30 sikkert en Følge af dens Anvendelse som
Haveskulptur med gentagne Overhvidt-
ninger og Rensninger. Tilsk. 1933. 1. 380.

-hvælve, v. [14.i] [-jvæl'va] vbs. -ing

(Trap.^VIII.365) ell. (især) -ning (smst.VII.

73). (ænyd. d. s.; især bygn. ell. (i den billedl.

anv.) CO, især højtid.) bygge, danne en hvæl-
ving over ell. ligge, rejse sig som en hvælving
over; ofte i billedl. anv. Heitm.Physik.55. Træ-
erne . . overhvelvede en lavere Løvhytte.

40 Bagges.Skudd.23. de store . . Øine, over-
hvælvede af mørke Bryn. PalM.IL.II.334.
I gotisk Tid overhvælvedes Kirken. Trap.*'

11.269. -hylle, v. [15] [-ihyl'o] vbs. -ning
(i bet. 2: BerlTid.''H6l933.Sønd.l4.sp.3).
(ænyd. d.s., fsv. owirhylia, oldn. (part.) yfir-

hyljandi; jf. hylle over noget og hylle no-
get over u. III. hylle l.i slutn. og 2; nu sj.

i rigsspr.) 1) tilhylle, dække noget ved at
brede, lægge noget over det; (over)dække; ogs.

:

50 sprede store mængder af noget ud over noget.

*Et Asen . . |
Hvis Sadel, Bidsel med Gal-

lons er overh.yldet.FrHorn.SomnPoet.88.
Egnen laae overhyllet af et melancholsk
Mørke. FrSneed. 1. 239. (Jyllands vestkyst)

er næsten heelt overhyllet med Flyve-
sand. Blich.(1920).XIX.181.

\\ billedl. (reli-

giøst hykleri) maa lade sig bruge til at
overhylle end og de fæleste Laster. 5^;)fc-

tator.164. (fyrstens) første Aars brammende
60 Laurbær . . fordunkledes, ja . . overhylle-

des ved de sidste Aars herlige Egekrandse.
Rahb.Tilsk.1807. 20. overhylle en med
noget, tildele en noget i store mængder; over-

vælde, overdænge, overøse en med noget. vAph.
(1759). Jeg bejamrer mig selv i at have
giort mig uværdig til den Naade, med hvil-
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ken en Høivelbaaren Grevinde vil over-
hylle mig. PrahlAH.1.107. 2) brede noget

(dækkende) ud over. *det flygtige Sand
|

Var tykt overhylt, over lavere Slætte.

Pram. Stærk. 327. \\
(haandarb., 1. br.) som

vbs., om strikkemaade, hvorved en løs maske
lægges over andre masker. BerlTid.^yelOSS.
Sønd.U.sp.S. t -hyppe, v. [16] (jf. ty.

iiberhåufen) i forb. overhyppe en med
noget, (,jf. u. -hylle 1) tildele tn noget i store

mængder; overvælde, overdænge, overøse en

med noget, (guds) Godhed er ikke mindre
u-udøselig, i det han syntes at give somme
Mennesker Trang og Mangel paa deres
Helbred som andre Fordeele, end da han
overhyppede andre med begge. JohsPeter-
sen.Denlsl.Skiørbug.(1769).4. -hyrde, en.

(jf.Hyrde 2.2-4; bibl., relig.) om gud, Kristus,

ell. ledende gejstlig (især: biskop), naar . .

Overhyrden aabenbares, skulle I erholde
Ærens . . Krans. lPet.5.4. Boye.AD.V.128.
den til sine Tider bydende og lunefulde
Prælat (o: biskoppen) viste sig som en venlig
og nedladende OverhjråQ. HimmerlKjær.
1924.89. -hælde, v. [U.i slutn.] [-ihæl'a]

vbs. -nlng (lngebMøllKR.123). (især O, of-
test i perf. part.) hælde (en, noget) over

(se II. hælde 3;. YSO. 11.548. man gned
hendes Pande, man overhældte hendes
Kjole med Vand. Gylb.Novel.II.275. Hun
havde bogstavelig tålt overhældt sig med
Fairiume.J.eop.B.96. jf. (spøg.): Her bliver
Side op og Side ned Læseren overhældt
med moraliserende Betragtninger. Bogens
Verden.1934.191. -hændig:, adj. [-jhæn'di]

(wo. overhendig, sv. f overhåndig, holl. over-
hanå\g,jf.ænyd. overhendet, som overstiger

ens evner, er uopnaaelig olgn., mnt. overhent,
som har overmagten, overlegen; afl. af glholl.

overhant, se Overhaand; jf. overhaands;
dial. ell. (i rigsspr.; 1. br.) som efterligning

af no.) som har magten over en, overvælder
en; som er voldsom, stærk, meget stor olgn.;

overvældende; overmægtig; kraftig, t) som
adj. Tyge Brahe . . havde faaet en over-
hændig Lyst til at granske i Himmelens
Bygning. RJHolm..I)anm.Hist. 11.(1884).l 8.

at de allerede skulde have forraadt det
Hele . . det er haardt for en sindig Væl-
ger at tro paa, saa længe der ikke er større
Tegn og mere overhændige Beviser.Hørup.
111.30. der findes en overhændig Mængde
Kroer i Sønderjylland. ÆS/craw. i/ G. 67.

||

spec. om storm, uvejr olgn.: voldsom; for-
færdelig. *Stormen kom igen: ved Aften
fik

I
et overhændigt Kast man. Drachm.

DJ.1.121. Vejret er i Løbet af Natten blevet
ganske overhændigt. BerlTid.^^/iol921.Aft.
2.sp.4. Det var paa Hjemturen i Atlanter-
havet fuldkommen overhændigt Vejr, ren
Orkan. sm8t.''^lil924.M.2.sp.2. OrdbS.(Lyø).
2) som adv. *Overhændig stærk

| og der-
til smidig

I
synes mig Fangen. DracAm.

VS.65. det er (ikke) nogen overhændig stor
Gaard; den har et Jordtilliggende paa
100 Tdr. Land. PRMøll.SS.31. Den stak-

kels . . fyr stammede så ganske over-
hændigt. GSaxiW.^i. -hæng, et./lt.(sj.)

d.s.(i bet. 1.2: flere Overhæng. /SA;wesp..XJ.

15). (ænyd. overheng(e) i bet.. 2, jf. mnt.
overhank, overbygning , ty. iiberhang) 1)

som vbs. til -hænge feii. hænge over/ 1.1)

til -hænge 1: det at noget springer frem,
luder, hælder olgn. smaa . . mørke Øjne,
Øjenlaagenes Overhæng udad. PolitiE.^^ fa

IJD 1923.4. II
næsten kun i forsk. fagl. anv.; det

at en maskin del olgn. er overhængende, over-

hængt. Scheller.MarO. Stenen (Løberen)
(i møllen) har Overhæng. SprKult.ll.119.

jf. bet. 2: (typen) er støbt uden Overhæng
og har ingen paa hinanden løbende haar-
fine Streger. Bogtrykkerbladet.1934.102. om
det forhold, at tandrækken paa en sav er

stillet lidt skævt i forhold til bevægelses-

retningen. OpfB.*I11.30. II ^ om for- ell.

20 agterstævnens hældning ud over den lodrette

linie. Skibet har meget Overhæng. OrdfcS.

1.2) (jf.Bæng 1.2 og Efterhæng 1, Paahæng

j

til -hænge 3: det at overhænge, plage, be-

svære en; navnlig om besværlige anmodnin-
ger. Moth.E162. *Hans Naade har saa-

mange Ting at agte,
| Saa maa man skaane

ham for Overhæng. Oehl.EA.243. (hans)
Kurmageri . . nærmede sig (næsten) til

Overhæng. Leop. FL. 1. 154. 2) konkr., om
30 hvad der hænger oven over ell. ud over noget.

2.1) (væv., nu næppe br.) om trisser ell. smaa-
stokke, der ved remme ell. snore er befæstet

til søllestangen og ved tynde snore staar i

forbindelse m. søllerne (saaledes at disse un-
der arbejdet kan hæves og sænkes). Eværnd.
2.2) (nu næppe br.) hvad der hænger ud fra
noget; fx. om tagskæg, markise olgn. Moth.
E162. vAph.(1772).lll.
overhæng:e, v. ['(ouQrjhæii'o] præt.

40 -hang (i bet 2: Eolb.JH.1.535. i bet. 3: Biehl.

DQ.111.142. Paus.CU.1.58. VSO. Blaum.
Sib.157) ell. (nu næsten kun) -hængte (i bet.

3: LTid.l745.755\ Hrz.XVlll.89. BisiM
Kbh.2R.l V.114.— tidligere ogs. skrevet -hæn g-
de. ibet.2: Slange.ChrlV.871. ibet.S: Overs.

afHolbLevned.232) ell.f -hængede (ibet.2:

Holb.JH.11.247. ibet.S: Graah.PT.11.181.
V^'iwet. D.71). vbs. jf. Over-hæng, -hængende,
-hængeri. {ænyd. d. s.)

50 1) (jf.lll. over 1.1-3 samt u. hænge 8.4^

hænge oven over ell. (især) hænge ud,
frem (over), lude ud over. 1.l) (nu sj.) i al

alm. det første (lag) er af sort eller sort-

agtig Steen, som overhenger paa skak.
LTid.1724.369. vAph.(1759). \\ m.obj.: hænge
(dækkende) oven ell. hen over. skyggede, men
ikke af andre Træer overhængte Pladser.
Bredsted Pom.lll.161. \.2) part. overhæn-
gende brugt som adj.

||
(nu sj.) i al alm.

60 (de) havde overhengende, farvede huer paa
deres hoveder (1931 : nedhængende Hoved-
bind;. i;^.^5.i5rC/ir.r/;. Man (opdager) ei

Hul, næsten skiult af de overhængende
Grene. Thiele.Breve.186. \\ O om klippe, klint

olgn.: hvis øverste del hænger ud over, rager

frem over det nedenfor liggende parti. Over-

XVI. Rentrykt 8/u 1934 8
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hængende KIippespidser.i2ewer.III.56. Et-

lar.SB.321. Kalkstenklinter ere omtrent
lodrette, undertiden overhængende. Uss.

AlmGeol.54. \\ ^^/. overhængt u.bet.b.2)

om maskindel olgn.: som hænger ud over

understøttelsespunktet (lejet), overhængende
Skovlhjul. S'c/ie//er.MarO.

||
(hogtr.:) type-

legemer med overhængende dele af skrift-

tegnene (i f k).Selmar.^l5.

2) (j/. III. over 9 0^ M.hænge 2.1, paah
overf. anv. af bet. 1, om uvejr, fare, ulykke

olgn.: hænge over hovedet paa en; være
nær ved at bryde løs; være i høj grad
truende; ogs. om (ubehagelig) tid, (ubehage-
ligt) tidspunkt: være nærforestaaende.
2.1) f i al alm. Jøderne merkede da, at

der var ingen Trøst at vente hos Kejse-
ren, men at en U-lykke overhængede dem.
JELolb.JH.II.2e7. den ærerørige Straf, som
ham . . OYQvhdinger. Re8kr.(MR.)^^lzl769.
Kan Du . . ey indsee den Fare, som over-
hænger Tiig? NKBred.Zem.74. *Den lyse
Dag forgangen er,

| Og Natten os over-
hænger. Grundtv.SS.IV.367. 2.2) part. over-
hængende brugt som adj. (Elias) for-

kyndte Kongen den overhængende Straf.

Holb.JH.I.409. Nogle paastode endog, at

sligt usædvanligt Luftsyn vist maatte be-
tyde en overhængende Ulykke. Bagges.
NK.12. hendes og Heibergs hele Samtale
var om den overhængende Adskillelse.
Rahb.E.V.412. Det overhængende Uveir.
VSO. nuisæriforb. overhængende fare.
Holb.Hh.I.121. Faren er endnu meer over-
hængende end De tænker.Biehl.(Skuesp.VL
367). Begge to er de tyve Gange om
Dagen i overhængende Livsfare, enten ved
Vandet, mellem Vognene eller paa Trap-
pen op til Skrænten. Esm.1.77.

\\ (1. br.) om
arbejde : som det er nødvendigt straks at faa
fra haanden; presserende. Dagene er korte
(i julen) og de forhaandenværende Ar-
beider ikke overhængende. 5o^an. II. 50.
det gælder en overhængende forretning.
EdvLehm.(Belgien.(l 91 6).l 99).

3) (jf. III. over 5.2, 6.2 samt hænge over
en, hænge en over (u. hænge 7.4 og 8a)
og paahænge^ (hjem)søge (en) hyp-
pigt; være over (en) tidlig og silde;
især: ideligt plage, hjemsøge med an-
modninger, formaninger olgn. 3.1) i

al alm.; ofte i forb. m. præp. med til an-
givelse af, hvad anmodningen osv. gaar ud
paa. da en Boghandler fik at vide, at jeg
havde et Manuscript liggende . . bød han
sig til at kiøbe samme, og overhengde
mig saa længe, indtil han fik det. Overs.
afHolbLevned.232. Præsident Z. . . over-
hængte os med Bønner og Forestillinger
om, at blive endnu i 3 D2ige.Bagges.DV.
X.196. Folk . . overhænge os med deres
^øi\\g\ieå.Erz.XVI.212. jeg blev forresten
selv lidt overrasket over Hugos Besøg .

.

Min Fætter og jeg har jo i de senere Aar
ikke overhængt hinanden. Pont.BK.69. De
korte Svar kunde tyde paa, at Pigen mente

sig overhængt af hende. Men i Skikkel-
sen selv var der ikke noget afvisende.
AndNx.M.74. || m. nærmere angivelse (oftest

i form af en inf. ell. at-sætn.) af formaalet
for plageriet, især indledet af præp. om ell.

(tidligere) for (sj. med. Gylb.(1849).IX.
168). Drengen overhenger mig for nye
K\æåer.Høy8g.S.98. (hun) overhænger mig,
at jeg skal spille et Stykke for hende paa

10 Clsiveret.Pamela.1.342. hun harlænge over-
hængt min Broder om at hjælpe. CBernh.
VI.249. vi (ser) Essex atter og atter over-
hænge Elisabeth om Embeder for Bacon.
Brandes.VIII.295. 3.2) (nu næppe br.) part.

overhængende brugt som adj. Han er
meget overhængende. VSO.

4) (jf. over- 6 samt hænge l.i slutn., for-

hængt; fagl.) især om kød: hænge (blive

opbevaret) for længe ell. mere end nor-
20 malt (og derved fordærves, miste sin frisk-

hed olgn.); især t part. overhængt brugt

som adj. overhængte Yarer.S&B. Kødet
(skal) være „overhængt'' .TidensKvinder.^^/

s

1927.30.
II (1. br.) trans, endnu er der sik-

kert mange Steder i Landet, hvor man
„overhænger" al Slags Vildt, saa det ikke
dufter lifligt, medens det steges, men lige-

frem stinker. TidensKvinder.^^U1934.10.

5) anbringe noget, saaledes at det
30 hænger over ell. (især) ud over noget an-

det. 5.1) (jf. III. over l.i o^ 4; /. br.) i al

alm. Gryden er overhængt (o : hængt over
ilden). VSO. Ved Sønderport gik Soldaterne
Vagt med overhængt Karabin (o: over skul-

deren). Thuborg.A.229. 6.2) (jf III. over
l.i-sj anbringe, ophænge saaledes, at det

luder, hælder ell. rager ud over noget; vist

kun i part. overhængt brugt som adj.;

dels om savtand : hvis forflade danner en vm-
40 kel under 90° med tandlinien. Wagn.Tekn.

494. dels (jf bet. 1.2 slutn.) om maskindel
(fx. valse) : som kun er støttet til den ene side.

Wagn.Tekn.164.469. SaVXIL162.XXIV.
474.

6) (jf. III. over 15j i forb. m. præp. med:
dække noget ved at hænge noget over
det ell. ved at hænge store mængder af noget
paa det, saa det næsten skjules deraf; be-
hænge; ogs.: hænge for meget op paa; over-

so fylde med ophængte ting. de ofverhengte
deres Skibe med Krantze og Blomster.
Wing. Curt. 314. Papegøierne . . lignede
gamle hæslige Damer, der have overhængt
deres slette Skabning med de prægtigste
Klæder. Oehl.Er.III.135. især i forb. være
overhængt med: De have deris Boliger i

meget skiønne og ziirlige Telter, som med
Silke -Stoff eller Klæde ere overhengte.
Pflug.DP.535. *Den Vogn er overhængt

60 med Blomster og med Kr&ndse. Helt. Poet.

53. Spanierinden.. er overhængtmed funk-
lende store Smykker. Pol.^y4 1934. Sønd. 8.

sp.3.
II (1. br.) part. overhængt i videre

anv.: overbebyrdet, overlæsset med (arbejde
olgn.). han ser foraset ud. Stakkel, over-
hængt som han er med Praksis. Bang.L.325.
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Efter 1820 var Hokusai saa overhængt med
Bestillinger paa Billedbøger af forskjellig

Art, at (osv,). KMadsJM.130.
t Over-hængende, et. d.s.s. -hæng

1.2. Slange. ChrlV. 927. -hæng^eri, et.

(sj.) d. 8. HrzJJ.11.162. -hængsel, et

eil (nu næppe hr.) en (VSO.). (jf. over- l.i;

fagl.) det øverste hængsel (paa vindue, dør

olgn.).VSO. FagOSnedk. Il den øverste del af

amensstof olgn.; spec. (kirk.) om eksamina-
tionen af ungdommen ved konfirmationen ell.

(tidligere) af biskoppen ved visitatser; ogs.

(nu næppe hr.): afhøre, forhøre (vidne, an-
klaget osv.). I Skolerne skulle (bisperne)

flittig overhøre ikke aleeniste Disciplerne,
men ogsaa Skolemesterne. />Z.-2

—

17—11.

(kongen) overhørte og udspurte . . Rosen-
krantz . . skarp om alle Omstændighederne.

en særlig art hængsel (Hamborg- hængsel). lO Slange. ChrIV.365. *I Lectierne til næste
smst. -hejde, en. [12.s] (fagl.) større højde cju^i^.-:^^ i xj.,^ ^—^„u«-^. s^ *„„^ i

end den almindelige; forøget højde. Landb
O.III. 761. I skarpere Kurver bliver Sporet
lagt med Overhøjde i den ydre Stræng.
DSB.Banebygn.20. -heje, v. [-ihmi'al vhs.

-ning (MilConv.VII.423. Steensby.Geogr.

158). {efter ty. VihQiYiohQn) 1) [1.3,7] (^, for-

æld.) om stilling: rage op over en laverelig-

gende og derved give bedre mulighed for an-

Skoletime | Hun overhørte mig fast hver
en Gang. Heib.Poet.X.142. Kongen over-
hørte ham, saa han maatte mindes sine
Eksaminer i Csnnbridge. Brandes.V111.480.
Præsten . . gik frem og tilbage . . læsende
af Bogen og overhørende sig selv.JVJens.
HH.69. (nu sj.) uden obj.: Naar Lære-
ren ved en Examen skal overhøre i Dan-
marks Historie. Kierk.VII.143. 2) (jf u.

greb ell. forsvar; dominere (l.s); beherske (2). 20 IH. over 16.ij m. h. t. beretning, meddelelse

Kastellet overhøyer Sta.den.Thaar.KS.139.

Ikke saasnart drog Ranzow med sin Hær
op ad Øxnebjergdalen, førend de Greve-
lige . . forlode deres overhøiende Stilling

og overmodigen styrtede løs paa de Konge-
lige. HBlom. Unionskrigene:(1826).473. Mil
Conv.VII.423. 2) [12.3] (fagl.) ved tegning

af relief, profil olgn. af jordskorpen gøre

højden for stor i forhold til længden (bruge

olgn.: høre paa noget (fra ende til anden).

2.1) lU paahøre, lytte til noget (i dets helhed);

ogs. (1. br.) m. h. t. lektie: høre paa gengivelsen

af. Brødrene sov, men Mette laa vaagen
(og) overhørte en Samtale, der ikke var
bestemt for hendes Øren. KMich.MT. 63.

Skolearbejdet var . . mest at overhøre
Lektien i Religion, Historie og Geografi.
Folkeskolen.1927. 731. jf.: (filosofien) er da

en større maalestok for højden end for læng- 30 ogsaa. istand til, efterat have overhørt
den). Steensby.Geogr.159. -hejhed, en.

højhedsret; suverænitet; især (jur., polit.) om
den bestemmelsesret, som en stat (i folkeret-

lige forhold) har over et land, der ikke er

selvstændigt udadtil; ogs. undertiden om per-

son, der har højhedsret, er suveræn. Den
tyrkiske Sultans Overhøihed over Egyp-
ten. If O. Landsdele, der i Aarhundreder
have hørt til hinanden og bøie sig for

Bekj endelsernes hele Række, at lade disse

fremtræde for den Skriftende som et Ån-
det. Kierk.XIII.106. II f m. h. t. person : paa-
høre; give audiens, det . . kunde være
Hans . . Majts leilighed mig i . . eenrum
Allernaadigst at oYeThøTe.JJuel.452. 2.2)

t (m. overgang til bet. 3) i forb. overhøre
et regnskab, gennemgaa det med regn-

skabsføreren, revidere det (jf. u. forhøre 1.8

samme fyrstelige Overhøihed. Goldschm. 40 slutn., høre 8.3). Dernæst skal jeg . . være
BIS.IV.15. Koppernikus var . . født 1473
i den under polsk Overhøjhed staaende
By Thorn ved Weichsel. TroelsL.XIlI.177.

II
billedl. Jeg' et isolerer sig (o: ved at lægge

manden paa brystet) og fremhæver sig

som sin egen Overhøjhed. Det er Ordet
jeg med tre tykke Streger under. JLan^^e.
11.26. den mægtige Studenterforbindelse
Teutonia, der havde anmasset sig en Art

færdig til den tydske Kirkes Regnskaber
at revidere og ofverhøre, saasnart de Æld-
ste og Forstanderne lade mig vide Tiden.
Gram.Breve.292. 3) (vel udviklet af bet. 2;
nu kun dial.) efterse, undersøge, gennemgaa
(fra ende til anden, helt igennem, i alle en-

keltheder); ogs.: bearhejde, ordne (helt igen-

nem), overfare (2) olgn. Morten Jensen .

.

mener, at dersom Heste og Øxen saaledes
moralsk Overhøjhed over alle de Stude- 50 skulde „overhøres og mærkes (vil) Kjøb-
rende. Brandes. V1.511. \\ hertil: Overhøjheds
ret EMikkels.ØE.6. Cp -h»r, et. [-|hø-V]

(sj.) vbs. til -høre l:vAph.(1759).VSO. (land-
soldaterne) udeblev uden videre fra Over-
høret paa Kirkegulvet. HEFlindt. Glimt.

(1903).40. -hore, v. [-ihø'ra] vbs. (især i

bet. 1 og 4:) -else (Moth.H388. JSneed.III.
201. MR.1793.617. VSO. MG.) ell. (nu især)
Ang (vAph.(1759). Mynst.BlS.1.346. Bran

mændene . . blive fortrydelig". Cit.1721.

(HUbertz.Aarh.III.120). Der høstedes gan-
ske vist ikke saa meget som nu; men Red-
skaberne var jo ufuldkomne, og Sædmar-
kerne skulde dog overhøres over det hele.

Halleby.lOl. Esp. 460. Feilb. (jf.smst. u.

overhøvedej. 4) {endnu ikke i vAph.(1772);

jf. III. over 3.4) dels om uforsætlig foreteelse

:

ikke høre ell. opfatte lyde ell. ord, tale p. gr.

des.II.420. KLars.SA.47), jf. -hør. {ænyd. 60 af uopmærksomhed olgn.; dels om forsætlig
'' '

'

' ' ' ' ' ' handling : lade som man ikke har hørt noget

;

negligere, ikke tage hensyn til noget, man
hører. Det Ord har jeg overhørt. ?50. dog
overhørte (læreren) aldrig den mindste Feil.

Hauch.MfB.85. T. overhørte ganske den
fine Haan, der laa i Onkels Tone.^er^s.

d. s., glda. vbs. overhørelse, stævning ved
forfølgelse til laas (3.2); jf. ty. iiberhoren,
mnt. overhoren samt eng. overhear, got.

ufarhausjan) 1) (jf. høre en over u. høre
8.2; til III. over 16.i slutn.) m. h. t. per-
son: eksaminere, høre i en lektie, et eks-
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GFJI.S45. Den gamle Kathrine, hvis Ban-
ken han havde overhørt, stak Hovedet ind

ad Døren. GjeLR.16. \\ billedl. (de) der al-

deles have overhørt det himmelske Kald.

Myn8t.Betr.II.15. hun har i Forvirringen

overhørt sit Hjertes Bud at kaste sig om
Halsen paa Dem — naar hun kommer til

Ro vil hun gjøre det. Gjel. W.45.
\\
(sj.) uden

obj. Margret overhørte og takserede He-
lene op og ned. ErlKrist.K.116.

\\
(l.br.) m.

person-obj. (Grundtvig vendte) sig til de
fremfarne ånder, der var glemte og over-

hørte som han. ADJørg.III.450. -hører,
en. [-ihø'rar] {ænyd. d.s.; til -høre 1; nu
næppe br.) eksaminator, kateket olgn. Bagges.

NIL32. VSO. MG. -herig:, adj. [-|hø-'ri,

ogs. cnuar'hø-'ri] {glda. overhørugh, iuer-

hørigh, æda. yuær hørugh (DGL.II.239.
243), jf. æda. yuær høør (smsL); efter mnt.
overhorich, til mnt. overhoren (se -høre

A:)
II

især emb., jur.) som ikke efterkom-

mer ell. tager hensyn til, adlyder en befaling,

opfordring; genstridig; ulydig. Moth.11389.

Dersom nogen Vertshuusmand eller an-

den skulle findes saa overhørig at ved-
blive med at tillade forbuden Spil i sit

HuvLS. Stampe.1.78. tvinge den overhørige
. . Statsborger til at adlyde Lovene. Birck-

ner.II.331. Viser nogen sig overhørig i

at udføre det ham befalede, arresteres

\i2in.Forordn.^^hl799.§147. J. gjorde ikke
mange Ord; han skraaede og spyttede og
var noget o-verhøng. Bogan.I1.158.

|i
nu

især i forb.være ell. sidde (noget) over-
hørig, ikke efterkomme ell. tage hensyn til

(befaling, opfordring olgn.); ogs. billedl. sidde
ens bud overhørig. Moth.S157. (han lyste)

alle dem i Kirkens Band, som vilde sidde
overhørige. Grundtv. Saxo. III. 207. (han)
sad alle opfordringer til at bevise sin ret

overhørig. ADJørg.1. 7. Den Paamindelse,
han havde faaet, om at tage Vare paa sig

selv, var han dog ikke overhørig. Pon*.
LP. VIII.44. (1. br!) i forb. m. betegnelse for
den person, man er ulydig mod. og truede
hun dem med den blodigste Hevn, hvis
de i denne Sag vare hende overhørige.
Hauch.II.392. være overhørig mod Øv-
righeden. MO. er han ogsaa Menigheden
overhørig (1819: hører han ikke Menig-
heden^, da skal han være for dig ligesom en
Hedning og en Tolder. Matth.l8.17(1907).

II
hertil: Overhørig-hed. Moth.11389. Stam-

pe.II.453. JakKnu.S.137. -herlig:, adj.

[-|hø?rli] (jf.lll.over 3.4; naturv.) om lyd:

som (p. gr. af svingningernes antal) er saa
høj, at den ikke kan opfattes af hørelsen.

et Apparat til Frembringelse af Luft-
svingninger af overhørlig Frekvens. iV^a-

turensV.1934.26. -hevding, en. (ænyd.
d.s., oldn. yfirhpfdingi ; især foræld.) øver-

ste høvding ell. øverste anfører, leder. Kon-
gen havde sat Svend Starke og Broder
Gamling til Overhøvdinger blandt deres
Landsmænd. Ing.VS.II1.20. Hun var Dat-
ter af Mogens Gøje, der . . var Rigens

Marsk (Hærens Overhøvding). NCRom.
Læ8ebog.IlI.(1887).165. -hovle, v. [16.i]

[-ihou'ia] vbs.-mg (VSO. MG.), (nu næppe
br.) høvle noget over det hele ; høvle hele over-

fladen af noget. vAph.(1759). VSO. Bræ-
derne maae endnu engang overhøvles. 3/0.

overile, v. ['(ouarii-la] (sj. (m. tilknyt-

ning til 1. Ild 7.2; overilde. NvHaven.Orth.
85). -ede ell. (nu sj.) -te (Ew.(1914).II.20).

10 vbs. -else (s. d.) ell. -ing (s. d.). {ænyd. d. 8.;

fra mnt. overilen, jf. ty. iibereilen)

1) (jf. HL over 6.2-3 og 7.i; nu næppe br.)

egl.: naa under forfølgelse; indhente;
ogs.: overfalde; overrumple; oftest m. af-
svækket bet., navnlig: besvære, bebyrde, pine,

plage ell. faa magt over, tvinge, overvælde

olgn.
II
om person; ofte i forb. overile

en med noget. De toge mig med for-

deel i min modgangs tiid (anm: de kom
20 mig tilforn; overilede mig med list og

svig).2Sam.22.19(Chr.VI). de Reisende
(maa) ikke overile Vognmanden med util-

børlig Hastighed eller anden Usømmelig-
hed, Pryglen, eller Slagen. Konfirm.^Vii
1701.§8 (han har) seet ham overiiled af

Yorretmrsger. Bolb.Eh.I1.281. *hand lood
sig overile

|
Af Cupidos søde Pile. Clitau.

PT.60. at bestikke, eller at overile, eller

at røre, eller at forblinde, eller at skræm-
30 me mine Dommere. Ew.(1914).III. 234. \\

om mad, drikke: overanstrenge, overbelaste,

skade (legemet); især i pass. i forb. m.præp.
af. Enhver (bør) med Æde og Drikke saa-

ledes holde Maade, at Maven eller Lege-
met ingen Tid, af nogen Slags bliver

overilet. Briand de Crevecoeur. Underretning
om Blod-Soot.[ca.l750].10. Almuen siger:

han var overilet af Brændeviin. Levin.
||

om sygdom, svaghed, mangel ell. lidenskab,

40 følelse olgn.: overfalde; pludselig ramme,
komme over en; især i pass. i forb. m.præp.
af. befindis nogen af Sygdom og Ufor-
modentlig Skrøbeligheds Tilfald at være
overilet. DL.2—11-11. det er en Philo-
sopho anstændigt . . at man ikke overiles
af Yrede. IIolb.Fhilos.IV.4. en eneste ond
Tanke, hvoraf man har ladet sig overiile,

og som man har udført. Eiv.(1914).IV.143.
Kierk.IX.276. || om døden. Døden over-

50 ilede ham førend hånd kunde legge dend
sidste Haand paa Yerket.LTid. 1725. 216.
smst.1734.735. jf.: *Dødens Stemmer over-
iilte

I
Mit trygge Hierte, da det hviilte —

|

Det Bryst, hvorved jeg roelig smiilte,
|

Er Støv. Ew.(1914).II.144.

2) (jf.Ill. over 12.4^ skynde, drive for
stærkt paa. 2.1) (nu næppe br.) m. h. t.

ting ell. forhold: (søge at) fremskynde ell.

fremme i for høj grad ell. udføre for hur-
60 tigt, skyndsomst, jage det færdigt olgn. (plan-

ter i mistbænk) overiles i Vexten udi Barn-
dommen. J'Hsc/ier.jff5.15-2. de som over-
iile deres Domme vil nu holde det for

afgjort. Ew.(1914).IV.5. Her stræber man
at overile Naturen, og giøre Børn til Mænd.
JohsBoye. (Rahb. Min. 1791. III. 10). Blich.
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i

{1920). VIII.80. m. overgang til bet. 2.i: alle

Beslutninger (hlev) overilede. JSneed. II.

370. 2.2) (nu sj.) m. h. t. person : skynde for
stærkt paa; faa til at gøre noget for hurtigt.

Leth.(1800). Overile En med Arbeide o:

drive ham over Evne.VSO. \\ næsten kun
refl.: overile sig ell. f overile sig selv
(Kyhn.PE.9) ell. f i pass. (Holb.DH.II.71.
NvHaven.0rth.85), egl.(nu næppe br.): ikke

give sig tilstrækkelig tid; skynde sig for me-
jet; forhaste sig; i videre anv.: handle uover-

agt, ubesindigt; gøre noget i hidsighed; for-

løbe sig. Nu er min eniste Sorg denne,
at jeg har overilet mig og fortalet i Ha-
stighed min uskyldige Koene. Holb.Bars.
y.7. At vi ikke overilede os, sluttes vel,

da vi de 9 Aar jeg havde med dette Ar-
beide at gjøre, bragte alene det nye Testa-
mente . . \st2ind..EPont.L.103. Jeg har over-
ilet mig ved den Handel. FSO. Endskjøndt
Ladningen bør skee med Hurtighed, saa
skal dog nøle paasees, at Karlen ikke over-
iler sig, men at han udfører ethvert Greeb
efter de foreskrevne Regler. MB.1828.1o3.
2.3) t part. overilende brugt som adj.:

d. 8. s. overilet (se u. bet. 2.i). Det var over-
iilende at bestemme Lærernes Antal; det
ville her komme an paa Skoelens større

eller mindre Omfsmg. KiøbmSyst.1.262. det
skal lære mig, aldrig at være overiilende
imod Dem. Biehl. (Skuesp.IV.416). Il som
deltage saa højlig i (dyrenes) Skæbne I

dømmer mig ikke for overilende. PAHeib.
US.141. Leth.(1800). 2.4) part. overilet
brugt som adj.: som udføres ell. sker i stør-

ste hast, i en skynding; især: som udføres
ell. sker hurtigt og uden overlæg, omtanke,
uovervejet, ubesindigt; om person: som hand-
ler for hurtigt og uden overlæg, omtanke, for-
udgaaende overvejelser. Hastverk og over-
ilet Pi.vhe\å.Langebek. Breve. 283. flygtige
Læseres alt for overilede Domme. Bagges.
L.I.xxxv. han var en Fusentast, ube-
tænksom i sine Yttringer, overilet i sine
Domme. CBemh.NF. V.96. En Gaardbruger
(var) saa overilet at tilstaae, at han ofte
havde meget Ondt ved at forstaae det
nyere norske Sprog. Davids.B.I.118. En
sjelden Gang vover en enkelt Overilet
sig lidt for langt frem, og bliver taget
paa Kornet eller gjort til Fange. Drachm.
Da.14. LeopMeyer.FP.61.
Over-ilelse, en. ['cnuarii-'lalsa] ell. (nu

næppe br.) [(Duar'i-'lalsa] (jf. FDyrlund. Uds.
36). flt. -r. vbs. til -ile. 1) (nu næppe br.) til

-ile 1: overfald; overvældelse. En Dorskhed,
som kommer fra Sindets bestandige Over-
iilelse af Vellyst, kaldes Døsighed. Mossin.
Term.445. jf.: Mine Taare, og min Be-
drøvelse gir min heftige Sinds Overiilelse
i\\\Lienåe.KomGrønneg.III.396. 2) til -ile 2.

2.1) (nu næppe br.) for stort hastværk, meget
stor skynding ell. overanstrengelse som følge
heraf. LTid.i735.349. den (femte del af vær-
ket) lover Forfatteren at udgive, saasnart
det uden Overiilelse kan lade sig giøre.

8mst.1760.144.VSO. de fleste af os faldt i

Søvn af Overilelse og Blodtab. RasmHans.
M.280. 2.2) GJ det at handle for hurtigt og
uden overlæg, forudgaaende overvejelser olgn.;

ogs.: handling, der er uovervejet, ubesindig
ell. skyldes en øjeblikkelig lidenskab, ophidselse

olgn. lad os ikke tale meer om det, som
er skeed udi Overilelse. Holb.Plut. I V.l.

En Mand af mange Overilelser (o: som
10 uden at være ond ofte overiler sig). Leth.

(1800). jeg befrygter, at jeg har gjort
mig skyldig i en lille Overilelse.Hrz.X VIII.
341. Med den Letsindighed og Overilelse,
som var ham egen, styrtede (Karl Knudsen
Bonde) sig ubetænksom i Kamp med Kiv-
ken.Allen.I.lS. Aldrig er et Ord, som er
født i Overilelse og adopteret af Umyn-
dighed. iVisPef.SG.4 96. jf: Til Skrøbelig-
heds-Synder høre uvitterlige eller Uviden-

20 heds-Synder og Overilelses-Synder.
Katek.§50. -iUng;, en. [-|i'leix] (nu næppe
br.) vbs.til -ile. 1) til -ile 1: d. s. s. -ilelse 1.

Fremmede (stod i Rusland) stedse Fare at

sette Liv og Helsen til ved Overiling med
sterk Drik (o : ved at blive nødede til at drikke

for meget). Holb.Hh.I.318. 2) til -ile 2. 2.1)

d. s. s. -ilelse 2.i. Da han var kommen til

Brampur, kom der igien en nye Befal-
ning, at han skulde skynde sig. En saa-

30 dan Overiiling bragte ham fuldkommelig
paa de Tanker, at man tragtede ham efter

Livet. Holb.Hh.II.244. Slange. ChrIV.463.
2.2) d. s. s. -ilelse 2.2. Hav dog Medliden-
hed med mig, min Herre I og tilregne mig
ikke denne Overiiling. Eolb.Vg8.(1731).
III.5. „hos os hedder det (om frieren):

Det er en Mand, og dermed Ja. Resten
finder sig nok." — „Men er det derfor
Ret? Er man i saadan Overiling sat i

40 Sikkerhed for et ulyksaligt Ægteskab?"
Skuesp.III2.5. jf.: Christiano IV. hvis dy-
der og naturalia end meere skinnede, til-

lægges af skribentere hastigheds og over

-

iling-feil. Holb.DNB.429. -ilte, et. [12.3]

(kem.) ilte, som indeholder mere ilt, end vedk.

grundstof efter sin alm. valens normalt for-

ener sig med; peroksyd. ThThomsen.Læreb.i
uorganiskChemi.(1875).24. Sal.XIII.1041.
-ise, V. [16] [-|i'sa] (jf. blive iset over u.

50 ise 1; især ^) dække med, overtrække med
et lag is (især dannet efter søer, der har
slaaet ind over skib olgn.). Bølgerne slog
ustandseligt ind over Skibet og overisede
dette. Pol.^/il908.1. især i forb.vddre, bli-
ve overiset: Vraget var masteløst og
saa overiset, at det lignede en uformelig
KlMmi^. Drachm.STL.217. Alle de Steder,
som var overisede i Istidens sidste Afsnit,

bærer endnu bestandig Vidnesbyrd der-
60 om. VilhRasm.VU.112. Ku8kJens.Søm.235.

-jage, V. [-ija-'qa] 1) [16.i] (sj.) jage, fare

hen over (en strækning). Han overjog Mar-
ken, Valpladsen. VSO. 2) [16.i] (jæg.) gen-

nemsøge (et omraade) paa jagt. Vedrørende
Størrelsen af den Flade, som kan jages

paa en Dag, kan der vanskelig siges no-



48 Overjagt OTerkalkning 44

get. Ved at tromme en Mængde Jægere
sammen, kunde der overjages større Stræk-

ninger. Ft>iJfø«.ifJ.ii4. 3) [12.4] 07- for-

jage 2; nu næppe hr.) jage ell. drive (hest,

jagthund olgn.) for stærkt (og derved ud-

matte, overanstrenge dem). vAph.(l 764). *Vær

fod mod Dyretl Overjag ei Hesten 1 Oehl.

'ieck.I.104. de overjagede Uunåe. Blich.

(1920).XV1I.201. -jagt, en. {jf. ty. hoch-

jagd samt over- l.i; jæg., foræld.) jagt paa
det større vildt (hjorte, daadyr, vildsvin,

hjørne olgn.); ogs.om selve vildtet ell. jagt-

rettigheden. Kongen allene var berettiget

til Over-Jagten i de fælleds Skove i Lol-

land og Falster med alle andre Lods-Eieres
Udelukkelse. /S<ami?e.I.i 75. De vilde Dyr
og Fugle inddeeles gemeenligen i Over-
og Underjagten, og denne Inddeeling er

tillige en Regel i Hensigt til de Personer,
som tilstaaes iB.gi-Reit\ghQå.Schytte.IR.Y.

172. Leth.(1800). MO. -jord, en. {ænyd.

d. s. i bet. : højere liggende land; jf. over- 1.1-2)

1) (nu især arkæol.) det øverste jordlag; det

øverste afjorden. AarbHards.1934.85. billedl:

Egeberg.Detførstfornødne.(1902).236. 2) (jf.

-mark; nu ikke i rigsspr.) højere liggende jord-

lod, mark. Overjorderne ere af . . ussel Be-
skaffenhed. Blich.(1920).XXI.231. -jor-
disk, adj. [1] [-ijor'dis^, -|jo-'rdis^] 1)

(mods. underjordiskj som befinder sig, hører

hjemme oven paa ell. oven for jordoverfladen

;

overjords, den Rejse-Beskrivelse igiennem
Europa, som siges at være forfatted af en
underjordisk Mand, hvilken fandt de over-

jordiske Skikke og Maneerer . . sælsomme
og u-Time\ige. IIolb.Ep.IV.359. FNSkov-
gaard.BS.25. (champagnen lagres) i over-
jordiske Lagerrum. JosuaELarsen. Vinstok-

ken.(1912).67. \\ nu især (gart., bot.) om plan-
tedel olgn. Drejer.BotTerm.l7. overjordiske
Dele af (pebermynte). PharmDan.(1933).57.
overjordisk kaalrabi, ^ knudekaal,
Brassica oleracea caulorapa L., hvis knold
er overjordisk. S&B. MentzO.Pl.l86. 2) som
befinder sig, hører hjemme højt oppe i luften,

i de højere luftregioner; især: himmelsk (1-2);

himmel-; ofte: som savner virkelighedspræg;
æterisk. KomGrønneg.III.288. en vidunder-
lig Musik, der snarere syntes at udgaae
fra overjordiske Aander end fra levende
Mennesker. Hauch.V.247. I de overjordi-
ske Luftregioner. VSO. (Beethovens) Tone-
digten . . antager tildels en „overjordisk"
Charakter, fjern fra al Realitet. RBergh.M.
15. jf. : vi faar protestantisk Rettroenhed i

den mest forhærdede Form, vi faar O ver-
I'ordiskhedog Pietisme. J5rai2rZes.IF.-206.

I
som adv. Han saae overjordisk straa-

ende ud. „Nu har jeg digtet en Sang .

.

der ikke er Mage til paa Dansk." Baud.
GK.136. de altfor overjordisk fine Bog-
staver (o: i en forskrift). Folkeskolen.1928.
165.sp.2. -jords, adj. (ell. som l.led af
ssgr.). [1] (jf. ænyd. overjords, adv., oven
^aa, over jorden (mods. under jorden); nu
især gart, bot.) d. s. s. -jordisk 1. Der er

og en Race (af gravhunde) med lige For-
been; men den er ei at ansee som ægte,
men bedre skikket til Støven — o: Over-
\oT&s\2igt.Blich.(1920).XV11.53. det Sted,

hvor Plantens overjords Del, Stængelen,
forbinder sig med den underjords. Roden.
Bentz.Stg.l4. Kaalrabi, overjords. iVGram.
GrøntsagersDyrkning. (1919). 40. -juble,
V. [7, 19] [-iju'bla] (<?/. iiberjubeln; sj.)over-

10 døve ved jublen. *Vi overjuble Vaaben-
brag. Thaar.ES.383. *Med Sang overjubler
han Hundenes Gl&ml Oversk. Blomsterfeer-
nesDronning.(1852).14. -jæ^er, en. (f
Ober-. Eolb.MpS.288). !) (jæg.) øverste,

ledende jæger. VSO. MO. BerlTid.^'lxol934.

Aft.lO.sp.4. jf.: *Monsonius (0: katten)

da Navn af Oberjæger fik. Holb.MpS.288.
2) Ja; menig af 1. grad i et jægerkorps (nu
kun i Kongens Livjægerkorps). MB. 1789.

20 228. Bauch.MfB.209. Cit.l848.(SvendbAmt.
1924.67). -kaad, adj. [12.3] {ænyd. d. s.)

meget kaad ell. lystig; overlivlig. Hvorfor
var jeg flabet, hvorfor overkaad og næ-
sten simpel i min Optræden. i^a^^iV^?/ /i.

ysl927.7.sp.5. Hoteller og Pensionater
stopfyldes af overkaade Feriebørn. ^.T.Vt
1934.2. sp.l. -kakke, v. [16] {ty.uher-
kacken; nu næppe br.) udtømme sine eks-

krementer over; overbegøre. Moth.Kll. *Af
30 Rædsel, som faldt dennem (0: hundene)

paa,
I
De Salen overkakked'. Reenb.II.348.

-kalke, v. [15] [-jkal'^a] vbs. -ning (s. d.).

{ænyd. d. s.; især i perf. part. (samt som
vbs.)) overstryge med kalk(vand); kalke (ILl)

over; især: dække, skjule med et kalklag.

Beiser. III. 505. et lille fiirkantet Hul,
med tykke overkalkede Jernstænger.Blich.
(1920).XX.47. *De gamle Væggemalerier
lyser, | som før var overkalket. Drac^m.

40 DD.147.
II

billedl. Ord kunne staa paa Er-
indringens Grund og blive overkalkede,
men slaa igiennem.Goldschm. V1.353. m. h. t.

udseende: gøre bleg; i videre anv.: gøre blod-

løs, svag. De vandrende Folkehobe saae
blege ud og talede ikke et Ord: Skræk
havde overkalket Kinderne. ^a^^er.J,5i 7.

nysgerrig og retsindig, fristet og ærbar,
endelig en Smule overkalket som hun er,

\AiveY(hun) staaende i Erindringen som en
50 sand og godt udført dansk Dametype.-firan-

des.III.134. jf.kdXket gravw.kalke sp.lllP^:
Den lastværdigste Handling opbringer al-

drig slige Menneskers Hierte, naar kun
ingen plumpe Talemaader støde deres Øre,
eller noget rystende Syn deres Øie. Det
vil sige, naar kun de uhumske Grave uden-
paa ere vel overkalkede. 0ehl.XXVIII.422.
Mon ikke denne Tro og Sædelighed er
en Smule overkalket (o: uægte, forloren)?

60ZakNiels.GV.55. -kalkning, en. [15]

[-ikalV^eri,] flt. -er. vbs. til -kalke (ell.kalke

overj; ogs. om det dækkende kalklag. Thiele.

Breve.244. Enkelthederne (i ornamenterne)
ere ved den tidt gjentagne Overkalk-
ning blevne utydelige. Høyen.(DMdskr.
1856.171). Hvælvinger, hvor den grønne
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Fugtighed stirrede ud gennem Overkalk-
ningen. X>rac/im.£0.i 6.

II
billedl. Schand.

SD.217. Han sætter . . Poesiens Hoved-
opgave i uden Overkalkning eller Fer-
nis at lade de forskellige Folkeslags og
Kulturtrins sædelige Tilstand komme for

J)2igen. Brandes.V1.234. -kammer, et.

{ænyd. d. s.; jf. over- l.i; dial.) lille væ-
relse, kammer i et højere stokværk (navnlig:

paa loftet) i et hus; kammer ovenpaa; lofts-

værelse. JySaml.lV.295.313. Feilh.BL.42.
Bregend.FT.193. -kammerer(er), en.

(jf. -kæmner 1; foræld.) højere hofembeds-
mand, der fungerede som en fyrstes skat-

mester. O b er- C ammer er er hos Cron-
Printzen. Forordn. (Kvartudg.) ^Vi 1719. II.

-kammerherre, en. (emb.) den for-

nemste af de til hoffet knyttede kammerher-
rer, indehaver af det højeste hofembede (med
rang i 1. klasse nr. 8). Moth.K28. Schand.
UM.156. Statskalender.1933.1. -kammer-
junker, en. ft Ober-, Forordn.(Kvart-
udg.piil719.II. LTid.1757.60). (ænyd.oher-
cammerjuncher (Kalk.III.276); emb., for-

æld.) indehaver af et overordnet hofembede,
»rangerende efter overkammerherre og over-

hofmarskal (med rang i 1. klasse nr. 11).

Moth.K28. Bek.^Vsl808. Statskalender.1932.
601. -kanoner, en. (foræld. Ober-. SøLex.
(1808).32. Drachm.FT.22. — nu næppe br.

-kanonerer, jf. VSO.). ^ Ja; fra 1771-1922:
underofficer af øverste charge i søvæsenets
artillerikorps. Harboe.MarO. Bardenfl.Søm.
11.139. -kant, en. {ænyd. d. s.; jf. over-
l.i) den øverste kant (I.l og 3) af et legeme
ell.en masse; ogs.: den øverste (fremsprin-
gende) del af et legeme ell. den opadvendende
smalle del langs den øverste rand. vAph.
(1759). Bægre med lige Sider og udfal-
dende OverksLJit. SophMiill.V0.138. Ovnen,
paa hvis Overkant hun som i Tanker sku-
rede Hænderne op og ned. Skjoldb.KH.18.
skuddet sidder i overkanten af pletten

j

jf.: naar man er Køber til en Vare, maa
man finde sig i at give en Pris, der lig-

es ger i Overkanten af Markedsprisen, me-

^^ dens man, naar man er Sælger, og abso-
HL lut skal sælge, maa regne med Under-
^m kanten af Markedsprisen. Tilsk.1932.1.353.

^B I! (f(^9^') ^ ubest. form m. best. bet. (især i

^H forb. m. præp.). Raden (af bundgarn) stil-

^H les lodret ud fra Kyst eller Grund med
^H Overkant fæstet til Fælene. Drechsel.Saltv-
^m fisk.33. Porte og Døre til at skyde til Side
Hf kunne blive nødvendige . . De bør op-
He hænges i OveTk3int.LandmB.III.355. Paa
^ft Midten af Raaen findes et svært Beslag
^B med Øje paa Overkant; heri fastgøres Stam-
^B kædens Slipper. Bardenfl.Søm.1.89. -ka-
^B pitalisere« v. [12.3] vbs. -ing (Hage.^52).^" fY ell.polit.) ansætte en tings værdi for højt i

penge; ansætte (noget) til en højere værdi
ell. anbringe større kapital i noget, end det
kan forrente. Provisionen beregnes jo og-
saa efter disse højere Værdier — for saa
sammen med Sagførersalær m. m. ligele-

des at lægges paa den taalmodige „Ejen-
dommens Kapitalkonto". Det nye Aktie-
selskab er da paa Forhaand grundigt over-
kapitaliseret. Torp. (Det ny Aarh. 1907.186).
Tandr.Kl.l36. -kappe, en. [16] (foræld.)
vid kappe ell. frakke til at tage over sig

(over overtøjet) i regnvejr olgn. Gude.0.24.
en Mand traadte ind, svøbt i en stor Over-
kappe, med en sid Hat paa Hovedet.

10 Eauch.V. 210. SaUVI.385. -kasse, en.

(jf. over- 1.1^ 1) ^ den (de) øverste af et

skibs kulkasser (2). Scheller.MarO. 2) (snedk.)
kasseformet, aftagelig overdel paa et møbel.
FagOSnedk. -kast, et. vbs. til -kaste (ell.

kaste over^. I) som vbs.; fx. i flg. anv.: 1.1)

[16.3] (sj.) til -kaste 3, om kast (ll.l.i), hvor-
ved armen svinges bagfra op over kroppen;
overarmskast. HjLegeb.44. 1.2) (jf. H. kaste
1.5-6 samt Nedkast (2) og Ovenfalds-, Over-

2ofaldsvejr; dial. (jy.)) om pludseligt, vold-

somt uvejr (især med storm ell. snefog).

MDL. Feilb. jf. Overkastvejr. Rost-
gaard.Lex.056b. MDL. Feilb. 2) [Ib] (jf.
-slag 1) konkr., om tøj(stykke), beregnet

til at kastes, lægges (let) hen over noget.

firkantede sammensyede Gedeskindstæp-
per . . kunne ogsaa bruges som Over-
kast til Løihænke.VortEj.IV2.119. EM
Fenger. Erindringer. (1925). 90. \\ især (nu

30 1. br.) om let klædningsstykke (sjal olgri.),

navnlig til damer, ell. del af (dame)dragt,
der kastes, lægges om skuldre og hals; ogs.:

let overstykke. EjælpeO. (han) hjalp sin

Kone Overkastet paa, fik hende ind i

Yognen.Drachm.F.1.339. Den (græsk-ro-

merske klædedragt) bestod for Mændenes
Vedkommende i et indre, ærmeløst Klæd-
ningsstykke, der dækkede Kroppen, og et

ydre Overkast, der vidt og folderigt hang
40 ned mod Fødderne. TroelsL.IV.6. den saa-

kaldte „Sortie de bal", som ikke trykker
den Flors Baldragt . . Disse Overkast sys
mest af hvidt Kashmir eller Silke. For^jHji'.

113.115. OrdbS.(Fyn). jf.: en ung Kvinde,
klædt i Tunika og Skulderoverkast.
FrPoulsen.(KunstmusA.1915.103). -kaste,
v. vbs. -ning (MusikL.(1801).186), jf. -kast.

{ænyd. d. s.) 1) [14.2] (nu næppe br.) bringe

i en anden stilling ell. ud af stilling (ved et

50 kast). 1.1) kaste over ende; vælte. Vognen
blev i det samme overkastet. Y/SO. 1.2) (jf.
H. kaste 6.8j pløje (jord) saaledes, at kam-
mene næsten ikke ses. Sandjord Cwaa^, naar
den er græsbundet, pløyes med brede
Furer . . og gandske vel overkastes, saa
der snart ey er nogen Plov-Kam at see.

JPPrahl.AC.27. 2) [14.i, 16] (nu 1. br.)

kaste noget hen, ud over noget andet. Pflug.
DP.876. Overkaste s\nK2i^i^e.vAph.(1764).

60
II

m. obj., der betegner det, noget kastes

over: dække ved et kast; kaste (n.29.i) over.

*Med Aske og med Joord de overkaste
sig. Kyhn.PE.27. *Nu skal I længer ikke

. . spotte mig,
|
Og overkaste mig med

Steen og Bynå. Oehl.(1844).VL 190. Fr
Eamm.Det tredje sle8vig8keFelttog.(1851 ).139.
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3) [16.5] (nu næppe hr.) kaste noget i en hue

over (noget andet); kaste noget op over.

hvilke (billeder) vare saa høje, at mand
dem med en Steen ey kunde overkaste.

Pflug.DF.623. -kelner, en. {efter ty. ober-

kellner; nu 1. hr.) overordnet opvarter i

restauration, der har ledelse af servering

m.m.; overtjener. Tops.II.143. Overkelne-
ren kom med Fremraedbogen.JFJms.7M.
65. -kerne, v. [12.3] (fagl.) kerne for

meget, det maa bemærkes, at Smørret af

pasteuriseret Fløde let overkærnes og
overæ\tes.LandmB.II.458. smst.465. -kige
[-jki-'qa] ell. -kikke, v. (nu næppe hr.) 1)

[16.i] lade hlikket glide hen over; tage et

overblik over; især: se nøje paa noget (over

det hele, fra ende til anden) for at under-

søge det; inspicere; overbeglo. *Det gaaer
dig, som det Sneglen gik,

|
Der Bierget

vilde stige (d: bestige)j \ Og overkige
Verdens Skik. Beenb.II.112. (han) gaar og
overkiger hver en Smule Brød der er.

KomGrønneg.I.lOO, *Herren selv kom i det
samme .

|
Baasen (siger han) er tom:

|

Spindelvæver, Støv og SmuUer, |
Burde

vel at feyes bort. I
Overkikker alle Hul-

ler. Reenb.II. 253. 2) [16.5] egl: lade hlik-

ket glide bort over noget (uden at se det);

ikke bemærke ell. ænse; overse. Hans Mod
overkeeg alle Besværlighederne. CCRothe.
Waldemar Løwendahl. (1750). 171. -kind-
ben, et. (jf. over- l.i; nu næppe hr.) over-

kæbeben. Saxtorph.0.3. VSO. -kipning;,
en. [14.2] {jf. ty. iiberkippen samt kippe
over u. IX. kippe 4.i) det at vippe om en
vandret akse; spec. (geol.) m. h. t. lejringsfor-

hold, hvorved ældre lag ligger over yngre. SaU
XV.636. -kirurg, en. (jf. -læge 1; emb.)
leder af en kirurgisk afdeling paa et hospi-

tal. Resol.'-^/slSW. Krak.1924.1.723. -kjole,
en. [16] (nu dial. -kjol. Bagges.L. II.191. jf.
Feilb.). (ænt/(i. overkiol;j/'. -kjortel) \) (nu
sj. uden for dial.) om mandsdragt; navnlig
om klædningsstykke til beskyttelse mod kulde,

regn; dels om ældre tiders kjoler (l.i), dels

om overfrakke. Det vedblev at regne . . Vi
vare drivvaade, og havde hverken Lintøi
eller Overkioler her paa Stedet. Bagges.
DV.X.237. *jeg trækker Overkiolen af,

[

At jeg kan røre Armene. Oehl.X.58. De
gaaer der uden Overkjole . . høist ufor-
sigtigt: de danske Nætter ere ikke at

spøge med. Bagger. 1. 88. TroelsL. IV. 79.

Feilb.
II (jf. Kjole I.2; nu sj.) betegnelse for

det kbh. politis kapper. Regulativ f. Kbh.'s
Politi.(1863).§l4. Alle (betjente) møder (ved
begravelsen) i Overkjole, Politiassistenterne
. . i GallsL. Mindeskrift over Politibetjent Gjem-
8øe.(1910).30. 2) om kvindedragt; især (nu
1. hr.) om løst overtræk over den egentlige

kjole. HCAnd.1.389. en Dame . . i én stad-
selig Spadseredragt med Under- og Over-
kjole, Skjød og Skørt. Plenge. Livet i Kbh.
(1873). 17. VortHj. 113.105. 3) (vel spøg.

anv. af bet. 2; possementmager-spr.) pallet

paa en kvast. OrdbS. -kjortel, en. [15]

{ænyd.d.s., oZrZw.yfirkyrtill; j/. -kjole; for-

æld.) kjortel (1), der bares over den egent-

lige dragt (jf. Folkedragter.60); ogs.: over-

kjole (1). hans Moder gjorde ham en li-

den Overkjortel (1931: Kappej. iSam.^.iP.
Ørst.Br.I.30. SMich.Gio.29. PNørlund.Degl.
Nordhobygder.(1934 1104. f -kladde, v.

[15] {holl. overkladden; om 2. led jf. be-
kladde og kladre; sml. -klakke, -klatte)

xa oversmøre; overklatte. vAph.(1759). VSO.
-klakke, v. [15] (jf. -kladde, -klikke

samt klakke (II.l) over; nu næppe hr.) over-

klatte; tilklatte; ogs.: gøre plettet; overplette.

PolPhysMag.III.199. VSO. overklakke Pa-
piret. MO.

II
billedl., i udtr. for daarligt

skriveri. En anden Feil hos smaa Histori-

kere er den, at de overklakke Fortællin-
gen med Floders og Hulers og Heltes Be-
skrivelser. JohsBoye.II.23. -klap, en. [2.i]

^ (1. hr.) klap (I.l), der lukker for, dækker
noget. Tegnebog . . 4 indv. Rum, Over-
klap paa hver Halvdel. PolitiE.KosterbU^U
1922.2.sp.2. smst.^^/nl923.2.sp.2. -klappe,
V. vbs. -ning (GlSpil.23). t) [I6.1] (1. br.)

klappe (IH. 2), stryge, gnide overalt. VSO.
Ved gentagne Gange at overklappe Si-

derne og Hjørnerne (paa bogbind) med
svagere og stærkere Lud kan man faa et

særdeles smukt marmoreret Skind. Haand-
30 gern.444. 2) [19] (sj.) bringe til tavshed, over-

døve ved haandklap; klappe (HI. 2.4) stærkere

end. disse nidkiere Patrioter (kan) alene,

med deres 4 Hænder, overklappe alle Stam-
perne . . paa det hele F&rterre.JSneed.VI.
503. 3) [19] C//". HI. klappe 2.7) -^ i brus:

overstikke. Vover en af de forreste Hæn-
der Gale Hund og Modspilleren klapper
med Brus, da kan Medspilleren overklappe
med Spids. For den Bedrift slettes tre

40 Streger. GlSpil.22. -klasf^e, en. {jf. sv.

overklass, ty. die oberen klassen, eng. the
upper class; sml. -stand 2; især polit.) oftest

i hest. f., om samfundets højere (rigere, vel-

stillede) lag i modsætn. til mellemklassen og
navnlig underklassen. Overklassen visner
hen i en Kultur, der ikke suger Saft af

selve hRnåets Muld. Schand.VV.343. (Bre-
dahls) hele Livsværk fører Underklassens
Sag mod Overklassens Forurettelser. J5raw-

50 des.1.433. Det var Byens Overklasse (Pont.
Sk.271: fornemme Klikej — Embedsmæn-
denes,Grosserernes, Lægernes og Sagfører-
nes¥simi\\er.Pont.Sk.(1906).169.PoUkl921.
5.sp.6.

II
(nu sj.) i flt. Overklassernes (Bran-

des.RS.393: de priviligerede Stænders j Liv.
Brandes.VI.236. Jeres Overklasser, Mili-
tær, Embedsstand og de saakaldte uaf-
hængige intelligente. KLars.LF.34. \\ her-

til Overklasse-barn, -kultur, -menneske, -parti

60 ofl. -klasf^er, en. flt. -e. {afl. af -klasse;

polit., jarg.) nedsæt, betegnelse (i arbejder-

kredse) for et medlem af overldassen. And
Nx. PE. III. 181. Socialdem.^^U 1 925. 7. sp.5.

Der spørges efter dig — Overklasserne
gaar hjem (fra gildet). PoWl^l934.Sønd.
15.8P.4. -klatte, V. [15] (jf. -kladde.
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-klakke ; især i perf. part.) oversmøre, dække

med klatter; klatte (II.4) over. Fugtigheden
. . overklattede de hvidtede Yægge med
graagule, skyformede Figurer. Schand.SB.
41. Klotildes (hrev) var overklattet, og der
manglede BogstSiver.KMich.Sønnen.(1903).
179. -klavre, v. [16.5] [-|klau'r8]('nwnæ;);?e

br.) overstige (en hindring) ved klatren;

klavre, klatre over. *Hand gav sig ikke tid

i mag at overklaure
|
Det toerne giærde.

Cit.l721.(Kall399a.98^). Oehl.XX V11.272.

t -klikke, v. [15] 07. ty. iiberklecken

samt klikke (II. l.i) over) d. s. s. -klakke.

Rostgaard.Lex. 056b. Kom Grønneg.III.365.
(hun) har Sundheds, Ungdoms, og Uskyl-
digheds friske Farve, som hun intet kunde
troe at vinde ved at overkJikke med
^mvake.Rahb.Tilsk.1791.202. -kline, v.

[15] [-,kli-'na] vbs. -ing (vAph.(1759).VSO.).
{ænyd. å. s. ; 1. br. i alm. spr.) besmøre, over-

stryge, dække med klæbrig, tykflydende masse;
kline over; ogs.: (næsten) dække med noget,

der (ligesom) er klæbet derpaa; overklistre.

vAph.(1759). Kirkevæggen var overklinet
med en Mængde slette Epitaphier. VSO.
Væggene rundtom vare overklinede med
Csirricsitnrer.E

C

And.III.180. Feilb. -klip-
pe, v. [16.6] vbs. -ning ( VSO. Scheller.MarO.).

dele (i to dele) med en saks olgn.; klippe over.

Rostgaard.Lex.Oo6b. *Et Qvinde-Menneske
. . sit Fosters Liv forødde;

|
Dets Strube

med en Sax hun overklippede. Pra^Z.ST.
1.108. Indbrud . . Telefonledningen . . over-
klippet. PoZi<iÆ;.8o/ioZP-25.5. Det tvelinjede
Kors havde den praktiske Betydning, at

Mønten efter det kunde overklippes i

halve (og kvarte) Fenninge. Aarb.1934.134.

||
billedl. hvad skulde han der mere I . .

Alle Baand var overklippede. iV^Je;)^fsen.

F.107. -klistre, v. [15] vbs. -ing (VSO.
OpfB.^ V11.405). (jf. -kline, -klæbe; over-

smøre med klister olgn. ell. (navnlig) dække
ved paaklæbning ; klistre over. Sønderslagne
Ruder vare overklistrede med Papiir.jBiic/i.

(1920).VIII.44. PolitiE.^ya925.4. || uegl:
næsten dække med noget, der er ligesom kli-

stret derpaa. Hans Theater var paa alle Kan-
ter overklistret med Tilegnelses- Skrifter

og Fortaler. Rabener. Satirer, (overs. 1758).
30. man (havde) Havstokken lige under
sig med et forfærdende Braad og blev . .

overklistret af ^kvim.MylErich.NS.5. Det
her gengivne interiør med figur . . var
overklistret med farvekager, meget var
gaaet tabt i den tunge teknik, men viljen
til et billede var der. Tilsk.1931. 11.431.
-klog^, adj. [12.4] {ænyd. d. s., fsv. over-
kloker, ty. iiberklug) hvis klogskab, indsigt
er ud over det almindelige; meget klog; ofte
(lidt nedsæt.): som i egen indbildning besid-

der stor klogskab; indbildt klog; superklog.
om vi da ikke havde andet at forsvare
vore Kirke-Sange og Psalmer med imod
en overklog Zwinglium . . vi har Jesu
Exempel, som med sine Discipler sang
Lov-Ssingene.Hersl.TT.111.27. *Langt hel-

ler dog en tossegod men ærlig Mand
|

end en, der er mig overklog og falsk af

Sind. ThorLa.(StSprO.Nr.85.42). talem. (jf.
PLaale.II.64; nu næppe br.): naar Klog fin-

der Overklog, saagaaerhan i Skole. Grwwd^v.
Saxo.1.248. -klæbe, v. [15] [-,klæ-'b8] (jf.
-klistre osv.; især i perf. part.) "dække ved
paaklæbning af noget. PolitiÉ.^^/io 1924.8.
I. -klæde, et. [15] {oldn. yfirklæSi; nu

10 sj.) klædning over den egl. dragt ; overkjortel.

De Fornemme . . have ey aileene et kost-
bart Under-Klæde . . derhos et Overklæde
af kostbart Tøy, som rekker ned til Fød-
derne fra Skuldrene. P^M^'.Z^P.i 099. Gram.
Nucleus.25. || som pi. : overtøj; ogs. om selve

(yder)dragten i modsætn. til underbeklædning

,

undertøj. Moth.K180. han (lod) sig ei nøie
med, at tage Overklæderne fra de Fangne,
som andre Søerøvere giorde, men han

20 trak dem ud splitter nøgen. Suhm.Hist.I.
454. MO. II. -klæde, v. [15] [-.klæ-'åa]

vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd. d. s.,

ty. iiberkleiden; ./f. klæde over u. II. klæde
3.1) 1) (nu kun bibl. og relig.) iføre klæder;

beklæde; især: give ny dragt, nye klæder.

Moth.K181.
li

billedl. Der har (aldrig) levet

noget Menneske uden at være iført eller

være overklædt med Jordlivets Forskjel-
lighed. Kierk.IX.71. især (efter 2Cor.5.2

30 og 4) om døden og opstandelsen. JSneed.II.
47. vi ville alle heller overklædes end af-

klædes, men hvem vil . . sørge over den
Uleilighed at skifte Klæder,, naar man
veed, det er . . Lig-Skjorten, der sammen-
svøbes . . og det er Liv-Kjortelen . . vi

skal iføres. Grundtv. ChristelPræd.I.318. 2)

(nu sj. udenfor dial.) overtrække ell. dække
(med noget); bedække; betrække; uegl: danne
et dækkende lag over (noget); beklæde, han

40 overklædte og Gulvet i Huset med (1931

:

over Templets Gulv lagde hanj Fyrre-
planker. lKg.6.15. Kisten . . var overklæd
med Bay, inden til med hvidt Kartun.
Holb.DH.III.675. heele Marken staaer

overklæd meå Varter. LTid.l750.31 5. Maa-
nen var heel overklædt af Skyer. PMø//.
1.171. Haandgern.343. Feilb. \\ billedl. hele
Jakobs Huus blev overklædt med Skam
(Buhl: hylledes i Skændselj.iMa/cfc.i.^P.

50 *Det er . . Din Glæde,
|
Med al Lyksalig-

hed Dit Land at overklæde. Graah.PT.U.
10. -klædelse, en. [15] [-iklæ'åalsa] (nu
næppe br.) vbs. til II. -klæde: "d. s. s. -klæd-
ning (1). vAph.(1764). VSO. -klædniiiff,
en. [15] [i bet. 1: -,klæ-'9neii,; i bet. 2: -iklæ'O-

nei|] flt. -er. 1) som vbs. til II. -klæde (og

klæde overj ||
(sj.) til II. -klæde 1. Den ene

af Glarmesterinderne overlod mig .. hendes
lange rødgraa Kofte . . I en Fart var Over-

60 klædningen skeet.Blich.(1920).XXVI1.166.
II

til II. -klæde 2; ogs. konkr., om det lag,

hvormed noget beklædes. Moth.K180. Væg-
gen fik en Overklædning af Bredder.
VSO. Papirhandelen tilbyder Paparbej-
deren en stor Mængde smukt Papir til

Overklædning og Udsmykning af Arbej-

XVI. Rentrykt »/u 1934
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det IIaandgern.364. .//•. Overklædnings-
papir. sms^.SfiO. 2) (til Klædning l.s; nu
8j.) om overtøj. LTid.1727.713. Han har en
Gyldenstykkes Underkjortel og en Over-
klædning af samme Stof. Høyen.fMolb.N
Tidsskr.1.596). M.ariager.F.1.23. -knap-
ning:, ®°- [1^> ^^-^l (^' ^^') ^^*- ^*^ -knappe
(ell. knappe over^; ogs. om det sted paa klæ-

der osv., hvor noget knappes over. blaa
Maskinjakke med lodret Overknapning.
FolitiE.^y41923.1. -knappe, v. [15, I6.2]

vbs. -nlng (s. d.). {jf. ty. iiberknopfen; 1. br.)

knappe noget fast til noget andet, saa at

det (delvis) dækker det; (alm.:) knappe over.

Knaphuller, hvormed Slaget paa Kraven
kan overknaTpT^es.MR.1811.40. -knap(8)-,
i ssgr. (jf. ty. iiberknopfhose olgn.; 1. br.)

til -knappe; fx.: Kørepels . .Overknap-
stropper paa Ærmerne. PolitiE.Kosterbl.

^Viol924.1.sp.l. -knibe, v. [16.6] [-,kni-'b8]

vbs. -ning (Hannover. Tekn.381). dele ved
knibning med en tang olgn.; knibe over.

Knibtangen . . som ogsaa anvendes til at

overknibe cylindriske Metalstykker. Wa^w.
Tekn.35. -knække, v. [16.6] (næsten kun
i perf part.) knække (2 og 5.i) over. en (økse),

der er overknækket i Skafthullet. Aarb.
1919. 165. PolitiE. KosterbU^l^l925. 2. sp.2.

-kode, V. [14.2] vbs. -ning (s. d.). {jf. ty.

iiberkoten; sml. -kodet; vet., 1. br.) om hest:

kode (IV) over. En Hest, som overkoder.
MilTeknO. S&B. -kodet, adj. [14.2] {jf.
nt. owerkoot, -kot, ty. iiberkotig; til I. Kode
(jf. kodet 2) ell. part. til kode (IV) over,
overkode; vet.) om hest: hvis kode(r) er

abnormt stillet, saa aksen hælder ovenfra
nedad og bagtil; som staar over i koderne
(se u. I. 'Kode l). IdrætsB.II.821. (hesten)

var i daarlig Foderstand og overkodet paa
begge Bagben. Pol.^yi2l909.6.8p.l. jf.: Ko-
den bliver let mere eller mindre frem-
stikkende eller endog overkodet, iandm^.
11.189. -kodning;, en. [14.2] (vet.) vbs. til

-kode ell. kode (IV) over. MøllH.IV.538.
Landbo.II1.761. -kog;, et. (jf. -kogning;
til -koge ell. koge over. 1) [I6.5] (1. br.) det

at koge (1.2.2) over, under kogning strømme
ud af beholderen. Larsen. Oven paa Gry-
dens Overkog følger et skiddent Komfur,
en styg, sveden Lugt. Egeberg.MellemBørn.
(1901).93.

ti
(nu næppe br.) billedl. Tilgiv

mig dette Spørgsmaal . . som et Over-
kaag, af mit altforfulde Hjerte. Ew.(19U).
IV.384. 2) [12.3] om det forhold, at van-
det i en dampmaskines kedel kommer i for
stærkt kog, saa at dampen blandes med vand.
Larsen. Scheller.MarO. -kog^e, v. [-|kå-'qa]

vbs. -ning (s. d.), jf. -kog. (nu næppe br. und-
tagen som vbs.) 1) [I6.1] give (noget) et let

kog; koge lidt. vAph.(1772).III. 2) [I6.5]

koge over (se u. I. koge 2.2;. smst. 3) [12.8]

koge (noget) for meget, smst -kogning;,
en. vbs. til -koge ell. koge over. 1) [16.6]

overkog (1). VSO. At koge Melk er jo rig-

tignok en bekjendt Sag, men at forebygge
Overkogningen, og derved forhindre den

høist ubehagelige brankede Lugt, som
derved udbredes, var der endnu ei bleven
tænkt paa. Green.UR.134. MO.

\\
(nu næppe

br.) billedl. ; om stærk opblussen af lidenska-

belige følelser. Overkogning . . som Gal-
dens, Blodets. vAph.(1759). 2) [12.3] (0,
nu 1. br.) d. s. s. -kog 2. S&B. TeknMarO.
-kok, en. {ænyd. d. s. ; nu sj.) øverste kok
i et større køkken; mesterkok. Moth.K8. VSO.

10 IILK237. MO. -kommando, en. (f
Ober-. LTid.1726.308). ^ den kommande-
rende general (admiral) med det ham beh'iælpe-

lige personale ell. det sted, hvor den øverste

militære ledelse befinder sig, hovedkvarter,

ell. om værdigheden, stillingen som militær
hovedleder; undertiden ogs. om den øverste

(hær)ledelses befalinger, de Cano, en Øver-
ste, haver da bekommet Over-Commando.
Pflug.DP.1180. Vi forbeholde Os Selv at

20 føre Overcommandoen over Landmagten.
MR.1842.70. Hotel Phønix, hvor Hærens
Overkommando havde sit Hovedkvarter.
Rist.ED.6. Tjenesteregl.181. billedl: det er
nok hende, der har overkommandoen i

det hus
i

overlkomme, v. ['couarikcom'a] præt.

overkom; part. overkommet eW. (isærjy.) over-

kommen (som fk.: Holb.Skiemt.)(3*'. Borre-
bye.TF.369. Grundtv.SS.V.613. Feilb.), hvor-

30 til best. f. og flt. overkomne. vbs. jf. Over-
komst. {glda.d.s., oldn. ytiikoma.; jf. komme
over u. II. komme 48)

1) (jf. III. over I6.2J t bevæge sig fra et

udgangspunkt (tværs over et mellemliggende
omraade) til et andet sted; komme hen ell.

over til et sted. (de) fra Skaane til Sjeliand
overkommende Fo\k.MR.1713.232. Resten,
som vare overkomne (o: over broen). Slange.
ChrIV.597. vAph.(1759).

40 2) (jf. komme over 1 samt III. over 6.4

og 18.2 ; nu kun i tilfælde, der ogs. kan op-

fattes som bet. b) tilfældig støde paa ell. mø-
de; finde ell. faa ved et tilfælde; m.h.t.
person ogs.: træffe paa (og paagribe);
m. h. t. ting : finde og sætte sig i besiddelse af;
faa fat i. Tatere (skal) rømme Riget . .

og hvis de efter den Tid spørgis, eller

overkommis, kunde her i Riget . . straffis

paa Livet.DL.3—20—3. (han) havde været
50 Ambassadeur udiConstantinopel, og (havde

derved) faaet Leylighed, til at overkomme
et Manuscript af den Samaritanske Bibel.
Holb.JH.1.589. hånd fik (skansen) indtagen,
og slog Besætningen . . samt ofverkom
der nogle Stykker (o: noget skyts). Slange.
Chrl V.1260. Et oval Portrait (m. m.) er tabt
paa Gaden; Hvo samme skulde finde eller

overkomme, vilde behage at levere dem
til Juveleer Sr.F.Adr.*/il762.sp.l6. Disse

60 Magasiner og Beholdninger vare nemlig
tagne i Omegnen hos danske Mænd. Naar
jeg overkom et saadant, lod jeg Behold-
ningen og Gjenstanden, som det inde-
holdt, gaa tilbage til dem, de vare tagne
fra. CThSørensen.Erindringer fral.Reg.1864.
(1891).88. jf.: Jeg . . har hørt det bedste
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Orchester, man kan overkomme. EudBay.
EP.II.202.

II ofte i forb. som alt, hvad
man kan overkomme, (der) bringes
Tilvege saa mange Folk, som man kand
overkomme, sær Børn og gamle Kiellin-

fer, som ringe sig om Trommen. Holb.Hex.
V.8. Kongen lod . . samle alle de Far-

tøje han kunde overkomme. sa.Z)B".Ii.5i8.

saa flikkede jeg alle de Stumper Engelsk
sammen, som jeg i en Fart kunde over-
komme. Drachm.STL.279, Naar Lejlighed
ffives, overfalder (ulven) alt det levende,
den kan overkomme. DanmPattedyr.65.

\\

t m. abstr. obj. *Folk hafde over kommet
(o: erfaret, var kommet under vejr med)

| At
det er idel Snak, som mand dem bilder
inå. Holb.Paars.125. Denne sinde har mand
ikke meere kundet erlange, men skulde
mand kunde overkomme (o: faa) Lejlig-

hed dermed at eontinuere, skal det ingen-
lunde vorde forglemt. LTid.1734.251.

3) (jf. IIL over 6.2, 9 (og 2i;; til bet. 2)
komme uforvarende, uset bag paa en; over-
raske; overfalde. 3.1) f om person. vAph.
(1759). 3.2) (nu sj.) m. tings-subj.: komme
over en (se IL komme lOj; paakomme
en; dels om udbrud af naturkraft, ulykke,

angreb, sygdom olgn. De Skader, som en og
anden . . af Skiødesløshed eller Slagsmaal
kand overkomme, skal Barbereren og cu-
rere. Skibs-Articlerf. GrønlandskeCompagnie.
(1723).Cap.l3.§l. den ulykkelige Ildebrand,
som i Aaret 1728. overkom denne Konge-
lige Residentz-Stsid. Adr.yil762.sp.l. Da
(brækmidlet) havde virket fem til sex Gange,
overkom ham en heftig, vedholdende smer-
telig Hikke. BiblLæg. XVI. 207. om hvad
der vederfares en efter forsynets bestemmel-
ser, ved skæbnens tilskikkelser: den barm-
hiertighed, som eder skal snarligen over-
komme (1871: vederfares). Bar.4.22(Chr.
VI). *du store, du herlige Stad | Faldt,
som i Skoven nedfalder et Blad

; |
Ja, paa

en Time er Dommen
I Dig overkommen.

Grundtv.SS. V.613. || dels (og især) om tan-
ker, følelser. Mig er i en hast en poetisk
raptus overkommen. Holb.Skiemt.)(3 f-. om
Aftenen . . overkom ham den Modløshed,
der gjerne afløste hans udsvævende Ideer.
E.rz.JJ.1.281. Der kunde overkomme ham
en fortvivlet Lyst til at stryge alle disse
Papirer ned paa Q!n\vet.Pont.MH.213.

\\

t uden obj.: indfalde; indtræffe; især i præs.
part. som adj. Al overkommendes ulykke,
dog ikke overkommendes fra den, som
hader en.Sir.25.15(Chr. VI). Den overkomne
Skræk var saa stor, at de vidste selv ikke
hvad de giorde.Holb.Heltind.II.353. mit
lille Skrift (vil vise) en bedre regeleret
Omgang med (børnene), og en bedre Be-
handling i overkommende Tilfælde. JC
Lange.B.Dedic.l.

4) (jf. III. over 7, 19; nu dial.) faa over-
tag over; faa bugt med; faa magt over.
Junge.(VSO.).

\\ især om udmattende arbejde,
sygdom olgn.: overvælde; udmatte, over-

kommes . . Er at tage af på efne og
kre fter. Moth. K278. især i part. over-
kommet som adj.: træt; overbebyrdet, han
(blev) saa tørstig og var saa overkommen
af Gangen, at han ønskede, han havde .

.

en Pægl . . Brændevin. Kri8t.JyF.IV.284.
Han er saa overkommet (o: har formeget
at bestille). OrdbS.(8iæll.).

5) (til bet. 4:) m.h.t. hindring, vanskelig-
10 hed olgn.: komme over; magte; over-

vinde, (ofte i forb. m. kunne, i udtr.,

der angiver, at man har evne til at over-
vinde en vanskelighed, præstere en ydelse).

5.1) (nu 1. br. og ofte m. overgang til bet. b.2)

i egl. bet. *hvis nu jeg er virkelig en Gjen-
stand

I
For Chevalierens Ømhed, nu, min

Gud,
I
Det er et Uheld, man kan over-

komme.Hrz.XII.67. den Fugl Phønix, som,
naar den faar en saa stor Sorg, at den

20 ikke kan overkommes, brænder sig selv

op og da fødes igjen. Goldschm.VlTl.211.
(han) var en Mand, der maatte have over-
kommet en Del Besynderligheder i sine
Dage, — paa Dybbøl havde han da nu
været med. JakKnu.F. 141.

||
(sj.) m.h.t.

hindring i rummet. Man har lært ved Hjælp
af en Kikkert at overkomme Afstande i

Syns\sdngden.ORung.ST.70. 5.2) m.h.t.
legemlig anstrengelse ell. navnlig arbejde: be-

30 sørge; udføre; bestride. Gud bedre den,
der har meere at forrette, end hånd kand
overkomme.Holb.Stu.1.6. de fleeste Bønder
have meere Jord til Brug end de kunne
overkomme at drive. Schytte.IB.II.66. den
Læsning, som i hin Tid en genial og flit-

tig Mand uden Faglærdom kunde over-
komme. Brandes.VIiI.387. Ingen overkom
dog saa meget som (gaardejeren). Gjel.M.
487. 5.3) m. h. t. ydelser af økonomisk art,

40 udgifter: have raad til; kunne udrede;
præstere. Bonden som ey kand over-
komme at kiøbe alt sit Sæde-Korn, maa
(benytte) umodent Korn. OecMag.I.17. Det
er svært nok at overkomme Føden, Leien,
Skatterne. F/SO. De første Sild er en dyrt
betalt Himmerigsmundfuld, som kun de
store i Faget kan overkomme. CEw.F.205.
(maleriet) kostede saa meget i Modelpenge,
at han ikke kunde overkomme det. Galsch.

50 SR.208.
II
uden forestilling om økonomisk

ydelse: fremskaffe; levere, hun (havde
ikke) villet høre paa Husbonds Forslag om
koldt Aftensbord — det vilde rigtignok
være net, om der skulde siges paa hende,
at hun ikke kunde overkomme en varm
Steg. Gjel.M.92. jf.: „Hvad har I saa skaf-

fet. Børn?" — „Rugbrød, som er varmt
fra Ovnen, Æg, saa nygjorte som Hønsene
har kunnet overkomme det i Skyndsom-

60 hed." Holsiein.T.146.

6) (efter ty. iiberkommen; jf. III. over
16.8) t i part. overkommen, om ting,

genstand: som er gaaet i arv til en; efter-

ladt; ogs.: overleveret fra fortiden; endnu
bevaret. Hvor mangen en (har) kundet
udrette noget godt . . ved at udgive andres
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overkorane Manuscripter. Giessing.Tycho-

niana.I.(l??0).Blr. Ved Hielp af et over-

kommet Document er jeg i Stand til tem-

melig nøiagtig at oplyse (dette). Cit.1813.

(Farstrup&Axelson. Dagbog.(udg.1813).250 ).

over-kommelig:, adj. [couar'kwm'ali]

<iZ overkomme (ell.komme over;. 1) (nu sj.)

til overkomme 2: som man kan faa fat i;

som man kan skaffe sig. (især i forh. m. adv.

let, sværtj. Den ældste Udgave af Riim-
krøniken er ikke overkommelig. FSO. Han
læste alle overkommelige Tidsskrifter, der
handlede om Opfindelser. jBø^/i.Æ;.65. alle

mulige let overkommelige Genstande i

hans umiddelbare Nærhed, der kunde an-

vendes som Kastevaaben. /)rac/i>w.P7.54.

2) til overkomme 5: som kan bestrides ell.

udføres. Det Arbeide er overkommeligt.
VSO. Hun (o: en tennisstjerne) spiller i

Wimbledon i Øjeblikket,' saa Turen til

Båstad er overkommelig. Ekstrabl.^/ilOSé.

2.sp.4.
II

især <iZ overkomme 5.3, om udgift:
som ikke overstiger ens økonomiske evne. den
hele Udgift forblev indenfor det Over-
kommelige.RSchmidt.F0.220. Porcelæn og
Keramik . . kunne anskaffes til en over-
kommelig Fris.VortHj.IV2.131. Sydfrug-
ter, der nutildags sælges i vore Butikker
til Priser, der ere overkommelige selv

for Fsittigiolk.sm8t.IIl2.16. -komplet,
adj. [12.8] (,//". fy. iiberkomplett) som findes

ud over det rette ell. nødvendige antal; over-

tallig (2); opr. især om overtallige soldater,

derefter om dubletter ell. udrangerede gen-
stande; i videre anv.: som der ikke er brug
for; som er tilovers; overflødig. Saa skulde
Drengene enroulleres ved Regimentet, og
høre, som Recruter eller Overcomplette
til det Compagnie, i hvilke de vare fødde.
OeconT.IV.61. Konradines Halvbroder, som
for Skams Skyld maatte taale den over-
komplette Halvsøster i sit Hus. Schand.BS.
163. Deres Kammerat vil være en Over-
komplet i Livet, som han allerede er det
her 1 Skolen. Drachm.E0.254. Her burde
gives Dispensation for Jagtloven, saa man
kunde bortskyde de overkomplette, gamle
Haner (o: urhaner) paa Skogrepladserne.
AchtonFriis.JL.T.124. H (sj.) substantivisk,

efter præp. i. „Kom saa her og faa din
Løn" . . Inger regnede ud og fik det til

34 Kroner. — „Her er fem i Overkom-
plet (o: i tilgift).^MarySkotte.IngersUngdom.
(1926).30. Bare Slægten forplantes og fort-

sættes — det er derfor, I (o: kvinderne)
er i Overkomplet (o: i overtal)\smst.52.

t -komst, en. (ænyd. d.s.; jf. ty. iiher-

kunft) vbs. til overkomme; især til over-
komme 1: overfart over vand, bjerg olgn.;

ogs.: ankomst; komme, ved deres Over-
komst . . forskikkes (de fra Skaane kom-
mende personer) til Kjøheuhsivn. MR.1713.
232. d e Hedniske Rommeres Overkomst og
fastsettelse i Store Brittsmien. LTid.l?29.

190. vAph.(1759). VSO. \\ til overkomme
2-3. uformodentlig Overkomst.vAph.(l?59).

-kong:e, en. især (hist.) om ældre tiders

forhold: konge, der har flere smaakonger
(næsse-, skattekonger) under sig; overdrot;

stolkonae. Oehl.XXXI.254. Harald Haar-
fager havde delt Riget mellem sine Søn-
ner, saaledes at Erik skulde være Over-
konge. JVJens.(IslSagaer.l. 99). om gud:
*0ver-Konge i det høiel |

Hør du os i Jesu
Navn. Qrundtv.PS.VII.il. -konstabel,

10 en. dels (^, foræld.): artillerist med under-
korporals ran^; dels (^) til 1922: laveste

underofficer (t artillerikorpset). Reiser.1.304.

Bardenfl.Søm.II.172. jf. Maskino ver-
konstabel. Scheller.MarO. -kop, en. (nu
næppe br. -koppe. PAHeib.E.153). (jf. over-
l.ij om den egentlige kop (l.i) i modsætn. til

det dertil hørende underlag, underkoppen.
Oehl.Er.111.142. „her maa jo være Kop-
per nok (o: paa regensen)."' . . „Ja, men .

.

20 de er mageløse. Overkoppen vil aldrig

passe til Underkoppen." Bo8^r.Gr.i56. Ingeb
Møll.KH.72. -korrekt, adj. [12.8] (1. br.)

overdreven korrekt; ogs.: misforstaaet korrekt.

Mon ikke sjippe er en overkorrekt udtale
for engelsk ski-p?MKrist.FS.58. I de sidste

ti Aar var han emeritus, men lige over-
korrekt i FåBklædning. Pol.''U1934.3.8p.2.

-korte, V. [16.6] vbs. -ning (Arbejdsløn.50).
(snedk.) afkorte ved oversavning. Arbejdsløn.

30 49. -koste, v. [16.i] (fagl) overstryge (v. hj.

af en kost); især: overstryge let med et dæk-
kende lag; koste (LI.2) over. Efter 6-8 Dages
Forløb overkostes Væggene med Cement.
Green.TJR.280. vi (syntes) ikke Leret var
vaadt nok, og derfor overkostede vi det .

.

med en Spand Vand saaledes, at det hele
var 2eltev2i2iåt.Cit.l932.(0rdbS.). -kradse,
v. [I6.1] (især i perf. part.) kradse (rive,

skrabe) en ting over hele dens overflade. Pla-

^ den var ganske overkradset og fuld af

Ridser. F/SO. D&H.
||
(nu næppe br.) m. h. t.

klæde : kradse op (se kradse sp.229^^^-). Klæ-
det er jævnt overkradset. 7/SO. || (1. br.)

overf.: bemale (papir olgn.) med bogstaver,

tegninger. D&H. -kragning;, en. [14]

[-|kra-'qneix] {efter ty. iiberkragung; jf. IV.
krage; bygn.) fremspring over vinduer, dan-
net ved, at der fra begge sider krages ud, til

de to udkragninger mødes i midten. Gnudtzm.
50 Husb.48. -kramme, v. [I6.1] [-ikrBm'o]

(jf. kramme over u. III. kramme 2;°Z. br.)

kramme (klemme, knuge) overalt; ogs.: be-

føle overalt. Moth.K329. VSO.Ili.K300.
D&H. -krible, v. [I6.1] se krible 1.

-kridte, v. [I6.1] (nu næppe br. -kride.

Moth.K340). besmøre, overstryge med kridt;

(alm.:) kridte (II.l) over. Moth.K341. Andre
har . . raadet at overkridte Pælen (hvor-
paa bistadet staar) da Myrene (saa) ei .

.

60 gSLSier derover. Fleischer.B.453. Haandv.282.
-krigskommissær, en. ofte: [muar-
'kri(q)s-] (f Ober-. Forordn.^*/ml 746. jf.
VhO.IV.03). {ænyd. oberkrigskommissa-
rius; foræld.) højere embedsmand under mi-
litærforvaltningen (jf. Generalkrigskommis-
sær, Krigskommissærj; senere som blot titel
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for tidligere militære (med rang i 6. klasse

nr.lO). VSO. Festskr.KrErsL462. f-kom-
missarius: Cit.l722.(DMag.2E.II£.160).
BadenJurO. -krigsret, en. {ænyd. ober-

krigsret; om da. forhold nu foræld.) højere

krigsret; spec. fra 1908-1919: domstol, hvortil

krigsretssager kunde appelleres. Chr VsKrigsr
Instr.VI.Cap.overskr. Sø-Etatens Over- og
Generalkrigsret. Lov^^/el856.§l. LovNr.
135^/^1908. §15. -krlgssekretær, en.

(foræld.) fra 1688 titel for krigskancelliets

leder (j/. Krlgssekretær^; senere (fra 1763-

1767) om generalkrigsdirektoriets sekretær.

Festskr.KrErsl.398. -krop, en. (jfover-
1,1 samt Overlegemej den øverste del af
menneskers legeme fra bæltestedet til halsen;

undertiden ogs. om hele kroppen (I.l.i) i mod-
sætn. til henene. Mandens spinkle Over-
krop stod i stort Misforhold til de fyldige

Laar og Lægge. Blich.(1920).XX.78. (dan-

serindens) Bevægelser blive livligere, Ar-
mene hæve sig, Overkroppen bøies tilbage.

CKMolb.Span.333. Panum.507. -kryd-
der, en. (jf. over- l.i, I. Over 1 samt Un-
derkrydder; især bag.) øverste runde del af
en krydderbolle, der ved anden bagning skæ-

res fra og udgør et selvstændigt stykke bag-

værk; (stor) overtvebak. IRaunkiær.ID.103.
pas paa at den Skurk til Bager ikke gir dig
to Overkrydderi ^n(^iV^£c.LÅ. 59. -kryd-
se, V. [16.i] (jf. ty. iiberkreuzen; 1. br.)

om virkelig ell. tænkt bevægelse: bevæge sig

paa kryds ell. tværs af noget andet; ogs. (m.
fii.-subj.): krydse hinanden, de med over-
krydsende Spatkløfter tærningviis igien-

nemskaarne Mergelboller. BriXnnich. M.26.
idelig overkrydses (vejen) af smaa Bække.
Engelst.(Reiseiagt.l.91). Jac Paludan. UR.
295. -krænge, v. [14.2] [-|kr^i\'8] ^|, om
skib: lægge sig over paa siden; Jcrænge (11.2.2)

over; vist kun i perf. part., i forb. som ligge
overkrænget. S&B. Buchh.FD.102. f
-kul, et. (bjergv. ell. smed.). „Kul, som en
agtsom Hammersmed kan bespare af det,

som er ham tilstaaet paa at udsmedde et

Skippund Stangjern." KSO. -knlsnr, adj.

[12.8] (jf. kuloversur; kem.) som indeholder

kuloversyre (perkulsyre). Overkulsurt Kali.

VareL.^478. CP -kultiveret, part. adj.

[12.8] (jf. -kulturj som er i besiddelse af høj

kultur, men mangler naturlighed, oprindelig-

hed; mere kultiveret (3) end nyttigt og rime-
ligt er; overciviliseret, -dannet, en yderst
sen Periode af Verdens -Kulturen, maa-
ske den mest overkultiverede, mest for-

kunstlede, vi kender, nemlig den, man
plejer at betegne som Regentskabstidens.
Brandes.I.30. Det havde gjort saadan et
pinlig sjælsfattigt, overkultiveret Indtryk
paa Karl, det, at hun ikke brød sig mere
om Folkesangene. JakKnu.A.113. EChri-
stians.NT.120. G) -knltnr, en. [12.3] (jf
-kultiveret^ overdreven udvikling paa aands-
dannelsens, civilisationens omraade; for vidt

dreven kulturel forfinelse; overcivilisation,
-dannelse. Ing.LB.III.225. Vi (kvinder

er) endnu ikke ved Overcultur saaledes
forrykkede fra vor sande Sphære, at vi
med saa stor Længsel kunne see hen
til Mandens Kald og Stilling. Jffr^r. 27. 55.

Denne (længsel efter naturen) opstaar .. sær-
lig i Perioder af Overkultur. i/ø/fcZ.P.s7/fe.

299. det Fænomen, som er saa karakte-
ristisk for al æstetisk Overkultur: Læng-
selen mod og Beundringen for den hen-

10 synsløse Brutalitet. Roos. Moderne ty. Lit-

teratur.(1914). 123. -kars, en. [12.3] T
kurs (3.2), der ligger over den almindeligt

beregnede, noterede. LovNr. 144^/61912. §4.
Valutaer, som ved Omregningen til danske
Kroner gav (erhvervene) en anselig Over-
kurs. Handelsberetn. for 1920.8. -kvarter-
mester, en. (jf. Generalkvartermester
(u. General- 2); om da. forhold foræld.)

stabsofficer, der i krigstilfælde er general-
20 stabschefens umiddelbare hjælper i hovedkvar-

teret. MR.1808.320. Sal.^IX.551. -kysse,
V. [16] (især nedsæt.) kysse overalt; dække med
kys. inden han kunde afværge det, havde
hun overkysset (hans haand), saa at den
blev ganske \a.Sid.AntNiels.FL.II.91. D&H.
-kæbe, en. {glda. yuer kiape (HellKv.32);

jf. over- 1.1, Overkæft; især anat) det parti

af ansigtets skelet, der dannes af de to overkæbe-

ben (og mellemkæbebenene). Anat. (1840).!.
30 125. Panum.386. LandbO.111.288. \\ hertil

(foruden de ndf. medtagne) bl. a. Overkæbe-
hule (o: kæbehule. Anat.(1840).L125. jf
Overkæbehulebetændelse.Pant*m.507^,-lap
(om et af de anlæg hos fosteret, der indtager

ansigtets plads. Panum.634), -nerve (Anat.

(1840).II.90). -kæbe-ben, et. (jf.over-
1.1 samt -kindben, -kæbe-knogle; anat.) om
hvert af de to kæbeben, der bærer hjørne- og
kindtænderne i overmunden (Os maxillæ), ell.

40 om denne knogle i forbindelse med det (hos

mennesket) dermed sammenvoksede mellem-
kæbeben; tidligere ogs. om overkæben. NTre-
schoiv.Anthropologie.(1803).21. Panum.506.
-kæbe-knogle, en. (jf.over-l.i; anat,
nu sj.) d.s. Anat.(1840).1.125. -kæft, en.

(jf. over- l.i; nu næppe br.) overkæbe. Ovnen
(skal gives) Skikkelse af enCrocodil .. fordi

Overkiæften er bevægelig paa dette Dyr.
Schytte.lR.lII.319. -kæmner, en. (i bet.

50 1 -kæmmerer(er)^. (ænyd. oberkæmmerer
(Kalk.V.760); foræld.) 1) d.s.s. -kammerer-
(er). HansKgl. Høihed Arveprinds Fride-
richs Hof-Etat. Over-Kæmmererer. Hs.
Excl. Hr. Ove Høegh-Guldberg. Statskalen-

der.1801.51. Over-KæmmererhosH.K.H.
Kronprindsen.smsf.598. 2) kæmner, der fø-
rer opsyn med andre regnskabsførere ; øverste

kæmner. Prom.^^/il793. VSO. MO. -kæm-
ning, en. [16.2] [-|kæm'neix] (j/". <iy. iiber-

60 kammen, iiberkammung ; tøm.) det at kæmme
(6.2) en bjælke over paa en anden; ogs. om
selve forbindelsen: lige fortanding med ind-

snit og tappe. Wilkens.MT.205. Wagn.Tekn.
536. -købmand, en. ^f Ober-. i bet.

2: Holb.DNB.574. Graah.PT.1.30). {ænyd.

d.s., jf. holl. opperkoopman i bet. 2; for-
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æld.) ^ fra 1619-1684: en af en bys køb-

mænd udvalgt voldgiftsmand, som skulde af-

give kendelse i handelssager; efter 1684: for-

stander, oldermand i et købmandslav. Over-

kiøbmand eller andre, som ikke ere rette

Dommere, men meere Underhandlere. Z>-L.

1—6—4. Laugs-Articler for Kjøbmandsstan-

den i Aalborg. (1830). §6. 7. 11. 12. CLESte-
mann. Retshistorie. (1871).233. CKlitgaard.
AalborgHandelsstandsHist.(1913).41.62.188.

2) overordnet handelsbetjent, der bestyrede

handelen paa en handelsplads ell. i en koloni;

især om handelsbetjent i 17.-18. aarh.'s kom-
pagnier (fx. i den finmarkske og islandske

handel. VSO.). Moth.K440. N.N. som ti

Aar efter at de danske havde fæstet Fod
paa Guinea blev der sat som Overkiøb-
mand for Håndels-Selsksihet. Mall.SgH.43.
VSO. MO. KayLarsen.Da.-ostindiskeKolo-
niersHist.L(1907).47. -keje, en. (jf. over-
l.ij den øverste af to (ell. flere) standkøjer

paa et skib, i en sovevogn osv. ThorLa.LB.8.
Buchh.Su.I.115. -kekkenmester, en.

(foræld.) tidligere titel for en hofembedsmand
(med rang i 2. klasse nr. 14). Statskalender.

1801.298. jf.Ing.EF.III.54. VSO. -ke-
re, V. [-ikø-'ra] vbs.-lng (s.d.), jff. -kørsel.

{ænyd.d.s.i betl) 1) [16.5] (nu l.br.) be-

skadige (især: et levende væsen) ved over-

kørsel; (alm.:) køre over. vAph.(1772).III.
(jeg) maatte springe tilside for ikke at

blive overkiøTt.Gylb.(1849).IX.6. EnMæng-
de Personer nedtrampedes og overkjørtes.
Holst.V.271. Drachm.STL.129. \\ talem. (jf.
bet. S): se ud som en overkørt kat (o:

forvirret, medtaget), se Kat 2.1. 2) [12.3]

(dial.) m.h.t. trækdyr: overanstrenge ved kør-

sel. Larsen. Feilb. 3) part. overkørt som
adj. i overf. anv. (jf. opkørt 2 (og de der
nævnte paralleller), paakørt ("te. paakøre j^.

3.1) (jf. bet. 2; talespr.) træt; udmattet; med-
taget, de tunge Tanker hjemsøgte ham og
trampede i hans Sind, rundt og rundt, saa
han blev helt ovQvkmt. AndNx.DM.II.W.
(patienten) gik oppe, efterhaanden mere
og mere forpint og overkørt. Ugeskr.f.Læ-
ger.l931.1189.sp.l.

\\ (dial.) overrasket; for-

bløffet. Feilb.
li
m. nærmere bestemmelse. De

er vist overkørt af Rejsen. AndNx.D.267.
(lægen) var fuldstændig overkørt af Natte-
vaagen, og DagiprsLksis.BIIolst.L.171. (l.br.:)

Da der var gjort rent Bord, gik de alle-

sammen til Køjs aldeles overkørte af Mæt-
hed. DagNyh.''yi2l930.Sønd.4.sp.l. 3.2) (til

bet. S.i; dagl., især jarg.) medtaget af spiri-

tusnydelse; beruset. FolketsNisse.^U1861.9.
Vi ere for overkjørte til at vise os til The
i Aften. Schand.UM.103. de to overkørte
Syndere viste sig nogenlunde præsen-
table ved Miååsigstiå. AlbaSchwartz.Skagen.
1.(1912).187. 3.3) (dial.) overgiven; oversta-

dig. Levin. OrdbS.(sjæll.). -køring;, en. [16]
(dial.) til køre over (ell. overkøre^; overkør-
sel(2). ILæ afOverkøringerne dannedeVin-
den en Hvirvel og et tomt Sted, hvor Sneen
lagde sig.JVJens.HF.159. OrdbS.(sjæll.).

-korsel, en. [16] vbs. til køre over ell.

overkøre. 1) CO som vbs. Ved Overkiør-
selen over Aaen. MO. J| især til -køre 1.

vAph.(1772).in. Oehl.XL277. hvert Øje-
blik forudsaa han . . en Overkjørsel af de
over Gaden smuttende Skolebørn. CMøll.

PF.86. denne afpillede Mand . . saa ud,

som var han Rekonvalescent efter en svær
Overkørsel. Buchh.Su.1.289. 2) sted ell. vej,

10 hvor man kan passere noget spærrende ell.

hindrende til vogns; især: passage over en

vejgrøft ell. over en jærnbanelinie, hvor
denne i niveau skærer en vej. de Over-
kiørseler, som ere indrettede fra de til-

stødende Marker ind til Alleen. P/.'V*

1781.§4. Forpagteren vedligeholder frem-
deles alle Render, Stenkister og Over-
kørsler, som findes paa Gaardens Mar-
ker, Agre eller Enge.JurFormularbog.^336.

20 DSB.Banebygn.42. \\ hertil bl. a. Overkør-
sels-kiste (o: stenkiste under en overkørsel.

SaU XXII. 258), -signal (DSB.Banebygn.
48). -laag:, et. se Overløb, -labning;,
en. se -lapning, -ladde, v. se II. over-
lade.

I. overlade, v. ['(ouar|la-'99] (pass.)

overlades (d.v.s. overlades). Høysg.AG.38.
præt. overlod; part. overladt ell. (som fk.; nu
næppe br.) overladen (Fflug.DP.143). vbs.

30 -else (Eilsch.Term.43. Slange.ChrlV.1418.
Sibb. Moralphilosophie. (1878 ). 23. MO. ).

{ænyd. d. s.; jf. lade over (u. IV. lade 5.sj

samt ty. iiberlassen; til III. over 16.3 og IV.
lade 6; især CO) navnlig i forb. m. til: over-
drage noget til en anden.

1) give noget i ens vold; overgive en
magten over noget. 1.1) m.h.t. person ell.

ting: opgive sit herredømme over; især: op-

høre at beskæftige sig med, unddrage sin be-

40 skytteise, interesse (og give til pris for nogen
ell. noget). *Lad os bede Lysets Fader . .

|

At han os ey overlader
|
Til en hedensk

Yiisåoms 'NEit.NordBrun. ES. 98. Et Skib
overladt til Bølgerne. F/SO. jf.(spøg.): »Hel-
lere Studenter-Standen | Overlader jeg til

Fanden,
|
End for Gield at henge qvalt.

Graah.PT.I.216. især i udtr. som over-
lade en til sin (egen) skæbne, den
faste Beslutning, herefter kun at raadføre

50 mig med mig selv; og reent at overlade
ham (o: min broder) til sin egen Skjæbne.
Ew.(1914).IV.235. VSO. S&B. overlade
en til sig selv, opgive sin omsorg foren;
lade passe sig selv; ogs. (jf. flg. gruppe): lade

være i fred; lade være alene. Riis og Rev-
selse give Viisdom; men en Dreng, som
overlades til sig selv (1931: uvorn Drengj,
beskæmmer sin Moder. Ords.29.15. Længe
blev jeg ikke overladt til mig selv, man

60 begyndte en Art Examen med mig. HC
And. 1.186. nogle ganske nette Familie-
forhold afsløredes . . Børnene var fuld-
stændig overladte til sig selv og tilbragte
. . deres meste Tid udenfor Hjemmet. Dan-
nebrog.'^*/el898.1.sp.4. \\ m. afsvækket bet, i

udtr., der angiver, at man lader en selv be-
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stemme, lader en være i fred. „Saa over-

lader jeg Dem til Deres Overvejelser,"

sagde Byfogden . . og rejste sig. Schand.

BS.470. (gud) skabte Mennesket af Be-
gyndelsen og overlod ham til hans egen
frie Villie (Clir.VI: lod ham i sit raadslags

Yolå). Sir. 15. 14. 1.2) m.h.tsag, forhold;

om udførelse af virksomhed, varetagelse af
sag: (opgive (helt ell. midlertidig) og) be-

tro, overdrage til en anden. Agerdyr-
kelsen i Dannemark . . er ene og alene

overladt til Bondens Bekymring og Viis-

dom. OeconT.1.30. alle huuslige Forret-

ninger vare Qvindekjønnet overladte. En-
gelst.Qvindekj.71. han overlod (Chr.VI: lod^

Alting, som han havde, i Josephs Haand
(1931: betroede alt, hvad han ejede, til

^oset). IM08.39.6. overlade til ens om-
sorg, jf.u. Omsorg.

||
(især relig.) i udtr.,

der angiver, at man lader skæbnen, forsynet

raade: jeg vil . . ikke tale meer derom,
men overlade dette til Himlens Forsyn.
Eolb.LSk.I.l. Jeg overlader Udfaldet til

Guå.VSO. overlade sin Skjæbne i Guds
Haand. S&B. || m. h. t. afgørelse, valg, bedøm-

te:
melse. Holb.UHH.Frol.3sc. Jeg . . over-
lader Resten af sligt til andres Under-
søgning. S^øi/^^. /S. ^5i. jeg overlader til

Lægerne alene at afgiøre den Sag. JSneed.
Ylll.2.32. *Her ender min Fortælling, og
Moralen | Jeg overlader Hver at drage
fiem.PalM.VlII.108. overlade noget til

ens forgodtbefindende, jf. u. Forgodt-
befindende, overlade noget til ens om-
dømme, se I. Omdømme 1. ||(jeg) overla-
der, ^ om melding i egentlig bridge, hvorved
kortgiveren, der først har ret til at melde,

afstaar denne ret til sin makker. CBrorson.
Bridge.(1907).30.

2) (tvungent ell. især frivilligt) lade en
anden faa noget; m. h. t. genstand for køb

og salg: sælge for en vis betaling; m. h. t.

rettighed: afstaa; aftræde; oftest m.bibet.

af en vis velvillig imødekommen: indrøm-
me, (byen) haver hørt under Hertugen af

Mantua, men for nogle Aar siden til Fran-
kerige er overlsiden. Pflug.DF.143. Synes
jer icke Mossiørs at (talen) var 8 ji. værd,
vil nogen ellers af jer give mig mine 8 {i.

iglen, da vil jeg gierne overlade jer den.
Holb.Kandst.1.3. tre Værelser, af hvilke
vi dog siden maatte overlade det ene til

Professor M. Langebek.Breve.247. naar han
merkede min Fortrydelse over hans Be-
søgeiser hos denne Jomfrue . . saa opholdt
han sig aldrig længe, men tog altid først
Afsked, og overlod mig allene Pladsen.
Prahl.AH.III.49. overlade sin Bo til Kre-
ditorerne. F^SO. *Store Summer bød jeg
dens Besidder,

|
Naar kun Perlen blev

mig overladt. PaZM.7J/I.i^5. han overlod
os Klædet til Indkjøbspris. SÆ5. jeg over-
lader ham Æren. smst || i høflige, beskedne
anmodninger om laan ell. ubetydelig gave.
Gid hånd vilde overlade mig sit hellige
og ærbare Ansigt, kun et par Timer; thi

mit eget er icke skicket deTtii. Holb.Mel.
III.4. Nu kunde De . . bevise mig en
Tjeneste og paa kort Tid overlade mig
26 Pund. Hrz!XVI.209. kan De overlade
mig en Fen? D&H.

\\
(nu næppe br.) uden

angivelse af den anden part. Gram.Breve.il.
Slagteren overlod Kalven for en Tredje-
del af, hvad den ellers vilde have været
værd. PAHeib.US.260. Heib.Pros.VI.257.

||

10 (nu næppe br.) uden forestilling om afstaa-
else: indrømme; tilstaa. De Timer ere
kun faae, som en smertelig Sygdom over-
lader mig om Dagen til at tænke i.Ew.
(1914).IV.342.

3) (til bet. 1.1; nu næppe br.) refl.: hen-
give sig (til). 3.1) give sig i ens vold; skænke
sin fulde tillid, hengivenhed; uegl.: føje, finde
sig (i), (hun) overlod sig (ganske) i den
herskesyge og verdenskloge Søsters Hæn-

20 der. Gylb.(1849). X. 149. overlade sig til

slette Raadgivere. MO. || (jf. Overladen-
hed; relig.) om fuldstændig hengivelse i guds
villie. *man sig overlader, | Og lader
Gud vor Fader |

Kun bære al vor Sorg.
Brors. 173. Den Døende overlod sig til

Guds Barmhiertighed.y^O. jf.: Saaledes
levede jeg meget fornøyet, i det mit Sind
var, formedelst Overladelse i Guds Villie,

gandske roligt. Robinson.1.210. 3.2) m.h.t.

20 følelse, lidenskab: hengive sig til; m.h.t.
last: forfalde til. Den store Formue . .

forførte ham til at overlade sig til Vellyst.

Suhm.II.339. *Nu overlod han sig til hele
Kredsens Glæde. Ew.(1914).II. 26. Han
overlader sig ikke til golde Speculationer.
Olufs.NyOec.1.60. det er ogsaa kun i En-
somhed jeg overlader mig til mit Mismod.
HCAnd.Breve.L17.

II. over-lade, v. [12.3] [-(la-'aa] rt-Iadde.
40 vAph.(1764). Lægen.reg.). part. -et ell. (nu
næppe br.) -t (Slange.ChrIV.287. Bagges.
DV.X.76. JFBergs.G.185) ell. f -en (det .

.

Overladne. P0Brøndst.RD.125). vbs. -ning

(s. d.) ell. (nu næppe br.) -else (Lægen.reg.).

{ænyd. d. s., jf. ty. iiberladen) læsse ell. fylde

for meget i ell. paa (en beholder); overlæsse.

1) (nu næppe br.) belæsse stærkt; besvære

med last ell. byrde; overfylde. I.1) i al alm.

*Du smukke Vext (o: et træ), saa over-
50 ladt med Frugt. JSneed.L.342. Han over-

lader den (0: hesten) derfor aldrig med
svære Læs. Junge.151. spec. (kem.): over-

mætte. Uden (de røde bejtsers) Anvendelse
vilde Huderne i Barkgruberne blive for

hastig overladte med Garvestoffet.J'i^'^er^s.
G.186.

II
uegl.; især m. h. t. stil: overlæsse (2.2).

Denne Bøn var . . slet ikke overladt med
Ord. Horreb.II.200. Doktor M. reiste over-
ladt med Foræringer bort. HCLund.Samler.

60 L(1803).35. fornemme Kunstyndere (hyl-

der) stundom det Gode . . stundom lige

det Modsatte, det Maniererede, Overladne.
P0Brøndst.RD.125. ||

overlade maven
olgn., overfylde sig med mad og drikke, jeg

har hesligé Drømme, saa titjeg overlader

min Mave om Aftenen.Holb.iJHH.1.5. Aa-
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8kow.MH.62. Rahb.Tilsk.1794.597. i.2)refl.:

bebyrde, besvære sig; uegl.: (husbonden vil)

see til ikke at overlade sig med flere

(betjente), saafremt hans Oeconomie skal

beholde sin Ligevægt. OecMag.V.63. || især:

overfylde sig med mad og drikke, (de) havde
overladet sig med Mad og Viin. Holb.JH.
11.460. Det er skadeligt at overlade sig .

.

især om Aftenen. VSO. 2) m. h. t. transport-

middel; især (^) m.h.t. skib: laste stærkere,

end det er forsvarligt for dets sødygtigheds

skyld. DL.4—2—9. fman^e^ druknede med
Baadene, som med deres Gods og Folk
vare overladte. iSZaw^e.C/irJF.^87. Harboe.
MarO. SaUXVIII.701. S) (^ ell. jæg.)
m. h. t. skydevaaben: forsyne med saa kraftig

ladning, at man i'isikerer en sprængning.
LTid.1750.360. ingen Jæger (maa) tro,

at han har nogen Gavn af at overlade
Bøsseji.VigMøll.HJ.63. A) m.h.t. elektricitet;

næsten kun i perf. part. i overf. anv., om
stemning olgn.: spændt til det yderste ; meget
eksalteret, kanske laa Skibet allerede paa
Havets Bund. Alle kendte det, hver Mand
havde paa en eller anden Maade været
med i denne overladede Farespænding —
som Skibsdreng, Fyrbøder, Kaptejn, Kok.
AndNx.PE.1.6. -laden-hed, en. [-,1a-'-

9(8)n-] {til I. overlade 3.i; jf. ty. gelassen-
heit; relig.) som betegnelse for (pietisternes)

hengiven sig i guds villie. Hiertets Over-
ladenhed og Hengivenhed i Guds Villie.

Brors.177. jf.CKoch.Brorson.(1920).10. Vilh

And.Litt.II.244. -ladninjB:, en. [-|la'9neii,,

-|la5*neii] (1. br.) vbs. til H. -lade; ogs., konkr.

:

for svær ladning ell. last. vAph.(1759). hen-
des Død er rimeligvis tilsidst foraarsaget af

Overladning af Aandedrætscentret, „Livs-
knuden", med venøst Blod. OBloch.D.U.61.

II
især til H. -lade 1; dels om overlæsset stil,

overdreven pragtudfoldelse: Det Heele er i

den reeneste, simpleste Smag, frit, uden
Overladning.J5a^^es.X.7J.i85. smst.303. dels

om overfyldning af maven: Al slags Over-
ladning er skadelig, men den af Agerhøns
åWersksiåeligst. Biehl.DQ.IV.118. -lag:, et.

(jf. over- 1 0^ 2 samt Overlæg, overlægge;
især fagl.) hvad der er lagt, lejret, udbredt
over noget, oven paa noget, saaledes at dette

helt ell. delvis er dækket; ogs.: det øverste af
flere lag (mods. Mellem-, Underlagj. naar
man i de aabne Ovne blot har paalagt
Overlaget af Muursteen over Tagstenene,
kan man strax . . ved den sagte Ild be-
gynde at uddrive Fugtigheden af Ste-
nen. OPihl.Teglverk.(1802).92. de kluntede
Balustrer med det fodbrede Overlag (o:

balustrade).Schand.SB.27. Det paalagte Stof
sys nu (ved brodering) fast i Kanten . . med
en tynd Silketraad af Overlagets Farve.
VortHj.IIIl.27. Klædebørste . . lyst pole-
ret Overlag. PolitiE.Kosterbl.^y6l925.4.sp.2.

[I N om skibsdæk, se Overløb 3.2. || øverste

lag afjord olgn. Blich.(1920).V.186. moor-
blandet Sand til Overlag, og Ahl . . til

VnåerlsLg. 8m8t.XXI.226. D&H. \\ overf.

Der er to lag i ordets mening, et intellek-

tuelt overlag og et existentielt dybdelag.
FBrandt.SK.344. om et samfunds overklasse

:

Kjøbmænd, Bankierer o. s.v. ere . . kun
et lille Overlag blandt Armenierne.E^ern-
stein.Det armeniskeFolksLidelser.(overs.l 902).
25. -laggen, et. (jf. over- 1) lagen, som
lægges under tæppet (overdynen) og slaas op
om dette (denne) og dækker den paa lejet

10 hvilende. Rostgaard.Lex.056c. Dynen laa

paa Gulvet, og Overlagenet var vredet
sammen som et Tov. Schand.SB.184. Ingeb
Møll.KH.114. -lags-bom, en. (væv., for-
æld.) overliggerbom. VSO. -lag^s-gnlv, et.

(bygn., sj.) gulv, der lægges oven paa det

bærende gulv og tager mod sliddet; slidgulv.

Larsen, -lag^t, part. adj. se overlægge.
-land, et. (ænyd. over-, øverland, højland,

ogs. som propr.: Sydtyskland, ty. oberland;
20 jf. over- 1 samt Overlænder) 1) f højere

liggende land, højland (i modsætn. til Neder-
land 1). (de) foer over den flod Euphrates,
og vandrede igiennem over-landene (1871

:

Høilandene;. lMakk.3.37(Chr.VI). 2Makk.
9.24(Chr.VI; 1871: Høilandene;. Overlan-
det i Schweitz. 750. 2) (^, nu sj.) højt

land (bjerge olgn.), som fra søen ses paa
lang afstand, naar man nærmer sig en kyst;

bagland, der hæver sig op over forlandet.
30 Harboe.MarO. D&H. -lands-mærke,

et. (^, nu sj.) til -land 2: landmærke paa det

høje land. VSO. D&H. -lands-post, en.

[3.1] (post.) til overland (se Land b.islutn.):

postforbindelse ad landvejen. Holst.R. Den
engelsk-ostindiske Overlandspost gik ind-
til Aaret 1870 over Marseille og Suez, men
befordres nu over Brindisi og Suez. OpfB.^
11.180. I. -lang, adj. [12.3] {sml. eng. over-
long, ty. iiberlang) af meget stor længde;

40 særdeles, usædvanlig ell. alt for lang; fx. i

flg.anv.: 1) (dial.) aflang ; oval. OrdbS.(Loll.-
Falster). 2) (jf. lang 2.8; fon.) om sproglyd
ell. stavelse. Indeholder en Stavelse lang
Vokal + lang Konsonant, kan den kal-
des oveT\sing.Brøndum-Nielsen.GG.I.60. IL
-lang, adv. (og adj.). [(0U8rilaix'] (nu næppe
br. -langt. vAph.(1759). — dial. -langs. VSO.
(lollandsk). Etlar.SB.332. Levin. AaseHans.
S.78. Kværnd. FrGrundtv.LK.276. OrdbS.

50 (Ærø,Sjæll.). jfJHSmidth. Ords.105. MDL.).
(jf. no. over (yver) lang, i mag, meng. over-
long, langs med, mnt. overlank, overlanges,
for længst, ty. dial. iiberlang, holl. overlang(s),
samt SV. dial. overlång, adj., langsom; til

III. over 2.4 og 3 og lang i substantivisk anv.
(se lang l.i og 2.2), jf. bornh. ouer en lang
(Esp.460); egl.: efter længderetningen, paa
den lange led, paa langs \\ i overIan g s

foreligger forb. af præp. over og adv. langs
60 i substantivisk adv., jf. langs 2) \) m.h.t.

rumforhold, l.l) (.^ ell. haandv. ell. dial.)

efter længderetningen ; paa langs; især (mods.
(flytte) firkantet u. firkantet 1) om flytning
i (forlængelse af) længderetningen. Fregatten
(skal) over lang (0: i rækkefølge) af een
Side, skyde fem ^]iiuå.MR.1713.245. Stri-
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berne i Tøiet gaae overlangs.JHSmidth.
Ords.105. Træet skal flækkes overlangs.

smst. fure (o: skubbe, skyde) overlang. Schel-

ler.MarO. hale oveTlang.smst.246. flytte

en bjælke over lang
j
over lang med

den
i

1.2) (nærmende sig tids-bet; ^, nu
næppe br.) i forb. ro overlang, ro med
lange tag; ro kraftigt. SøLex.(1808). VSO.
1.3) i forb. som komme en overlangs
(jf. : entre langs Siden, entrer de long en
long (Fisker.SøO.32), samt langs 3.2; sml.

ogs. ænyd. glda. over-lange, -længe, over-

komme, faa magt over, ty. uberlangen || sj.)

komme op paa siden af et skib, der forfølges;

overf.: faa bugt med; overliste, han vil dreie

os en Knap, hvis han kan komme afsted

dermed . . Jeg begriber blot ikke, hvor-
dan vi skal komme ham overlangs og
faae ham til at hek\enåe. Etlar.SB. 332.

2) (som modsætn. til udtr. som tage over-
tvært; jf. lang 2; især dial.) m. h. t. tids-

forhold: la7igsomt; lidt efter lidt; efterhaanden

;

idet man giver sig god tid. spiis overlang
og med Betænksomhed og tyg tillige Ma-
den ve}.Bøeg.S.201. Saa kommer engang,
hvad man venter over lang. Grundtv.(Aar-
bog f.Bogvenner.1919.6). Harboe.MarO. Fi-
sker.SøO. Man ser jo fromme, blide Men-
nesker, hos hvem (en forandring i livs-

anskuelse) næsten kan foregaa umærkeligt
. . og efterhaands, overlsing.JakKnu.LF.
152. jeg vil snart tage det mere over langs,

selv om jeg vil læse noget herhjemme i

Ferien. AaseHans.S.78. MDL.397(Falster).

Esp.460. Feilb.II.377. \\(dial.) som adj.i

langsom. OrdbS.(bornh.). -langsynet, adj.

[12.8] (jf. langsynet sp.386'^^; med.) som lider

af „fjemsyndhed" (hypermetropi); oversynet.

NaarAlderenkommer.(1921).39. jf. Over-
langsynethe &.Kag.Y11.534. Lundsgaard.
BrillernesHistorie.(1913).6. -lapning;, en.
(ogs. skrevet -labning. Wagn.Tekn.150). vbs.

til -lappe
II (^ og 0) til -lappe 2; ogs. om

det sted, hvor en ting overlapper en ande7i,

ell. om hele samlingen. TeknMarO.
\\ ^ til

-lappe 3. Kgl.DanskYachtklub.Haandbog.
(1926).49. -lappe, v. vbs. -ning (s. d.).

1) [16.i] (især i perf. part.) dække (et klæd-
ningsstykke) helt og holdent med lapper; lappe
(IV.l) over det hele. Hans Dragt er fra
øverst til nederst . . overlappet med al

Slags Klude. Skjoldb.A.125. Éjemmet.1912.
868. 2) [16] (efter eng. overlap, jf. ty. iiber-

lappen; sml. II. Lap 3.4; ^ ell. 0) om planke,
plade olgn.: rage md over en anden planke
osv. med en del af sin flade, saa de to styk-

ker kan samles med nitter olgn.; ligge over.

TeknMarO. Spantet (bestaar) af en Bund-
stok og to Oplængere, som overlapper
Bundstokken paa et Stykke. SkibsbygnK.
495. Plankerne . . ligger rigtig paa Klink
efter det gammeldags Princip (altsaa falder
ud over hinanden og overlapper hinanden).
DagNyh.^'lnl928.Sønd.4.sp.4. 3) ^ om skib,

der styrer samme kurs som et andet: naa
med sm stævn op paa siden af det andet

skib (saaledes at der ved kursændring kan
være fare for kollision), naar et indhentende
Skib begyndte at overlappe et andet paa
nært Hold, var der kun ringe (sugning)
at si^ore.NatTid.^^/i2l911.M.Till.2.sp.3. Kgl.
DanskYachtklub.Haandbog.(1926).48. -lamt,
en. {ænyd. d. s. i bet. 3.2; i bet. 1 af over- l.i

og II. Last 4; i bet. 2-3 dels vbs. til overlaste,
dels af III. over 12.8 og II. Last 1-3, sml.

10 mnt. overlast, <.y. uberlast) 1) (jf. over- l.i

samt -rumj ^ det øverste af et skibs lastrum.
TeknMarO. Rummet over Mellemdæks-
bjælkerne (kaldes) Overlast og under disse
VnderlsLSt.KuskJens.Søm.74. 2) (til III. over
12.3; jf. bet. S) vbs. til -laste. 2.1) ^ om det

forhold, at et skib er overlastet (2). (skibet)

havde tidligere sejlet med meget svære
Vægte i Overlast i haardt Vejr, uden at

der var sket noget. DagNyh.^^UW22.6.sp.3.
20 2.2) (sj.) overlæsselse. Kirkens Indre . . over-

raskede os ved sine rene og ædle Former,
fri for al prunkende OveilsiSt.Scharling.

Beisestudier.(1892).161. 3) (jf. II. Last 2)
overf.: det at betynge, besvære noget; det at

noget betynges, besværes. 3.1) f i egl. bet:

besvær; byrde. Falst.Ovid.134. En Kones
kiælne Kiærlighed, er Mænd, der har med
saa alvorlige . . Ting at bestille, som vi,

uanstændig og til Oveilsist. Ew.(1914).ll.
30 326. smst.IV.83. 3.2) (vist m. tilknytning

til 1. Last 2) skade; fortræd; navnlig om
grov forurettelse, krænkelse; nu især i udtr.

som lide overlast, som betegnelse for, at

man forulempes, generes paa grov, krænkende
vis, spec.(jur., efter Straffelov^^U1930 foræld.)
at der tilføjes en legemsbeskadigelse, vold (af
lettere art, uden saar ell. skade), gøre en
overlast.ifofA.Z59. disse Riger og Lande .

.

ere bleven befriede fra saadanne grumme
40 Tyranners Vold og oyerlsLst Borrebye.TF.

752. Guds og Øvrighedens (love) tillader

at slaae fra sig, naar man skeer Overlast.
Biehl.DQ.L61. *Magtesløs jegC^; den blinde

kong Yermund) nu maa taale
|
Mine Fien-

ders Overlast. Oehl.XXIY.116. (de) vare
udsatte for personlig OyeYlsistLehm.II.379.
Vistnok formaar Ingen at holde sit Liv
helt rent for Usandhed og Bedrag og Over-
last mod Andre. Brandes. IX. 182. Efter

50 Straffeloven ere de Forstyrrelser, der ikke
medfører Døden, henførte til tre Klasser,
der med kortfattede Udtryk kunne be-
tegnes som: almindelig Overlast, mindre
grov Skade og grov Skade.Goos.1.22. Læge-
attest udstedt . . angaaende Følgerne af den
Sagsøgeren tilføjede Overlast. Jwr^Forww-
larbog.^752. \\ om beskadigelse, ødelæggelse af
ting. Hist og her bare Portene Spor af

Sprængning og voldsom Overlast. Jn^.PO.
60 1.6. Enspændertøjet havde ingen anden

Overlast lidt, end at den ene Stang var
knækket.Schand.F.114. nop^le (bridge-)Kort

. . angives at være upaavirkelige over for

næsten enhver Overlast, som Bridgekort
normalt kommer ud for. PoU^kl934.Sønd.
9.8p.3. -laste, v. [12.8] vbs. -ning (Scheller.

XVI. Rentrykt 7u 1934
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MarO.), jf. -last (2-8). (ænyd.d.s.i bet. S;

jf.fy. uberlasten) 1) (nu næppe br., jf.:

„Meest hos ældre Forfattere." F50.; over-

læsse; overlade (II.l). *et frugtbart Træe
hang alt for fuldt |

Og overlastet. JSneed.

11.123. vAph.(l?59). II
overfylde (sig) med

mad og drikke, overlaste Maven.vAph.(1759).
268. (vel efter sv. overlastad) i perf. part.

som adj.: beruset, en underlig Person, som
man aldrig saa drikke og aldrig traf over-

lastet, men heller aldrig . . overraskede i

ganske ædru Tilstsinå.Bøgh.E.95. 2) m. h. t.

transportmiddel; især f^) m. h. t. skib: over-

lade (II.2). etmed Spek overlastet synkefær-
dig Fartøi. FEgede. Efterretn. om Grønland.

[1788].112. KuskJens.Søm.262. \\ m.h.t.vogn.

Politiforbud har . . ikke formaaet at hin-

dre . . Overlastningen af Arbejdsvogne.
Biget.^''lil911.2.sp.3. 3)foverf.anv. af betl:

1) som i en ell. anden henseende (kraft, rig-

dom, kløgt osv.) har et fortrin for en anden
(andre) og derfor i en eventuel kamp, styrke-

prøve, diskussion vil gaa af med seiren; som
er stærkere; som har overtaget. 1.1) m. nær-
mere bestemmelse, dels af modstanderen (især

betegnet ved hensobj.), dels af de forhold,

egenskaber, hvorpaa ens styrke beror. I er

mig overlegen med jeres Raisons. iTom
10 Grønneg.III.58. jeg merkede, at han var
mig alt for overlæggen, baade i List og
i Kngdom.Pamela.1.252. han vidste, at

hans Folk i Krigs-Konst og Tapperhed
var Fienden overlegen. JSneed.II.421. Da-
vid blev ved Slyngen og ved Stenen Phi-
listeren overlegen (Chr.VI: blev stærkere
end Philisteren; 1931: Saaledes fik David
Bugt med Filisteren^. iSam. i 7.50. (sj.:)

han søgte at blive sig selv overlegen ved
bebyrde; besvære'; ogs.:'tilføje overlast Dend 20 at kalde denne Forandring i sin Opfattelse

Neder-Sachsiske Kredtz blef . . ynkeligen
overlastet med Giennem-Toge, Indqvar-
teeringer . . og deslige. Slange.ChrlV .591.

Langebek.SA.4. vAph.(1759). f -lastig,
adj. {efter /w. uberlåstig; ,//". -laste; spottet i

Biehl.Haarkl.56, forsvaret i SorøSaml.I.142)
egl. : som er til besvær ved sin tyngde; især: som
volder en besvær, overlast, bemeldte 16000
(soldater) skulde langt fra ikke falde Kred-

af Forholdet til Fru B. for spidsborgerlig
og bornert. JPJac.II.121. \\ (1. br.) om ting.

Af andre Imprægneringsmidler skal næv-
nes Ammoniumsfosfat, der er Sulfatet over-
legent, men dyrere. Suenson.B.II.41. || om
ting, forhold, hvorpaa ens styrke beror, de
Kiøbmænd, der have erhvervet sig Mo-
nopolium ved deres andre overlegne Mid-
ler. LTid.i 757.5^. hans overlægne Sjæls-

sen owQT\2LSt\gQ. Slange.ChrlV.921. Steen- 3p ogLegems-Færdigheder.^Ztc/i./iP^Oj.ZFI,
buch (sattes) i Land paa en Klippe ved
den ubefolkede Strandbredde . . Her fløj

Skibet ham saa let af Sigte, som om han
aliene havde været dets overlastige Byrde.
NordBrun.LS.302. -led, et. 1) (jf. over-
Li^ t (parti omkring) et højere liggende led

(ILl.i og 1.8). Kølven eller Overledet paa
det høyre Toppe -laar (paa en kalkun).
Kletten.NyTren cher-Bog. (overs.l 74 7). 42. 2)

53. fjendens overlegne antal
i

1.2) uden
nærmere bestemmelse. *Thi kunde ingen
Moders Søn |

Døds-Englen overvinde:
1

Overlegen foer han frem,
|
Førte os som

Fanger hiem.Grundtv.SS.V.420. \\ ofte: som
udmærker sig ved sin glimrende begavelse, dyg-
tighed; som med lethed løser de opgaver, der stil-

les ham; ogs. (nedsæt.): som føler sig staaende

over andre; som gør sig til af sin (indbildte)

(foreslaaet af Jesp.; gram.) led (oftest: et 40 begavelse ell. dygtighed, føler sig paa grund
substantiv) i en grammatisk forbindelse, der

logisk er overordnet et ell. flere andre led

(adled ell. underled). Jesp.SprL.31. -le-
delse, en. (især O j overordnet ledelse, admi-
nistration ; ogs. konkr., om den ell. de personer,

der har den øverste ledelse af en virksomhed.
S&B. B.Dahl.AM.173. (generalintendanten)
har Overledelsen af og Overtilsynet med
Hærens Forpleiningsvæsen.T/ewes<ere.9'Z.i85

af sin stilling, rang; hovmodig; storsnudet

et saa overlegent Hoved som Holberg.
CPalM.(EistTidsskr.5R.IV.42). Den ellers

under alle Tilskikkelser saa overlegne Frø-
ken tabte . . Fatningen. Pont.FL.489. De
er den frisindede og overlegent tænkende
Mand, som jeg har anset Dem for. Berg-
strøm.KarenBorneman.(1907).80. han er saa
overlegen, at han ikke hilser paa gamle

Den anden juni samledes de af Danmark 50 venner
\
han talte i en overlegen tone

\

og Sverige udrustede orlogsskibe .. under
overledelse., af den svenske orlogshøv-
åing.FynsTidende.^/il895.1.sp.4.-les:emie,
et. (poet, højtid, -legem. Drachm.KW.175).
(jf. over- 1.1 ; 1. br.) overkrop. Gymn.(1828).
12. Brandes.MB.166. -legen, adj. [-|le-'-

q(a)n, vulg. (og dial.) -|lai'9n] (tidligere ogs.

(skrevet) -leggen. Slange.ChrlV.389. -lægen.
smst.874. Aagaard.TL.77. Blich.(1920).XVI.

2) t som volder en plage og besvær; især om
arbejde: som man ikke kan magte; som over-

vælder en. jeg (havde) nu og da . . gaaet
ham til Haande, naar hans Forretninger
var ham overlegne. Gude.0.69. Ved i mine
Fritimer at lette Cancellisten endeel af sit

overlegne Arbeide . . vandt jeg denne due-
lige, aandsdannede Contoiristes Yndest.
TMørch. MitLevnet I. (1831). 66. -legen-

53. -læggen. Pamela.1.252). {ænyd. d. s. i 60 hed, en. til -legen 1. de fiendtlige Trop-
betl; fra mnt. overlegen, ty. iiberlegen,

egl. perf. part afmnt overliggen, ty. f iiber-

liegen ; opr. (jf. HI. over 6) : som ligger over

en anden (fx. i brydekamp) og derved har
taget paa ham; sml. overliggende 2 samt
ænyd. overlagt, overmægtig (Kalk.III.422))

Eers Ofverlægenhed. Slange. ChrlV. 1298.
an (savnede) ingenlunde den aandelige

Overlegenheds bestemte BlSk.Ing.EF.IV.

26(jf. Aandsoverlegenhed^. Hvad beretti-

ger ham til at tale til mig med denne
nedtrykkende Overlegenhed!Ifrz.F.78. ofte
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S

i udtr. som lade en føle sin overle-
enhed. Leth.(1800). YSO. Hjortø.OS.58.

ejre, v. [16] [-|lai'r9] (j/. lejre sig over
noget u. IV. lejre 2.3 samt ty. iiberlagern;

oftest i perf. part.; især geol.) om aflejring:

ligge over et andet (andre) lag. Uss.AlmGeol.

24. disse Konglomerater (er) overlejrede

af mægtige sedimentære hdig.NaturensV.
1913.295. Karbonaflejringerne overlejrer

Eaa mange Steder direkte de devoniske
2ig.smst.1920. 257. jf.: Thule -Kulturen

(blev) senere overlejret af en ny Kultur.
NatTidMnl924.M.4.sp.2. -lem, et. (jf.

over- l.i; sml. Forlem; anat.) især i flt, om
de øvre lemmer, armene, hos mennesker (og

aber). S&B. laCour.Menneskelegemet.^(1915).

23.
overleve, v. ['(ouørile-va] -ede. vbs. (nu

især i ssgr., se Overlevelses-^ -else ('Han

er bleven sin Fader adjungeret og at have
Embedet i Fald af Overlevelse, eller han
er bleven sin Fader adjungeret paa Over-
levelse. vAph.(1764)). {ænyd. d.s., æda.yiir-
lifæ (DGL.I.3.III.89); jf. leve over (u. III.

leve 8.5^ og ty. iiberleben, lat supervivere;
til III. over 23)

1) trans.: leve længere end (en anden
ell. noget andet). I.l) m.h.t. person: opleve
ens død. jeg vilde gierne overleve dig
for at giøre din Grav-Skrift. Ifoi6.iiJ".7F.4.
døer hun, jeg kan ikke overleve hende.
Kierk.V1.189. Han overlevedes af sin hu-
stru. ADJørg.IV.487. Hjelholt.FalstersHist.

I.(1934).106. 1.2) m.h.t.tid: leve ud over
l| dels (nu l.br.) m.h.t. tidsrum: gennem-
leve. Hertugen overlevede ikke 6 Uger.
Slange.ChrIV.177. han overlever ikke Nat-
ten (nu alm.: lever ikke natten over).S&B.
uegl.: vokse sig fra; udvikle sig ud over. Jeg
følte, at jeg havde overlevet min Ung-
dom, at jeg befandt mig blandt en ny
Slægt— Alderdommen begyndte at minde
mig. Blich.(1920).XII.141. jf. bet. 3: det (o:

et manuskripts indhold) er hvad jeg alt længe
har brudt Staven over, som fuldkomment
overlevet baade af Tiden og mig selv. Ing.
EF. VIIIJ51.

II
dels m. h. t. tidspunkt, be-

givenhed, om den eene den andensDød over-
levede.i)L.5—^—55. Pflug.DF.761. nu især

m.h.t. begivenhed af sørgelig art: udholde
uden at dø; komme over. (oftest i forb. m.
nægtelse), en uovervindelig Frygt for et

Afslag, som jeg ikke troede, at kunde
overleve. Ew.(1914).IV.319. Vi mødtes .

.

paa den lille Station en halv Time, før
Toget skulde gaa. Det er jo ikke mor-
somt, men det kan dog overleves. ESkram.
AV.37.

II
m. tings-subj.: bestaa, vedvare

længere end. Mindet overlever al Daad
og alt Mennesk-eværk. Molb.Dagb.47. Dag
Nyh.^Vil922.8.sp.2. (jf. bet. U) i udtr., der
angiver, at noget har levet, vedvaret for længe.

Antiken har . . overlevet sin Tiå. Bergs.
PP.144. 1.3) i forb. som overleve sig
selv, blive for gammel; blive aflægs; ogs.:

miste sin berømmelse; gaa i forglemmelse; m.

tings-subj., især om sædvane, skik: blive for-
ældet, antikveret. VSO. Gylb.XII.252. Wa-
les' store Stolthed, Lloyd George, er en
stærkt dalende Sol . . Han har som saa
mange andre Berømtheder overlevet sig
selv. BerlTid.'V4l934.Aft9.sp.6. \\ i sa. bet.

(nu næppe br.): (man) har seet en Mand,
der har havt store Fortienester af sine
Landsmænd, overleve sin egen Ære,

10 og foragtes saasnart han er død.JSneed.
IX.133. Det Eneste man med Føie kunde
dadle (i Grundtvigs kritik af Bastholm)

,

ere de Ord: han har overlevet sit Navn,
ei fordi det jo er sandt, thi hans .. Skrif-

ter læses kun lidet.Grundtv.KrG.75. over-
leve sin Navnkundighed. iWO.

2) intr.: blive Hive; spec.(naturv.): be-

vare sin livskraft; hævde sin eksistensberetti-

gelse, de gamle Bæster (o : heste) som (bøn-
20 derne) tviler paa at, skulle kunde overlefve

til Helmis (o: allehelgensdag). Sort.Poet.72.

Hans ældste Søn . . blev dræbt . . den an-
den . . overlevede. Schand.RP. 40. de til

Livet under de givne Kaar bedst ud-
styrede Individer overlever.WJohannsen.
(Tilsk.1903.526). Det nye, Darwin bragte,
var jo især Kampen for Tilværelsen (eller

som Spencer senere kaldte den: de mest
egnedes Overleven, the survival of the

30 fittest) som Udviklingens vigtigste Betin-
gelse. H.øffd.(smst.1904.4). i alm. spr. især i

præs. part: vAph.(1759). Etatsraadens ene-
ste overlevende broder.Wied.Fæd.52 . han
var blandt de overlevende fra Titanic-

katastrofen
j

|| uegl. Karnevalsfester hos
os lider af en indre Mangel paa Motiv;
Ballerne vil overleve, men Masken sand-
synligvis før eller senere falde for stedse.

JVJens.AH.16. Om ingen anden scenisk
40 K.unstner fra vor Tid tør man . . sige som
om Karl Mantzius, at han vil overleve i

vor Erindring blot i Kraft af det bedste,
han har skabt. Kehler.(Pol.^U1921.7.sp.5).

3) (jf. bet. 1.3 j i part. overlevet som
adj.: som har overlevet sig selv; dels (1. br.)

om person: aflægs; udlevet; dels om for-

hold, skik: som tilhører et tidligere tidsrum;

afsluttet; ogs.: forældet vAph.(1772).III.
en overlevet Virkelighed, der skal afløses

50 af en sandere. Kierk.XIII.354. *et over-
levet Fattiglem, |

der slæber møjsomt sig

mod Graven irexn.Ploug.il. 93. Hvad der
var Skik og Brug i vor Ungdom, anses
nu for overlevet og i mange Henseender
i2i2Lhel\gt.KMich.F.174. jf.: Tilstanden i

Kunstens og Videnskabens Verden. Og-
saa der . . lutter Forældethed og Over-
levethed i det GB.mle.Tops.IlI. 192.
Overlevelses-, i ssgr. (især i for-

60 sikrings- spr.) til overleve l.i (og 2); fx.

Overlevelses-forsikring (livsforsikring , der

udbetales ved den forsikredes død, saafremt
en bestemt anden person overlever ham.
Lassen.S0.531. ForsikrO.), -rente (forsik-

ring, hvorved en forsørger sikrer en for-

sørget en vis livrente % det tilfælde , at
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denne overlever ham. Skr.^^/nl852. Las-

8en.SO.551. JurFormularbog.^495), -tavle

(tabellarisk oversigt, der for hvert alderstrin

angiver, hvor mange af et vist antal samti-

dig fødte, der maa tænkes at være tilbage i

denne alder. ForsikrO.). Overlever, en.

til overleve 2; især (efter eng. survivor;

naturv.) om dyre- ell. planteform, der har

holdt sig fra en tidligere periode, hvori den
hører hjemme; relikt, (palmen) Livistonia

mariæ er en „Relictform", en Overlever
fra en svunden Tid og en svunden Flora.
NaturensV.191S.348. smst.1914.18.

over-levere, v. [16.3] ['(ouarleive'ra,

1. br. (ouarle've'ra] vbs. -else (s. d.) ell. -ing

(s.d.). {ænyd.d.s.;jf. levere over(u. levere I.4;

samt mnt. overleveren, /t/.tiberliefern; især

O) 1) give, levere en noget. I.1) overrække

en noget; ogs.i aflevere. DL.3—1—7. See
her dette Perle-baand, som hun kastede
af sin Hals, og bad mig overlevere til

eders Ridderlighed. Hoi&.ZJZ.J. 5. I over-
leverer zittrende . . Eders Bog til en Dame.
JSneed.IX.121. overlevere En et Brev.
VSO. HCAnd.BC.L165. \.2) overdrage, over-

give noget til en andens raadighed, omsorg;
udlevere; m.h.t. person: Jeg skal overlevere
dig i Øvrighedens Hænder. Holb.Masc.IL7.
Don Ranudo leeder sin Dotter frem, og
overleverer hende Printsen. 8a.DR.Y.4.
Prahl.AH.III.53. (nu næppe br.) refl.: over-
levere sig paa naade (og unaade), se I.

Naade 1.3. || nu især m. h. t. ting og navnlig

(^ ell.emb.) m.h.t. kommando, myndighed.
Holb.Tyb.V.2. det er Overdaadighed og
Vellyst, som har overleveret Constantino-
pel i Tyrkernes Hænder.Oeconr.F.55. over-
levere Y2igten.Scheller.MarO. Jon (0: en
jærnbaneassistent) fik Stationen overleveret
af Assistent H. Buchh.S.59. jf. bet. 2: Over-
levere en Post . . gjøre Afløsningen (den
afløsende Vagtcommandeur eller Skild-
vagt) bekjendt med hvad der vedkommer
Fosten. MilTeknO. 2) uegl. ell. overf. ; dels

m.h.t. meddelelse, beretning: give; aflevere.

Da de Danske dette Svar overleverede,
indgave de tilligemed deres Besværinger
imod de Svenske. Slange.ChrIV.56. || dels

(og nu kun; oftest i pass.) m. h. t. ældre ti-

ders forhold, i udtr., der angiver, at gamle
skikke og vedtægter gaar i arv til efterkom-
merne, opretholdes som tradition, at mundt-
lige ell. skriftlige beretninger om ældre tider,

monumenter fra fortiden er opbevaret hos
senere slægter. Barderne lærte (Ossians)
Sange og de bleve overleverede fra Slægt
til Slægt. Blich.(1920). 1.8. skrevne Love
(er) traadte istedet for overleverede Ved-
tægter. Høyen.(Molb.NTidsskr.I.368). Palu-
dan-Muller (benytter) den barokke Skiften
mellem Sværmeri og Spot i Byrons for-

tællende Digtning . . som Indklædning for
hele det overleverede (Brandes.E.24: tra-

ditionelle^ Tanke- og Følelses-Sæt. Bran-
des. IV. 10. (Pindars digte til rent guds-
tjenstligt brug er) ufuldstændigt og hullet

oveTleYeiede.ABDrachm.(StSprO.Nr.80.4).
eders tomme Vandel, som var overleveret
(1819: overantvordetj eder fra Fædrene.
IPet.l.18(1907). -leverelse, en.\lQ.z\flt.

-r.(nu næppe br.)vbs. til -levere; overlevering.

Grever og Herremænd ere blevne bele-
nede ved et Sværds Overleverelse. LTi^i.

1742.410. Nørreg.Naturr.236. VSO. \\ til

-levere 2, om mundtlig ell. skriftlig tradi-

10 tion. Ing.EF.III.80. en Aandeverden, der
bærer Præget af deres religiøse Tro og fol-

kelige Overlevereiser. 8m8^.IF.i5. -leve-
ring, en. [I6.3] ['(ouarleive'reix, ogs. cnuar-

le'veTreii] flt. -er. vbs. til -levere (jf. -leve-

relsej. 1) til -levere 1. Ved hver en Gaves
Overlevering blef holden en skiøn Tale.
Slange.ChrIV.784. H spec. (til -levere I.2;

^, emb.) om overdragelse af kommando, myn-
dighed, ansvar olgn.; ogs. om de særlige med-

20 delelser, stillingen vedrørende, som afgives i

forb. m. overdragelsen. Vagtchefen . . mod-
tager enten direkte eller gennem Over-
levering eller Ordrebog Chefens Ordre
om Kursen, Farten, Maskinens Gang. Bar-
denfl.Søm.I.70. Overlevering af Skibet til

Chefen. Scheller.MarO. 2) til -levere 2; dels

(nu næppe br.): meddelelse; underretning.
DL.3—1— 7.

II
dels (nu kun) om det for-

hold, at gamle skikke, fortællinger om ældre
30 tider gaar i arv til eftertiden; ogs. om de

nedarvede skikke, de overleverede beretninger;

tradition; undertiden som betegnelse for den
maade, hvorpaa en gammel skik, en beret-

ning er opbevaret. Jeg læser i de ældste
hellige Overleveringer en Forbandelse ud-
sagt over (slangen). Mynst.Betr.L279. Er-
faringer . . bestyrke Muligheden af en .

.

mundtlig Overlevering, der, hvor man .

.

ikke kiender til skriftug Meddeling. Molb.
40 F.331. Marquis Posa (er) Type for den

Slægt, der gennem Oprøret mod alle dom-
fældte Overleveringer (Brandes.E.19: Tra-
ditioner^ vilde gøre Fremskridtet muligt.
Brandes.lV.8. vestjyske Sagn og Over-
leveringer om sunkne . . Byer.Vrachm.
DD.76. Der er Overlevering for, at det
var Høyen som fik Bissen til at konkur-
rere med et Billede af den danske Land-
soldat. 5ecfeef^.fZwws<mMS^.i9i5.6^. I. -lig,

50 et. (jf. over- l.ij 1) ^ øverste kant, lig (H.l)
paa et sejl (Drachm.I.197); især: øverste lig

paa et raasejl; raalig. Roding. VSO. Schel-

ler.MarO. 2) (fisk.) øverste kant, lig (n.2)
paa fiskergarn. Tidsskr. f. Fiskeri.1875.368.
Underliget, (fiskegarnets) nedre Kant, ræk-
ker enten til Bunden eller et Stykke fra
denne, medens Overliget altid ved Flaad
holdes i Vandskorpen. ^rem.DiV^.55^.

II. overlig, adj. ['cnuarli] adv. d.s.ell.

60 (1. br.) -t (Dalgas.BH.109. HavebrL.U.9)
ell. (t) -en (Schytte.IR.II.109. jf. VSO.),
(^Wa. overlige i bet. 2 (PLaale.nr.l015), no.

dial. ovarleg, adj., ovarlege, adv., højt oppe,

oldn. ofarla, ofarliga, adv., noget højt, i den
øvre del, overf.: i høj grad; til oldn. ofaiir),

højere oppe, se HI. over; sml. øverlig)
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1) (1. br.) som adj.: som befinder sig,

ligger (forholdsvis) højt oppe; især: som
findes i, ligger i den øverste del, de
øverste lag af noget, det underste af Byg-
ningen (maa) altid (være) stærkere end
det overligere.Schytte.IE.lILSlS. Et over-
ligtTørvelag.JiO..//'.i^e27&.(M.overIige-fagj.

II
{ved omdannelse, omtydning af bet. 2) om

jordarbejde: som kun naar de (det) øverste

lag; overfladisk, de dovne Bønder (vil)

slippe med en overlig og grund Pløjning.
Fleischer.AK.62. Gødningen (dækkes) ved
en let, overlig Gravning. -ETavewJ9^5.45.

2) (især landbr. og dial.) som adv. : (forholds-

vis) højt oppe; højt. MDL.375. Feilb.

talem.: vor herre sidder overlig, men ser
nederlig, se nederlig 2. jj især som beteg-

nelse for beliggenhed i ell. paa den øverste

del af noget (OrdbS.(sjæll.)) og navnlig for,

at noget findes nær ved overfladen, i

de(t) øverste jordlag, de Grunde, i

hvilke Aaren ligger overligst og Vandet
snarest kand nsLSies. EPont.Atlas.1.536. no-
get (korn) kommer dybt og andet overlig
i Jorden. Schyite.IR.II.113. en Kjedel fuld
af Sølv og Guld, som staaer ganske over-
lig i Jorden. Blich.(1920).XXIV.193. disse
Rodfrugter sidder ret overlig. LandbO.IV.
79. jf.: (frøet) dækkes med 1-2 cm Jord,
som skovles overligt af andet Bed. Havebr
L.n.9.
over-ligge, v. {ænyd. overligge, over-

leve paa sygelejet (Da Viser.); jf. ligge over
(u. I. ligge 32), mnt. overliggen, ty. iiber-

liegen; i alm. spr. kun i præs. part., se over-
liggende; jf. overlegen) 1) [15] (sj.) ligge

oven over, oven paa noget; spec.(tøm.): over-

lappe (2). Larsen. 2) [23.1-2] blive liggende
et sted i længere tid; henligge. 2.1) om ting.

Brevene fra hele Dannemark . . maae over-
ligge i Hamborg til næste Post. Skr.(MR.)
^/iq1780.

II
om jord: hvile. Udmarken over-

ligger i AsiT.VSO.
II T om vare: ligge hen-

gemt uden at blive solgt; i perf. part: over-
ligget Vare. Ludv. 2.2) om person : ligge i

ro, uvirksom gennem et vist tidsrum; især:

opholde sig længere end ønsket ell. paatænkt
paa et sted. (en) Pige, hvis . . Kiæreste var
i Handelsanliggender reist til Bithynien,
men for Vinterens Skyld havde maattet
overligge i E^pirus. JBaden.Horatius.1.249.
VSO.

Il
m. h. t. tid: opholde sig et sted ud

over den beregnede tid. Skipperen har over-
ligget sin Tiå.MO. Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.II.(1904).705. 2.3) (med.) om patient

:

blive liggende (paa en afdeling) fra et aar
til et andet uden at kunne udskrives. Læge-
beretningerfra Diakonissestiftelsen for1930.3.
-ligge-dag, en. (sj. -ligger-, se ndf.). (jf.
over- 6 samt overligge 2.2j ^ især i ftt,

om tid, i hvilken et skib maa vente ud over
de egentlige liggedage (l.i), og for hvilken
der tilkommer det en godtgørelse; overligge-
tid. Levin. LovNr.56^U1892.§ll8. Lassen.SO.
801.

II
hertil Overliggedags-penge (o: godtgø-

relse for overliggedage; liggedagspenge. S&B.

LovNr.56y4l892.§120. Scheller.MarO.).
||

(sj.) i anden anv. Det bliver altsaa (o: p.gr.

af vejret) trods alt Hastværk en Over-
liggerdag. KnudRasm. G.442. -liggen-
de, part. adj. {ænyd. d.s. i bet. 2; til over-
ligge ell. ligge (1.32) over) t) [15] O/- -lig-

ge 1) som ligger oven over, (helt ell. delvis)

dækker noget andet. For at holde det over-
liggende Leerlag oppe, at det ikke skulde

10 synke, vare Kullene . . saaledes borttagne,
at der dog var bleven Piller tilbage. T/iteZe.

Breve.240. i en fleretages Bygning er (man)
mere plaget af Støjen fra den overliggen-
de end fra den underliggende Etage. Suen-
8on.B.n.221. jf. Overligger l.i; (hun) stod
paa den overliggende Steen fpaa en kæmpe-
høj). HCAnd.IV.319. || i spec. anv.; (bot.) om
blad, hvis forreste rand dækker det foran sid-

dende blads bageste rand. Blomster (paa æble-

20 træ): temmelig store .. med lidt overlig-
gendeKronblade.^refZsfec^.Pom.IJ.^95. ZbTi
Eo.Sporepl.282. overliggende taa, (især

anat.) taa, der (enten af naturen ell. p. gr.

af for snævert fodtøj) ligger over og trykker
(trykkes af) en anden taa; overligger (1.8).

Skomagb.5. (badegæster fremviser) deres
overliggende Tæer, Ligtorne og Knyster.
KnudPouls.BD.56. 2) {ænyd. d.s.; til mnt.
overliggen, ty. f iiberliegen, overvælde, be-

30 sejre; jf. overlegen og HI. over 6) f over-

mægtig; overlegen. Fienderne vare dennem
ofverliggende baade i tal og i Styrcke.
Wing.Curt.494. Eilsch.Philhist.58. Høysg.
S.152. 3) [23.1-2] (jf. -ligge 2; 1. br.) hen-
liggende. 3.1) til -ligge 2.1: som har ligget

for længe; hengemt olgn. han (havde) over-
draget ham Revisionen af et overliggende
Regnskab. Rahb.Fortil.198. overliggende
Varer. CollO. 3.2) til -ligge 2.2, spec. (^,

4p sj.) meton., i forb. overliggende dag,
overliggedag. Larsen. D&H. 3.3) (med.)
til -ligge 2.3. 5 (patienter) vare overliggen-
de fra Mai Maaned. Schleisner. Barselfebe-
rensPathologie.(1846).149. -ligge-penge,
pi. [23.1] (til -ligge 2.2; ^, 1. br.) overligge-

dagspenge. Kaper.
Overligger, en. ['(ouarjlegar] (vulg.

Overlægger; fx. (cigarmager-spr.) i bet. 1.2:

OrdbS.]. flt -e. {til overligge ell. ligge over;
50 jf. ty. uberlieger)

1) (til ni. over 15; jf. overligge 1) om
ting, der ligger over, hviler paa, dæk-
ker noget andet; især i fig. anv.: l.i) om
sten, træstykke, bjælke olgn.

||
(bygn.) træ-

stykke, liste, der er anbragt over noget for
at beskytte det ell. for at sammenholde flere

dele (jf. Døroverliggerj. (en aflastningsbue

over et vindue) skal hindre Murværket i at

trykke paa Overliggeren. Gnudtzm.Husb.
60 54. Overligger . . Liste, der f. Eks. lægges

paa øverste Kant (Smalflade) af to Senge-
rammer for at sammenholde disse eller

over en Dør. FagOSnedk.
\\

(sport.) i kri-

cket: (hver af) de to løstliggende tværstykker,

der foroven forener gærdepindene; ved højde-

spring: den paa to støtter hvilende stadig,



75 Overllgrgerboin Overlods 76

som det gælder om at springe over; i fod-

bold olgn.: den vandret liggende stang, der

begrænser maalet oventil. Gymn.II.44. (stang-

springeren) kom i sit første Forsøg over

8,96 m uden saa meget som at puste til

Overliggeren. FoUy5l934.10.sp.6. \\
(hygn.)

om de tagsten, der efter middelalderlig brug

lagdes omvendt i øverste lag: munk (1.4.9).

Gnudtzm.Husb.197. \\ større, flad sten, der

hviler over, dækker noget, danner top i byg-

ningsværk; dæksten. Overliggeren, hvori
Mølle-Axelens øverste Ende er fæstet.

OPihl.Teglverk.(1802).83. Fra Inges Grav
lyste et hvidt Marmorkors; Sønnens var
dækket af en Overligger af brun Sand-
sten.KBirkGrønb.BS.309. især (arkæol.): af-
lang sten, der i en dysse hviler paa sideste-

nene og danner (er del af) dyssens tag. den
rummelige Grav (er) omsat med 3 over-
maade store Stene, og Overliggeren er

. . uhyre. Nyerup.Tilstanden i Danmark.IV.
(1806). 60. Molb.UV.335. HCAnd.IV.319.
SophMall.VO.56. 1.2) om dækkende lag

||

(cigarmager- spr.) det fortil i en cigar-

kasse fastgjorte stykke papir, der ligger hen
over cigarernes øverste lag („spejlet"). OrdbS.

II (^J-) sengetæppe. Sengene skinnede
af hvide Lagner og nystrøgne Overlig-
gere. 4afe/.G^. 550.

II (jf u. Overlæg 1;

spøg., sj.) lag haar, der er redt hen over

en skaldet isse. hans skaldede Isse, der dæk-
kedes af en meget gennemsigtig „Over-
ligger''. Cit.l911.(Drachm.BF.16). 1.3) (især

med.) overliggende taa. ORung.D.29.

plads (især: i Kina) for at handle, til der

kom skib igen. Bahb.Tilsk.l?91.21. en gam-
mel Supercargo B., der . . havde været
Overligger i Chm2i. sa.E.I.200. VSO.

\\

(med., nu sj.) patient, der (under epidemi
olgn.) maa vente paa at komme paa hospi-

tal (og midlertidig maa ligge hjemme). Ho-
spitalerne har nu (o : efter influenzaen) faaet
Bugt med „Overliggerne", det vil sige, de
kan modtage de nye Patienter samme Dag,
de Siume\des.Pol^^/il920.4.sp.4.

||
(sj.) overf.

Var Alberti ikke klogere end alle de Over-
liggere fra en svunden Tid— Ideologerne,
som Napoleon kaldte dem — der endnu
troede, at (politik) var en Kamp om Ideer
(og ikke om interesser)? VilhAnd.K.II.250.
2.2) (jæg.) trækfugl (især: sneppe), der
overvintrer. Bogan.II.67. Den første
Sneppe er faldet i Kongens Køkken; tro
kun ikke, at det var en Træksneppe, det
var en Over\\gger.RørdJE.64. 2.3) om ting;

spec. (avis -spr.) om bidrag til avis, tids-

skrift, der venter paa at blive trykt,
(et digt om teatret) som laae mig nu til

Uryd . . siden den Tid ingen danske Thea-
tercalendere, eller deslige Tidsskrifter ga-
ves, hvor slige Overliggere bestandig kom
tilpas. Rahb.E.1.342. Cavling.RS.10.
OTerlig^ger-bom, en. (jf. Overlags-

bom; til Overligger 1; væv., foræld.) bom,
der brugtes til ophæmgning, naar der væve-
des med flere end fire skafter. VSO. -dag^,
en. se Overliggedag.
Over-liffge-tid, en. (jf over- 6 samt

Liggetid S) ^ overliggedage. Hage.^298.
-linie, en. (jf. over- l.i; 1. br. i alm. spr.)

linie, der foroven begrænser noget; øverste

linie; spec. (landbr.) om et dyrs ryglinie.

10 en dyb Tyr med velformet Midtstykke og
god Overlinie og en Kende tagdannet
'syds.BornholmsLandbrug.1931.360. -lip-

pe, en. se Overlæbe. G) -liste, v. [18.2,

19] vbs. -else (Saaby.''), (efter ty. iiberlisten)

fange, overrumple, overvinde ved list; især:

bedrage, narre paa listig vis; ogs.: liste sig

ind paa (og overraske, overrumple). *Allige-
vel fortabt du stod,

|
Som Adam, da af

syndigt Mod
|
Guds Billede han havde

20 mistet
| Og var af Satan overlistet. Grundtv.

SS.V.378. han (lignede) en Vildkat, naar
den vil overliste en Fugl, uden at denne
skal mærke det. Hauch.Tl.333. *mine „Me-
ninger" vogted du (o: fader) nøje. |

Dem
lufted du ud i Mark og Skov . . | Jeg
ærgred mig. Følte mig overlistet.

|
Du

havde, før jeg aned det, vristet |
mig

Våbnet af Hånden og kørt mig tr2et.Blaum.
Sk.22. Er man heldig, lykkes det maaske

30 at overliste Granskovens eleganteste Be-
boer, Egernet, i Færd med at indtage et

af (sinej Maaltider. BøvP.AD.21. da en
Eskimo med hurtige, lydløse Aaretag hav-
de overlistet en anden af hans Folk og
dræbt ham, tog han Hævn. PNørlund.De gi.

Nordbobygder.(1934).1.32.
\\
(sj.) intr., i forb.

som komme overlistende. Døden . . fandt
det raadeligst at komme overlistende, som
en Tyv om Natten. PowiS.i^. -liT, et.

40 {ænyd. d. s. i bet. 1; jf. ty. oberleib) 1) (jf.
over- 1.1 samt Liv B ; nu sj.) overkrop (mods.
Underliv^; undertiden om overkroppens for-

side: brystet. Pflug.DP.1102. I Sengen leg-
ges Barselkonen sagteligen paa Rygen,
høyere med Over-Livet end med Under-
Livet. BWichmand.TJnderviisning for Jorde-
mødre.(l 755).169. NTreschow.Anthropologie.
(1803)100. MO.

II (zool, foræld.) om bry-
stet hos insekter (Thorax). VSO. 2) (foræld,

50 ell. dial.) del af dragt, som dækker overkrop-
pen; liv (14); dels om den centrale del af
mandsdragt (mods. ærmer, skøder). VSO. Sal.^

VI.374. Feilb. dels om kjoleliv ell. bluseliv

som del af kvindedragt, en Dame i hvidt
broderet Overliv og skraatskaaren, florfin

Nederdel.Bøgh.JT.504. Feilb. -liTlig:, adj.
[12.3] '07. -kaad;. Særlig for Blicher er . .

en overlivlig Virksomhedstrang. 7 Fe<i.(T.

233. -lob, et. se Overløb, -lods, en. (f
60 Ober-. Den velinstruerede Skipper.(1800).An-

hang.9l).(jf.-\odsmsind) øverste, ledende lods;

som uofficiel betegnelse for en lodsformand,
-oldermand: Drachm.111.236.

\\
(emb., om

da. forhold foræld.) øverste leder af lods-

væsenet; lodsdirektør; fra 1831-1916 som be-

tegnelse for lederen af hvert af Danmarks to
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lodsdistrikter. RegVUlSSLCavJI. Scheller.

MarO. t -lodsmand, en. øverste lods

(navigatør) i en flaade. Reiser.1.461. -log;,

et. se Overløb. -Inde, v. [I.2] [-|lu-'59] (sj.)

om grene paa træer: hænge ud over; lude

(11.1.8) over. en lille Laage overludet af en
tæt . . Hyld. Schand.BS.128. -ly(d), adj.

se -lydt. -lyde, v. [19] [-ily'aa] (til III.

lyde 1 ; nu næppe hr.) overdøve. *(hans) høie
Raab skal overlyde j

selv Lokes Hylen.
Haste.BD.40. \\ overf. Da bekræftede de
deres Udsigende for Raadet med Eed, og
overlydede Moderum med Løgn. Historie

om Carso og Modero.[ca.l800].27. -lydt,
adv. (og i bet. 2 adj.). [12.3] (\ -ly(d), se u.

bet. 2). {ænyd. d. s. i bet. 1, sv. overljutt, sen.

fsv. overliut, overliudh og overlut; vist-

nok (m. tilknytning til I. lydt^ fra mnt.
overlut (ty. uberlaut^, til mnt. lut (ty.

lautj, adj., hørlig; jf. aaben-, højlydt, IV.

lyd; G), især højtid, ell. arkais., jf.: „ta-

ber sig i Talespr." jLeviw.) 1) som adv.,

som betegnelse for, at man hæver stemmen,
taler (raaber, synger) meget højt og tydeligt,

saa at man kan høres langt borte, af alle nær-
værende; undertiden i videre anv. (jf. over-
lyst^ som betegnelse for, at noget fremføres,
ytres offentligt, ikke skjules. Dom.5.28(1931
afvig). *Hand raabte overlydt: Kom hiel-

T^eTm\g\Holb.Paars.297. Denne Aet blev
overlydt læset udi Dronningens . . Nærvæ-
relse. sa.DH.III.162. *lok mig ei til over-
lydt at lee. Bagges.II.139. dristige Røster,
der overlydt forkynde . . vor Folkekirkes
forestaaende Opløsning. Mynst.Prædikener.
(1853).228. *gamle Markus . .

|
Blæsende

med spiilte Kjæver
|
Overlydt paa Sække-

piben.PaZM. V1.223. Finken galer en Gang
imellem, overlydt af saa lille et Kræ. J7
Jens.C.28. han græd overlydt som et Barn.
CarlSør.S.II.74. billedl.: Naturen synes at

raabe overlydt, at Sømagten er de dan-
ske Staters sikreste Yærn. FAHeib.US.530.
Schand.0.1.54. 2) (sj.) som adj.: høj; tyde-

lig, hun brast i overlyd (Baggesens dag-
bøger^y8l?89(NkS8^504.nr.6.bl.6r): oyerlye)
Lsitter.Bagges.DV.IX.392. Der er over-
lydte Røster, som . . lade sig høre . . til

Forkyndelse af Materien som det Evige og
Oprindelige. HNClaus. Præstefr. 28. -lyk-
kelig:, adj. [I2.3] (dagl.) overordentlig glad,

lykkelig; i den syvende himmel. EBrand.UB.
82. Jørg.Liv.11.23. -lys, et. [14.i] (efter

ty. oberlicht; nu sj.) lys, belysning fra oven;
(alm.:) ovenlys. Levin, (sadeltage) egne sig
godt til Anbringelse af Overlys. Wagn.Tekn.
28. jf.: Musæets venstre Overlys-Sal.
Brandes.VII.710. f -lyst, adv. (ænyd. over-
lius(t), -lyst; egl. perf. part. til glda. over-
lyse, kundgøre, overbevise om (i forb. som:
N. N. vorthe vold ower lywsd. Kalk.III.
419. jf. smst.II.343^^), oldn. lysa yfir e-u;
sml. lyse forbandelse, velsignelse over (u.

lyse 11^ samt aabenlys) som betegnelse for,
at noget meddeles ell. sker offentligt, saa alle

kan høre ell. se det; for offentligheden; aaben-

lyst (2). Der skal een Lector Theologiæ
holdis hos een hver Domkirke . . som paa
Latine skal læse overlyst den hellige Skrift

for Skoledægne og andre, som did ville

søge. DL.2—20—8. Den 10. (april) bleev
højstbenævnte Egteskab (0: mellem Fr. 1 V
og Anna Sophie Reventlow) her af Prædike-
stolene for Menighederne overlyst for-

kyndet. Kbh.s Post-Rytter. 4''.1721.32. gaae
10 overlyst til Værks. VSO. \\ knyttet til adj.

Egteskabs Sager skulle (superintendenterne)
forvise til deris rette Stæd og Rettergang,
saa fremt der skal offentlig Dom . . af-

sigis, eller om der er nogen skammelig
Last overlyst vitterlig. jDL.^—17—18. -læ,
et. (jf. over- l.i; gart. ell. forst.) højtvoksende

træer, der danner læ foroven i et læbælte.

LandbO.III.761. -læbe, en. (nu ikke i

rigsspr. -Wppe, Biehl.Dq.llI.84. Blich.(1920).

20 X V111.71. jf. Feilb.). (jf. ty. oberlippe samt
glda. then øffwerste lippe (Mariagerleg.

468); til over- l.i) 1) øverste læbe hos men-
nesker (og pattedyr). vAph.(1764). Hendes
Overlæbe var . . fra Næsen af, altid tæt
bedekket med . . Tobak. Ew.(1914).lV.295.

(de) stak ham (o: fenrisulven) et Sværd i

Gabet, med Odden i Overlæben. Grundtv.
BrS.131. den store Overlæbe hang altid

ned over Underlæben . . og Ingen havde
30 nogensinde seet ham smile. Blich.(1920).

X1X.47. Frisch.EK.1.91. 2) overf., om hvad
der minder om en overlæbe (1); især i

flg. anv.: 2.1) (zool.) om mundaabningens
øvre, ofte bevægelige, begrænsning hos visse

lavere dyr (insekter, krebsdyr). PJEstrup.ln-
sektologien.(1828).522. Boas.ZooU368. 2.2)

(bot.) se u. Læbe 3.2. 2.3) ("Jai, foræld.) øver-

ste hanelæbe paa et gevær; overmule. Mil
TeknO.107. -læder, et. {ænyd. d. s. i

40 bet. 1, oldn. yfirleQr) 1) (jf. over- l.i; især

sko.) et stykke læder, som danner overdelen

i fodtøj, og som helt ell. delvis dækker vri-

sten (jf. Saalelæderj. Over-Læderet (paa
amagerbondens sko er) ikke heftet videre
til Tinder-Læderet, end saa vidt det gaaer
noget over Tæerne. EPont.Atlas.il. 219.
Kokkepigens Tøffel, hvor Overlæderet
var xe\net.HCAnd.V.374. Skomagb.37. Træ-
skoene var helt af Træ . . de kaldtes gerne

50 „lange Overlæders", skønt der slet ingen
Overlæder var paa dem. Aarbllolbæk.1932.
133.

Ij
(I br. i alm. spr., jf. Esp.460 u. Ouan-

lår^ i fit. Æreboe.53. Herresko, brugte
. . Overlæderne gamle. PolitiE.Eosterbl.Vo

1925.1.sp.2. 2) [16] (fagl ) forlæder paa vogn,

kane olgn. Gjel.M.17. Hun slog Overlæde-
ret tilbage, og sagte sneg hun sig ud af

Kalechen. Bang.F.25. Buchh.Su.11.226.
Overlæg:, et. ['cnuørilæ-'^] flt. d. s. (sj.

60 i bet.2: OeconT.1.85. Bagges.L.1.87). {ænyd.

d.s.i bet. 2.1 (Kalk.lIL418 u. Overlag); vbs.

til overlægge ell. lægge over, jf. Over-
læggelse, -lægning samt Overlag)

O 07- overlægge 1; især i^) det at lægge
noget hen over noget andet, ell. det at no-

get ligger hen over noget andet, saa at dette helt
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ellfisær) delvis dækkes ; ogs. konkr., om det

dækkende lag, den dækkende del af plade

olgn. Som bekendt lægges Ruderne (i driv-

huse) „med Overlæg" som Tagstenene paa
et Hus. Haandv.190. Stemning af et Over-

læg eller en Vinkelkant. /S/ci&sfet/^wZ^. 70.
||

^,;/r Overligger 1.2 slutn.; spøg.) om haar,

der er redt hen over en skaldet isse. rede
sig med Overlæg. OrdbS.

||
(dial.) læg, fold

(paa frakke olgnT), der er tilbagebøjet. Feilb.

II (^j-) ^''^ jordens øverste lag. sandet Jords-

mon, der (ved jordblanding) har faaet et

aldeles forandret Overlæg og en for Vege-
tationen mere gunstig Textur (d: sammen-
sætning). ChMourier.Brød.(1821).29.

2) (j/. overlægge 3.2J betænkning; ef-
tertænkning; planlæggelse. 2A)(især{D)
det at gennemtænke en sag, et forhold; det at

overveje en handling; overvejelse; især om
en saadan overvejelse, hvorefter man med vel-

beraad hu tager sin beslutning; spec.(jur., især

i forb. medoverlæg, se ndf.) som udtr. for,

at man har fuld og klar bevidsthed om sin

handling og dens formaal (sml. Forsæt 3j.

Nu blev jeg uskikket til alt Overlæg —
Mit heele Svar bestoed i saa vældigt et

Drag (o: slag).Ew.(1914).IV.235. det Over-
læg, som foregaaer i fornuftige Skabnin-
gers Siele. Fleischer.B.90. *Ei Overlæg,
men Heftighed forførte mig. Oehl.B.Y.190.

de bruger sjelden Overlæg, førend de har
rendt sig en Staver i Livet. Grrundtv.Saxo.
III.285. Goos.1.97. (nu næppe br.) i forb.

med gen. ell. præp.-led til angivelse af gen-
standen for overvejelsen: Philosophie er
opkommen . . ved Agtsomhed og Over-
læg over de forekommende Ting i Ver-
den. Ei7scJ^.F.66. Faste befordrede Dydens
Øvelse og giorde een beqvem til vigtige
Tings Oveileg. sa.Philhist.lO. || i forb. m.
adj. (jf. ogs. u. flg. gruppe), saa advares
Supplicanterne en anden Gang at bruge
bedre Overlæg. Stampe.1.23. Koldt Over-
læg skulde maaskee da have fundet det
Rette. Men Arrighed beherskede Kon-
gen. Sporon.Mod.208. det rolige Overlæg
bragde mig til . . at fortryde Løftet. Grundtv.
DV.II.210. *Beslutningens medfødte Ung-
doms-Rødme

I

døer i det syge, gustne
Over\2eg.Foersom.Samlet.99. et frygtagtigt
Hjerte (kan) ved daarligt Overlæg (Chr.
VI: i en daares betænkelsej ikke holde
sig overfor nogen 'Fijgt.Sir.22.21. især i

forb. (efter, med) modent overlæg,
(efter) klog, forstandig, nøje overvejelse. For-
ordningen af 26 Februarii 1744, som Kam-
mer-CoUegium selv haver expederet efter
foregaaende god og moden Overlæg.
Stampe.IV.92. er det Nye . . udtænkt med
modent og alsidigt Overlæg? Mynst.Tale.
(1842).18. Han foretager sig Intet uden
modent Overlæg. FSO. Schand.AE.93. jf.
(sj.): *Letsindighed, med Mod forenet, fik

den Løn,
|
Umodne Overlæg tidt gav

mit svage Kiøn. Stockf.(PoetSaml.II.43).
||

i særlige forb. m. præp. efter overlæg.

især (oftest i forb. m. adj.) som betegnelse

for de forud for en beslutning gaaende over-

vejelser. Hun er aldrig Herre over de før-

ste Indtryk, men efter det mindste Over-
læg finder hun sig i alle Ting. Biehl.

(Skuesp.II13.lll). efter nærmere Overlæg
troede (jeg) selv at burde forelæse Axel
og Valborg. Ørst.Br.1.275. jeg . . frem-
siger en Formular, der er saa stereotyp

io og hvert Ord valgt efter langt Overlæg.
Kierk. VI.206. jf. overlægge 3.2 slutn. : „Min
Ven**, begyndte Doctor F — efter et kort
indre Overlæg med sig selv, „De tager
dilåeles ie\]..'*Bagger.I.206. med overlæg
(om den spec.jur. anv.jf. ovf. sp. 79^^). Hvor-
ledes kan man med bedste Overlæg be-
stemme, hvor mange Kreature man bør
holde til sin Jords Dyrkning. JPPrahl.AC.
86. mine med roligt Overlæg skrevne . .

20 Domme over Oehlenschlager. Æ^ei&.Pros.X
65. Den . . der med Overlæg overfalder
nogen med sligt Vaaben, skal . . ansees
med Arbeide i Fæstningen. PUVi2l823.§4.
med Vilje og Overlæg laa (soldaten) og
pirkede Gluggerne ud af Hovedet paa sig

med et af Glasskaarene . . bare for at

komme hjem igen.AKohl.MP.I.271. uden
overlæg (j/". uoverlagt^. I dette Øieblik
tænkte jeg uden Overlæg, og sagde, at

30 sligt var en Omstændighed af liden Be-
tydenhed. CPEothe.JN.155. Du skal Intet

gjøre uden Overlæg (Chr.YI: raadj. Sir.

32.20. 2.2) (nu sj.) om drøftelse, plan-
læggelse, aftale mellem flere. vAph.
(1759). Saasnart . . de heftige unge Rid-
dere havde forladt Rigsraadet, kunde først

et roligt . . Overlæg finde Steå.Ing.VS.
III.143. jeg (anser) hele Selskabet for at

have efter fælles O ver læ g besørget An-
40 meldelsen.P4Fet6.Z76f.56i. Cit.l849.(Aarb

Sorø.1928.75). 2.3) (sj.) om resultatet af over-

vejelser; dels: beslutning; forsæt. Han
fattede herpaa endnu en Beslutning. Det
var den at behielpe sig med den onde
Verden, saagot som han kunde . . Dette
priiselige Overlæg havde nogenledes satt

hans Sind i Roeligheå.Eiv.(1914).IV.70.
\\

dels om beregninger, overslag. Ved Pro-
jecter forstaaer jeg Forestillinger, Betænk-

50 ninger, Anslag, Forslag, Planer og Over-
læg. OeconT.1.85. vAph.(1772).III. 2.4) (nu
1. br.) evne til at overveje, tænke efter ell.

egenskaben at være eftertænksom; betænk-
somhed; eftertanke (2); skønsomhed.
Han har Forstand og et got Overlæg. CP
Bothe.JN.315. *(han) i dyb Eftertanke

\

Pønsede paa denne Sag, som saa høit var
hans Overlæg værdig. Storm.Br.U. Han
mangler meget tidt Overlæg, eller bruger

60 det ikke. MO. Man seer her med Beun-
dring Dyrets Indsigt og Overlæg til at

vælge; thi skjøndt af Naturen henviist til

at bygge i høie Træer, opsøger Ørnen i

Klitten, hvor ingen Træer findes, et Mo-
rads, som det sikkreste Sted, den kan
vælge. Andres.Klitf.206. S&B.
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Over-læge, en. {ænyd, d. 8.) den øver-

ste, fornemste af flere læger. ySO. f om en

kgl. livlæge. Moth.L265. nu især: 1) øverste

læge paa et civilt hospital: spec. (jf. -kirurg^;

leder af en medicinsk afdeling paa et større

hospital. MO. ORung.Nov. 1.126. Trap.^I.

518. 2) (jf. -mester 2) tHi overordnet læge i

hær, flaade; spec. (efter 1842): indehaver af
tredje- ell. næstøverste charge i hærens og

flaadens lægekorps. MR.1809.130. LovNr.108
^*/il880.§2. Scheller.MarO. -lægen, adj.

se overlegen.
overlægge, v.['(ouar|læg8]præ<. -lagde;

part. -lagt. vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.J,

jf Overlæg, {glda. d. s. i bet. 3.1-2 (Kempis.
116. KbhDipl.1.258); jf. lægge over u. II.

lægge 41 samt Overlag)
t) (til III. over 15; nu især og navn-

lig i perf. part.) lægge noget over noget

andet, saaledes at dette helt ell. delvis dæk-
kes; i forb.m. med: dække, belægge med.
hånd overlagde (1871: belagde; i951 .over-
trak^ gulvet i huset, med gnid. 1Kg.6.30
(Chr.Vi). Faarups Kjær er ganske over-
lagtmed Flyvessind.PhgsBibl.lII.41 7. over-
lægge Lerfiguren med en Lokalfarve.
JLange. 11.167. Haandgern.418. overlagt
Svejsning (o: lapsvejsning). Hannover. Tekn.

han da op for dig,
| Og spørger, om du

815.
II

billedl. *Dem (o: sine oratio7ier) læser

sandser . .
|
Hvor Stilen vel er overlagt

|

Med Fraser, og deslige. Falst.140.

2) (jf. III. over I6.1-2; sj.) anbringe noget
saaledes, at det strækker sig helt over noget
andet; føre helt over, paa den anden side af
et mellemliggende omraade. 2.1) i al alm.
(aaen) er overlagt med en Broe. Cit.1766.

(AarbVejle.1924.249). 2.2) flptte nogen ell.

noget (bort fra et sted) hen til et andet sted.

kun 41 bleve overlagte (o: fra fødselsstiftel-

sen til Alm. Hospital) i dette Tidsrum. Schleis-

ner.BarselfeberensPathologie.(1846).149.

3) (jf. III. over 22; efter mut. overleggen,
ty. iiberlegen; smZ. lægge (II.41.2) over; op-
rindelse uvis) om aandsvirksomhed, tænkning.

3.1) t sammenholde, satnmenstille to ell.

flere ting ell. forhold, mon jeg kand ikke
falskelig mistenke en ærlig Mand (o: for
at have gjort mig til hanrej)? Ney naar jeg
overlegger det eene med det andet, saa
er det ikke rigtigt (o: saa er jeg neppe
fader til barnet). Holb.Bars.1.4. 3.2) (nu især
i perf. part, se bet. ^a) gennemtænke, be-
tænke en sag, inden man tager sin beslut-

ning; overveje, hvorledes noget skal ud-
føres; ogs. :pla7ilægge, beslutte noget efter

nøje overvejelse. En overlegger undertiden
en Ting viiselig, en anden derimod be-
gynder en Ting i daarlig Fremfusenhed.
Holb.Jean.V.5. Bad omsider, om at motte
betænke det hos sig og ofverlægge det i

faa Dage. Gram.Breve.262. Den Sindige . .

overlægger, før han beslutter. Mall.SgH.
391. et langvarigt Løn-Stævne, for at over-
laegge, hvordan man bedst kunde faae
Ram til Knud. Grundtv.Saxo.III.90. *lad

XVI. Rentrykt '/u 1934

OS sove derpaa, I Og imorgen det over-
lægge. Heib.Foet.X.283. m. flg. inf. (ell. at-

sætn. S&B.): alt hvad de have overlagt
(1871: faae i Sinde; at giøre. IMos.l1.6
(Chr.VI). Da de her havde kastet Anker,
overlagde de, at udruste to af deres Baade.
ReiserHl.4.32. || ofte i forb. m. med: plan-
lægge; aftale (med andre). Hvad? har I

overlagt med hinanden at narre mig?^oZ6.
10 HP.II.6. Kong Christian overlagde med
ham, hvorledes man skulde dempe de
Lybeckers Søe-Magt. EPont.(KSelskbkr.II.
122). Hovedsagen er nu at vi finde min
Fader, for at overlægge Sagen med ham.
Heib.Poet.VlI.96. (sj.) abs.: pleje raad.
„her er intet andet Valg." Hassan over-
lagde med sine Folk. Blich.(1920).XII.102.
Luc.20.14(SkatRørd.). (nu 1. br.) i forb. m.
(i)mellem. Den hele Sag var overlagt

20 imellem Baronen og mig. Prahl.AH.1.44.
VSO. MO.

II
overlægge noget med (ell.

hos. Moth.L97. Ew.(1914).111.285) sig
selv, (nu 1. br.) grunde, spekulere paa.
*(hun) overlagde med sig selv, hvorlunde

1

Hun disse kiære Børn . . |
Til Alskens

Artighed opdrage kunde. Bagges.V.205.
JacPaludan.TS.63. 3.3) f beregne; kal-
kulere. Gram.Nucleus.1407. 3.4) (til bet.

8.2^ part. overlagt brugt som adj., især om
30 plan ell. foretagende: (vel)overvejet; forud

planlagt, bestemt; spec. (jur.,jf.u. Over-
læg sp.79^^^' og sp.SO^^) om voldelig hand-
ling (navnlig: drab): planlagt; udført
med villie, med overlæg, (forslaget er) sif

Kongen blefven anseet som alt for u-mo-
dent og ikke noksom otverlagt. Slange.Chr
IV.917. Goos.1.97. alt vel overlagt (o:

naar alle omstændigheder tages i betragtning).

S&B. D&H.
II
som attrib. adj. Holb.Ep.II.24.

40 *Mon døde Atomer har blæst sig selv til

Liv,
I
Og i forvirret Krig imod hinanden

stormet, | Til al Naturens Kreds saa or-

dentlig blev formet
|
Ei ved et overlagt,

men blot tilfældigt Bliv?Tullin.L192. (han)
kunde ikke andet end troe, at han var op-
daget, og at Théodores Adfærd var et over-
lagt Si>il.Heib.Poet.X.82. overlagt Vold.
Forordn.*/iol833.§6. den overlagte Hensigt
at ombringe den anden. smst.§14. S&B. jf.

50 Feilb.11.769. overlagt manddrab, se

Manddrab, overlagt raad, se Raad.
||

(nu l.br.) som adv.: efter forudlagt plan;
med overlæg. vAph.(1772).IIL S&B.
Ovep-læggelse, en. (ænyd. d. s.; jf.

-lægning 2; nu næppe br.) vbs. til overlægge
(og lægge overj; især til overlægge 3: over-

læg (2.1-2). hånd havde giort Overleggelse
ved sig selv, at Verden havde været tu

tusend Aar under den skrevne Lov. LTid.
60 1742.674. (kongen) hafde i Sinde . . efter

Overlæggelse med samtlige sine Danske
Raad, at giøre Fred.Gram.(KSelskSkr.I.40).
Med disse Overlæggelser hengik den ald

øfrige Tiid af AsLvet Slange. ChrlV. 1010.
*Den Sag udkræver nok lidt Overleggelse.
Storm.FF.114.

\\ (jf. Overlæg 2.i) evne til

6
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at overlægge; eftertanke (2); skønsomhed. In-

gen nægter, at jo Dyrene føle til Smærte;
Men . . de have ingen Overlegelse. LTid.

1741.779. jf.: Jeg forsikrer mig, at Over-

leggelse skal erklære mine Grunde rigtige

og mine Følger lovmæssige. OGuldh.Br.
322. -læggen, adj. se overlegen, -læg-
ger, en. se Overligger, -lægning, en.

flt -er. (jf. -læggelse samt Overlæg^ vhs. til

overlægge (o^ lægge overj. 1) (jf. over-

lægge 1) det at anbringe noget oven over ell.

oven paa noget andet; fx. (bogtr.) om anbrin-

gelse af skydelinier olgn. over ordene i en linie

for at opnaa rigtig linieafstand: Til Under-
og Overlægning bør man saa vidt muligt
undgaa at stykke smaa Skydelinjer og
systematiske Udslutninger sammen, da de
let bringer Satsen til at lide. Selmar.^156.

II (^ ell. iS>) iil overlægge 1 : d.s. s. Over-
læg 1 beg. Scheller.MarO. 2) til overlægge
3; dels (nu næppe br.): d.s. s. Overlæg 2.i;

dels (jf. Overlæg 2.2; nu 1. br.): drøftelse

mellem flere; samraad. Ikke des mindre
kom denne Sag siden i Overlegning ved
de fraskildte Rigs-Collegier.Lrid.i754.50i.
alt hvad der flyder fra hans Pen, er med
en besønderlig Flid og Overlegning ud-
arbeid et. smsU 746.50-2. de to Mænd havde
talt om at udvise Træet til Hugst, men
vare blevne overraskede af Frøkenen midt
i deres Overlægninger. Sc^acfe. 586. han
(har) at sammenkalde Medrederne til Over-
lægning eller paa anden Maade indhente
deres Mening. LovNr.56y4l892.§13. -læn-
der, en. [-ilæn'or] flt-e. {ænyd. øverlender;
efter ty. oberlånder; til Overland 1; jf.'JSie-

derlænder; nu næppe br.) person fra Syd-
tyskland; højtysker. (før 600) finde vi ikke,

at Consonantforandringen er indtrængt i

Overlændernes Sprog (o: højtysk). Breds-

dorff.Afh.63. f -lære, v. [16.i] O/, ty. uber-
lernen) gennemgaa, repetere noget (for at

lære det). vAph.(1772).III. -lærer, en.

(skol.) overordnet lærer; dels (til 1919, se

Lektor 2) betegnelse for den højeste lærer-

klasse ved de højere skoler. Forordn.''

I

\\1809.

§19. jeg (tænkte)^ det var bedst at blive
Overlærer ellerforeløbigAdjunktGo/dscAw.
IV.356. Trap.*1.211. dels: øverste lærer, der

fungerer som skoleleder (skoleinspektør ell.

tilsyn) ved folkeskoler i købstæderne (uden
for Kbh.). SalYI.803. Trap.^II.56.1X.39.
i enkelte byer (nu kun: Frederiksberg) om
skoleinspektørens, -bestyrerens stedfortræder
(viceskoleinspektør). Kbh.^^lil905.2.sp.3. Te-
lefB.1934.sp.l216. || hertil bl. a. Overlærer-
bolig (Trap.*IX.399), -embede (Anordn.Nr.
162''yiol883.§6). -lærerinde, en. (jf.
-lærer; skol.) i enkelte byer (nu kun: Fre-
deriksberg) betegnelse for lærerinde, der er

skolelederens stedfortræder (viceskoleinspek-

trice). Kbh.^^l^l905.2.sp.3. -læs, et. [12.3]

(jf. -læsse; 1. br. i alm.spr.) for stort, svært
læs (1.1) paa en vogn. han lader den Kiøre-
svend, som . . haver Overlæs, føle Love-
nes yderste Strenghed. LSmith.DN.410.

D&H. Feilb. -læse, v. [16.i] [-|læ-'sa] vbs.

'nmg(vAph.(1764). JJPaludan.Er.16. MO.).
{glda. d.s., sen. oldn. yfirlesning; jf. læse
over (u. I. læse 2.2j; nu næsten kun arkais.)

gennemlæse; især: søge at lære noget ved
gentagen læsning; forberede sig paa. vAph.
(1759). Dette Stykke (o: af en avisartikel)

maae vi Skam overlæse i Ro og Mag.
Hrz.X.45. Ingen Lectier til egen Over-

10 læsning bleve osfoTesa.tte.RUs8.U.9. Bornh.
Samlinger.XVI.(1925).165. I. -læsning,
en. [-|læ'sneii] se -læse. IL -læsning,
en. [-jlæsneix] (jf. -læsselse) vbs. til -læsse;

til -læsse 1: JernbaneT.^^U1934.2.sp.3.\\især
til -læsse 2; ogs. om overdreven pragt, ud-
smykning. vAph.(1764). den Smag, der
holder al Overlæsning af fremspringende
Pragt langt hoxie.0rst.YI.67. (jeg) var
misfornøjet med Digtets gule og grønne

20 Farver, med al dets Overlæsning, ned-
arvet fra den romantiske Retning. Rørd.
DBU.117. -læsse, v. [12.s] vbs. -qIsg (s. d.)

ell. -ning (s. d.). (jf. IL over-lade, -laste^.

1) (nu sj. i olm. spr.) lægge for stort læs

ell. for stor byrde paa nogen (jf. Feilb.) ell.

noget; navnlig m.h.t. transportmiddel: over-

lade (II.2); overlaste. Moth.L125. Endeel
med Mennesker overlæssede Fartøier sank.
Molb.DH.lI.209. overlæsse en Vogn, et

30 Dyr. Levin. Kan De huske den Aften efter

Koncerten, da De ikke vilde kjøre med
Sporvognen, for ikke at overlæsse den.
Gjel.R.54. PoUlil934.Sønd.l0.sp.2. 2) (især

i perf. part.) overf. 2.1) m. h. t. person : over-

bebyrde (med arbejde). Viser Barnet . . gode
Anlæg, overlæsses det med en Mængde .

.

KunåskabeT.Rahb.Tilsk.l796.304. Jeg er sasL

overlæsset med Forretninger. J?r2:.ZFJIJ.

43. vi er i den Grad overlæssede med
40 Ordrer. Ludv. 2.2) fylde, dække med en over-

flod, overvældende mængde af noget; overfylde;

navnlig m.h.t. (kunstnerisk) stil: udsmykke
for stærkt; tynge med uvedkommende ting.

mangfoldige Skribenter, der skrive mere
for Øre og Øie, end Tanke . . overlæsse
Stilen med (adjektiver). Rahb.Stiil.75. Kir-
kerne ere . . overlæssede med . . Prydelser.
Molb.ReiseJlI.58. en Atmosfære, som er
overlæsset med KnlsYTe.SaUYI.612. Et

50 saadant (historisk) Værk skal ikke over-
læsses med Borgmester-, Præste- og Tieg-
nerækker. Tilsk.1934.L168. jf.: hans Ud-
tryk er i al deres Overlæssethed med
Billeder . . yderst dristige. Brandes.XI.438.

II
spec. : overfylde (maven) med mad og drikke;

i forb. som overlæsse maven. YSO.IY.
M97. Kierk.XIlL428. D&H. re^.;Individer,

der havde svage Maver, men tillige vare
meget forslugne, hvorved de da som oftest

60 overlæsse sig med Sager, som ere ufor-

døielige for dem. Eeib.Fros.X.411. -læs-
selse, en. (jf. IL -læsning^ vbs. til -læsse,

især til -læsse 2; ogs. om det at være over-

læsset, om overdreven pragt, udsmykning
olgn. YSO. (seletøjet) var indtil Over-
læsselse prydet med allehaande Messing-
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zirater. VThist. Neap. Aquareller.(1855). 26.

(han) havde beklaget sig over sin Over-
læsselse med Arbejde og forlangt en Meå-
h\æ\iper. Schand.F.300. (hans) btil (lider)

ai en vis Overlæsselse. Tpsen.LPJ 65.

Overlob, et ell. f en (Forordn.(Kvart-
udg.)^*IU708.§12). ["(nu8r,lø-'6] (nu næppe
hr. (if. dog Feilb.) Overlob. Moih.L293. i

betS: Rose.Ovid.11.9. Holb.DNB.350. LTid.
1724.356. t i bet. 8: Overlog. Fri Vs Siø- lo

Artikler.§88. Moth.LlOO. Ez.27.5(Chr.VI).
ogs. (skrevet) Overlaa g, Overlag, se n^Z/".).

nt. d. s. {ænyd. overlob, -loff, -løb og i bet. 3
overlaag, -lag (Kalk.III.422.V.790), glda.

overlup, øverløb, overskud, sen. oldn. yfir-

hlaup, jf. mnt. overlop; egl. vbs. til overløbe
og løbe over)

1) til overløbe 2; især: 1.1) (nu sj.) til

overløbe 2.2: desertation. Soldaters Over-
løb til Fienden.vAi?/i.fi 764;. VSO.MO. 1.2)20

(til overløbe 2.3; ji/. t*. overskride 2.i, Over-
trækning; metr., sj.) fortsættelse af en sætning

fra en verslinie til den næste; enjambement.
Abrah.(VSO.). 1.3) (til overløbe 2.i) det, at

en vædske flyder over, strømmer over sine bred-

der; nu især (fagl.): det at vand løber ovenud
af en fyldt beholder; ogs.: indretning, der
betinger, at en beholder kan tømmes for over-

flødigt vand. Moth.L293. Overløb . . som
enÉiys.vAph.(1759). (Lersøen)hsLvde egent- 30

lig intet Opland, men modtog sin Vandfor-
syning fra det Overløb, som ved Foraars-
tid flød over Overfaldet ved Emdrupsø.
BerlTid.'yel896.Aft.l.sp.4. Kildeplads Nr.
XIV . . der ikke er forsynet med Pumpe-
anlæg, men kun afgiver Vand ved Over-
løb. Gas FancZ. 8. Trap.^1.667.

\\ f overf.:

overflod (af vædske). det herligste Middel
til at befrie Hovedet, fra hvad man kunde
kalde Overløb af Blod og Vædsker, er 4o

jævnlig Laxeren. Tode.VII.370.

2) (til overløbe 3; nu sj.) overhæng (I.2);

overrend(en). det yslt (almuen) der havde
det største Overløb af StasLdere.Fhønixb.
FM.1726.Nr.2.2. Ew.(1914).L76. HansCre-
ditorer plage ham, af deres idelige Over-
løb kan han ikke formode sig andet, end
at blive henkastet i et afskyeligt Fængsel.
Skuesp.IIl.37. 2Cor.ll.28(8e u. overløbe S;.

Præster . . plagede med Overløb af Folk, 50

som ønskede den og den af deres Be-
kendtskab lyst i Bsind.TroelsL.VI.70.

\\ (jf
overløbe 8 slutn.) f „(I Søsproget.) Det at
Mandskabet giør Opstand og bemestrer
sig et Skib^ 75^0.

3) (til bet. 1 ; nu næppe br.) konkr., om ind-
retning, ad hvilken man kan løbe hen over,

tværs over noget; især (^, foræld.) i flg. anv.

:

3.1) d. s. s. Løbebord. Gram.Nucleus.462.
Leth.(1800). 3.2) dækpaa et skib. Iligemaade 60

skal Skibsfolkene straffis, om de . . under-
staa sig at gaa med Ild, eller Lys,, under
Overløbet. DL.4—1—18. Bliver Kiøbman-
dens Gods fordærvet udj Skibet, at Over-
løbet er ikke digtet og forvaret, som det
s\g\iQY.smst.4—2—17. alle over-logene

(1842: Overlaagene; 1861: Overlagene;
1871: Opklædningen) (paa skibene). Ez.27.

5

(Chr.Vl). de andre flanqverte . . saa sterk
ind i Mendoses Skib, at ingen kunde decke
sig paa Overløbet, eller komme til Sty-
ckerne. JMunk8Levned.20.
overiobe, v. ['muarilø-'bo] præt. -løb;

part. -løbet ell. (i fk.) -løben (se navnlig
bet. Q). vbs. f -else (t bet. 3: Moth.L293)
ell. -ning (Larsen. D&B.; næsten kun i bet.

6, se ndf.; sml. Overløbnings-;, jf. Over-løb,
-løberi. (c/lda. over-, øverløpæ, -løbæ, gen-
nemsCf blive, være til overs, overfalde, jf. løbe
over u. II. løbe 36)

1) (til III. over 15; løbe, brede, lægge sig

hen over noget og (delvis) dække det. I.1)

(nu dial.) om plantevækst olgn.: brede sig
over et omraade; især i pass.: være over-
groet, tilvokset med. Moser . . som ere
bedækkede eller overløbne med en vis

hvid blød Mus (o : mos). JPaulli. TJrte-Bog.

(1761).456. *(den ugudelige er) saftrig trods
Solen,

I
Hans Skud overløbe Haven. Mon-

rad.Fs.22. OrdbS.(8Jæll.). jf.: Halvdelen
af Frugten (er) overløbet af et fintraadet
Maskenæt ligesom fordybede Ridser.CW«^-
thies.DF.II.84. 1.2) (tøm. ell.skibsbygn.) om
form for overlapning, hvorved fx. bordgan-
gene i den ene side af en baad ligger over,

overlapper andre bordgange, mens de til-

svarende bordgange i den anden side af baa-
den ligger under, underløber andre bordgange.
Larsen.

2) (til III. over 16) løbe hen over et om-
raade, over til et andet sted olgn. 2.1) (til

III. over I6.1; løbe hen over ell. langs en

flade, overfladen af noget olgn.
\\
(nu næppe

br.) i egl. bet. *En kraftfuld Haand — det
overløb ham koldt — | Ham ovenfra i

Kraven holdt. Erz.D.IL169. jf.: hånd (lod)

Kroppen overløbe med een lis. Phønixb.
FM.1726.Nr.2.4.

|| (nu 1. br.) om blikkets

(flygtige) gliden hen over noget, flygtig be-

tragtning, gennemsyn. Hofmændene . . løbe
heele Verden igiennem ved at overløbe
et handkoTt. Biehl. DQ.III.46. Kammer-
herren . . lod sit Blik overløbe Selskabet.
Blich.(1920).XXIV.132.

||
(især ^) under-

kaste en let, foreløbig behandling, et let efter-

syn (jf. Overløberstaal;. Overløbe Naad-
derne. Fisker.SøO. m.h.t. talje: efterse, om
alle parter skærer rigtigt. Overløbe Parterne
i en Tallie. Harboe.MarO. e.br. 2.2) (til III.

over I6.2-3; løbe (tværs) gennem et omraade
over til et andet sted; især (til III. over
16.8; nu sj.) om soldat: flygte; gaa over til

et andet parti; løbe over; blive overløber.
HolbJH.II.344. Fienden leed Mangel paa
Proviant, hvorover mange af deres Folk
overløbe til G\yksi2id.Slange.ChrlV.621. In-

gen maae undvige, eller bortløbe . . Over-
løber han til Fienden, da skal han, om
han er Gemeen, hudstryges af Bøddelen.
SøkrigsA.(1752).§566. VSO. || overf. over-

løbne Rigsdagsmænd, overløbne Redak-
tører og den Slags professionelle Mudder-

6*
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maskiner, der plumrer Vandet for Livet

og; Byttet. Hørup.111.31. smst.60. 2.3) (til

in. over 16.4; sj.) om tænkt bevægelse; om
rimslyngning: Terziner: treliniede Strofer,

der er kædet sammen ved overløbende
Rim. VVed.{GyldendalsBibliotek.(1928-30).
XI.21). 2.4) (til III. over 16.6; nu sj.) om
vædske: flyde, strømme over sine bredder;

ogs. om beholder: være overfyldt, saa vædsken
strømmer bort en flod med mægtige vande,
der overløbe (1871: strømme over). Es.28.
3(Chr.VI). gaae over Dnieperen paa en
Tid, da den var overløben samt over en
Miil Veys bred. CCRothe. WaldemarLøwen-
dahl.(l?50).72. *Vandet oversvømmede de
Egne,

I
Lig overløben Flod. Tode. 1. 172.

MO. m.obj.: hans Øjelaag sitrede —som
vilde Randene overløbes af blød Væde.
Drachm.F.11.188.

||
(sj.) refl. *Strømmen

svulmed op, og overløb sig. Ing.DD.1.245.

II
(nu næppe br.) billedl., om overstrømmende

følelser; jf. I. Galde 1.2 : Havde jeg ei i

Forveien hørt om de Otte Skilling, som
en Naade og Barmhiertighed, var jeg ei

bleven saa overløben af Galde. CPRothe.
JN.211. om øjnene: fyldes med taarer. *0 vel-

signede Dag . .1 Du af Forældrenes | Over-
løbende Øine

I
Lokker hemmelig Taarer

ud. Stener8.Poes.10. 2.5) (til III. over 16.5

og 3.4^ t forsømme at se, opdage; overse.
smaa Feyler . . som ved Correcturen lette-

lig kand overløbes, haaber man at blive
undskyldelige. LTid.1753.29.

3) (til III. over 18.2 ; især W) hjemsøge;
plage; især: stadig besøge ell. opsøge en
person for at opnaa noget hos ham; over-
rende (2); overhænge (3). det, som mig
udvortes tilslaaes, nemlig, at jeg daglig
overløbes (1819: det daglige Overløb^, og
den bekymring for alle menigheder. 2Cor.
11.28(Chr.VI). Hans Majestet blev omsi-
der kied af hans idelige Overløben, og
befoel ham under Straf ikke at lade sig
oftere måtinåe. Holb.I)H.II.520. hånd,
som et Membrum (d: medlem) i General-
Kirke -Inspectionen, blef overløbet med
det Spørgsmaal. Gram.Breve.169. jeg maae
løbe for at betale en Gield, som jeg ide-
ligen overløbes tor. Skuesp.IIl.57. I skal
passe paa, at ikke enhver Tigger over-
løber mig. Heib.Poet.1.235. den bestandig
mere opsøgte og overløbne Voltaire, ^raw-
des.Volt.I1.262.\\f bemægtige sig (et skib) ved
mytteri. VSO.

4) (til III. over 19; nu sj.) overgaa i løb;

løbe hurtigere end; indhente i løb (og
passere), en Neger, som . . kunde ind-
hente og overløbe den beste Klippert. Efi-
ser.III.509. || om køretøj: løbe ind paa træk-
dyrene. Fygende rask gik det, op over
en Bakke, ned over i Dalen, raskere, sta-
dig raskere, og Slæden overløb Hundene,
som sprang af Sted med slække Skagler.
EMikkelsJD.151.

5) (til III. over 8.8J f om størrelsesforhold:

overgaa; overstige. *Mine Fald, de er

saa mange I Mod hvert Lovens Ord og
Bud,

I

At de overløbe kan | Stjerners
Tal og Havets Yand. Kingo.132. spec. om
gæld: gelden overløber midlerne. -Mo^^.Z
286. Cit.l7?7.(OrdbS.).

6) (til III. over 23.2; vist kun som vbs. og
i perf. part.; landbr. og dial.) om hundyr,
især ko : gaa et (ell. flere) aar uden at blive

drægtig; løbe (II.36.4) over; som vbs.: Landm
10 B.IL258. Ufrugtbarhed eller, som vi gerne
foretrækker at udtrykke os. Overløbning
blandt Malkekvæget. FlensbAJIixl907.Till.
1.8p.3. II i perf. part. som adj. En over-
løben Ko, So.VSO. jeg (o: en pranger)
slap godt af med den overløbne Kvie.
AntNiels.FL.II.5. Feilb. FrGrundtv.LK.
111. OrdbS.(sjæll.).

Overlober, en. ((f) Overløbere. Gram.
Nucleus.1635. Esp.251). flt. -e. {ænyd. over-

20 løbere i bet 1; til overløbe ell. løbe over;

J/". <«/. iiberlåufer) !) om person. 1.1) (jf.
overløbe 2.2^ person, som flygter, løber bort

fra et sted; især (^): soldat, som forlader
sin afdeling og gaar over til fjenden; de-
sertør; overf.: forræder; renegat. Eolb.
DH. III. 339. SøkrigsA.(1752).§567. Han
havde først tiltalt mig paa slet Latin, og
jeg sluttede deraf, at han var en Over-
løber fra Minervas Fsme. Ing.EF.III.205.

30 (en) Forræder imod sin Konge og en skam-
melig Overløber til Tydskerne. CBernh. V.

275. I Mænd af det Gilead, som ligger
imellem Ephraim og Manasse, ere Over-
løbere fra (Chr.VI: de undkomne af; 1931
afvig.) E^\iTa.im.Dom.l2.4. *„en Forræder."
— „Ja I En Overløber,

| Som svigter sine
Fædres Tro. '^ Recke. KL. 3. \\ spec. (emb.):
person, der uden pas overskrider en grænse
uden for de rette overgange. FlensbA.^^U

40 1923.5.sp.4. j/". Grænseoverløber. Politi

E.^^kl923.4. 1.2) fj/. overløbe 3; nu næppe
br.) person, som plager, overrender en. vAph.
(1759). 2) om dyr; navnlig (jf. overløbe 6;
landbr.) om hundyr, især ko: som ikke er

blevet med kalv; som løber over; omløber
(2). Man har i Regelen ikke mange Over-
løbere i Faareflokken.LandmJ5.17.506. Her
stod fire og tyve første Klasses Kvæg-
høveder . . Ingen Overløbere mere. In-

50 gen der smed Kalven i Utide. ENielsen-
Stevns.Som dusaar—.[1929].110. SjællBond.
81. DF.1927.99. Kvæmd. 3) om ting (jf.
Overløberstaal;; især: (væv., dial.) bom i

en vævestol, over hvilken rendegarnet (ren-
dingen, kæden) vindes op; kædebom. Esp.
251. Feilb. Overløber!, et. flt. -er. (jf.
Overløb^ vbs. til overløbe og løbe over (ell.

til Overløber l.i^; især (nedsæt.) til over-
løbe 2.2: det at løbe over til fjenden; deser-

60 tation; faneflugt; navnlig overf.: svig-
ten; forræderi, det blev mere end Forlig,
det blev et fuldstændigt Overløber!, en
regulær Sammensmæltning med Højre.
Hørup.III. 369. Marott.Tidsbilleder.(1930).
168. Overløber-Staal, et. (jf. Over-
løber 3 og II. løbe 36.2, overløbe 2.i slutn.)
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sia al i en værktøjsmaskine (drejemaskine),

hvormed man giver et arbejdsstykke den sid-

ste behandling, løber det over. Hannover. Tekn.
263. Overlabningis-, i ssgr. især (jf.

Overløbs-; fagl., 1. br.) til overløbe 2.4, i

betegnelser for indretninger, v. hj. af hvilke

overflødigt vand (i bassin, stæmmeværk olgn.)

fjernes; fx. Overløbnings-rende, -rør (S&B.
D&B.), -ventil (Larsen.). Overlebs-,
i ssgr. ['(ou8rlø(')bs-J især (jf. Overfalds-,

Overflods-; fagl.) til Overløb 1.8: overløb-

nings-; fx. Overløbs-rende (MilTeknO.279),
-rør (S&B. SaUXVII.706).

I. Over-maade, en. [12.3] i forb. til

overmaade {ænyd.d.s., ty. zum, zuriiber-

mass; til ty. iibermass, overmaal, overflod; sj.)

i overdreven grad; overdrevent; til overmaal.

*Kraft,
I
naar den til Overmaade voxer,

døer
I
af overvættes Blodriighed. Foersom.

Hamlet.183. Alt er til Overmaade i Wil-
helm II's Breve. Tilsk.l920JI.15. II. -maa-
de, adv. og (i bet. 2) adj. ['muarimå-'aa]

ell. ['(ouarimå-aa] IIøysg.AG.99. ogs. (lidt

gldgs.) [(»)uar"må'(')9a] (ænyd. overmaade
(-maaden, -maades) som adv. (og adj.), sv.

overmåttan, fsv. ovir mato ('overmatis ofl.);

laant fra (ell. paavirket af) mnt. over mate

;

til III. over 12.3 og I. Maade 3.8 og egl. : ud
over det rette, passende maal; jf. over (al)

maade (u. I. Maade 3.3^, I. Over-maade,
-maadig, -maal) 1) (i rigsspr. lidt gldgs.)

som adv.: uden indskrænkning; overdrevent;

umaadelig; især knyttet til (nu kun: for-

anstillet) et adj. (ell. adv.) og oftest m.
rent forstærkende bet.: i høj grad; særdeles.

hans Sygdom tog til overmaade (1931:
blev meget alvoTlig). 2Krøn.l6.12. de for-

færdedes overmaade. Marc.5.42. *Hvor sa-

ligt var det Ægte-Par |
I Cana overmaa-

de,
I

Hvor Jesus selv indbuden var
|
Til

deres Fryd og Bsiaåel Kingo.73. De Græ-
cker . . giorde een overmaade stor Hest
af Træ. Holb.Intr.1.4. (han) besad en over-
maade ubestemt og en overmaade bøyelig
Tænkemaade. Ew.(19U).IV.236. Hensig-
ten var . . at fremskynde den Tid da alle

Stadens Bygninger skulle være af Brand-
mur, og altsaa Faren for vidtomgribende
Ildsvaader vorde overmaade mindre. PoZi-

tievennen.1798199.228. Rektor (medens der
læses). *„Godt, godt I overmåde vell" Hostr.
SD.I.188. Søderberg behandles (i en lit-

teraturhistorie) overmaade meget mere ind-
gaaende end . . Sophus Clanssen. Rimest.
(PoUyiol930.11.sp.5). hun rødmede over-
maade. 5^0/1/1.27^.^4. Feilb. Esp.252. 2)
(l.br. i alm. spr.) som adj.; navnlig ved abstr.

subst. til betegnelse af meget høj grad : meget
stor. Det er med lystige Poeter . . ligesom
med Katte, hvilke fra en overmaade Kaad-
hed . . udi Opvæxten henfalder til en over-
maade Silvorlighed. Holb.Metam.)(2v. dend
overmaade Told, som de . . hafde under-
staaet sig at fordre. Slange.ChrIV.698. Jeg
er allene forlegen for at vide, om jeg kan
imodstaae min overmaade Glæde. Skuesp.

I

V.80. I gør Eder haard, fordi I mistvivler
om at finde Naade fordi Eders Syndebjerg
er saa overmaade. JPJac.J.79. Man lagde
et overmaade Arbejde paa disse Mænds
Sku.ldre.Mini8teriernesMaanedsblad.1922.85.

(sj.) i substantivisk anv. jeg satte Alt i

evægelse for at overbevise Menneskene
om, at det (o: et litterært arbejde) var no-
get Overm&dide. Kierk.VI.230.

||
(dial.) m.

io prægnant bet.: ypperlig; udmærket, et over-
måde menneske. E8p.252. Feilb. -maa-
dig, adi. adv. d. s. ell. (f) -en (vAph.(1759).
PhysBibl.V.415). (ænyd. d.s.; fra mnt. over-
matich, ^f. ty. iibermåssig; til mnt. over-
mate (jf. I. Overmaade); nu næppe uden
for dial., jf.: „obsolet." FSO.) 1) som adj.:

overdreven, overmaade stor. overmaadige
(1871: overvættes store) ipiinsler. 2Makk.
7.42(Chr.VI). een (engel) af en overmaa-

20 dig Størrelse. Holb.Hh.Ii.46. Viinen og Øl-

let blefve . . med overmaadige Udgifter
beUgte.Slange.ChrIV.697. PVJac.Breve.76.
Kosakkerne (var) fraset deres overmaa-
dige Nydelse af Brændevin . . meget skik-

kelige. RibeAmt.1913. 548. jf.bet.2: det
overmaadige store Svenske skib kalded
Makeløs. Holb.DNB.645. det overmaadige
prægtig AltsLr. Borrebye. TF. 183.

||
(dial.)

m. prægnant bet.: ypperlig. Feilb. 2) som
30 adv. : overmaade (II.l). Moth.Mll. (rytte-

riet) fægtede overmaadig vel. Slange.Chr
IV.571. (de) havde syge i Leveren af

at have drukket overmaadigen spirituøse

Ting. PhysBiblV. 415. -maal, et. [12.3]

{ænyd. d. s. i bet. 1; jf. udtr. som ud over
maal og maade (se u. I. Maade 3.3^, ud(e)

over ethvert maal (sml. u. I. Maal Lz); jf.
I. Overmaade) 1) (især Y) hvad der er ud
over det rette maal; for stort maal; især:

40 del ell. mængde, der er ud over en tings rette,

aftalte maal; ogs.: hvad der leveres ekstra;

tilgift (jf. Op-, To^msiRl). Moth.M38. LTid.
1735.141. Undermaal tilstedes ikke, Over-
maal betales ikke (o: ved levering af tøm-

mer). Suenson.B.11.137. I Korn betaltes en
Del af Fæsteafgiften . . For hver Tønde
maatte man give en Fjerding „Overmaal"
under Navn af „^vindkom*^. FrGrundtv.
LK.261.

II (jf. bet. 2) efter præp. i. Jeg fik

50 næsten et Pund i Overmaal. F/SO. MO. 2)

(isæriD) overf., om en meget (for) stor mængde
ell. grad; overflod; overskud, (ofte i forb. m. a f^.

vAph(1759). Med . . dogmatisk Sikkerhed
vidste een nu for længe siden undergaaet
Skole, at Sygdommene maatte bestaae i

et Overmaal af Syre og Alkali. 0rst.VI.92.

hans dybe Følelse af Uvidenhedens Over-
maal paa Jorden, af Fordommenes Over-
vægt. Praw<Zes.JIJ.<2iP. denne bryske Stejl-

60 hed, der saae ud som et Overmaal af Kraft.

Pont.LP.V11.184. (han) brugte især mod
Slutningen af sit korte Liv et Overmaal
af Op\nm.VilhAnd.BT.239. \\ i særlige forb.

m.præp.: i overmaal, (jf. u. bet. 1) i rige-

ligt maal; i fuldt, rigt maal. *Hvad man
som uopnaaeligt attraaer, |

Tilsidst i Over-
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maal man nasLer. Ing.RSE.X.38. *der var

nok til Smiil og Suk, |
Til Latter — Graad,

i Overmsia\.Wmth.V.204. Recke.KM.132.
til overmaal, rigeligt; tilstrækkeligt; og8.

(og især): i for høj grad ell. mængde; mer end

nok; i overflod. Digtet selv bekræfter det
indtil Overmaal. Cit.l855.(M0.). „Drikker
han?" — „Ikke til Overmaal, Hr. Kammer-
junkerl Men han holder nok af en Flaske
god Viin eller to.'' CKMolb.Amb.114. Vilkaa-
ret, at han skulde blive boende i Trondhjem
til Svigermoderens Død, opfyldte han til

Overmaal, da han blev der ni Aar efter

Fristens \Jå\øh.VilhAnd.Litt.II.632. jf.: et

til det yderste Overmaal svulmende Mod.
HNClaus.(FædreU'U1859.2.sp.l).

||
(sj.) i

gen. med adverbiel bet. *Nu alle Overmaals
Kloge veed:

|
Gud skabtes ved Menne-

skets Snille.irOAnd.SS.Z7I.40i. \ -maa-
lelig:, adj. [-imå'lali] {jf. sv. overmålig;
til -maal ell. til III. over 6 og maalelig) som
ikke er maalelig; som er over maal og maade;
umaadelig. hans Mæle var næsten blevet
tydeligt under en overmaal elig Anstræn-
gQlsQ.Bang.GH.TO. -maaler, en. \i betl-.

-imå'lar; i bet. 2 -jmå-lar] 1) (emb., foræld.)

person, som har overledelsen ved offentlig maa-
ling; øverste maaler (l.i); i Kbh. spec. (til

1894): den under justermesteren (1) sorte-

rende tjenestemand, der forestod den offent-

lige maaling. Undermaalerne i Kjøge (har)
forespurgt, hvad der kunde tilkomme dem
og hvad der tilkommer Overmaaleren i

Maalepenge.Sfcr.«8/6i8i9. jf.: Veier- og
Overmaaler-Tjenesten. JSesfen2Vii758.

2) [12.3] (til -maal 2; vist dannet efter Un-
dermaaler; sj.) person (ell. ting), som er ud
over det almindelige. Mit væsenlige Ind-
tryk af ham dengang var, at jeg befandt
mig overfor noget stort og imponerende,
en Overmåler. Blaum.Sk.l27. -mag^t, en.
(ænyd. over-, øvermakt, glda. offuer macth
(Bimkr.); jf. ty. iibermacht og (i bet. 2)
obermacht; sml. -magte, -mægtig) 1) [7,

19] det at have magt over nogen ell. no-
get; overlegenhed i styrke, militære kræfter
olgn.; ogs. overf.: aandelig overlegenhed, (ofte

i forb. have overmagten^. Moth.M.16.
foruden (svenskernes) egen . . Ofvermagt,
hafde (de) end ogsaa Hollændernes Magt
og Hielp i vente. Slange.ChrIV.1829. *For
Overmagten blodige de sank paa hviden
Jord. Oehl.HK.(1828).242. Han gjorde me-
get Indtryk paa den unge Pige og vandt
hende snart med en Slags Overmagt, fordi
han paa en særegen, halvdulgt Maade an-
tydede, at de havde mødt hinanden før.

Goldschm.VII.141. *Vegen er for Over-
magt

I

liden Flok tilsidst.Ploug.1.104. Bang.
Mi.l80. lade en føle sin overmagt
olgn., vise (især: paa brutal maade), at man
er en anden overmægtig. CPRothe.JN.78.
VSO. MO.

II
billedl. Viltets Overmagt .

.

lader Landmanden beholde lidet Haab om
at høste fuld Frugt af sin Sæd. EPont.At-
las.II.237. Ilden havde Overmagten, der

var Intet at redde. Kierk. V.IO. 2) f myn-
dighed; overherredømme; ogs. om den højeste

øvrighed. Hvert menniske være de øvrig-
heder underdanig, som have overmagt
(1819: de foresatte Øvrigheder^. i2om.i5.1

(Chr.VI). LTid.1742.816. Er ssnnme (myn-
dighed) den høieste i Staten, saa følger

deraf, at den kan kun være een eeneste;
thi har den sin Lige, eller der er en Over-

10 magt, er den ikke meere den høieste Magt.
Schytte.IR.1.35. -magte, v. [19] (til -magt
1; }/. fi/. iibermachten; sj.) faa (ell. have)
overmagt over; faa bugt med; overvælde.

HCAnd.AV.64. *i Danmark, af Dårskab
overmagtet,

|
blev denne Mand (o: de Meza)

dømt skyldig, blev denne Hær foragtet.

Rørd.GK.^IL37. -male, v. [15, 16.i] [-|ma-'-

la] vbs.-{n)ing (se Overmaling^, (især i perf.
part.) overstryge med malerfarve; male (II.2.i)

20 over; spec: skjule, tildække med maling; ogs.:

male paa ny; male op. Rostgaard.Lex.057b.
Tre Kors med Frelseren og Røverne stode
derinde . . Alt formet af Træ og overma-
let. HCAnd.1.294. Med en meget stor Pen-
sel overmaler vi nu Loftet. Haandv.292.
Dette Aarstal skal ogsaa have staaet paa
nogle Stolestader, men er nu overmalet.
AarbSorø.1914.36.

\\ (jf. II. male 5; overf.

Storm.SD.236. Regnen pøsede ned fra en
30 Himmel, der var overmalet med tykke,

sorte S^yer.DagNyh.^^kl926.3.sp.4. \\(jf. II.

male 6; især nedsæt.) tilsøle med maling ell.

(navnlig) overkradse med tegninger, skrift;

overtjære. Bænkene, Vinduerne vare gan-
ske overmalede med Vers og Navne.FSO.
-maling, en. [-ima-'lei^] (nu ikke i rigsspr.

-malning. VSO. MO. jf. D&H.). flt. -er.

vbs. til -male (ell. male overj; ogs. konkr.,

om det paastrøgne lag. Rolst.R.916. En god
40 Overmaling kræver altid, foruden Grun-

dingen, mindst to Strygninger med den
endelige Fa.rve. Haandgern. 557. Ved en
omhyggelig Rensning for Snavs og Over-
malinger bragtes Billedet tilbage til sin
oprindelige Forfatning. Tilsk.l934.1.146.

\\

overf. Han er Romanens Mefistofeles, Fan-
den selv i en troværdig Overmsdmg.Vilh
And.VT.159. || (nedsætT) til -male slutn.

Ikke engang Marmorstøtterne bleve spa-
so rede for Overmalning med Navne. FSO.

en hel Del Hærværk . . bl. a. Overmaling
af Christiansborg med . . nazistiske Op-
rsLsib. EkstrabU/il934.8.sp.3. -mand, en.

(f Ober-. JFriis.156. CPRofhe.MQ.II.491).
{ænyd. d. s. i bet. 2, glda. overman, voldgifts-

mand, ywer man, øwerman i bet. 2.2, oldn.

yfirmaQr; jf. ty. ober-, ubermann, mnt.
overman samt Oppermand) 1) (jf. over- l.ij

\ person, som befinder sig (ligger, staar)
60 øverst. *I)a saae jeg To (o: fordømte) i

samme lishul bøde;
I
Det ene Hoved Hat

var for det andet.
|
Og som en Hungrig

bider i sin Føde, | Slog Overmanden Tæn-
der i den Lave. CKMolb.Dante.I.208. 2)

(jf. over- 4j person, som er overordnet ell.

overgaar en anden ell. andre (sml. Lige-,
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Undermand^. 2.1) (uden for ii nu kun m.
overgang til het. 2.2) person j som overgaar

en anden (andre) i samfundsstilling; højere

stillet; ogs.: person, som har en overordnet

stilling; spec. {y&): militærperson, som har
en højere charge og tjenestealder i forhold

til en anden (undermanden). Du skalt .

.

frygte for at blive vred paa din Herre, Pa-
tron ogOvevvDidiTiå.Hørn.Moral.l.lOO. Holh.
MTkr.588. (godsejeren) nærmede sig med
en Overmands utvungne Væsen. Blich.

(1920).IX.28. en Embedsmand, over hvis
Ufornuft . . der var en bestandig Klage,
baade af Over- og Undermænd. Gylb.XII.
254. Mellem militære Befalingsmænd og
Ligestillede indbyrdes . . er den øver-
ste . . de Andres Overmand og disse

hans Undermænd. Tjenesteregl.4.
J]

talem.

(nu 1. hr.): man skal ikke trætte med
sin overmand. Mo<A.il450. VS0.VIL239.
jf. Mau.7301. 2.2) person, der i en vis (ved
præp. i angiven) situation ell. henseende er

stærkere end en anden (andre), er en an-
den (andre) overlegen, (i ent. nu næsten
kun i forb. m. gen. ell. (navnlig) poss. pron.,

der angiver den underlegne). *Jeg i rætfer-

diff Krig er bleven Overmand. Holb.Mel.
IIl.l. Geert, hans Overmand i Erfaren-
hed og Magt, overfaldt ham (o: prins
Otto) paa Taphede ved Viborg. Det kom
til Slag. Otto tsLhåe.Wand.Mindesm.I.184.
*alle Tunger trindt om Land

|
Lovsynge

Dødens Overmand (o: Kristus)
\

I Fslsl-

8ke-MorgenTødelGrundtv.SS.II.258. *jeg,
|

Hans Overmand i Fødsel og i Lærdom,
|

Jeg skal nu trælle for hans FIslu. Hauch.
DVMI.19. Han kunde . . være stødende
formløs, selv overfor sociale Overmænd.
Galsch.SB.202. finde sin overmand (i

en) olgn., blive overvundet, besejret; komme
til kort over for. Leth.(1800). D&H. jf.: *I

at æde
|
Ei findes min Overmand. Oehl.

XXIX.61.
II (1. br.) i sammenligninger mel-

lem personer af forsk. køn. Marthe: „Espen I

du est en gammel Skielm . ." Espen:
„Nest dig troer jeg icke, at jeg har min
Overmand." Holb.Jean.II.2. Denne hjerte-
lige Kone var Carls Overmand i at bruge
M\iJiåQn.JørgenNiels.KB.22.

||
(især spøg.)

i videre anv. Tyren saae, at du (o: Jeppe)
havde større Horn end den selv havde,
og derfor icke holdt raadeligt at stanges
med sin Overmand. £roi&.Je;?.I.5. Bøgen,
som er Egens OvQim^må. C Vaupell.S.64.
et nyt endnu større Teleskop, som i en-
hver Henseende vil kunne blive dets (o:

et førnævnt teleskops) OvermsLnå.Pol.^^/el 934.
Sønd.l2.sp.2.

\\
(nu sj.) m. ubest. pron. foran

poss. pron. Viis os mange vore Overmænd.
Holb.Ep.IV.155. -mande, v. [19][-|man'9]
vbs. (1. br.) -ing (vAph.(1772).III. TomKrist.
EA.229). (ænyd. d. s.; jf. mande over (u.
H. mande 4:) samt <i/. iibermannen) 1) be-

sejre, overvinde (en modstander) i kamp;
især: besejre ved angreb med en overvæl-
dende styrke. Holb.D'H.I.147. den Svenske

Flode . . hafde ofvermandet og erobret
vores temmelig mindre . . Antal af Skibe.
Slange.ChrIV.1368. vi overmandede ham,
og vare tu mod een. [EPont.JFornøyelige
Aften- Timer. (1757).65. (uden for kirken)
blev han omringet og overmandet af
Mængden, og faldt. Molb.DH.11.124. Otto-
sen. VH.I.380.

II
(sj.) m. h. t. landstrækning.

en fremmed, af Fienden overmandet og
10 opfyldt Egn. Agre.RK.62.

\\ (jf. bet. 2) bil-

ledl. Naar den Adelige lever i en By, hvor
han er den eneste Adelige, og alle Andre
Borgerlige, saa kan han ikke hævde sin
Forskjel, de Borgerlige overmande den.
Kierk.X.209. 2) overf: være en overlegen;
blive ens overmand. 2.1) (1. br.) om person;
i forb. m. i: overgaa, besejre i en vis hen-
seende; være ens overmand i. *Hvem, som
der kunde best de andre overmande

|
I

20 Fægten, Løben. NKBred.Metam.43. Ørvar-
odd . . overmander dem baade i at drikke
og \v?eåe.Bosenb.I.360. 2.2) (især CP^ m.
tings-subj., om naturforhold, legemlige for-
nemmelser, lidenskabelige følelser: tage mag-
ten fra; overvælde. Saasnart en Mandsper-
son synes om et Fruentimmer, bør han
skye hendes Selskab, paa det ei Elskov
skal overmande Fornuften. Suhm.11.122.
*Søvn og Træthed hende overmande.PaZM.

30 1.71. hun ('røWej sig ikke, overmandet, som
hun var, af Forbitrelse, Skam, Anger og
Ydmygelse. Schand.SB.ll. Et Uvejr havde
overmandet de fattige Fiskere. Aakj.M.50.
•mark, en. (jf. over- 1 samt -jord 2; især
dial. og i stednavne) mark, der ligger højt,

oven for en by, andre marker olgn. Drengen
skulde rejse nogle Rugneg, som var blæst
om i OvermsiTken.JakKnu.GP.77. Trap.*
III.177.VII.503. -mastet, adj. [12.8] {jf.

40 eng. overmasted, holl. overmast samt ma-
stet) ^ om sejlfartøj: forsynet med for høje

(ell. svære) master. Roding. Fisker.SøO.93.
(baaden) var ganske overmastet . . Med
alt for store Sejl pløjede de Søen. PoZ.^Vt

1932.2.sp.4. t -mastig, adj. [12.3] {til

mastig; jf. ty. iibermasten, overfede) dum-
dristig; overmodig. *Hvo hindre tør min
Fryd, hvo er saa overmsistig? Holb.Mel.
II. 7. -melde, v. [-imæl'a] vbs. -mg (s. d.).

50 {jf. ænyd. (part.) overmeldt, ovennævnt,
ovenmeldt (Kalk.III.424); sml. melde (H.S.e)

over) ^ (især i bridge) 1) [19] afgive en
højere melding end en anden; slaa en andens
melding af ved afgivelse af en højere mel-
ding, at Makkeren melder et Træk mere
endf nødvendigt for at overmelde Rude-
ren, er en Kommandomelding. Po/.Ve/P.?^.

Sønd.l3.sp.l. man kan aabningsmelde paa
2V2-3 Honnørstik og overmelde paa IV2-2.

60 smst.^y6l934.Sønd.9.sp.2. 2) [12.3] t forb. som
overmelde sine kort, melde for højt paa
sine kort (mere, end der kan vindes paa dem).
Disse Eksempler . . vil overtyde Læseren
om, at det er lige saa forkert at over-
melde et Kort som at melde for lidt paa
en Haand. JWarburg. Melding i Kontrakt-
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Bridge. (1932). 57. Pol."h 1934. Sønd. 8. sp.é.

-melding, en. [19] <^ (især i bridge) vhs.

til -melde 1 (og melde overj; ogs. om den

afgivne melding. Ill.da. Konversations Leks.

IV.(1934).109. -mele, v. [16] [-,me-'l8] vhs.

-ing. {jf. holl. (part.) overmeeld; navnlig i

perf. part. og som vhs.; 1. hr.) overdrysse,

-strø med mel; mele. (møllerkarlene) kom
ganske overmelede uå. BiehlDQ.III.268.

jf.: Som Savmelet ustandseligt drysser
under Bukken og lægger sig i Lag paa
Jorden, saadan overmeler Store-Karl fra

oven af sin mindre Makker med baade for-

staaelige og ganske uforstaaelige Skælds-
ord. zSer?feer.F7. 1. 76. CP -menneske,
et. (j/". -menneskelig samt ty. \ibeTmeiisch)

individ, der ved sine særlige anlæg (størrelse,

kraft, begavelse) er hævet over gennemsnits-

mennesket; usædvanligt menneske; navnlig

(efter brugen i Fr. Nietzsches Also sprach
Zarathustra, 1883) om store, idéfyldte per-

sonligheder, der ved deres geni er hævet over

mængden og den almindelige moral (jf. He-
ros^. *Det ene nocksom er om den Høy-
saligste Grefinde,

|
At Hun et Over-Men-

nisk' var, en Jordiske Gudinde. PCappel.
Da. Pyramider. (1700). [3]. (Goethe lader)

sin Werther gradviis bestyrkes i den
Tvivl, om han vel vilde savnes, naar han
gik bort; (han leder) ham til den Over-
beviisning, at hans Død vilde være Vin-
ding . . Ogsaa her er Sindslidelsernes Selv-
bedrag, men hvor er det Overmenneske,
eller Umenneske, der kan sige sig frie for
disse. Eahh.Tilsk.1793.399. for (Nietzsche)

vilde Opfostringen af en stærkere, højere
Menneskeart end den, som omgiver os
(„Overmennesket") . . være et stort (frem-
skridt).Brandes.( Tilsk.1889.595). Danskerne
var jævne Folk, som ikke vilde være med
til alle de Ideer om Overmennesket og
alt det Sludder. JVJens.D.121. Tilsk.1933.

1.58. -menneskehed, en. (jf.ty.ubeT-
menschheit samt -menneskelig-hed; CO, s/.)

Menneskeheden drives højere og højere
i Vejret til Overmenneskehed, og det kan
den formentlig kun igennem Kamp og
Krig. Brandes.(PoU^I&1904.1.sp.4). -men-
neskelig, adj. [12.4] et -menniskelig. JB
Paulli.Kandest.E6r. vAph.(1764)). {jf. ty.

iibermenschlieh samt -menneske; især CO)

mer end menneskelig; dels om indre og ydre
egenskaber, virksomhed: som overgaar al-

mindelige menneskers evner, kræfter; dels

om individ: som hæver sig op over menne-
skeheden, ell. som ikke er af menneskelig,
men guddommelig oprindelse; overnatwiig;
ogs. m. ret afsvækket bet.: overordentlig;
usædvanlig, (en) saadan Øvrighed, der
icke alleene har over menniskelig (Holb.
Kandst.y.2: Guddommelig^ Forstand. Ji2
Paulli.Kande8t.E6r. blot at høre, see . . er
ligesaalidet at filosofere, som det var at
filosofere, om man ved højere Aanders
Indgydelser imodtog ganske fremmede
og overmenneskelige KundskaheT.VidSelsk

Frygt og Haab i Religionen be-
stemmes ved Foi
Skr.111.14.

orestillingen om et over-
menneskeligt Wådsen. Brøchner.TV.38. for

at leve uden et Samfund maa man enten
være overmenneskelig, altsaa en Gud, eller

undermenneskelig, altsaa et Dyr. Schar-
ling.Menneskehed ogChristendom.I.(1872).219.
Med overmenneskelige Krafttag bragte
han sit Folks Liv ind i nye Baner. AFriis.

10 B.3.
II
som adv. hans næsten overmenne-

skelig lange Liv. Bagges.L.1.397. || substan-

tivisk: det overmenneskelige. Derfra
(o : fra solen over højalteret) maatte Trøsten
komme, fra dette urimeligt Overmenne-
skelige, siden alt Menneskeligt svigtede
hende. Schand.IF.230. (E. C. Andersens)
Gave til at skildre det Overmenneskelige
(o: fantasiens verden, det overnaturlige) og
det Undermenneskelige (o: dyrenes, tinge-

i^nes verden) naturligt. Brandes.II.131. Han
har sat et Tempo op til Valgkampagnen,
som er paa Grænsen til det overmenne-
skelige. PDrachm.D.195. -menneske-
lig^-hed, en. [12.4] {jf. ty. iibermensch-
lichkeitsami -menneskehed; CP, l.hr.) over-

menneskelig natur; overmenneskelige egenska-
ber; spec: et overmenneskes natur, væsen.
JLange.1.236. al Slags . . Selvsyge . . tog
sig Nietzsche til Indtægt og hyllede sig

30 i hans Overmenneskelighed. VVed.(Tilsk.
1902.131). -mergle, v. [16] [-,mBr'qla]

(landbr., l.br.) mergle (overalt); ogs.: mergle
for meget. Levin. D&E. -mester, en. (f
Ober-. EGGarde.ES.IV.226). {ænyd. d. s.,

sen. oldn. yfirmeistari, jf. ty. ober-, iiber-

meister) 1) f person, som behersker, fore-
staar noget; overherre; forstander, hver Or-
dens Mester (hos tempelherrerne vilde) være
denne Stads Overmester. P/Zm^.DP. 955. 2)

40 (jf. Mester 2.i; foræld., jf VSO.) i 17.-18.

aarh. (i marinen til 1771): øverste læge (ki-

rurg, barber) paa et skib; overlæge; over-

doktor. Moth.M131. alle de til Flaaden .

.

behøvende Skibs-Chirurgos,Over-Mestere,
Second-ogUnder-Mestere.)S'øfen^s^.fi75^^.
§118. KayLarsen. Da. - ostindiske Koloniers
Eist.L(1907).55. -mestre, v. [19] {ænyd.
d.s.; jf. mestre 3 samt /t/. iiberm eistern;
nu næppe br., jf.: „Forældet." F50.) (være

50 i stand til at) besejre, overvinde, underkue;
(kunne) magte, overmande. Eummer.JS.il.
98. (han) blev da overmestret af Roland,
der hug Hovedet glat af ham. KSelskSkr.
1.250. da (admiralen) saae sig overmestret,
stak hånd Ild udi sit Skib. Slange.ChrlV.
612. -mod, et ell. (nu næppe br.) en (Moth.
M153. Eolb.Paars.83. Ew.(1914).IlL305.
Engelst.Phil.lO.jf.ndfsp.97^^). [12.3] {ænyd.;
fsv.d.s.; fra mnt. overmod, %. tibermut.

60 især CP) overdreven selvtillid, navnlig p. gr,

af heldige vilkaar, medgang, lykke olgn., der

faar en til at tilsidesætte skyldige hensyn til

andre, til at glemme at iagttage fornøden
forsigtighed; indbildskhed, der giver sig ud-
slag i trodsig, hensynsløs optræden, ell. som
ytrer sig paa anmassende vis, viser sig ved
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upassende kaadhed (jf. Hovmod 1); ofte (i

forb.som ungdommeligt overmod^ om
unge, uerfarne menneskers overdrevne selv-

tillid, uhemmede udslag af livsglæde, du
veed, Herre 1 at jeg ikke af Overmod, ei

heller af Hovmod, ei heller af Ærgjerrig-
hed haver gjort dette, at jeg ikke har til-

bedet den hovmodige Hamsin.St.tEsth.lS.
12. *Din Overmood dig har forstocked og
giort blind,

|
Trotz ey saa meget. Holb.

Mel.V.5. (hollænderne var) blefne formu-
ende nok til at begynde en Krig imod
Danmark af pur Ofvermod og uden nogen
dertil gifven Åarsag. Slange. ChrlV. 1316.
Stolthed, der . . ofte steeg til Overmod.
Blich.(1920).XV.32. Hvad gavnede os Over-
modet (Chr.VI: hofmod^, og hvad hjalp os
Rigdom med Hoffærdighed ? FiscZ.5.8. nu
rose I eder i eders Overmod (Chr.VI:
overdaadigheder; 1819: Hovmodighed/
Jac.4.16(1907). || (1. br.) om (enkelt) udslag

af denne følelse, (hun) behandlede hende
med et langt stærkere Overmod end før.

Hauch.IV.257. uden Medlidenhed med sin

. . Medbeilerinde, gjorde hun sig . . en
lille, skadefro Glæde af . . at vise, hvem
der var den Seirende. Dette lille . . Over-
mod mod hendes gamle Undertrykkere var
voveligt.Gylb.(1849).II.195. || dæmpe (nu
næppe br. sipæge. IIolb.Faars.83) ens over-
mod olgn. Den stoore Ulysses . . forstyr-

rede Troja, dempede Kiempers Overmood.
sa.Ul.V.4. Hrz.D.III.68. \\ talem. (jf. Mau.
1.435; nu næppe br.): overmod var sjælden
god. VSO. MO. -moden, adj. [12.3] 1) om
sæd ell. frugt: som har overskredet sin fulde
udvikling, har passeret fuldmodenhedsstadiet;
om sæd: faldmoden; om frugt: blød og nær-
ved at raadne. JFPrahl.AC.77. LandbO III.
582. jf.: (ved) at indsamle Frøe af den i Ha-
verne dyrkede Soelsikke . . forefandt jeg
paa et overmodent Exemplar nogle svamp-
agtige Væxter. Skrivter afNaturhistorie-Sel-
skabet.l2.(1790).39.

|| (jf. bet. 2) i sammen-
ligning. *Tyk, skaldet, gammel og med
sure Øjne, | der væsked som en overmo-
den Blomme. Drachm.1001N.82. 2) overf.,

m. h. t. fysisk ell. aandelig udvikling, en over-
moden Byld. Font.HK49.

|| O/ hugstmo-
den; fagl.) om træ: som er blevet for gam-
melt (saa det er ved at raadne). ArchivSø-
væsen.II.375. det overmodne Naaletræ er
søgt af Fugle, som forfølge de Orme, det
giver 'NæTmg.Wagn.Tekn.440.

|| om person;
dels m. h. t. legemlig udvikling (navnlig hos
kvinder), hendes Skjønhed var unægtelig
noget overmoden. VThist.( Gæa.1847.213).
en tyk, overmoden Visesangerske. i26raw-
drup.JK.59. dels (sj.) m. n. t. aandelige
forhold, navnlig viden, som tilhører et æl-
dre alderstrin. En ret uhyggelig Familie:
fraskilt Mand og Hustru . . et Par uskyl-
dige, overmodne Børn. BerlTid.ysl925.M.
3.sp.l. (jf. moden til u. moden 2a:) Den
Tone af Sansculotisme som der (o : i Kiel)
hersker, er saa raa og plump, som den

vel kan være. „Man troede, at vi ikke
vare modne nok til Friheden," sagde en
Kieler-Borger, „men mig synes vi ere
snarere overmodne.'* IIauch.Br.80.

\\
(sj.)

om forhold ell. tilstand: som har varet for
længe. Valgkampen er overmoden. FoL^/s
1920.1.sp.5. -moden-hed, en. [12.3] den
tilstand ell. egenskab at være overmoden, at

Frugten fra Modenhed i kort Tid gik over
10 til Overmodenhed, det vil sige til For-

r2iSidnelse.CVaupell.(Fædrel.y4l859.1.sp.2).
Landbo.III. 761.

\\ (fagl.) m.h.t. træ. det æl-
dre TræsVed (er) haardere end det yngres,
indtil Overmodenhed atter gjør det blø-

dere. Wa^n.Tefcn.^^O.
li

billedl. Goldschm.V.
415. -moflig:, adj. [12.3] adv. -t ell. (1. br.

i skrift) d. s. ell. (f) -en (Reiser.1.463. Lehm.
III.207. jf. VSO.). (ænyd. d. s.; til -mod;
jf.ty. iibermiitig) fuld af overmod; som op-

2p træder paa anmassende, hoven, overlegen

maade; kry; ogs.: kaad; letsindig; ubekym-
ret, hans Lærdom giorde ham overmodig,
saa at han talede med Foragt om andre.
Solb.Kh.974. *hvis du seer en og anden
(o : englænder)

\
Overmodig, vild som Fan-

den,
I

Det var fælt at ligne \i2im.We88.223.

Kampen mod den nu saa overmægtigen
og overmodigen fremtrængende Tydsk-
hed. Lehm.IIl.207. overmodige Ord (1819:

30 stolteOrd).2Fet.2.18(1907). -modi^-hed,
en. (ænyd. d. s.; nu 1. br., jf. dog Feilb.) det

at være overmodig; overmod. Moth.M155.
Slange.ChrIV.735. VSO. MO. -modne, v.

[12.3] [-imoå'na, -|mo-'9n8] vbs. -ing. (vist

kun som vbs.; gart. ell. landbr.) blive over-

moden (1). Fuldmoden Frugt holder sig

kun faa Timer, hvorefter Overmodningen
begynder. LandbO. III. 582. -morgen,
adv. og (i bet. 2) subst. ['oou'ar-] (f over

40 morgen. Fflug.DF.1125. Cit.l712.(KbhDipl.
VIII.257). Holb.Tyb.V.8). (ænyd. d. s. og
over morgen som adv., /sv.offwermorghon,
ty. iibermorgen; til III. over 12.2 og Mor-
gen (1.3), egl. : tid over, senere end i morgen

;

jf. Over-fj or, -gaar) 1) (mi kun dial, jf.
Feilb.) som adv. : i overmorgen (se bet. 2.ij.

Fflug.DF.1125. Overmorgen uddeler den
hellige Fader Yelsignelsen.Blich.(1920).
VIII.67. Dette er mit sidste Brev fra Rom,

50 thi overmorgen tidlig Kl. 6 reiser jeg .. til

Nesipel. HCAnd.(Tilsk.l930.L274). 2) som
subst. 2.1) i forb. i overmorgen (sj. paa
overmorgen. Cit. 1845. (MKZahrtmann.
CCZahrtmann. (1927). 129)), dagen efter i

morgen; om to dage. IIolb.Tyb.III.4. *Der
er saa længe til i Overmorgen,

|
Var det

ei bedre strax — i Morgen tidlig —
|
At

kiøbe Boden? Oehl.1.95. *giv mig endnu
|

I Dag, i Morgen det Nødvendigel |
Jeg

60 skal betale Alt i Overmorgen. smst.V.20.

Om to Dage, i Overmorgen vil jeg komme
igjen. Gylb.IV.285.

||
(i fremstilling af for-

tidige forhold; 1. br.) den næst følgende dag; to

dage efter, han havde travlt, han skulde rejse

i overmorgen I

|| m. mere ubest. bet, om de

nærmeste dage, en nær fremtid. Det, jeg

XVI. Rentrykt »/n 1934
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da her taler om, er ikke Kvindesagens
Fremtid —nemlig den nuværende Kvinde-
sag, hvordan den i Overmorgen vil forme
sig — nej, det er Fremtidens Kvindesag.
EavLehm.FremtidensKvindesag.(1914). 7. det
er en lille Misforstaaelse, at de klassiske
Værker ikke kommer vor Tid ved. Det
forholder sig anderledes med dem end
med Succesromaner fra i Gaar, der er
forældede i Overmorgen. Holstein. (Tilsk.

1934.1.420).
II

i overmorgen otte dage
olgn., om 8 dage regnet fra næstfølgende dag;
tidligere ogs.: i overmorgen for 8 dage siden.

Bryllupet stod eller skal staae . . i Over-
morgen sex Uger. Eøysg.S.142. || i udvidet

form: i over-overmorgen, (dagl., især
barnespr.) om tre dage. 2.2) (nu ikke i alm.
spr.) uden præp. i: dagen, som kommer efter

dagen i morgen. Naar Overmorgen kom-
mer, vide vi mere end nu.VSO.

||
(sj.)

m. art. Det var Fredagen før den Søn-
dag, Gildet (o: som jeg ikke havde faaet
lov til at holde) var bestemt . . mørk og
angstfuld laa den forfærdelige Overmor-
gen der og stirrede hen paa mig.Bosenk.
ES. 1.58.

II
talem. (dial.): overmorgen er

en uvis dag (o: hvad der opsættes til i

overmorgen, sker maaske slet ikke). Kok.
Da. Ordsprog. (1870).nr.l441. Krist.Ordspr.
237. Feilb. -mudre, v. [16] [-jmod'ra,

-imuQ'ra] (1. br.) overstænke, tilsøle med mud-
der; mudre til. (cyklen) var saa tilsølet, saa
man ikke kunde see een bar Plet paa den.
Endogsaa Sadelen og Styret var helt over-
mudrede. JafeZnw.L 17. 70. Bettys lyse Søn-
dagskjole overmudres . . hun ser ud, som om
hun var trukket op af en Tørvemose. Thit
Jens.(BerlTid.^^U 1934.Sønd.8.sp.4). -mul-
de, V. [15] [-imul'a] (nu næppe br.) dække
med muld; mulde (II.I.2). Sæden (er) vel
overmuldet veed Harre eller Græb.PJuel
GB.5. -mule, en. (.//". over- l.i samt ty.

obermaul, overlæbe, -mund; sml. -læbe 2.8,

-mund; ^, foræld.) den øverste af de to

hanelæber paa et gevær. MilTeknO.107.
Funch.MarO.II.57. -mund, en. (ænyd. d.s.

i bet. 2; jf. over- l.i) 1) (jf. -gab; især anat.
ell. tandl.) overdelen af munden (mundhu-
len). SvQrundtv.Till. Jesp.Fon.201. Guld-
?lombe i venstre Side af Overmunden.
'olitiE.^yil923.3.

||
(især vet.) hos dyr. Hag.

III.263. Feilb.
||

(tandl.) overdel af et gebis.

BerlTid.^U1919.M.13.sp.l. 2) (jf. Mund 2;
dial.) overlæbe, de fine, mørke Haar paa
hendes 0'vexm\ind..ZakNiels.K.159. -mun-
dering, en. [2.3, 15] (f Ober-. MB.1774.
561). {ænyd. obermundering) ^ soldatens
ydre beklædningsgenstande (uniformsfrakke,
kappe, benklæder), i modsætn.til undertøjet
(undermunderingen), (naar) Over-Munde-
ringen gives skal, har Obristen en Prøve af
Klædet . . at udvælge. Ordonnance.(Kvart-
udg.)^*/sl701.§3. MilTeknO. LovNr.343'/8
1922.§1232.

II t om overtøj i alm. vAph.
(1759). II

hertil (foræld.) Overmunderines-
penge (Ordonnance.(Kvartudg.)^*/6l701.§l.

MR.1774.561).-mundskænk, en.('Ober-.

Bothe.NS.Il.26). (jf.-skænk; foræld.) øverste

mundskænk; qgs. som titel for en hofmand.
vAph.(1759). VSO. -myndig:, adj.[lQ]isv.

t overmyndig; jf. -myndighed; sj.) som
har magt, herredømme over andre; som kan
raade; ogs.: eneraadende; suveræn. *At have
Magt og Vold, det er alt min Begiere,

!

At dømme over hver, og Overmyndig
10 være. BeynikeFosz.(1747).161. Slange. Chr

IV.1431. Sibb.Aa.1.575. -myndighed, en.

(jf. -myndig; sj.) øverste magt, myndighed;
overherredømme, (skyterne) vare deelte i tre

store (hære). Over hver Hær var vel en
Konge; men den eene af disse tre Herrer
havde Overmyndigheden, som sit Huus ar-

veligen ti\\iøxQnåQ.OGiadb.YH.I.1057. Sibb.

Aa.1.488.575. -mægtig, adj. [12.3] adv. -t

ell. d. s. ell.{\) -en (Lehm.111.207). {ænyd.d. s.,

20 /sv.overmåktiger; smZ. mM. iibermehtic, ty.

iibermåchtig; j/.-magt; især O ; sml.: „over-
lægen er meere brugelig." vAph.(1759).
sml. VSO.) som er overlegen i magt, styrke

ell. antal; som har overmagten. Moth.MlS.
Dragoner-Bedækningen reddede Gardi-
sterne fra en ulige Kamp mod den oyer-
mægtigeMængde.Bahb.Fort.1.343. en over-
mægtig Fiende brød ind i vort fredelige
Land. JHPaulli. Sørgetale ^Vs 1864.4. Bran-

30 des.XII.234. \\ (nu næppe br.) m. hensobj.

LTid.1734.580. Hans Modstander blev ham
overmægtig. MO. || uegl.; nu oftest som et

stærkere ord end mægtig, om hvad der har
vægt, indflydelse, gør et overvældende ifid-

tryk. i en saadan Christen bliver Guds-
Forholdet saa overmægtigt, at han . . er

tabt for Alt, hvad der hedder Familie.
Kierk.XIV.262. Da Bonaparte i . . 1797
kom tilbage til Paris . . gjorde han et

40 overmægtigt Indtryk j)aa Fru de Staél.

BrandesJV.98. da (redningsmændene) alle-

rede har faaet en af Skibsbesætningen
ned i Baaden, kæntrer denne i en over-
mægtig S0.Drachm.LK.94. en overmæg-
tig stor Graasten. Pon^.S. 75. -mængde,
en. [8.8,12.3] {jf.ty.VLbeTmenge; sj.) mængde,
der er i overtal; overlegen, overvældende
mængde, ukrigerske Folk, hvis uhyre Over-
mængde ikke var i Stand til at modstaae

50 hines Tapperhed. Mo/6.F.i4P.
|| flertal (1);

majoritet. *Herr Pitt, som Hoved var
for Overmængden der (o: i parlamentet).
ChrFlensb.DM.1.24. -mærseraa, en,

-mærssejl, et. (jf. over- l.ij ^ den øver-

ste mærseraa, det øverste mærssejl. NMøll.H.
67. Scheller.MarO. -mæt, adj. [12.8] (jf.
-mætte^ hvis sult er mere end tilfredsstillet;

især: som har overfyldt, stoppet sig med mad;
forædt. Amberg. den ene (graaspurv hop-

60 pede) op paa Dørtrinet, han var overmæt
og derfor modig.HCAnd. VI.59. overmætte
Handelsrejsende, der stangede Tænder
med Pinde. Tandr.K.119. || i sammenlignin-
ger ell. overf.: som har faaet mer end nok
af noget (især: en nydelse); led ved, træt af
noget. Blich.(1920).XV.225. vor Sjæl er
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overmæt af Stoltes Hasin. F8.123.4(Lind-
berg). Han blev overmæt af Kunst (o: i

Bom). Galsch.SB.144.jf.: Med en vis O ver-
mæthed iler man derfra (o: det alt for
frugtbare sted). Ba^ge8.L.I.232. -mætte,
V. [12.S] vbs. -else (især i bet. log2\ i bet. 3:

Bentz.Stg.4) ell. (især i bet. S) -ning (Fharm
Dan.(1933).87). mætte for meget; gøre for
mæt. 1) (sj.) i egl. bet.: overfylde med mad;
proppe. S&B. D&H. || refl. ell. i pass. : blive

overmæt. MO. jf.: Rolf er overmættet af

Drik. B.Brix.JE.31. || som vbs. den bedste
Almisse er den, naar alle . . Rige, istedet

for unyttigt at fortære Levnetsmidler, og
ved Overmættelse forkorte eget Liv, vilde
af Føden . . fortære mindre, saa at den
Lod der levnes Fattige blir større. Johs
Boye.III.70. Lemb.Shak.XVI.134. 2) (jf.
bet. 3 slutn.) d m. h. t. sanser, lyster osv.

:

tilfredsstille til overmaal; m. h. t. person:
gøre overmæt (led, træt), en fordum Hof-
mand, der, overmættet af den store Ver-
dens (glæder), tyer hen til Eensomheden.
Blich.(1920).XVIIL190. at fortælle enkelte
af Eventyrene fra Theatret, det var . . en
Afvexling for de til Overmættelse hørte
Declamationsnumere. HCAnd.XII.47. Tag
Dem i Agt for at overmætte Deres Børn
med Forlystelser. Det gør dem fantasi-

løse og blaserte før Tiden. EGad.TT.81.
3) (naturv.) lade et mættet stof optage, op-
suge endnu mere af det andet stof; oftest i

part. overmættet, i det ene Tilfælde
(var) Kali overmættet med Viinsteensyre,
i det andet Viinsteensyre med Kali.Ørst.
Nat.III.75. Ved denne Overmættelse med
Fugtighed bliver Jorden i Potterne sur.

Bentz.Stg.4. naar Vædsken overmættes med
Ammoniakvand, slaar (den) over til en
dyb, indigoblaa Farve. PharmDan.(1933).
13. overmættet damp, C;/. mættet damp
u. n. mætte 3^ vanddamp, der ikke fortætter

sig. Christian8.Fys.253. overmættet op-
løsning, opløsning, hvis overskud ikke ud-
skiller sig ved afkøling. Sal.^XVIII.535. se

ogs. u. Opløsning 2. -menstret, (part.)

adj. [15] [-imønsdrat] (fagl.) om stof (tøj):

forsynet med tæt mønster; mønstret over hele

overfladen. VortHj.IV2.lll. Hele Faget (af
gardiner) er stærkt overmønstret medTæm
og liorter.Varehus.1928.37. -nakke, en.
(zool.) den øverste, nærmest baghovedet lig-

gende del af nakken hos fugle. Kjærbøll.xii.

(rovternens) Sommerdragt: Hætten ogOver-
nakken glindsende sorte. sms^5S5. -na-
«ke, v. [16.1] se naske 3. -natte, v. [23.i]

vbs. (O) -ning (Buchh.SP.96. DagNyh.^*h
1929.7.8P.4). Ijf natte over (u.l.n&ite 2.2)

og <y. ubernachten) 1) intr.: opholde sig (et

sted) natten over; blive natten over; have
nattekvarter et sted. Moth.N37. (jeg) tog
ind til en gammel Vaabenfælle for at over-
natte hos ham. Blich.(1920).XI.6. Jeg haa-
ber da, De bliver her i Aften og overnatter.
Top8.1.303. /'/lan^ Vagabonderer, overnatter
i Stalde og Lader. PolitiE.^^1^1924.1. || hertil

bl.a. Overaatnings-lokale (især jærnb.: lokale,

hvor togpersonale kan overnatte. OrdbS.), -vae-

relse (DagNyh.'y9l921.6.8p.5). 2) (næsten
kun dial.) trans.: huse om natten; give natte-
leje; modtage som gæst om natten, vi maatte
. . overnatte ham i et af de bedste Gæste-
kamre. EhrencrKidde. S. 99. OrdbS. (sjæll.).

li
opbevare ell. faa til at vare, holde sig nat-

ten over. Jeg kan endnu høre min Moder
10 om Aftenen sige til Pigen: „Du har vel

husket at dække Ilden?" Den kunde let

overnattes, naar Gløderne dækkedes godt
med Aske.HBMagnus.EngammelLægesLiv.
(1920).21. -natur, en. [12.8] {dannet til

-naturlig; jf. ty. iibernatur; sj.) det over-
naturliges verden. Tilværelsen af en over-
naturlig Verdensorden var Faderen imid-
lertid langt fra at benegte; forsaavidt den
hellige Skrift og al aabenbaret Religion

20 støttede sig dertil, var denne Overnatur
ham uomstødelig Virkelighed og selv Bæ-
rer af den hele synlige '^dAnr.Ing.Levnet.
J.7i . j/. O V e rn a tu r - 1æ r e (som gengivelse

afMetaLiysik).AOHammer.Naturlære.(1772).
48. -naturlig^, adj. [12.8] adv. -t ell. d.s.

ell. (t) -en (vAph.(17'72).IIL VSO.). (glda.

d. s.; jf. ty. iibernatiirlich, lat supernatura-
lis) 1) som ligger uden for virkelighedens
verden; som ikke lader sig forene med de

30 almindelige naturlove; som overgaar menne-
skelig erkendelse; overmenneskelig; oversanse-
lig. Hvad sælsom for en Hændelse er dog
dette 1 her har tildraget sig noget, som
er over Naturligt. Kom Grønneg.1.1 97. Gud
kunde ved en overnaturlig Gave giøre det,

at Mandfolk kunde føde Børn. Buge.FT.68.
i Naturreligionerne bliver . . Naturmagten
. . i en vis Forstand en overnaturlig Magt
o: en Magt, der . . ved Phantasien er be-

40 friet fra Naturens, o : fra sine egne Skran-
ker. jBrøc^wer. TF. 59.

II
om lære(sætning):

metafysisk, (han greb) denne nye Under-
visning (o: konfirmationsforberedelsen) med
Begærlighed; de overnaturlige Sandheder,
der paany bleve ham foredragne, tiltalte

hans Fantasi og Gemyt. Gold8chm.III.101.

II
om individ, hun havde været i Tvivl

om, enten det var et dødeligt eller over-
naturligt Væsen hun havde lor sig. Biehl.

90 Cerv.LF.1.247. Alfer, Bjergaander og flere

overnaturlige Yæsener. Hauch.DV.iL14.
\\

i substantivisk anv.: det overnaturlige,
her . . føle vi det, at vi ere ved det Na-
turliges Grændser, at vi møde det Over-
naturlige. Mynst.Betr.I.169. Molb.DH.IL
127. alfer, nisser hører til i det over-
naturliges verden

i
2) som overstiger det

naturlige, normale i størrelse, styrke olm.;
ogs.: kolossal; fantastisk. Signe I raabte han

60 endnu engang, og stødte med overnatur-
lige Kræfter an paa A\ger.Suhm.(SkVid.
XIL141). En overnaturlig Styrke. FSO.
(i) overnaturlig størrelse, se Stør-

relse.
II
som adv. En enkelt, overnaturligt

stor Mand gennemførte saaledes imod Eaa-
mandsvældens hidtil enemægtige Vilje en
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Tteform. Brande8.Cæ8.IL527. de kedede sig

overnaturligt. PolJ^yiil927.4.8j[>.l. -natur-
lig-hed, en. [12.8] (^P, sj.) hl -naturlig 1;

008. (i8ær i flt.) om overnaturlige hændelser

elL foreteelser. Varsler, Drømme, Anelser
og andre saakaldte Overnaturlighed er.lfeift.

Pro8.VI.35. De digtede Eventyr faae deres
Overnaturlighed Kun . . ved Mangel paa
den vise Orden, vi daglig have for Øie.

ECAnd.III.169. Goethe er den store,

den sande, Kampen afgørende Indsigelse
mod al Overnaturlighed (Brandes. Men-
nesker og Værker. (1883). 78 : Supranaturalis-
menj.-Bran(?es.I.506. -nervøis, adj. [12.8]

(især CPj i høj grad nervøs (3); undertiden
som et mildere udtr. end sindssyg. Pont.LP.
VII.24. Min overnervøse Tilstand. Eocie.

K.I.66. Han var ofte træt og overnervøs.
KMads.SkagensMalere.(1929).178. jf.: (han)
græd af Overnerveusitet og Sorg. Is/ea

Møller. Ilsehil.(1904). 151. Sal.^X VII. 849.

-nok, adv. [12.3] {jf. sv. overnog, ty. iiber-

genug; til V. nok A; nu næppe br.) mer end
nok, tilstrækkeligt; i høj grad. *Den heele
Bispegaard har over nok at giøre

|
Paa

denne travle I)ag.Tycho7i.Vers.259. *Hr.
Kierulfs Godhed har det over nok fortient.

8mst.279. -nnmnierere , v. [12.8] vbs.

-Ing. (fagl.) give et højere (for højt) num-
mer; som vbs.: Indtil for 10 å 20 Aar siden
var det Bedrageri, der hed Overnumme-
rering, muligt, hvorved Garnet blev solgt
som af højere Nummer end det rette.

Hannover.Tekstil.II.184. -næb, et.(jf.oveT-
l.i; zool.) øverste (over mundaabningen lig-

gende) del af en fugls næb. Kielsen.Natur-

hist.IL(1809).3. Brehm.DL.UI3.30. -næ-
re, V. [12.3] [-inæ'ra] Q/. <t/. iibernåhren;
nu næppe br.) give for rigelig næring; over-

ernære,
li
spec. (med.) part. overnæret som

adj., om organ: for stærkt udviklet; hyper-
trofieret. BiblLæg.XIX.272. -næise, v.

[16.i] [-inæ'sa] (jf. II. næse 3; sj.) om nys-
gerrig, nærgaaende optræden over for en:
oversnuse. Fremmede Damer stak Næsen
indenfor Døren, fremmede Herrer tiltalte

ham . . og overnæsede ham med Nær-
gaaenhed, saa han maatte smide sit Ar-
bejde og gsiSi.Berg8tedt.A.83. -officer,
en. (f Ober-. MR.i707.158. Slange.ChrlV.
588. Stampe.I.195). {ænyd. oher-j overoffi-
cer(er); Jai, foræld.) officer (1), i modsætn.
til underofficerer og menige. MR.1706.150.
*Niels Corporal jeg seer

|
En Stymper er

og blir ej Ober-Officeer!I?o/&.Paar.9.5^5.
SøkrigsA.(1752).§52. VSO. -offieiant,
en. 1) (emb.) betegnelse for hver af de syv
henere embedsmænd i ordenskapitulet. Sal.^

XTIII.587. 2) Jai efter 1922: offieiant (2.2)

af tredielaveste grad. LovNr.342''U1922.§5
(se u. Offieiant 2.2;. -opfylde, v. [12.3]

(sj.) overfylde, (de) overopfyldte Missions-
huse. DagNyh.^hl913.Sønd.2.sp.l. -ophe-
de, V. [12.3] (jf. -fyre; især ID) ophede for
stærkt; især i parf. overophedet som adj.

i overf. anv.: meget varm, ophidset. Øster-

landets kolde Grusomhed og overophe-
dede BegæT.VoreDamer.V9l920.51.8p.2. Ti-

den8Kvinder.^^hl930.22(8e u. ophede), denne
Tanke (svaler) velsignet en overophedet
Yi\GTne.DagNyh.'"^U1934.2.sp.2. -ophidse,
V. [12.3] vbs. -else (Brandes.VIII.438). (jf.
I. ophidse 2.2; navnlig i perf. part.; især
(D) ophidse (for) stærkt; gøre nervøs, fe-
brilsk. I selve Byen spyr Arbejderbefolk-

10 ningen Ild; den er overanstrengt og over-
ophiåset. Brande8.XL217. holde sig borte
fra det, som overophidsede hendes Ner-
ver. Breum.HE.36. hans Tone er . . uklæ-
delig overophidset. BerlTid.'yiol905.Aft.l.
8p.5. -opsigt, en. (jf. -opsyn; nu sj.)

øverste opsyn, tilsyn med noget; ogs. om den
ell. de personer, der fører et saadant tilsyn.

under deres Provstes eller Abbeds Over-
opsigt LTid.1743.557. det hemmelige Po-

20liti, der har Overopsigten baade med
Embedsmændene og deres Undergivne.
Brande8.X.355. -opsyn, et. d. s. LTid,
1739.521. Et slapt . . Overopsyn af flere

i kort Tid afvexlende Overhofmestere kun-
de ikke holde (Sorø akademi) i Liv og Kraft.
Mali. SA. 8. JPJac.I1.160. -opsyns-, i

ssgr. til Overopsyn ^j/". O ver op syns em-
bede. Kaper.) ell. (især) til Opsyns-, i be-

tegnelser for overordnet personale, fx. Over-
30 opsynsbetjent (Bergs.GF. 1.256), -op-
synsdame (i et kvindefængsel. NatTid.^U
1913.Aft.4.sp.6), -opsynsmand (vAph.
(1759). Præsten, som var Overopsyns-
mand (Chr.VI: en befalningsmand, en fyr-

ste; i Herrens Huus. Jer.20.1. TelefB.1934.
8p.91).

overordentlig:, adj. [(nu8r'(or'd(o)nliy

i bet. 2 ofte '(0U8r|(nr'd(9)nli] (undertiden
skrevet -ordenlig. Oehl.T.166. Eeib.Poet.VI.

40 76. CPalM.0.377. Brande8.L233.IV.110).
adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Reiser.1.288.III.
305. jf.VSO.). {næppe før beg. af 18.aarh.
(Eilsch.Term.22); jf. ty. ausserordentlich

;

som gengivelse af fr. extraordinaire, lat. ex-
traordinarius; til over- 4)

t) sotn afviger fra tingenes naturlige or-

den; som falder uden for det almindelige,

tilvante. 1.l) som vækker opsigt, virker paa-
faldende ved sin usædvanlighed; sjælden;

^ualmindelig; ofte (jf. bet. I.2; m. forstær-
kende bet.: meget stor; særlig, tjpasse-
lighed eller overordentlig Arheid. Lange-
bek.Breve.452. Regjeringens Sæde er Rigs-
dagens Forsamlingssted. I overordentlige
Tilfælde kan Kongen sammenkalde den
aa et andet Sted i Riget. Grundl.(1849).
46. „Corinna" havde gjort den over-

ordentligste Ljlske.Brandes.IV.llO. Naar
(isbjørne) holdtes saa højt i Værd som Hæ-

60 dersgaver . . var det . . paa Grund af de-
res overordentlige Sjældenhed. PNørlund.
De gl.Nordbobygder.(1934).90. ||

(l.br.) om
persons ell. tings størrelse (højde osv.). Chri-
stian den Fierdes Brystbillede . . i over-
ordentlig (alm.: overnaturlig; Størrelse.

Adr.^^lxl762.8p.6. (stenen blev) ved 28 Heste
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. . paa en overordentlig Slæde, dertil bygt,

ført . . til Marienborg Hsive.JPaludan.
Møen.I.(1822).121. han var en lille Mand
. . med overordentlige Knebelsbarter. JF
Jens.(PoU*hl93é.l0.sp.2). \\ som adv. saa
overordentlig stor en Synder. JSneed.II.
325. Historien . . er slet ikke saa over-
ordentlig morsom, men man kan altid

høre den een G2iD.g.HCAnd.yi.42. lyd-

bølger kan forstærkes og udbredes over- ip

ordentligt ved hjælp af elektricitet (telefon,

raåio).LLHammerich.Ty8kfonetik.(1934).13.

1.2) (nu l.br.) m. prægnant bet: usædvanlig,
særlig fremragende; fortrinlig; udmær-
ket. „Hvor faaer De saadanne artige Kam-
merpiger fra?" — „He, he, he, da er der
endelig ikke meget overordentligt ved
hende." Skuesp.1112.40. den Mening . . at

visse overordentlige Mennesker havde en
overjordisk Herkomst. Horre&.7I.^ 75. Styr- 20

manden kunde ikke blive træt af at beun-
dre dette Skib og svoer paa, at det maatte
være en gandske overordentlig Seiler.Ei^^Z

Bay.EP.I.196. en Mand med overordent-
lige Gaver. F/SO. (Hauchs) overordentlige
Mindedigt om . . Christiane Øhlenschlæ-
ger. ir5na;.i)anmarA;sZ>t^<ere.^iP55^.^0P.

2) (emb.) som afviger fra almindeligt ved-

tagne regler; som gaar ud over en vis norm;
som ikke er fast; ekstraordinær; spec. om 30

indtægter og udgifter, officielle foranstalt-

ninger. Skuesp.V.159. Kongen kan ind-
kalde Rigsdagen til overordentlige Sam-
menkomster. Grundl.(1849).§25. Foruden
de ordentlige Indtægter har det Offent-
lige ogsaa overordentlige Indtægter.ITa^e.*
118. overordentlig generalforsam-
Hng, se ordentlig sp. 1210^*. overor-
dentlig skat, skat, som opkræves midler-
tidig, naar større udgiftskrav for en kor- 40

iere tid skal dækkes. Saaledes fritages den,
som er Fader til sex Børn, fra alle or-

dentlige og overordentlige Sksitte.Bag-
ges.NK.79. Lov'^^/il867. Lov om over-
ordentlig Indkomstskat til Staten. Zovi^^r.

129^^U1915. II
om person: som ansættes, op-

tages ud over det normale antal. Overor-
dentlig (olm.: ekstraordinærj Professor.
YSO. Dette Selskab har baade ordent-
lige og overordentlige Medlemmer. MO. 50

overordentlig gesandt, (foræld.) ge
sandt, som udsendes ved særlige lejligheder; i

18.aarh. isæ
Sal.VII.688
18. aarh. især om ambassadører. Leth.(1800).

Overordentlig:-hed, en. spec. (nu
1. br.) til overordentlig 1.2 : fremragenhed;
ypperlighed. Ing.EF.XIII.lO. (spøg.) om en
fremragende person: Hun skulde . . have
en Baron eller en anden Overordentlig-
hed. Axel Thomsen. Af Kains Slægt. (1899). 3. 60

Jeg kunde se Overordentligheden (o: Goe-
the) staa ved Vinduet med en Bog i Haan-
den. Leop. GoethesKat.(1906).l 74.

over-ordne, v. f-iCDr'dna] vfes.-else (jf.:
Over- og Underordnelsesforhold. Goos.I.

230) ell. -Ing ("Heltens Overordning over

Yennen. Brande8.IX.51). (jf. <y. iiberord-
nen; næsten kun som vbs. ell. i perf. part.
(se bet. 2)) give en højere stilling ell. plads;
give højere rang, myndighed osv. 1 ) (1. br.)

i al alm. Kirken maa ikke underordne
eller overordne nogen Deel af Religionen,
uden at Skriften selv har gjort det. Ørst.

y1.106. Vi skal agte Talentet, men vi skal
ikke overordne det Overbevisning og Tro.
Cavling.J.299. 2) part. overordnet som adj.

2.1) om person : som staar over andre i myn-
dighed; om rang, stilling: højere. En over-
ordnet Øvrighed.MO. Kjønsfrihedsforbry-
delser, der iværksættes ved Misbrug af en
overordnet Stilling. Goos.I.408. jj i substan-
tivisk anv.: forescd. Der foregaae mange
Uordener, som ikke komme til de Over-
ordnedes Kundskab. Mynst.(MO.). en Per-
son . . er forpligtet til at følge sine over-
ordnedes Befalinger, iassm.^ 0.^^64. en-
hver Underordnet skal hilse en Overordnet.
Scheller.MarO. 2.2) om forhold: som i en ell.

anden henseende staar over et andet, er af
en højere orden end dette (som staar i af-
hængighedsforhold til det); spec. (gram.) om
sætning ell. sætningsled i forhold til en anden
(et andet), der er afhængig deraf, hører der-

til som bestemmelse olgn. Bisætning er ho-
vedsætningen underordnet, men kan selv
være overordnet en anden bisætning, der
knyttes til den. EJessen.Sprogl.l5. Kristen-
dommen havde . . hævdet at være Kær-
lighedens Religion . . sideordnet dermed,
i Virkeligheden som overordnet Princip,
(gik) den kirkelige Hævden af Kristen-
dommen som Tro. Brandes.V. 6. overled
og adled er overordnede i forhold til un-
derled. Jesp.SprL.31. -pakke, v. [12.8] (jf.
ty. iiberpacken; 1. br.) overfylde; bepakke

(2). den overpakkede Storby. ^afc/.HF..90.

-pande, en. (jf. ænyd. overpande, pand-
dækkel paa kanon; til over- l.i) øverste

pande i et akselleje. Larsen. Scheller.MarO.

t -parlament, et. første kammer i et

parlament; vist kun om det engelske overhus.

IIolb.Anh.152. Tode.S.33. VSO. -part, en.

(jf. over- l.i; sj.) overdel. Levin. Larsen.
-parti, et. (jf. over- l.i; sml. -part og Ne-
derparti; 1. br.) overdel; fx. om overkrop (og

hoved), -pas, adv. [12.3] (;/. over passen
(Gram.Nucleus.1024. vAph.(1759). Feilb.

11.788); til Pas, maal; nu dial. (jy.)) som
betegnelse for, at noget overskrider et maal,
en grænse: til overmaal; overmaade; over al

beskrivelse. Om den, som overpas hår for-

kortet sin Tale, pleyer nogle at sige saa-

ledis: Han bruger den korte Aln at maale
ud med. Nysted.Rhetor.25. smst.24. LTid.
1757.83. MDL. Feilb.11.770. jf.smst.788.\\
som præd. Naar en Hebræer vil sige, at en
Ting er overpas, ugemeen eller umaneer-
lig, da kalder han den ofte Guds. Nysted.

Bhetor.6. -pebre, v. [14.i, 15] [-ipeu'rol

(jf. ind-, nedpebre; 1. br.) overdrysse med
peber. S&B. D&H. -pensle, 'v. [16.i]

[-(pæn'sla] (fagl.) overstryge (let) med en
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pensel olgn. Oreen.VIt.202. Kødet dæk-
kes med et Lag Kartoffel-Mos . . over-

pensles med Æg, bestrøs med Brøå.Frk
J.Koaeh.225. -personlig, adj. [12.8] (jf.

(y. iiberpersonlich; CP, sj.) især om fore-

stilling, idéverden : som er hævet over det per-

sonlige (jf. upersonlig^. Gudsbegrebet her
er ikke overpersonligt. JNørregaard.Augu-
stins religiøse(xennemhrud.(1920).125. Gen-
nem Tragedien indvies . . Mennesket til no-
get oveTipeTsonligt.StSprO.Nr.161.15. -pir-
re, v. [12.3] [-iptr'a] v6s. -ing.OT- -pirrelig;

med.) pirre (irritere, ophidse) i for høj grad.

Det er godt at udsætte Hudnerverne for

et passende Maal af Pirring . . Men Over-
pirring og Slappelse er skadelige. FrHall-
ager. Hysteri. (1901). 149. -pirrelig, adj.

[12.3] (jf. -pirre; med.) som let ophidses;

overfølsom, overnervøs og derfor meget pirre-

lig, den abnorme, aandelige og legemlige
Tjrætbarhed og den dermed nøje sammen-
hængende, abnorme Overpirrelighed.
AWrm.DB.231. -pistse, v. [15] (jf. be-
pisse; vulg. ell. dial.) lade sit vand paa ell.

over. Rostgaard.Lex.057c. *De drikke Pæ-
len ud, at de sig ovei^isse. ReynikeFosz.
(1747).102. Plan.19S2.155. Feilb. -pja-
ske, V. [15] (1. br.) oversprøjte (let); (alm. :)

pjaske over ell. til. CMølLBreinholmBade-
hotel.(1888).257. I Hotellets Gaard . . over-
pjaskes Fliserne flere Gange daglig med
Vand for at fremkalde lidt Afkøling. Arth
Christ.KR.14e. -plade, en. {jf. over- l.i

og III. over 2, 15 samt ty. oberplatte) plade,
som ligger, staar øverst, ell. som udgør dække,
overlag; spec. (ur.) om den ene af de to me-
talplader, mellem hvilke et urs værk er an-
bragt; lilleplade. SaUXXIY.Sll. -plante,
^•[15] [-iplan'fZa] O/. <y. iiberpflanzen; sj.)

beplante (l), tilplante (over det hele). *Den
ene (banke) er belagt med Kampestene,

|

Den anden overplantet er med Roser. Oehl.

1.343. -plastre, v. [16] {jf. ty. iiberpfla-

stern; l.br.) forsyne med plaster; dække helt

med plaster olgn.; beplastre; i videre anv.:
overdække, -klistre. Jeg har ofte villet for-

maae ham til at aflægge hans store Hør-
paryk, og der, hvor han var skaldet, at

overplastre det med Fuåder. Skue8p.X.55.
Væggen er helt overplastret med Aner.
FoU^I\'il927.15.sp.2. |j overplastre saa-
ret olgn. i billedl. anv. (de) hvem Sand-
heden skræmmer, og som vil overplastre
Skaderne med Talemaader. J5randes.77J.
279. Jørg.Danimarca.(1921).74. -plette,
^' [15] O/. beplette sam< overklakke; l.br.)

plette overalt; sætte pletter paa, tilsmudse
med pletter (over det hele). *Den modne
Frugt har overplettet Fingrene. Oehl.Helge.
(1814).158. D&H. -pligtig, adj. [12.8]

{efter mlat supererogatarius; sj.) som er

over ens pligt; som man ikke er pligtig til;

om overskydende, gode gerninger: den Papi-
stiske Lærdom om overpligtige gode Gier-
ninger (eng. orig. doctrine of supereroga-
tion). JPamela.IIi.630. jf.: Supererogation

. . Overpligtopfyldelse. Meyer.*1044.
-pleje, V. [16.1] [-ipltni'a] vbs. -ning (S&B.
Larsen.), lade ploven gaa over hele en stræk-
nings overflade; ogs.: pløje paa ny (VSO.).
Rostgaard.Lex.057c. Denne Ager maa over-
pløies en Gang endnu. ifO. || sløjfe ved pløj-

ning. Sognets faatallige Gravhøje er nu
alle overpløjede. Trap.*II.314. f -politi,
et. overtilsyn af politimæssig art. de Forret-

10 ninger, der kunne henregnes til Comman-
dantskabet eller Overpoletiet i Kasernerne,
saasom: at paasee at intet ulovligt ud-
føres af Kaserne . . at Orden finder Sted i

Gaardene (osv.).MR.1828.165. -politibe-
tjent, en. (emb.) overordnet politibetjent

(rangerende under politiassistent); (alm.:)
overbetjent (2). Lov^^l^l863.§5. Der er ved
Københavns Politi 77 Overpolitibetjente, 88
Inspektionsbetjente og 805 Politibetjente.

20 Trap.'^L689. smst.VI1.60. -politidom-
mer, en. (jf. -politiret; jur., foræld.). Lov
LPet.L314.IV.470. jf: Overpolitidom-
mermyndighed. KancSkr.^^1^1818. -po-
litiret, en. (jur., foræld.) om de overinstan-
ser i politisager, der indtil 1850 fandtes i hvert

amt (len)paa landet, og som beklædtes af amt-
manden (lensbesidderen) som overpolitidom-
mer. Adskilligt om Amts- eller Over-Po-
litieretten.^awcProw.2«/ui 791. Lov^*U1850.

30 §2. jf.OveTpolitiretsåom.KancCirk.^Vi
1819. -polstre, V. [15] [-ipcnl'sdra] vbs.

-ing. (især i perf. part. ; fagl.) m. h. t. møbel
(især: sofa, stol): beklæde helt med polster.

VortHj.IV2.101. overpolstrede Lænestole.
TidensKvinder.'^U1928.34.

\\ (l.br.) billedl,

m. h. t. meget buttet person. Han trillede en
Dag ind ad Døren . . rundbuget og rund-
baget, helt igennem overpolstret, Kinder
som Hænder. Gal8ch.SR.124. -port, en.

40 (jf. over- l.ij ^ øverste del af en port i to

dele; øverste halvport. Larsen. Scheller.MarO.
-postbud, et. postbud, der ved siden af
alm. postomdeling har visse tilsynspligter.

S&B. Krak.1924.1.723. -postbndfor-
mand, en. til 1931: postfunktionær, der leder

transport af postsager, forestaar pakkesorte-
ring m.m.; (nu:) postvagtmester. Krak.1924.
1.723. -postmester, en. ^f Ober-. vAph.
(1759).295). leder af (en afdeling af)post-

50 væsenet. S&B. || spec. (fra 1860) om chefen
for postvæsenet i Storkøbenhavn. LovNr.50
^Va1889.§2. Hage.*983. -presse, v. [12.8]

(1. br. i alm. spr.) presse for haardt, stærkt;
spec. (^): give (et skib) for haardt sejlpres.

„Astral** var overpresset, og begge Vag-
ter holdtes paa Dækket til Bjærgning af
Storsejl ogBeTgme.KnudAnd.H.71. -prik-
ke, v.[15] v6.s.-ning (Tilsk.l934.U.12). (især
i perf. part.) dække med prikker, (maleren)

60 overprikkede sine Farver med sort, saa
Billedfladen paa nært Hold syntes over-
saaet med Sod. EHannover.SvK. 64. jf.:
Himlen var overprikket med Stjerner. .Fru
Elisabeth.AlleVegne fra. (1891). 66. -pris,
en. [12.8] (især yf) pris (betaling), der ligger

over normalprisen; pris, der (p. gr. af øje-
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blikkelige forhold) overstiger en vares almin-

delige pris i handel og vandel ell. ikke staar

i forhold til tingens virkelige værdi; ogs. om
det den alm. pris overstigende beløb. Berl
Tid.^y»1904.M.2.sp.5. Billetter faas forud

imod en Overpris af 26 Øre. Nordsjælland.

^^Itl906.3.sp.2. Regeringen har betalt ind-

til 25 pCt. Overpris for at faa Arbejdet
paaskyndet. PoZ.^Vs i.909. i. 8^.6. De Over-
priser, som danske Landbrugsvarer altid

før opnaaede . . paa det engelske Marked,
er i disse Aar blevet mindre og mindre.
GadsMag.1931.6. -produktion, en. [12.8]

(jf. -avl; især polit. og X) produktion, hvor-

ved markedet overfyldes; produktion, som
overstiger efterspørgslen. Ilage.^27. Fra de

f)rimitive Samfund til vor Tids udvik-
ede Kultur har Mangel og Overproduk-
tion stadig været Yderpunkterne for det
økonomiske Liv. Tilsk.iy34.1.182. -prop-

V. [12.8] {jf. ty. tiberpropfen, holl. over-
proppen; dagl.) fylde, stoppe i overdreven
pe,

grad; især: overfylde med mad. -pryde,
V. [12.8] [-ipry'åa] (jf. bepryde samt -pynte;
sj.) smykke,"pryde i overdreven grad; billedl.:

*Man overpryder (o: i et digt) sin Helenes
Ynde. O v.Stafeldt.DenpoetiskeKonst.(1826).
35. -præsident, en. (f Ober-. Pl.(Kvart-
udg.)^lxxl7é7. CPRothe.JN.38. EPont.Atlas.

11.16). (emb.) om da. forhold: første borg-

mester i en større by (i det tidligere danske
monarki: i Altona, Flensborg, Kiel, Kbh.);
nu kun (efter 1747) som titel for den øverste

embedsmand i Kbh., der udfører visse over-

øvrighedsforretninger, er formand i magi-
straten m.m. Oehl.Er.III.107. Lov^U1857.§3.
Jegvilde være bleven Arkont iAthen— Saa-
dant Noget som— Borgmester— Overpræ-
sident. -Sc/iawd.^iS.^-24. Trap.^I.IO. jf.: De
fleste Overøvrighedsforretninger (i Kbh.)
er henlagt under Overpræsidiet. sms^.

224. -præst, en. (sj., jf.MO.) øverste præst;

ypperstepræst; billedl.: *(Flora!) Hædre ssls.

din Overpræst (0ehl.XIX.251 : Offerpræst;
(o: botanikeren Vahl). OehlXIX.330. -pnd-
re, V. [15] [-ipuS'ra] vbs. -ing (LandbO.
111.848). {jf. bepudre samt ty. tiberpu-
dern ; især fagl.) overdrysse, -hælde med pud-
der, fint støv olgn.; pudre over. Bajaz havde
undertiden sin Glæde af, som ved en Ufor-
sigtighed, at komme til at overpudre ham.
Ing.EF.lI.242. Angantyr . . river sin Fa-
ders Askekrukke ned, og staaer overpud-
dret med dens hvide Støv. Heib.Pros.ilI.
265. Pudring (Overpudring) med støv-
formede Kemikalier anvendes til Bekæm-
?else af visse Plantesygdomme. iawdfeO.
11.848.

li
i sammenligninger ell. billedl. man

(hører) intet, uden en Storm -Vind af Suk-
ke (o: fra en forelsket mand) . . Aeh der-
som min Lidelse — og siden overpudrer
man det alt sammen med en Smule For-
tvivlelse. Eilsch.F.12. den rødlige Kolorit
. . er bleven til Maneer hos denne Kunst-
ner, især vare Træerne ligesom overpud-
rede med Rødt. Hauch.MfV.lll. -pudse.

V. [15] (bygn.) dække med et lag puds. Den
bevarede Syddør har rundbuet Yderkarm
af Granitkvadre, nu helt overpudset. Dan-
marksKirker.PræstøAmt.(1933).641. -pum-
pe, V. [16] [-|pom'6a] (sj.) overhælde, -sprøjte

med vand fra en pumpe, (de) førte mig
hen under Posten, hvor de ynkeligen over-
pompede mig.Rahb.Tilsk.1798.60. -pynte,
V. [12.8] [-ipøn'da] {ænyd. overpyntet; jf.

10 -pryde; næsten kun i perf. part.; l.br.) pynte
paa overdreven, skrigende maade; udmaje.
hun var . . ikke saa overpyntet, som hun
pleiede at være. Bahb. Fort. 1.147. -raa,
en. (jf. over- l.i; ^^ sj.) bovenraa. Larsen.
-raabe, v. [-|rå-'ba] {ænyd. d.s. i bet. 1, mnt.
overropen) 1) [16.i] f (bibl.) trænge ind
paa, plage med tilraab; udskælde, de over-
raabte (1819: tilraabte; 1907: raabte tii;

ham, og sagde: korsfæst, korsfæst haml
20 Luc.23.21(Chr.Vl). smst.l8.5(Chr.VI; 1819:

plage;. 2) [19] (1. br.) raabe højere end;
overdøve med raab; overskrige. Jeg lukte
først Døren vel til, for ei at blive over-
raabt af de Lærde i den anden Stue, som
. • begyndte at blive høirøstede. JSneed.lI.
383. (i skolestuen maatte man) ligesom kap-
pes indbyrdes om at kunne overraabe hin-
anden. Cit.l775.(BjKornerup.FS.34). Han
overraabte syv Grises øredøvende Hy-

30 len. JørgenNiels.0.126. 3) [12.3] (sj.) m.h.t,

ytring: udraabe, udskrige paa overdreven
vis. Alt, hvad Johs. V. Jensen siger om
Darwinismen . . er vel kendt — bare over-
drevet — overrsL&btl Rode.R.158. -raad,
et. {fy. oberrat; nu næppe br.) overordnet,

øverste raad. Levin. Dette ny Admirali-
tet (i Brygge blev) befalet at skulde holde
flittig Fortrolighed og Gemeenskab med
det Admiralitet og Ober-Raad, som . .

40 udi Sevilien (o: Sevilla) var stiftet. /SZaw^e.

ChrlV.625. -rabbiner, en. øverste rabbi-

ner; spec. som titel for præsten ved synagogen
i Kbh. S&B. Trap.*1.317. CP -rage, v.

[14.1] [-ira'qa] {jf. ty. iiberragen) 1) hæve
sig op over (noget lavere); rage op over. dette
lille Gudshuus . . overrages af en . . Klippe.
yTMst.TY.11.18. hans egen Skikkelse over-
ragede G.Drachm.F.1.83. EMatthiess.H.
48. 2) overf.: overgaa i størrelse, betydning.

50 VThist.Digte.(1862).106. en stolt Følelse,
som overragede alt Andet i hendes Sind.
Schand.BS.211. (to komponister, som) han
jo ellers ubetinget overrager i Begavelse
og Betydning. ChKjerulf.(Pol.^Vil906.4.sp.

2). \\i part. overrasende som adj. Hint
Møde med Grev Onando skulde for den
hellige Frans faa afgørende, ja overragende
Betydning for hans \Av.Jørg.A.18. navnlig
i forb. alt overragende, disse to Alt

60 overragende Genier (o: Shakespeare og Mi-
chelangelo). Bran des.V111.348. den alt over-
ragende russiske Balletkunst. A^a<Tid.'^V7

1921.M.2.sp.l. -ramme, en. (jf. over- l.i;

snedk.) ramme, som foroven afslutter noget;

ogs.: øverste stykke i en ramme. Arbejdsløn.8.

Springer en Streng (i et piano, kan man)
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tage den ud . . Overrammen (den øverste

Forplade) og Klappen løftes forsigtig af.

Hjln8tr.l2. FagOSnedk. j/". Overramme

-

træ (o: øverste rammestykke i en ramme),
smst. -rand, en. (jf.oYer-l.i) øverste rand;

overkant. S&B. en Jernskrue-Tap, der stod

til Vejrs et Par Tommer lige ved Over-
randen af (bilæggerovnen). JakKnu.F.130.

\\

spec. (^): overkant af et himmellegeme (navn-

lig: solen). Larsen. Scheller.MarO. f -rang,
en. (ty. oberrang) højere rang; fortrin i rang,

værdighed; forrang. Høysg.S.lTS. vAph.
(1764). Leth.(1800). -ranke, v. [15] [-irBil'-

g9] (efter <i/.iiberranken; sj.) dække med ran-
ker; om plantevækst: overgro i ranker. Skyde-
hullerne ere overrankede af Brombær.Fra
alleLande.l871.LS07.Drachm,T.181.\\overf.:
skjule; kvæle; undertrykke, i de senere, an-

den og tredje Haands Beretninger (om
korstogene) overranker Sagnfantasien alt.

VVed.B.178. sa.RF.193. -raske, v. [19]

[-irBsga, gldgs. (især i præs. part.) cnuar-

-'rBsga] vbs. -else (s. d.) ell. (nu sj.) -ning

(yAph.(1759). Brandes.IX. 166). (fra ty.

iiberraschen; til ty. rasch, vist egl.: over-

gaa i raskhed; jf. forraske samt oversjaske
slutn) 1) komme pludselig og uventet over;

dels: faa i sin magt ved et pludseligt, rask

angreb; overliste; overrumple; dels (nu især;

ofte m. overgang til bet. 2) uden forestil-

ling om angreb: komme uset bag paa (og

gribe i noget); ogs.: besøge uventet. vAph.
(1759). (de afhuggede fjendehoveder skal)

afskrække deres Staldbrødre, og lære dem,
at de Kyster ikke mere kan overraskes,
hvorAbsalon vaager.Jaco&i.Sfer.i 9. Som det
eene Dyr .. ved List eller Styrke overrasker
det Sindet.LSmith.DN.336. (han) besluttede
at overraske sin Fiende ved et uformodet
Overfald. Molb.DH.II.255. Vor Reise gik
saa hurtig, at vi overraskede hele Fami-
lien om Morgenen ved Theebordet. MO.
Jeg overraskes i at lure. Jeg har en Svag-
hed for at se ind ad Folks Vinduer. Rode.
Dg.61. Indbrud paa Pulterkammer . . De
Sigtede blev overraskede og undløb. Po-
litiE.^Vsl925.3. 2) overf. 2.1) (især W) om
sygdom, ulykke, synd olgn.: pludselig, uventet
ramme; anfalde; angribe; overfalde. Ved .

.

en Herredag . . blev han pludselig over-
rasket af et voldsomt Sygdomstilfælde.
Molb.DH.L387. Vesuvs Udbrud i Aaret
79 betragtede (Flinius) med den største
Opmærksomhed, men han blev overrasket
af Asken og Stenregnen og døde. CKoch.
FF.26. Døden — eller Blindhed — over-
raskede (Bach) under Arbejdet og afbrød
dette. Tilsk.1934.L449. 2.2) om tildragelse

olgn.: virke stærkt paa; overvælde ved sin

pludselighed og uventethed; hensætte i en
ludselig forbavselse; ogs

son-subj.: vække (stærk og) pludselig for-

mstærk og) pludselig forbavselse; ogs. m. per-

bavselse hos; i forb. m. med: uventet glæde
en med noget. Naturen sælger ikke sine
Yndigheder . . for Guld; men for Mod og
Arbeide skienker hun sin Beundrer dem

sikkert — ligesom en Moder aldrig sæl-
ger sit Barn Legetøi, men, naar det er
artigt og flittigt, uformodentlig overrasker
det dermed. Bagges.DV.X.46. „Ham kan
der blive Noget af I

— " — „Han vil over-
raske Deml Det svarer jeg for.** Pø^^.JII.
34. han vilde overraske Moder med den
haandskaarne R&mme. KLars.AH.13. Læ-
rerens pekuniære Stilling var . . ynkelig .

.

10 Det kan herefter ikke overraske, at ogsaa
Skolelokalerne var yderst elendige. Pol^Ve
1934.Sønd.9.sp.3. || ^ar<. overraskende
som adj. Heib.Poet.V1.188. Et overraskende
Syn. MO. I Betragtning af, at Ulven i hi-

storisk Tid har været ret almindelig i vort
Land . . virker det overraskende at se,

hvor faa jordfundne Knogler der kendes
af dette t>yr. DanmPattedyr.66. det kom-
mer mig saa (ell. ikke) overraskende

i |]

20 i part. overrasket brugt som adj. vAph.
(1772).IIL Jeg blev meget overrasket
ved at finde ham paa hendes Værelse.
MO. (det) nye, som i Telegrammets La-
pidarstil . . kom til en overrasket Sam-
tids Kundsksih. NaturensV.1912.272. -ra-
skelig;, adj. [wuar'rBsgoli] (jf. ty. iiber-

raschlich, overraskende, samt forraskelig)
som lader sig overraske; vist kun (sj.) i

uoverraskelig. (han er^ altid behagelig
30 at høre og af en uoverraskelig Sikkerhed.
EBrand.(PoVU 1 925.7. sp.5). -raskelse,
en. flt. -r. vbs. til -raske. 1) det at over-

raske ell. at blive overrasket. 1.1) til -raske
1: overlistelse; overrumpling. vAph.(1759).
Dette Overfald skeete uventet, og ved
Overraskelse blev en Mængde . . myrdede.
Molb.DH.L390. i det Samme lød der Stem-
mer udenfor . . Rianne foer op i Forskræk-
kelse og betydede ham, at han maatte gaae,

40 hendes Frygt for en Overraskelse var i

dette Øieblik saa stærk, at hun næsten seg-
nede under den. CBernh.XI.272.

||
(sj.) det

at bedrage, narre. Saavidt Pagt (sluttes uden)
List eller Overraskelse, er den . . forplig-

tende. NTreschow.Moral.II.(1811).134. 1.2)

til -raske 2(2); ogs. om (den ved et uventet

tilfælde frembragte) følelse. Den fine rigt-

klædte Herre stod midt i Stuen og betrag-
tede hende med Overraskelse og Forun-

50 dring. HCAnd.IV.256. i min overraskelse
over at se ham glemte jeg rent at sige
goddag

i
til almindelig overraskelse ude-

blev han
i
2) begivenhed ell. ting, der over-

rasker (2.2) en; spec: uventet gave. saa har
jeg en Overraskelse til Dig. Der kommer
En, som Du næppe venter. Overraskelsen
var Adjunkt Ross. Schand.TF.II.318. man
(saa) et rødt Postbud . . bringe Julebor-
det de sidste Overraskelser. Muusm.LK.67.

60 -reg^imente, et. (nu sj.) overherredømme.
Pfiug.DP.936. Skjæbnen eller — hvad han
hedder der har Overregimentet. Hostr.EF.
LI. \. -regne, v. [16] [-(rai'na] (ænyd.
d. s.; 1. br.) om regn: væde over det hele; ogs.:

gennemregne. Moth.RSl. Hvorfor staaer Du
og lader Dig overregne ?7/SO. MO. || overf.:
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overdrysse, overhælde. *under Pæretræet i

Blomster, | Der ved sagteste Vindpust med
hvidt overregner os Bordet. Riber.II.118.

II. -regene, v. [I6.1] [-irai'na] vbs.-\ng(s.d.).

(ænyd. d. s.; jf. ty. Uberrechnung; nu 1. br.)

efterregne; gennemregne; dels (nu næppe br.):

udfinde antallet, størrelsen af noget ved tæl-

ling; (op)tælle; dels: beregne (I.2), udregne
noget; navnlig m.h.t. udgifter: gøre overslag

over. Bragt mine Forordninger ; . i Or-
den og overregnet mine Vdgitter. Luxd.
Dagb.Il.325. *Fra Wien man skrevet seer,

at Folket overregnes,
|
Og hver Indvaaner

der i Staden skal optegnes. Frahl.ST.I.198.
Gysende overregne (paaholdende folk) ube-
tydelige Udgifter, og tænker ikke paa hvor-
til de anvendes. Ew.(1914).11.80. Med Pi-
ben i Munden overregnede han sagte hos
sig selv, hvor mange Dage Reisen kunde
meåtRge.HegermL.DFort.157. || overf.: over-

veje; overtænke. Holb.NF.1.48. han har over-
regnet dette Givtermaal, han har havt det
paa Prøvestenen; der er intet mere ved
at giøre. Biehl.(Skuesp.IlI5.31). (Grijfen-
feldt) havde stedse Øine og Tanker hef-
tede paa de Hovedstater af Europa, han
reisde i; han eftersaae deres Indretninger,
og overregnede deres Fordele og Mang-
ler. MaW./S^jff. 595. -regning, en. [I6.1]

[-irai'nei],] (nu 1. br.) vbs. til II. -regne (ell.

regne over^; beregning; overslag; ofte iforb.
gøre overregning, da jeg havde .. seet
de fornemmeste Curiositeter der, giorde
jeg Overregning med mine Penge, og be-
fandt, at Skatkammeret kunde snart blive
udtømmet. Overs. afIIolbLevned.16. lad os
giøre en Overregning over den Lyksalig-
hed, vi har og kan have ved Skriften og
dens Lydighed. OGuldb.Br.l38. Det viste
sig ved Overregning, at den . . medbragte
Sum . . nær var opbrugt. RSchmidt.FO.43.

II
konkr. : skreven ell. trykt beregning ell. over-

slag, hans Gisninger over det virkelige
Antal af Mennesker som befinder sig paa
Jorden, hvoraf man har læst nogle af hans
Overregninger i de Danske Post-Tiden-
der. LTid.l754.214. L -rejse, en. [I6.2]

{jf. II. -rejse samt ty. iiberreise) (længere)
rejse til lands ell. (navnlig) til vands over til et

sted; overfart. Amberg. har De haft en
god Ovqttq\sq? Scheiler.MarO. vi havde
godt vejr paa overrejsen til Aarhus (0:
fra Kbh.), men paa hjemrejsen var det en
forrygende storm I II. -rejse, v. [I6.2]

[-irai'sa] (ænyd. d. s.; jf. I. -rejse samt ty.

iiberreisen; nu næppe br.) rejse bort (over
vand) til et sted; (nu:) rejse over. Kong
Christian var self . . ofverreyst til Fyen.
Slange. ChrlV. 1231. Amberg. -rend, et.

[18.2] (dagl.) vbs. til -rende 3: det at over-
rende ell. (især) at blive ell. være overrendt,
overhængt; overløb (2). han fik dagligt Over-
rend af Folk . . der klagede ham deres
Nød. Grundtv.Snorre. II.100. KMunk.DeUd-
valgte.(1933).23. jf.: Det fungerende Fi-
nansudvalg (klagede) over et Overrend og

en Overlæsselse med ministerielle Sager.
Hørup.III.342. -rende, v. [-jr^n'a] vbs.jf.
-rend. {jf. ty. iiberrennen) 1) [14.2] (nu
næppe br., jf: „usædvanligt." MO.) bringe
til fald, vælte x>ed at støde paa i løb; løbe over
ende. *Den største Vove-Hals, som hver vil

overrende . . | Han skrækkes ofte bort for
Skyggen af en Mand.JFriis.^ii. *Han hilste,

vilde mig forbi —
|
Min Hest ham over-

10 rendte. Oehl.RL.21. || i billedl. udtr. *selv
jeg (0: en vraget elsker) maa tilskrive mig
den billige Straf . . | At her jeg overrendes
af din Lykkes Hest (o: at jeg kommer til

dit bryllup). OehlXn.341. 2) [I6.1] (dagl.)
m. h. t. sted, omraade: rende igennem paa
kryds og tværs; gennemstrejfe overalt; besøge
i overvældende antal, overalt, hvor moderne
Kulturmennesker overrender et uberørt .

.

Landskab. JakKnu.LF.80. Udstillingen er
20 maaske ikke just overrendt i de varmeste

M2iTineåQT.WanSGher.(PoU^I\2l928.15.sp.6).

3) [1 8.2] (dagl.) m. h. t.person : hjemsøge ; plage

;

overløbe (3). Amberg. forsmaae ikke en tak-
nemlig Lykønskning til Dit (0: Luthers)
Ægteskab — strax samme Dag blev Du
neppe overrendt af Lykønskende. XterÅ;.

Xlll.443. Han var meget berømt . . og
derfor meget overrendt af Berømtheds-
3ægere.Pol.^/6l934.4.sp.5. f -rest, en. {efter

30 <t/. iiberrest ; til iiber i bet.: tilovers) hvad
der bliver tilovers; rest; levning. vAph.(1759).
Meconium (o: barnebeg) er den ufordøje-
lige Overrest af Modervandet. Her^oWf.
(PhysBibl.XIII.405).
Overret, en. (f Ober-. Holb.DNB.566.

Slange.ChrIV.14L Stampe.L333. jfVSO.
IV.03). {ænyd. ober-, overret i bet.2;jf. ty.

obergericht og (m. h.t. bet. 1) oberrecht) \)

(jf. Overrettighedj f højeste rettigheder;
40 øverste magt, myndighed, alle Rigets Stæn-

ders deputerede (havde) offentlig paa Slots-

pladsen . . overgiven Hans Majestæt Over
Kæt og hyldet hannem paa nye til at være
een Souverain Konge. Borrebye. TF. 158.
vAph.(1772).IIL 2) (jur.) ret i anden in-

stans; domstol, til hvilken underretternes
afgørelse kan indankes; i Danmark om de
1919-20 ophævede landsoverretter, der afløstes

af landsretterne (2.2). LandsDommerne, og
50 de, som nogen OverRet betiene. DL.i—
5-20. Holb.DNB.677. Underrets-Dommes
Indstævning for O verretten. Stampe.1.334.
Munch.S.*'(1908).97.

\\ f om en overkrigsret.

ChrVsKrigsrInstr.28.34. \\ overf. Stub.33.
•Kulturens, Kunstens, Smagens Overret.
Bagge8.IIl.148. Brandes.V.96. Overrets-,
i ssgr. ['(ouarir^ds-; ogs. (især i Overrets-
sagfører

;
^Z^Z^s.) (OuarBds- og hovedtryk paa

sidste led] (især jur.) til Overret 2. -asses-
60 gor, en. (jf. -dommerj til 1919: medlem

af en landsoverret. Amberg. Schand.F.387.
-dom, en. Overrets-Dommes Indstævning
for Høieste-Ret. Stampe.L334. JurFormu-
larbog.^(1880).95. -dommer, en. (jf-sis-

sessor; sj.). Saaby.'' -j astitiarins. en. til

1919: formand for en landsoverret. Kaper.

^

XVI. Rentrykt » /u 1934 8
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-prokurator, en. (foræld.) betegnelse for

de sagførere, der var berettigede til at proce-

dere for en overret (benævnelsen 1868 afløst af
Overretssagfører;. Lov^Vtl868.§14. EHen-
rich8.MF.n.l86. -sagforer, en. (jf. -pro-

kurator; betegnelsen 1919 officielt afløst af
Landsretssagfører;. Lov^^U1868.§l. ORung.
Nov.I.203. -stæTiiiiig:, en. JurFormular-
bog.H1880).348.
Over-rettig:hed9 en. (^.Z/". Overret 1 ; nu lo

næppe br.) forrettighed; prærogativ. en Cæ-
saris Insignia, Over-Rættigheder og Yær-
åisheå.LTid.1737.280. -ride, v. [-ivVdQ]

(jf. ænyd. override, om vand: overstrømme
noget, samt <«/. iiberreiten) 1) [16.5] (nu sj.)

ride hen over. jf: *Hun (o: Ran) vinkte
Skade, som kom paa sin Hest | . . det var
Østens Blæst.

| Og Snekkernes Master hun
overreed; | Som Pinde de brast i Bølgerne
ned. 0ehl.XXXII.212. || især: vælte, tilføje 20

skade ved at ride over ell. mod; nedride (2).

vAph.(1764). Enhver Lapsinde . . har fuld-

kommen Rettighed og Raadighed til at

override og overkiøre Folk paa Gader,
Stræder. Rahb.Tilsk.1798.734. (han maatte)
skynde sig afveien, for ikke at blive over-
reden af en Flok lystige, unge Herrer.
Ing.EF.VI.21. 2) [12.4] (nu næppe br.)

m.h.t. ridedyr: forride (1); skamride. Naar
en Hest er oiveT'TQdien.HesteL.(1703).C6v. 30

-ridse, v. [15] (1. br.) ridse over det hele;

overtegne, ødelægge med ridser. Væggene
var hvidkalkede,men overridsede med ube-
hjælpsomme Billeder. BC7.ss.JiZ.50. -rig;,

adj. [I2.3] {jf. ty. iiberreich samt ovenrig;
QØ, sj.) meget, overvældende rig; overf.: meget
rigt begavet. (Shakespeare) med sin over-
rige Natur. Brandes.VIII.524. Huset . . var
overrigt paa antike Mønter, Cameer, Gem-
meT.sa.MjB.55. -rinde, v. [15, I6.1] [-iren'o] 40

{ænyd. d. s., fsv. overrinna; nu næppe br.)

rinde, flyde, strømme hen ell. ud over no-
get. *Det røde Biørne-Blod det overrandt
hans Skiæg. ReynikeFosz.(1747). 73. Am-
berg. -risle, v. [15, I6.1] vbs.Ang (Blich.
(1920).XXI.230. Trap.'^II.777. NaturensV.
1914.349). (især fagl.) fugte ell. gøre (let)

vaad ved at lede vand (i fine straaler) hen
over; spec. (landbr.): vande (et areal) ved
at lede vand hen over det. en ikke ube- 50

tydelig Strækning Hedejord fer) nu ved
Overrisling . . forvandlet til Engbund.
Blich.(1920).XXI.200. daglig at overrisle
Gaden meåYsnid. Adr.^''/7l852.2.sp.l. disse
Grave have Afløb . . til en Eng, som der-
med overrisles. rra;?.^J/.506. LandbO.IV.
727.

II overf. hans Tales Strøm . . over-
rislede det lyttende F'igehaTn.Schand.SB.7.
Brandes' Afhandling om Napoleon over-
risler os med Begejstring. Tilsk.l917.II. 60

455.
II

hertil bl. a. (især landbr.) Overris-
lings-anlæg (OpfB.UV2.89), -apparat (spec.

om et særligt brandslukningsapparat, „sprink-
ler". OpfB.*IV.662), -eng (S&B. Overris-
lingseng er i sine forskellige Former den
sædvanlige Form for Vandingseng. Landb

O.IV.726), -mark (OpfB.UY2.89), -mose
(mose, der opstaar, hvor kilder træder frem;
vældmose. SaUXVII.323), -system (Sal.V.

1127). I. -rive, v. [-iri-'va] vbs. -ning

(se u. bet. 2). {ænyd. overrive, rive hen
over; især i perf. part. ell. som vbs.) 1) [I6.1]

rive let ell. overfladisk; ogs.: rive paa ny.

1.1) (1. br.) i egl. bet. vAph.(1764). Far-
ven maae endnu engang overrives. FSO.
1.2) {jf. rive en noget i næsen ('w. Næse
sp.l69^^); sj., nu næppe br.) dadle; irette-

sætte. *Tør du med haarde Ord din Hus-
bond over-rive? Helt.Poet.46. 2) [16.6] rive

itu; rive over. to overrevne Papirsstrim-
ler, som passede sammen. Ing.EF.III.215.
Hannover&Smith.Papir.l81. i billedl. udtr.

:

Alle mit Livs Traade vare, som overrevne
med eetRahb.E.V.130. KLars.Ix.l6.

\\

som vbs. Overrivning ved Materialprøve.
TeknMarO. (sj.) billedl.: brist, til de ma-
terielle Vilkaar havde Burckhardt (0: i

„Renæssancens Kultur") ikke . . taget til-

strækkeligt Hensyn, men ved saadan Sam-
menfatning til et stort Hovedskue maa
enkelte Overrivninger kunne hænde. Johft

Steenstr.HN.33. II. -rive, v. [I6.1] [-,ri.'v8]

vbs. -mng. (l.br.) behandle, bearbejde (let) med
en rive. VSO. Levin. Smelder (et Produkt,
der fremkom ved Overrivning af Logulvet
mellem hvert Udlæg af Neg til Tærskning).
AarbLollF.1934.26. -ro, v. {ænyd.d.s.ibet.2.)

1) [I6.2] (nu sj.) føre over (et farvand) i ro-

baad; sætte over; (alm.:) ro oi)er. en Flaade
. . hvorpaa vi med vores Æsel blev over-
roed. Xric?.i7m50i. VSO. 2) [16.5] t ro i

sænk. VSO. 3) [19] f ro stærkere end en
anden; overgaa i roning. VSO. -rose, v.

[I2.3] [-iro'sa] (især i perf. part.) rose stærkt,

overdrevent; forrose; skamrose. Brandes.I.
110. jeg kan vist uden at overrose mig
selv paastaa, at jeg alle mine Dage har
været et . . flittigt Menneske. DagNyh.'^^U
1922.4.sp.3. Den overroste Vin var tung
og sur. FoWil928.15.sp.5. -ru(e), v. [I6.1]

[-iru'(8)] (jf. opru(e); nu næppe br.) m.h.t.

tøjer: danne luv paa ved runing. OeconJourn.
1758.216. -rnile, v. [I6.1] [-rul'ø] vbs. -ning.

lade noget rulle hen over noget andet; bearbej-

de ved rulning; især som vbs., om metode ved
metaltrykning, hvor trykningen udføres v.hj. af
en lille rulle. OpfB.UIIl.156. -rum, et. (jf.
over- 1.1; l.br.) øverste rum; spec.^: overlast

(1). Larsen, -rnmple, v. [I8.2] [-irom'fcZa]
"

. -ing (LTid.1731.615. Se'

§12. Heib.Poet.II.191. MilTeknO.). {ænyd.
d. s.; fra <?/. iiberrumpeln; til <y. rumpeln,
larme (se rumle;, og egl. : overfalde med larm)
1) komme bag paa; overfalde; især om fjende:
besejre, faa bugt med, faa i sin magt ved
pludseligt overfald; ogs. (nu sjældnere, jf.
PEMull.H30): overraske (1). Printz Euge-
nius (er) gaaet forbi alle Festninger for at

overrumple Fiendens Armee. Holb.Kandst.
II.3. Jeg beder . . om nogle dages dilation
(o: udsættelse med betaling af skat), men i

steden for at bekomme et svar . . over-
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rumpies ieg dagen efter med execution
(o: udpantning v. hj. af en korporal og to

ryttere).8a.Brv.97. de ville overrumple Elfs-

borg. Slange.ChrIV.153. lad da . . Din Tie-
ner hænge, som man har overrumplet, da
han vilde stiæle Dit Sølv-Bordtøi. S/cwesp.

V.438. (mangen) Fodgiænger . . vilde være
glad ved at age en Station imellem . . for

snarere at overrumple en længselfuld ven-
tende Kone. Bagges.L.I.251. OttoLiitken.Fa'
takisOiftermaal.(1928).83.

||
(sj.) overvælde;

overmande. Da overrumplede (han) hendes
Styrke og kyssede hQnåe.Schand.BS.lOl.
2) overf. 2.1) (nu sj.) om naturtildragelse

olgn.: overraske (2.i) ; overfalde, (flaaden blev)

af saa heftig en Virvelvind . . overrump-
let, at 21 Skibe . . aldeeles ginge til Grunde.
LTid.1732.751. Eauch.V.340. 2.2) (nu næppe
br.) bedrage; narre, hemmelige og offent-

lige Fiender bruge tusinde Konstgreb til

at overrumple hans Uskyldighed og hans
Dyd. JSneed.III.130. 2.3) (nu 1. br.) for-
bavse; overraske (2.2); ogs.: dupere. Lange-
bek.Breve.387. Ved det at (forlystelserne)

blive dig alle forud bekiendte, saa vil

du ingen behagelig Overrumpling af dem
iinåe. Prahl.AH.IV.129. Hvad der paa en
særdeles behagelig Maade overrumplede
mig her, var Giensynet af min gamle Re-
gentsven. Bagges. L.I.286. videnskabelige
Societeter, hvis Medlemmer kunne være
overmaade vel bevandrede hver i sit eget
Fag, men slet forvarede mod . . smaa Over-
rumplinger paa deres Collegers Omraade.
Gosch.B.72. Med Robert Svendsen regne-
des der kun i andet Plan (o: i en flyver-
konkurrence), men den 17. Juli . . ankom
han ganske overrumplende til den svenske
Flyveplads. ifwwsm.iS.iO^. -ruste, v. [16]

{efter ty. iiberrosten; nu næppe br.) blive

helt overtrukket med, angrebet af rust; ruste

(over det hele). VSO. || i pass. Overrustes.
vAph.(1764). -ryg, en. (jf. over- l.i; zool.)

den øverste del af ryggen, partiet mellem skul-

derbladene, hos fuglene. Kielsen.Naturhist.

II.(1809).5. Papegøjefinke med graa Over-
ryg. Wtese.T.7.^7i. -rykke, v. vbs. -ning
(VSO. Larsen.). 1) om (rykvis) bevægelse.

1.1) [14.2] (710.) som vbs.: drejning C„Hos
Skiløberne: en Svingning til een af Si-

derne." 750.^. naar der . . commanderes:
MarschI . . da følger den staaende Fløi-
mand med ved Overrykningen. Vinter-Exer-
ceer-Reglement forSkieløberne iNorge.(1804).
17. 1.2) [16.2] (sj.) som vbs.: det at rykke
frem over en vis strækning; fremrykning.
Larsen. 2) [16.6] (nu sj.) rykke, rive i no-
get, saa det brister; rykke over. VSO. jf:
Hvad der endnu bandt dem sammen var
kun gjensidig Frygt og Nød; dog det var
et knuddret Baand, som ofte var nær
ved at overrykkes.Ing.EM.IIL205. -ræk-
ke, V. [16.8] v&s.-else (Larsen. FvJessen.Men-
nesker jeg mødte.(1908).166. Østrup.(Gads
Mag.1930.420)) ell. (nu I br.) -nlng (vAph.
(1759). VSO. (CKnudsen.) Fastrupbogen

„Klaps".(1911).241). (ænyd. overrække, ræfc-

ke, strække sig ud over, fsv. ouirråkkia, naa
ud over; jf. ty. Uherreichen; især GJ) over-
give; overlevere; især: overgive paa formel,
højtidelig vis. vAph.(1759). Nogle over-
sendte Foræringer til Fødselsdagen . . bleve
hende overrakte af den kjerlige Fader.
TMørch.MitLevnet.L(1831).88. hendes Hat
flyver hen til mig, som bliver den Lykke-

10 lige, der skal overrække den. Kierk.1.325.
Ingemanns 70aarige Fødselsdag, da de
unge Piger havde indsamlet til et Guld-
horn, de vilde overrække ham.HSchwanenfl.
In.451. Petitionen . . skulde overrækkes
Regeringen i Slesvig af en Deputation.
HFHanss.T.II.34. Den østrigske Minister
i Berlin . . kommer i Begyndelsen af Okto-
ber til Kjøbenhavn for at overrække sine
Akkreditiver. FoUy9l925.7.sp.4. \\ om dedi-

20 kation ell. udsendelse af et skrift, dette Skrift,

som Deres Kongl. Høyhed i Dybeste under-
danighed overrelikes. LTid.1740.435. der-
for overrækker jeg glad min . . særdeles
elegante og nitide Nytaarsgave til et høist-

æret Fublikum. Kierk.V.17. -r»r, et. [2.8]

^ rør af tyndt staalblik, der omslutter ge-

værpiben. MilTidsskr. 1891.28. (geværets)
Løb er hedt af mange Skud. Overrøret
brænder i min venstre Haand. Bønnelycke.

30 Sp.38. -rare, v. [12.3] [-iro-'ra] (især iperf.
part.) røre for meget; fx. om blanding af
beton: en overrørt Beton. Suenson.B. III.
456.

II overf.: gøre stærkt bevæget, rørt. du
forlanger vel ikke, han skal blive over-
rørt ved at faa 10 øre i drikkepenge

j

-raste, v. [19] {sv. overrosta; sj., nu næppe
br.) besejre ved afstemning; overstemme (2).

denne Forsamling kunne vi let faae paa
vor Side, naar vi lade Saxerne sidde i den,

40 thi da ville de snart overrøste de faa
Danske. Suhm.(SkVid.XII.188). sa.(smst.

206).
overs, adv. i forb. til overs, se til-

overs.
over-saa, v. 1) [15] (især i perf. part.)

tilsaa (med sæd, frø olgn.); besaa. naar Jor-
den er lidet harvet, oversaaes den med
Kalk. OeconJourn.1758.37. VSO. || især bil-

ledl. ell. i sammenligninger: bestrø (tæt). Den
50 hele Landstrækning . . er oversaaet af

(^alm.: meå)Y2ihTikeT.Thiele.Breve.267. *saa-

langt som man kan see,
| Er Mark og Skov

som oversaaet med Snee. Pa}M.(1909).II.
11. en med Klatter oversaaet Malerdreng.
LFeilb.SS.892. Feilb. 2) [12.3] (landbr. ell.

dial.) besaa for tæt; især: saa saaledes,

at det ene kast gaar ind over det næste.

JHSmidth.Ords.106. OrdbS.(Fyn). -sadle,
V. [4.1] [-(Sad'la] (tøm.) m. h. t.(tag)spær:

60 befæste til tømmerfodstykket v. hj. af en ud-
skæring, „sadel", i spæret. LandmB.III.354.
-sa{;le, v. se -savle, -sal, en. {ænyd. d. s.

(og ovensaU; jf. over- l.i; mi næppe br.,

sml.: „Kaldes nuomstunder blot Sal.** VSO.)
sal ovenpaa (i andet stokværk, paa første

sal) i et hus; ogs. om hele etagen over stue-

8'
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etagen. Borrebye.TF.666. de (gik) op paa
den Oversal, hvor de holdt deres Samling.
ApG.1.13(0Guldb.). -salte, v. [-|Sal'(ia]

vbs. -ning (VSO.). (nu sj.) 1) [16.i] salte fuld-

stændig, over det hele; gennemsalte (VSO.);
ogs.: salte paa ny. vAph.(1759). VSO. 2)

[12.8] salte for meget. vAph.(1759). jf.: hæ-
derlige Mennesker, der har lagt deres
Ho'der i Blød som oversaltede Klipfisk .

.

under Udarbejdelsen af deres „Skatte-
blanketter". HAaars6.ili.58i. -sande, v.

[15] [-isan'a] (vist kun i perf. part.; fagl.)

dække med et lag sand (ved sandflugt, over-

svømmelse olgn.); tilsande. Schand.RP.383.
(en) delvis oversandet Strimmel Agerland.
Trap.^IXM3. -sanselig:, adj. [12.4] {jf.
ty. iibersinnlich samt over-fornuftig, -na-
turlig; især filos.) som ikke kan opfattes

med sanserne; som gaar ud over erkendelsens

grænser; aandelig; metafysisk; transcenden-
tal, disse høie oversandselige Ting . . ligge
uden for Menneskets nærværende Erfa-
Tmgskreds.Birckner.II.284. altOversandse-
ligt eller hvad der vel er virkeligt, men
dog ved de ydre Sandser ikke kan erfares.

NTreschow. ChristendommensAa7id.(1828).41.
Guds Eenhed og oversandselige Natur.
Ørst.II.lO. Det er jo nemlig intet ringere
end de højeste oversanselige (Bra7ides.Hol-
berg.(1884).190: metafysiskej Opgaver, som
lægges for Jeppe. Det er Spørgsmaalet
om Jeg og Ikke-Jeg.Brandes.I.lOS. den
oversanselige verden, det overnatur-
liges verden. Mynst.Betr.1.54. vore Organer
nægte Aanden Bistand til at trænge ind
i den oversandselige Yeråen.JJPaludan.
Er.l.

II
som subst.: det oversanselige,

aandens, det overnaturliges verden. Mynst.
BIS.II.97. (Bødtcher) havde ikke den nye
Tids Lyst og Trang til . . Vidnesbyrd om
det Oversanselige (Brande8.DD.129: Trans-
scenåente). Brandes. 1. 550. || hertil (l.br.)

Oversanselighed. VidSeUkSkr.II.3. -save,
V. [16.6] [-isa'va] vbs. -ning (VSO. MO.).
dele, skære over med en sav; (alm.i) save
over. en i Midten oversavet Tønde, der
kunde bruges til BoTå.Hauch.II.233. BøvP.
AD.67.\\i billedl. udtr. *Hvad var mit Huus,

|

Hvis selv jeg (o: dronningen) oversauged
Stolperne,

| Som bærer det (o: skilte mig
ved mine tro mænd)? Oehl.IX.256. som
udøvende Dramatiker . . føler jeg Betyd-
ningen af ikke at oversave den Gren,
hvorpaa hele den dramatiske og musik-
dramatiske Kunst sidder (o: ikke at ned-
lægge det kgl. teater). OBung.(BerlTid.^^U
1934.M.6.sp.4). -savle, v. [15] [-,sau'l8]

(nu sj. -sagle. VSO. JakHans.Neropolis.
(1899).259). vbs. -ing (VSO. DanmHVC.
537). lade sit savl flyde over; besudle med
savl. VSO. Hundene oversavlede Madam
Gabriels nye Kjole, men . . det plettede
ikke. HCAnd.IV.362. den Fjærmer . . tog
Mulen fra Vandfladen — nu stod den og
oversavlede den Nærmers Hals. JakKnu.
GP.85.

II
overf.; især: rose overdrevent. *Spæk-

høkeren, som Ingenting forstaar, |
men

med sin Viden Alt vil oversavle. Drachm.
HI.llO. Denne Mand . . som han havde
beundret og — ja, han vilde nu bruge et

stærkt oversavlet Ord, der hang som en
flov Løgn på Hvermands Læbe — elsket.

Hebo.MD.85. nu skulde han oversavles af

denne vamle Ros. Ole8enLøkk.NH.I.155.
overse, v. ['(ouarise'] præt. oversaa;

10 part. overset, vbs. -else (s. d.), jf. Oversigt,

Oversyn. {ænyd. d. s., jf. glda. over se med,
se bort fra, forbigaa (jf. bet. 3.2-8^, fsv. over-,

overse, eng. oversee, ty. iibersehen; jf. se

over (u. se), oldn. sjå yfir; til HL over
16)

1) (jf. in. over 16.1^ lade blikket vandre
langs noget; se hen over. 1.l) se ud over et

større omraade fra et forholdsvis højt liggende

sted; have (frit) overblik over; over-
20 skue; ogs. (jf. bet. l.i): holde øje med. et

Sted i Asgard, fra hvilket Odin overseer
den hele Yeråen. Eiv.(1914). III.83. det
store sjællandske Landskab, som man over-

saa fra den højtliggende Bygning. PMøll.
1.397. han kunde overse Vejen uden selv

at ses. Drachm.VD.66. for Jægeren gjæl-

der det om at oversee det størst mulige
aabne Stykke.Bogan.I.18. Kongen iler

hurtig gjennem . . Scenen, standser inden-
30 for Søllerne og overseer Salen. Recke.KO.

88.
II

uegl. *et klart
|
Og kraftigt Blik, som

Solens naar den overseer | Sin Jord. Oehl.

L.I.264. (nu 1. br.) m. subj.-skifte, om sted,

hvorfra man kan faa overblik, som domi-
nerer et omraade olgn.: en Fæstning, der
i en viid Omkreds kunde oversee . . Eg-
nen.Blich.(1920).XXVIIL13. De modsatte
Vinduer . . oversaa en Flade, som Aars-
tiderne kolorerede med skiftende Farver.

AO JacPaludan.F.43. 1.2) betragte noget i sin
helhed; dels: tage et overblik over, danne
sig et indtryk af noget ved hurtigt at omfatte
det med blikket; iagttage; overskue; dels

overf.: i tankerne gøre sig noget klart; danne
sig et skøn over, en vis opfattelse af; be-
tænke; gennemtænke; overveje. Makka-
bæus oversaae den tilstedeværende Mæng-
de.^xlfafe/c.i5.^i. (jeg) tilstaaer, at jeg endnu
ikke overseer alt, hvad der behøves der-

50 til (o: at paatage sig arbejdet). JSneed.IV.
102. (jeg) faldt i en behagelig Henryk-
kelse, da jeg oversaae den utroelige Sum-
me Penge, som vil løbe ind ved alle disse

Atgiiter. Ew.(1914).II.109. Jeg steg op i

det høieste Taarn i Byen, for at oversee
den hele Ødelæggelse. jBa.^^'es.D 7.7X^^.9.
*Den, der overseer sin Fare, |

Kan und-
gaa åen.0ehl.HS.151. Delenes Beliggenhed
simplificerede han ved at lade Modellen

60 indtage en hvilende Stilling, der let lod sig

overse forfra. Wanscher. KaiNielsen.(1926).
12. Han oversaa deres Forhold, saaledes
som det havde været. Søiberg.HK.20. føl-

gerne heraf er næppe til at overse
i
ofte

i udtr. som overse situationen: Schand.
TF.II.314. Han oversaa' hele Situationen.
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At ro op imod denne Vind og Sø var for

hans Kræfter umuligt Drachm.PV.51.
\\

(nu 1. br.) faa ell. skaffe sig en oversigt over

noget. Man burde have Ordregistere, ord-
nede saaledes, at man oversaae alle Ord,
der henhøre til en vis Gjenstand, f. Ex.
alle Ord, der henhøre til Lys og Lys-
virkninger. Ørst.IX.lO. Vi have nu overr
set alle Selvlydene i Modersmålet, i^asfc.

Refskr.55.
\\ (jf. bet. l.i) m. bibet. af under-

søgelse: inspicere. Hun havde med et øvet
Blik overset Bordet og konstateret, at der
manglede en Peberbøsse i Plat de ména-
gen.JVJens.H.61. sa.NH.125. \,z)(nusj.) se

noget igennem fra først til sidst; undersøge
i enkeltheder; efterse; gennemse. Naar en
har opfundet noget nyt, blive der for-

ordned Commissarii at oversee saadant.
Eolb.Anh.104. Stampe.IL464. ADJørg.I.
102.

II
især m. h. t. noget skriftligt; dels:

gennemlæse (flygtigt). Jeg havde før
kun løselig overseet (eksamensspørgsmaa-
Ze^j,nulæstejegdetigiennem med Agtsom-
hed. i^a/i&.TtZs/c.i^Pi.^^. Efter SLt (skuespil-

lerne) vare paaklædte havde Enhver nok
med at overse den Rolle de i forestaaende
Akt havde atuåføre.Friborg.EU.56. Bornh.
Samlinger.XVI.(1925).165. dels (nu næppe
br.): foretage en gennemgang (revision), hvor-

ved mulige fejl rettes; gennemse. Alt dette
er nu nøje og med mueligst Fliid over-
seet, og, efter gotfindende . . forbedret og
forklaret. LTid.17B7.13S. jf. (som gengivelse

af Zaf. incorrectus^ ; u-overseet. Gram.
Nucleus.1469. 1.4) (jf. bet. l.s) f føre til-

syn, opsyn med; inspicere, (det skal
være landmandens) første Bemøyelse, at
han nøye overseer sin Jord, efterforsker
den i Grunden, og veed grundig at dømnfe
om dens indvortes Yærdie. OecMag.1.229.
(Chr.III) oversaae sine Stater ligesaa om-
hyggelig som en retskaffen Huusfader sit

Ruus. Mali. SgH.17. jf.: i Borgergade er
næsten en Rakkerkule en mignature thi
foruden den store Møgdynge . . ligger der
end ogsaa tvende døde Hunde . . Det var
at ønske, at bemelte Sted blev overset
fra disse \Jhumskheåer.Politievennen.l798/
99.798.

2) (ænyd. d. s.; egl. til bet.l; jf. eng. over-
look, -see samt 1. forse 1; især iperf. part.;

dial.) se paa med „onde" øjne; forgøre,
skade med sit blik. Overset ('erj den, som
af spøgelses syn, er forskrekkedt. Mo<A.
S85. dfet er kun en kold Compliment . .

at sige sine Velyndere, at man troer sig
aldeles uværdig til deres Yndest — Om
Jeg og troede mig nu at være det saa
maatte dog Medusa eller en anden for-
steenende Gnome have overseet mig, om
Jeg tænkte at blive det længe efter slig
en OpmuntTmg.Ew.(1914).IV.361. Et krea-
tur kan blive „overset" o: forhekset, så
det viser sig sygt.Skattegraveren.1885.II.55.
Førend et nyfødt Barn bliver lagt i Vug-
gen, skal man „svinge en Kat" i den .. Naar

denne Forholdsregel er iagttaget, kan onde
Øjne ikke overse Barnet, og det kan ikke
. . blive forgjort. Krist.JyF. V1.255. MDL.
Feilb.y^i forb.vsere overset af en ugle
(åen store ugle.Kværnd.), (jf. uglesetj være
forhekset; i videre anv.: være forvildet, for-
styrret; ogs.: se daarlig ell. gnaven ud ; have
uorden i sin klædedragt, frisure. Rostgaard.
Lex.058b. Jeg troer, at jeg i Dag maae

10 være overseet af en Ugle! jeg glemmer
Halvdelen af det, jeg skal have med mig.
Skuesp.XI.272. F-SO.C^Almindeligt i Jyl-
land."). Er du velbefindende idag? Jeg
synes, du seer ud til at være — som et

gammelt Ord siger — overseet af en Ugle.
Gylb.X.59. Molb.Ordspr.360.

||
j9ar<. over-

set som adj.: vild; forstyrret; ogs.: uri-

meligt overgiven; overkaad. Rostgaard.
Lex.05Sb. MDL. iemn.(„Talespr.(Ran-

20 ders)."). OrdbS.(Lolland).

3) (jf. HL over 16.5 og 24.2; rette sit blik

mod noget fjernere, saaledes at man ikke ser

paa noget lavere ell. nærmere liggende; se

forbi; se bort fra. 3.1) m.h.t. person; egl.:

se op over ell. forbi en; især: lade, som rnan
ikke ser en; lade uænset; negligere; ogs.:

se paa med foragt; overf.: føle sig over-
legen; se over hovedet; se ned paa;
ringeagte. Erfarenhed ('viserj, at den ge-

30 mene Mand aldrig saa godt lader sig holde
i Ave og styre af den, de formene sig at

kunne oversee. Stampe.IL119. (han) seer
. . ned paa Folk med en Mine, som om
han oversaae dem. Oehl.RE.104. man maa
være Hovedet høiere end hvem man, staa-

ende paa sine egne Been, skal oversee.
Grundtv.DV.IV.277. Hun er sikkert ved
det første Møde i Selskabslivet blevet over-
seet. FruHeib.(Gylb.I.7). dette syntes mig

40 . . at være en passende Hævn at tage for
al den Uvenlighed og Overseen, han al-

tid havde vist mig.ThomLa.EL.8. (jf.
ugleset samt bet. 2:) af alle Dyr var den
(d: ællingen) overseet for sin Grimhed.
H.CAnd.V.307.

\\
part. overseende som

adj., (nu sj.) ringeagtende; overlegen. HC
And.III.332. med et koldt, næsten over-
seende Pflegma henkastede jeg et Par
Ord til hende. Kierk. 1. 309. Den under-

so lige, ligesom overseende Holdning, hun
indtog overfor ham, gjorde ham . . mere
og mere urolig i Sindet. RGandrup.Mørket.
(1917).137. 3.21 m.h.t. ting ell. forhold: ikke

lægge mærke til; se bort fra; dels: med hen-

sigt lade uænset; negligere; glemme; dels:

undgaa at se ved uagtsomhed, uopmærksom-
hed; se hen over; springe over. (de) see
langt ud i Tiden . . oversee hvad der er

lige for deres Fødder. Rahb.Tilsk.1793.817.
60 •Jeg oversaae, forstod ei, skiønte slet kun

paa I Den Ømhed. Oehl.KG.328. Naar man
overseer et Bogstav, saa bliver hele Or-
det forvirret. Kierk.IV.158. Den Fremmede
forekommer meget paafaldende, hvis Ejen-
dommelighed den Indfødte overser. Bran-
des.IV.197. Mit Barn I naar du er syg, da
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oversee det ikke (Chr.VI: forsee dig ikkej,

men bed Herren, og han skal læge dig.

Sir.38.9. det er ikke udelukket, at Hun-
nerne (o: af en slags krabber) er mere tal-

rige, end man skulde tro, da de ved deres

Farve falder aldeles sammen med Omgi-
velserne, medens Hannerne paa Grund af

den store, stærkt farvede Klosaks ikke

er til at overse, NaturensV.1921.463. || (jf.

bet. S.3) m.h.t. urigtig handling, uheldigt for-

hold: bære over med; se bort fra; ogs.: til-

give. OeconT.VI.13. langmodig oversaae
og tilgav (han) Menneskenes Synder. Ing.

DM.186. de Embedsmænds Fruer i Byen,
der oversaa det Tvetydige i hendes For-
historie. Schand.TF.1. 229. Brandes.IX.97.

3.3) t uden obj.: være overbærende; især i

forb. m. med: bære over med; se igennem
fingre med. Gud derfor, som haver over-
seet i vanvittighedens tider (1819: med
Vankundighedens Tider haver Gud baaret
over^, byder nu alle mennisker allevegne,

at omvende sig. ApG.17.30( Chr.VI). Ingen
maa (i havnene) udkaste nogen Steen-Bag-
last . . Overseer og tier Havnefogden eller

Oldermanden mednogen herudi, skal Hav-
nefogden . . have tabt sin Bestilling. For-
ordn.^V9l73o.§9. 1 de små stæder må overses
med apotekerne, om ej så just befindes
hos dem alle de sorter (som) er navngivne
(i en farmakopé). Cit.l740.(KCarøe.Medici-
nalordningensHist.(1917).53). VSO. MO.

4) (til IH. over 19, men vist delvis knyttet

til bet. 3.1; nu næppe br.) se bedreend (en);

overgaa i indsigt, dygtighed olgn.; være
(en) aandelig overlegen. Tit overseer en
Kunstner i Gierningen dem, som i Indbild-
ningen oversaae ham.VSO. (han maatte)
finde sig i at spille en underordnet Rolle,

og at see den over sig, som han selv ret
vel vidste, han var istand til at oversee.
Blich.(1920).XI.33. Han overseerham langt
o : er videre end han i Indsigt, Dannelse.
MO.
Over-seelse , en. flt. -r. (ænyd. d.s. i

bet.l) vbs. til overse (ell.se overj; især i

flg. anv.: 1) f til overse 1.3 : gennemsyn;
revision, saa vit efter Registerings-Bøgers
og Haandskrifters Overseelse kand forfa-

ris. DL.5—2-80. vAph.(1759). 2) til overse
3. 2.1) (l.br.) i al alm. vAph.(1739). det rum-
melige Auditorium, Prof. Fr. Sneedorf —
med godmodig Overseelse af Alt, hvad jeg
og flere havde havt imod, at han uden
Concurs . . var blevet Kierulf foretrukket
— venskabelig overlod mig. Rahb.E.III.
193. han fortalte hende Erindringer fra

sin bittre Ungdomstid mellem stolte Drøm-
me .. og Overseeiser og Krænkelser, fordi
han var den Fattige. HCAnd.IV.289. (han)
vil overse det, saadan som hans politiske
Liv bestaar i bestandige Overseeiser af
det, der blev til Virkelighed. DagNyh.''^/io
1929. 9. sp. 2. 2.2) t til overse 3.3: overbæ-
renhed. vAph.(1759). -seen-hed, en.
(sj.) til (præs. part. af) overse 3.2: for-

sømmelighed; ligegyldighed, vor . . Ung-
dom herhjemme . . behandler Realkund-
skaberne med en uforstandig Overseen-
hed. Pont.LP.VI.43. -sejl, et. (jfover-l.!)

^ i flt., betegnelse for mærssejl, (boven)bram-
sejl og de øverste stagsejl. Funch.MarO.II.
102. TeknMarO. -sejle, v. [-|Sai'la] vbs.

-ing (vAph.(1764). HandelsO. (1807). 106.
D&H.). {ænyd.d.s.; især ^) 1) [14.2, 16.5]

10 sejle mod et skib, saaledes at det synker; sejle

i sænk. vAph.(1772).III. vi havde (skon-

nerten) saa tæt paa Siden, at det var et

rent Guds Under, at den ikke oversejlede
os. Drachm. STL. 231. Scheller. MarO. 2)

[16.2] (nu næppe br., jf. dog Oversejlings-
kort) bevæge sig over et farvand med et (sejl)-

fartøj; sejle over. vAph.(1759). Han er ny-
lig overseilet til England. FSO.

|i
m. obj.,

der betegner farvand. vAph.(1759). jf.: *for-

20 dum Jupiter har til Europa bejled
|
Udi

en Tyers-Gestalt, og Haved oversejled
|

Med Bruden paa sin bag. Pflug.DP.382. 3)
[191 (nu næppe br.) sejle hurtigere end (et

andet skib); sejle fra. VSO. Denne Brig
overseiler mangen Fregat.AfO. -sejlin^s-
kort, et. [-|Sai'lei|,s-] (jf.-se\ie2) ^ søkort,

der viser en forholdsvis stor del af jordover-

fladen. Scheller.MarO. KuskJens.Søm.349.
-sekretær, en. ff Ober-. Holb.DNB.698.

ao jy.Obersekreterer. Moth.S360). (ænyd.obeT-
secreterer; emb., foræld.) leder af et rege-

ringskoUegium ; især, indtill770, om lederne af
danske og tyske kancelli. Baden.JurO. Vilh
And.Litt.II.172. -selig, adj. [cr)U8r'se-'(8)li]

som kan overses. 1) (nu l.br., jf: „sieldnere."
MO.) til overse I.1-2: som let kan overses; som
man let kan danne sig en oversigt over; over-

skuelig. Aaens Oprensning og Udvidelse til

Udløbet i Liimfjorden var rigtignok et over-
40 seeligt Arhe\åe.Blich.(1920).XXII.78. Heib.

Pros.X.188. (udgiveren) anbringer sine Op-
lysninger paa en bekvem og let overseelig
Maade ved Foden af Teksten.EBrand.(Pol.
"^^101897. 2. sp.l). 2) (sj.) til overse 3.1-2:

som glemmes, negligeres, overses. Hvor ringe
og let overseelige vi nu end maatte være,
er det os dog ikke vitterligt at noget . .

Forbud endnu forbyder os at spørge (om
grunden til en skattepaalæggelse). Bredahl.

50 (Borchsen. ToDiatere. (1886). 59). -sende,
V. [I6.2] [-|Sæna] vbs. -else (Reiser.1.140.
Brandes.X.ll) ell (sj.) -ing (MO. S&B.).

(jf. -skikke; CP, især emb.) sende (en person
ell. en ting) bort, hen til et (især: fjernere

liggende) sted; ogs. m.h.t. skrivelse olgn.: til-

stille. Denne Erklæring blev oversent til

Kongen af Sverng.Holb.DH.III.250. De-
res Kongel. Majest. havde og allernaadigst
ladet oversende (til Grønland) nogle gifte

W Folk. LTid.1739.201. (jeg) har udgivet et

Bind Essays, som jeg hermed tager mig
den Frihed at oversende. Brandes.(Pol.*/it

1927.15.sp.3). Naar Folketinget anden Gang
faar et i Landstinget først behandlet Lov-
forslag oversendt, behandles det i den
Form, det har faaet i Landstinget, ^orr
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Folketing.§17. -sens* en. (j/.over- l.i samt
ænyd. over sengklæde, sengetæppe, ty. ober-,

iiberbett; 1. br. i alm. spr., tf. Larsen no.)

om sengetæppe, overlagen m.m. vAph.(1772).
III. ethvert Medlem af Husstanden læg-
ger sin Overseng, d. v. s. Overdynen eller

Tæppet, Uldtæpperne, Overlagnet og Ho-
vedpuden, over Ryggen af 1 eller 2 Stole,

straks naar Sengen loTlaåes.IngebMøll.KH.
84. smst.114. -sergent, en. (jf.-skærer 2)

^ til 1922: indehaver af næsthøjeste grad
blandt de fastansatte underofficerer. Tjene-

steregl.267. -sidde, v. [23.1-2] [-ised'a] vbs.

-else (i bet.2: SalXII.lOOO. LovNr.250yio
1932.§962) ell. (i bet. 1) -ning (S&B.; se ogs.

ndf.). {ænyd. d.s. i bet. 2, jf. glda. oversidde,
være til stede ved, deltage i; sml. mnt. over-
sitten, fy. iibersitzen) 1) (kun i præs. part.

og som vbs.) intr.: sidde over. l.i) (skol.) om
elev; dels: blive tilbageholdt paa skolen efter

skoletidens ophør som, straf; sidde efter; i

præs.part.: De oversiddende Disciple giorde
megen StøLVSO. D&H. som vbs.: Den uhel-
dige O versidden, som endnu bruges i visse

af vore Skoler. VortHj.12.19. Du kan melde
dig til Oversidning, sagde (læreren). KLin-
demann.Vi skal nok blive berømte. (1933). 13.

dels: blive tilbageholdt et aar i sin klasse;

ikke blive rykket op; gaa klassen om; i præs.
part. : D&H. som vbs.: Oversidning. PoU^/lo

1917.5. 1.2) ikke tage del i morskab (dans,

spil); især om fjerdemand i Vhombre, bridge
ell. om baldame, der ikke bliver engageret; i

præs.part.: Saavel de Medspillende, som
den Oversiddende kunne fordre Spillet

omgivet. 750. Desværre bragte Frøken R.
ham iøvrigt ofte til at svigte sine ridder-
lige Principer: i Tnklinationsturene glemte
han næsten ganske, at der var oversid-
dende Damer ti[iYeråen.Tops.I.56. Spille-

bog.(1900).37. 2) (jur.) trans., især m. h. t.

aftalt frist: lade uænset; ikke overholde; for-
sømme; m. h. t. befaling: ikke efterkomme;
sidde, være overhørig. Moth.S166. Politie-

retten (skal), naar nogen anmeldes for den,
at have oversiddet Anordningens Bud, be-
sørge den Skyldige indkaldt Folitievennen.
1798/99.221. Oversiddes Fristen, bliver Af-

fiften at betale med det dobbelte Beløb.
m^^1^1861.§27. JurFormularbog.^173. jf.:

*næste Dag
| Han Gildet spildte (d: ved

at forlade det), for, saa faldt hans Ord,
|

Ej sent paa Aar at oversidde Bør. Grundtv.
PS.II.219. -sidder, en. [-jsea'ar] flt. -e.

til -sidde (ell. sidde over^. 1) (skol.) til

-sidde l.i; dels (nu l.br.): elev, som sidder
efter; eftersidder. S&B. D&H. dels: elev,

som ikke rykkes op. Drachm.E0.223. der
krævedes Flid (i skolen), og hvis han ikke
Eræsterede den, vilde han med Sikkerhed
live Oversidder. JacPaludan.TS. 126. 2)

til -sidde 1.2 : person, som sidder over ved,
ikke deltager i dans, spil. Tienerne lider
ikke Oversidderne, da de ingen Kortpenge
give. 750. Oversidderne, som ikke komme
med i Dandsen. Kierk.III.91. HBegtr.DF.

11.43. -side, en. (jf. over- l.i samt Op-
side^ øverste, opadvenaende side ell. flade af
noget, (han) pudsede et Par Støvgran af
('Aaf^e-^Skyggens Overside. Schand.BS.69.
(saalbænke) kunne være af hugne Sten .

.

med skraa Overside og Vandnæse paa Un-
dersiden. Gnudtzm.Hu8b.47. Hovedet (hos
kasuarerne) bærer paa Oversiden en benet
Ksim.Brehm.DL.m3.17.

10 Oversig^t, en. ['(nuarisegcZ] flt. -er. {efter

ty. iibersicht, vbs. til ubersehen, se overse;
til HI. over 16.i og 10.5) vbs. til overse I.1-2.

(ofte i forb. m. over ell. (nu næppe br.) af.

Rask.Udv.L26. Heib.Pros.1.376. jf.MO.).
1) (nu 1. br.) det (fra et højtliggende sted)

at se ell. (navnlig) at have mulighed for at
se frit ud over noget; overblik {I); udsigt.
hvilken fortryllende Udsigt, eller rettere
Oversigt udenfor denne mie Bye. Bagges.

20 DV.X.392. Markdrivjagten er yderst mor-
som, da der er fri OversigtVigMøll.HJ.
157.

II (jf. overse l.i) det at (kunne) holde

øje med noget; opsyn over. en Høi, som
tilbød (generalen) en god Oversigt over
Troppernes Bevægelser. Lng.EF. XIII. 67.

Der maa ikke bade flere Elever paa een
Gang, end at der let kan haves Oversigt
over dem alle. Gymn.II.188. 2) (jf. overse
1.2j iagttagelse af en række enkeltheder; især:

30 begreb om, klarhed, udsigt over en sag,

et forhold som helhed; overblik (2). Criti-

ken (opleder) de skiønneste Træk, pirrer
Læserens Smag, giver ham et Vink at

standse ved de lyse Steder, som ved før-

ste Oversigt ikkun glimte, men nølere be-
skuede blinke. Jacobi.Luxd.18. For en let-

tere Oversigts Skyld vil jeg dele de herhen
hørende Steder af Evangelierne i to Ho-
vedclsisser. Horreb.IL305. med noget Selv-

40 studium kan (man) skaffe sig Oversigt over
disse Sprogs Bygning og indbyrdes For-
hold. Rask.Udv.1.2 7. I sine Studier søgte
han Indsigt mere end Oversigt.VilhAnd.
FM.182.\\ (7iu næppe br.) evne til at overse

noget; overblik (2 slutn.). *(guderne) Lee
ad mit (0: Lokes) Vid, foragte taust dog
ligefuldt,

I
Og tænke: hvad er Indfald imod

Oversigt? OehLni.178. *Jeg Heltero | Be-
regner saa; den klare Oversigt, | Der meer

50 nødvendig er, end Dristighed. Hauch.DV.
1.85. Heib.Pros.III.249. 3) (til bet. 2)
mundtlig ell. skriftlig fremstilling, der
giver et overblik over en sag; især: kort

referat af forhandlinger, udsigt over ho-

vedindholdet af noget; ogs.: skrevet ell. trykt

udtog, uddrag af en bog, liste, register
(i tabelform), der letter oversigten. *Din
Oversigt

|
Af Landets Tilstand har husva-

let m\g.Oe.hl.IV.39. Oversigt over det Kgl.
60 Danske Videnskabernes Selskabs Forhand-

linger. ('fto^ii^e^lS^^yf.;. Hvad han med-
delte var .. kun uskyldige literære Oversiff-

ter. Brandes.VI.350. oversis:t-bar, adj.

(sj.) til Oversigt 2: som (let) kan overses

(I.2); overskuelig, dette uhyre og vanskeligt

oversigtbare Lovkompleks. Pol.^*/ii 1921.5.
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sp.l. OTer»istUe, adj. (ogs. oversigtig.

Dannebrog}11^1898.l.sp.3. PoU^lil919.6.sp.

2). {efter ty. iibersichtig, iibersichtlich; til

Oversigt 2; l.hr., if. S&B. sj.) d.s. Larsen.

en klar og oversigtlig Skriftplakat. i^or-

skønnelsen.1920.47. let oversigtlige Forteg-
nelser over ..FagmteTåtvLT.NatTid}y9l920.

Aft.3.sp.2. Oversigts-, i ssgr. til Over-
sigt 1 og (især) 2; fx., foruden de ndf. an-

førte: Oversigts-artikel, -bog (Brandes.VII.

577), -liste, -mæssig, -sted (JVJens.HE.
178), -tabel, -l^ort, et. (fagl.) kort i min-
dre maalestok, hvorved man let orienterer sig

over et større omraade (i modsætn. til special-

kort i større maalestok over dele af omraa-
det). GeneralstabensKort.l :160000.1.(1914).
Indl. Rejselisteyiil933.1. \\ billedl (Høffdings
værker) giver et fortrinligt Oversigtskort
over hele vor Tids Tænkning. J^sen.LP.
54. -plan, en. (især bygn.) tegning, der

giver en oversigt over et terræn med alle dets

bygninger, haver osv.; situationsplan. Sal.'^

X'XI.467.
over-sintre, v. [15] [-|Sen'cZra] vbs.

-ing (Skrivter afNaturhistorie-Selskabet.IV2.

(1798).194). {fra /y.ubersintern; kun i part.

ell. som vbs.; nu sj.) overtrække med en mi-
neralsk skorpe; inkrustere. Rødagtig Brun-
steen . . forekommer imellem Jernblod-
steen, enten uformelig . . oversintrende
. . eller drypsteensagtig. jBrifwwic/?.ikf.505.

Mohr&Nissen.Ty.-da. Ordbog.II. (1904).710.
-sive, v. [16.i] [-|Si-'v9] (sj.) om vædske: ud-
brede sig sivende over noget. Regnen over-
sivede vore B.Måei. Stjerneskud.„FattigesJu-
leglæde".1911.45. -sjaslie, V. [15] (dagl)
gennemvæde ell. tilsnavse, tilsøle ved at spilde,

sprøjte en vædske ud over. en vældig Sø
(satte) ind over Motorfærgens Forstavn,
og vi . . blev aldeles oversjaskede med
Vand. Pol.^kl934.8.sp.5. \\

(jarg.) spøg. om-
dannelse af overraske, -sl^atte, v. [12.8]

()/. <(y. iiberschåtzen; tU, l.br) sætte over-

dreven stor pris paa; overvurdere (2). *Jeg
overskatter ei min egen Daad. Oehl.XI.173.
Fol.Vil921.9.8p.3. dette (er ikke) nogen
Hymne til den i Forvejen saa overskattede
Drik (o: cocktail). ERode.JM.61. -sl^atte-
raad, et. undertiden udtalt [couar'sgada-

irå-'5] (emb.) fra 1903-12 betegnelse for de for
hver amtsraadskreds (samt for Kbh. og Fre-
deriksberg) oprettede appelinstanser i skatte-

sager; efter 1912 undertiden som betegnelse for
Landsoverskatteraadet. LovNr.l04^^lbl903.
§20. -slcede, en. [2, Ib] (^, foræld.) læ-

der-dupskopaa ældre kavallerisabler, der dæk-
kede det nederste af den egl. skede. MilTeknO.
-sii.ib, et. (jf. over- l.i samt Ovenskibj ^
et skibs skrog over vandlinien. Roding. Sø
Lex.(1808). (Gaiatheas) Overskib var tem-
melig lækt, og trængte betydelig til Calidit-

nmg.StBille.Gal.1.67. Indtømrene i Over-
skibet. iS'c/ieZZer. MarO. -skibe, V. [I6.2]

[-isgi-'b8] vbs.-mng(vAph.(1759). Ørst.VIlI.
95. VBokkenheuser.FraEjderen tilAls.(1889).
136). {ænyd. d. s.) 1) (kun i perf part. og

som vbs.; m. overgano til bet. 2.2; nu sj.) abs.

:

sejle over (til et sted), de komme til Brun-
dusium, og merkede at Cæsar allereede
var overskibet. Ho/&.H^.J7. 598. de saae,

der var omtrent saa mange overskibede,
som de kunde godt raade med. Grundtv.
Saxo.III.137. Panserskibet „Rolf Krake"
havde hindret flere Overskibninger af

Preusserne. VBokkenheuser. Fra Ejderen til

10 Al8.(1889).136. 2) m. obj. 2.1) f m.h.t. far-
vand: sejle over; passere med skib. Eilsch.

Font.92. Med lige Skarpsindighed over-
skibe (indianerne) en stor Søe, endskjøndt
de hele Dage ikke see Land.FhysBibl.XVI.
386. 2.2) (især ^) m. h. t. passagerer og gods:

overføre med skib. Holb.DH.II.202. de
giorde Oplag af alle de Vahre, som send-
tes dem fra de Wendiske Steder, og over-
skibede igien til samme Norske vahre.

20 CPRothe.MQ.II.13. Liget (blev) bragt ned
til Kysten, og derfra overskibet til (øen).

PalM.UK.84. Scheller.MarO. billedl.: saa-

ledes (0: som Karon) overskibede Socrates
ogsaa Individerne fra Realiteten til Ide-

aliteten. Kierk.XIII. 312.
II

spec: overføre

fra et skib til et andet. Scheller.MarO.
-skide, V. [15] (jf. -beskide; vulg.) til-

søle (med ekskrementer); overbegøre. VSO.
-skikke, v. [I6.2] vfts.-else (VSO.). {ænyd.

30 d.s.; jf. ty. viheTschicken; nu næppe br.) over-

sende, det alexandriniske Manuscript, som
(han) overskikkede den engelske Konge .

.

som en Gave. LTid.1742.660. de fra Her-
tugen af Friedland overskikkede nye Ar-
tikler (blev) til de Danske overgifne. Slan-
ge.ChrIV.657. VSO. \\ billedl: overlevere.

*(den) Som kand sin Siæl til Gud i Dø-
den overskikke

| Og overgive den udi
sin Frelsers Haand. Wadsk.S0rgeversoverE.e-

40 lenaPontoppidan.(1744).Bl*'. -skimle, v.

[15] [-[Sgem'la] {ty. iiberschimmeln; nu
næppe br.) overtrække med skimmel; vist kun
i pass.: blive skimlet over det hele. vAph,
(1764). VSO. -skinne, v. [-|Sgen'a]

{ænyd. d.s. i betl', nu sj.) t) [14.i, 15] ud-
brede lys over; beskinne. Solb.Metam.75.
Solen overskinnede dette . . Sted med den
reeneste Glands. Birch. 1.41. \\ i sammen-
ligninger og billedl. *Skin da. Lys, i Skrift

50 og Tale,
|
Overskin Fortidens Løb. Grwwd/v.

PS.VIII.170. Kierk.XIII.157. 2) [19] skinne,

lyse stærkere end (noget andet); fordunkle;
overstraale (2); ofte billedl. En god Konge .

.

overskinner . . alle andre Mennesker i By-
der. Langebek.VT.lO. VSO. den ene Stjerne
overskinner den anden i Klarhed (0: i de

fire evangelier); men alle forene de sig

(til) Jesu Christi Ære. Mart.Prædikener.II.

(1849). 26. -skipper, en. {ænyd. d. s.;

60 foræld.) om forhold i marinen i 17.-18. aarh.:

person (med kaptajns rang), der (til ca.l700)
havde ledelsen af det sømandsmæssige arbejde

paa Holmen (og ledede flaadens sejlads); se-

nere: øverste „skipper^' (o: navigationskyndig

befalingsmand) i et større skib. en Over-Skip-
per, en Skibstømmermand og en Qvarteer-
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mand fra Holmen. Stampe.11.233. Hver Di-
vision bestod af 1 Commandeur som Chef
. . 10 Lieutenanter, 5 Over- og 5 Under-
skippere, 6 Høibaadsmænd. JEfG6rarJe.Z)en
da.'no.SømagtsHistoriel700-1814.(1852).124.
BiogrL.^IV.48. \\ om udenl. forhold. James
Welsk, Overskipper paa denne Reise. Rei-
8er.I.344. -skjold, en ell. (sj.) et (se ndf.).

(jf. over- 1.1 ; nu næppe br.) fast jordover-

flade; jordskorpe, (muldvarpene) løbe da
især langs hen under Overskiolden, og
ofte tilrede et Kieverland ilde. Høegh.AJ.
141. Indsande, (o: Sandflugt, som frem-
kommer ved at Overskjoldet eller den
faste og tilgroede Jordskorpe . . løsrives
eller borttages). AFBergsøe.CVFReventlow.
n.(1837).2. -skjorte, en. [2,15] (foræld.)
skjorte, som hæres over det egl. undertøj (nat-
skjorten); finere skjorte til brug om dagen.
EPont.Men.III.352. „en Manschetskiorte."
YSO. MO.\\(dial.) bluse. Feilb. -skjule,
V- [15] [-isgjn'la] (f -skyvle. Gram.micleus.
1520. Famela.IL250. jf. overskyle. Moth."-

0111). (ænyd. d. s.; nu næppe br., jf: „Lidet
brugt." F50.) skjule (helt); tildække; ogs.:

dække; beklæde, pagtens ark . . var alle-

vegne oveiskiult (1819: beklædt^ med guld.
Eebr.9.4(Chr.yi). Himlen blev overskiu-
let af tykke Skyer. HolbJH.I.406. EFont.
L.22. et sammenhængende Lag Krudt .

.

var blevet overskjult af alskens Skram-
len.ThomLa.KE.41. \\ billedl. Salige ere de,
hvis uretfærdigheder ere forladne, og hvis
synder ere overskiulte (1819: skiulte). Rom.
4.?(Chr.VI). LTid.1742.425. -sko, en. [2,

15] (nu især hos sprogrensere) overtrækssko;
galoche (1). vAph.(1759). Skomageren.(1832).
131. *Pigebørn i det Frie

| ses kun med
Kaaber vi'e,

|
Slør og Oversko. Floug.L152.

HjælpeO. -skorpe, en. (jf. over- l.i;

1. br.) den øverste sammenhængende del af
noget; overflade; skorpe. VSO.

||
(nu næppe

br.) om jordoverfladen, jordskorpen. Jordens
Over-Skorpe. LTid. 1755. 95. (banker med)
en steenskjællet Overskorpe. ^/ic/i.^jfP^O/

XXIX.20.
II

(sj.) vandskorpe. S&B. D&H.
II

øverste, opadvendende skorpe paa brød.

MO. D&H. -skOT, en. (ænyd. d. s. i bet. 1)

1) (jf. over- 1.1 samt Lav-, Underskov^ skov
med store, høje træer; højskov; især (forst.):

bevoksning af høje, af frø fremkomne træer
i mellemskov. OeconJourn.1758.326. Olufs.
Landoecon.386. Egeskoven som Overskov
blev fremherskende i Landet. CVaupell.S.
64. HowardGrøn.SF.14.

|| hertil bl.a. Over-
skovs-træ (LandmB.III.222). 2) (jf over-
1.2^ skov paa højere liggende jord; vist kun
i stednavne (i modsætn. til Nederskovj, se

fx. Trap.^yi.611. -skraale, v. [-,sgrå.'la]

(jf. -skrige) 1) [I8.2] (nu næppe br.) over-

falde, overfuse (en) med skældsord. Moth.
S344. 2) [19] (talespr., l.br.) overdøve med
skraalen, raaben; overraabe. OeconJourn.
1758.501. JohsDam.H.Se. billedl: den ene
Annonce stedse større end den anden i

deres hæsblæsende Konkurrence for at

overskraale hinanden. Fol.^''U1934.Sønd.l7.
sp.l. -skramiiiiis;, en. [I6.2] [-jSgrBm'-
^c^] O/- skramme over m. skramme; tøm.)
samling af to tømmerstykker korsvis i ret ell.

skæv vinkel; krydssamling; spec: samling,
hvorved stykkerne lægges saaledes ned i hin-
anden, at deres ene flade kommer i samme plan
(saaledes at de bliver „bindige"). Retvink-
let Overskramning.i^or/ciTøw2rere.7. FagO

lp Snedk. -skreven, part. adj. [14.i] [-|Sgre-'-

v(a)n] (ænyd. d. s.; perf. part. af overskrive
(1); j/. ovenskreven; nu næppe br.) nævnt,
skrevet i det foregaaende; ovennævnt, under
overskreven Straf. DL.5—10—39.
overskride, v. ['(ouarisgri'åa] præt.

overskred; part. overskredet ell. (nu næppe
br.) overskridt (Ew.(1914).III.249. Gynæol.
VIII. VIL Brøchner. Br. 245.351). vbs. -else

(s. d.). {ænyd. d. s; til HL over I6.2 og 5 (samt
20 12); især 03)

1) gaa, skride hen over noget. \A)m.h.t.
omraade: passere i dets fulde udstrækning.
(Esrom sø fryser aldrig) så sikkert til, at

man uden Fare overskrider den fra Bred
til Bred. Blaum.Sk.l95.

\\ (jæg.:) overskride
Paraden, træde over det udstillede Vildt.

Frem.V4l927. omslag. 2.
\\

(geol.:) Nordøst-
sjælland er blevet overskredet af Ind-
landsis flere Gange. VMilthers.Nordøstsjæl-

20 landsGeologi.(1922).37. 1.2) m.h.t. naturlig
grænse, skel, hindring : passere og komme over
paa den anden side af; gaa over. *Vogt
Jer, at overskride Danmarks Grændsel
Oehl.(1841).V.164. ingen Kristen, der kom
i min Magt, skulde overskride min Tær-
skel, før jeg havde traadt ham i Støvet.
Goldschm.1.380. Yderst paa begge Fløje
overskrider russisk Rytteri . . Taitsi Flo-
den.MilTidsskr.1904.381. jf. .jeg som haver

40 sat Sand til Havets Grændse, en evig Skik,
som det ikke kan overskride (Chr.Vl: med
en evig skik, at det kand ikke gaae over
det; 1931: et evigt Skel, som det ikke kan
overskride^. Jer.5.22.

2) overf. anv. af bet. 1.2. 2.1) m.h.t. grænse,
der beror paa naturens orden, almindelig
regel, vedtægt: gaa ud over; gaa videre
end. Holb.MTkr.28. (æslerne) have et sat

Tal, hvor ofte de om For- og Eftermid-
50 dagen skulle gaae frem og tilbage, og dette

lade deres Herrer dem ei overskride. Rei-
8er.II.510. Den menneskelige Kunst har
en meget trangere Sphære (end naturen).
Den fordrer en vis Afstand, gode Stunder,
og i visse Maader Kunst i at nyde. Den
har et bestemt Maal . . som ingenlunde
bør overskrides. ^a^^es.i.iJ.^6 7. især i

udir. som overskride en grænse, se I.

Grænse 2.2. overskride maal 0^ maade,
60 se I. Maade 3.2. || m. h. t. grænse i tid. en

Skvaldrer og en Uforstandig vil overskride
(Chr.Vl: overgaae; den rette Tid. Sir.20.5.

det (blev) nødvendigt for mig at sætte
stærkt Pres paa med Juraen for at blive

færdig i Løbet af den Tid efter Artium,
som det var mig en Æressag ikke at over-

XYI. Rentrykt 3/,2 1934
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skride. KLars.AH.SS. Afgangstiden . . var
overskredet.Pol.^V6l934.(DSB-Nr.)6.8p.4.\\

(jf. bet. 2.2j m. h. t. fastsat beløb ell. tilladelse,

bemyndigelse, overskride en Be villing. SÆ-B.

Fuldmægtigen har overskredet sin Be-
iø\e\se. Lassen. AO.^180. Forsøg ikke paa
at overskride din Konto, d.v.s. udsted ikke
Anvisninger paa din Bank for flere Penge,
end Du har i dens Værge. Nationaløkon
Tidsskr.1.121. Tilskudet (til teatret) skulde
være fast og ikke overskrides. Tilsk.l9M.
1.336.

II
m. tings-subj. (jævnet maa) have i

sig en viss Storheds Grad, som det ey
kand overskride (ved opvarmning og paa-
følgende afkøling). L Tid.l 738.360. Det over-
skrider langt min Evne. F50. Nysgjerrig-
heden (havde) efterhaanden overskredet
Optugtelsen hos Tilskuerne. CBemh. III.
393. de lange Aftener, som nu var nær-
ved at overskride Dagen i Længåe.Pont.LP.
YIII.119. 07-w. Overløb 1.2, Overtrækning;
metr., sj.) vbs. Overskriden: enjambement.
Meyer."^180. Børup.Ny da. Verslære.(1933).51.

II OT.^jf.jemand iiberschreiten, gaa hurtigere

end; sJ.) m.h.t. person: overgaa (3). *Hver
var en dygtig Skrædder i sit Fag. |

Den
Ene overskred den Anden ei. Oehl. 1.180.

2.2) (nusj.) m.h.t. paabud: ikke rette sig
efter; forse sig mod; overtræde. *Hand
bøjed ikke Knæ, men overskreed det Bud.
Kyhn.PE.19. (han) hafde overskredet den
hannem gifne Bel2i\mng.Slange.ChrIV.110é.
han satte dem en Lov (Chr.VI: skik^, og
den skal ikke overskrides (Chr.VI: for-

andres; 1931: som de ej overtræder^. Ps.
148.6.

over-skridelig:, adj. [(ouer'sgri'åali]

(sj., jf. dog uoverskridelig) til overskride 2.i,

om grænse: som kan overskrides, denne usyn-
lige Grænse . . ind i Gudsforholdets Egn
(er) ingenlunde ens i de forskellige Sjæle.

Hos nogle er den let overskridelig. CKoch.
LivetsRetning.(1913).?0. -skridel se, en.
[-jsgri-'dalsa] flt. -r. vbs. til overskride, især
% bet. 2.1. vAph.(1759). Hvad der kan an-
sees som Overskridelse af Frihedens ret-

lige Grændser, tør Lovgivningen ikke over-
lade til hver Enkeltmands private Dom.
Ørst.V11.30. Overskridelsen af en given
Be^i\\\ng.EHenrichs.MB\L206. Ingen Skri-
bent, der med saa stor Heftighed . . gaar
i Brechen for sin Overbevisning . . kan
undgaa de Overskridelser, som undertiden
faar Karakteren af Uretfærdigheder. Gads
Mag.1921.124. || ogs. om det maal, beløb osv.,

hvormed noget er overskredet, overskridelsen
paa budgettet beløber sig til næsten ^/a

million kr.
i
-skrift, en ell. f et (Pfiug.DP.

343. Holb.Ep.Il.434. LTid.1741.612). flt.-er.

{ænyd. d. s.; egl. vbs. til -skrive ell. skrive
over) hvad der er skrevet (trykt) oven over,

lidt højere end noget andet; kort, skriftlig

meddelelse, der er anbragt over noget, der
var skreven en Overskrift (o: paa Jesu kors)

med Beskyldninoren mod ham: den Jø-
dernes Konge. Marc.15.26. om vejledende

indskrift over dør, butik olgn.: Overskrift
over P.Clausens Kramboe i Ærøeskiøbing.
Stub.124. i Stedet for Nummere har et-

hvert Værelse (i herberget) en Helgens
Navn til Overskrift. Molb.Reise.IIL 52.

\\

især: kort, skriftlig meddelelse, der angiver
en bogs ell. (nu kun) et digts titel, gør rede

for et kapitels, en sides indhold, angiver
hvad en afhandling, artikel handler om, til

10 hvem et brev er stilet osv. en vakker og
opbyggelig moralsk Tractat . . under denne
OwerskrivLLTid 1731.483. (dtt) maa for-

staaes af dens Columne-Titel, det er af

Overskriften, som staaer øverst paa Siden.
Høysg.S.Aa3v. en Sang, som jeg digtede
paa Alperne . . findes i mine saralede Digte,
med Overskrift: Simp\on.Oehl.Er.II.2l3.
her er et Brev . . jeg har blot seet Over-
og Underskriften. Æ^osfr. EF.IF. iO. naar

20 (ansøgningen) er stilet til Kongen, bør den
have Overskriften „Til Kongen". J^wrFor-
mularboq.^1. Avisernes fede Overskrifter.
Pol.^V6l934.Sønd.3.sp.l. billedl.: de Menne-
sker, Man klassificerer under Overskrivt:
„skikkelig".Blich.(1920).XXVIIL97.

\\
(nu

^jj jf-- r,^ ældre Skrifter." F50.^ om ind-

skrift paa mindesmærke, paaskrift (legende)

paa mønt, motto olgn. de bragte ham en
Penning. (Jesus) sagde til dem: hvis Bil-

30 lede og Overskrivt er dette? De sagde
til ham: Keiserens. Maffh.22.20. en Klokke
med det Overskrift: Non sibi son&t.Holb.
Ep. 11.434. Overskrifterne paa Gravstædet
hos de Romere og Christne.L Tid.l 73 7.64 5.

t -skrig:, et. {ænyd. d. s.; til -skrige) 1)

[18.2] til -skrige 1. „skenden og banden."
Moth.S.354. 2) [19] til -skrige 2: overdøvende
skrig. VSO. -skrige, v. [-|Sgri-'(q)a] vbs.jf.

-skrig. {ænyd. d.s.; jf. -skraale) 1) [I8.2] f
40 overhænge, plage med bønner; ogs.: udskælde.

Moth.S354. 2) [19] (nu 1. br.) overdøve; over-

raabe ; ogs. : besejre i diskussion olgn. JSneed,
IX.66. har han overbeviist dem, han har
overskreget?Rahb.Tihk.l796.712. *Ivar by-
der . .

I
I et fælles Raab tillige

|
Tyrens

Hyl at overskrige. Oehl.RL.72. De Talende
overskriger, overhører, misforstaar, taler

i Munden paa hinanden. Brandes.XII.137.

II
billedl. Malerier af Landets nyeste Hi-

sp storie, hvori nulevende Mænd spille Ho-
vedrollen. Disse Stykker . . udmærke sig
ved pragtfulde Dragter og ved glimrende
Farver, ved hvilke Ansigternes Udtryk
ganske overskriges. Ørst.Br 1.316. Naar en
Seng da var udstyret som den burde, ud-
gjorde Sengetæppet dens sidste og bed-
ste Trumf. Svarende til Spærlagenet, el-

ler rettere overskrigende dette, lyste det
som det kosteligste Stykke. rroe';sL.7J.i55.

60 -skrive, v. [-|Sgri' va] vbs. -ning (s. d.), jf.
-skrift, {ænyd. overskrive, skriftlig beskylde

for; i bet. paavirket af mnt. overschriven,
ty. iiberschreiben; jf. -skreven) 1) [l.i,

14.1] CP forsyne med overskrift, paaskrift;
sætte overskrift over. vAph.(1759). Brevet
var overskrevet: „Til Kongen". F/SO. Hyl-
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ling.BJ.131. Bogens to Afdelinger er over-

skrevne, den første „Lassalle før Agita-
tionen" og den anden „Lassalle som Agita-

tor". Hørup.I.lSO. DagNyh.^yiil9iil.l.8p.2.

2) [1.1, 14.1 og 15] (især i perf. part.) CO til-

føje (et bogstav ell. et ord) i noget tidligere

skrevet; skrive noget oven over ell. oven paa
noget andet, især som rettelse. Det var en
overskreven Codex (o: codex rescriptus,

palimpsest) , i hvilken Ciceros Bøger de
republica fandtes. FSO. overskrevet Ord
(Rettelse). <SÆ-B. Overskrevet e over lang
og „forlænget" Vokal i følgende Tilfælde:

6 (osv.). ACHøjherg Christensen. LybæksKan-
cellisprog.(1918).105. 3) [15] CO t¥^e med
skrifttegn; beskrive over det hele. Alle Vinduer
vare overskrevne med Navne. F/SO. Aakj.

DK.54. jf.bet.2: et flere Gange overskre-
vet og afskrabet Pergamentsblad. Jn^.FS.
1.3. 4) [16.3] {efter lat. transscribere, skrive

noget over paa en andens navn; sj.) skrift-

lig overdrage noget til en anden; overføre

ved skriftlig kundgørelse. De er Optant,
Hr. T. De skal i sin Tid have ladet Dem
overskrive til D2iTixn2iVls..NSvends,H.177. (læ-

gemissionærerne) tør ikke paabegynde noget
Arbejde . . førend Jorden er lovformeligt
overskreven. DagNyh.VaWlS. Till.2.sp.4.

\\

spec. om en myndigheds bekræftelse af en

afskrift, da han senere ruster sig til et

sidste slag for sine rettigheder, lader han
begge aktstykker overskrive og stadfæste
i Lybek. ADJørg.IIL308. -skrivning:,
en. [-|Sgri-'vneii,, ogs. -jsgriu'neii] flt. -er.

vbs. til -skrive (ell. skrive over;. Larsen,
spec: 1) (l.br.) til -skrive 2: tilføjelse, ret-

telse (i noget skrevet). Adams grundhskr.
A . . maa ved de mange tilføjelser, over-
skrivninger, marginalnoter . . have faaet

et højst uordentligt VLåseenåe. Arup.(Hist
TidsHkr.9R.VII.260). 2) (sj.) til -skrive 4:

skriftlig overdragelse. DagNyh.^UWlS. Till.

2.sp.4. -skrue, v. [12.3] [-|Sgru-'a] i^ skrue

for meget, for stærkt (saaledes at skruen i

stedet for at arbejde sig fast, længere ind,

gaar rundt paa samme sted). Skruegangen
kan være forfeilet og Gængerne over-
skruede, saa at Skruen derved har tabt

sin Kraft. MR.183S.4. -skræve, v. [16.5]

[-isgræ'va] (l.br.) skræve over. *(han) sprang
op,

I
For Bænken mellem dem at over-

skræve. Pa/M. 71.517.
II (jf III. over 19;

spøg.) billedl.: overgaa (3). Jeg vil ikke tale

om . . at Dandsekunsten har overskrævet
de øvrige Kunster, saa at Kunsten egent-
ligt talt kun staaer paa eet Been. fi^os^r.

Q.44. -skrævs, adv. [4.i] [(ouar'sgræ'vs,
-"sgrBu's] (f over skræv. Holb.UHH.III.2).
{no. over skrevs; jf. skrævs over, paa
skrævs (u. skrævsj samt no. omskrævs, um-
skrevs (vAph.(1772).III.636. Aasen.686);
især dagl.) i forb. som sidde overskrævs
(paa noget), sidde (paa noget) med et ben
paa hver side; sidde som til hest. *Hesten,
som var i Galop,

|
fik ikke Tid at holde

op,
I
før Bjørnen med et vældigt Hop

|

alt sad den overskrævs paaBagen.E'aaZwnd.
123. (tømreren) sad overskrævs paa en
Tagbjelke . . ifærd med at mejsle Huller
til Spærene. Rørd.S.213. jf.: jeg (udbreder)
min Kappe . . for at forsvinde med hende
i Luften, i Tankens Flugt. Eller jeg tager
hende ikke med, men sætter mig over-
skrævs paa en Tanke . . bliver usynlig
for hende. Kierk.1.332. -sknd, et. (t bet.

10 1 vbs. til overskyde (ell. skyde over^; jf.
ty. iiberschuss; i bd. 2 smsat. af over og
Skud) 1) til overskyde 1. 1.i) (nu især

fagl.) som vbs.: det, at noaet er tilovers, til

rest; især: det, at noget findes i overmaal.
(vist kun i forb. som være i overskud^.
Kloster-Viin, det er saadan Viin, som er
i Overskud og af Munkene sælges til de
FsiUige.Holb.Ep. ¥."^114. Henlæggen af Hu-
derne i Kalkmælk, hvortil der altid an-

20 vendes læsket Kalk i Overskud, for at Op-
løsningen kan faa erstattet den Kalk, der
optages af Huderne. Fare L.*486. Kalk er
(jift for de fleste Alperoser, hvis den findes

i Overskxjiå. Haven.1927.166. 1.2) hvad der

gaar ud over et bestemt maal, overstiger en vis

grænse; ofte : hvad man ikke har (øjeblikkelig)

brug for; hvad der er ud over det nødvendige;

nu navnlig om overskydende varer ell. over-

befolkning. Moth.S40d. Overskuddet ('a; af
30 mennesker) fra Agerdyrkningen kunde em-

ployeres til andet. OecMagJI.204(jf. Fød-
selsoverskudj. Lande . . hvor endog i

Middelaar findes Overskud til Udførsel.
JohsBoye.III.81. *Forsigtig Mand har altid

Overskud, | Paa hvad der er fornødent.

Søtoft.KH.53. En af Selskabslivets Hoved-
vanskeligheder er Overskuddet af Damer,
ikke mindst de ældre Tanter, Enkefruer
m. m. EGad.TT.95. \\ uegl. til Lethed ud-

40 fordres netop et Overskud af Kraft, ^ran-
des.I.190. Jeg har altid ment, at vi skulde
digte ud af vor Sundheds Overskud. Aakj.
MinHædersdag.(1927).20. j/". overskydende
gode gerninger u. overskyde 1: de Tiders

eistlige levede ikke saaledes, at de kunde
have noget Overskudd af Meriter og gode
GieTmngeT.Holb.Kh.988. || f om hvad der er

levnet, blevet tilbage af noget; levning; rest.

Det Overblevne i Retorten hældede man i

50 en Porcellain Skaal, afdampede det, og sam-
menlignede det tørre Overskud med Re-
sten i Retorten.PhysBibl.Vin.149. 1.3) (jf
-balance 2.2; spec. anv. af bet. 1.2^ om over-

skydende penge, fortjeneste olgn.; nu især:

hvad der bliver til rest (som fortjeneste), naar
udgifterne ved et arbejde, en virksomhed er

trukket fra indtægterne; ogs.: nettofortjeneste,

-overskud, der maatte . . betalis for fleere,

end der virckeligen var i byen, hvilcket
60 overskud gick i Officeerernis pung.JJuel.

438. til at tage Deel i Livets Beqvemme-
ligheder og Forlystelser . . var hans Tid
ham for dyrebar, og hans Formues Over-
skud ham for ædelt. Thaar.(Rahb.LB.II,
84). det aarlige Overskud (af fabriksvirk-

somheden) bliver deelt mellem Alle. Gold-



135 ØTersknds- OTcrskyde 186

8chm.NSMJI.170. (cigarhandelen) lod ikke

til at ville give Overskud, men den „ba-

lancerede"Jc;iaw£?.Si^.506. Norge har Over-
skud paa Stsitsregnsksibet.BerlTid.'V9l9S4.

M.3.sp.4. Ordrupbanen har givet 75,000 Kr.

i Overskud. 8mst.4.sp.5. 2) [16.6] skud, som
gaar oven over nogei. 2.1) (jf. overskyde 2.2;

nu sj.) skud, som p. gr. af for højt sigte gaar
over maalei. Jægeren giorde et Overskud,
saa Haren undkom. FSO. 2.2) (væv.) ind-

slag af skytten over kæden; ogs.: stykke islæt,

som ligger over kædetraadene. Fejl i Tøjet
ved Over- ogUnderskud i samme. VæverB.2.
smst.31. -sknds-, i ssgr. til Overskud i

;

/o?. Overskuds-befolkning (Kaper.^ EMikkels.
ØE.114), -indførsel (Verdenskult.VII.250),
-penge (sj.; Landhuushold.V.224), -udførsel

(LandmB.I.218), -ventil (fagl., om over-

flodsventil. OrdbS.). I. -skue, et. [16.i]

flt. -r (HBrix.DanmarksDigtere.(1925).180).

(jf. ty. iibersehau samt II. -skue 1; O,
især hos sprogrensere) overblik (1-2); over-

sigt (1-2). den behagelige Leilighed, han
her havde, saaledes med et selvtilfreds

Overskue, at see sig i Spidsen for en For-
samling, af hvilken ethvert Individ, efter

hans Synsmaade, dependerede af ham.
TMørch.MitLevnet.I.(1831).71. han (stod)

ved Spejlet og tog et sidste Overskue
over sin ranke VGTSon.ZakNiels.GK.77.
(vi fejrer nytaaret) som en Overskuets Tid,
da man spejder frem og tilbage for at

finde den større Sammenhæng i Livet.

Kehler.KK.74. \\ d. s. s. Oversigt 3. det i al

sin Knaphed klare Overskue over Litera-
turhistorien. Dannebrog.""^UISOS. 2. sp.8. CS
Pet.(Tilsk.l923.IL43). Il.-skne, v. [-,sgu?a]

vbs. -else (s. d.), jf. I. -skue. (efter ty. iiber-

sehau en; om den tidligere forskelpaa overse:
overskue se PEMiill.^243) 1) [16.i] overse

(1.1-2). 1.1) (især højtid.) i egl. bet. (jf. overse
l.i;>. Vi saa . . i een Overskuen Naturen
i sin hele Herlighed. Bagges.L.1.57. *Her
seer I Veien; fra den lille Høi | Kan I

den næsten ganske overskue. Oehl.SH.3.
HCAnd.XII.130. 1.2) tU svarende til overse
1.2. med et roligt Øie overskuer (han) de
Farer, der omringe ham. Kampm.Chrlll.
198. (han) forstod at bevare en vis kold
og beregnende Overskuen midt i Tøiles-
løsheden. ThomLa.AH.307. Den Anskuelse,
man selv nærer, er man sjældent i Stand
til at overskue. Brandes. VI.285. han stor-

mer hen imod hende, overskuer med
et eneste Blik Situationen: hende, der
er faldet om. Skabsdøren, som staar
SiSLben.KLars.Ei bl.74.\\part.ov erskuende
som adj. inden vi skride til denne Deel
af vort Arbeide, er det maaskee ei af
Veien at kaste et overskuende Blik til-

bage paa den vidtløftige Mark, vi allerede
. . have lagt tilbage. NTreschow. Moral. I.

(1811).162. jeg (staar) over for de histo-
riske Fænomener paa samme overskuende,
alsidige Standpunkt som f. Ex. Goethe i

^Tasso". Schand.AE.176. 2) [16.5] (sj.) neg-

ligere; se over hovedet; overse (3.i). denne første
Hilsen (o: bogens titel) (er) stiv, stolt, over-
skuende. Bagges. Dngd. I.*4 v. -skaelig^,
adj. [(ouar'sgu'ali] (jf. -selig; især Oj som
kan overskues (1); som lader sig overse; især:

som man let kan faa oversigt over; let at

finde sig til rette i. det menneskelige Legem
viser (billedhuggeren) overskueligt til alle Si-

der. Oehl.Tale.(1819).33. en overskuelig og
10 instruktiv videnskabelig Ordning (af mu-

seumsgenstandene). NationalmusA.l 934.88.
||

om tidsrum, i forb. som i en overskuelig
fremtid, i den del af fremtiden, man har
overblik over, og hvis udvikling man kan for-
udse, beregne; saa langt man kan se ud i

fremtiden; i den nærmeste tid; for det første.

S&B. Der foreligger Attest for, at han
ikke i en overskuelig Fremtid vil kunne
give Møde. Rode.SF.l 76. -sknelise, en.

20 [-isgu-alsa] (nu sj.) vbs. til II. -skue 1: over-

blik; oversigt; overskue (I). Jeg havde druk-
net mit Blik i Overskueisen af denne Egn
— og befandt mig nu midt i dens Favn.
Bagges.DV.IX.362. Sielen taber efterhaan-
den Overskueisen af det Hele. Mynst.Betr.
1.23. Man kunde antage dem for Tvillin-

ger — at sige, ved første Overskuelse.
Blich.(1920).XXIX.106. et Liv, der med
Bevidsthed og Overskuelse af Forholdene

30 har indrettet sig i Synden. Kierk.X. 183.
-skneitpiller, en. (teat, jarg.) nedsæt,
betegnelse for en skuespiller, der har over-

drevne forestillinger om egen storhed. Dania.
III. 237. -sknmiiie, v. [-isgom'a] (Wf
nul.br.) 1) [15, 16.i] fiyde skummende hen
ell. ud over; oversprøjte med skum. *En
vældig Straale . . overskummer (tritonens)

Bryst og Skulder. Bødt.130. || i sammen-
ligninger og billedl. (det) svinder bort, som

40 en Bølge, der overskummede Klippen.
Oehl.Bidr.I.168. *Rednings-Strøm fra Øst
til Vest,

I

I Tiden og i Rummet,
| Lige

klar i Blik og Blæst,
| Og aldrig over-

skummet (o: kristendommen). Grundtv.SS.
III.132. 2) [16.6] intr.; om vædske i behol-

der: flyde skummende over; strømme over,

ud. de overskummende Champagneflaske-
halse. iSc^aw^l. 77.^40.

II
billedl., især om

overstrømmende følelser, en Anden (giver)
50 sig for meget hen i Følelsers Overskummen,

og en Afsmag iølger.Kierk.V.218. (Frans
Hals's) overskummende Lune. JLange.III.
146. -sknmre, v. [15] [-|Sgom'r8]YmaZ.;
paastryge en stærkt fortyndet farve (let, hur-
tigt). Grønsværet er ikke malt, kun let

overskumret med Farve paa en Maade,
der viser, at Constable overførte noget
af Akvarelmaleriets Teknik i sine olje-

malede Studier. KMads.(Tilsk.l910.II.424).
60 -8kvolpe,v.[16,16.i][-|sgvor68,-|sgvur68]

(1. br.) om vand : i skvulp overstrømme ell. over-

sprøjte noget; skvulpe over. S&B. for hvert
Svømmetag han tog, blev Bylten næsten
helt overskvulpet. Feilb.Barndomsaar ved
Vesterhavet.(18fW).17. -skyde, v. [-isgy-'aø]

vbs. -ning (s. d.), jf. Overskud, {ænyd. over-
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skjude, -skyde i het. 1 og 2.2 samt i bet. : skubbe

om ell. ud; jf. ty. iiberschiessen) 1) (vistnok

egl. til III. over 16.5 og opr. : skyde, skubbe sig

ud over; jf. -skydning; nu kun (CP) i præs.

og (især) præs. part., jf. MO.) overgaa, over-

stige et vist maal, en vis grænse; især: være
tilovers; restere som overskud (1.2). Bekost-
ningen . . kand tages af det, som fra torve-

nes reenholdelse af port-skillingen oversky-
der. Cif.i 70i.Cir6/ii>ti)Z. VII.649J. Hvad af de
Dødes Efterladenskaber . . overskyder, til-

flyder Krigshospitals-Kassen. MM.178o.l3.
MO. il

part. overskydende som adj.: som
er tilovers, til rest; overflødig; overtallig (2);

som er i overskud; i substantivisk anv. det
overskydende, spec: overskud (1.2 -s),

det overskydende, som er tilovers af

Paulunets Tepper, det halve Teppe, som
er tilovers, skal du lade hænge ned bag
over TsibeTnaklet.2Mos.26.12. det over-
skydende af hvad Godset kunde ind-
bringe meer end til deres Underholdning,
skal aarlig uddeles til fattige Børn. i/a//.

SgH.646. al overskydende Gevinst Kiøbm
Syst.1.97. han skulde med paa Holdet for

at være Kavaler for den overskydende
Dame. PoU^I%193é.Sønd.4.sp.4. oversky-
dende gode gerninger olgn. {efter mlat.

opera supererogatoria; katolsk-kirk.) gode
gerninger, der er ud over det til salighed nød-
vendige; spec. om det overskud af gode ger-

ninger, der er udøvet af Kristus og helge-

nerne, og som kommer andre troende til gode.

Der er i Tilværelsen en overskydende Sum
af Kjærlighed, som gjør, at vi lønnes lidt

mere, end vi menneskelig taget have for-

tjent. Goldschm.Y.128. Afladen har sin Kil-
de i den Skat (der findes) af overskydende
gode GerningeT.FrNiels.KH.il. 823. Bj
Kornerup.(Tau8en.Postil.I.(1934).142). \\ m.
obj., der betegner det, der overstiges: gaa ud
over. VSO. de Indtægter af nævnte Ejen-
dom, som overskyde Udgifterne ved Sko-
lernes Opretholdelse. BerlTid.Vél903.Aft.l.
sp.S. 2) om anvendelse af skydevaaben. 2.1)

[16] (sj.) beskyde for stærkt; dække med skud.

Haren blev overskudt, og Skindet derved
ubrugeligt. 7/SO. 2.2) [16.6] (nu næppe br.,

jf.: „sieldent og usædvanligt.** 3fO.j sigte

for højt, saa skuddet gaar over maalet; skyde
oven over. Riegels.BS.1.307. (urhanen flyver
lavt) og synes blot at skumme Lyngen,
hvorved (jægeren) paa for nært Hold over-
skyder åen.Blich.(1920).XVI.166. 2.3) [16.6]

(især i perf. part.; navnlig ^) dele, kløve,

sprænge ved skud; (alm.:) skyde over. VSO.
Fisker.SøO. Derefter skød den anden og
overskød Strikken (som duen var fastbun-
den ved). NFNielsen.HelligTrefoldighedsQil-
de.(1836).21. alle Enderne var overskudte.
Scheller.MarO. -[»kydning, en. [-|Sgy-'5-

nei\, -|Sgy9'nei^] fli. -er. vbs. til -skyde ell.

skyde over; vist kun [I.2] (geol.) om for-
skydning afjordmasser, ved hvilken mægtige
flager i vandret retning er skudt hen over de
oprindelig ved «tdc« af liggende partier; ogs.

om de sadledes forskudte lag. Uss.AlmOeol.
22. :sky(e), v. [15, I6.1] [-,sgy'(8)] (dan-
net til -skyet; jf. ty. iiberwolken; sj.) dække
med skyer; gøre skyet. Saavel Medea som
Prospero beraaber sig paa deres Evne til

at overskye Himlen og formørke Solen.
Brandes.IX.232. \\ i pass.: blive overtrukket.

Til Tider overskyes Himlen ganske plud-
seligt. OOlufsen.HosØrkenensSønner. (1 924).

1.0 174. -skyet, adj. [15, I6.1] (jf. -sky(e); om
himlen: helt dækket af skyer; overtrukken.
Himlen (havde) alt fra den tidligste Morgen
af været overskyet. Hauch.V.339. Pont.LP.
V11.65.

II
billedl.; især om ansigtsudtryk:

formørket, den gamle Dames . . af Velvillie
straalende Ansigt blev pludselig overskyet.
Levetzow.Pr. 186. Mary Skotte. Lille Inger.
(1925197. I. -skygge, en. [15] (jf. ænyd.
overskygge, skjul; sml. II. -skygge; forst.)

20 høje træer, der kan give skygge og læ for
en kultur, hvor man ikke paa Forhaand
har Overskygge (for en bøgekultur), maa
denne helst tilvejebringes ved Plantning
af hurtigvoksende Lystxseer. Sal.lII.1012.
ForstO. II.-skygge, v. [15] vbs. (l.br.) -ning
eZ/.-eIse (vAph.(1764). Bråndes.lY.436), jf.
I. -skygge, (ænyd. overskygge (-skugge,
-skiugge);^/'. beskygge

;

især CP) \)omuigen-
nemsigtigt legeme, navnlig plantevækst : kaste

30 skygge over. Der saaes en Sky,som overskyg-
gede Leiren.Fis^.iP.7. tre Akasietræer ..

overskygge nu den hele 0. HCAnd.VlI.233.
De rige,lyse Lokker overskyggede . . de vox-
blege, fine Træk. VThist.TV.1.462. ForstO.

Il
i perf part. Her vandrer man .. paa løn-

lige Stier, tæt overskygget af hængende
Vile. Molb.VV. 125. Hans store . . Øjne,
overskyggede af tykke Bryn. Blich.(1920).
XI.167. Byen (er) ægte tropisk . . Svale-

40 gange og overskyggede Fortove overalt.
LTuxen.EnMalersArbejde.(1928).9. \\(sj.) m.
person-subj. : frembringe skygge, overskygge
et sted med seil. Moth.S406. 2) i uegl. og
overf. anv. 2.1) (jf. ty. iiberschatten, lat.

obumbrare (Vulgata.); efter Lud.35 samt
ApG.5.15, Hebr.9.5, jf.Ps.91.4; bibl.) om gud-
dommelig hjælp, beskyttelse, velsignelse, den
Hellig Aand skal komme over dig, og den
Høiestes Kraft skal overskygge dig. Lud.

50 35. 'Gud .. fremdeelis dig (0: Europa) med
Naade overskyggel Pflug.DP.383. Brors.
190. *Glædens Fader overskygge.. | Kon-
gens Yin\xs\Ew.(1914).III.7. if.Kierk.I.165.

2.2) (sj.) befinde sig i mængde over ell. paa
noget (og dække det med sin skygge). Hvad vil

denne Haandfuld Stridsmændf mod Hære,
der overskygge hele Sletten?Sander.JSEbb.
136. *Ravnenes Hær

| Overskygger den
blodige Leir. smst.140. 2.3) give et vist (dy-

60 stert ell. trist) præg; især om skæbnetilskik-

kelse (sorg, død olgn.): formørke (ens liv);

nærme sig truende; fordærve ens glæde. *8nart

mærker du, | Hvordan Dødsens kolde Vin-
ger overskygge dig.Oehl.ND.199. *Brøden
har mit Hjerte overskygget. Pa/M.Poes./.
288. hans Liv havde været overskygget
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af Kjedsomhed. Schand.BSJ29. hendes El-

skov er gennemvævet og overskygget af

Fantasibilleder. JPJac.7/.88. 2.4) gøre sig

stærkere gældende end; stille (noget andet) i

skygge; fordunkle; overgaa. *Giotto .. over-

skygger reent hans (o: CtwafeMes^ Hæders
Lue. CKMolh.Dante.IL80. (Mynsters) Sog-
nepræst, Stiftsprovst Clausen, overskyg-
gede ham i Begyndelsen af hans køben-
havnske Præstetid. HSchwanenfl.M.II.139.
Studiet af Winckelmann havde overskyg-
get alt andet detforudgaaende AsLT.Ruboiv.

BB.78. -skylle, v. [16, 16.i] [-isgøl'a] -ede

ell. (nu næppe br.) -te (Pram.Siærk.134. jf.i

(han) overskiøltes af Bølgerne. ÆTørn.Afo-

ral.I.105). vbs. (nu sj.) -else (Holb.NF.
(1728).1.190. Reiser.III.265. VSO.) ell

(nu 1. br.) -ing (MO. S&B. jf. D&E.) ell.

-ning (vAph.(1764). TroelsL.HF.VIII.286).
{ænyd. d.s.; især 03) 1) i egl. bet, om vand,
navnlig store vandmasser: strømme over; især:

dække (et areal) ved oversvømmelse; tid-

ligere ogs.: bortskylle, den Øe Nordstrand
udi Holsten, som Vandet havde oyqt-
skyWet. Holb.Heltind.IL37L Vandet over-
skyllede vore Byer og Agre.JSneed.VLL.
455. Den næste Bølge . . overskyllede
det forreste halve Dæk. Blich.(1920).XIX.
190. Flodbølgen (trænger) ind i Vadeha-
vet . . overskyller tilsidst Vaderne. Trap.*
IX.218.

II
(nu sj.) om regn. der kommer

en overskyllende Regn (1931: Skylregn^.
Ez.13.11. jf. flg. gruppe: her skal Regnen
overskylle mit E.ovQå.Falsen.Idda.112.

\\

m. h. t. person; nu især: give en douche;
overhælde med vand. jeg er kommen i Van-
denes Dyb, og Strømmen overskyller ("i P5i:
gaar over) mig.Ps.69.3. Han dukkede sig
. . saa dybt, at Vandet overskyllede hans
Isse. PalM.UK.lO. faae en Overskylling i

Badet. MO. D&H. || hertil Overskylnings-
hav (geogr.: mindre hav, opstaaet ved at ha-
vet er trængt ind over tidligere tørt land;
transgressionshav. Steensby. Geogr. 115). 2)
t sammenligninger og billedl.; især: over-

vælde ved sin kraft, masse. Cæsar farer
frem, som en overskyllende Flod. Sporon.
Mod.205. de sidste Levninger af et æld-
gammelt Befolkningslag, der ellers er ble-
vet overskyllet særlig af de ariske Folk.
yilhThoms.Afh.IIL451. de Bøger, der over-
skyller det danske BogmsiTkeå.Tilsk.1922.
11.418. H t uden obj. de, som æde hans
(o: Ptolemæus) mad, skal sønderbryde ham,
og hans (note: Antioehi^ hær skal over-
skylle (1871: strømme frem^; og der skal
falde mange ihie\sla.gne.Dan.ll.26(Chr.VI).
-skæg, et. {jf. over- l.i; endnu ikke iVSO.
IV.(1826) og MO.H1833); vist optaget fra
dial, opgivet til MDL. af FPJDahl, jf.
EjælpeO.; smZ.Ovenskæg, Mundskæg) skæg
paa overlæben; knevelsbart; moustache. 3Mos.
13.45(Lindberg). Anat.(1840).IL220. en
herskabelig Hejduk med et Overskjæg som
to FiskesnæTte.RSchmidt.NH.49. Munden
med det smalle nedadbøjede Overskæg.

JPJac.1.72. Der var Folk . . med Over-
skæg, med Kindskæg, med Fuldskæg.
KMich.HE.14. Feilb. have overskæg-
get sat op til narrestreger, se Narre-
streg.

II
om skægvækst hos kvi^ider. paa hen-

des Overlæbe (tegner sig) en mørk Antyd-
ning af Overskjæg (om Forladelse 1). Ude
og hjemme. 1879180. 514.sp. 2. -skæg^set,
adj. [-|Sgæ'ga/] (sj.) som har overskæg. Mun-

10 den mager og overskægget. PoZ.^Åi90^ .,2.

sp.4. -skælde, v. [16.i] [-isgæl'a] -te ell.

(nu sj.) -ede (EPont.Men.11.192. Wiwet.EL.
110. MO.). vbs.-nmg. {ænyd. d.s.; nu 1. br., jf.
dog Feilb.) overdænge med skældsord; udskælde
voldsomt. Overskielder mindre Mand .. eller

og ond Qvinde, nogen med ærrørige Ord.
DL.6—21—5. (han) overskieldede hende
i et Svar-Skrivelse, i Steden for at trøste

og hielpe hende. LTid.1757.150. den arme
20 Unge blev overskiældet og overfuset for

Smaating. Rahb.Tilsk.1796.519. lCor.4.12(se

u. -skænde;. Brandes.(PoU^hol921.7.sp.4),
-skænde, v. [16.i] [-|Sgæn'a] -te ell. (nu
næppe br.) -ede (Gram.Breve.215. Høysg.
S.249. RUss.TJ.140). {ænyd. d.s.; nu sj.)

overskælde; irettesætte voldsomt. Naar vi
overskiendes (1819: Overskieldede; 1907:
Udskælder man os^, velsigne vi; naar
vi forfølges, taale vi.lCor.4.12(Chr.VI).

2K) Nogle (blev) privatim paamindte (som el-

lers hedder, af Decano intra privatos
parietes overskjendede). Gram. Breve.215.
(stedmoderens) idelige Overskienden har .

.

forknyttet Frøkenens FoTSt&nd. Biehl.Den
alt for lønligeBeiler.(1772).4. RUss. U.140.
-skænk, en. Cf Ober-. Holb.Eh.L338.
ChrFlensb.DM.1.44. f Oberskænker. Pflug,
DP.215).{ænyd.oheTsk{i)enk, ty. oheTSchen-
k(e)) overmundskænk; i Danmark kun (for-

40 æld.) om en hofembedsmand med rang i 1.

klasse nr.l2. Forordn.(Kvartudg.)^'/\1719.

§11. Bek.'^yal808. Statskalender.1934.599.
-skære, v. [-|Sgæ-'ra] v6s. -else (s.d.) ell.

-ing (s. d.), jf. Overskæren, {ænyd. d. s., fsv.

overskåra) 1) [16] (sj.) m.h.t. indskaarne
tegn: udslette (ved nye, indridsede tegn). *Jeg
stirred mer (paa runestaven), og mærked ..

j

At tvende Gange ristet er med Flid, | Og
at de første, overskaarne Runer

| Forbyde
50 haardt de øverste at tro. Grundtv.PS.II.

416. 2) [16.6] skære (hugge, klippe) i (to)

stykker; skære over; ogs.: fraskille ved at

skære; skære af. 2.1) (især i perf. part., jf.
Kort.175) i egl. bet. Moth.S429. da Ilden
ikke vilde brænde hende, blev Struben
overskaaren paa hende at hun døde. Bor-
rebye.TF.831. *Kongens Sværd . . over-
skærer denne Dug. Oehl.AV.61. jeg har .

.

set mig nødsaget til at overskære din
60 Klokkestræng. PMøZZ.I.^^S. *Malmen for
gennem hans Tænder og overskar Tun-
gen ved Roden. Gertz.(Wilst.Il.(1909).V.

V.75). V4 kg Smør (Halvdelen af en over-
skaaren V. kg Pakke). PolitiE.^Vi,1924.3.

\\

overskaaret wienerbrød, (bag.) stykke

wienerbrød, der er skaaret ud af en hel stang;
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ogs. et (stykke) overskaaret i sa. het.

2.2) C9 uegl. og billedl. |j m.h. t. linie: dele i

to; skære; krydse. Jernbanen overskæres
af en almindelig KiøTevei.Thiele.Breve.147.

Bagved (o: paa et maleri), overskaaret
af en svær stolpe . . staar maanen. Tilsk.

1934.11.10.
il
part. overskaaren som adj.,

om (system af) Unier, figur, legeme: hvis

slutning er ligesom skaaret af; som afsluttes

skarpt (fx. med en plan flade), brydes i en

ret vinkel olgn. de ulige store Reoler,
hvis Hylder dannede hæslige overskaarne
Linier.Schand.AE.193. Pram . . spids fortil,

lige overskaaret bsigtih PolitiE.KosterbU^/io

iy25.4.sp.l. jf. en overskaaren kæmpe
u. I. Kæmpe 3. || i udtr. for en (pludselig)

afbrydelse af forhold ell. virksomhed, dette

var '.
. kun at overskiære Knuden, uden

at løse den. Rahb. Fort. 1. 361. det var en
Selvfølge, at Baandet mellem ham og Avi-
sen brat var overskaa.Tet.Schand.TF.11.362.

(jf. sifskære 2.i^ m.h.t. replik: Den gamle
Herre . . fik lige sagt: „Men er De alde-

les —," da et „God Dag, Hr. Justitsraadl"

udtalt tæt ved ham, overskar Repliken.
sa.SB.82. i udtr., der betegner liveis ophør:
*Golcondæ . . beste Diamanter . .

|
For-

længe ey min Levnets-Traad; | Men lad
den ikkun overskiæres. Clitau.PT.20. Mildt
kom Forløsningens Engel, og overskiar .

.

den skiørnede TrsiSLd.Mynst.Heger.?. over-
skære ens livstraad, se Livstraad 1. 3)

(0 ell. Ty) spec. anv. af bet. 2.1, m.h.t. tøjer:

give en afsluttende behandling ved med over-

skæresaks ell. -maskine at fjerne de frem-
staaende (efter runingen fremtrukne) trævle-

ender. Cit.l ?05.(KbhDipl. VII. 750). Naar
nu Klædet er ruet og tørret . . bliver det
overskaaret, og det undertiden 10 å 12
gange, ligesom det er fiint og bliver be-
talt til. OeconJourn. 1758. 218. Der gives
simple Klædesorter, der overskæres uden
først at være ruede. OpfB.^II.76. Hanno-
ver. Tekstill.40. -skære-, i ssgr. se Over-
skærer-, -skærelse, en. [-isgæ'ralsa]

(nu næppe br.) vbs. til -skære (ell. skære
over;.

II
til -skære 2.i. han (lod) en Oxe

fremføre, hvilken Præsten med Strubens
Overskærelse ofreåe.Reiser.III.lQS. VSO.

||

(jf. -skære 2.2; metr.) cæsur. Høysg.AG.200.
Versliniens Cæsur eller Overskærelse.J5a-
den.Gram.287. -skærer, en. [-|Sgæ'r9r,

-isgæ-(r)j, i bet. 2 -|SgæTar, -|Sgæ*(fr)j] (glda.

overskerere og ywærskæær (UnivBl.I.163)
i bet 1, mnt. overscherer) t) [16.6] (0 ell. Y)
til -skære 3: person, som foretager overskæ-
ring af tøjer; spec: arbejder, der passer en
évtrskærermaskine; tidligere ofte: haandvær-
ker, der udførte runing, overskæring, pres-
ning m.m. Cit.l705.(KbhDipl.y11.747). Til
Klædets Forfærdigelse udfordres 3 for-

skjellige Haandværkere, nemlig Dugma-
geren, Valkeren og Overskjæreren. fiaiZ-

mger.91. Skrædernes og Overskærernes
Lav. EisfMKbh.2R.II.457. Vedt.Nr.l24^*U
1923. 2) {ved omdannelse af Oversergent

(-skersant); soldat.) oversergent. DSt.1918.
53. -skærer-, i ssgr. (ogs. -skære-. Over-
skærebord. vAph.(1764).' Overskære-kniv,
-saks. Dengl.By.l927.50f jf.D&H. f-skær-.
tvende overskiær Saxe. Jborrtbye.TF.534).

(0 ell. Y) til -skærer 1 (ell. -skære 3;;
dels i (foræld.) betegnelser for personer, der
beskæftiger sig med overskæring : O v e r sk æ-
rer-mester (Skr.^y^mSO), -svend (MR.

\p 1808.309.1832.127); dels i betegnelser for
redskaber, der benyttes af overskærere, fx.
Overskærer-maskine (OpfB.^II.76)
samt (foræld.) O veTskddYev-hord (VSO.),
-bænk (smst.), -gaffel (til fastholdelse af
føj ved overskæring, smst), -kniv (Den gi.

By.1927.51), -saks (LTid.1730.467. OpfB.''
11.76); endvidere: Overskærer-uld (sj.:

uldaffald (krads-, kunstuld) fra overskæring.
Larsen.), -skit^reri, et. (til -skære 3 ell,

20 -skærer 1; ^ ell. Y, foræld.) virksomhed som
overskærer (1) ; ogs. : en overskærers værksted.

Gram. Breve. 100. farveri med tørrestue,

perserum, overskæreri m.m.ADJørg.ER.7.
-skæring;, en. [-|Sgæ'rei\] flt.-er,vbs. til

-skære (ell. skære over^. 1) til -skære 2.1.

vAph.(1764). Schand.F.334. Bredsted.Pom.
1.32. I Sortersalen (o: i en papirfabrik)
findes som Regel Maskiner til Overskæ-
ring af et Ris. Hannover&Smith.Papir.266,

30
jl

ogs.: sted, hvor noget er overskaaret. Kjo-
len er yderligere forenklet med en næppe
synlig Overskæring i l!d\]en. Pol.^U1934,
Sønd.27.sp.l. 2) til -skære 2.2. 2.1) det, at

(to) linier (veje osv.) skærer hinanden; især:

sted, hvor to (ell. flere) færdselslinier krydser

hinanden, spec: hvor en jærnbanelinie skærer
en vej eller gade. S&B. Cyclehb.43. en Bil
(blev) paakørt af Motortoget ved en Over-
skæring.Jerw baneT.^^lhl934.9.sp.l.jf. Jæ rn-

40 bane- (DagNyh.ywl909.3.sp.l), Niveau-
over sk æ ringes. cZ.^. II hertil bl. a. (nu l.br.)

Overskærings-punkt fOmtrent midt i Byen
mødtes fem Gader, Overskæringspunktet
danner en lille Plads, som kaldes „Kors-
gaden". HCAnd.II.294. Goldschm.VII.27,
D&H.).

II
(bjergv.:) I qvarzblandede Jern-

malmlejer er det ofte Qvarzlejer . . som
overskjære Malmlejet. Disse Overskjæ-
ringer forvolde Bjergmanden megen Ulej-

50\ighed.SkandLittSkr.l806.I.26. 2.2) (jf,
-skærelse; metr., sj.) cæsur. Meyer.^100,
Selmer.F0.IU17. Mikkels.SproglS.138. 3)

(0 ell. Y) til -skære 3: afskæring af luv,

trævler med overskærersaks, -maskine. vAph.
(1764). Hage.*903. -skAii, et. (jf-syn2;
især emb.) en højere myndigheds undersøgelse

af og skøn om en ting (efter et tidligere skøn).

mit Ønske, at appellere fra Deres Dom
(o: Heibergs forkastelse som teaterdirektør

60 af et stykke af Hertz) til et Overskjøn.
Hrz.Breve.154. han kaldte en høiere Em-
bedsmand til for at tage Overskjøn. GoW-
8chm.NSM.II.156. Pol.'Vil 907.4. Er Re-
kvirenten eller nogen anden i Skønnet
interesseret ikke tilfreds med Forretnin-
gens Resultat, kan der forlanges Oversyn
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eller Overskøn af det dobbelte Antal Mænd,
udmeldte paa samme Maade som de første

Skønsmænd.Hage.*265. || hertil Over-skøns-

mand (FyensV.^yiolOlO.e.sp.l). -skort,
et. [2.3] (nu I br., sml: „er neppe alm. i

Bruff." Levin.) yderskørt, oven paa et elL

flere underskørter. Moth.S415. VSO. Etlar.

DV.204. -slaa, v. vbs. jf. Overslag, {ænyd.

overslaa (-slage) i bet. 1 og 6, fsv. over-,

overslaa; i bet. paavirket af iwwf. overslan,

hty. iiberschlagen) 1) om handling, hvorved

noget slaas, kastes ell. føres, bøjes (op, ned,

hen) over noget. 1.1) [14.i, 15] kaste, slaa

noget hen, ned over noget og dermed dække
dette. Gram.Nucleus.1519. vAph.(1772).III.

II
nu kun (uden for dial. sj.): overhælde, -øse

med vædske. Ingen af Skibs-Betienterne
maa . . fordre nogen Penge . . af dem,
som inden Skibsborde kunde være . . langt
mindre true dem efter gammel ond Sæd-
vane tU at overslaais med Yanå.BLA—
1—20. jeg har overslaaet Titelkobberet
i den nye Udgave af Burger, med Blæk.
Bagges.DY.X.329. (agerhøns) spækkes godt,

lægges paa et Fad, overslaaes med fiin

Olie. Kogek.(1829).8. Feilb. jf.: *Snart sank
i Mosen dybt hans Been . . |

Med Dynd
ham Mosen overslog. Oehl.XXIX.M5. 1.2)

[14.2, 15] t bøje, folde tilbage, bagover (saa
der dannes en fold, et knæk). JBaden.DaL.
435. 1.3) [16.2] (sj.) kaste noget (paa tværs)

op ell. hen over noget, den siddende figurs

overslagne ben. KunstmusA. 1921 - 23. 268.

2) [16.1] (nu næppe br.) rette (gentagne) slag

mod noget. De fra Negerne tilbageblevne
Straaer sammenrives, og iglen en eller

to gange overslaaes (o : med plejlen). JP
Frahl.AC.80. smst.81. 3) f w. h. t. blad i

en bog; dels [14.2]: vende (ved bladning);
ogs.i gennemblade, løseligt gennemse (del af
bog), mangen Læser (vil) ved at over-
slaae nogle Blade . . finde hvad der og-
saa kan tiltale hsnn. Mynst.BlS.I.Fort. dels

[16.5]: blade forbi; slaa forbi; overspringe.

JBaden.DaL.435. 4) [16.6] f brække, knuse
ved et slag, stød; slaa over; slaa i stykker.

begge Beenene, dend høyere Arm og Ho-
vedet vare overslagne af Bierget. XTid.
1724.395. VSO. 5) [10.5, 22] {efter mnt.over-
slan, <y. iiberschlagen; oprindelse uvis) f an-
stille beregninger; gøre overslag (3). Gram.
Nucleus.i406. jeg stod og overslog Om-
kostningerne. yiSO.(„Lidet brugeligt."). 6)

[16.2, 5] (sj.) intr. : bevæge sig (gaa, springe)
over til et andet sted; slaa over. periodisk
Ovn (til brænding af mursten olgn.) med
overslaaende Flamme; fra en Række Ild-

steder i Ovnens Langside slaar Flammen
ind i Ovnens øvre Del og derfra ned gen-
nem de stablede Varer til Aftrækket ved
Gulvet. Suenson.B.III.332.
Overslag, et. ['couarisla-'q; dagl. ogs.

-.slaq] flt. d.s. ell.f -e (MR.1807.106). {ænyd.
a.8.; i bet. 3 efter mn^. overslach, ty.uber-
schlag; egl. vbs. til overslaa ell. slaa over)

1) (jf. overslaa 1; egl: det at kaste, lægge,

slaa noget over noget andet, sml. Esp.252)
genstand (ell. del af genstand), der lægges,

foldes, udbredes over noget andet, og som
danner (kan danne) et dække, et lukke olgn.

O/. Over-fald 2, -kast 2). l.i) (l.br.) i al alm.
(køretøjet) er sædvanlig en saa kaldet Post-
vogn . . uden al Beqvemmelighed for den
Reisende, uden Agestoel, Stige Triin, Dæk-
ke eller Overslsig. PatriotiskeSamlinger.il.

ip (1786-88).447. VSO.VI.493. Duge, Lagner
og lignende slaas (ved ophængning efter vask)
over Snoren saaledes, at . . det korteste
Overslag (er) vendt mod Yinåen. Husmo-
deren. 1926. 183. 1.2) t omslag (1), især:
paa syg legemsdel, (planten storkenæb) be-
sidder en kraftig fordeelende Egenskab,
saa at den endog ikkun udvortes, som et

Overslag lagt varm over Nyrerne og Blæ-
ren, driver den forstoppede Urin. JPaulli.

20 Urte-Bog.(1761).211. vAph.(1772).III. 1.3)

om den del (tur) af et baand, en snøre,
der løber over en genstand; især (^) : øverste
rundslag af et bindsel. over (tørvelæsset) bin-
des tæt med Reeb . . med enTrække-Knude
i hvert Overslag. JPPrahl.AC.104. Naar et

Bindsel skal have større Styrke end den
som eet Lag kan give, og der i Fonterne
paa de første Lag endvidere lægges et Lag
med det samme Toug, kaldes det først-

30 lagte Lag eller de førstlagte Parter eller

Omgange Underslagene og de sidstlagte

Parter eller Omgange Overslagene. Funch.
MarO.11.102. Larsen. 1.4) (/. br.) del af gen-
stand (klap olgn.), der kan bøjes og danne lukke;

overfald {2.1). Overslaget (af en natsæk),
der tjener som LuVike. Legeb.I1.126. Porte-
monnæ . . revnet i Overslaget. PolitiE.Ko-
sterbl.^lil924.2.sp.2. 1.5) bøjle, krampe
olgn., der kan lukke for, fastholde noget;

40 overfald (2.i). 3 Staquett Porte med Hengs-
ler, Kraage og Kramper samt overslag.
Cit.l769.(FrHeide.Midtsjælland.(1919).114).

I]
især (landbr. og dial.) om jærnstykke, der

fastholder en hammel (Moth.S467. MDL.
Feilb.), en vognstang (SjællBond.130). 1.6)

om (del af) klædningsstykke; dels (nu sj., jf.
dog jy. overslagsklud, kastetørklæde. Feilb.)

om slag, hætte olgn. man (giver børn) en
lang Kiole paa uden Foeder med et Over-

50 slag, af Flonel, Vadmel eller andet (tøj).

JCLange.B.217. (hun) aftog Overslaget
over sin rødbræmmede Klædning og lod
Slavinden bringe det ind. Mariager.F.1.15.

jf.: (nonnerne sad) i deres sorte Ordens-
dragt, med det ærbare Hov ed-Overslag
af sort Linned. Ing.PO. 11.208. || dels (nu
1. br.) om overfald (2.2), rabatter, re-
verser paa dragter. Kiolen skal forandres
derhen: at istedetfor Overslag, skal samme

60 kun have en Rad Knapper. MR.1806.447.
Rabatter eller Overslag . . af sort Fløiel.

smst. 260. Blich. (1920). XVIII. 53. S&B.
D&H.

II
dels (sko., 1. br.) om læderstykke,

der udvendig lægges over og dækker snøre-

lidsen. OrdbS.
2) (jf. III. over 14.2; gym.) gymnastisk
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øvelse, hvorved fødderne føres for-
eli, baglæns op over hovedet og ned til

den anden side. Bredstaaende Kropbøj-
ning bagud til Gulv . . Tilbagegang ved
Aftryk med Hænderne eller Aftryk med
Fødderne og Overslag af disse. Gymn.I.
228.

3)(7/'.overslaa 5; især fagl.) beregning;
udregning; især: skønsmæssig (forhaands)
udregning, navnlig af omkostninger ved
et foretagende; foreløbig beregning; ogs.

om skrevet ell. trykt oversigt over en saadan
beregning, (ofte i forb. som gøre overslag
over fjf. III. over 10.5j ell. (nu næppe br.)

paa. Éolb.DH.1.792. Høysg.S.198. MB.
1801.25. jf. MO.). gode Mænd (skal) liqvi-

dere Boens Midler og den bortskyldige
Gield, og giøre Overslag, hvad een hver
Creditor for sin Fordring kand bekomme.
DL.5—14—33. Magistraten burde i For-
veien derover indsendt et Overslag til Stift-

amtmanden, fornemmelig (mudderpram-
men) befindes at have kostet langt mere,
end Magistraten . . havde tilkiendegivet.
Stampe.I1.229. Murer og Tømrer gjorde
Overslag, at det videre vilde koste 1020
{rdlr.).HCAnd.VL222. Paa hver ordentlig
Rigsdag . . fremlægges Forslag til Finants-
loven for det følgende Finantsaar, indehol-
dende et Overslag over Statens Indtægter
og \JdgifteT.Grundl.(1849).§52. Kontrakten
er bleven indgaaet i Henhold til et fremlagt
Overslag, uden at Værksmesteren dog har
forbundet sig til at udføre Værket for Over-
slagssummen.Lassen.SO.777. ofte i udtr. som
løseligt overslag. Omkostningerne ..

beregnedes efter et løseligt Overslag . . til

AO.OOO RhålT. Høyen.Thorv.5. S&B.
||

(nu
sj.) i videre anv., om overvejelse, betænkning.
Robinson . . giorde . . Overslag med det
Onde og det Gode, som ham var veder-
faret. Eilsch.PhilBrev.275. Kierk.VIII.385.

jf.: Paa dette Villiens laveste Standpunkt
er den (o: villien) Evne til at vælge, efter
foregaaende Kræmmer-Overslag, mel-
lem større eller mindre Lykke eller Ulykke.
Heib.Pros.1.64.

4) (jf. overslaa 6; fagl.) om det for-
hold, at en elektrisk strøm p. gr. af
overspænding springer fra en led-
ning til en anden gennem en lysbue. der
er sket et Overslag i en Hovedafbryder
i en af Vognene (i et elektrisk tog). Et saa-
dant Overslag virker som en Kortslutning.
BerlTid.'Vsl934.M.2.sp.5.

t Over-slag:«, en. {efter lat. genus su-
perius; jf. over- 4) overordnet, mere om-
fattende begreb ell. kategori (Genus, i mod-
sætn. til art (Species) ell. individ). Eilsch.
Term.24. de almindelige Navne, som Or-
dene skal have til at betegne, hvad Over-
slags de høre til. Høysg. S.Z5r. -slafi^s-,
i ssgr. til Overslag; dels (1. br.) til Overslag
1.4: overfalds-, fx. Overslags-hægte ('Herre-
cykle . . Sadeltaske med Overslagshægte.
PolitiE.KosterbUlil923.2.sp.l), -laas (paa

kuffert. smst.Vnl925.2.sp.2); dels til Over-
slag 3: overslags-mæssig (o: kalkulatorisk.

Aalbs.JacobLinde.(1899).213), -sum (Lassen.
S0.777; se u. Overslag 3j. -Hlank, adj.

[12.8] (især æstet.) meget, overdreven slank;
især om fremstillinger i arkaisk kunst (og
efterligninger deraf), om gotisk bygningsstil
m. m. Engle, hvis overslanke Skikkelser
er holdt i den strengeste Stil. GSaxild.

10 (JoakSkovgaard. VD.14). Tilsk. 1 934. 1. 356.
•slette, V. [15,16.1] vbs.-nlng, (jf.sv.over-
slåta, besmykke, <y.iiberschliehten; sj.) glatte

ud; faa til at forsvinde; slette ud; billedl.:

*Eders Gjerning . . er værd
| i Skrift af

Malm at fæste Bo, beskjærmet
|
mod Ti-

dens Tand og Glemsels Oversletning.Lemfe.
Shak. XVIII.104. -slikke, v. [16, 16.i]

(1. br.) lade tungen løbe hen over; slikke over-

alt; slikke over; ogs. (nedsæt.): overkysse. Am-
20 berg. Hunden overslikkede Tallerkenen.

VSO. D&H. O -slime, v. [15, 16.i] [-,sli-'-

ma] indsmøre, væde med slim. Spyttet (fra
boaslangens tunges) sammentrykkede Kirt-
ler flyder rigelig ud og overslimer Byttet.
BMøll.DyL.III.54.

|)
(nedsæt.) i sammen-

ligninger og billedl. Ridder Blaaskiæg .

.

udbryder i en Strøm af Skieldsord mod
sit Offer, før han dræber det, ligesom
Boaslangen overslimer sit, før den sluger

30 det. Oehl.Bidr.I.182. (to) betydelige Histo-
rieskrivere, hvis Værker hverken er over-
slimede af fromladen Jargon eller . . pyntede
med traditionel RlnQtov'^.JLHeib.iStSprO.
Nr.134.11). JVJen8.EE.166. -slynge, v.

[15, 16.i] [-|Sløi|'a] (sj.) slynge over noget an-
det; dække med slyngninger; i perf. part, om
plantevækst: I Bøtter . . strakte Lavrbær-
og Magnolietræer . . sig op ad Væggene.
De tiloversblevne Dele af dem vare over-

40 slyngede med Gran- ogBuxbomguirlander.
Schand.SB.26. -slæbe, v. [-jSlæ-ba] vbs.

-ning (i bet. 1: LandmB.I.460. i bet. 2: Dag
Nyh.'VBl934.9.sp.2). 1) [16.i] {ænyd.d.s., jf.
<y. iiberschleifen; landbr., foræld.) behandle
jord ved at lade noget slæbe hen over den. Man
narver (afbrændt hede) med en tung Jern-
harve, førend Frøet udsaaes og efterat
dette sidste er skeet overslæbes den med
Riis, for at blande Frøet med Jorden.

50 Phy8Bibl.XXII.37. 2) [16.2, 4] (1. br.) slæbe

over, overføre til et andet sted, andre forhold
olgn. der kan saa at sige overslæbes Stof-

fer . . (fx.) døde Farve- eller Giftstoffer,

fra den ene Generation til den næste. I

saa Tilfælde er der ikke Tale om sand
Arvelighed, men om falsk, tilsyneladende.
DagNyh.^Vsl934.9.sp.2. -slere, v. [15]
[-jSlø-'ra] {jf. ty. iiberschleiern; CP, 1. br.) til-

dække, tilhylle med et slør; tilsløre. Larsen.
60 D&H.

II
billedl: tildække; skjule. Den ene

Elskedes Billed blev vel ikke udslettet,

men dog oversløret (o: af billledet af en,

han senere blev forelsket i). Tode.(Iris.l791.

IV.9). oversløre eller udslette Nationa-
litetens frie . . Yttringer i Skildringen.
Ing.DM.viii, det collegiale Mørke der

XVI. Rentrykt »/la 1934 10
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overslører alle disseFoTholå.Levin.EnBrev-
vexling~(18o0).13. -smede, v. [I6.1] [-,sme-'-

88] vbs. -ning. (jf. ty. uberschmieden)
underkaste noget en ny smedning (for at

glatte, polere det); smede paa ny; som vbs.:

MilTeknO. Sal? VIIIA24. -sminke, v.

[15] [-|Smei|,'^8] (1. br.)skjule, dække, oversmøre
med sminke; billedl.: Kan han maaskee have
besluttet, at oversminke sit slette Rygte?
NBlich.SL.I5. -sme^e, v. [15] [-jSmø-'qa,

-iSDKoi'a] (j/Ji/.iiberschmauchen; nu næppe
br.) indhylle i (tobaks)røg; tilryge. Studere-
kammeret var oversmøget. FiS O. || i videre

anv.: overfyge. Jorden (er paa grund af
skovenes ødelæggelse) bleven med Flyvesand
oveTsmøgen.Langebek.(KSelskSkr.VII.454).
-smere, v. [15, I6.1] [-ismo'ra] vbs. -else

(vAph.(1764). HCAnd.VIII.148) ell. (nu
især) -mg (Brandes.XI.498. D&H.) ell. f
•ning (vAph.(1764)). {ænyd. d.s.; især iperf.
part.) 1) smøre (med smørelse olgn.) over
det hele; besmøre; indsmøre, jeg gav dem
een med Qvæg-Sølv oversmuurt Halv-
skilling at vexle for en 8 Skilling. IZoZ&.

11J.1I.5. derefter blev hans blodige Le-
gome oversmurt med Ædike, og Salt.

Borrebye.TF.819. Læderskoe, som han
selv oversmurte med Tran. Hauch.MfB.
102. Indbrudstyveri . . Vinduesrude . .

oversmurt med grøn Sæbe, Ruden knust.
PolitiE.'V4l923.4. 2) besudle; besmudse; tii-

smøre. VSO. jeg (har) væltet Blækhornet
og faaet Hænder og Ansigt oversmurte
med Blæk. -firedaRi 0.85. (tyvens)Tøi maa
være bleven oversmurt med grøn Maling,
ved at han er krøbet gennem nymalet
Yinåue. PolitiE.V9l925.4. 3) overmale, be-

stryge paa skødesløs, sjusket vis; ogs.: be-

male med skrift. VSO. Enhver, der kan
oversmøre et Stykke Lærred . . er strax
Kunstner. Bøgh.DA.11.118. jf.: *(man fik
at høre) hvordan et nyt Genie | Med Fer-
nis af sin Phantasie

|
Saaledes Alt kan

oversmøre,
|
At det seer mere gudligt

ud.Bagges.DV.VI.405. -snag^e, v. [I6.1]

[-isna'qa] (1. br.) oversnaske; oversnuse; bil-

ledl., om sladder: det morer mig at høre
hendes Sladder . . Men bagefter har jeg
en modbydelig Kvalmefornemmelse ved
at tænke paa hendes Oversnagen; det er,

ligesom man var bleven klæbrig baade paa
Sjæl og Legeme. Nan8.JD.35. -snakke,
V. 1) [10.3, 22] (dial.) m. h. t. sag, forhold:
drøfte; omtale. Feilb. 2) [I6.1, I8.2] (1. br.)

plage, overhænge med sin snak. en Dristig-
hed i at oversnakke Folk om smaa Ting,
og trætte Øren . . med Vidtløftighed. Spo-
ron.Breve.I.119. Så opsøgte Dirk Prip og
oversnakkede ham en Urnes tiå.Svedstrup.
EG.I1.321. 3) [19] (dagl.) m. h. t. person:
faa til noget ved overtalelse; overtale; især
nedsæt.: overtale paa listig vis; besnakke,
(ofte i forb. m. t\\). (samtyk ikke) i nogen
Synd, som Onde og Ugudelige Mennesker
vil oversn2i\Lke å\gti\\LTid.l740.393, Over-
snakket af den troeskyldige Præstekone,

overpræket af hans Høiærværdighed, over-
hængt af H. . . gav hun omsider det nød-
tvungne . . 32i.Rahb.Fort.II.276. Feilb.

-snaske, v. [I6.1] (jf. -snage, -snuse;
dagl., nedsæt.) rode, snage i noget over det

hele (paa en grim, uappetitlig maade). Am-
berg. De behøver ikke at . . oversnaske
Klementine med Kjs.Schand.Helga.(1900).
18. billedl.: „Man (o: en forfatter) maa lave

10 et helt nyt Sprog . ." „Det gør man jo

ogsaa" . . „Gør I det? Næh, I overtager
det hele, oversnasket af de Gamle, gør L**

TomKrist.H.149. -snavse, v. [15, I6.1]

[-|Snau's8] (jf. besnavse; 1. br.) tilsnavse

(over det hele). Moth.S565. *den grimme
Kjælder . . | som gjennemrøget var og
oversnsiYset.Schand.UD.132.

||
(nu næppe

br.) i videre anv.: beføle paa uanstændig vis.

oversnåuse en pige. Moth.S565. -sne, v,

20 [15] {ænyd. d.s.; især CP; navnlig i pass.

(perf. part.)) besne; tilsne. Moth.S567. Jor-
den var stærk oversneet og irøsen.LTid.
1754.207. VilhAnd.Litt.II.723. \\ i sammen-
ligninger ell. billedl. Vil I høre luslidte
Lignelser om . . en Barm som oversnete
Granatæbler, Øienbryne som Regnbuer?
Oehl.XXV.26. AfTjørnebusken oversneet

i

Sad hun. Aarestr.SS.III.258. (sj.) overvælde
med tale. hun ryster vedholdende Frk. C.s

30 Haand og vil næsten ikke slippe og over-
sner hende med gode Ord. EBecker.VV,
11.34. t -snilde, v. [19] (efter ty. iiber-

schnellen; til <t/. schnell, hurtig, m. tilknyt-

ning til snild; jf. besnilde) overliste. Am-
berg. VSO.(„Et nyt Ord."), -snit, et (ell
en, se bet. 2). 1) [16.6] (nu næppe br.) snit.

paa tværs af noget; gennemskæring ; ogs.:

gennemsnit (3); diameter. Eilsch.FhilBrev,
368. en Kile . . hvis Oversnit vi her ville

4oansee, som et retvinklet Triangel. Zra/"^.

M.IL22. Buchhave.GP.lO. 2) (jf. over- l.i;

bogb.) øverste snit paa en bog. man (bør),

hver Gang man tager en Bog frem, ikke
aabne den, før man har pustet det Stør
bort, som har samlet sig paa Oversnitten.
SvDahlS:Dumreicher. Haandb. f. Bogsamlere.
(1921).150. -snnfle, v. se -snøfle. -snu-
se, v. [I6.1] [-,snu-'s9] (1. br.) snuse til; be-
snuse; om dyr: Merkede (pudlen) atjeg sov

50 . . oversnusede (den) mig. LSmith.DN.242.
VSO. S&B.

II (nedsæt.) om person. VSO. jf.:
jeg oversnuser (aviserne) om Morgenen ved
Ksinen.PalM.IL.II.403. -snofle, v. [16.1}
(nu næppe tr. -snøvle. vAph.(1759). — ogs.

-snufle. FrHorn.SomnPoet.A2v. Rahb.Min.
1789.1.173. Høm.S.132. jf.D&H.). (jfholl.
oversnuffelen; til ^ly.schnuffeln, schnuffeln,
snuse) 1) (nu sj.) oversnuse. Amberg. jf.VSO.
samt: (han) gav sig til at oversnufle Gre-

60 nen , som han førte helt op til sine nær-
synede Q\ne.Høm.S.132. 2) (nu dial.f

jf.: „Talespr." ievm.j overfuse; overskælde.

Høysg. (Bertels.Høysgaard.(1926).33). naar
Forældrene . . for en ringe Forseelse, holde
lange uophørlige Straffeprækener for deres
Børn, oversnøfle dem den heele Dag uden.
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Ophør . . saa kaste de saaledes plagede Børn
. . et dødeligt Had paa deres Forældre. Zii-

ckert.Børns diætetiskeOpdragelse.(overs.l 794).

224. Blich.(1920). 111.10. Kierk.XI.lOO.
Han kan knap pløje en ærlig Fure . . Og
vil en anden saa raade ham lidt, saa gi'er

han Mund og oversnøfler en, saa en ikke
kan svare ham et Ord til ti. JSkytte.Jæv-
neFolk.(1888).8. Feilb. -somre, v. [23.i]

[-iscom'ra] vbs. -ing (KnudRasm. G. 38.383.
Fol.Viil908.7.sp.6; i bet. 2: Amberg.). (jf.
ty. iibersommern; sml. overvintre) 1) intr.:

leve sommeren over (paa et sted); tilbringe

sommeren et sted. l.l) (1. br. i olm. spr.) om
person, de fattige . . Drenge og Piger . .

maa oversomre i Fattigkvarterernes Bdig-

gSiSirde. PoU^/6l902.1.sp.6. || især: tilbringe

sommeren, være paa ekspedition sommeren
over i en arktisk egn. Grønlands Nordkyst,
hvor de (blev tvunget) til at oversomre.
Pol.^y81908.1. sp.4. Landjagten gav kun
saa ringe Udbytte, at det var umuligt at

oversomre (o: i Grønland) paa åen.Kbh.
^Itl912.2.sp.l. 1.2) (naturv.) om dyr (træk-

fugl): blive sommeren over i en egn; om æg,
frø olgn.: hvile sommeren over. (planten)
danner Hvilesporer . . og det er vel i Form
af saadanne, at den „oversomreT^. VidSelsk
Skr.Nat.8R.Il2.151. Arten skal i det sol-

tørrede og senere stivfrosne Dynd (i pyt-
terne) oversomre og overvintre som Æg.
WesenbL.FraSø ogAa.(1922).102. ^toxs\^2iiv.

Vintergæst, paa sine Steder talrig og over-
somrenåe. LehnSchiøler.DF.1. 231. Det er
sjældent at træffe et større Antal over-
somrede Individer (o: af havlitter). Seier.

BornholmsFugle.(1932).35. 2) f trans.: lade
noget (især: kvæg) opholde sig et sted som-
meren over. Amberg. -sovse, v. [16] [-|S(ou*-

sa] (1. br.) overhælde med sovs. RobLHans.
EP.22.

II
billedl.: oversmøre; tilsøle, vi gik

i dybt Dynd og kom som oversaucede af

det tilbage til Barcelona. -ffC^wtiJX^fiO.

t -spare, v. {efter ty. iibersparen) bespare;
opspare, de oversparede Munderings ^{y'k-

keT.MR.1842.824. -spekulere, v. [12.4]

vbs. -spekulation. 1) (sj.) refl.: gruble, speku-
lere for meget. S&B. Larsen. 2) T som vbs.:

overdreven, urimelig børsspekulation. Larsen.
Eage.*743. -spil, et. [23.2] (til spille over;
fagl.) om (betaling for) musikers, orkesters

overarbejde. Musikerne (ved statsradiofonien

faar) hver fast 7200 Kr. — foruden Prøve-
betaling, Overspil m.m. BerlTid.^Vel 934.M.
6.8p.4. -spilde, v. [16] [-isbil'a] (isæriperf.
part.) overhælde noget ved uagtsomhed med
vædske, saaledes at det plettes, snavses; spilde
paa. Her var et heelt Blad i Manuscriptet
overspildt med Blæk. Ew. (1914). III.279.
en Frøken, som overspilder sig med bræn-
dende Sauce. Heib.Pros.VI. 39. Selskabet
(omringede) mig med fulde Glas i Haan-
den, og i deres Iver overspildte de mig
med den hede Punsch. Gylb.1.27. TroelsL.
Y.117. -spille, V. [19] [-isbel'a] ^.//'.-spil; sj.)

overgaa i spillefærdighed. den tidligere Dan-

marksmester (i skak) overspillede straks i

Begyndelsen sin Modstsmder. DagNyh.^^/s
1924.5.sp.4. -spinde, v. [16] [-isben'a] vbs.

-(n)ing (se -spinding^, (oftest i perf. pari.;
især fagl.) omgive, omvikle med et lag af
traade; spinde over; navnlig m. h. t. strenge,

snore, knapper olgn. Moth.S666. overspinde
Silketraade med Guld.Hallager.104. de dy-
bere tonende, overspundne Strenge (paa

10 klaveret). OpfB.^III.502. Disse ('se/e-;Strop-
per ere . . overspundet med bedste og
stærkeste Garn. BerlTid.''*lxl905.M.l.sp.4.

\\ i videre (billedl.) anv. Præstens Hus . .

er overspundet med Vedbend og Vinran-
ker. Tolderl.H.151. Skønt Ornamentikken
her overspinder alle Fladerne, føles Møb-
let dog ikke som overlæsset. JP'rPow/sen.

MH.I.67. -spinding:, en. [15] [-isben'ei]]

(sj. -spindning. Amberg.). (især fagl.) vbs.

20 ttl -spinde (ell. spinde overy; ogs., konkr.,

om det dækkende lag. OpfB.^III.502. (ten-

nisboldens) Overspinding er . . af Flonel.
DagNyh. ^Vi 1 912. 1 . sp. 4. Hannover. Tekstil.

11.269.
II

hertil bl. a. Overspindings-traad
(traad til overspinding af klaverstrenge. Sal.*

XIV.108). -sprede, v. [16] [-.sbre-'Sa]

vbs. -ning. {ænyd. d. s.; nu 1. br.) udbrede
ell. fordele noget som et dækkende lag over
noget andet; sprede ud over. Moth.B340.

30 Asken overspredes ald Jorden. Oecowjoitrn.
1 758.22. -sprinif, et. {ænyd. d. s. ;jf. -sprin-

gelse) vbs. til -springe (ell. springe overj.

1) [16.5] (j/. -springe 1; især gym.) i egl.

bet. VSO. Staaende indvendigt Overspring
gennem Sadel (med antydet indvendigt
og udvendigt Opspring). Gymn.I.183. 2)
(sj.) overf. 2.1) [16.5] (jf. -springe 2.ij over-

springelse, (jeg vil) henkaste denne For-
tegnelse i en Note til behageligt Over-

40 spring. Rahb.E.ILMO. 2.2) [16.4] pludseligt

omslag i stemninger, tankegang; pludselig

overgang, (den danske prosas hang til at

fortyskes kan ikke hhidres) ved et syge-
ligt coquetterende Overspring til Nordisk-
hed. ikfo/&.S/Md.i5i. -sprins;e, v. [16.5]

[-isbrei\,*9] overspringe fcl.v.s.overspringe^.

Høysg.A G.39. vbs. -else (s. d.) ell. -ning (vAph.
(1764). i bet. S: LandbO.1.684). {ænyd. d. s.,

glda. over springe (Brandt.RD.II.i57)) 1)
50 (nu sj.) passere, sætte over i et spring;

(alm.:) springe over. vAph.(1759). *Dristig
har du (d: Hermod) oversprunget nys mit
Sprinkelværk (o: Hels gærde). Oehl.ND.199.
er det en Grøft, der skal overspringes,
maa Hænderne . . omfatte Stangen saa
meget højere oppe, som Grøften er dyb.
Gymn.1.239. billedl.: 'Kun ved dit Lys
og med din Stav

|
Vi overspringe kan

vor Grav. Grundtv.SS.III.388. 2) CO overf
60 2.1) lade uænset; forbigaa; gaa let hen over;

især: med ell. uden forsæt lade noget uom-
talt, unævnt, ell. overse, glemme noget (ved
oplæsning, afskrivning olgn.). Jeg oversprin-
ger her nogle Artikler (i forslaget).JSneed.

V1.290. Forstanden kan overspringe, eller

ile hen over alle Mellemledene. Mynst.BlS.

10*



151 Overspringelse overspænde 152

11.207. *Han oversprang to tætbemalte

Sider (o: af et brev). PalM.V.274. (skue-

spillerinden) oversprang af Træthed Mono-
logen: Gallop a.^2iQe.Brandes.XI.Bll. Teg-
ningen overføres da paa Træet, idet man
med en Blyant følger alle Linjerne paa
Mønstret . . første Gang Mønstret bruges,

kan (man) se, hvor man ikke tidligere har
været med Blyanten, saa at ingen Linje
overspringes. Haandv.139.

|| (1. br.) m. h. t.

krav olgn.: undlade at efterkomme; sætte sig

ud over. den italienske Kunst gjør Fordrin-
ger, som den (øvrige europæiske) mangen-
gang overspringer.Hei&.Pros. VI.156. Bran-
des. V.312. II

(især i pass.) m. h. t. person : forbi-

gaa (ved tidnævnelse, tildeling af et gode olgn.);

tilsidesætte. D&H. 2.2) (1. br.) m. h. t. van-
skelighed, hindring olgn.: overvinde; besejre;

komme over. S&B. jj især m. h. t. person

:

blive foretrukken for; blive udnævnt før.

overspringe 7 andre ved Springavance-
ment. -DÆH. II

(m. overgang til bet. 2.i^ m. h. t.

grad i rangfølge, klasse olgn. S&B. eleven
oversprang første klasse og kom straks

ind i anden
j 3) (landbr. ell. vet.) om hingst

ell. tyr: bedække (en hoppe, ko) forkert, saa-

ledes at kønslemmet indføres i endetarmen i

st. f. i skeden. Ugeskr.fEetsv.l921.A.442.
-sprin^else, en. [-isbreix'alsa] flt.-r. (jf.
-spring ; især W) vbs. til -springe (ell. springe
over^, navnlig til -springe 2.i; ogs. konkr.:

sted i en tekst, hvor noget er iideladt. Bran-
de8.IX.309. Forkortelserne og Oversprin-
gelserne i de trykte Breve er . . kun faa,

men desværre ikke betydningsløse. JBw&oi^.

(Tilsk.1932.Il.248). \\ spec. (bogtr.) : begra-

velse (3). S&B. D&H. -sprude, v. [16]

[-isbru-'aa] (f -spryde. Fleischer.HB.368).
vbs.-nlng (vAph.(17o9)). (nu næppe br.uden
for dial. ) overspi'øjte. vAph. (1 759). Han over-
sprudede hende med Vand. 750. i perf.

part.: OrdbS.(bornh.). || billedl.: beskyde
voldsomt. *en Tredekker . . som Fienden
Harm vil giøre,

|
Og oversprude ham med

heftig Damp og Ild. Wadsk.96. -sprudle,
V. [-|Sbru5Ta] 1) [15] (sj.) trans.: over-

sprøjte. *Beileren nedslaaer en giftig Dra-
ge

I
Og, oversprudlet af dens Ædder-

blod,
I
Befrier Bruden. Thiele.Kyn.52. 2)

[16.5] (vist kun som vbs. ell. (især) i præs.
part.) CO intr.: vælde ud over alle bred-

der; sprudle voldsomt frem; kun billedl., i

udtryk for overmaal af kraft, overstrøm-
mende glæde olgn. *oversprudlende blev
Kraftens Væld. Grundtv.PS. VI.244. et af-

gjort comisk Genie, der . . udmærker sig

ved Oversprudlen i Stemning. Kierk.III.
202. (hendes) oversprudlende ungdomme-
lige Selvtillid. FCHillerup.Den gamle Hu-
8tru.(1839).17. Brandes.IIl.328. -sprntte,
-y. [15] ft -sprytte. Moth.S693). (især dial.)

oversprøjte; navnlig om vædske: overstænke.

(pennen) var saa haard, at den oversprut-
tede heele FsL^iret. Rahb.Tilsk. 1796.453.
Feilb. -spryde, v. se -sprude, -sprytte,
v. se -sprutte, -sprænn^e, v. [-isbrBi^'a]

vbs. (sj.) -else (i betl: LTid.1744.765).
{ænyd. d.s. i bet. 1)1) [15] (1. br. i alm. spr.)

overstænke; overdrysse. Moth.066. over-
sprænge Kiød med Salt.F/SO. jf.: (æblets)

Hud: lysegul, Solsiden oversprængt eller

helt dækket af et fint karmoisinrødt.
CMatthies.DF.n.62. jl (bogb.) sprænge. I

Reglen marmoreres Snittet, ved at man
oversprænger det med en YB.v\e.Haand-

{pgern.436. 2) [12.4] 07- forsprænge 2; dial.)

i perf. part, om lemmer (led): forstrakt ell.

overanstrengt (ved arbejde). Feilb. -sprøjte,
V. [15] [-isbrcoi'do] (^f -spøjte. Moth.S693). vbs.

-ning (vAph.(1759). LandbO.III.762). (jf.
-sprude, -sprutte; især i perf.part) væde ved
at sprøjte ell. stænke; besprøjte. vAph.(1759).
oversprøite Blomsterne med Vand. MO.
graastribede Benklæder, oversprøjtet med
Msi\er^\etter.PolitiE.Kosterbl.^*/d925.1.sp.2.

20 \\(sj.) overspy. *(midgaardsormen) oversprøi-
terhammeåGiH.Oehl.XXIX.301. 19 -spy,
V. [15] oversprøjte, væde med spyt ell. spy;
overspytte. MO. især oyn dyr: *disse Dra-
ger . . overspye Din Helligdom med Æd-
der. Søtoft.Band.37. || billedl: overvælde med
skældsord, bagvaskelse olgn. Wadsk.(LTid.
1737.452). Dér sad han . . afskyet, forban-
det . . overspyet af Tusinders Yidiå.SMich.

L.29. (bladene) overspyede mig med smud-
30 sige Skæ\dsord.EChristians.NT.378. -spyt-

te, V. [15] vbs. -ning. (ænyd. d. s.; jf. -spy)
spytte paa overalt. vAph.(1759). (han) t&aite

uden Knurren, at man overspyttede hans
Ansigt. Pram.1.407. Skal Du da sidde og
overspytte mit Gulv, naar Du seer, A har
lige været inde og gjort rent efter Dig.Jafc

Knu.S.19. om dyr: han frygter, at Dyret
(o: en lama) skal overspytte de unge Da-
mer. PoUVi1934. 9.sp.3. -spænd, et. [15,

40 16.2] (til overspænde (ell. spænde overj;
mi næppe br.) stykke, der kan spændes over

ell. om noget andet; spændestykke. En Kiole
med Overspænd. FiSO.
overspænde, v. ['couarisbæn'a] -te.

vbs. -else (s. d.) ell. -(n)ing (se Overspæn-
ding), jf. Overspænd, (ænyd. overspænde,
spænde over, omfatte; til dels efter ty. iiber-

spannen)
t) (til III. over 15 o^ 16.2J dække noget

50 ved at spænde noget hen over det; udspænde
noget, saaledes at det strækker sig tværs over

et rum. 1.1) i egl. bet. en konisk Cylinder,
hvori der findes en Slags Tambourin med
to overspendte Strenge. PhysBibl.XXII.
185. (senen) er overspændt af et ualmin-
delig tykt Lag fibrøstVæv. Ugeskr.f.Læger.
1929.839.sp.l.

II
især (bygn.): lade en byg-

ningsdel strække sig hen over et rum; navn-
lig: overhvælve. Langhuset . . var over-

60 spændt af tre Fag Hvælvinger. Høyen.AD.
956.sp.l. det i Volden (ved I^ørreporis ned-
brydning) fremstaaende Gab . . overspæn-
des med en Viaduet, saaledes at Passagen
paa Volden ikke afbrydes. ME.i856.i 70.

en Enspændervogn, hvis Fading var over-
spændt med en Tøndehvælving af Lær-
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reå.Thyreg.UdvFortLlQO. FortNut VI.256.

m. tings-subj., om hvælving olgn.: D&H. 1.2)

(nu sj.) omfatte; omspænde; især: lade

troppestyrker udbrede sig over en vis ope-

rationslinie. ExerceerreglementfordetKql.Da.
Infanterie. (1821). 366. de franske (Grene-

raler (vilde) overspænde den hele Stræk-
ning med en . . samlet Front. Heib.Fl.l828.
Nr.34.3.sp.2.

2) (jf. III. over 12.3-4; nu sj. i rigsspr.

uden for perf. ^art, se bet. 2.3) spænde for
stærkt. 2.1) t egl. bet, m. h. t. streng olgn.

*En Bue |
Maa spændes, for at skyde

Pilen af;
|
Ei overspændes daarligt, saa

den hnster. Oehl.VI1.18. overspænde en
Streng. MO.

\\ (jf. bet. 2.2) billedi. *forgjæ-
ves overspænder

|
Jeg den gamle Myte-

stræng;
|
Alt den brast i mine Hænder.

Grundtv.PS.V.116. sa.Krøn.92. 2.2) overf., i

udtr.for overdrivelse; dels: anspænde,
anstrenge for stærkt, (navnlig i forb.som
overspænde sine kræfter^. *Krig er
den haarde Leeg, som overspænder Kræf-
ter. NordBrun.Jon.152. Naar man over-
spænder sin Stemme, bliver man ofte
utydelig. Rahb.B.294. det er jer, som sæt-
ter ham Griller i Hovedet, som overspæn-
der hans Phantasie. Heib.Poet.I.132. Virk-
somheden hører op at være Velfærd, naar
den . . overspænder Kræfterne. Høffd.E.
121.

II
dels i udtr., der angiver, at man stil-

ler overdrevne krav, driver noget for vidt,

gør for meget ud af noget, overspænde
Omhyggeligheden saa den vorder tret-

tende. VSO. spildende det skjønne Papiir,
og overspændende mine Læseres Taalmo-
åighed. Éeib.Pros.X.31. Man synes i sin
Selvgodhed, at man har Ret, ja næsten
Pligt til at overspænde Fordringerne.
MFont.SK.61.

\\
(sj.) refl.: blive eksalteret;

arbejde, skrue sig for højt op. de (tyske

kvinder) ophidser og overspænder sig ind-
til det Paatagne, saa at deres sødladne Ud-
talelser udvisker alt Udpræget og Skarpt.
Brandes.IV.163. 2.3) (,;/. bet. 2.2; part. over-
spændt brugt som adj.; dels (sj.) om legem-
lige og sjælelige evner: overanstrengt, de
overspændte Lemmer (o: paa en træt akro-
bat).Éang.Udv.124. hans Nerver (var) over-
spændte af de sidste Døgns hvileløse Grub-
len. Pont.M.164.

II
dels (nu 1. br.) om paa-

stand, kravolgn.: overdreven; hasarderet.
Fordringer, der med Flid ere overspændte.
Mynst.(MO.). man (kan) ikke sige, at denne
Haandfæstning er overspændt, naar det
engang var givet, at Riget var et ind-
skrænket Valgrige. CPalM.0.292. (Kierke-
gaard mente) at Danmark i Mynster havde
Tidsalderens største Prædikant, i Heiberg
den største . . Æstetiker . . i ham den
største . . Prosaist, en endda mindre over-
spændt Antagelse end de andre v&r.Bran-
des.II.373.

\\ dels om sjæleliv: forskruet;
fantastisk; om person : fuld af romantiske,
højtflyvende ideer; sværmerisk indtil det
sygelige; eksalteret; om persons tankegang

og dennes udtryk: urimelig; sær; ofte:

hysterisk; falsk, (bogen er) fuld af for-

dreiede Facta og overspændte Declama-
tioner. FrSneed.1.328. (jeg) har gaaet over
fra den meest overspændte Forfatning .

.

til den nedspændte Sindstilstand, der fulgte
paa. PMøll.ES.n.91. 'overspændte Bøger.
Hrz.D.III.230. Den Pige er for overspændt
til at blive en god Kone. F-SO. Hvad er jeg

10 saa? En Nar, en Phantast, en overspændt
Ridder. /fier/c. 77.508. (hun er) fædrelands-
kærlig indtil det Overspændte. Brandes.X.
73. det ene (parti) erklærede Thomas's Op-
position for noget overspændtVaas.ScAaw(f.
TF.II.13. KPont.Psychiatr.L52. (sj.) som
adv.: (Kamma Rahbek) paastod, at det (o:

Goethes digt „Ein Veilchen auf der Wiese
stand") var overspændt phantastiskt. Oehl.

Er.1.215.
Il (J", nu sj.) om interval: for-

20 størret (3). VSO. den saakaldte overspændte
Kvart (f. Eks. fra H til det underliggende
F). STvermoseThyregod. Danmarks Sanglege,
(1931).x.

Over-spændelsie, en. [-isbæn'alsa]

flt. (sj.) -r. (nu 1. br.) vbs. til overspænde
CeZZ. spænde over^; især til overspænde 2.2:

overanstrengelse; for stærk anspændelse, uti-

dig Overspændelse af mine umodne Siæls-
og Legems-Kræfter . . den dyre Lyst til

30 at ville være meer, end andre Mennesker.
Bagges.DV.X.82. JakKnu.GP.154.

\\
(sj.) i

flt., om overspændte begreber og udtryk. Vi
have Romantikken her med dens fantasti-

ske Flaneri, dens Overspændeiser og Ex-
travagancer. ESchwanenft.In.306. -spæn-
ding, en. (sj. skrevet -spændning. Ørst. VII.
31). flt. (sj.) -er. {vbs. til overspænde (ell.

spænde overj ell. (i bet. 2) til 111. over 12.3

og Spænding) for stærk spænding; især i

^Oflg.anv.: 1) (j/. -spændelse ; nu 1. br.) til

overspænde 2.2: overanstrengelse ; ogs.: op-
hidselse; eksaltation; overspændthed. For-
tvivlelsens Udbrud (o: i et drama) kom
af mit (o: en skuespillers) inderste Hierte;
strax efter denne Overspænding kom . .

MsLthed. Rahb.B.109. Denne Tilstand er
fulgt paa en umaadelig Overspænding og
voldsom Smerte i Hovedet, som ledsagede
Feberheden. Molb.Breve.l. vi har let ved

!0 at bære over med den forrige Slægts na-
tionale Overspænding, naar vi ser, hvad
der kan bringes paa Benene af Chauvi-
nisme midt iblandt os. Hørup.II.153. det
hidtidige Skolesystems Overspænding og
Fallit. GadsMag.1921.507.

\\
(sj.) i flt. op-

brusende Reformatorers Overspændninger
og Kraftudtryk. J0rs«.y77.5i. 2) for stærk
spænding i en elektrisk ledning. OpfB.*1.247.
3) (^j') overdrivelse; opskruning. Huuspri-

60 sernes opskruede Højde og Lejens tit

umenneskelige Overspænding. PhysBibl.
XI.24. -»jtændt, part. adj. se overspænde
(2.8). -Hpwndt-hed, en. (jf. -spændelse,
-spænding^ til -spændt (se overspænde
2.8;. OehULXVIIl.205. »at føle | Han kal-

der Føleri — hver Længsel bliver |
Til
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Overspændthed paa hans Tunge. PalM.U.
46. Shakespeare (forbereder) os allerede

her gennem Udtrykkenes Overspændthed
paa at hun vil dø i VsLnvid. Bra7ides.VIll.

171. jf.: (stykket) er en eneste stor Over-
spændthed. s»ws^F7.558. -spætte, V. [15]

(L br.) overplette; overstænke, mine . . Ben-
klæder . . bleve fælt overspættede med
Klatter af Tjære. Schand.F.425. billedi:

•Engens bløde Bund, | som blaa og gule
Blomster overspætted. sa.C7£>.ii9. KLars.
MK.3. t -»poge, V. [16.i] {holl. overspo-
ken, gaa voldsomt hen over; jf. ænyd. op-
spøge, opsøge (Kalk.IlI.363); til spøgejgaa
igen, jf. jg. hvad er det, du gaar og spøger
efter (Feilb.IIl.519), nt. wat spokelst du
bier heriim (Mensing.Wb.IV.776)) gennem-
søge. *om jeg (o: en accisebetjent) bær end
meere tvil

|
Saa tager jeg min Søger

|

Og dermed . .
|
Aid Læsset overspøger.

Schandrup.Rlv. -spojte, v. se -sprøjte.

I. Overst, en. se Oberst.
II. overst, adj. se øverst.

over-staa, v. part. -staaet ell. (nu kun
dial.) -staaeti (Moth.S736. KomGrønneg.I.
280. LTid.1739.390. Feilb.) ell. (især attrib.;

CP ell.dial.)-siand6n(Slange.ChrIV.o6. Gylb.

Y11.140. Goldschm.IV.205. Gravl.AB.74.
Buchh.UH.9. Feilb. ogs. (nu kun dial.) efter

være m. subj. i intk.: P/lug.DF.1086). vbs.

jf. -stand (1). {ænyd. overstaa, -stande, fsv.

ivirstanda, j/". tt/. iiberstehen) 1) [2, 15] (nu
næppe br.) om vand: staa (dækkende) oven
paa, hen over (mark olgn.). (fra) De høiere
Enge . . kan man let bortlede det over-
sta&endeYand.Schytte.IR.II.123. 2) [23.2-3]

egl.: staa, vare ved, holde ud, indtil noget er

forbi; staa, holde sig et vist tidsruyn igennem;
lægge bag sig; komme igennem, ud over (en
periode); faa fra haanden; nu næsten kun
m. h. t. vanskelig ell. ubehagelig periode : komme,
slippe, klare sig igennem (i god behold, paa
tilfredsstillende maade olgn.) ell. lægge bag
sig, faa fra haanden; hyppigst i forb. have,
være overstaaet, faa overstaaet samt over-
staaet brugt som attrib. adj. ligesom en
Patient, der stræber først mod Feltskiæ-
ren, som vil træcke en Tand ud, men,
naar det er overstaaet, kysser hånd siden
paa hans Haand og tacker. Holb.Jean.IV.6.

Naar jeg har nu dette Pust overstaaen,
saa maa di lave sig paa at afmale mig,
som en stor Hælt med en Laurbær-Krands
paa Hovedet. KomGrønneg.I.280. deres Bo-
der tillukkes og slages Laas for, indtil

Markederne ere overstandne. Slange.Chrl V.

56. Denne Prøve overstod jeg i mit 17de
A2iT.JSneed.II.50. Naar Vikker førstkomme
op, saa de bedække Jorden, har de over-
staaet den største Vanskelighed. JPPrahl.
AC.42. at glemme sine overstandne Gjen-
vordigheder.P^£ret6.Sfe.i.5^. *En drøiDyst
har jeg . .

|
At overstaae; men den skal

overstaaes
|
Jo før jo heller. Oehl.XII.8.

*Det Herlige vil Nøden overstaae. smst.
XX.154. bare dette Eventyr var vel over-

staaet I fTetft.Poe^.FJ.^PO. *Men hvis man
saa Farten (o: til Amerika) overstaaer,

|

Fortryder man aldrig Løbet. Winth.lV.43.
Vi have nu overstaaet det Værste. MO.
Saasnart vi faar Nytaar overstaaet . . kom-
mer jeg ned til Dem. Schand.F.l 99. Den
niende Dag er altid Krisedag. Jeg over-
stod ikke Krisen. Om Aftenen gik jeg
hen forbi hendes Hus og stillede mig ind

10 i Krogen ved Borgmesterens E.a.ve. Buchh.
UH.90. de (unge) Dage er nu engang
et overstaaet StSidium.JacPaludan.UR.
195. 3) (jf. HI. over 12.4; re/l. ell. intr.:

staa for længe (og derved tage skade). Over-
staae Sig, (som Hest) tage Skade af Stille-

staaen. Leth.(1800). || nu vist kun (1. br.) i

part. overstaaet brugt som adj. i Kjøben-
havn, hvor overstaaet, slimet Fisk betales
saa dyrt. Politivennen.l799/1800.1439. over-

20 staaede Varer. SÆ^. -stab, en. (^, om
udenl. forhold) de til officersklassen hørende
medlemmer af en stab. Leth. (1800). Mil
TeknO.273. -stadig:, adj. [-|Sda'5i, ogs.

(ouar'sda'5i] adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Bag-
ger.II.331). {no. d. s.; dannet (af ænyd. over-
staa, staa fuld (af)?) som modsætn. til ad-
stadig, muligvis efter holl. overstallig, over-

flødig, overdaadig, som adv.: overmaade (især

i forb. overstallig drunkenj; sml. overstyr-
30 lig) 1) som gaar meget vidt, drives for vidt

olgn.; som gaar over alle bredder; overdreven;
overvættes. Alt dette bliver altfor oversta-
digt — iiberschwånglich, som vore Naboer
sXge.Winth.lX..218. det i feberagtige Spe-
kulationer og overstadige Nydelser om-
hvirvlede Samfund. Lehm. 11.43. en ung
elskværdig Kvinde . . let beruset af en
overstadig lÅvs\LT2dt.Brandes.IlI.135. først

Hellenismen gør en overstadig Brug af

^^K.\diSmen.Beckett.VK.^(1919).76. \\ som adv.

*da nu Herskerens Tøile sig overstadigen
stramte,

|
Kasted det herlige Spand Vog-

nen og Styrer omkuld. Bagger.II.331. (Dis-
raeli) smigrer i „Coningsby" overstadigt
Ludvig Filip. Brandes.IX.416. især som be-

stemmelse til et adj., ofte i forb. overstadig
drukken (Holb. Tyb.IV.6. RudBay.EP.il.
110. Schand.AE.346), fuld (Blich.(1920).
XXX.13) olgn. En overstadig lærd Mand

50 kand lignes ved en overstadig drukken
Mand. Holb.MTkr.59. hvert Øieblik kunde
(han) komme ud af Ligevægten og enten
føle sig høist ulykkelig eller overstadig
lyksalig. 7n^. Levned.//. 68. *Disse oversta-
dig frække

|
Offentlige Fruentimmer.PaZM.

V1.260. *Folk var vante til at finde
I
hende

overstadig lystig. Blaum.Sib.107. Manden
var overstadig beruset. Buchh.FD.21. 2)
{endnu ikke i MO.; maaske udtnklet af forb.

60 som overstadig lystig olgn. (se bet. 1 slutn.))

kaad; overgiven; løssluppen. Man var brudt
op, glade og fornøjede, men ikke over-
stSidige.Drachm.STL.123. Jeg kunde jo nok
ogsaa i Fortiden være munter, ja over-
stadig. Pdnt.HK.211. Karen er en Knopl
sagde Manuel overstadigt. Wied.L0.247.jf.

:
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En vanvittig Overstadighed brændte
i hans opspilede Ø'ine. Schand.TF. 1.158.

•staldnieMter, en. (f Ober-. Forordn.
(Kvartudg./'yil719.§ll). (foræld.) øverste

staldmester (ved hoffet). Moth.S777. Belc^Vs

1808. Hauch.MfB.185. Sal.^XI.591. -stal-
ler, en. (foræld.) fra 1707-1864 betegnelse

for amtmanden over Husum amt i hans egen-

skab af overøvrighed for landskabet Ejder-
stedt. SaUXVIIL706. -stand, en. 1) (sj.)

vbs. til -staa (2), *En Vandrer, hvem Be-
sværlighedens Overstand

|
Er nu en Win-

ding. Oehl.L.I.261. 2) (jf. -iklasse; nu næppe
br.) overordnet, højere stand, hvad Over-
standen har virket til Held for deres under-
givne. Cit.l847.(AarbSorø.l914.19). -stan-
der, en. [14, 23.1-2] {jf. ty. iiberstånder;

forst.) træ, under hvilket der staar træer af et

nyt slægtled. Overstandere (er træer) som
levnes ved anden Fældning. Olufs. Land-
oecon.386. Stammer af første Omdrev kal-

des Riistræer; af andet Oradrev, Overstan-
dere. S/(;ov%r&n.('i8(55;.8. ForstO. Hugsten
af nogle 250-aarige Overstandere over en
Bøgekultur i Nørreskoven ved Furesø.
NatTid.''/il933.M.S.sp.6.

Overste, en. se Oberst.
over-stegt, part. adj. [12.3] (sj.) stegt

for længe. Jeg tør paastaae, der er ingen
Smag at sammenligne med det sprøe,

brune, velpassede, ikke overstegte Fleske-
svær. NyeHygæa.I.(182S).205. I. -stem-
me, en. 1) ^ øverste stemme i en flerstem-

mig sats. Diskanten eller den Stemme, som
ved Ledsagelsen hver gang er den Høje-
ste . . kaldes Overstemmen. MusikL.(1801).
106. Orchesterinsf.r.4. 2) (nu næppe br.)

stemme, der (ved afstemniyig) har større

vægt, er afgørende olgn. Præsidium med
Overstemme, naar Stemmerne ellers ere
lige, tilkommer . . Amtmanden. Forordn.
^V4l78L§92. II. -stemme, v. [-(Sdæm'a]
vbs. -ning (VSO. (HNClaus.&)Schouw.Ved
Thronskiftetl848.52. MO.). 1) [19] (jf.
-synge 2; nu næppe br.) tale, raabe, synge
osv. højere end; overdøve; ogs. billedl. Den
samme gemeene Idée om Guds Væsen
foraarsager ogsaa, at mange udi deres
Bønner og Lovsange raabe saa højt for

at overstemme andre, ligesom de frygte,

at Gud ellers ikke kand høre dem. Holb.
Ep.IV.504. Jeg vilde heller sidde paa et
Vrag midt paa Havet, naar der var Fred
i miu Siæl. Jeg skulde nu være døv til

Stormens Bragen, min anklagende Sam-
vittigbed skulde overstemme den. Nord
Brun. Hellige Taler. I. (1797). 73. *Graaden
overstemte Sangen.Grundtv.PS.V.120. VSO.
MO. 2) [19] (jf. -røste, -votere; især [D)
besejre ved afstemning, p. gr. af stemmefler-
hed; ogs. (sj.) m. h. t. forslag: nedstemme
(1.2); især t /"orfe. blive overstemt. Moth.
S788. Rige og fortiente Folk ere . . faa,

og dersom de kunne overstemmes af

Mængden, skulle de snart blive under-
trykte. JSneed. V11.480. Hans Parti over-

stemmede snart de Andre. VSO. Flertallet
(o: af en komité) holdt paa en vis fornem
Udsondring af Selskabet. Jeg vilde gerne
have Dørene aabnede paa vid Gab, men
jeg blev komplet overstemt. ^Sc^awrf. 0.77.
40. overstemme et Forslag. D&H.

\\ f ved
afstemning have flere stemmer end, større

indflydelse end (en anden). Man gav (de
erobrede provinser) Borger-Ret og Stem-

10 mer i Rom, men saaledes . . at de Romer-
ske Roder overstemmede de andre. J/Sweed.
VII.161. 3) [12.3] (nu næppe br.) spænde
streng(ene) paa musikinstrument for stærkt.

Leth.(1800). VSO. -stempel, et.(jf.oveT-
l.i; mønt.) det stempel, der ved prægning af
mønter trykkes fra oven ned mod mønten.
Larsen, -stemple, v. [16] [-|Sdæm'6i8]
vbs. -ing. (fagl.) forsyne med et (dækkende)
stempel; spec. m. h. t. frimærke: stemple oven

20 paa det oprindelige stempel for at give det

en anden værdi. Kan det . . ikke være
fuldt saa fornøjeligt at samle paa (samler-
mærker) som at slaa sig paa de som oftest

meget prosaiske og overstemplede Fri-

mærker? Riget.^^/9l913.1.sp.2. Herrestøvler
. . i Svangen et A overstemplet med B.
PolitiE.KosterbU*/9l922.1.sp.2. Frimærker
. . gule Syvøres, der er overstemplet til

Otteøres. sms^. 13/7^9^5.5.«;}.^. -sten, en.
30 (jf. over- 1.1 ; møl.) den øverste sten, løberen,

i en kværn. Moth.S789. LandmB.II.124.
SprKult.1.117. -stente, v. [16] 07- -strin-

te; dial.) overstænke. (Kalk.III.432). Feilb.

billedl: Fædernelandet maa taale, at man-
gen fremmed forviltret Pen af foranførte
Aarsager overstenter dens gode Anseelse
i den lærde Verden. CFRothe.MQ.I.Fort.4v.
-stige, v. [3.4] [-,sdi'(q)8] vbs. -ning (i bet.

1: VSO. MR.1837.212. PolitiE.'^ys 1925.4.
4p(sj.) i bet.2: APhS.VIII.222) ell. (sj.) -e\se

(i bet. 1: Reiser.1.131). {ænyd. d. s., oldn.

yfirstiga) 1) i egl. bet., om bevægelse, l.t)

(nu især (O) som vbs., se ovf.1.39) om per-

son: stige over (bjerg, mur olgn.). Imid-
lertid marcherede Titus . . mod Jerusa-
lem, og i en Hast bemægtigede sig den
Nordre Deel af Staden, oversteeg derpaa
den anden Munr. Holb. Kh.83. de andre,
som ikke havde været saa modige i Mun-

50 den, overstigede Skandserne. Reiser.1.236.

I Gaar lykkedes det os første Gang at

overstige Fieldets høieste Tinde. Sander.
Erop.lO. Nu troede han sig frelst, men
der var endnu en Ydermur at overstige.
Holst.V.163. 1.2) (nu næppe br.) om vand:
stige op over; gaa over. Aar 1490 voxte
Vandet saa høyt udi Rhinstrømmen, at

paa Mariæ Magdalenæ dag den 22 Juli

overstigede det Stads Muurene i Basel.
60 Borrebye.TF.446. Floden oversteeg sine

Bredder. ySO. MO. 2) overf. 2.1) (jf. bet.

1.1 ; nu næppe br.) m. h. t. vanskelighed olgn.:

overvinde; komme igennem. Vanskeligheder,
som den menneskelige Forstand ikke kand
overstige. LTid.1755.4. langt fra at skye
Gremmelse, som en stor Fine, lod (de)
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det ikke blive derved, at de kunde over-

stige den, men den maatte endog være
dem en Sødhed. Skuesp.IIS.107. der ere

mange Vanskeligheder, Besværligheder at

overstige. VSO. 2.2) (nu næppe br.) m. h. t

fastsat grænse: gaa ud over; overskride; m.h.t.

bud, lov olgn.: krænke; overtræde, hvilken
Priis ikke af mig skal overstiges. ÆJPowf.

Atlas.III.b2*: Brænde og Steenkul udgives
til Madens Kogning efter Fornødenhed,
men saaledes, at Reglementet ikke over-
stiges. Ct^.i 794.(SøkrigsA.^Bbbbb2 r). Vi ville

. . ikke overstige de Grændser, som ere
Mennesket satte. Mynst.Betr.I.180. ofte .

.

talte hun til hende i en Tone, der lige-

frem oversteg Grændserne for den sel-

skabelige Høflighed.irai*c;i.I7.^57. 2.3) CP

overgaa i størrelse, mængde, grad, værdi olgn.

ell. (jf. III. over 12.8-4J gaa ud over, ligge over

et angivet maal, en norm, ens evner, forvent-

ninger olgn. Ting, som enten modstride
eller overstige Yovmxiten.Holb.Ep.II.132.
*Guds Naades Lye og Varme, |

Som over-
stiger al Forstand. ^rorsJ^5. Ved Efter-

syn befandtes deres Fordringer langt at

overstige deresTilgodehavende.VFawd.iJim-
desm.1.394. At berette dig Alt, hvad jeg
§aa mine Vandringer har oplevet, vil-

e overstige mine Kræfter. Hauch.III.196.
(Brøchners) Ringeagt for en Tænker som
Schopenhauer oversteg alt fornuftigt Maal.
Brandes. 11.435. „Polaris"- Ekspeditionen
1871-73 udstod langt værre Lidelser, der
igen oversteges af Greely-Ekspeditionens
Rædsler 1882.BerlTid.'yiol904.Aft.l.sp.5.

||

(nu næppe br.) m. h. t. person: overgaa. *Den
Siæl hver anden maa i Høide overstige.
Wess.6. *0g trolig fulgte Sophocles sin

Aeschylos, | I det han oversteg ham, og
udvided hsim.Oehl.L.1.267. -stig^elig^, adj.

som kan overstiges (2.i). Kaper, næsten kun
i ssg. uoverstigelig (s. d). -stik, et. é^

1) [12.3] stik ud over det bestemte (nødven-
dige, lovede) antal; overtræk. VSO. MO. De,
der faa over 3 Stik (i boston) j erholde
for hvert Overstik 5 Points af hver.VortHj.
IV1.54. 2) [19] som vbs. til -stikke 3, i forb.

som give ell. (nu især) gøre overstik, stikke

(over). CReimer.NB.356. -stikke« v. vbs.

jf. -stik. (ænyd. d. s. i bet. 2.1 (Kalk.III.
431b*^)) 1) [1] (snedk.) I Hjørnerne (o:paa
døre) kan Høvlen være overstukken, d.v.s.,

at det ene Rammestykkes Høvl gaar ind
i det andets, forudsat, at Høvlens Form
tillader det. Gnudtzm.Hu8b.232. Naar Poste
i buede Karme (o: ved et vindue) samles
paa Gehring eller overstilLkes.Arbejdsløn.6.

2) [2, 15] dække ved stikning, med stik olgn.

2.1) (haandarb., nu l.br.) dække med sting-,

lægge sting hen over; tidligere: overbrodere
olgn. Hans Kongelige Majestæt (var) Udi
en skiøn hvid Sølf-støkkes Klædning gand-
ske overstukket med Diamanter, Guld og
SWke.Slange.ChrlV. 94. Vinterfrakke . . over-
stukne Sømme. PolitiE. Kosterbl.^^1^1925. 1.

8p.l. 2.2) dække med stik; stikke over det hele;

især i forb. være overstukket af. VSO. Feilb.

(u. overstukken^. jeg er overstukket af

Diyg
I 3) [19] ^ (nu 1. br.) stikke et kort;

især: stikke et kort, som allerede er stukket

af en anden; stikke over. alle (o: ved spille-

bordene) stræbte, at kunne overstikke hin-
anden. ^r^M8.i770.iSV.6'.5. ved at udspille
høiere Kort, end hans Medspiller kan over-
stikke. Spillebog.(1786).87. Jeg stak, men

10 blevoverstukketFiSO. Stikkes Kortet, faar
Forhaanden det til Behandling paany. Det
skal nemlig overstikkes, før det gaar ud
af Spillet. Kan Forhaanden ikke overstikke
det, maa den tage de to Kort op, og Spil-

let fortsættes. GlSpil.72. \\ overf.: overbyde.
Matadorerne gik løs paa at overstikke hver-
andre med SaresLsmer. Oversk.L.300. -stilt,
part. adj. {sidste led er perf. part. af stiUe;

jf. III. over 12.8; jy.) overdreven; overvættes;

20 ogs.: kaad; overstadig (2). Jeg saa ham .

.

al Tid glad og munter, og dog aldrig over-
stilt.HNutzhom.HansPovlsen.(1887).69. Jak
Knu.CD.6. naar denne overstilte Nydelses-
tørst ikke var, saa er Levekaarene nu
saadanne, at ingen behøvede at gaa i . .

Bekymringer for det timelige UdKomme.
OMøll.GK.374. Feilb. -stoppe, v. 1)[2,16]
(haandarb.) stoppe, sy (dækkende) hen over;

især: stoppe paa mange steder; fylde med
30 stopninger; oftest i part. overstoppet brugt

som adj. et Par sorte, overstoppede Bom-
uldshsLndskev. Pont.SM. 150. Hans Dragt
er fra øverst til nederst overstoppet,
oversyet . . med al Slags Garn. Skjoldb.

A.125. Saavel Kantens Over- som dens
Underside fyldes paa langs med Uldgarn,
som med smaa Sting overstoppes paa tværs
medS\\ke.IngebMøU.KH.186. 2) [\2.z\(l.br.)

stoppe, fylde til overmaal. jf.: han saa unge
40 Englændere . . lejre sig i muntre Grupper,

velforplejede, overstoppede med Tobak
og Kærlighedsgaver. JacPaludan. TJR.27.
13 -stor, adj. [12.3] {ænyd. d. s., jf. ty. iiber-

fross; nu 1. br.) overvættes, overdreven stor.

ibb.Aa.I.31. de overstoreVasallers uaflade-
lige Kampe. JGFRæder.Danm.underSvend
Estridsen.(1871).190. Bang.Mi.208. Befolk-
ningens overstore Forbrug muliggøres kun
ved den overdrevne Kreditgivning. Da^

50 Nyh.^^kl923.7.sp.2. CP -straale,v.[-,sdrå?-
laj 1) [1-2] (højtid.) sende straaler ned over

;

straale paa elL ud over noget i dets hele om-
fang. Moth.S852. *Som Solen . . i sin Da-
len overstraaler Jorden. TAaar.EiSf.50P. Lær-
kerne sang over ham. Solen overstraale-
de ham. ACAndersen.StavnsbundenUngdom.
(1907).172. \\ billedl. *Gud overstraale Dig
med idel Glands og G\?ede.Wadsk.Skuepl.
290. I Maj overstraaler dens (o: mælke-

60 bøttens) tusinde Solblomster Vejrabatterne.
JELange.VildePlanter.(1913).24. 2) [19] 07-
-funkle, -skinne 2) overgaa i straaleglans

;

distancere m. h. t. lysstyrke olgn.; ogs. (sj.):

ved sit stærkere lys gøre et svagere lys usyn-
ligt; fordunkle. *Solens Glands den over-
straaler

I
Maanens Skin, det seer enhver.
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I

I

LTid.1755.261. (maanen) overstraaler . .

saameget af Stjernernes Lys, at disse min-
dre fængsle vor Opmærksomhed. Ørst.AN.

1.62. Solen overstraaler alle Stierner.A/O.

II
nu især billedL: overgaa, distancere i en

ell. anden henseende (især: i berømmelse, skøn-

hed). Vi (o: menneskene) overstraale, vi

formørke de øvrige Skabninger.Zie/sm.k. v.

*I . . overstraaler Hver i Tact og Indsigt,
\

Saa meget som ved Fødslen. fiei6.Poe<./F.

213. hvor anselig en Tilvækst Skagens
Museum end har opnaaet af gode Bille-

der . . af Krøyer, overstraales han her
vedvarende af Ancher. KMads.(Tilsk.l984.

1.279). -strege, v. [15] [-isdrai'a] i'6s.-else,

-ning (s. d.). drage, slaa 8treg(er) hen over;

spec.m.h.t. ord, linie olgn.: slaa streg over

for at gøre det ulæseligt, angive, at det skal ud-
gaa. overstræge en sk.Yiit.M.oth.S879. Jeg
havde overstreget hvad jeg fandt upassende
eller overflødigt. FSO. hans Øje (faldt) paa
et meget overstreget Manuskript. Det var
aabenbar YeTS.Schand.TF.II.87. I For-
haven smuttede et Par spinkle Straaler

(fra et lys) tæt ved hinanden fra Gren til

Gren mellem Buskene, overstregede Gsrng-
stien.Gjel.M.39. ,7/. w. -stregelse: *Vejvisere
stod åer (o : paa kirkegaarden)^ som peged

|

til Siden og opad og nedad.
|
Slig angav

en Streg overstreged
|
den Korsvej de

bortrejste red aå. Bode.SH.26. \\
(sj.) i vi-

dere anv.: udslette; tilintetgøre. *hans Haab
er overstreget I

|
Hans Tro, hans Kjærlig-

hed var kun en 'LeQ.PalM.YA42. -stre-
gelse, en. [-isdrai'alsa] flt. -r. d.s.s. -streg-

ning, manuskriptet var fuldt af overstre-
geiser

i II
(sj.) om korset, nagler I mig

til Overstregeisen atter denne min sidste

Gang, da ve \er. KMunk.0rdet.(1932).21.
-stregning, en. [-isdrai'nei),] jlt. -er. vhs.

til -strege; ogs. konkr., om overstreget ord,

linie olgn. der maa (i handelsbøger) ikke
findes Raderinger, heller ikke Overstreg-
ninger, som gør det oprindelig skrevne
ulæseligt. Hage.*1126. et stort Stykke Papir
fuldt afOverstregninger. Pol.^U1934.9.sp.3.

-stride, v. [7.i, 19] Pisdri-'5a] (ænyd. d. s.,

fsv. ivirstridha, mn^.overstriden
; jf. -stræbe;

nu næppe br.) m. h. t. vanskelighed, vanskelig

periode olgn.: faa bugt med; overvinde; kæmpe
sig igennem; faa overstaaet; komme igennem.
jeg maa lide derunder til en Tid, mens
jeg overstrider det nok. KomGrønneg. II.

361. Lofvet være Herren, som har hiulpet
at ofverstride dette Asir.Klevenf.RJ.116. Den
yngste fik Kopperne og overstridede dem
meget let. Rottbøll. S.132. *Syvfold ønske
dine Slaver dig til Lykke, Fyrstel nu.

|

Du har overstridt og vundet, du har ryd-
det Klinten VLå.OehlA.364. *Han for os
paa Korset led,

|
Død og Helved overstred.

Grundtv.SS.III.260.
\\ have (sit) over-

stridt, spec: (lige) være død; have udstridt.

han har sit overstridt, lad ham hvile i

Rolighed.Skuesp. V.134. *Du snart har over-
stridt,

I
Alt skiærer i min Indvold Dødens

Lee. Oehl.(1841).V.229. -strigle, v. [16.1]

[-|Sdri'qla, -jsdriq'la] i) (nu sj.) strigle (en
hest) over det hele. vAph.(1764). VSO.
2) (nu næppe br.) overf.: gennemprygle. jf.
VSO. -strikke, v. [15] (især haandarb.)
(næsten) helt dække ved strikning, overstrikke
en Tobakspung med Silke. 7S0. Pels-
krave . . Hægte og Kæde overstrikket med
Possement. PolitiE.KosterbU/iol924. l.sp.2.

10 -strinte ell. -stritte (Skjoldb. PerHolt.
(1912).40), v. [15] (jf. -stente; dial.) over-

stænke; oversprøjte. Vi var godt overstrin-
tede og tilsmurte, da vi endelig nåede til-

bage til Elevatorskakten. Tilsk.1920.1.352.
-stryge, v. [-|Sdry-'(q)8] vbs. -ning (s. d),

jf. -strøg. {ænyd. d. s.) 1) [15] forsyne med
et dækkende lag, der stryges ell. smøres paa

;

stryge over (med noget); især i forb. m. præp.
med. opreise . . store Stene og overstryge

20 dem med Kalk (1931: kalke dem over^.

5M0S.27.2. Man brugte . . Træ-Plader med
Vox overstrøgne til at skrive Breve eller

Epistler pasi.Holb.JH.I.613. *Han kunde
bære ildrødt Jern i Haand,

|
Naar først

den vel var overstrøgen med
|
En Hexe-

S'dlve. Oehllll.lOO. Alt, hvad der er malet,
males mindst hvert 4de Aar og første Gang
1918. Hvad der er overstrøget med Tjære,
overstryges SiSir\ig.JurFormularbog.^338. jf.:

30 den natuurlige Olieagtige Skimmel, hvor-
med Ledemoderne ere overstrøgne.LTid.
1738.15. OY er strø g etpa.i^iry(fagl.)bunt-
papir. BibliotH.^395.

||
(nu næppe br.) bil-

ledl. Alle disse Sandheder blive her med
Franske Farver overstrøgne.LTid.l748.4o5.
2) [16] (nu sj.) overmale ell. overstrege noget

for at skjule, ukendeliggøre det. Over dette
Skilderie havde Keyser Friderich da for-

malisered sig, og forlanget, at det maatte
40 overstryges.Holb.Kh.628. billedl. : det bliver

en saadan Vanske og Plæt i hans Historie,

at den hverken staaer til at overstryge
eller aftoe. CPBothe.MQ. II. 722. \\ m.h.t.
bogstav ell. (især) ord, linie osv. : slaa streg(er)

over, især for at gøre det ulæseligt, angive
at det skal udgaa olgn.; overstrege; ogs. i al

alm.: lade (ord, passus) udgaa; slette; stryge.

Skulde . . Skriveren begaae nogen saa
kaldet Skrivfeil, bør han ei radere, eller

50 aldeles overstryge det Feilskrevne, men
han skal aleene med Punkter og Prikker
saaledes udmærke samme, at man kan see
og læse det. Nørreg. Privatr.V. 192. *Der
kommer Talemaader for hos Holberg,

]

Som høre Tiden til, og som man let
|
Kan

overstryge eller overspringe. OehLXVIII.
201. 1774 og 1794 forsøgte Sprogmester
Kølle i Kristiania at indføre et overstrøget
(o: gennemstreget {!)) a for k. Rask.Retskr.

60 161. med en tyk Pen overstrøg (han) hen-
des Navn i Protokollen. Føns8.UA.145. 3)

[I6.1] (nu 1. br.) fare, stryge hen over; lade

haanden ell. et redskab, spec. et strygejærn,

glide (glattende) hen over. Leth.(1800). Lad
Pigen overstryge den Krave, som er bleven
krøllet. 7/SO. overstryge med en harefod,

XVI. Rentrykt 2/1 1935 11
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se w. Harefod 2. -strygningen. [-,sdry.'q-

neii, -jstryq'neix] p.i. -er. vhs. til -stryge;

især i ftg.anv.: !) til -stryge 1; ogs. under-

tiden om det paastrøgne lag. vAph.(l?59).

Han havde to Exemplarer af hver (o: et

par gipsfigurer) i
det ene Par kridhvidt,

det andet Par blankt af en Overstrygning,
men lidt gT2i2\\gt.Sihh.II.280. (lakken) skal

helst dække med én Paastrygning; inden
event, ny Overstrygning skal der hengaa
2-14 Dage alt efter Lakkens Sammensæt-
ning. IngebMøll.KH.147. 2) (nu næppe br.)

til -stryge 2. vAph.(l?59). 3) (nu 1. br.) til

-stryge 3. Med et varmt Strygejern stry-

ger man nu hen over Pletten. Fedtstoffet

vil da smelte og opsuges af Papiret, som
skal flyttes mellem hver Overstrygning.
IngebMøll.KE.192. f -stræbe, v. [7.i, 19]

{ænyd. d. s.; efter ty. iiberstreben) d. s. s.

-stride, herom stode de sygelige Qvinder
i den Tanke, at de skulde lættere over-
stræbe Bårne -Fødselen, naar de ikkun
havde nogle Stykker af denne Kirkes Muur
i Eye. LTid.l738.628. ald den Ære (for-

svinder), hvormed deres (o: heltenes) ud-
standne Umage og overstræbte Farligheder
burde hé[øn\iQS.Slange.ChrIV.B2r. Eottbøll

S.134. -strække, v. [12.4] vbs. -ning. især

(med.): fortsætte strækkebevægelsen i et led ud
over den naturlige grænse. Tab af Yder- og
Midterstykke paa højre Lillefinger. Grund-
stykket staar overstrakt; men Leddets Be-
vægelighed er iri. Arb.forsikr.1907.BilagI.
29. Ved denne Bevægelse overstrækkes
Seneskeden, og Senerne presses ind imod
Knogleunderlaget, og en saadan stadig
Overstrækning skulde fremkalde en Be-
skadigelse af Glideapparatet i Kulissen.
Ugeskr.f.Læger.l929.887.sp.2. -stre, v. [16]

vbs. -ning (S&B.). {ænyd. d. s. (HMogens.))
dække (helt ell. delvis) med noget, der strøs

paa; bestrø (over det hele); især i forb. m.
præp. med. hver Mand og Kvinde i Israel

. . kastede sig ned foran Templet, og over-
strøede deres Hoveder med Aske. Jud.4.8.
Studenstrup overstrøet med Meel.Holb.llJ.
V.9. Man siger nok, at Klittaget ikke
voxer, naar det ikke har en Sandflugts-
flade foran sig, som kan overstrøe det med
Ssinå.Andres.Klitf.324. -streg, et. [15] over-

strygning (1); ogs. (l.br.) om det paastrøgne lag.

vAph.(1759). (læderet) overstryges . . med
heed Tiære . . Dette Overstrøg tørres snart.

ECLund.Samler.L(1803).8. Maleriet fik et

Overstrøg. F/SO. For at værne den tynde
Metalhinde mod Luften . . giver man nu
den færdige Forgyldning et Overstrøg med
„GvLlåfernis*'. Haandgern.571. -strem, en.

(jf. over- 1.1 ; især ^; mods. Understrøm^
strøm i vandets overflade. Harboe.MarO.403.
Overstrømmen kan . . naa saa kort ned
i Vandet, at større Fartøjer med deres
Køl kan række helt ned i den stærke Un-
derstrøm. Frem.i)iV.85.

jl
billedl. Tidsstrøm-

ningen er ikke enkelt; der gives en Over-
og Understrøm. Brandes.VI.19. -strøm-

me, V. [-jSdrom'e] vbs. -ning (HSchwanenfl.
HW.240. JacPaludan.TS.49) ell.(sj.) -else

(VSO.). 1) [16] (nu sj.) strømme ud over;

overskylle; oversvømme (2). der hører Mod til,

under den bedøvende Vandtorden at nær-
me sig Afgrundens Svælg paa de afbrudte
Klippespidser, som hvert Øjeblik over-
strømmes. GieWe?i;.7<a/ien.J7.('i807;.i6^. Ha-
vet gik over sine Bredder, og overstrøm-

10 mede hele Søkysten. T/SO. MO. \\ billedl.

de store Saligheder, som nu ganske over-
strømme Dig. Basth.Tale.(1782).70. da blev
det blaa Lys overstrømmet, bortskyllet af

et dunkelt. Goldschm.Hjl.il. 611. Jeg havde
tænkt mig, at Talen paa Højskolen . . al-

tid var som en folkelig Overrisling, hvor
Historiens, Sangens, Sagnets, Eventyrets,
Ordsprogenes, Folkevittighedens og Folke-
vemodets Kilder overstrømmede Sjælens

20 Jordbund og gjorde den frugtbar. JakKnu.
A.84. m.person-subj.i forb.m.præp. med: til-

dele, give i overflod; overvælde med; overdænge
med. *Med gylden Regn han overstrøm-
mer hende. Kruse.DV.lV.lO. Saa kastede
han sig ned i Sofaen ved Siden af hende,
overstrømmende hende med Kys. EChri-
stians.0.1.272. 2) [16.4] strømme, gaa over

sine bredder, randen af en beholder olgn.;

strømme over; løbe over; især som vbs. samt
30 i part. overstrømmende brugt som adj.

Rhinens Overstrømmen.F/SO. Et overstrøm-
mende Yæld.MO.

II
nu næsten kun (især (D)

billedl., om (udslag af) følelser olgn.: skaffe

sig frit løb; tage magten fra en; i videre

anv. (især i part. overstrømmendej: gaa
ud over de alm. grænser; blive overvældende.
du al Naadens Fad er I Du overstrømmen-
de, uudtømmelige BarmhiertighedsKildel
JSneed.II.324. *Jeg kan sige, jeg har grædt

40 af Smerte ..
|
Ak, men overstrømmer dette

Hjerte,
|
Gjør Erindringen mig varm og

blød. Hrz.D. IV. 10. Raffael var med al

sin overstrømmende Frugtbarhed en stor

Benytter. Brandes. XI. 143. Vilhelm blev
budt velkommen med den overstrømmen-
de Gjæstfrihed, som er godtkjøbs i en Pro-
vindsby, hvor man kjeder sig saa jevnt.

Gjel.GD.30. som bestemmelse til adj. ell. adv.:

hendes fyrstelige Bejler fører i overstrøm-
50 mende glad Taknemmelighed de høje For-

ældres Hænder til sine Læber. JPJac.J.
184. „Goddag, Goddag," sagde Manden .

.

overstrømmende venWgt. JørgenNiels.KB.6.
-strempe, en. [16] (især foræld.) strømpe,

der bares uden paa andre (grovere) strømper;
ogs. om en slags gamacher, „støvletter". vAph.
(1759). VSO. Silke Overstrømper og uldne
Understrømper. Xemw. -stue, en. {ænyd.
d.s.; dial.) dels (jf. over- l.i samt H. -væ-

60 relse^ om stue ovenpaa (paa første sal) i

et hus; dels (jf. over- 4j om den fornemste
stue, storstuen, stadsstuen, i en bondegaard.
i hans Overstue — saa kaldes Bestestuen.
Blich.(1920).XVIII.157. i et Par Gaarde
var gjort Indbrud, og bortranet Alt hvad
der fandtes i Overstuerne. sms^.ZZJX.PO.
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MDL. Forstuen skiller imellem Opholds-
stuen . . og Over- eller Storstuen. Fei//^J5L.

4i. CRdmer.NB.26.409A29. Det er ikke
noget, der sker i en af Storbyens afsides

Baggaarde eller i en Overstue paa h^u.-

det. DagNyh.^V2l935.Lsp.l. Beboelsen (o:

i en vestfynsk gaard) bestaar af tre Stuer:
Overstuen . . Storstuen (og) „Forstuen".
Frilandsmus. 60. Aarb Holbæk. 1934. 95 (fra
Samsø). Feilb. OrdbS.(Møn). jf.: Saa skal

han vise eder en stor Overstue opdækket
og rede. Marc.l4.15(SkatRørd.). -stykke,
et. t) (jf. over- l.i samt -del; fagl.) det

øverste stykke af 7ioget; stykke, der ligger

oven over ell. oven paa noget; især i forsk,

spec. anv., fx. om den del af dør-, vindues-
rammen, der ligger over aabningen (Gnudtzm.
H.usb.2S4. Arbejdsløn. 39), om overlæderet

paa træsko (HCAnd.VI.251), det øverste

parti af sko, støvle (Skomageren. (1832).
109. PolitiE.^V 12 1924.1), (sj.) det øverste

stykke af en dragt, kjole osv. (Etlar.SB.94.
Brandes.XI.26). (han) brækker Overstyk-
ket af Sto\eryggea.Bøgh.I[.254. Overstyk-
ket (Chr.Vl: hovedet; 1931 afvig.) af Sto-
len, i iC^. 7.-5.5. Gravmonument .. Over- og
'\JfiåQvstYk]sLQ.PolitiE.Kosterbl.VQl924.3.sp.2.

2) [2, 15] om overtøj, overfrakke. Værsgod,
Mikkel, tag dit Overstykke af, værsgod,
sid neålKMunk.Ordet.(1932).3D.

\\
næsten

kun om lettere damefrakke (til brug i de var-
mere aarstider). Et Foraars Overstykke.
Levin. Da aabnedes Døren, og Fru K. sej-

lede frem i et Fløjels Overstykke og en
kostbar K\o\e. Schand.SF.101. *du gik og
sang og fæsted

|
i dit lyse Overstykke

|

Anemoner. Stuck.SD.2. Krak.l930.sp.3194.
-styr(e), adv.se Styr. -styre, et. (l.br.)

øverste styre, under det liberale engelske
Overstyre gaar alt roligt og sikkert. Ti/sfe.

1899.1011. -styrelse, en. 07- -bestyrelse;
1. br.) øverste (be)styrelse, ledelse. Irkutsk er
Hovedstaden i Østsibirien . . Den pragt-
fulde Bygning, i hvilken Overstyrelsen
har sit Sæde, byggedes af en Købmand .

.

Efter hans Død (købte) Regeringen hans
Bus. IngvBond.JR.304. D&H. -styrlig:,
adj. [12.4] (sml. overstadig; dial.) ureger-
lig; ustyrlig; ogs.: overstadig (2). Junge.
Svend og hans Fæller var rent overstyr-
lige, hurrede omkring med Pigerne og
tudede af Glæde. Zakmels.K.64. saa længe
han er saa overstyrlig og gaar og gør sig
usaattes saa med den ene, saa med den
aa'en, faar han . . itte Tøsen. sa.iVr.(5.9.

Rist. J. 200. -styrmand, en. (\ Ober-.
Slange.ChrIV.1030. PAHeib.Sk.II.30o. Sø
Lex.(1808)). ^ øverste styrmand (paa større
skibe); første styrmand. Reiser.III.46 6. „Han
er Understyrmand. Det er vel ikke me-
get?" — „Han kan jo avancere og med
Tiden blive Overstyrmand." fir2;.7/L764.
Scheller.MarO. -styrte, v. [14] vbs. -ning
(OecMag.I.176. Andres.Klitf.24). (ænyd. d.s.)

1) om vand olgn.: styrte, falde ned over; nu
kun ({:S}) som vbs. ell. i part. overstyrtende

brugt som adj. Søen overstyrtede idelig.

VSO. hvert Øieblik overstyrtes han af en
Sø. VidSelskAfh.Nat.XI.156. en umaadelig
Buldren . . lig en underjordisk Torden, af

de uophørligt som svære Vandfald over-
styrtende Bølger. Andres. Klitf. 7. 2) styrte,

vælte, hælde (noget) ned over; tidligere ogs.:

vælte over ende, omkuld; nu vist kun (fagl.)
som vbs. vAph.(1759). Patienten bliver

10 hver Dag overstyrtet med Vand. VSO. Er
Dæmningens Højde nogenlunde stor, kan
man enten bruge lagvis Opfyldning ell.

straks føre den frem i fuld Højde ved
„Overstyrtning", idet Jorden aflæsses i

Planums Højde. Sal.^XIII.169. -stænke,
V. [14.1, 15] [-isdær^V^] v^-^- -ning (vAph.
(1759). VSO. MO. S&B.) ell. (nu næppe
br.) -else (Holb.JH.IL632). gøre fugtig ell.

plettet over det hele ved at stænke; især i

20 forb. m. præp. med. Gud! du overstæn-
kede landet meget rundeligen med regn.
Ps.68.10(Chr. VI). hun fick (skørtet) tilbage,

men gandske overstæncket med Tælle-
DrsLSiher. IIolb.UniI.1.6. dets Blod over-
stænkte Beras Klæder. Suhm.(SkVid. XII.
108). *(hun) overstænkte migmed Hexeblo-
det. Oehl.XI.54. Herrecykle . . overstænket
med Malerklatter. PolitiE.Kosterbl.''U1923.

2.sp.l. -stærk, adj. 1) [7.i, 19] {ænyd. d.s.,

30 fsv. ivirstarker, oldn. (komp.) yfirsterkari;

nu kun dial.) i forb. som være (en) over-
stærk, være overlegen i styrke; være stær-

kere end. Jeg er ikke bange for ham ; for
jegveed, at jeg er ham overstærk. 3fDL.
2) [12.4] stærkere end normalt; meget stærk.

Der var . . ingen Spænding i hans Legeme
af overstærke Muskler. AndNx.D.l. F. var
en velvoksen og smuk Mand, men hver-
ken stor eller overstærk, han havde aldrig

40 før været i Kamp..! VJens.(IslSagaer.I.118).

II
især (sprogv.) om tryk ell. trykstavelse. Med

særlig stærkt Eftertryk udtales det for
Tanken vigtigste Ord . . En saadan Sta-
velse kaldes overstærk. Mikkels.SproglS.20.
AaHans. Sætningen. (1933). 75. -steve, v.

[15] [-|Sdø'va] vbs. -ning. 1) (nu l.br.) dække
med støv; hvirvle støv op paa; tilstøve; be-

støve (1). deres (ridt) tog en bedrøvelig
Ende, da (de) deels selv bleve Græsryt-

50 tere, deels, da de ikke kunde styre Krea-
turet, overstøvede, og overstænkede, og
overreed de tilstædeværende. Ea/i&.TiZsfc.

1802.98. Askekrukken . . sønderslaaes, og
overstøver ham med hans Faders Aske.
Oehl.SO.86. det . . grønne Græs er som
overstøvet, oversaaet, oversukret med de
smaa, fine, lyse Dun, der . . er dalet til

Jorden fra Kirsebær-Skovens bugnende
Grene. Drachm.HI.267. 2) (bot.; sj.) bestøve

60 (2); især som vbs.: bestøvning. Da O verstøv-
ningen kun vanskelig sker ad naturlig Vej,
sørger man . . for en konstig Overstøv-
ning. EdErslev.PlanierigetsNaturhist.(1873).
71. -støvle, en. [16] (l.br.) galochestøvle;

overtræksstøvle. DagNyh.'^^h-i 1928.10.8p.4.

-sadle, V. [15] [-|Su3'l8] {ænyd. d. s., ty.

11"
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iibersudeln; 8j.) besudle over det hele. *Skarn
er det, hvoraf nu dens (d: søjlens) Skrift

fortæres, |
ret som om Bonden det en Spas

har voldt | at oversudle, hvad af Højhed
hæres. Drachm.DJ. 1. 298. -snkre, v. 1)

[15] {ænyd. d. s. (Bording.1.206), iy. iiber-

zuckern) CP overdrysse ell. overtrække med
(et lag) sukker. VSO. MO. Oadens Drenge
. . greb i Grams efter de oversukkrede
Æb[eskiyeT.Tolderl.F.15.\\bitledl. *Du over-
sukred Gift (o: elskov)\ du Glas med Ed-
der fyldet I PoulPed.DF.ll. en Foræring af

3 Kurve Sukker, og en Skaal Syltetøi, til-

ligemed mange oversukrede Ord i hans
Brev. Reiser.11.263. alle Familiefølelser .

.

er (o: iVoss'„Louise") oversukrede med Sen-
timentalitet.JB7*aw(Zes.Groe.77.7^. Drachm.Hl.
267(se u. -støvej. han (havde) altid over-
sukret ham med Smiger. Font.MH.118. 2)

[12.8] (sj.) sukre for meget. Thevandet var
oversukkret. VSO. f -snlke, v. [15] f-syl-

ke. Rostgaard.Lex.060b). tilsøle over det hele.

Moth.S920. Wadsk.19. -sur, adj. [12.8] især

(jf. -syret; kern. ; nu 1. br.) i ssgr. (svarende til

-syre) som kloroversur (ThThomsen.Læreb.
i uorganiskChemi.^(1878).27), kuloversur (s.

d.), manganoversur^t kali. Christ.Kemi.143),
svovloversur ofl. chloroversure, chlorsure,
chlorsyrlige og chlorundersyrlige Salte el-

ler Hyperchlorater (Perchlorater), Chlora-
ter, Chioriter og Hypochloriter.ThThomsen.
Læreb.iuorganiskChemi.^(1878).27. -i^ntte,
V. [15] sutte paa noget over det hele. Hen-
des Fysiognomi leder mærkelig nok Tan-
ken hen paa et rødt, oversuttet Bolsje.
UngDigtning.(1931).9å. -svenime ofl., se

-svømme osv. -svinge, et. [14.i] (især gym.)
sving i en opadgaaende bue; sving op over

noget. Gymn.1.248. billedl: Det går så med
enhver fremgang; den gør et stærkt sving
til den modsatte side. At opsøge den rette

grændse, grændsen imellem mythe og hi-

storie, kan først komme til bevidsthed, når
den historiske forklaring aldeles er opgi-
vet, og når oversvinget har nået sin fulde
højde, når man har set, hvorvidt man kan
komme i sagnets forvandling til mythe.iVM
Pet.Myth.39. -isvinge, v. [14.i] [-,sven'8]
(sj.) refl.: svinge sig op over. *liden Lærcke
med sin vilde Sang sig fryder . .

|
Hun

oversvinger sig hans Krooned Hoved-Hat.
BDiderichsøn. Friderichs - Berg. (1 705).A 2 »'.

-fiiTiiigniiig, en. (jf.J.-tone; fagl.) sving-
ning, hvis frekvens er et multiplum af grund-
frekvensen. AarbRadio.1924.281. SaVXXII.
810. -svovle, V. [15] [-isvmu'la] (1. br.)

dække, tilsmudse med svovl. *et Krudtkar,
som

I
I Luften sprang, vanziret havde det

|

Ungdommelige, smukke Heltelegem
|
Og

oversvovlet det med sorte Pletter. Bagger.
11.439.

II
billedl, : dænge til (med eder, kom-

plimenter olgn.). Vi oversvovlede efter-

haanden hinanden med stemningsmættede
Komplimenter. JohsWulff.OU.68. -svovl-
sur, adj. [12.3] (kem.) i forb. oversvovl-
sure salte, om saltene af svovloversyre (per-

svovlsyre ) ; persulfater. SaU X VIII. 706.
-sværte, v. [15] vbs.-nmg (Brandes.NG.
142). {ænyd. d.s.) dække med sværte; sværte
over det hele; ogs.: tilsmudse overalt med no-
get sort. Eøysg.AG.26. hvi . . skulde (jeg)

gjøre mig Umag for at faae mit Papiir
oversværtet med et skriftligt Resultat af

. . prosaiske ForestiWmger ? Bredahl(Kjø-
benhovnsposten.l834.213.sp.2). Vi (o: i Polen)

io faar Figaro'er (o : den franske avis) . . hvor
store Stykker er oversværtede. Brandes.X.
99. -sv»ve, V. [1] [-|Svæ'v8] 1) (l.br.)i

egl. bet.: svæve oven over ell. hen over. Kæy-
serens Caroli 7. Navn, med den oversvæ-
vende Churh&t. Borrebye.TF. 7 9. *Sig Fø-
nix hæver

| Og oversvæver
| Saa Land

og E2iV.Grundtv.PS.VI.316. jf.: med et
Par mægtige Vingeslag oversvæver den
(o: musikken) . . det Sted, hvor den vil

20 dale ned. Kierk.I.105. 2) overf. 2.i) © som
udtr. for, at noget ligger i et højere plan, en
højere sfære. Jeg har under denne hele
Undersøgelse bestandig havt Noget in
mente, den endelige Opfattelse nemlig .

.

Den endelige Opfattelse har blot som en
Mulighed oversvævet enhver Udforskning.
Kierk.XIlI.24 0. || især i part. o v e r svæ -

vende brugt som adj. Ingen indtog i dette
Øjeblik i Sverig en saa oversvævende Stil-

30 ling som han. Alle yngre svenske For-
fattere staar i Taknemmelighedsgæld til

ham. Brandes.III.622. paa een Gang . . at

bekæmpe den hedenske Udviklingslære
og at vise Samtiden Vejen til Sandheden
. . vilde være en oversvævende Opgave,
der ret laa for en aandelig Undtagelse som
Søren 'Kier\eg2i2ir6.TroelsL.BS.111.304. De,
der har anset ham for . . oversvævende
Idealist, har taget ganske ie][.EEenrichs.

40 MF.II.259. Abstraktionernes oversvæven-
de \eråeii.DSt.l927.37. 2.2) (dial) i part.
oversvævende ell. oversvævet brugt
som adj.: fortumlet; ør; skør. Iris.1800.II.

181. Hun talte helt oversvævende. OrdbS.
(Langeland).
oversvemme, v. ['oouerisvøm'a] (f

oversvemme. Pflug.DP.352. Holb.Eh.1.44.
Reiser.II.412. Schytte.IR.V.240). -ede. rfcs.

-clse (s. d.), jf. Ovefsvømmende. {ænyd. d.s.;

50 i bet. 2 efter /t/. iiberschwemmen)
1) (til III. over I6.2; nu næppe br.) kom-

me over ell. hen til ved svømning; svøm-
me over (et vand, til et sted olgn.). Hertil
skal og fraCilicien undertiden mangfoldige
Hiorte oversvømme. Pflvg.DP.9?7. adskil-
lige Sandbanker laae underveis . . derfor
var det vanskeligt for et Menneske at over-
svemme, uden at blive bortført af Strø-
men. Reiser. II. 412. En stor Mængde af

60 Marinerne ere bortløbne, som . . ere over-
svømmede til ELgelskmanden. ACEansen.
Kbh.'sLeirkrands.(1807).156.

2) (til III. over 15, I6.5J (lade) flyde,
strømme ud over. 2.1) om vandmasse: (gaa
over sine bredder, stige olgn. og) strømme ud over

og dække, blive staaende over et omraade (sjæld-
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nere: en enkeltgenstand); overstrømme(i). (Ni-

len) udspringer af Montis Lunæ i Africa, som
2. gange om Aaret oversvømmer og van-

der Ægypten. P/lug.DP.986. (sneglen maa)
stedse være i Fare (for) at druknes i de
første Vande, som oversvømmer åen.LTid.

1738.556. de høyeste og flake Marker (var)

over fem Alen med Vand oversvømmede.
Slange.ChrIV.381. Sambrefloden har over-

svømmet alle Moser her omkring. Schand.

IF.50. (vandene) oversvømmer (18T1: skulle

overskylle j L2inaet.Jer.47.2(1931). \\ ogs. m.
person-Huhj.: lade en vandmasse strømme ud
over og dække et omraade. siden nedsender
(Jehova) en Del af (vandet) ^ ved at aabne
Himmelens Sluser, for at oversvømme Jor-

den i Syndfloden. Basfe.ZJ^v.I.iS. (hollæn-

derne) kan, hvad Dag de vil, oversvømme
Landet efter et System, som i Virkelig-

heden gør det uindtageligt. SvLa.^'Po^Va

1916.9).
II t abs.: gaa, flyde over sine bred-

der, naar Floden over svømmer, ere de
(o: landsbyerne) som smaa Inseler at ansee.

P/lug. DP. 1133. Jordens Grøde (blev) af

over svømmede Vande ligeledis ilde for-

dervet. Borrebye.TF.442. 2.2) (l.br.) uegl.

anv. af bet. 2.i.
||

gøre vaad over det hele.

*Salven, dyrebar med Sødme,
|
Over Her-

ren hun udglød, |
Lod og sine Taare-Strøm-

me
I
Herrens Fødder oversvømme,

|
Tør-

red med sit Hoved-Haarl Grundtv.SS.I.431.

m. person-subj.: han væltede en Thekop og
oversvømmede Frøken Traps Forklæde
med dens Indhold. Ing.EF. VIII.15. Med
Smerte vaagnede jeg op hver Morgen, og
mit Hoveds Leie oversvømmede jeg med
Graad. Sibb.1.47. || om (strøm af) lys. En
rødgul Lysstrøm gjød sig ud fra Ride-
husets Gavl, oversvømmende en Strim-
mel af den rimhvide Jord. Qjel.R.lOl. 2.3)

i videre (overf.) anv.: fylde til overmaal;
overfylde; spredes ud over et omraade i stor

mængde olgn. Deviser og Sind-Billeder,
som oversvømmede i sær det Tydske Rige
udi forrige Secnlo. Wiedewelt.T.32. Landet
er oversvømmet af fremmede Varer. MO.
HendesVærelser var oversvømmet af gude-
lige Bøger. Pont.LP. VII.13. moden, umo-
den og overmoden Frugt . . oversvømmer
Gaderne. DannebrogPl9l908.1.sp.5. m. per-

son-subj. i forb. m. præp. med: overfylde
med. Mand-Folkene vil . . blive end meere
dristige til at oversvømme os med Lære-
Bøger. LTi^i.! 7.52.559. *Nu udgiver han
Digte Aar for Aar

|
og oversvømmer Mar-

kedet med Bøger. HakHolm.FT.46. jf.:
Egnen havde været oversvømmet af en
rejsende Fotograf. ORung.SS.49. || om folke-

mængde, folkemasser: strømme, vælte ind over
et omraade (og tage det i besiddelse, gøre sig

til herrer over det); tidligere ogs. om hær-
fører: med sin hær trænge ind over (og ero-

bre) et omraade. de Cimbrer og Teutones ..

oversvømmede Provinderne. Holb. Herod.
87. Tamerlan (kom) med sin heele Magt
fra Syrien, og oversvømmede heele In-

dien. 8a.Hh.L46. de fjendtlige Soldater.,
oversvømmer hele Torvet. Drachm.BK.46.
Amerikanerne oversvømmer efter Krigen
det hellige h^nd. Jørg.JF.I1.74.
Over-8Teininel(4e, en. [-|Svøm'als9]

(f -svemmelse. LTid.l725.688. Clitau.PT.
156. Reiser.II.373). flt -r. vbs. til over-
svømme; især: 1) til oversvømme 2.i; ogs.

om de vandmasser, der er trængt ind over

10 et omraade. Den 2den (pumpe) tiener til

mageligen at udtørre alle Huller og Over-
svømmelser. LTid.1726.44. Oversvømmel-
ser have undertiden ødelagt store Land-
strækninger. Ør8f.7/.48. Den, som for at

bevirke Oversvømmelse ødelægger eller

beskadiger Vandledninger eller aabner Ka-
nal, Dæmning, Sluse eller anden saadan
Vandbygning, ansees med Strafarbeide
indtil 8 Aar. Lov^V^1866.§287. Der var en

20 stor Oversvømmelse paa Engen, og den
var tilfrossen. JakKnu.LU.98. 2) til over-
svømme 2.3. DeVildes Oversvømmelse øde-
lagdehele Landet. FjSO. Oversvømmelse af

fremmede Laster og Daarligheder. sms<.

Ved Frokost var der en sådan Oversvøm-
melse af Visiter, at der måtte dækkes Bord
ved Bord gennem hele Lejligheden for at

give Plads for alle Gæsterne.Rørd.TB.259.
en uafbrudt og voldsom Oversvømmelse

30 af kierkegaardske Tanker fra (Brandes')
sidste Skoleaar indtil 1866. Rubow.BB.104.

t -STammende, et. (ogs. -svemmende/
d. 8. s. -svømmelse (1). en Fiende kand sig

der over 6. Maaneder ey opholde, men for-

medelst Flodens oversvemmende bortdri-

vis. Pflug.DP.601. (Niger) har den samme
Natur i voxt og oversvømmende som Nilus.

smst.1019. -sy, v. [16] vbs. -ning (s. d.).

{ænyd.d.s.; især haandarb.) sy noget over, uden
40 paa noget andet; dække med noget paasyet,

med syninger olgn. (kniplingerne) maae bli-

ve siddende under det oversyede Klæde.
CVarg.Farve-Bog.(1773).110. Den Søm maa
oversyes. ilfO. en mange Gange lappet
og oversyet Mandskofte af Lærred. Thyreg.
BB.I.344. Denne første Syning kaldes
Underlægning eller Trokling, den anden,
hvormed den oversys, danner det egent-
lige Broderi.VortHj.IIIl.104. -syde, v.

50 [16.5] [-|Sy-'38] (ænyd.d.s., /"sv. ivirsiudha;

jf. -Koge 2; nu næppe br.) koge over (se I.

koge 2.2). VSO. billedl.: i sin oversydende
Harm ogYrede.LThura.Poet.304. -sylke,
V. se -sulke. -syn, et. {oldn. yfir-sjon,

-syn, tilsyn, opsyn, udseende; jf. overse samt
Ovensyn) 1) [16.i] 1.1) (især CP; jf. dog
OrdbS.(bornh.)) blik, syn ud over noget; ud-
sigt; udsyn. Hedebakkerne til begge Si-

der tilstedte i den flakke, lidet beboede
60 Egn vore Vedetter det frieste Oversyn.

RSchmidt.JH.19. || især uegl.: overblik (2).

Hvilket Menneske, der er født, og lever

i Verden (kan) med det uhindrede Over-
syn beskue . . Livet, som den, der ei født,

ei levende, kan udenfra betragte det i dets

Strækning og Krinkelkroge. Pram.^i^a/ife.
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LB.IA73). det gode Oversyn og den al-

sidige Kundskab hos ham. IllTid.1896/97.

284.8p.l. især i forb. m.præp. over ell. (nu
næppe hr.) af : At jeg . . ved denne desul-

toriske Læsemaade kun fik fragmentarisk
Oversyn over mangehaande, istedenfor

at lære nogen enkelt Ting tilgavns, har
jeg . . havt Anledning nok til at erkiænde.
RahLE.1.262. (vi) har vundet Oversyn af

Historiens Skueplads. Grundtv.HY.llI.78.
at have encyklopædisk Oversyn over visse
Videnskaber. PjSføZ/.JJ. 540. || om fremstil-

ling, der giver en overblik over noget; oversigt;

især i forb. m. præp. over. Fjerde Bind, inde-
holdende Oversyn over Fædernelandets
Mindesmærker fra Oldtiden. Nyerup. Til-

standen i Danmark.IV.(1806).titelblad. forud
for hver af disse Perioder sætter han et

almindeligt Oversyn over Hundredaaret.
VilhAnd.Litt.il.303. iJi) (nu sj.) gennem-
læsning ell. gennemsyn (af flygtig art); ogs.:

(flyg^W) gennemgang ell. besigtigelse af noget.

At hiin ældre (fortælling) er skrevet i en
Drøvelsers Tid , . har det flygtige Over-
syn af det fundne noksom ladet mig føle.

Éahb.E.1.345. til (verdenshistoriens) Over-
syn end sige grundige Bearbeidelse ud-
kræves et heelt Livs vedholdende Flid.

Engelst.(Hist.Calender.l817.103). Mejeriet
var til at spejle sig i; endog Svinestien
straalede af Renlighed . . Efter to Timers
Oversyn kunde Andreas endelig sige Far-
vel til Forvalteren. EBra7id.VB. 214. 1.3)

(nu kun dial.) opsyn, tilsyn (med noget).

VSO. OrdbS.(bornh.). 1.4) f det at overse

(8.2) noget, hvori have vel alle hine Kla-
ger over Mændenes Letsind, Falskhed,
Vaklemod, og Ubestandighed deres Grund
meere end i det utilgivelige Oversyn af

hiin gyldne Regel, og alt det der har
Hensyn paa samme. Gynæol. 111.156. 2)

(jf. -skøn, -vurdering (u. -vurdere 1); emb.)
synsforretning (med det dobbelte antal syns-
mænd), der kan finde sted efter en alm.
synsforretning, hvis resultat ikke har været
ttlfredsstillende for rekvirenten ell. andre
interesserede. Nørreg.Privatr.V.239. Blich.
(1920).XXI.164. HageJ265. -i»ynet, adj.

{jf. SV. oversynt, ty. iibersichtig) 1) [14]

t som lider af den synsfejl, at øjnene er

drejet opad; skelende opad. Barnet seer
altid derhen hvor Lyset staaer; derfore
bliver det skieløyet, om Lyset sættes paa
Siden, og oversynet, om det sættes bag
ved Rovedet. Abildg.B.14. 2) [12.3] O/- -lang-
synet; med., sj.) som p. gr. af for kort øje-

akse ell. for ringe brydningsevne (i akkomo-
dationshvile) ser bedst paa afstand og ved
anvendelse af konvekse brilleglas; som lider

af hypermetropi; langsynet (sp.386*^^). Et
saadant Øie . . kaldes et hypermetropisk
(. . et Øie, der ser udover Maalet) eller med
et lidt uheldigt dansk Ord et oversynet
Øie.HPhilipsen.Synet.(1888).75. jf.: Over-
synethed (manifest Hypermetropi). iov-
tid.l933.A.228. -synge, v. [-isøn'a] 1) [16.i]

(nu næppe br.) synge (noget) igennem (for at

indøve det). Jeg blev kied af at høre Børne-
nes Oversyngen. F/SO. 2) [19] 07". IL -stem-
me 1; nu sj.) synge højere end; overgåa i

sang; tage tonen fra. VSO. MO. (lærerens)
Stemme slog ikke til. Den gamle Heise
oversang ham, og hans Sang lød bestemt,
som når et gammelt Får bræger meget
hø']t.BibeAmt.l924.129. -syning:, en. (især

10 haandarb.) vbs. til -sy; ogs. konkr., om hvad
der er syet oven paa noget andet. MO. Over
Hullets Kant og ud i Omgivelserne stop-
per man paa samme Maade som ved første
Oversyning. lngebMøll.KB.184. Herresko,
sorte . . hvid OversynioQ. PolitiE.Kositrbl.
'yil923.1.sp.2. -»jre, en. [12.8] (jf -sur;
kem.) stærkt iltholdig syre. Blandt Syrerne
benævnes den høieste'lltforbindelse Over-
syre, derefter kommer Syre, Undersyre,

20 Syrling og VndersyrUng.l hThomsen.Læreb.
i uorganislcChemi.(1875).24. især i ssgr. som
Klor-, Kul- (s.d.), Mangan-, Svovloversyre.
-syret, adj. [12.3] (jf. -sur; nu nappe br.) af
en højere iltningsgrad (end den normale syre).

Aeide muriatique suroxygéne. Oversyret
Kogsaltsyre. A WEauch. (1 799). 206. over-
syret saltsuur Ka\\.Blich.(1920).XV1.109.

VSO. -sæbe, v. [16] [-jsæ'ba] (nu næppe
br.) indsæbe (over det hele). Yielgeschrey

30 gaaer fra Barbeeren gandske oversæbet.
Holb.Stu.1.6. -seede, et. {ænyd.d.s.; nu
næppe br.) øverste, fornemste sæde (spec. i

kirke); ogs.: forsæde (3). Moth.Sl68. Over-
sæde i Eaadet. Eolb.(MO.). VSO. jf. Werl
Eolb.^l55f. -Sfedig:, adj. (jf. over- l.i

samt omkring-, undersædig; bot.) om blomst:

hvis krukkeformede frugtbnnd er vokset uden
om og sammen med frugtknuden, hvorved
blomsten kommer til at sidde paa spidsen af

40 denne. Træearter.(1799).334. Roslr.Flora.l.

427. -sælde, v. [16] [-isæl'a] (ænyd.d.s.;
nu næppe br.) overdrysse med noget (som)
gennem et sold; overså a. Schandrup.B4r. det
lidet Stykke Jord bliver . . ofte oversæl-
det med tør Aske eller Støv, og derved
forvaret fra Jord - Lopperne. OfcowJowrn.
1757.863. Om Natten den 16de Martii,
faldt atter et . . Bierg need, og oversæl-
dede Marker og Enge med Steene og

50 Jord. LTid.1760.190. VSO. -særk, en.

(jf. over- 1.1 ; nu næppe br.) øverste del of
en særk; oplod (1). VSO. L -sætning:, en.
(log.) den første sætning (det første pramis)
i en syllogisme (Propositio major). Eilsch.

Term.37. Heib.Pros.hS09. Brondes.1.85. jf:
(loven) skal give oversætningen til en dom;
men dommeren må selv danne under-
sætningen, o: bestemme, hvor vidt og
hvorledes den foreliggende forseelse hører

60 under lovstedet. LEoch.ASØrsted.(1896).22.
IL -sætning:, en. flt. -er. vbs. til oversætte
(og sætte over^; spec. i flg. anv.: 1) [I6.2]

(nu næppe br.) til oversætte 8. ved Over-
sætningen eller Transporten (er) en ganske
Færgefuld af Øxen undergangen. Cit.1735.

(JySaml.4R.lll.262). mand veed at Fieu-
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den paa den Dag, som mand sig til Over-
sætning havde udvalt, ikke kunde sætte

sig imod Overiårten. LTid.1736.431. VSO.

II J" Oversætning er et Udtryk, som bru-
ges ved Fingersætningen paa Klaveret,
naar nemlig den anden, tredie eller endog
den fjerde Finger sættes hen over Tom-
melfingeren. liMSi7<;L.(^i80i;.i86. 2) [16.4]

(nu næppe br.) til oversætte 6: d.s. s. Over-
sættelse 2. Moth.S152. i hans "Verk om
dend 1. Christendom har (han) ladet trykke
2 Engelske Oversetninger, en af versione
vulgata, dend anden at Arsibicai. LTid.1723.
342. Disse (principper) have tilhobe staaet

for mig under denne Oversetning. O Guldb.
Lix.
oversætte, v. [^(nvL^r^sæå9]pr^t.-saiie;

part. -sat ell. (nu ikke i rigsspr.) -sæt (Kyhn.
PE.67. Klevenf.RJ.192. FrGrundtv.LK.
283). -y&s. -else (s.d.), -ning (s.d.), J/". Over-
sætteri, {ænyd. d. s., fsv. ivirsatia, jf. mnt.
oversetten)

t) (til Ill.over 1, 14j f sætte, anbringe
noget oven paa, oven over noget andet;

forsyne med noget overliggende. De Geist-
lige (bliver) begravne hos deris Kirker og
med Pyramider overssit. Fflug.DP.607.

2) (til III. over 2, 16; nu sj.) (næsten)
dække ved at sætte, anbringe noget paa;
besætte over det hele; især i forb.være
oversat med. *Et Pind-Sviin oversat
med allehaande Frugter. Helt.Poet.27. *Som
det hvide Elfenbeen,

| Hånd er over alt

saa reen,
|
Oversat med blaa Saphirer.

Brors.238. Naar nu enhver slaaer ud det
(o: sætter paa græs de kreaturer) som han
haver, oversettes Jorden. OecMag.1.9. ad-
skillige . . Skribentere . . har troet, at man
kan oversette et Sted med Bier, og raade,
ikke at holde fieer, end net op saa mange,
som det Sted kan ernære. Fleischer.B.678.
Adelgade var (ved et stort krammarked)
oversat med Borde, der bugnede af stegte
Aal og Makrel, røget Sild o. s. v. RibeAmt.
1913.519.

3) (til III. over 16.2 ; nu næppe br.) føre
hen over noget, til den anden side af
noget; især: transportere over et vand; sætte
over (v. hj. af baad, skib olgn). Deres Flode
lod sig efter Aftale indfinde udi Beltet
for at oversætte Kong Friderik paa Siæl-
land. Holb.DH.II.181. Generalen slog een
Broe ved Bleckede . . hvor hånd oversatte
et stort Antal Folk. Slnnge.ChrIV.597. Da-
gen efter gik vi til Korsør, hvor vi gik
ombord i Dampskibet Skirner, hvormed
vi bleve oversatte til Svendborg. i)a^6o^
forUnderkorporaUFoulsen.(1852).8.

4) (til III. over 16.2 ; nu iaær bibl., relig.)

hensætte ell. henflytte til et andet sted;
især (uegl.) om overgangen fra det jordiske
til det himmelske; i forb. m. i ell. (nu især)
til. Faderen . . som friede os af Mørkets
Magt, og oversatte os (1907: satte os over^
i sin elskelige Søns Rige. Col.1.13. det
dømmende Øyeblik, der oversetter os i

Evigheden.0Guldb.Br.289. Han var . . ud-
friet af Mørkets Magt og oversat til Guds
. . Rige. Jørg.VF.122. Samme Aar var jeg
bleven „oversat" til Danmark (o: for ikke

at blive tysk soldat) y ti i Vestslesvig hyl-
dede man Protestpolitiken. Mo^^esen.fPro-
motionsfestenl929.(1930).38).

5) (til lll. over IQ.i) hensætte til en an-
den tilstand, under andre forhold,

10 omsætte til andre former olgn.; i forb. m.
præp. i ell. til. hvilken lyksalig Tilstand
skulde Verden ikke oversættes udi? Eilsch.

F.221. Erindringen . . oversætter os enten
i en glad eller sørgelig Sindsstemning.
Birckner.IV.36. hans Liv gaaer for sig
derved, at han bestandig oversætter sig
selv fra det ene Stadium til det andet.
Kierk.II.235. Det Lindrende i Talen er,

at den oversætter mig i det Almene, smst.

20 111.159. alle gamle Ydelser blev „over-
sat (oersætt) i ?enge''.FrGrundtv.LK.283.
re/l. : oversætte sig til (o: gaa over til, sætte

sig til) lungebetændelse. OrdbS.(Sjæll.).
||

nu i rigsspr. især i tilfælde, der kan oj^fattes

som billedl. anv. af bet. 6. Uddraget . . af

Fætterens Brev var kort og betegnende,
det kunde lignes med et smukt Digt, over-
sat i en god Prosa. HCAnd.II.137. Stadig
eksperimenterende . . oversatte han ("o .Joa/c

30 Skovgaard) alle de Impulser, han havde
modtaget, paa sin Skovgaardsk. GSaxild.
(JoakSkovgaard. VD.19). BelgiskBygnings-
kunst . . optog, bearbejdede selvstændigt
og oversatte til nordisk Brug de store,

førende Kulturlandes, Frankrigs og Ita-

liens Arkitektur.Beckett.(Belgien.(1916).85).

6) {til III. over 16.4; vel efter lat. trans-

ferre, traducere)^ew^ii;e ord, sætninger
med tilsvarende i et andet sprog ell.

40 overføre en tekst til et andet sprog,
enten slavisk, ord for ord ^oversætte ordret
ell. (nu sj.) bogstaveligt (S&B.)), ell. saa-

ledes at man blot bestræber sig for at gen-
give meningen, indholdet ('oversætte frit; jf.
fri sp.5^). De Viiser har bedre Lykke end
de beste af vore Comoedier, i det de blive
saa hastig oversvktte.Holb.Hex.11. 1. *„Hvad
hedder den Arie?"

|
— „Theklas Sang.

|

Den er oversat efter tydsk Poesie." Oehl.

50 SH.IO. man . . kunde ligne hende ved de
Romaner og Skuespil, som ere oversatte
Oversættelser, og saaledes have tabt al

Originalitet, og ikke kunne siges at tilhøre

nogensomhelst Nation. Gylb.ll.29. Lysi-
machus . . havde oversat (Chr.VI: for-

tolket; det (o:etbrev).St.tEsth.ll.l. over-
sætte saa ordret som mulig. S&B. billedl.

(jf. u. bet. 6): Med Hensyn til Solen, saa
havde han nu været den nær nok til at

60 renoncere paa den. Desuden det var en
Misforstaaelse, en indre Higen galt oversat.
JVJens.M.1.25. Lydigheden mod Samvit-
tighedens Bud blev oversat som Lydighed
mod Guds Anordninger og Landsherrens
Befalinger-S/arcfce. Fi^.i7.||oversætte fra
ell. t af et sprog paa ell. (nu især) til ell.
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(nu kun m. overgang til bet. 6) i (jf. i sp.

2P^s.) et andet. Den Viise har een over-

sat paa Dansk, men det har ingen Klem.
Holb.Vgs.I.S. oversætte . . Danmarks Krøn-
nike fra Latin, paa Dansk. Grundtv.PS.V.
155. han kan oversætte af Fransk. fTeift.

Fros.VII.98. oversætte fra Latin til Dansk.
S&B. billedl. (jf.u.bet.6): Allegorien kan
anvendes i det egenlige Historiemaleri,

ved at oversætte de nøgne historiske Facta
i et idealistisk Si^TOg.Heib.Pros.II.289. (Ru-
bens) gav sig . . til at kopiere sin Ynd-
lingsmester (o: Tizian) eller rettere at

oversætte hans Arbejder i sit eget Sprog.
KMads. NederlandenesMalerkunst. (1 925).S2.

II
oversætte (et ord) ved ell. med (et

andet), „jævnglad**, som Peter Faber holdt
af at oversætte Ordet „gemytlig" ved.
Studenterkom.5. D&H.

7) (til III. over 12.3^ f m. h. t. vare, pris:

ansætte for højt (i pris) ; opskrue (prisen
paa). Tydské Kiøbmænd . . oversatte saa-

leedes (varerne) udi Friisen, at de (o; is-

lænderne) maatte betale det snart tredob-
belt. /Siaw^e. C^rJF.67. (købmanden) maae
have gjort sig bekjendt med Kjøbmand-
Maneer i at oversætte Priserne . . man
veed at Jøder og Marchandisere ofte sætte
det halve og undertiden de to trediedele
over Frisen. KiøbmSyst.II.124. OecMag.I.
32.
OTer-sættelig, adj. [16.4] [couar'sæ-

dali] (1. br.) som kan oversættes (6). det er
ikke oversætteligt. S&B. især i ssg. uover-
sættelig (s. d.). -sættelse, en. flt. -r. vbs.

til oversætte (jf. II. Oversætning^; især

[16.4] i flg. anv.: I) CP (m. overgang til (bil-

ledl. anv. af) bet. 2) til oversætte 5. baade
Musik og Tale kunne gjøres synlige ved
Skrift . . Ved d«nne Oversættelse af det
Hørlige i det Synlige griber altsaa Synet
endnu meget længere ind i Aandever-
denen. Heib.Pros.II.358. den (tyske roman-
tik) er i Grunden en Oversættelse af den-
nes (o: den tyske humanismes) Tanker i

spekulsitivForm.Høffd.LT.e. Enkelte Styk-
ker af det moderne Sévres . . er som en
fransk Oversættelse i Poreelæn af japansk
C\oisonnet.BerlTid.^V3l921.Aft.5.sp.2. 2) til

oversætte 6; ogs. om tekst, værk osv., der er

oversat fra et andet sprog, omendskiønt en
icke er saa lyckelig, at forstaae Originaler,
kand hånd dog see af Oversættelser, at

Achilles hos Homerum taler som en grov
Yogn-MsLnd. Holb.JJBet.a4r. de Regler,
som bør i agt tages ved Bøgers Over-
sættelser. sa.iJp.IF.-248. de skal have over-
sadt Bibelen i det Grækiske Sprog . . hvil-
ken Oversættelse . . kaldes de 70 Udtol-
keres Version. -Borre6jye.ri'\677. Det staar
aabent for enhver at betjene andre med
Oversættelse (skriftlig eller mundtlig) fra
dansk til fremmede Sprog eller omvendt.
JurFormularbog.^559. || i forb. som fri (se

fri sp.5^^^'), ordret (nu næppe br. bogsta-
velig. Leth.(1800)) oversættelse. Leth.

(1800). MO.II.329.
II

hertil Oversættelses-
fejl (KNyrop.OL.VI.127), -laan (sprogv., om
optagelse af ord i et sprog fra et andet i

oversat form. Sandfeld.S.U?7), -ret (D&H.)
ofl. -sætter, en. ((f) -sættere. LTid.1726.
220). [16.4] person, der oversætter (6); især
om person, der oversætter et skrift, en bog.

ingen maa paatage sig at vertere Skrifter,

med mindre han forstaaer begge Sprog i

10 Fuldkommenhed; thi, hvis Oversætterne
ere ikke kyndige nok udi Sprogene, kand
deraf fødes M.onstT3L.Holb.Ep.lV.250. Over-
sætteren af Livius. JlfO. jf. oversætte 6:

Beslutningen er den samvittighedsfulde
Oversætter, der sætter Sværmeriet over
i Virkeligheden. ^ierA;.FJ.ii.3. ||

hertil Over-
sætter-fejl, -færdighed, -synd, -troskab ofl.

(se især VSO.). jf.: H. Lemcke har . . godt-
gjort, at Murner (ikke) kan have været
versætter deraf; men naar Lemcke mener,

at Oversætterskabet maa tilkendes Jo-
hannes Pauli, da har han ganske utvivlsomt
Uret deri. Da.Folkebøger. XI. (1930). lxxi.
-sætteri, et. [16.4] (1. br.) vbs. (m. nedsæt,
bet.) til oversætte 6. *Det (er) ikke . . saa
daarekistegalt,

| Med Oversætteri imellem
at forene

I
Et lille Gran originalt. TBruun.

ST.4. Oversk.L.213. CP -sætter-inde,
en. kvindelig oversætter. VSO. MO. Tom

30 Krist.(Tilsk.l930.II.446). -s«-, i ssgr. [3.6]

(jf. eng. oversea, adj.; 1. br.) i ssgr. som
Oversø-handel o/^n., d. s. s. oversøisk handel
osv. jf.: Frimærker . . Evropa og Oversø.PoZ.
^^U1926.18.sp.5. -sage, v. [16.i] (nu næppe
br.) gennemsøge, undersøge over det hele. Moth.
S1025. (nogle) fordristede sig . . at tage
nogle Poser fulde med Krud med sig,

hvorover de alle bleve oversøgte. /SZan^fe.

ChrIV.318. *Med vilde Øiekast
|
Han heele

40 Stedet oversøger. Zetlitz.Poes.116. -seisk,
adj. [3.6] {jf. -sø samt ty. iiberseeisch) som
er beliggende, hører hjemme hinsides verdens-
havene; om handel, skibsfart: som bestaar
mellem hjemlandet og landene hinsides ver-

denshavene; om skib: som gaar i denne fart.

Rio eller en anden oversøisk Havn. Bergs.
BB.183. et af de større Skibe, som gik i

oversøisk Fra.gtfa.rt.Drachm.VT. 95. Den
oversøiske Handel drejer sig hovedsagelig

50 om Indkøb af Raavarer og Levnedsmidler
paa de oversøiske Markeder samt Udveks-
ling af Industriprodukter. jH^a^e.*564. over-
søisk Træ. FagOSnedk. efter en Udvidelse
i 1920 af baade Havn og Kanal, kan ogsaa
oversøiske Baade anløbe Odense Havn.
AarbTurist.1934.113. -sele, v. [15] [-(Sø-'la]

(nu 1. br.) tilsøle over det hele. dersom De
havde seet . . hvordan han saae ud, saa
oversølet af Skarn, at man ikke kunde

60 kiende, hvad han var af.Luxd.(Skuesp.VlI.
459). *Du oversøler mig mit Gulv med
Blod.Bredahl. V.219. VSO. Eosenkrantz.(Berl
Tid.''V6l934.Sønd.ll.sp.l). -ses, adv. [3.2,

3-6] (jf. eng. overseas; nu næppe br.) over
ell. hinsides havet. Varer, som man bringer
oversøes.Schytte.(MO.). -taarne, v. [1,14]
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[-itå'rna] (sj.) hæve sig (som et taam) over;

taarne sig op over. (Heidelberg) ligger skraae

langs med Floden mellem tvende . . Field-

Aase, overtaarnet af det prægtige . . Slots

. . Rmner.Bagges.L.II.295. Himlen var saa

vældig, Skyerne overtaarnede hinanden
og rejste sig næsten til Himmelkuplens
måte.JVJen8.NH.34. I. -tag, et. [2, 16]

(sj.) om tag ell. lign. dække over noget, ell.

sa. ord somjy. overtog, overdel (Feilb.). Midt
paa Gaden udenfor var noget Ophøiet,
som lignede Overtaget af en Reåetørv-
stak. Blich.(1920).XXVIII. 82. II. -tag,
et. [1, 14] (jf. no. dial. yvertak) 1) (nu vist

især dial.) i egl. bet., om tag i brydning (liv-

tag), hvorved man har den højre arm over

modstanderens venstre (det fordelagtigste tag;

mods. Undertag^. Mellem de Jævnvoxne
(i en skole) bleve Brydningerne for Spøg
hyppigt til Alvor. Saa raabtes der gjerne
„Spændsmaall" Der sloges Kreds om de
Kæmpende; det skulde gaae ærligt til —
med ligelig omskiftede „Undertag" og
„Overtag**. Ing. Levnet. II. 17. MO. Levin.
(„hos Landalmuen"). OrdbS.(Sjæll.). uegl:
*Har jeg saaret din Stolthed . . | saa er

Du jo Mand for at slaa igjen —
|
jeg under

Dig Overtaget. jfiTaa^Mwa. 5.57. Baaden var
altsaa kommen iland. Dér stod den . . med
Vandet larmende bag sig, som vilde Søen
have fat en Gang endnu i den og prøve
baade Over- og Undertag med den.Drachm.
LK.57. 2) overf., om den gunstigste stilling

i et styrkeforhold; overlegenhed i styrke; det

at have krammet paa noget, være den stær-

keste olgn.; oftest i forb. som faa, have
overtaget (over), paa en Tid, hvor Liv
og Død, Lys og Mørke kæmpe om, hvo
der skal beholde Overtaget. J5er^s.6rF./.

117. (Tolstoj) ser vor Kultur som den
Magt, der giver alt det Dyriske Overta-
get. ^mn^Zes. 777.-2^5. Hensynet til Varme
havde faaet Overtaget over Hensyn til

frisk Luft og Renlighed. Troe/sL.i/.^^. Det
slaviske i deres Blod havde langt Over-
taget over det sindig-danske. ECXm^mns.
NT.13. „Hvad mer end tre Linjer forlan-

ger du af en Ritornel," spurgte Jørgen
med alt det Overtag, som Belæsthed . .

gav ha.m.JacPaludan.TS.131. -tage, v.

p.6.2-3] [-ita'qa, dagl. -|ta'] vbs. -else (vAph.
(1759). Drachm.FÆ.133. Hage.*767). (ænyd.
d. 8. (i bet. 2.1j, jf. oldn. yfirtaka, fuldføre,
(upers.:) lykkes, komme til et godt resultat)

O ^ tage om bord. Komme Ankrene langs
Skibssiden i Pramme, maa de overtages
ved de Hejseapparater, der eventuelt findes
om Bord, eller ved Hjælp af Bukke. Bar-
denfl.Søm.IL132. Scheller.MarO. 2) træde
ind i et besiddelses- ell. pligtforhold ; modtage
og videreføre, fortsætte en virksomhed, et ar-
bejde olgn., der hidtil har været en andens.
2«i) (jf. tage noget over sig u. III. over
6.1; nu sj.) m. obj. og refl. hensobj. En anden
Broder, etableret i Liverpool i Engelland,
overtog sig (nu: overtog^ den Afdødes

Affairer og Formue. TMørch.MitLevnet.I.
(1831).4.

II
især m. h. t. arbejde, hverv, for-

pligtelse olgn.: paatage sig. overtage sig
foTmeget.vAph.(1759). ingen Græker vilde
overtage sig dette Hverv (o: en henrettelse).

IICAnd.DB.320. Ingen, som for Fremtiden
nedsætter sig paa Tømmerprofessionen,
(maa) uden at aflægge de i § 2 foreskrevne
Prøver, overtage sig Bygningen af nye

10 Vand-, Vind- eller Dampmøller.P/.'Vs^S.^.?.
§4. et Regeringspartis Forpligtelse, som
det har overtaget sig, til virkelig at ud-
øve en ledende og førende Rolle i vort
Fædrelands Anliggender, fiørw^./. 75. 2.2)

m. obj. alene. *De Allerfleste, før herind
de drage,

| Et Værk maae overtage. E.eib.

ND.39. enhver Borger maa uden Løn over-
tage visse Embeder. Goldschm.NSM.1.23.
Jeg vilde grumme gjerne overtage den

20 Forpa.gtmBg.Schand.F.201. der Joram hav-
de overtaget (Chr. VI: kom op til^ sin Fa-
ders Rige . . slog han alle sine Brødre
ihjel. 2Krøn.21.4. Min Far ødede meget,
og da jeg overtog Ejendommen, var ikke
alt i den bedste uråen. Bode.Dg.l04. den
Dag, paa hvilken Chefen og Officererne
have overtaget SkibetBardenfl.Søm.11.118.
jeg undertegnede . . ønsker sammen med
mine Søskende at overtage Boet efter

30 mine afdøde Forældre til privat Skifte.

JurFormularbog.^11. Banken eller Konsor-
tiet overtager . . Laanet til en fast Kurs
og maa atter for egen Regning søge det
afsat til Publikum. Hage.^718. overtage en
kommando, se Kommando 1.5. fast over-
tagne aktier, se I. fast 4.2. || om optagelse

og benyttelse af noget, som tidligere har været
anvendt af en anden (andre), den indiske
gud Indra, hvem Inderne har overtaget

40 fra Hittiterne. StSprO.Nr.163.24. laaneord,
der overtages af en dialekt fra skriftspro-
get. LLHammerich. Tysk fonetik.(1934).150.
GJ -tager, en. [-jta'qar] (1. br.) person, der
overtager (2.2) noget, den flanderske in-

dustri var af stor betydning for England
som overtager (alm.: aftagerj af den en-
gelske uld. Belgien.(1916).39. han (maatte)
som ung Overtager af et gammelt vel-
agtet Firma . . kunne gøre Regning paa

50 Støtte. Steenberg.H.II.146. || om entreprenør.

Overtageren har nøje at følge de Anvis-
ninger, der af Tilsynet gives, for at alt

kan blive udført godt og form aalstj enligt.

Alm.Betingelser forHusbygning.(Akad.Archi-
tektforening).(1900).§3. D&H. -tal, et.

[8.8, 12.8] overlegenhed m. h. t. (an)tal; større

antal; majoritet; ogs.: meget stort antal; un-
dertiden tn. særlig tanke paa det overskydende
antal. Rahb.(MO.). Qrundtv.Dansk.I.540.

60 Det lykkedes mig . . at komme ind med
et stort Overtal af Stemmer. CHHolten.O.
27. *Tydsken . . stoled paa sit Overtal,

|

Vi stoled ^2ia,Yorherre.SvGrundtv.(Boisens
Viser.93). saa længe Mændene har Lov til

at lade sig slaa ihjel og derved yderligere
forøge Kvindernes Overtal. Hørup.II.140.

XVI. Rentrykt ^/i 1935 12
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vælges med et ringe OveTta\.D&H. (in-

dustrien) skabte . . et Overtal af Arbejdere,

et Froletariat JVJen8.(Fol.^V2l934.13.sp.3).

ofte i forb. være i overtal: bønderne
var . . tilstede i stort overtal. Ai)Jør^.7.

251. af de danske Patrioter var de Tviv-
lende og de Fantaserende heldigvis de
Færreste og de Troende og Besindige i

stort Overta\.PoUVnl897.2.sp.6. jf.: Af hun-
drede 77aariffe Mænd ere de 50 gifte .. de
43Enkemænd . . HerefterkommeEnkemæn-
dene efterhaanden i Overt&LVoi'tHj.Il.SS,
overtale, v. ['(ouarita'la] overtale (d.v.s.

overtålej. H.øysg.AG.110. -te ell. (nu næppe
br.) -ede (Jer.2d.7(1931: -te). Holb.Tyb.IV.
12. Suhm.(SkVid.X.129). Hauch.MfB.216).
vbs. -else (s. d.). (ænyd. d. s., glda. owertale,
aftale; jf. III. over 19; til dels efter ty. iiber-

reden)
1) tale (indtrængende, klogt) til en, saa at

vedk. derved bevæges til (at gøre) noget; ved
sin tale formaa, faa til (at gøre) noget

(jf. oversnakke S), hånd lod sig overtale.
Holb.Intr.1.9. Han bliver læt at overtale.
Høysg.S.233. mere overtalt,end frivillig,

havde (han) modtaget Kronen. Molb.DH.
1.351. Et Par Gange fik de hende overtalt
(d: til at blive). Heib.Poet.VII.365.\\i forb.

m. præp. til, især m. flg. inf., at-sætn. ell. vbs.,

ell. (nu næppe br.) m. flg. inf., a,t-sætn. uden
indledende præp. Denne vil overtale Folket
til en Gudsdyrkelse imod hoven. Ap G.18.
13. (Xerxes) lod sig letteligen overtale,
at vende Næsen til sit kiære Fæderne-Land
Persien. Holb.Intr.1.14. Ei skulde jeg troe,

at han indbilder sig at overtale mig til

sit FsiTtie. Suhm.I.198. nu, da det engang
er skeet, skal hverken du, eller de, eller

heele Verden overtale mig til, at vende
tilbage igjen. Ew.(1914).IV.235. Du .. skul-
de lade Dig overtale til Ting, der vare
Dig imod.Winth.NDigtn.239.

2) (nu 1. br.) ved paavirkning, ind-
virkning, indflydelse af en ell. anden
art bevæge ell. faa til (at gøre) noget; tid-

ligere ogs.: forlede; forføre. Tagene ere
skiøn Lacserede, at de som det skiønneste
Guld blinker . . Dette har tilforne over-
talet Skribenterne til at skrive disse Tag
at være af puurt Guld. Pflug.DP.437. At
være Børns Fader er at overtale dem til

at elske sig, hvilket skeer, naar de blive
forsikrede om Faderens Kierlighed. Holb.
MTkr.346. Dog ledte en overtalende Nys-
gierrighed mig hen til ham igien. CPRo-
the.JN.13. Frøets merkelige Størrelse ha-
ver overtalt dem til at plante de første
Kom. Kraft.VF.171. \\ overtale sig til

(at gøre) noget, faa sig selv til, bekvemme
sig til (at gøre) noget, (især i nægtende, spør-

gende ell. betingende sætn.). Jeg kand umue-
ligt overtale mig til at elske. KomGrønneg.
III.93. jeg har aldrig kundet overtale
mig til, igien at støde ham ud af mit Pa-
raiåus. Ew.(1914).V.236. Kan De overtale
Dem til at ægte mig. Heib.Poet.L452.

3) (nu næppe br.) faa til at tro ell. er-

kende; overbevise (om). Snart skulle de
gode Herrers . . Tilstaaelse overtale mig,
at (han) har Ret i sin Paastand. Konstma-
leren.(1770).12. (hun) vilde overtale (ham),
at han var ikke i synderlig Fare.Rahb.
Fort.1.75.

II
i forb. være overtalt om,

være overbevist om, sikker paa. Jeg er over-
talt. Monsieur, om hans Dygtighed. Xom

10 Grønneg.III.176. OeconT.11.39.
4) (nu næppe br.) overgaa i talefær-

dighed; faa bragt til tavshed ved sin
tale; se w. overtie.

m over-talelig:, adj. [couar'ta'lali] (nu
sj.) som (let) kan overtales (1). Moth.T43.
*(kvindekønnet er) af Naturen fromt, og
saare

|
Gavmild, medlidende og overtalelig.

Graah.PT.II.182. S&B. j/". uovertalelig.
-talelse, en. [-jta-lalsa] flt. -r. {ænyd. d.s.)

20 vbs. til overtale; især i flg. anv.: 1) til over-
tale 1: handlingen at overtale ell. forsøg paa at

overtale; ogs. om ell. m. tanke paa de ord,

hvormed man søger at overtale, de hærde sig
selv imod alle Overbeviisninger, de stoppe
deres Øren, naar de høre Overtalelser.
Spectator.391. (jeg) vilde forsøge al min
Overtalelse; men om det ikke frugtede,
skulde jeg . . gjøre nærmere Aftale med
Residenten. Ew.(1914).IV.240. *sværg (at

30 du)
I

Med ingen Bønner, Overtalelser
|

. . søge vil at rokke min Beslutning. Oehl.

HS.189. S. lod sig efter mange Overtalel-
ser bevæge til at ride med. Goldschm.Hjl.
11.192. Goos.1.416.

II
hertil: Overtalelses-

evne (DagNyh.^y7l913.1.sp.6), -forsøg (Pont.
LP.V111.161), (nu sj.; jf.-evne:) -gave (PA
Heib.US.227. Ing.VS.III.160. Kierk.IV.
384), -kraft (JacPaludan.TJR.134), -kunst
(Holst.R. Fallada.B.332) ofl. 2) (nu kun

40 m. overgang til bet.l) til overtale 3: hand-
lingen at overbevise ell. forsøg herpaa. naar
man i Probationer og Overtalelser gaaer
frem fra det mindre til det mere rimelige
eller tvertimod. F. E. En Stork veed sin

Tiid: hvor meget mere burde Folk da ikke
passe deres? Høysg.S.13. Jeg kan ikke sige
Dig, med hvilken Overtalelse, med hvilken
dyb Følelse af, at saa maatte det være,
hun sagde alt Dette. Sibb.I1.272. jf.: I

50 vare paa god Vei; hvo standsede Eder,
saa at I ikke lade Eder overtales af Sand-
heden? Den Overtalelse er ikke fra ham,
som kaldte Eder. Gal.5.8. -tal lig:, adj.

[-ital'i] (jf. holl. overtaWig, fv. uberzåhlig;
ajl. af -tal) 1) som overstiger det nødvendige,

fastsatte, komplette antal; som er for mange
(og overflødige); overkomplet; overskydende.

vÅph.(1772).III. VSO. du skal give Aaron
og hans Sønner de Penge for dem, der

60 blive løste som overtallige af dem (Chr.

VI: som ere flere af dem; 1931: de over-
skydende).4Mos.3.48. den engelske Flaade
er bemandet med en overtallig Besætning
for i fornødent Fald at kunne afgive Mand-
skab til de tyrkiske Krigsskibe. /)a^6/.^^/e

1876.1.sp.2. Værtinden bør under hele Bal-
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let . . sørge for, at ingen Damer savne Ka-
vallerer, hvorfor man helst maa have nogle
overtallige HeTieT.VortEj.lVl.??. *At staa

der (o: i siorbuen) overtallig, støvet—
| og

kun sig selv. jBergs1edt.TB.52. en overtal-

lig Vognkæp havde han liggende . . den
kunde jo sættes i, hvis en af de fire Vogn-
kæppe skulde knække. EU8S.1H.67. \\ sjjec.

(især emb.) om person i en stilling, et em-
bede olgn.: hvis plads, post ilike hører ind
under det for stillingerne, embederne norme-
rede antal, men ligger uden for, er et tillæg

til dette; ekstraordinær; overordentlig; super-
numerær. overtallig Corpslæge. FædreL*/i2
1867.4.sp.l. jeg har Haab om at blive over-
tallig Assessor i den lauenborgske Re-

fering. HFEw. CarolineMaihilde.(1890).27.
cheller.MarO.W i overtalligt nummer,

se t*. Nummer 5. 2) (l.br.) overlegen m.h.t.

antal; som er i overtal; ogs. undertiden: som
findes i et meget stort antal, et saadant Skridt
. . gjør Slaverne (o: den slaviske befolkning)
endnu mere overtallige i Kejserstaten.A^a^
Tid.yiol878.1.sp.l. Ude i Gaarden . . foran
Baalene, omkring hvilke de overtallige
Gæsters Følge har Tlads.Drachm.YSJéO.
Da de ti tusend Grækere, efter heltemodig
at have bekæmpet de svigefulde og over-
tallige Persere . . naaede til Havet, lød et
ustandseligt Jubelraab fra alle Rækkerne.
ESchwanenfl.OK.47. Bøndernes Kandidat
sejrer oveitaUigt. Skjoldb.G.137. -tallig-
hed, en. (1. br.) 1) til -tallig 1. Overtal-
lighed af Fingre og Tæer (polydaktyli).
VoreSygd.I.231. 2) tit -tallig 2: overtal. Alle
Opsummeringer af Lyst og Ulystfornem-
melserne i Livet og alle Forsøg paa at

bevise de sidstes Overtallighed er uviden-
skabelige. Brandes.YIl.S02. Drachm.VT.
107. -tand, en. (jf.over- \.i) tand i over-

munden. VSO. MO. Adda havde en tyk,

dum Mund og store Overtænder.TowZmf.
EA.14. -tandlyd, en. [1] (fon.) (overs,

af) supradental; gummelyd. Jesp.Fon.205.
-tangent, en. ^ (jf. over- li samt J. -ta-

ste^ om (hver af) de højere liggende (som
regel med ibenholt beklædte) tangenter paa
et klaver. MusikL.(1801).250. Sal.^XlV.
108. -tanke, en. [22] 07- -tænke; si.)

det at tænke over noget, uden OvertanKe
ilede jeg op ad (stigens) Trin. FalkBønne.
De vog dem —.U 1919). 150. I. -ta»te, en.

(jf. over- l.ij eT d. s. 8. -tangent. Musikkat.
90. II. t -taste, v. [I8.2] {jf. holl. over-
tasten, beføle overalt, og mnt. overtast, over-
greb; mulig fejl for overlaste ell. sammen-
blandet af overlaste og antaste) gøre til

genstand for (voldeligt) overgreb; tilføje over-
last, (lybækkerne) ere paa hans (o: den don-
ske konges) Strømme blefne overtastede.
Slange.ChrlV.158. -tegne, v. [-,tai'ra]

vbs.-mg(ibet.2: Levin. LovNr.l2H^^U1930.
§5). 1) [16] (l.br.) tegne paa noget over det
hele; dække (en flade) med tegninger. Det
store graahvide Æg (o: alkens) . . er over-
tegnet med mørkere eller lysere Figurer.

Seier.BornholmsFuqle.(1932).107. jf: sær-
lig er Ansigtstrækkene (o: paa en tegning)
medtaget, mens man mindre forstyrres af

de i anden Blækfarve udførte Overteg-
ninger i Skægget. KunstmusA.1926. 243.

2) [12.8] om libhavere til noget, hvoraf der
udbydes, tilbydes et vist antal: tegne sig paa
en liste i et omfang, der overstiger det nævnte
antal (saaledes at ikke alle kan komme i

10 betragtning ved uddelingen). Skovbordene
. . i „de fattiges Dyrehave" er overtegne-
de. FrSkousbo.(Nat oa Morgen.1913. 2. sp.2).

listen er overtegnet
1 1| Y ved laan-, aktieud-

bydelse tegne (sig for) en sum, der overstiger

den udbudte. Eage.*719. Bliver Kapitalen .

.

overtegnet, finder der en Reduktion Sted,
idet hver Deltager kun faar en Del af de
Aktier, han har tegnet sig for.RegnebKøbm.
11.6. -tid, en. [12.2] (især fagl.) tid ud

20 over et vist tidsrum (især: ud over normal
arbejdstid). TeinMar O. Arbejdet gaar til-

fredsstillende, men der arbejdes ikke med
Oveniå.Fol.y8l906.4. jf.: (det) var meget
billigere at ansætte Assistenter . . paa de
lave Begyndelseslønringer end at antage
Hjælpearbejdere med Overtidsbetaling.
JernbaneT.y3l934.1.sp.4. -tidig, adj. [-,ti-'-

Si] (jf- over tiden u. HL over 12.2 samt
Overtid; 1. br.) som flnder sted efter sæd-

30 vanlig tid ell. for sent. min hjertelige Gra-
tulation, der, i hvor gammel og overtidig
den end maatte synes at være, dog stedse
beholder Værdien af venskabelig Oprig-
tighed. ye^e/iSiwi.('GXTT'«d.i^rflF«/e?7SjP'or<i<Z.

1I1.(1921).284). Beregnet efter kendt Con-
ceptionsdag synes Svangerskabets Varig-
hed faktisk at kunne stige indtil 315 Dage
. . Aarsagerne til disse overtidige Fødsler
har man søgt i mange forskellige Forhold.

io EFont.Retsmed.1.118. -tie, v. [19] [-jti-'a]

(nu næppe br.) overgaa i tavshed ell. over-

bevise ved at tie; i talem.: Det maae være
nok sagt nu; thi somme er det bedre
at overtie end oxeitsile. BiehLBQ.l11.101.
jf.FSyv.11.264. -tilsyn, et. (især emb.)
øverste tibyn. Schack.75. En Officer be-
ordres til under næstkommanderendes
Overtilsyn at vaage over, at den fornød-
ne Forsigtighed iagttages. Barden fl. Søm.

50 11.208. (generalintendanten) har Overle-
delsen af og Overtilsynet med Hærens
FoTp\emmg&\æsen.Tjenesteregl.l85. \\ i best.

f. spec. om den myndighed, der har overbe-

styrelsen af kirkerne. LovNr.2?3^/iiil915.§2.

Sal.''XY111.707. -tilsynsinand, en. (nu
S'j.) persan , der har overtilsyn med noget.

VSO. -tinte, en. [I2.2] om timer ud over

et vist tidsrum; især om arbejdstime ud over

det normerede antal; overarbejdstime. Tekn
60 MarO. De har antaget større Arbejds-

kraft, og Arbejderne har alle Overtimer.
Selv om Søndagen arbejdes der med ufor-

mindsket Kraft. PoZ.'«/o;W4.^. -timelig,
adj. [12.8] 07. /t/. iiberzeitlich; sj.) som lig-

ger uden for det timelige; transscen dental, han
rykkes derved ind paa et overtimeligt, et

12"
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oververdsligt Standpunct. Mart.EthikS.il.

175. S&B. -tinne, v. [15] [-iten'a] (nu
næppe hr.) fortinne (over det hele). vAph.

(1764). VSO. -tisse, v. [16] (især hame-
spr.) d.s.s.-fisse. billedl: Parlamentaris-

mens Frihed med dens Ret til offentligt at

overtisse hinsinåen.KMunk. Vedersø-Jerusa-

lem.(1934).149. -tjener, en. især om. over-

ordnet tjener paa en restaurant; overkelner.

Buchh.Su.II.136. -tjære, v. [15] [-,tcæ-'ra]

vhs. -ing. tjære over det hele. Udi Efterhøst
bør han . . lade overtjære det staaende
og faste TovLg-Yerk. SøkrigsA.(1752).§186.

VSO. Overtjæring af Yeie.Pol.V»1934.Sønd.
9.sp.3.

II (jf. -male ; dagl.) billedl. drengen
har overtjæret den nye bog med krims-
krams I -tolder, en. (især om udenl. for-

hold) overordnet tolder. Overtolderen Zac-
chæus. Mynst.Bispepr.(1852).39. I den lille

Baad sidder en lille (mand). Det er Over-
tolderen (d: ved havnebyen til Habana).
Dagbl.^^lBl904.2.sp.3. Zakæus . . var Over-
tolder (1819: Toldernes Øversteg. Lwc.i 9.

2(1907). I. -tone, en. {efter ty. oberton)

J^ om de grundtonen ledsagende bitoner, der

skyldes det forhold, at den tonende streng ell.

luftsøjle (foruden at svinge i sin helhed) de-

ler sig ved svingningsknuderne , saaledes at

de enkelte dele svinger hver for sig (jf. Over-
svingning>. Paulsen.1.432. MusikL.II.162.
Med hensyn til resonans står finsk r . .

nærmest ved u, men har endnu lidt mere
sænket overtone end dette. MKrist.FS.134.
II. -tone, V. [19] [-|to'na] (l.br.) tone højere

end; overdøve; ogs. billedl. Oversætteren,
Kenneth Mackenzie, (udtaler si^^ saa varmt,
saa hædrende, at Mary Howitts skarpe Ord
(o: om H. C. Andersens digtning) overtones.
HCAnd.Xn.301. den heftige Musik over-
tonede Dørens Knirken. Gjel.GD.182. jf.:
For et Øjeblik eller en kortere Tid kan.

.

den almindelige lyse Stemning overtones af

Ulystfølelser, eller der kan samtidig med
Almenfølelsen aabenbares andre lystbeto-
nede Følelser.VilhRasm.BB. 11.51. -top-
pe, v. [1, 14] {jf. eng. overtop, holl. over-
toppen; sj.) rage op over tned toppe(n).

grønne sætervolde, overtoppede af fjælde.

FrHamm.Kirkehist.III.16. Indlandsisen .

.

var saa høj og nær, at den overtoppede de
lavere Kystfleide.EMikkels.ØE.185. -tord-
ne, V. [19] [-jtor'dna] (sj.) overdøve ved tor-

den; billedl: *Herrens Røst har længe tiet,
|

Overtordnet af dit Drøn; | Nu den stev-
ner Dig (o : Napoleon) til Dommen. Bagger.
11.424. -traad, en. (jf. over- l.i; haand-
arb.) den traad i en symaskine, der ovenfra
er ført ned i maskinens naal (mods. Under-
traadj. Hjemmet.l904.29.sp.2. BerlTid.
''V4l933.Sønd.l4.8p.4. -trampe, v. [15]
[-|trBm'6a] trampe paa ell. i noget over det

hele. Venteværelset er ..uhyggeligt .. med
det snavsede og overtrampede Gulv. Pol
^^/ol934.Sønd.l2.sp.4. børnene har over-
trampet bedene

i || billedl., især i part.
overtrampet brugt som adj.: altfor be-

færdet; besøgt af for mange mennesker; for-

trampet. Sammen med Rebild Bakker er
Himmelbjerget nok det mest overtram-
pede Sted i Lsrndet. AchtonFrii8.JL.I.187.

-trine, v. [16] [-itri-'na] {ænyd. d. s.; nu
næppe br.) træde hen over noget ell. over til

et andet sted. Dør-terskelen i Portene ere
af runde hvide Marmor-Steene, som ey
maa trædis paa, men kyssis, og den, som

10 overtrjner, maa sætte den højre Fod først

frem. Pflug.DP.407. Skulle Lootsen nu .

.

komme udi Erfaring, at Skibet . . kommer
fra nogen Plads . . hvor smitsom Syge
kunde befrygtes at grassere . . da forby-
des Lootsen hermed strængeligen (at) til-

lade nogen af Skibets Folk . . til sig at

overtrine. Forordn. (Kvartudg. )^^/io 1 771. §3.

jf. overtrinet. Feilb. -tro , en. flt. (i bet.

:

overtroiske meninger; l.br.) -er (LTid.1754.
2S0 18. Dania.JI.346. ThitJens.EH.74). {ænyd.

d. s., SV. overtro, ty. iiberglaube, holl. over-
geloof ; vist til III. over 12.3, maaske under
paavirkn. af lat. super, over, i superstitio,

overtro; jf. ogs. ty. aberglaube) en if. den
herskende religion ell. naturopfattelse over-

dreven, urimelig tro paa noget mystisk ell.

oversanseligt; religiøs tro, der menes at grunde
sig paa frygt og uvidenhed. ApQ.17.22(Chr.
VI). Jeg holder det lige saa daarligt at

30 forkaste alle Historier, som at troe dem
alle, jeg gaaer altid Middelvey imellem
Vantroe og Overtroe. Holb.UHH.1.5. den
Overtro, som Almuen skal have, med at

holde Krogstrup-Kirke i Horns-Herred i

Sjelland helligere end andre Kirker. Ee-
skr.'^l&l737. han og hans Efterfølgere vare
overgivne til Overtroe og Troldoms Kon-
ster.Borrebye.TF.216. Almuen flokkede sig

jo endnu med samme fromme Overtro i

40 Hjertet om den hellige Kilde. HCAnd.

I

II.

67. De kalder da vel ikke Kiromanti for

Overtro? Bang.Mi.21. \\ i videre anv., om
mening, man anser for fejlagtig; naiv, blind

tro paa noget, en vis Overtro, der gjør at

et Menneske mener Alt afgjort ved Be-
slutningen. Ærier/c.7.i57. hans overtro på
intelligensens jn2igt.ADJørg.ER.155. aet
er en Overtro, at den islandske Gudelære
uden videre er nordisk. GSchUtte.H11.114.

spjf.: Færdighed i at giøre sig meest Efter-
tanke om Bagateller, eller om Ting, som ere
af ingen Verdie, kaldes Pedanterie, Over-
troe. Mossin. Term. 150. -troende , part.

adj. [-|tro'ona] {dannet i tilknytning til -tro

af ("III. over 12.3 og) præs. part. af tro; jf.
dog (Bw/if. aberglauben, v.) rf.s.s. -troisk. 1)

(nu sj.) d.s.s. -troisk 1. En Overtroende
sveder og arbeider paa at bringe andre
til Superstition. Holb.MTkr.86. 2de Brødre,

60 hvoraf den eene er overtroende, og troer

alle Ting, den anden vantroende. Overs, af
HolbLevned.137. Den gemeene overtroen-
de Almue. ExtrRel.1726.14. de arme Over-
troende (eng.orig.: higots). Lodde.NT.396.
(hunden) peb lige foran mig, som var der
et Lig i Huset . . „Jeg blev virkelig helt
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kold .. skønt man er jo ikke overtroende."
Bang.SF.48. 2) (nu næppe hr.) d.s.s. -troisk

2. Autor har anvendt ald Flid for at skille

det Fabelagtige og overtroende fra det
sande og visse. LTid.1739.295. -troisk.
adj. [-|tro'istf] (nu ikke i rigsspr. •troesk.

Bolh.Ep.IU.118.IV.229. jf. Feilb. -trosk.

Hallehy.214). {afl. af -tio, vel efter ty. iiber-,

aberglåubisch; jf. -troende) 1) om person:

som nærer overtro; tidligere ogs.: som blindt,

ukritisk tror paa noget, et Societet kand
bedre bestaae af Vantroende end af over-
troeske Borgere. Holb.Ep.l11.117. Den ..

som indbilder sig, at Noget kan virke i

Naturen anderledes end efter dens Love,
ham kalde vi overtroisk. Ørs^.J.SO. En over-
troisk Almue. iW O. 2) som hører til, hen-

hører under, beror paa, skyldes overtro; ogs.

(jf. -tro slutn.): ganske ukritisk; blind; fa-
natisk. En overtroisk Nidkierhed er last-

værdig. I?o/6.ilfT^r.86. denne Kone er et

levende Archiv for alle vore gamle over-
troiske 8siiige.Eeib.Poet.III.365. Den over-
troiske Forgudelse af Stof og Indhold er
.. M&teri&lisme.sa.Pros.X.lST. Signen, Maa-
len. Manen, Spaaen eller . . andre over-
troiske Kunster. Lov^^hl866.§255. min Fa-
der havde en overtroisk Respekt for den
lærde Dannelse. Schand.0.1.18. overtroiske
Meiimger.Dania.II.222. -tromle, v. [16.i]

[-jtrom'la] vbs. -ing. (l.br.) behandle (mark
olgn.) med tromle over det hele. Jordbundens
Overtrumling, Stampning og Sammen-
traadning. OecMag.VlI.301. vAph.(1764).
VSO. billedl.: (man) mister Friskhed ved
stadig at overtromle og faa overtromlet
de samme Fællesinteresser. JacPaludan.
(Pol^^hl934.9.8p.3). -trukken, perf.part.
se M. -trække 1.2. -trumfe, v.[19] [-|trom'fa]

egl.(^, nu l.br.): stikke en trumf "med en
højere trumf; stikke over med trumf. I hvilke
Tilfælde maae man overtrumfe sin Mod-
spiller, og i hvilke Tilfælde ikke? Naar
man er svag i Trumf, saa maae man over-
trumfe, men er man stærk deri, saa ka-
stes et slet Kort til. Spillebog.(1786).141.

S&B. D&H.
II

i videre anv.: overgaa; over-

byde. Det er det Morsomste, jeg ved, at

se saadanne to Herrer og høre dem over-
trumfe hinanden med Komplimenter.GoW-
8chm.I.233. „Musik I" brøler han, som
han vil overtrumfe Fer.Skjoldb.G.51. han
futtede af Arrigskab over ikke strax at

kunne overtrumfe mig i Uartighed. AEen-
riques.GA.108. -trygle, v. [I8.2] [-,tryq'l9]

(nu næppe br.) (ideligt, paagaaendef hjem-
søge, overhænge med bønner, anmodninger.
Moth.T197. Paa Gaderne maae (børn) ikke
. . løbe, for at overtrygle Giennemreisende.
Olufs.NyOec.1.88. jeg kjender Communer,
hvor Fattigafgivten er liden i Forhold til

de omgrændsende; men hvor disse og flere

overtrygles af hiin Communes Fattige langt
hyppigere og haardere end af deres egne.
Bhch.(1920).XXI.265. VSO. billedl: Lot-
teri-Lysten havde nu saa meget formeret

sig hos ham, at han heller sultede end
lod nogen Lejlighed gaa forbi til at over-
trygle Lykken. PAEeib.US.28. -tryk, et.

(faol.) 1) dels [1]: tryk fra oven; tryk, der
hviler paa noget (jf. Oventryk^; dels [12.8]:

stærkere tryk end et andet; især: tryk, der
ligger over atmosfærens tryk. den friske
Luft (vil) efter at have gennemstrømmet
Værelset . . paa Grund af Overtrykket . .

10 bane sig Vej ud igennem de mange na-
turlige \Jtætheder.VortEj.lll.59. Valserne
(gøres) ikke lige store, men den øverste
altid lidt større, eftersom denne i saa Fald
. . formedelst sin større Periferihastighed
vil strække Oversiden af Emnet, f. Eks.
en Plade, mere end Undersiden strækkes
af den anden Valse . . Man siger da, at
der arbejdes med Overtryk.Eannover.Tekn

.

91. Imprægneringsvædsken indeholder 17o
20 Kobbersulfat og indpumpes med lat Over-

tryk. Suenson.B.lI.l68. liUedl: Der var som
et Overtryk af Liv i hsim.JacPaludan.JJR.
56.

II
hertil Overtryk(s)-turbme ofl. (Sal.W.

506). 2) [16] tryk, udført oven paa noget
trykt (fæ. paa frimærker for at give dem
en anden værdi). Fedders.S.II.154. \\ hertil

Overtryks-mærke (frimærke med overtryk.

smst.163). 3) [16] (fremstilling af) aftryk,
hvorved man paa sten overfører et billede,

30 der er fremgaaet af et frisk aftryk af sten,

træ, kobber osv. OpfB.UI.544. PapirL.281.

II
hertil Overtryks-billede, -farve, -papir ofl.

-trykke, v. [16] vbs. -ning (Danmarks
Frimærker.(1925).17), jf. -iryk (2). (fagl.)
trykke oven paa noget trykt, man (agter) at

overtrykke Restbeholdningen af 8-Øres al-

mindelige Frimærker. Riget.'^^U1912.6.sp.5.

IAnledning af Frimærkeudstillingen . . blev
de kurserende (frimærker paa) 20 og 30

40 Groschen overtrykt med „Wyst. Filat. 1984
Katowice**.^.T.VeiP54.i0.s??.4. -trykker,
en. [16] (fagl.) person, der er beskæftiget ved
overtryk (3). PapirL.281. -træ, et. (jf.
over- 1.1; l.br.) stykke træ, tømmer, der ligger

oven paa noget. Over Porten et „Overtrfc"
med Bygherrens ^2ivn.Trap.^V1.372.
overtræde, v. ['mueritræ'dø] præt.

-traadte (tidligere ogs. (shreref) -traadde.
Pfiug.DP.70. Eolb.Eeltind.lI.208. -traade.

50 sa.JE.I.616); part. -traadt ell. (nu næppe br.)

iraad (Eolb.Kh.l40. Dumetius.lll.65d. Sei-

delinsVisebog.(1821). 280. jf. -traaed. Eolb.
DNB.693. 8a.MTkr.561), -Iraadet (Slange.
ChrIV.1419. som fk. ogs. -traaden (Eolb.Eelt-
ind.I.300), som flt. -traadne (sa.JE.1.198)),
-trædet (smst.565. Slange.ChrlV.721. Anti-
Sjjectator.ll 7). vbs. -cise (s. d.) ell (I br.) -ning
(seu.bet.&.i). (ænyd.over-tiæåe, -traa(d)e,

glda. overtrædhe, overgaa, distancere (jf.
60 Overtræder 2), fsv. ofwertrodha, jf. mnt.

overtreden, gaa over (til fjenden), overgaa,
overtræfe, hty. iibertreten)

1) (til IILover 14.2; J/". kode, træde over
M. IV. kode, træde; vet.) m.h.t. kode(led):

skyde saa langt frem, at kodeaksen
hælder ovenfra nedad og bagtil; staa
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over i (koderne) (se u. I. Kode 1). Er Ko-
den forrakt, at Hesten har trædet over
(maa man forbinde koden) at Hesten ikke

. . i Stalden skal overtræde Ledet paa nye.

Ahildg.Raad mod de almindeligste Sygdomme.
(1793). 33. en gammel, høj benet Russer
med overtraadte Koåer. ErlKrist.S.132.

2) (til lll. over 16.i; 1. br. i rigsspr.) træde
paa, betræde over det hele; overtrampe;

COj ikke rette sig efter, ikke overholde no-
get fastsat, paabudt, foreskrevet, noget al-

mindeligt gældende olgn.; bryde; krænke;
forse sig imod; handle imod. Israel har
syndet, ja, de have overtrsiSiåt (1931: for-

brudt sig imod^ min Pagt. Jos.7.11. Jeg
skulde aldrig bilde mig ind, at noget Men-
niske i Verden skulde have kundet for

uroelige mit Sind saaledes, at jeg skulde
især i part. overtraadt. Uden at blive lo overtræde dend Modestighed, som hidtil

puffet og overtraadt i urolig Trængsel li-

ster han sig til en god Plads helt nede
foran Tesitret Esm.1.102. forslidte, afgna-
vede og overtraadte Fenner. Fleuron.KO.
92. Fru S. blev af en vild Ko væltet om og
blev overtraadt saa slemt, at hun maatte
under Lægebehandling. FyensV.^^Ut928.5.
sp.3.

3) (til HL over 16.2 ; 1. br.) træde hen

har været min Hoveddyd. Holb.llJ.IV.2.

en u-anstændig Frækhed, hvorved Lan-
dets Skik var overtra.sLåen.sa.Heltind.1.300.

en stræng Diet, hvilken man siden ikke
kan overtræde, uden Fare for sin Helbred.
Ew.(1914).[V.175. Aldrig overtraadte Fre-
derikke Ærbødigheden mod sit Herskab.
Oehl.Er.1.43. Bliv uden for! snerrede Etats-

raad P. Ordren blev overtraadt med en
over til et andet sted; vist kun i part. 20 uhyggelig Hurtighed. En høj Kvindefigur
overtraadt i fagl. forb. som: Staa Roderne
lige bag hinanden, fremkommer den saa-

kaldte Rodekolonne . . med 2 Mands Front,
og trækkes de lige Roder da ud til Siden
og fremad, saaledes at de komme til at

staa ved Siden af de ulige, dannes en
Marchformation med 4 Mands Front, over-
traadte .. Eoåer. Sal.KV.95.

4) (til HL over 16.3-4; 1. br.) gaa over
til et andet parti, under andre for

. . stod i den aabne Dør. Schand.TF.11.344.

II
nu især m.h.t. lov, moralbud, reglement.

saa mange Aar tiener jeg dig, og over-
traadte end aldrig dit Bud. Luc.15.29. Han
skal . . referere ordens-Herren om nogen
af Ridderne have overtrædet statuta. Holb.
DNB.694. At hielpe en Nødliden . . det
skal holdes for at overtræde Loven. S^ihm.

VI.275. man maatte betale Bøder, hvis
30 man overtraadte YovhMåQt.Oehl.Er.III.Wd.

hold, i en anden tilstand olgn. ønske I

heller, at vi (o : dyrene) overtræde i et Sel-

skab med Eder (o: menneskene): velan I vi
ere færdige. Eilsch.PhilBrev.xv.

5) til HL over 16.5. 5.1) (sj.) løfte foden
over noget og sætte den mod underlaget (jor-

den) paa den anden side; træde op, hen
over noget; overstige (l.i). sammesteds
(ses) en Kampe-Steen i Muuren, hvor hånd
(o: en tyv) overtrsiSiååe. P/lug.DP.70. især 40

som vbs.: Overtrædning, om det, at en
hest træder over skaglerne. DJtH.II.63o. 5.2)

m.h.t. grænse; egl.: overskride en græn-
8e( linie); i videre anv.: gaa videre end,
ud over den fastsatte grænse for no-
get. Holb.Stu.IIL5(se Grænse sp.230^'''«-).

Sverrigs Grændser udi Lapland . . blef af

de Norske Befalingsmænd indtrænget og
overtT&2iå. Slange.ChrIV.198. enhver for-

„Ja hun — hun var vidtløftig." — „Hvad
vil det sige: vidtløftig?" — „Hun — over-
traadte det sjette Bud." Schand.BS.373.

\\

(bibl.) uden obj.: krænke budene; synde, jeg
vil udrense de gienstridige fra eder, og de
som overtræde imod mig (1871 : ere faldne
fra mig). Ez.20. 38 (Chr.VI). jeg tænkte,
min Mund skal ikke overtræde (1931: Ej
synd ed min M\inå).Ps.l7.3.
Over-trædelse, en. [-itræ'Salsa] flt.

-r. (ænyd. d. s., glda. owertrodels) vbs. til

overtræde; især i flg. anv.: 1) (l.br.) til over-
træde 4. (kongen fandt sig) ved de Pfalt-

ziske Fæstningers Overtrædelse, og andre
Freds-Tegn og Erbydelse bedragen-S/aw^e.
ChrIV.546. jf.: *Da saae jeg Ting ved
Ting og i en fremmed Orden

|
Hang Over-

trædelsen imellem Gud og Jovåen.Eio.
(1914).1.162. 2) til overtræde 5. 2.1) (nu

nuftig . . Mand vil derfor ikke overtræde 50 næppe br.) til overtræde 5.2. VSO. 2.2) (især
Høfligheds . . Grændser. -Bircfener. 121. 56.
VSO. jf.: »Manden har i Dyd at lære

|

Overtrædet Viisdoms Skridt,
|
Alt for hel-

lig han vil være,
|
Hvilket gavner ikkun

lidt. Anti-Spedator.117. jf.bet.5.3: denTaxt,
som Kongen hafde sat paa Tilførselen .

.

skulde (ikke) oveTtTæåes.Slange.ChrIV.787.

II
nu især (sport.) i forb. som et over-

traadt spring, om (længde)spring, hvor

iS) til overtræde 5.3: det at overtræde noget
ell. den herved begaaede forseelse; tidligere

ogs.: ringeagt, ligegyldighed over for noget
paabudt olgn.; især i forb. m. gen. ell. (nu
næsten kun) præp. af til angivelse af det

paabudte osv. nogle Pharisæer . . toge An-
ledning til at beskylde (Jesus) for Sabba-
tens Overtrædelse. Holb.JH. 11.201. Med
disse Trudseler, Insultationer og Overtræ-

sprmgeren ved afsættet er kommet uden for 60 delser imod Tractaterne lader Kongen af
den fastsatte grænselinie. Idrætsbladet.^^/a

1934.15.sp.4. overtraadti brugt som dom-
merkendelse, naar serveren i tennis træder ind
over linien, ell. naar maalscoreren i haand-
hold i kastet træder ind over linien omkr.
maalet. 5.3) (videre anv. af bet. 5.2; især

Spanien sig end ikke nøye. LTid.1727.124.
den Foragt og Overtrædelse, han ved slig

Adfærd kiendelig viste mod en mægtig
Konges Bud. CPRothe.JN.246. Han opreg-
nede alle den myrdede Konges Overtræ-
delser af hans Haandfæstning./w^.ÆJikf.JI/.
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106.
II
nu især dels om forseelse mod lov olgn.

(jf. Jagt-, Lov-overtrædelse; i alm. kun om
de mindre grove handlinger; mods. Forbry-
delse^, saadanne Forordningers Overtræ-
delse. Holb.DH.III.198. Bevilgningers og
Privilegiers Meddelelse, Pardons for Over-
trædelser og deslige iblant Undersaatterne.
Ruge.FT.265. *Den mindste Overtrædelse
af Loven |

Er en Forbrydelse. Blich.(1920).
VI.173. dels (bibl, relig.) om forseelse mod 10

guds hud, synd. Herren . . forlader Mis-
gjerning og Overtrædelse og Synd. 2Mos.
34.7. Uagtet jeg har Ret, skal jeg staae

som en Løgner; ulægeligt har Pilen truf-

fet mig, skjøndt der ikke er Overtrædelse
hos mig (1931: skønt (jeg er) brødefri^.

Job.34.6. *Jesus hånd er Syndres Ven,
|

Naar de Syndens Gift kand føle,
|
Hade

Overtrædelsen
|
Og de skidne Lysters Søle.

Brors.112. Gud . . tillader mig at afsone 20

mine Overtrædelser med langvarig Anger.
Blich.(1920).XIX.149. Goldschm. ¥111.35.
hertil Overtrædelses-synd (Katek.§49(se u.Ei-
terladelsessynd^^. -træder, en.[-|træ'88r]

C(t) -trædere. ExtrReUVi 1722.5). "flt. -e.

{ænyd. d.s.) person, der overtræder ; isæriflg.

anv.: \)iD til overtræde 5.3; i forb. m.gen. ell.

(nu næsten kun) præp. af. en Sabbats Over-
træder. Holb.JH.II.201. *Dydens Overtræ-
der. Falst.3. nu især dels om person, der yi

overtræder lov olgn. (jf. Lovovertræderj

;

DL.3—16—9—8. en Overtræder af Sta-

dens Grund-Love. Holb. Ep. III. 114. alle

Røvere og Lovens Overtrædere. Iw^'.ÆJi''.

1.187. TroelsL.IX.195. (forordningernes,
lovens, de kongelige mandaters) modvil-
lige overtræder(e) , se modvillig 1. dels

(bibl., relig.): person, der overtræder guds
bud; synder, jeg hader det. Overtrædere
(1931 afvig.) begaae, det skal ikke hænge 40

ved mig. Ps.101.3. Dødens Magt maa hidle-
des af de fremturende Overtræderes Synd.
LTid.1749.336. enhver Overtræder af dem
(0: de 10 bud) gaar det ilde. Schand.B8.375.
2) [19] {til glda. overtrædhe, overgaa; dial.)

person, der overgaar en anden; overmand.
MDL.(jy.). O -træffe, v. [19] præt. -traf

ell (nu næppe br.) -træffede (LTid.1741.213).
{ænyd. d. s.; efter ty. iibertreffen) 1) være
ell. blive mere fremragende end; være (en, 50

noget) overlegen i en ell. anden henseende;
overgaa. et Arbeide, hvori han, isteden-
for at overtræffe sig selv, synes at have
gjort et Tilhageskridt.Heib.Pro8.lv. 366.
(han turde) heller ikke lade sig overtræffe
eller blot naae i denne Konst. CBernh.XI.
300. en genial, Forbilledet overtræffende,
'Efterligning. Brandes. XI. 7. ikke i hele
Spanien findes noget Udsigtspunkt, som
overtræffer dette. EmilRasm.(PoW/il 934. 60

10.8p.4). jf.: Byens kunstfærdige Vulkan
(var) just ifærd med at forme én af de
Plovmuldfjæl, hvori han var den uover-
trufne Mester. Aakj.PA.39.

\\
(sj.) præstere

noget bedre end. en Kunstner kan overtræffe
sine tidligere Værker i de sildigere. Heib.

Pros. 11.412. 8m8t.IV.130. 2) m. h.t. for-
ventning olgn.: gaa ud over, overstige, være
større, ypperligere osv. end (hvad man havde
ventet). Hvor uendelig overtraf (spirets)

Høide . . min Indbildning. Bagges.L.11.324.
Det overtraf langt hans Forventninger.
Levin. I. -træk, et. [12.s] (jf. -stik 1) ^ i

kontraktbridge: træk (stik) ud over det meldte
antal (mods. Undertræk). JWarburg.Mel-
ding i Kontrakt-Bridge.(1932).107.

II. Overtræk, et. ['muaritrB^] flt. d. s.

ell. t -ke (MR.1805.107), -ker (Ådr.^Vil762.
sp.l3).

1) (til HI. over 14.i; møl.) om det forhold,
at remtrækket (ell. andre kraftoverførings-
systemer) til en kværn er anbragt oven
over møllestenene. OrdbS. jf.: Én „Gaf-
fel" er en særlig Del i en Kværn, nemlig
den Del, der i Overtrækskværne for-

binder de i denne værende drivende Dele
med den lodrette Drivaksel, som igen staar

i Forb. med Motoren. Cit.l923.(OrdbS.).

2) (jf. Overdrag 1) til overtrække 1, egl.

:

det at overtrække noget med et dækkende
lag. Naar . . denne Orme-Maske saaledes
længe har huseret (0: i bikagerne), begyn-
der (den) med sin rette Indspindning eller

Overtræk. Fleischer.B.470. Denne Lim skal
endvidere være særd eles brugbar til at gøre
Tøjer vandtætte med, især hvor det ikke
skader, at Tøjet bliver noget stift, som ved
Overtræk af Kufferter, Tornistre o. lign.

IIaandgern.55.\\især (konkr.) om dække, dæk-
kende lag, der er trukket over noget. Fad-
det er indvendig indfattet i et flettet Over-
trek. LTid.1725.75. Bønnebogen i det fine

Overtræk . . med smukt, blaat og hvidt
Perlebroderi Uør^./Sjfir.^^. Omkring de nu
omtalte Dele af Taaen danner Huden et be-
skyttende Overtræk.Grunth.Besl.24. (bogb.)

det stof (skind, papir osv.), hvormed en bogs

bind betrækkes, foruden Ryg og Overtræk
(o: til en bog) har man tillige Forsats og
Snit at vælge Farver til. VortHj.IV2.144.

jl om dække ell. hylster af tøj, hvormed man
forsyner visse genstande for at beskytte dem,
naar de ikke bruges, disse nye Grénadeer-
huer maae . . indsluttes i Voxdugs Over-
trække og henlægges paa tørre Stæder.
MR.1805.107. at gjøre Værelset i Orden og
oppynte det ved at tage Overtræk af Stole
og Sofa. Gylb.Xl.252. I Søen bør stedse
mindst eet Fartøj være klart til øjeblikkelig
Brug, hvorfor alt Gods maa være i Fartøjet
og intet Overtræk paalagt dette. Bardenfl.
Søm.I.129. Dame-Paraply . . med Overtræk.
PolitiE.Kosterbl.V4l922.2.sp.l. et Overtræk
til en Automobil (jf. Kølerovertræk/ Po-
litiE.y11925.4. billedl: Mutter havde taget
Overtræk paa sit milde Ansigt, det gjorde
mig hidsig. Over8k.II.275.

\\
(nu 1. br.) om

tøj olgn., hvormed man betrækker en genstand
for at skjule den, smykke den, ell. om det tøj-

betræk, aer er del af visse genstande, et nyt
rødt Taftes Overtræk til en Dyne. Adr.^h

1762.8p.15. Man har ogsaa (stole-)Sæder
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med flettede Spanskrør og vævede Heste-

haars-Overtræk. Hallager.131. *Saa skal dit

Altar faae et Overtræk
|
Af Purpurpel.

Oehl.P.310. de vare klædte i Overtrækket
fra Sørgeksirreten.IICAnd.VIIL261. hu
hej I

— nu gik Overtrækket (o: paa en pa-
raply) den anden Vej, krummede sig op
ad, snoede sig sammen i en Sjask. Schand.
UM.l. Hovedpude, rødt Betræk med hvidt
Overtræk. PolitiE.Kosterhl}^lxl925.2.8p.L

\\

(nu 1. br.) om beklædningsgenstand til at

trække over sig, saaledes at kroppen dækkes,

især brugt (for at skaane, beskytte selve klæ-

derne) som arbejdsdragt, legedragt olgn.; ogs.

i al alm. om overtøj ell. klædedragt. *jeg tog
en Oxehuud . . | Og giorde mig deraf et

Overtræk . . |
Paa den skal Piile ned og

hvasse Glavind glide. NordBrun.Jon.58. Nu
maa vi først have Dem ud af Overtrækket
(o: overtøjet). Hostr.US.1.8. Martha havde
ikke haft nødig at skaffe sig nyt Over-
træk, hun havde sin sorte Silkekjole. Ege-
berg.UA.14. jf.: (de fine heste) vare iførte

Lærredsovertræk med røde Sømme.
Schand.TF.I.llO. || f om et skibs klædning.
vAph(1759). jf.: *man (vil) dem (o: skibe)

efterdags med Kobberblik beslaae,
|
Ved

hvilket Overtræk de ey skal Skade faae.

Prahl.ST.II.176.
\\
(bygn.) om beklædning af

mur. vAph.(l 759). der kan være god Me-
ning i at lade det Materiale, hvoraf Mu-
rene ere opførte, træde frem og . .be-
stemme Bygningens Karakter, fremfor at

skjule det under et Overtræk. Gnudtzm.
Husb.72.

II
(bot, nu næppe br.) om beklæd-

ning hos planter, der ikke staar i organisk
forbindelse med overhuden (fx. haar, filtlag).

Tychsen.A.L114. Drejer.BotTerm.174. \\ om
tyndt lag, hinde af noget paasmurt, paastrø-
get, af noget, der har (af)lejret sig olgn.

Buu8holdn.(1799).I.227. Vandet i (Styx)
bedækkes med et kobbergrønt, slimet, sort-

plettet Overtræk. CBernh.NF.1.137. denne
Oliefarve bliver, naar den anvendes paa
Skulpturen, lettelig til en sejg Hinde, et

Overtræk. JLange. 11. 168. de første Sol-
straaler lyste i Kornbladenes vaade Over-
træk. ZafeiV^ieZs.jK'.Si . Glassuren (paa ler-

varer) , d. V. s. det paasmeltede Overtræk
af blyholdigt Glas.VortHj.IV2.205. billedl:

Denne Lidenskab, der i ethvert Øjeblik
formaar at ryste Ligegyldighedens Over-
træk af sig. Brandes. 11.87. jeg har ikke
kunnet befri min Sjæl fra et Overtræk af
spleen, fremkaldt ved denne By. Drachm.
KK.32.

3) (bank-spr.) som vbs. til overtrække 3.

Der staar ca. 17,4 Millioner i Overtræk paa
Folio i YLovedLsædiet.NatTid}'^lzl923.Aft.3.
sp.l. Overtrækket i Nationalbanken ud-
gjorde ved Regnskabsaarets Slutning 41,i

Mill. Kr. BerlTid.Vxol934.Aft.6.sp.6.

overtrække, v. ['(ouaritrBga] præt.
-trak ell. f -trakte (JBaden.(NMPelV2.1 96));
par^.-trukket ell. (især som fk. og i den sp.l 93^^^-

nævnte anv.) -trukken (efter være ell. blive

m.subj.iintk.: Holb.DH.lII.476. LTid.1737.
283) ell. (mi næppe br.) -trækket (Holb.Paars.
17. JacBircherod.R.88), -trækt (Holb.DNB.
409. Gram.(KSel8kSkr.III.303)), -trakt

(LTid.1729.217. Ew.(1914).I1.61. Bagges.
NK.288. Bredahl.IV.46. skrevet -tragt: Kyhi.
PE.2. Borrebye.TF.139). vbs. -nlng (i bet. 1:

vAph.(1759). Wagn.Tekn.281. i bet.S: Dag
Nyh.^y11 1921. 4. sp. 2. se ogs. bet. 2) ell. (sj.)

lO-else (i bet.S: DagNyh.VAl922.6.sp.4), jf.
n. -træk. {ænyd. d. s. ; efter mnt. holl. over-
trekken)

1) (til HL over 15; j/*. overdrage l.i, be-
trække 1^ <rce fe A;e noget dækkende (hen)
over noget; beklæde med et tyndt lag.

1.1) i al alm.: trække, drage, brede noget ud
over en genstand for at dække den; i mange
spec. anv. (jf. u. H. Overtræk 2), fx. om til-

hylling, beklædning, der har til formaal at be-

20 skytte møbel, redskab osv. ell. at pryde, smykke
noget, give det et andet (især: bedre, smuk-
kere) udseende; om udspænding af tøj olgn.

over et redskabs (fx. en paraplys) stivet-e,

„skelet"; om paasmørelse, paastrygning af et

tyndt lag, en hinde af noget olgn.; især i

forb. m. præp. med til angivelse af dækket,

laget og oftest i forb. være, blive over-
trukket (med). 10000 Skibe, som alle

ere overtreckede med Fløyel. Holb.Ul.1.6.

30 *Min Stool er huul og haard, med Læder
overtrukken. Prahl.BJ.30. (sukkerbaoeren)
overtrækker dem (o: frugterne) med Suk-
ker, eller som det kaldes kanderer dem.
Hallager. 70. en moderne Malerkost havde
overtrukket (bjælkeværkets snørkler) med en
mørkegrøn 0\ieiarve.Winth.lX.139. *Saa
kom en lille Terne . . | Og overtrak hans
Seng, den silkeblaa,

| Med Lagner. PalM.
IV.329. *Magten, skjønt den farer vild

40 som Andre,
| har i sig selv dog en Slags

Lægedom,
| der overtrækker Syndens Saar.

Lemb.Shak.XVIII.42. Den indvendige Side
(o: af en mappe) overtrækkes til sidst med
pænt lyst Papir. Le^eb.II.73. 1.2) især (refl.

ell.) ipass., om tilhylhng, beklædning, derfrem-
kommer ad naturlig vej, ved at der danner sig

et tyndt lag, en hinde hen over noget. Vinduet
er om Natten bleven deraf overtrækt med
lis. Gram.(KSelskSkr.II1.303). Lænderne

50 (o: paa en gris) (var) med Duun og Fiædre
overtragte. Borrebye.TF.139. en med guul-
agtig Sliim overtrukket Tunge.WHennings.
Mavens og TarmenesBetændelse.(overs. 1778).
15. Kniven var overtrukken med Rust.
VSO. Krattets med Frostsne overtrukne
Grene (lyste) i Maanelyset. Schand.F.208.
de visne Blade paa Jorden var overtruk-
ket med en laadden Luv af Rim. Knud
Pouls.BD.105. uegl.: Pludselig overtrak

60 sig hans Ansigt med en høi Rødme. Oehl.

AG.138. jf: en blussende Rødme over-
trak de barnlig runde Kinder. Gylb.IX.36.
En hæftig Rødme overtrak hendes Ansigt.
sa.KV.187. jl om dannelse af skydække paa
himlen ; egl. (nu sj.) i forb. som himlenover-
trækkes, bliver overtrukket med
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(sjældnere: af) skyer. *Den heele Him-
mel blev med Skyer overtrekket,

|
Det

mørkt blev som en Nat. fioZ6.Paars. i 7.

Himmelen overtrækkes med Skyer. v^joA.

(1759). Himmelen var imidlertid ganske
bleven overtrukket af mørke Skyer. /Si&6.

1.65. jf.: *Ak, sorgfuld Eensomhed har
overtrukket |

Den lyse Himmel med sin

vaade Sky. Oehl.VI.40. i obs. anv.: himlen
overtrækker sig (Aakj.SV.II.245) ell. (nu
næsten kun) himlen (ogs. vejret, dagen
oZ^n.^ bliver, er overtrukken, en over-
trukken himmel olgn. (sj.m. adjektivisk

bøjning: det havde regnet tidlig om Mor-
genen og været overtrukkent til langt hen
paa Formiddagen. JPJac.JJ.^89^. Himlen
er overtrukken, det lader til, vi faae Regn.
Oehl.Tieck.1.346. en tung, overtrukken Som-
merdag. Schand.AE.12. det (var) daarligt

Vejr, koldt og overtrukket.Jiaw^'e.iJJ.J^S^.

Frem.DN.158. billedl: Hun sorterede dem
(o: sine ord) og lae fra sig, hvad deri et

overtrukket øjeblik havde været overdri-

velse. 5^/or^ø.XWw^eZt;eje.('iP<29j.95.

2) (til in. over 16.2^ trække, drage noget

over til et andet sted olgn- i især (sprogv.)

om det forhold, at et ords, en stavelses slut-

lyd udtales som forlyd i det fig. ord, den flg.

stavelse, hos de ældste (er) r bevaret i Sæt-
ningssammenhængen, overtrukket foran
en No\L2l.SjprKult.III.2. oftest som vbs.:

Overtrækning. Jesp.Fon.542. både for

sig selv og sine skuespillere vågede han
over hvert skridt, hver gestus, hver be-
toning og overtrækning i diktionen. VVed.
Moliére.(1929).252. ogs. (metr.; l.br.) om en-

jambement: Edda.XXXIV.(1934).77.
3) (til ni. over 12.3; bank-spr.) m. h. t.

(bank)konto: trække (udstede anvisninger
jpaa, hæve) beløb, som overstiger det, der
indestaar paa kontoen. Da hans Konto i

Banken forlængst var overtrukket, gik An-
visningshaverne til Folitiet. PoUysi 907.2.
Statens Konto i Nationalbanken er over-
trukket med ca. 7 Mill. Kr. smst.^hl909.2.

sp.l. Magasinerne lod den store Tids over-
trukne Konti henstaa, men aabnede ikke
nye. ORung.VS.57.
Over-trækker, en. [16] (til over-

trække 1 ; fagl.) skotøjsarbejder, der ved nogle

faa sting fæster skaftet til bindsaalen inden
den egl. „pinding". Socialdem.^hl920.8.sp.S.
-trækkerske, en. [15] (til overtrække
1 ; fagl.) arbejderske, der overtrækker konfekt
olgn. med chokolade. Kbh.^^lhl904.4.sp.5. So-
cialdem.^°/6l920.11.sp.5. -træks-, i ssgr.

(1. br. -træk-. Overtrækchokolade. Pol.^^/n
1907.2.sp.3. OveTtrsekpa^ir.Haandgern.384.
Overtræksko. CSick. Pr. - Da. Eaandordbog.
(1883).848.sp.l). (især fagl.) oftest af H.
Overtræk 2, i betegnelser for, hvad der bru-
ges til overtræk (2), fx. Overtræks-chokolade
(o : chokolade, hvormed konfekt olgn. overtræk-
kes. ISuhr.Mad.^^(1923).265), -lagen (o: la-

gen, hvormed duntæpper olgn. overtrækkes.
IngebMøll.KH.113), -maskine (o: maskine til

overtrækning af konfekt olgn. m. chokolade.

TelefB.1934.sp.3747), -papir (o: papir, hvor-
med bogbind, æsker olgn. beklædes. Éaand-
gern.384), spec. i betegnelser for dragt elL

klædningsstykke, der tages over de egentlige

klæder for at beskytte dem, fx. Overtræks-
benklæder (VortHj.II3.68. PolitiE.KosterbL
''^U1925.1.sp.2), -bluse, -bukser (Scheller,

MarO.), -busseronne, -fodtøj, -frakke (1. br.,

10 om overfrakke. Drachm. VB. 74) , -klæder^
-sko (Ejemmet.l912.548.sp.2. jf. Oversko^,
-støvle (Hostr.US.26. jf. Overstøvle;, -tøj,

(Bardenft.Søm.II.143), -ærme (Const.GE.82.
KnudFouls.BD.73). |j til H. Overtræk 1

(s. d.), i Overtræks-kværn.
||

[I6.2] til /'over-

trække 3 ell.) trække over, i Overtræks-
ledning (o: ledning paa sukkerfabrik, hvor-

igennem saften ved vakuum trækkes over fra
en kedel til en anden. Cit.l903.(OrdbS.)),

20 -træne, v. [I2.4] [-|træ'na] vbs. -ing (s.d.).

(sport.) overanstrenge ved for stærk træning;
især i perf part. markerede og ofte over-
trænede (muskler). IFMuller. Mit System.*

(1904). 42. Overtrænet er en Hest, naar
den ved for meget Arbejde har tabt Æde-
lysten og afmagres . . Der er altsaa frem-
kaldt en Svækkelse i Stedet for den Kraft-
tilstand, som er Træningens Maal.Væd-
løb.49. JacFaludan.TS.325. -træning:,

30 en. [I2.4] (sport.) overdrevet træning; især

om tilstand af overanstrengelse, fremkaldt

af for stærk træning ; ogs.undertiden ([-|træ'-

neri]) som vbs. til -træne. FrEallager.Eyste-
ri.(l 901).128. IFMuller.MitSystem.*(1 904).
38. -træt, adj. [12.4] i høj grad træt;

mat, udkørt af træthed, jeg havde van-
dret den hele Dag, for, næsten overtræt
at naa en Plet, der har saa bekjendt et
Navn. Bergs.BB.115. det nervøse og over-

40 trætte Digterlivs sidste Frngt.ESchvanenft.
(Bagges.Digte.(udg.l890).xxxiii). Som et
overtræt Barn, der søger Hvile, lagde
hun sit Hoved ind til hans Skulder. Powi.
LR.161.

Il
hertil Overtræthed. FEertz.Sund

Skoleungdom.(1917).50. tætte Geledder Sol-

dater, med . . Ansigterne blege af Over-
træthed. KaiEolb.FC.IV.135. -trætte, v.

[12.4] (sj.) gøre overtræt, de (blev) saa kid-
lystige og jog henover Snemarkerne trods

50 Førerens Manin^, at de overtrættede sig,

VVed.S.58. -treje, en. [2.3] (nu l.br. i rigs-

spr.) trøje, der bruges som overbeklædnings-
stykke, et Slags korte Overtrøier med Slag
over Skuldrene, istedet for . . Overkioler.
MR.1810.535. H om jaket (2), dameoverstykke.
CReimer.NB.130. -tvebak, en. (jf.l.Over
1 samt Over-hvede, -krydder; især bag.)

tvebak, hvis ene side danner en krumning
(svarende til toppen af den bolle, der over-

60 skæres i to halvdele til tvebakker). VortEj.
12.22. (rørsvampen) ligner da i Farve og
Form en Overtvebak eller en Bolle. ianrim
B. III. 247. -tværs ell. -tvært, adv.

[(ouar'tvBrs, -^tvtsrd] (jf -tværts. Eolb.Jep.1.3.
8a.DE.T.535). '(ænyd. over tver(t) (Kalk.

IV.500f.V.1094); a/" HI. over (16) og adv.

XVI. Rentrykt "/i 1935 18
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tværs, tvært; Hf. nt. over dwer, holl. over-

dwars, nht iib'erzwerch, iiberquer samt II.

overlang) 1) (nu i rigsspr. kun i formen
overtværs^ vinkelret paa længderetningen;

fra den ene bredside til den anden; (oftest:)

paa tværs; tidligere ogs. betegnende bevægelse

til siden ell. skraat (mods.: lige ud); side-

lænds ; paa skraa. Legge over tvers.vAph.
(1772). III. *Der kommer han . .

|
Med

Armene paa Brystet overtværs. 5a^^es.
Oieng.ll. Striberne i Tøiet gaae over-
tværs. FSO. *Min Haand og Kniv skar
hende Struben OYeT\>v?eiis.ThorLa.(StSprO.

Nr.100.27). jf.: Parrene tiltrækker hin-

anden forkert, overtværs; den unge Mand
løber efter den, der undgaar ham; den
unge Kvinde undflyr den, der elsker hen-
de. Brandes. VIII. 76. Hånd skutted, over-
tvært udaf sit øye-ende,

|
Paa den for-

vurpen Seng.PoulPed.DP.31. I de Syd-
lige Lænder gaar Solen strax over tvert

neå. LTid.1733.359. Jeg fik Maden over-
tvert i Halsen. Erz.V.204. 2) bet. 1 brugt

billedl. i faste forb. || bryde overtværs
ell. overtvært, se III. bryde 7.9. || i forb.

tage (noget) overtværs (overtvært),
egl.: afbryde; gøre en ende paa. Sagen (o:

en retsstrid) blef tagen over tvert, og
de (o: parterne) bleve undskyldte begge i

alle MsLSiåer.Slange.ChrIV.43. nu kun (i forb.

tage (noget) overtvært ell. (nu l.br.) over-
tværs ell. tage overtvært (og gøre noget)j

:

straks, resolut gaa i gang med noget; tage

en rask beslutning (og gøre noget). Du faaer
aldrig dine Penge, hvis du ikke tager det
overtværs.F50. Han havde tidt talt om
at giøre min Biiste; men der blev aldrig
noget af . . Endelig tog Baronesse Stampe
det overtvers. Oehl.Er.IV.159. Skulde han
ikke hellere tage det overtværs og rejse

sig og gaa ind og sætte sig til at læse
sin Avis og glemme alle de Narrestreger.
Tops.II.371. jf.: *Hun tager Alting over-
tvers,

I
Hun vender Graaden om til Skjers.

Winth.1.94. vor gamle Landsfader tog
det overtvært med Folkeraadets Opret-
telse. Grundtv.Smaaskr.203. jeg maa tage
det overtvært og see ham iglen. HCAnd.
V11.45. jeg (tog) endelig den Sag over
tvert og besluttede at aflægge min for-

reiste Ven . . en Yisit. Kierk. 1.292. saa
tog jeg overtvært og gik hen og købte
Bogen med det samme. Leop.MadamMan-
gor.(1925).85. saa i Morges mente hun, at

nu var det bedst jeg tog overtvært (o: og
kom herind), før jeg helt glemte Rede paa
Gaderne. Jeg har jo ikke været herinde
paa tiende Aar. AndNx.PE. 11.197. Feilb.

3) (mods. paa langs, se langs 2.2; dial.) plud-
selig; straks; paa en studs. Kun et Par
Gange kom der Ordre til os lige over-
tvert, at vi udenfor de gældende Regler
maatte paa Vagt. RasmEan8.M.177. CJJ -ty-
de, V. [21] [-ity'aa] (f -tyge. Cit.l705.(Kbh
Dipl.V.799). t -ty(e). Gram.Nucleus.2074.

jf. part. overtyd. vAph.(1772).III). -ede.

vbs. -else, -ning (s. d.). {ænyd. overty(e), fsv.

offwir-, offwirtygha; fra mnt. overtiigen,

jf. hty. iiberzeugen; sml. paatyde) faa til

at tro ell. indse noget; overbevise (1). Jeg
udbeder mig allene denne Aften til at

overtyde Dem. Skuesp.X.84. Hun kender
paa alle Punkter Sandheden, meddeler
den ukunstlet og overtyåenåe. Brandes.
III.701. „Aabenbaring fra Allah er min

10 Tale, og mine Handlinger hans tilkende-
givne Vilje." — „Det var dette, du vilde
sige vore skriftkloge Mænd." — „Det var
dette. Du tror ikke, de kan overtydes."
EBrand.M.139. m. præp. om (ell.at-sætn.

uden præp.): Naturalisterne excipere Fo-
rum, og skyde sig under en anden Juris-
diction; hvorudover de andre maa arbeyde
paa at overtyde dem, at Exceptio fori er
ugrundet. Eolb.Ep.1.39. Jeg stræbte . . saa

^ got som jeg kunde, at overtyde hende om,
at jeg virkelig elskte hende. Ew.(1914).IV.
308. *jeg beslutted selv at overtyde

| Dig
om mit Liv (o: at jeg lever). Oehl.YM.61.
refl. ell. i pass.: man (kan) i vore Dage
neppe . . overtydes om det Underbare Ui-
storien beretter os. Dandsek.(1801).3. snart
overtydede Ridderne sig om, at det var
deres F\ender. Blich.(1920). XII. 94. min
første Formodning var vistnok sand I Det

30 maatte være Bernardo. Jeg vilde overty-
des derom. HCAnd.I.150. han vilde Punkt
for Punkt overtyde sig om, at han havde
været i . . Ophidselse. Drachm.F.II.249.

\\

m. tings-subj. Dette . . maa overtyde de
meest vantroe Tvivlere. Bagges.DV. XII.
112. Han narrer mig ikke. Der er noget
i hans Skrivemaade, der overtyder mig.
JakKnu.G.298. m. præp. om (ell. at-sætn.

uden præp.): Endog den blotte Maade, som
40 han frembragte sine Ord paa, var nok at

overtyde enhver, at han var et Menneske,
som kiente Verden. CPRothe.JN.14. Dette
Suk overtyder mig om, at jeg har giettet

ganske ret. Biehl.(Skuesp.Vl.343). et Par
Øjne, der maatte kunne overtyde hende om,
at han bragte hende et meget stort Offer.

ZakNiels.Maagen.l2. (l.br.) part. overty-
dende brugt som adj.: Auctor (anfører)
adskillige overtydende Exempler. LTid.

50 1736.765. Beviser, som . . maa have over-
tydende Kraft selv for dem, som . . ikke
kunne forstaa en logisk Tankegang. Lehm.
III.260. \\ overtyde en (om) noget, spec.

(nu næppe br.): overbevise en om en fejl-

tagelse, forseelse olgn. overalt er hans Re-
lation saaledes beskaffen, at ham overty-
des mange FeyL LTid.1725.205. dem, som
i Inqvisitions-Commissionen i Stokhuset
vare overtydede at have stiaalet, eller

60 hælet med Tyve. Stampe.I.137. (om) no-
get Underslæb ham overtydes, (skal han)
straffes efter Omstændighederne. Sø/cH^s
A.(1752).§427. (han) tilstod . . sine For-
seelser, naar han blev overtydet om at

han havde ioTseetsig.Ew.(1914).IV.178.\\
være ell. holde sig (for) overtydet
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om, være overbevist om; føle sig sikker paa.
Da han var overtydet om hendes høie
Stand, blev han nysgierrig, og søgte ved
Omsvøb at faae at vide, hvem hun var.

Stampe.V1.229. jeg var overtydet om, at

man i Kjøbenhavn aldeles havde taget
Feil af mig. HCAnd.Xl.76. uagtet ingen
Lægeattest foreligger, holder jeg mig dog
efter de Oplysninger, jeg underhaanden
har inddraget om Ansøgerens Helbredstil-
stand, fuldkommen overtydet om, at (osv.J.

Hylling.HJ.369. Drachm.F.1.326.
\\

(sj.)

part. overtydet brugt som adj. i videre

anv.: tydelig at erkende ; udpræget B. besad
et overtydet selskabeligt Talent. Kehler.
KK.39. t -tyclelig:(eii) , adv. overbevi-

sende; overtydende. Lodde. Cent. aSr. -ty-
delse, en. [-ity'dalsa] (nu sj.) 1) d. s. s.

-tydning 1. er en Bog nogen Tiid skre-
vet Sindrig, opbyggelig og eftertrykkelig
som udfører sin Materie til Læserens fuld-
kommen Overtydelse og Fornøyelse, da
er det denne. LTid.1730.25. Overtydelse
ved Aand og Mirsikle. lCor.2.4(OGuldb.).
2) d. s. s. -tydning 2. Cartesii Principium,
der befaler at tvivle om alle Ting, er i

alle Maader antageligt, thi det sigter til

en nærmere og fastere Overtydelse. Spec-
tator.126. Dog derom giver Kobbere kun
en svag Forestilling, og andres Forsik-
ringer en endnu svagere Overtydelse. Ing.
(Grundtv.Breve.190). de Love, han gav ..

T^are en Frugt af hans personlige Over-
tydelse om Vigtigheden af en god Ung-
domsunderviisning. Allen. III2. 31. -tyd-
ning:, en. [-|ty'5neix] ftt. -er. !) (nu næppe
br.) det at overtyde en ell. blive overtydet;
ogs. om de ord, forestillinger, hvormed man
søger at overtyde, ikke heller kan man
troe, at min Herre skulde være saadan
en Nar, at slige usle og mavre Overtyd-
ninger, som mine, kunde binde ham slige
Urimeligheder paa Ermet. Biehl.DQ.IV.12.
VSO. MO. 2) CP (især hos sprogrensere)
det at være overbevist om noget; overbevis-
ning. Ved de 3de første Blades Igiennem-
læsning, bekommer mand strax en saa stor
Overtydning om Auctors oprigtige Øje-
merke og vidløftige Videnskab og Lær-
dom, at mand gierne ønsker, det maatte
have været vidtløftigere torfsittet. LTid.
1737.314. det, der var Barnets Følelse, og
Ynglingens Lidenskab . . vilde blive Man-
dens klippefaste Oveityåning. Rahb.Tilsk.
1806.548. *Den gode Smag fortrænges.
Jeg maa handle

|
Tidt mod min Overtyd-

ning. Oehl VM.43. dæmpede, rolige Aande-
drag, akkurat hørlige nok til at man kan
modtage Overtydningen om, at her soves
trygt. Drachm.VI.421. Pram (havde) hørt
et og andet . . der . . styrkede ham i

den Overtydning, at den gode Læ^e selv
gik og var aandelig oprevet. ZakNiels.GV.
188. -tye, -tyge, v. se -tyde. -tysk,
adj. (efter ty. oberdeutsch; jf. over- 1.2
samt overgermansk; sprogv.) højtysk ell.

(nu især) hørende til de sydtyske dialekter,

øvretysk; tidligere ogs. som fællesbetegnelse

for højtysk og gotisk. Rask.Udv.I.80. Breds-
dorff. Afh. 43. det (var) i den overtyd-
ske Sprogregion, hvor den Sprogform og
Skrivebrug, som efter Luthers Tid fik
Navn af den høitydske, udviklede sig.

Molb. De da. Bibeloversættelser fra 16. Aarh.
(1840).ll. Roos.HK.54. f -tække, v. [15]

10 (ænyd., glda. d.s.) (over)dække. *Mens jeg
har været her, er Ister trende gange

| Og
det Euxinske Hav med lis-tag overtakt.
Falst.0vid.130. de Enge som ligger neden
under Sandbanker . . bliver overtakte med
Sand, hvilken ved Regnen nedskyIles.Oecon
Journ.1758.372. en anden Art af Fanatis-
me . . overtakte det arme Spanien med et
Slør. Blich.(1920).XXVI.155. -tælle, v.

[16.1] vbs.-lng (VSO. MO.), -ning (VSO.).
20 {ænyd. d. s., jf. ft/.iiberzåhlen; nu næppe br.)

tælle noget igennem (for at bestemme antallet,

se om noget mangler olgn.). Paa din (o:

højens) Top, skal den sølvhaarede Land-
mand sidde, og overtælle sine Rigdomme.
Ew.(1914).lV.261. Ved at overtælle vore
Selskabsbrødre, savne vi i dette Aar Ol-
dingen Tyge Bothe. JKierulf.(Rahb.LB.IL
68). Høns, Ænder, Gjæs og Kalkuner, dem
hanmed ud straktPegefinger syntes at over-

30 tæne.Blich.(1920).XIII.153. CO -tænke, v.

[22] [-itæiiVa] vbs. -ning (Hrz.V.61.VI.205.
VSO. MO.) {ænyd. d.s.; j/". -tanke, -tænkt)
tænke over; gennemtænke; overveje, der er .

.

Lettelse i at overtænke Tabets Storhed.
Jacobi.Luxd.4. Lad mig ret overtænke,
hvor lyksalig \egvB.r.Blich.(1920).VII.27.
Han holdt Raad med sig selv . . over-
tænkte omhyggelig Alt, hvad der var
foregaaet. Goldschm.VII.192. Gaden er et

40 fortræffeligt Laboratorium for den , der
vil overtænke noget, fange en Idé eller

lægge en Flan. LFeilb.SS.27. Luc.21.14
(1907). -tænkelig:, adj. [12.4] (sj.) som
gaar ud over erfaringens, erkendelsens græn-
ser; transscendent. S&B. -tænkt, part.
adj. 1) (l.br.) som part. til -tænke: gennem-
tænkt; overvejet, jf.: han læste Talen op af
et Manuskript, for at intet uovertænkt
Ord skulde slippe ud. Riget.'^^lxol913.1.sp.2.

50 2) [12.4] (sj.) som har tænkt for meget; med-
taget af for mange spekulationer, en olding
med indtørret hjærte og overtænkt hjærne.
Hjortø.Fa.21. -tærske, v. [16.i] vbs. -ning
(VSO.). (nu næppe br.) tærske (korn) igen-
nem; give en behandling med plejlen. JP
Prahl.AC.80. VSO. -tøj, et. [2.3] {ænyd. d.s.)

tøj, klædning(s-stykker), der bæres oven over,

uden paa andre klædningsstykker; nu kun
om frakke olgn., der udendørs bæres over

60 klædedragten. Vi fik af os Overtøi og Ne-
dertøi, og alt hvad Tøi der kunde kastes.
HCAnd.VIIL308. Han opfordrede (dem)
til at tage varmt Overtøi paa, da Aftenen
var kold. PalM.lL.I.165. Man bliver i Mid-
dagsdragten, tager blot en Hat og et let

Stykke Overtøi paa. Bogan.II.86.
|j
(haand-

18*
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arb.) om tøj, stof, der ligger oven paa et

underlag af foder olgn. VSO. VortHjJVS.
274. Eaandv.124. -tømmer, et. (jf. over-

Li; dial.) om det tømmer, der danner tag-

konstruktionen. Skorstenen naaede tit ikke
længere op end til et Stykke ovenfor Bjæl-
kerne . . Overtømmeret var da altid me-
get sodetHedebogen.(1909).32. AarbFrborg.
1918.18. -terklæde, et. [2.3] (især dial.)

tørklæde, der bindes om halsen saaledes, at

det ligger uden paa, falder ned over over-

frakken olgn. S&B. FrGrundtv.LK.95.
-terre, v. [16.i] [-jtør'a, ogs. -ito-'ra] vbs.

-ing. (1. br.) tørre (med en klud olgn.) hen
over. Fejningen (kan) erstattes af en let

Overtørring med en haardt opvreden Gulv-
klud. In^e6JlføW.Æ:H. i 00. -tarv, en. (jf.

over- 1.1 ; især dial.) om (tørv, der skæres

af) det øverste jordlag i moser ell. paa he-

der; nu især om hedetørv. OecMag.1.46. der
(var) efter Forstregler gravet fiirkantede
Huller, den opgravede Overtørv lagt ved
Siden. Blich.(1920).XXIV.56. MDL. Aarb
Yends.1927.5. Feilb.(u.s2LiidtQTv). CP -ud-
vikle, v. [12.4] vbs. -ing (Brandes.III.217.
Aarb.l 920.99). udvikle ud over det normale;
udvikle i for høj grad. Under denne . .

Sindsstemning overudvikledes hans tidli-

gere lidet fremtrædende Hang til bidende
Sipot. Brandes. 1.326. Læsningen angreb
ham, nervøs . . overudviklet som han var.

smst.X.514. I Stedet for det sunde og op-
rindelige i Bygning og Sammensætning,
. . have Formerne her . . et overudviklet
Præg . . Leddelingen er udvisket, Fladerne
reise sig i fremskydende Si^idser. Soph
MHll.YO.317. CP -vaage, v. [5.2; 17] [-,vå?-

qa] vbs. -ning (Muusm.S.llG). {ænyd. d.s.,

j/". <y. iiberwachen) passe paa; holde øje med;
vaage over. Samtlige Overøvrigheder ere
af Cancelliet under 1ste Decbr. f. A. til-

skrevne at overvaage, at ingen Forsam-
linger af Almuen, under Paaskud af Guds-
dyrkelse og Opbyggelse . . holdes i deres
mstncteT.BerlTid.V2l805.5.sp.l. de Mode-
rate var mistænkte og lagte for Had, over-
vaagede af de stedlige radikale Ledere,
der kun ventede paa en Mine af Svig for
at falde over dem. Hørup.III.363. Lænet
op mod Stammen af et Olietræ sidder en
ældre Tyrkefar, ryger sin Pibe og overvaa-
ger sine Kvmdtolk. Jørg.JF.1.187. Denne
strengt overvaagede Pertentlighed havde
jo nok sin Hensigt Font.D.36. ansvarlig
og effektiv Overvaagning af de vedtagne
og kendte Børnemælksregler.jBerZTtd.^/e
1934.Sønd.l4.sp.l. -vaag^en, adj. [12.4]

{ænyd. d. s.; maaske delvis omdannet af aar-
vaagen) 1) (jf. aarvaagen 2.i; dial.) som let

vækkes af sin søvn; som sover let. Feilb.

2) CP (1. br.) i høj grad opmærksom, paa-
passelig, vaagen; aarvaagen (4). denne over-
vaagne Væren paa sin Fost.VVed.(Tilsk.
1902.83). jf.: den Hjerne, der nu lever i

den livligste Overvaagenhed, slaar en
skønne Stund Klik. sa.if. 95. -vaaget.

part. adj. [12.4] [-|Vå-*q8<] (især dial.) med-
taget af lang vaagen; forvaaget. Feilb. jf:
Træthed . . og Overvaagetheden fra

forrige Nat sænkede ham . . dybt ind i

Søvnen. Tops. II.189. -vade, v. [-|Va-'9a]

(nunæppe br.) 1) [I6.2] passere ved at vadegen-
nem. vAph.(1759). overvade en Bæk. VSO.
2) {efter nt. owerwaden; jf. HI. over 1) i

forb. som overvade støvlerne, vade, saa at

10 vandet løber ind i støvlerne, (kongen) skal hav&
svoret at ville tage (Norge) y om han saa
skulde overvade sine store Støvler. Cif.i848.

(PLaurids.S.VIII.192). -vand, et. {ænyd.
d. s.; jf. over- I.1, I. Overvæld; især dial.)

overfladevand. Fleuron.STH.73.
|| (j/. Oven-

vand ; sj.) om opstæmmet møllevand. BerLiisb.

GD.154. -vande, v. [-ivan'a] vbs. -ing (Le-
vin. HavebrL.UI.190). i)[16.i\(fagl.)vande
over det hele. ved den første Overvanding

20 trædes Ageren med Fødderne overalt. Oec
Mag.I.260. de mange Strømhjul, som Be-
boerne langs Aaen hidtil have benyttet,
til at overvande deres Enge. Dalgas.BH.
79. EavebrL.UI.190. 2) [12.3] (især gart.)

vande for meget; skade (planter) ved for me-
gen vanding. Levin, i den første Tid efter

Omplantningen maa man være særlig om-
hyggelig med ikke at overvande Planten.
Haven.1928.154. -vands-, i ssgr. (ogs.over-

30 vands brugt som adj.: overvands JPanser-

dæk. Bardenfl.Søm.I.20). (jf. over- l.i; fagl.)

for at betegne, at noget ligger over, rager op
over ell. foregaar over vandfladen, fx. Over-
vands-plante (0: vandplante, der vokser op
over vandfladen. SaUXV.345), -ruse (0:

ruse, der naar op til vandoverfladen, smst.

1.25), -skær (S&B.), -udskydning(s-apparat)
(o: (apparat til) udskydning af torpedoer

over vandfladen. Bardenfl.Søm.II.190. Schel-

40 ler.MarO.). -varme, en. 1) ^Y. over-l.i;
kog.) d. s. s. Ovenvarme. FrkJ.Kogeb.49.
(aspargeserne) sættes i Ovnen (god Over-
varme). ^eWricZ.2»/52P54.-8øwd.^7'.si?.5. 2) til

IH. over 12.3-4. 2.1) (sj.) i al alm.: for stærk

varme; billedl.: ekstase. Hans Tale var lige
langt fra upersonlig Kulde og nervøs Over-
varme. J5i8fcoi?Fr.iVteZsew.fi9i/;.i8^. 2.2)

ekstra opvarmning ved svejsning, naar mon
ikke har faaet stykket færdig i een hede.

50 Wagn.Tekn.150. -vask, en. [I6.1] (1. br.)

vbs. til -vaske (ell. vaske over). Fernise-
rede Gulve (skal) hellere vaskes godt og
grundigt 2-4 Gange om Ugen end „va-
skes over" hver Dag. Med saadan hastig
Overvask . . gør man ofte mere Skade
end Gavn. IngebMøll.KH.119. -vaske, v.

[16.1] vbs.-nlng (IngebMøll.KH.93), jf. -vask.

1) (1. br.) give en (lettere) afvaskning over det

hele; vaske over. Gulvet overvadskes dag-
eolig.VortHj.IV3.256. 2) (l.br.) om sø, bølger:

skylle hen over. Der laa noget . . og drev
i Havet . . som et Skær, der blev over-
vasket af S0en.S0iberg.SD.53. 3) (sj.) overf:
overgyde (2). (æblets hud er) fin, glinsende,
snehvid, halv overvadsket med fint Rosen-
rødt. CMatthies.DF.1.32.
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overveje, v. ['(ouarivai'a] jf.partbver-
vejet. Høysg.AG.79. -ede. vbs. -else (s.d.) ell.

{nu næppe hr.) -nlng ( Gram.Breve.146. Suhm.
11.179. Argus.l771.Nr.l8.4), j/. I. Overvejen-

de, (glda. offwerwæghe, owerveghe (Suso.

97.108.167), owerveyie (sm8t.l02); fra mnl.
overwegen, jf. /ift/. iiber-wagen, -wegen,
-wiegen; m.h.t. bet. 2 sml. lat. deliberare,

overveje, til libra, vægt(skaal))

1) (j7. III. over 20^ veje mere end; op-
veje. 1.1) (nu næppe hr.) i egl. bet. Guldet
overveier alle andre Metaller. 750. jf.:
Arnekiær: „ . . naar Sophie veyer Menne-
sker, kaster hun af Vægtskaalen alt, hvad
ikke er dem selv —." Sophie: „Ja I men
Torbenson selv veyer heller ikke saa lidt

paa min Vægtskaal." Arnekiær: „Det troer

jeg . . jeg (er) overbeviist, at naar en sta-

dig og upartisk Haand veyede os, maatte
han langt overveye mig." Rahb.ProsF.IV.
98. *Mennesket

|
Kun veier fire Pund i

Vandet, seer du, | Og noget meer i Luf-
ten; overveies |

Nu denne Vægt af for-

holdsmæssig Lethed, | Saa hæves Tyng-
den. Det er mathematisk. Oe/ii.IJ.^58. 1.2)

(nu 1. br. undt. i part. overvejendej hilledl.,

betegnende et saadant forhold ml. to faktorer,

der sammenlignes, spec. to modsætninger (fx.

fordele—mangler), at den ene udligner, gaar
op imod, opvejer den anden ell. (især) over-

gaar den (i styrke, værd, betydning osv.).

Gud skee Lov, vi beholdt Freden, som
overveier alt andet. Langebek. Breve. 363.

selv store Mangler, naar de overveies af

andre gode Egenskaber . . kan man ved
Vanen lære at bære over med. FrSneed.
I.xxxi. Hvo vilde anslaae disse Beløn-
ninger lavt? De kunne opveie, ja mægtigt
overveie de Tab, han lider. Ørst.II. 119.

*Min Stolthed overveier langt min Kiær-
lighed. Oehl.KG.337. Men frygt for frem-
tidens usikkerhed overvejede, som det
synes, alle andre hensyn. ADJørg.III.132.
(man maa ikke) skade, naar nytten af det
lægelige indgreb ikke tydeligt, klart og
utvivlsomt overvejer den skade, der gøres
ved det. TJgeskr.f.Læger.l929.325.sp.l.

||
(nu

næppe br.) om person: overvælde; tvinge.

Tret ikke med et riigt menniske, at hånd
skal ikke overveye dig (1871: kaste sin
Rigdom paa Vægten imod dig; Buhl: veje
dig op ^. Sir.8.2(Chr. VI).

||
part. overvej-

ende brugt som adj. 1. (nu næppe br.) om
folk, nation : som har stor magt, indflydelse.

en overvejende Magt (o: stat), bliver al-

drig i sine Skranker. LTid.1747.751. Eu-
ropas i aandig Henseende meest over-
veiende Nationer.ffei6.Pros. 777.^98. 2. som
har overvægten, er fremherskende, størst olqn.

NTreschow.Moral.I.(1811).45. Godmodig-
hed er ikke . . et Særkjende paa de Dan-
ske; der er hos os et Element af Spot,
der er langt mere overveiende. HCAnd.
IV.298. Den overvejende Sandsynlighed
er sikkert for, at Grupperne . . opløse sig.

Brandes.B.487. det (er) det ene rimelige.

at Sven var den der mødte med et helt
overvejende antal skibe. ^Z>Jør^.I.8^. en
alt overvejende Indflydelse. jDÆff. Revene
har vist sig for den langt overvejende Del
at være opbyggede af Kalkalger, medens
Korallerne er af mere underordnet Be-
tydmng.NaturensV.1922.156. som adv.: tyde-

ligt; væsentligt; afgjort; mest; for største de-

len. Videnskabens Tempel (var) ikke .

.

10 denne overveiende praktiske Mands rette

Hjem. ieÆm.7.54. den nationale Retning,
som den danske Kunst synes overvejen-
de at ville slaa ind iaF.a.Schand.TF.II.133.
overvejende sandsynligt.JXan^e.^reve.5^^.
Vejrudsigten . . Temmelig svage, overvej-
ende sydvestlige Yinde.BerlTid.^Val934.M.
28.sp.5. jf.: Eckersbergs Arbejder, hvoraf
den overvejende store Del . . blev samlet
paa Kunstforeningens Udstilling i 1896.

20 EHannover.E.I.

2) (jf. III. over 16.i, 22^ egl.: undersøge
vægten af, gennemprøve ved vejning, vur-
dering olgn. ell. sammenholde, sammenligne
vægten af to ting, sammenholde og indbyrdes
vurdere to faktorer olgn. Jeg mener da, at

enhver, som overvejer det ene med det
andet, selv kan see, at skreven Tone vilde
blive . . nyttig i det slags ord. Høysg.

2

Pr.15. saaledes skal man altid ligne og
30 overveye det Onde med det Gode, som

findes derhos, og med det Verre, som
mangen gang kunde møde os. Robinson.I.
99. \\ nu kun: nøje gennemtænke, tænke
over noget, idet man vurderer, hvad der taler

for og imod, søger at klare sig værdien, føl-

gerne olgn. Raadet bad om nogen Tid, for

at overveye en saa vigtig Ssig. Holb.Hh.
1.507. de bør tage dem Tid til nøie at

overveie hvad der er dem tienligst. Biehl.
40 Cerv.LF.1.32. *Den nyder slet . . som evig

kold
I
Kun overveier. Oehl.HY.186. Du

tænker over saadanne Ting, som vel ere
værd at overveie. Kierk.IV.337. (han) satte

sin længe overvejede Beslutning i Værk.
BerlTid.^l&1934.Sønd.5.sp.4. i forb. m. adv.
vel: overvei vel, at du ikke skal komme
til, engang at fortryde, at have været for
øm en Fader. Suhm.(Sk Vid.X.9). vel over-
vejet . . Veed Du, om Du vil see den føl-

50 ffendeDag oprinde?VThist.Neap.Aquareller.
(1855).187. han udtrykte sig med Langsom-
hed og i vel overvejede Udtryk. Schand.F.
216. Det var ikke vel overvejet af Dem.
Leop.GH.181. (især bibl.) i forb. overveje
ved (ell.hos) sig selv ell. i sit hjerte:
Maria bevarede alle disse Ord, og over-
veiede dem i sit Hierte. Luc.2.19. de over-
veiede ved sig selv (1907: med hverandre

j

og sagde, smst.20.5. jeg har givet dig lidt

60 Tid til at . . overveye hos dig selv. Hvad
det er at sætte sig op mod sine Forældre.
Holb.LSk.1.6. de Urd, han hørte, dem . .

overveiede han i sitRierte.Mynst.Brøndst.9.

II
(nu næppe br.) vurdere, prøve ell. betænke,

tænke paa, tage i betragtning, mon ikke
den, som overveyer (1871: prøver^ hier-



Overvej elise overvinde 204

ter, hånd skal forstaae det? og den, som
tager vare paa din siel, hånd skal kiende
det? 0rds.24.12(Chr.Vl). Det er let at fore-

stille sig, hvor henrykt af Glæde jeg blev
over denne Tiltale, naar man overveyer
den Modgang, jeg havde giennemgaaet.
Prahl.AHJV.47. Han . . overveiede, nvor-
dan hans Broder nylig havde siddet ved
hans Side. Oehl.VS.18. jf.: stævnis for de-
ris Vidner at forklare, og at overvejis, og
imod andre at torhøris. DL.l—13—25.

Over-vejelse, en. [-,vai'8ls8] flt. -r.

(ænyd. d.s.) vbs. til overveje 2: handlingen
at overveje; ogs. om tanker, betragtninger,

anskuelser, som man kommer til ved at over-

veje noget. Menneskets Gierninger ere langt
ypperligere end besternesBevægelser, som
skee uden nogen foregaaende Betragt-
ning og OveT-Ye\é[se.Holb.NF.I.l. man
seer over alt den vandrende Klim at for-

dømme underjordiske Folks Skikke og
Vedtægter, hvilke han siden ved nøyere
Overveyelse finder at være fornødne og
gTunåige.sa.Ep. 1.410. Spaniernes første

Desseins synes at være overlagte med for

liden Overvejelse. LTid. 1727.244. Disse
christelige Overveielser, som ere Frugten
af megen Oveiveielse. Kierk.IX.7. Over-
vejelsen, den Debat, som udfylder Mellem-
rummet mellem den første Tilskyndelse
og Afgørelsen, kan snart have en mere
uvilkaarlig, snart en mere vilkaarlig Ka-
rakter. Høffd.Psyk.^408. || i særlige forb. m.
præp.;i forb.som efter moden ell.nøie-
(re) overvejelse: Syvs Regel vil, efter

nøyere Overveyelse, befindes alle Dage
bedre og beqvæmmere end GeineTS.Høysg.
lPr.6. Endeligen bleve de Sorte, efter

nøie Overveielse i Sagen, overbeviiste om
Pedro Gonsalves nedrige Opførsel. Reiser.

1.418. Efter moden Overvejelse fandt jeg
. . at denne Karakter langt fra ikke kunde
mishage denne agtværdige Stsmå.PAHeib.
US.495. VSO. S&B. faa i overvejelse,
(nu næppe br.) faa at overveje, tænke over.

Enkefruen havde aldrig føir hørt herom
(d: Vesuvs udbrud) eller faaet det i Over-
veielse.HCAnd.V11.81. tage i ell. (nu kun)
under overvejelse, gøre til genstand for
overvejelse; overveje (2). (en mening, som)
er værdig til at høres offentligt og tages
i Overveielse af de Indsigtsfulde. jØrsi.FJ.

36. de (begyndte) at tage hans Ord i Over-
veielse. Blich.(1920).XV.96. VSO. tage un-
der fornyetOvervejelse.5<$:5. (han) lovede
at tage Sagen under Overvej else.Powi.LP.
VIII.19. henstille til ens overvejelse,
se u. henstille 3. komme under over-
vejelse, (nu næppe br.) blive overvejet.

Slange.ChrIV.414. I. f -vejende, et. d.s.

overlade til Deres Excellences . . Overvei-
ende.Stampe.1.376. (indstille) til nærmere
Overveiende. Prom.(MR.)-^/8l777. II. -vej-
ende, part. adj. se overveje 1.2. -ven-
tende(s), part. adj. [23.2] (dial.) træt ell.

ked af at vente. JHSmidth.Ords.106. FDyr-

lund.TJds.51. Thomsen slog en Kno mod
Døren. — Er I overventende? spurgte
han. — Nu maa I snart komme (o: ind til

juletræetj.Wied.LO.311. © -verden, en.

(jf. over- 1.1^ 1) om jorden, jordoverfladen
og livet der (især mods. Underverden^. Naar
Bjergmændene stige fra Gruben op til

Oververdenen.Lewn. Man tænker sig nem-
lig (grækernes) psykiske Liv i Underver-

10 denen bestaaende i en Dvælen i Erindrin-
gen om deres Liv i Oververdenen.JZan^'e.
MF.82.

II
(nu næppe br.) om liv, tilværelse,

under forholdsvis gode forhold. NTreschow.
Moral.IL(1811).177. 2) om en overjordisk

verden. *Skal Digteren, der Menneskerne
maler, | Tye til en Oververdens Idealer?
Hrz.D.III.231. Her ud fra handler vi i

denne ufuldkomne Verden, og i Lyset
heraf danner vi os en Forestilling om en

20 Oververden, hvor denne Værdi helt be-
hersker Virkeligheden. Krarup.(DTidsskr.
1901.264). jf.: *Det Nye, som denne Dag
i Over-Verden tændes,

| Skal inden Maa-
neds Dag udi en Nede endes. Tz/cAow. Fers.

75. CP -verdslig:, adj. [12.3] (jf. -verden
2; 1. br.) som er hævet over det jordiske, time-

lige, verdslige, han rykkes derved ind paa
et overtimeligt, et oververdsligt Stand-
^unct. Mart.EthikS.IIl.175. Gud er den

30 uendelige, den uforanderlige, den ulegem-
lige, den oververdslige, den uafhængige,
den apatiske. -KrarM^.X.^57. i tidligere Tid
(o: 18. aarh.) . . turde (man kun) bruge
sine høieste og dybeste Toner til Besyn-
gelse af det Oververdslige, hvorhen Fan-
tasien ei kunde følge. VVed.G.74. -vidde,
en. (jf. over- l.i; skræd., haandarb.) vidde om
livet lige under armeste. Haandv.llO. Skræd-
derbogen. (1922). 10. -videnskabelig,

40 adj. [12.3] (1. br.) 1) som ligger over, gaar ud
over videnskaben. Philosophiens videnska-
belige og Religionens overvidenskabelige
Sandheder. RasmNiels.G.T.xxvii. 2) i meget
ell. for høj grad videnskabelig. Livets lige-

fremme Ting skal gøres saa overvidenska-
belige. JernbaneT.^lil934.6.sp.4. -vidne,
v. [21] [-|Vi5'n8] {ænyd. d.s.; sj.) vidne imod;
(søge at) overbevise, ikke blot Tydskere
og Svenskere har vi da at bekæmpe, men

50 selv stærke . . Blodsforvandte: Nordmænd
at overvidne paa Modersmaalet. Grundtv.
DV.IV.287. -vind, en. O/, over- l.i sam<
ty. ober-, iiberwind; jæg}^ vind, der gaar
hen over noget (som saaledes ligger i vind-
stille). Haren . . sidder i Overvind. OpfB.^
IV.446. I. -vinde, v. [15] [-iven'a] (sj.)

vinde (dækkende) om (noget) over det hele;

omsno helt. hele Touget er . . overvundet
med Hørtaver. Funch.MarO.II.20.

60 IL overvinde, v. ['couariven'a] præt.

-vandt
;
part. -vundet ell. (i rigsspr. især som

fk.) -vunden (efter have: Brors. 2 75). vbs.

-else (s. d.) ell. (nu næppe br.) -ing (Reiser.

1.160). {glda. offuer-, yverwinnæ, oldn.

yfirvinna, mnt. overwinnen, jf. nht. iiber-

winden; til III. over 19)
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1) (be)sejre; faa magt over; faa bugt med.
l.l) (nu næppe hr.) uden obj.: vinde sejr;
sejre.

\\ (jf. bet 1.2) om person, i alle disse

ting mere end overvinde (1819: SQ\YQ)vi,

ved hdim.Rom.8.37(Chr.VI). *0m tusinde
|

Blodtørstige |
Sig lode mod mig finde,

|

Jeg vil dog overvinde. Brors.202. Ing.EF.
IV.136.

li (jf. bet. l.i) om forhold. Hævn-
gierrighed' kiempede haardt med hans
Dyd — og oveTvsiiiåt.Ew.(1914).I.319. 1.2)

besejre, vinde sejr over (en fjende) i

kamp, krig; ogs.: besejre i væddekamp, kon-
kurrence olgn. hånd . . kom indtil Ekbatana,
og overvandt (1871: bemægtigede sig^
Ta,RTnene.Jud.l.l4(Chr.VI). der brødes en
Mand med ham, indtil det dagedes . . han
saae, at han ikke kunde overvinde (1931:
faa Bugt medj hsim.lMos.32. 25. (Crom-
well) overvandt Kong Jacob udi et stoort

Feltslag, fik ham fangen, og lod ham om
aftenen halshugge. Eolb. G W. (1 724). 25sc.

Troja kand icke overvindes . . med mindre
Ulyssis troe Tiener . . blir opoffred.sa.Z7/.

III.2. Han er dig for stærk, o: stærkere,
end at du kan overvinde ham. Høysg. S.

153. Fienden . . overvandt og indtog StsL-

åen.8mst.l67. *Med sin Overmagt dog
Briten | Dem i Slaget overvandt. Oehl.RL.
99. Guden Siva . . dansende paa den over-
vundne Fjende. Tilsk. 1934. 1.314. ve de
overvundne, se ve. 1 .3) uegl., om person

:

faa magt over, faa bugt med (noget kon-
trært, vanskeligt, genstridigt olgn.)

; fjerne,
bortrydde (hindring, vanskelighed); kæmp

e

sig gennem, komme over (vanskelig pe-
riode olgn.); faa overstaaet; blive herre
over, nedkæmpe (lidenskab olgn.). I Ver-
den skulle I have Trængsel; men værer
frimodige, jeg haver overvundet Verden.
Joh.16.33. Jeg er af Naturen hidsig, men
jeg stræber at overvinde det ved Stude-
ring. E.olb.Kandst.II.2. Med . . nogen Be-
standighed overvinder man tilsidst alle

lAhiåTmgeT.JSneed.YI.547. *0 Jesus, Herre,
Broder sød I |

Du kjender bedst den bitre
Død,

I
Du har den overvundet. Grundtv.

SS.IV. 399. Den danske Ridder var et
Øieblik uvis om han skulde . . give sig
tilkjende; men snart overvandt han en-
hver Betsenkelighed. Ing.VS. II. 204. for-

dobblet Virksomhed skal være god til at

overvinde Hj ertesorger. Heib.Poet. VII.122.
som naar en Digter har overvundet et gjen-
stridigt, ækelt Stoi. Schand.VV.10. Over-
vinde FsLTen. Buchh.UH.16. Der er endnu
talrige Vanskeligheder at overvinde, før
Verden endelig har overvundet Krigens
Følger. Fol.^V8l924.1.sp.4. jf : Ret liige nu
overvinder du min Taalmodighed (o: faar
den til at briste). Holb.Ul.V.3. overvinde
en modstand, se Modstand 1. overvundet
standpunkt, standpunkt, som man er kom-
met ud over, er vokset fra. mine Kolle-
gaer . . fik mig til at være national-liberal;
nu er der jo dem, som siger, at det er
et overvundet St2iiiåiiunkt.Schand.AE.244.

Jeg ved vel, at (Klopstocks „Messias") hører
til de overvundne standpunkter i vor mo-
derne d2iDXie\se.ADJørg.ER.34. jf.Arlaud.
357.

II
(dial.) m.h.t. arbejde olgn.: faa fra

haanden; blive færdig med; overkomme, jeg
kan ikke overvinde det (o: maden). OrdbS.
(SjælL).

II
overvinde sig selv ell. (især

i bet.: faa sig til noget) overvinde sig
(til), blive herre over sig selv (sine liden-

10 skaber, følelser olgn.); nedkæmpe en mod-
stand hos sig selv; faa sig til noget, til at

blive en dydig Mand, behøves alleene at
overvinde sig sé\v.Holb.Ep.IY.30. 'Dy-
dens Ven sig selv vil overvinde. i2i6er.J.

139. (jeg) vilde helst have nægtet mig
hjemme, men overvandt mig og lod hende
komme md.Schand.YY.288. m. præp. til:

den Beslutning, hvortil du tilsidst, skjøndt
for sildigt, endelig overvandt dig selv.

20 Heib.Poet.X.58. Værten, der havde siddet
i Skjorteærmer, havde ikke kunnet over-
vinde sig til at blive siddende, men var
faret i Frakken. JPJac.JJ.Jf4 6. Ingen af

dem havde endnu kunnet overvinde sig

til at sige det første Ord. Pont.LP.YIII.
238. ordspr. (jf. Ords.16.32, se indtage sp.

507^^^): den, der overvinder sig selv,

er større end den, der indtager en stad.

S&B. 1 .4) om ting ell. forhold, (ukrudtet kan)
30 standses kiendelig i sin Vext: saa det ey
kan komme op, førend den saaede Sæd
er i Vext og kan altsaa overvinde Ukru-
det, hvilket ellers vil overvinde Sæden.JP
Prahl.AC.35. taalmodighed overvin-
der alt, se Taalmodighed. || især (nu 1. br.

i rigsspr.) om vanskelighed, svaghed olgn.: faa
bugt med; overvælde. Jeg haaber at han
som en fornuftig Mand ikke lader sig

overvinde af SoTiig.Ilolb.Abrac.III. 6. *Her
40 overvinder Emnet mig omsider,

|
Som

ingen komisk eller tragisk Digter
| Be-

seires af det Stof, hvormed han strider.

CKMolb.Dante.III.244. *Jeg vasked og
forbandt ham

| Og pusled om ham altsom
bedst,

I

Til Søvnen overvandt ham. Holst.

IY.48. (nu kun dial.) par^. overvunden
brugt som adj.: medtaget, afkræftet (af an-
strengelse ell. sygdom), sielden er Patienten
saa overvunden, at han behøver at lægge

50 sig. Tode.HM.147. (jeg) var ved min An-
komst . . aldeles overvunden, afkræftet og
tillige angrebet af krampagtig Stakaandet-
hed. Blich. (1920).XXI.153. Roivel.Høgholt.
(1868).15. OrdbS.(jy., sjæll).

2) t overgaa (3). *Den store Donau
Strøm, som Nilum overvinder, | Og gaar
med mange Gab ud i det vilde Hav. Falst.

Ovid.71.

3) t overbevise (1). dersom hånd da
60 derudj bliver aabenbare overvunden, og

ikke raader Bod paa den Brøst, eller Last.

DL.2—17—23. det forsvarer vi alle, naar
det behøves, dog ikke længere, end til

vi bliver overvundne ved bedre raisons.

Høysg.2Pr.3.
over-vindelijs:, adj. [(ouar'ven'øli]
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{ænyd. d, s., fsv. (adv.) ofwerwinneligen;
nu især i ssg. uovervindelig) som kan over-

vindes (II.l); især i flg. anv.: 1) til II. over-

vinde 1.2. Gud (gjorde) Philippi u-over-

vindelige Flode ovevwmåe\\g. RolhJntr.I.

263. 2) til II. overvinde 1.3. et Menne-
ske . . er forbunden til . . at giøre sig frie

fra de overvindeliffe Svagheder. Spectator.

310. denne Vanskelighed (har) været over-
vindelig, saalænge den var ene. Molb.EL.
171. disse imaginære Vanskeligheder vare
erklærede for let overvindelige. Sc/iawÆ.

SF.292.
II
(nu næppe hr.) om arbejde: som

lader sig udføre, er til at overkomme. Det
Arbeide er overvindeligt. VSO. || (nu næppe
hr.) om tab, skade: som det er muligt at raade
bod paa, komme over. Tabet er endda over-
vindeligt. FSO. || overvindelig uviden-
hed, vankundighed, vildfarelse oZ^'n.,

(jur., foræld.) uvidenhed osv., som man (let)

havde kunnet undgaa ved at skaffe sig op-

lysninger, ved agtsomhed olgn. Holb.NF.I.

7f. Éilsch.Term.29. Nørreg.Privatr.IV.15.

II
deri kan ikke li^ge Grund til at mis-

tvivle om (vanskelighedernes) Overvin-
de 1 i gh e d. HNClaus.Arv.22. Brandes.X.70.
-Tindeise, en. [-jven'alsa] {glda. ofvieT-

vinnels (Suso.20.)) vbs.til II. overvinde ; især

i flg. anv.: 1) (nu sj.) til II. overvinde 1.2.

fra den Daciske Konges . . Overvindelse
af indtil \ore TiåeT.LTid.1744.462. vAph.
(1759). VSO. 2) til II. overvinde 1.3. Vanske-
ligheder, hvis Overvindelse giver Digteren
Ret til Digterna.vnet.Bahb.Min.1785.Aug.
29. Lidenskabernes Overvindelse. FSO. ||

især til overvinde sig (selv) u. II. over-
vinde 1.3: (det at tilkæmpe sig) herredømme
over, beherskelse af sig selv; kamp med sig

selv; selvovervindelse. Jeg behøvede Over-
vindelse for . . at forlade det ærværdige
Tempel. Molb.Dagb.216. den synlige Over-
vindelse, hvormed han søgte at løsrive

sig derfra (o: fra et billede). Ing. VS.1.111.

Naar han talede til hende, var det med
Overvindelse, at hun svarede ham. Gylb.
(1849).IX.144. det er mig en overvindelse
at gaa med til festen

i
ofte i forb. koste

(en) overvindelse: det kostede mig me-
gen Overvindelse at give etter. Rahb.Tilsk.

1794.102. Det har kostet mig Overvin-
delse at tye tn hans Ii\e\ia.Heib.Poet.V.178.

d -vinder, en. [-|ven ar] ((f) -vindere.

LTid.1726.743). (cen!/(i. overvindere) person,

der overvinder (en, noget); især i flg. anv.: 1)

til II. overvinde 1.2 : besejrer, dend store Sala-
din, en Overvindere af Østerlstnåene. LTid.
1727.606. Ew.(1914).IV.213. denOvervund-
ne skyndte sig at hilse sin Overvinder med
et høfligt Buk. Ing.KE.I1.230. Napoleons
overvinder, hertugen af Wellington.PXæs-
søeMUUer.Det moderneEngland.(1905).9. jf.

:

Jeg veed nok, at, saasnart et Mord høres
at være skeed af nogen paa ens egen Paa-
rørende, stor Eftertale oerpaa følger: Thi
. . den Overvundne holdes for at have
lidet, og Overvinderen at have giortU-ret.

Holb.Herod.269. 2) til II. overvinde l.s.

*Mageløs er Nordens Vaar,
|
Vintrens Over-

vinder. arundtv.PS.VI.600. »Stor er Gra-
vens Overvinder (o: Kristus). Ing.RSE.YII.
82. 'Nattergalen tier bly |

Alt for sin Over-
vinder (o: Oehlenschlåger). Bødt.168. jf. Ew.
(1914).IV.297. -vintre, v. [2S.i] [-^ven'dr9]
Ct-vintere. Slange.ChrIV.198. Gram.(KSeUk
Skr.IV.22)). vbs. -ing (vAph.(1764). Bentz.

10 Stg.37. Scheller.MarO.). (j/.^y.iiberwintern
samt oversomre, indvintre) 1) intr. I.1)

opholde sig vinteren over et sted; have vinter-

ophold et sted.
II
om mennesker. Pamela (øn-

sker) at hun maa overvintre hos os i Byen.
Pamela.III.246. nu især om hær, ekspedi-

tion, skib olgn.: ligge stille, uvirksom vinteren

over et sted. der Havnen ikke var beqvem
til Vinterleie, besluttede de Fleste at fare
bort . . derfra, om de mueligen kunde

20 naae hen, at overvintre i Phoenix, hvilken
er en Havn i Greta.. ApG.27.12. Anno 1726.

bleve . . tvende Skibe udsendte (o: til Grøn-
land)f af hvilke det eene forgik, og det
andet, som overvintrede kom 1727. tilbage.

Holb.Berg.124. han (strandede) og kom til

at overvintre hos en Javl. Engelst.Qvindekj.
232. (vikingerne) overvintrer i de frem-
mede Eøne. AOlr.NA.47. jf.: Overvin-
trings-havn. Scheller.MarO. -hus.EMik-

30 kels.ØE.177.
\\

(zool.) om dyr. OmEfteraaret
synes (visseaalen) at vandre ind i Fjordene,
for igjæn der at overvintre. Krøyer. III.
653. mange af vore Fugle overvintrer i

Sydevropa, Nordafrika og andre varme
hånde. BMøll.DyL. II.8. 1.2) leve vinteren
over; holde sig i live vinteren over; staa vinte-

ren igennem. H (zool.) om dyr. af Tysklands
større Sommerfugle overvintrer 3^/2% som
Æg, 70% som Larve, 25% som Puppe og

40 kun 1^/2 som Imagines. SaVXII.420. ogs.

:

gennemleve en istid, en del af den skandina-
viske dyreverden har overvintret under
sidste nedisning i det vestlige Norge

i ||

(bot.) om plante(del). en overvintrende
Plante (der) skyder frem paa ny, naar Gud
atter lader Foraaret smile. Mynst.Betr.II.
400. Vaarsalaten . . blomstrer allerede i Maj
og har modne Nødfrugter i Juli-August;
disse spirer straks og danner smaa Plan-

so ter . . som overvintrer. Disse saakaldte
„overvintrende enaarige" Planter er saale-
des omtrent et fuldt Aar om deres Udvik-
ling. Mm^zO.jBiW.^^. overvintrende Blade.
SaUXI.194.

II (1. br.) billedl. den overvin-
trede Kristendom, der . . gav sig Livstegn
blandt Almuen ved de gudelige Forsam-
linger. ^riV^ie?s.('-Bio^rLeæ.Z.505j. I disse
Vikivaki'er (o: islandske sanglege) har det
islandske sprog overvintret, det har holdt

60 sig levende. Tilsk. 1932. 11.410. 2) trans.:

bevare ell. (især) holde i live vinteren igen-

nem.
II (fagl.) m.h.t.dyr. Naar Alligatorerne

fanffes ganske unge og plejes med stor

Omhu, lykkes det i Reglen at overvintre
dem i zoologiske Haver i Evro^a.. BMøll.
DyL.III.32. spec. m. h. t. bier : Maaden at
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overvintre sine Stader psia..Flei8cher.B.525.

LedetraadiBiavV(1919).65(se u. indvintre^.

jf.: Overvintringsstaderne bør være
saadanne, som har en ung Dronning og
tilstrækkeligt Honningforraad. MHans.H.
133.

II
(gart.) m.h.t planter; ogs. om opbe-

varing af knolde, rodfrugter olgn. vinteren

over. at overvintre sine Negliker i Huus.
Flei8cher.HB.635. en Blomsterdyrker (har)
været heldig med at overvintre nogle Ex-
emplarer af Yerbener. Bentz.Stg.lll. Ku-
lerne, hvori man overvintrer Rodfrugter-
ne. iVa^i^rensFJPi^J^i. Porre, Rosenkaal
og Grønkaal kan taale at overvintres paa
Voksestedet. JEZjemme^.^/iii 958.58.

i|
(l.br.)

billedl. tværs gennem Tyskens Indvandring
i Middelalderen og romanske Glosers i

den senere Tid har (folkevisen) overvintret
et ældgammelt Ordforraad, som Digterne
i hvert Aarhundrede er tyede tilbage til.

A0lr.DFU.16. -virkelig, adj. [12.4] (jf.
ft/. iiberwirklich; især hos sprogrensere) som
gaar ud over virkeligheden; transscenden-
t(al) ; oversanselig ; ogs.: ideal (II.l). LKofod.
Nordens sproglige enhed. (1866).l 9. (roman-
tikernes) Respect for det Usynlige, deres
Tro paa det Uvirkelige og Overvirkelige.
Brandes.KP. 234. Sansevudelsernes eller

Drømmens overvirkelige Egne. Brandes.
YII.231. -viske, v. [16.i] vbs. -ning. (nu
næppe br.) viske, tørre, gnide hen over. vAph.
(1759). VSO. Begge disse Sorter Fernis
ere skikkede til at benyttes . . til Overvisk-
ningen (Indrivningen) af Undermalingen.
Green.TJR.277. -vogn, en. (jf. over- l.i;

i. br.) den del af en vogn, der ligger over aks-
lerne; fading. VSO. MO. I. -vokse, v. vbs.

•ning, jf.-wækst {ænyd. d.s.;jf.-voksen) I ) [15]
CP vokse hen over og dække; overgro. Ukrudet
har overvoxet hele Hangen. 7/80. de smuk-
keVandlilier . . overvoxede næsten to lange
Damme. HCAnd.IV.57. billedl. : alle de Een-
sidigheder, som laae skjult i deres Lære
og Meninger, overvoxede det Skjønne deri.

0rst.III.34. Povls nye Kærlighed over-
voksede alle gamle Ideer og Fordomme.
Riitzeb.DS.163. \\ især ipass., i forb.m.præp.
af ell.jneå. Marken (er) overvoxet med
smaat KTSit.LSmith.DN.283. de sorte Grav-
tuer vare overvoxede af Eviggrønt. ^ScAanci.

Fort.417. Smaatempler, Statuer, Altre . .

overgroedes . . af Mos og Lavarter eller
overvoxedes af Buske og Ukrudt. Drachm.
E0.15. Damme, der er omgivne af Buske
og overvoxede med Aakander.^MøZ^.£)«/L.
111.78. 2) [15] (især gart., forst.) om saar
paa træ: dækkes, ved at barken vokser hen
over det; lukke sig; gro til. jo glattere og
liigere Afsnittet kan være, desto bedre
og snarere overvoxer det. Fleischer.S.641.
nu vist kun i pass. ell. som vbs. : Paa Træer,
hvor der findes tørre og udgaaede Grene,
eller afbrækkede Grene, der ere over-
voxede, kan man være temmelig vis paa,
at finde flere Feil.ArchivSøvæsen. 11.374.
at lette Saarets OveTvoksning. HavebrL.^

11.234. jf.: efterhaanden (dækkes) Saar-
fladen (paa et træ) fra alle Sider med
„Overvoksningsvolde", og tilsidst . .

smelter Ledningsbanerne sammen fra oven
og neden og fra diaerne. HowardGrøn.SF.
57. 3) [19] overgaa i vækst; vokse over hove-
det. Den yngste har overvoxet alle de
Andre. VSO. \\ nu vist kun (gart., forst.) om
træ: vokse sig større end; vokse op over. Bjærg-

10 fyrrene . . havde overvokset Granerne, fie-

deselskabetsTidsskr.1905.299. paa mere sand-
blandede ell. højere liggende Jorder bliver
(avnbøgen) overvokset af Bagen. SaVII.
429.

II
(nu næppe br.) refl., om plante : vokse

for stærkt; blive for høj. (planterne) have
drevet for stærk, og som man i Gartner-
sproget kalder det: overvoxet sig.Fleischer.

MB.518. Rug, som har ligget 3 Uger . . i

Jorden, førend den spirer op, er i alle

20 Henseende bedre, end den, der strax lader
sig see oven for Jorden. Hiin overdriver
eller overvoxer sig SilåTig.sa.AK.86. II.

-vokse, V. [15] (jf. -vækse; nu næppe
br.) dække med, smøre ind i voks. bedække
(bryst)YOTterne med Blyhatte, eller over-
voxede Valnødskaller. CEMangor.FB.107.
-voksen, part. adj. {ænyd. d. s.; nu næppe
br) \) part. til I. -vokse 1: tilgroet; opfyldt

af vegetation, er Dammen meget over-
30 voxen, og det meste deraf ikke Mart Vand

(er den) ikke tienlig. OecMag.1.174. 2) (jf.
I. -vokse 3^ iforb.være en overvoksen,
være stærkere, kraftigere end en; være en
overlegen. Folkene saae, at det vilde være
forgæves, at stride imod en Magt, som
var dem overvoxen. Reiser. III. 450. Ved
den Forbindelse blev han os alle over-
voxen.FiSO. -vold, en. [I8.2] {glda. d. s.,

oldn. yfirvald; nu sj.) (udøvelse af) vold
40 (mod); voldshandling; overgreb; overlast, ud-

suer ingen med overvold (1819: giører
ikkeYolå). Luc.3.14(Chr.VI). Overvold og
Ondskab haver lært os at anlægge Fæst-
ninger og at fortificere Stæder.Holb.Ep.
1.123. Dette Slot var . . bygget af Kong
Hans, saasom Nakskovs Beskiermelse mod
Hanse - Stedernes Overvold. EPont. Atlas.

III.283. *som Fredriks Undersaat
|
Er han

for Overvold og Ulov sikker. Rahb.Skuesp.
50 1.171. »Korsets Ord det er vort Skjold

|

Mod al Fjendens Overvold. Grundtv.SS.IV.
167. *1 Mure, som saa brave |

Trodsed
Tidens Overvold.sa.PS.7. 550. CPalM.O.
354. Arup.DH.II.326. -volds, adj. (egl.

gen. af -vold; jf. -voldsk; nu næppe br.)

som øver overvold; voldsom. Hvo som haver
nogle fremmede eller Slemme overvolds
Creaturer, som River anden Mands Diger
need. Cit.l742.(JySaml.IL265).

||
som adv.

60 Stormen holdt saa overvolds ved, at Skibs-
folket tilstode selv, at de havde aldrig
været paa Søen i haardere Veyr. Robinson.
1.17. f -voldsk, adj. (a/l. af -vold ell.

omdannet af -volds) d. s. Fædernelandets
Forsvar imod en u-billig og ofvervoldsk
Fienåe. Slange. ChrlV.1259. -votere, v.

XVI. Rentrykt "/i 1935 14
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[19] (nu næppe Ir.) d.s.s. II. -stemme 2. alle

de, som havde Romersk Borgerret, enten
de boede udi Staden eller paa Landet,
bleve dertil (o : til comitia tributa) kaldne,

hvorudover Almuen altiid kunde over-
votere Adelen. Holb.Herod.49. -vurdere,
V. vbs. -ing (i bet. 2: Ørst.(MO.). HCAnd.
XII.llO). 1) (emb.) underkaste ny vurdering;
vist kun som vbs. (jf. -skøn, -syn 2), om ny
vurderingsforretning, der udføres af det dob-

belte antal vurderingsmænd. LovL.IV.428.

2) [12.3] vurdere, ansætte for hørt (jf. -skatteø.

vAph.(1764). en uendelig Overvurderen
af eget Yærå.Kierk.I.SOO. Hun havde
bestemt at være diplomatisk-koket . . Hun
havde overvurderet sine Evner. Schand.
YV.282. Han troede ikke han var ind-
bildsk, eller at han overvurderede sig selv.

JPJac.II.22. Faa havde Øje for (P.S.Krøy-
ers) Begrænsning, end sige hans Ufuldkom-
menheder. Intet LFnder, om han blev over-
vurderet og nu maa bøde derfor. KMads.
(Tilsk.1934J.278). (ulvenes) Antal bUver . .

ofte stærkt oyeryvLTdeTet.DanmPattedyr.65.
-væde, V. [16.i] [-|væ'5a] {ænyd.d.s.; nu
næppe br.) væde over det hele. LandsbyeP.
V.24. VSO. -væg:, eii- (Jf- over- l.i^ den
øverste del af en væg. Skibets Overvægge.
Danmarks Kirker. PræstøAmt. (1 933). 64L \\

spec. (især dial.) om væggene oven for løs-

holiet i bindingsværk, han (havde) løsnet
Overvæggen, og den styrtede han ind, saa
de blev slaaet Ihjel allesammen. ^ar67f&/i
Amt. 1924. 10. P Thorsen.Fra Sydbornholm.
(1934).57. -væg:t, en. [12.3] (ænyd.d.s.)
1) i egl. bet. I.l) (nu 1. br.) om det forhold,

at en vægtskaal synker i forhold til den
anden; det, at noget vejer mere end noget
andet; størst vægt. Et Sandskorn er i den
Almægtiges Haand nok til at nedtynge
den Vægtskaal, han vil give Overvægten.
Rahb.(MO.). Metallermindste Gran

|
Faaer

Overvægt imod den tomme (væqt-)SksLsi[.

Oehl.VIlL233. denne Skaal har Overvæg-
ten. Z)<fe£r. jf. bet. 1.3: han var blevet saa
got beværtet, at Hovedet fik Overvægten
over hans øvrige Legeme. Kielsen. A.79.

1.2) det at veje for meget, være for tung;
for stor tyngde ell. byrde, (jeg) fik Øye
paa en vifi Vogn, som var kommen i en
Pytte . . for at hemme dend Overvegt,
som holdt dend tilbage, saa tog jeg nogle
af de Pakker af, som den havde at føre.
KomGrønneg.III.148. Sengen, der var lidt

skrøbelig . . kunde ikke bære Overvægten
den fik ved Muul-Esel-Driveren. BiehlDQ.
1.140.

II
nu især: det, at noget vejer over

en bestemt vægt, ell. den del af vægten,
der ligger over den bestemte vægtgrænse; i

forsk. spec. anv., fx. om rigelig vægt, tillæg

til vægten, som en handlende yder i visse til-

fælde, om byrde, som man tildeler en vædde-
løbshest for at stille den lige med mindre
hurtige konkurrenter osv., om vægt ud over
en vis grænse, hvorfor der ved forsendelse af
breve, pakker, rejsegods osv. maa betales sær-

skilt ell. efter en højere takst. Moth.Y88. ordi-

naire Fragt for os og Tienere skulde be-
talis og Ofvervægt af Bagage. iCfeveri/.

BJ.184. KiøbmSyst.IL121. Jeg havde næ-
sten et Pund i Overvægt. F-SO. en Urte-
kræmmer og en Kunde kævles om der
er lidt Overvægt eller lidt Undervægt.
Kierk.VII.88. Damer og Herrer, der ner-
vøst oprevne kom ilende efter Bagagen,

10 tog Plads ved Disken, hvor de i Spæn-
ding imødesaa en større Overvægt. Cavling.

J.135. Vædløb.85. \\ hertil bl. a. Overvægts-
fragt (DSB.Godsregl.194). 1.3) (1. br.) det

at komme ud af ligevægt (og styrte omkuld);
overbalance (1). *Hans Stol fik baglænds
Overvægt;

|
Forgjæves skreg den lille

Knegt,
I
Og da han mærker at det kni-

ber,
I
I Angsten han i Dugen griber, ^a-

stian.Nr.9.2. D&H. 2) O billedl. anv. af
20 6e<. 1.1, om overlegenhed m.h.t.magt, ind-

flydelse, betydning; overmagt; overtag; ofte

i forb. som faa, have overvægten, faa,
have overvægt over olgn. *o Jesu . .

|

Hjælp Du til at Troens Glæde
|
Fra min

Synd og Sorrig maa |
Altid Overvægten

ia.a.elKingo.495. (Frankrig har) tilveiebragt
sig saadan Overvegt i Europa, at til sidst

ingen Magt skal kunne staae den Franske
imod. LTid.1746.586. De legede da ogsaa

30 mangeslags Lege med Hofsinderne, hvori
de som oftest havde Overvægten, jffawc^.

V.161. Den uendelige Overvægt, som det
Logiske ved at være det Objektive har
over al Tænkning. Kierk.VII. 90. hvem
der vandt Danmark for sig, vilde derved
faa en afgjørende Overvægt i Norden. Kr
Ersl.DM.51. \\ størst antal; majoritet; ogs.

om det antal stemmer, et ved afstemning
sejrende parti har flere end modstanderen

40 (modstanderne). *Hans Stemme fattes, den
skal Overvægten give. LTid.1758.275. en
Anden fik (embedet) ved en Overvægt af

faa Stemmer. Molb.BfS.L50. Ved Valg-
mandsvalgene sejrede i Aalesund Venstre
med 30 Stemmers Overvægt. TidensKrav.
^V9l897.3.sp.6. Mændenes Overvægt i Selv-
mordsstatistiken. Westergaard.S.23. -væg-
tig, adj. [12.8] 1) til -vægt l(i-2): som vejer

mere end noget andet, ell. (især) som vejer

50 mere, end det skal (maa), vejer ud over en
bestemt vægt olgn. „Hvad Mynt var disse
Penge i?" — „I gode Luidorer og over- m
Yegtige Bucsiter.''KomGrønneg.1.135. vAph. H
(1759). Hans Rug befandtes overvægtig.
VSO. En overvægtig Fierding Smør. MO.
PapirL.282. Det er ikke de overvægtige
Svin, der betaler sig. ErlKrist.K.28. || uegl.

Han har faaet en overvægtig Erstatning.
MO. 2) CP til -vægt 2: overlegen; overmæg-

60 tig; som har overtaget. Rusland . . er (nu)
en overmægtig Magt i ^i^orden.Schytte.UR.
1.134. hans Lykke vilde blive overvæg-
tigere end hans Heiies. Biehl.DQ.I11.61.
enhver oprørsk modsigende Stemme over-
døvedes af de overvægtige Udraab: „Kong
Erik Eriksøn level"" lng.EM.IL201. Ey-
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vind . . gav et pludseligt Stød til Atle,

hvorved han, uagtet sin overvægtige Styr-

ke, sank i Kuæe. Hauch.V.7O . jf.: en no-
get overvægtig beskæftigelse med Zahrt-

mann skæmmer (kunst-Jhos^n. PolPU1934.
13.8p.6.

II
som har størst betydning, vægt; mest

vægtig, den overvægtige Fordel og ube-
skrivelig store Nytte, disse daglige Øvel-
ser skaffede . . Dekanus. Tauber.Vagb. 85.

hverken Afsindighed eller Ondskab, bør
man uden overvægtige Grunde, troe om no-
gen Lovgiver. Birckner.II.352. overvægti-
ge Vidnesbyrd. Rahb.E.IV.187. f -vsek-
se, V. [16] ds.s. II. -vokse. VSO. -vækst,
en. (sj.) !) (jf.l. 'Yokse 1) vækst, der dæk-
ker over noget, lige saa sjældent som golde
Pletter paa en frugtbar Ager; man lægger
næppe Mærke til dem paa Grund af den
frodige Overvækst. HSchwanen/l.(CBernh.
XII.318). 2) (jf. I. -vokse 3; det at overgaa
i vækst; stærkere vækst. VSO. I. -væld,
et. (jf. over- l.i; sj. i rigsspr.) om vand-
aarer i jordoverfladen, væld, som kommer op
til overfladen og strømmer hen over jorden.

Overvæld findes her . . næsten overalt,

paa Grund af den faste Leerbund . . der-
imod i den nordlige Deel suger Kalken
mere Vandet til sig, og Vandaarerne løbe
dybere. CDiørup.ThistedAmt.(1842).157. jf.
Feilb.III.1110b'K II. -væld, et. (sj.) 1)

(jf. II. overvælde 1) overmagt, jf. bet. 2:

*det stirrende Blik, omlynet af Himlens
j

Altfor udæmpede Klarhed,
|
Veeg din

Herligheds Overvæld. Bagges.IV. 133. 2)

(jf. IL overvælde 2.3, 2.6^ hvad der er ell.

virker overvældende; overvældende mængde,
rigdom olgn. Kunsten optræder her ikke
slet og ret som en „Rausch am Leben",
et Overvæld af Liv. StSprO.Nr.161.23. L CP

-vælde, en ell. (sj.) et (JVChristensen.

MidtsjællandsHist.II.(1910).é4). {ænyd. d.s.;

fsv. ivirvålde, mnt. overwelde) overmagt,
overherredømme; hegemoni. *Hør Overvæl-
dens Strømme briisel

|
Tilsidst de Dana-

virket knuse.Sander.(Rahb.LB.I.285). (hun
og jeg) har indført det allerfuldkomneste
Friheds og Liigheds System i vor lille

Republik, saa at Almeenvillien her er den
eneste Lov, og Overvælden ikke hos no-
gen Enkelt. Rahb.E.V.30. Handelsflaaden
(d: i Norge) blev til Intet ved Hansestæ-
dernes Overvælde. Allen. 1.41. i Mellem-
slesvig . . blev sat en Grændse for det
tyske Sprogs officielle Overvælde. 5«^!/
Aarb.1893.58. Pont.LP. VIL60.

IL overvælde, v. ['(ouoriværa] (nu
kun dial. overvælte, se u. bet. 2.6J. -ede. vbs.

-clse (s.d.) ell.(sj.) -ning (vAph.(1764)), jf.
IL -væld , I. -vælde. (ænyd. d. s.

, fsv. owir-
wålla; efter mnt. overwélden, jf. ty. iiber-
wåltigen (se overvældi^ej

|| formen over-
vælte skyldes vistnok tilknytning til vælte,

jf. u. indvælte 2.2)

1) (nu l.br.) i egl. bet: ved anvendelse af
vold, magt ell. (især) i kraft af sin overmagt,
ved opbydelse af overlegne styrker olgn. faai

sin magt, blive herre over; overmande;
undertvinge; undertiden ogs.: overfalde;
øve vold mod. bliver nogen Usamdræg-
tig med een anden, og begærer Fred, og
dog overvældis af den anden.DL.6—12—3.
de havde overvældet (1871: bemægtiget
s\g) riger nær og iiern.lMakk.8.12( Chr.VI).
om Nogen vilde overvælde ham, som er
ene, kunde To staae ham imod. Præd.4.12.

10 Hans Tienere fattedes . . ikke paa Mod
og Troeskab at forsvare deres Herre, men
de bleve overvældede af Almuen, og ihiel-

slagne.Holb.I)H.I.213. *\eg vil straffe den,
som overvældet har,

| Og tage dens Par-
tie, som forurettet var. Graah.PT.II.54.
Ikke Seiren, kun Eders Død, er Maalet.
Kan de ikke overvinde, saa vil de over-
vælde Geerts Bdinem2ind. Sander.NEbb.99.

Efter en rasende Modstand blev Hunden
20 overvældet og dræbt. Ing.EM.III.211. Et-

lar.SB.230. paa Trællenes Toft, lavede
man ogsaa til Festnadver. Man fik Knok-
kelsuppe og satte Kraft paa med Tudser
og andet Krybendes fra Kæret, som man
kunde overvælde. JVJens.CT.123.

2) videre anv. af bet. 1. 2.1) i al alm.:

skaffe sig indflydelse, magt over; faa
overtag over; faa i sin magt, under
sin indflydelse (især ved stærk paavirk-

30 ning, bearbejdning ell. ved overrumpling).
(Jesus) helbredede Alle, som vare over-
vældede af Dievelen.4jpG.iO.58. de nye
Medlemmer havde overvældet ham med
forenet Stemmefleerhed. B.øyen.(DUgeskr.
III.203). Har jeg overvældet hende; har
jeg gjort for stærkt etindtryk? Kierk.VI.
198. skønt Ingen sagde det, og skønt den,
der havde sagt det, vilde være bleven
overvældet og trumfet ned, saa laa dog

40 Følelsen af, at man var bleven tilbage .

.

paa Bunden af bindene. Hørup.1.159. jf.:
*Tænk dog paa, naar Dagen hælder, |

Let
os Natten overvælder (o: overrasker, over-

rumpler). Timm.AS.19. 2.2) i forb. m. præp.
med: overfalde, tildænge med noget; især:

tildele, give, yde en noget i store mængder, i

overmaal; overdænge; overøse (2.2). (han)
overvældede med Confetti Enhver, som
vovede at nærme sig. HCAnd.I.149. Baade

50 Forældre, Søskende og Fætter Jørgen over-
vældede Thora med Spørgsmasil.Ing.EF.V.
94.

II
om uvenlig optræden, især udskældning

olgn. den, som var overvældet enten med
Skændsord, eller Trusel. DL.6—12—6. Du
skal hade hende, og overvælde hende med
Bebreidelser. Skuesp.V.271. Literatur-Ti-
denden og Athene, der hidtil have over-
vældet mig med Grovhed . . synes at ville

vende Karret om og drukne mig i deres
60 Roes. Orundtv.LSk.3. || om overstrømmende

venlig behandling ell. optræden, alle de an-
dre Damer omringede mig ligeledes og
overveldede mig med tusende Gratula-
tioner. Prahl.AH.I.141. (han) overvældede
sin Kone med Kiærtegn, og mig med Tak-
sigelser. Rahb.Fort.II.37. Dr.Winkel Horn

14*
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har ogsaa overvældet miff med literær og
personlig YelvUle. Schand.O.II.177. Kong
Olaf — Du overvælder mig med Naade.
Drachm.HV.79. 2.3) m. tings-subj.: ved sin

overmægtige styrke, størrelse, mængde olgn.

indvirke meget stærkt paa; paavirke i meget
høj grad; gøre magtesløs, svag; betage,
beherske helt; gøre sig til herre over; faa
i sin magt. Jeg haver lov til alle ting,

men jeg vil ikke overvældes (1819: lade
mig beherskej af nogen tmg.lCor.6.12
(Chr. VI). naar en blir overvældet afVrede,
skal hånd tælle til tyve, imidlertid gaar
ofte Vreden over. Holb.Eandst.il.2. Hun
veed aldeles intet af alle de Ulykker, som
overvælder mig. Skuesp.IX.438. saaledes
overvældes vi af det Store . . i Herrens
Gierninger. Basth.AaT.5. han blev ved mit
uventede Besøg saa overrasket, næsten
OYQrv2B\åQt.HCAnd.XII.182. Aldrig har
nogen fremmed By overvældet mig i den
Grad som St. Petersborg . . naar man . .

overvældes, ligger det i det enorme Ter-
rain og i den kæmpemæssige Bygningsstil.
Holst.IV.163. Jeg hører endnu min Bro-
ders . . fortvivlede Skrig naar Smerterne
overvældede hsLm.Bergs.HI.295. overvæl-
det (1819: betagen; af Søvnen. Ap G.20.9
(1907). Stoffet overvælder mig.D&H. jf.
bet 2.4: Z. selv overvældedes af den stærke
Tokaier, saa vi maatte bære ham som en
Død igjennem Gaåerne. Hauch.I.211. Ho-
lofernes var falden om paa sin Seng; thi

Vinen havde aldeles overvældet ham (Chr.
VI: hånd var heel beskienkt med viinj.

Jud.13.3. 2.4) (nu 1. br.) lægge en for tung
hyrde paa ell. anstrenge for haardt; over-
bebyrde; overlæsse; overanstrenge; ud-
matte. Men da jeg veed . . at han i Al-
mindelighed med saa mange forskiellige
Forretninger er overvældet. Stampe.1.375.
da overvældedes han . . med Arbeider af

mangehaande Sla.gs.Mall.HG.39. overvæl-
de Landet med Skatter og Paalæg.FSO.
D&H.

II
(nu næppe br.) om legemlig udmat-

telse, overanstrengelse, i alle Bryst-Tilfælde,
hvor . . Sliim, Vand eller Materie og Raadd
overvælder Lungen. Aaskow.A. 60. over-
vælde . . Msiven.VSO.IV.M97. refl.: over-
vælde sig (med mad, drikke), spise,

drikke for meget. Jeg er icke den Mand,
der vil, at Giesterne skal overvælde sig i

mit Huus, og dricke meer end de har got
af. Holb.Jep.1.6. de havde saa stærkt over-
vældet sig, at de alle vare uden Sands.
Wand.Minde8m.I.416. Claudius . . dagligen
overvældende sig med Mad og Drikke.
Mynst. Bispepr. (1850). 7. Hauch. MfB. 321.
2.5) (1. br.) m. h. t. emne, stof: kunne be-
herske; overkomme; magte. Den Vei,
vore Historikere saaledes ere komne ind
paa, er vistnok den rigtige . . fordi en en-
kelt Mand vanskeligt vilde have kunnet
fremdrage og overvælde det hele nye
Stof. CPalM. ( VidSelskSkr. Hist. 5B. II. 240)

.

2.6) part. overvældende (nu kun dial.

overvæltende(s).Xemw.(„Den Udannede i

Kbhvu.**). OrdbS.(Sjæll.)) brugt som adj.:

som overvælder (2.3), helt betager, lammer
en; meget ell. alt for kraftig, mægtig ell. stor;

som findes til overmaal; overvættes. Det før-

ste Indtryk af ham er . . aldeles overvæl-
dende, hun bliver til slet Intet lige overfor
hsLm. Kierk.I.185. (de nationalliberale) vir-

kede ikke overvældende; paa langt nær
10 ikke, som man kunde vente det af deres
Ævner.Hørup.III.321. et Par mørke, over-
vældende store Øine. JFibiger.Liv.81. Paa
Grund af overvældende Stof til dette Num-
mer maa Skakspalten ndgaa.. DagNyh.^^/i
1933.17.sp.3.

GJ Over-vældelse, en. [-ivæl'alsa]

vbs. til II. overvælde: det at overvælde ell.

blive overvældet; ogs. (til II. overvælde 2.3^

om den tilstand at være overvældet (af følel-

20 ser ell. indtryk); betagelse (2.2). vAph.(1764).
Napoleon truede Europa med et Verdens-
herredømme . . alle de truede Folkeaander
(bøjede sig) for at undgaa Overvældelsen .

.

ind imod deres egne LivskHåer. Brandes.
Y.271. hendes Læber stammede uartiku-
lerede Lyd af Fryd . . af Overvældelse.
ThomLa.De lyse Nætter.(1875).30. Det før-

ste Indtryk var den umiddelbare Over-
vældelse af de opdukkende Spørgsmaals

30 Mængde. Gjel. GL. 250. Buchh. Kornmod.
(1930).63. -vældig:, adj. [-ivæl'di] (ænyd.
d. s., fsv. offuerwåldugher, mnt. overwel-
dich; til I. -vælde) 1) ^./f. I. -vælde, II. -væl-

de 1; CP, nu l.br.) overlegen i styrke, magt;
overmægtig. Kredtzen er aaben og u-be-
qvem, baade til saadan Krig at forsvare,

saaog at vedligeholde dend imod saa mange
og over vældige Magter. Slange.ChrIV.500.
*Dem skræmmer ei paa Kampens Dag

|

40 Selv overvældig Fiende.Pram.lK.i 6. *mod
en overvæ\åighær.NMøll.EL.68. jf.: Stor-

magterne er for mange og for overvæl-
digt stærke, Smaastaterne for faa og split-

tede. Tilsk.l911.1.409. 2) (jf. II. -vælde 2;
l.br. i rigsspr.) som overvælder (2.3); meget
stærk; voldsom; mægtig ; overvældende. „Fran-
cesco 1 Francesco I" sagde hun . . med en
Tone, hvori det Bebreidende opløstes i

en overvældig Kjærlighed. Ing.EF.II.267.
50 der var i Norge en overvældig Natur, uden
Præg af Kulturens Gang. 40Zr.iVA.jf5. i

„Tamburlaine* passer Talens overvældige
Spænding til den titaniske Fignr.NMøll.
VLitt.II.625.

II
som grads-adv. en over-

vældig ungdommelig Fornemmelse. Cit.

1918.(Wan8cher.KN.124). Esp.252. f-væl-
dig^e, V. {ænyd. d. s.; e/fer ^y. iiberwåltigen,
hall. overweldigen) d. s. s. II. overvælde. 1)

d. s. s. II. overvælde 1. Amiral-Skibet gior-
60 de længe en tapper Modstand, men ende-

ligen blev overveldiget af den Tal-rige
Fiende. Holb.DH.II.859. LTid.1739.72. 2)
d. s. s. II. overvælde 2(3). Nødvendighe-
den . . overvældigede h2im.LTid.1725.312.
-vælte, V. [-ivæl'cZa] vbs.-mng. 1) [14.2]

(nu næppe br.) vælte omkuld; især uegl.,
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m. h. t. hærafdeling, der ved et (pludseligt,

voldsomt) angreb oprives, „løbes over ende",

lider et totalt nederlag, de (brugte) Spydet
mod Folkene af Garden, som stivfrosne .

.

hængende i Dynd og Mudder, overveltede
af Storm og Snee, knap kunde røre dem.
Molb.(Rahb.LB.I.102). Bataillonen . . blev
overvæltet.MiiConv.F7J.507. i Skove (kan)
gjøres en saa haardnakket Modstand, at

ralsa] {glda. offueruæræls; jf. -vær) vbs. til

-være: nærværelse (især: som vidne, tilskuer,

tilhører). Hans Czariske Majestæt har selv
beæret dette Academie ved sin Overvæ-
relse. LTid.l723.87. Hømg.S.247. || nu især
i forb. i ens overværelse ell.i overvæ-
relse af en. han (lod) udi Almuens Over-
værelse giøre en Jern Handske ganske
gloende, hvilken han stak paa sin Haand.

un en meget overlegen Modstander for- lo Molb.DE.1.85. Regenten (bør) have Op
maaer at overvælte dem (o: et dygtigt in-

fanteri). smst.438. 2) [15] (sj.) vælte ud over
(og dække), det (bliver) nødvendigt at dæm-
pe de indre Sande først, dog kun i det
Fald, at de ydre ikke ere saa . . store, at

man maa befrygte deres Overvæltning
over Landsandene inden disse blive dæm-
pede. Andres.Klitf.325. 3) [16.3-4] 03 m.h.t.
forpligtelse, ansvar ell. (økonomisk) byrde

sigt med, at Stemplet . . ikke bruges uden
i Overværelse af Myntmesteren. Schytte.

IR.1I.265. „(jeg) lover . . at glemme Alt
hvad som er passeret." — „Deres Haand,
min Onkell** — „ .. Der, og det endog i

Vidners Overværelse." Heib.Foet. VII. 124.
Undskyld blot at jeg i Deres Overværelse
trækker min Kjole a.f. smst.VI.40. kjøb det
i Overværelse af (Chr.VI: kiøb det for>

skyde fra sig og lægge over paa en anden. 20 Indbyggerne og de Ældste af mit Folk.
en Skat bæres af den, der udreder den,
eller den overføres — overvæltes, som
det almindelig udtrykkes — paa andre.
EMeyer.Skatter.(1895).27. Hage.^109. Na-
tionalbanken vil overvælte et Ansvar, der
er dens alene, paa Politikerne. BerlTid.^^/s

1924.Aft.3.sp.l. store sociale Byrder over-
væltes paa København. PoU^U1934.11.sp.2.
4) se u. n. overvælde (2.6). d -vær, et.

Buth.4.4. Underskrivelsen finder Sted 1

Overværelse af Notarius puhlicus.JurFor-
mularbog.^66. II. -værelse, et. (jf. over-
1.1 samt -stue; nu 1. br.) værelse ovenpaa
(især: paa første sal) i et hus. det er kol-
dere om Sommeren i en Kjelder end i

Overværelserne. rMWm.IJ.i 7. han skal saa
anvise eder et stort Overværelse.i¥arc.i4.i5
(OGuldb.). Blich.(1920).X.137. D&E. -væ-

[-|Væ-V] (jf. Fra-, Nær-, Samvær; 1. br.) det 30 rende, part. adj. [-jvæ-'rana] (ogs.-væren
at overvære noget; overværelse; vist kun i forb.
i overvær af en ell.i ens overvær. An-
ordning, betreffende Subordinationen.^"/41792.

§5.§19. *en Erklæring som den . .
| Bør ikke

gjerne gives i Vidners Overvær. Pfians.
Overs, af Moliére : Misanthropen. (1880). 118.
Fra Morgen til Aften, i Mandskabets Over-
vær . . har vi skældt de omtalte genstri-
dige Drenge ud. AKohl.MP.II.238. en Ko-

åes, DL.3—17—11. Klevenf.RJ.49. Feilb.).

{glda. offuerverinde, øfferwærendis; præs.
part. af -være; nu kun dial.) i forb. y ære
overværende ('ved ell. (sj.) til (Kom
Grønneg.1.84) noget.— f være noget over-
værende. Slange. ChrIV.163. KSelskSkr. I.

288), være nærværende, til stede; overvære.
Jeg vil ogsaa bede, at Herren vil være
overværende, naar min Usynlige tar Ma-

medie . . opførtes i Vatikanet i Overvær 40 sken af, saa skal hånd ogsaa see, at jeg
af FsiYen.VYed.HR..35. (de) to Dueller i

niaden , der finder Sted . . i Overvær af
begge Hære som Tilskuere.StSprO.Nr.l65.
113. 03 -være, v. [-jvæ-'ra] præs. -er; præt.
-ede ell. (nu sj.) overvår (Molb.VSH.451.
VVed.G.93. JVJens.EE.8. Tilsk.l929.IL
38. jf. Kalk. III. 438); part. -et. vbs. -else

(s. d.), jf. Overvær, (glda. d. s., æda. yvær
wæræ; til HL over 12.i, 23.1 ; j/. overværen-

ikke har taget ie\\.Holb.TJsynl.IlI.2. denne
Tiener . . var overværende, da jeg laante
dig VeTigene.Skuesp.Y.172. jeg paastoed
at der i det mindste maatte være to . . af

mine Landsmænd overværende ved en
Forsamling af denne Art.Ew.(1914).IV.120.
Herrerne (fulgte) for at vorde overværen-
de ved D&&bssicten.Blich.(1920).VII.101.
MO. Feilb. \\ brugt som attrib. adj.: som

de
II
præt. overværede kritiseredes (som 50 overværer noget, de overværende høje og

„udansk")afMolb.iMolb.R.26.HistTidsskr. nedrigere Stam" ~
V.645 og MO.; se i øvrigt Arkiv.XIII.85ff.)
være til stede ved, være nærværende ved (og
blive vidne til ell. følge som tilskuer, tilhører).

Madame Sigbrit . . overværede Dronnin-
gens Barsel-Senge. Holb.DB.II.48. (han)
maatte overvære den sidste Sammenkomst
til Yveds-^\vitmngen.KSelskSkr.V.78. Dand-
setimerne overværede Grevinden selv.
Mynst.Levnet.84. ærbar som en Skoleme-
ster, der smilende overværer Børnenes Leg.
Goldschm.Hjl.II.370. Ulykken blev over-
været af en Bet\ent.PoVI'^1929.2.sp.5. Jør-
gen (satte) sig paa en Køkkenstol og over-
værede, at der blev strøget Tøj. JacPalu-
dan.UR.355. I. 03 -værelse, en. [-|Væ-'-

nedrigere Stands Fersoner. LTid.1739.770.
-værk, et. (jf. over- l.i; sj.) om det øverste

parti af en indretning, et værk. Oververket
(i et orgel). CVHertel.AarhuusDom-Kirke.II.
(1809).2 75.

II
(nydann.) om overdelen af

søjleordenen, indbefattende arkitrav, frise

og gesims. TBierfreund. Florens. (1901). 18.
-vættes, adv. og adj. [-ivædas] (glda.

ouer-uetis, -wæts, yuervætis, æda. yuer-
60 wætis (Harp.Kr.50), oldn. yfirvættis; ad-

verbiel dannelse til oldn. yfir (jf. III. over
12.3^ og vætt, vægt (se Vægt); jf. ænyd.
oweruettig, overvættes, sml. oldn. (adv.) yiir-

yettugis, i overmaal, i høj grad; i rigsspr.

især 10) 1) som adv.: overmaade; overordent-

lig; usædvanlig ; særlig. Gregorius var en
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Mand af en overvettes stor Ambition.Eolb.
Kh.Forthé'. I er overvættes fornøietl

Skuesp.V.46. man gør vel i — navnlig

naar man har at gøre med et saa over-

vættes rigt Stof — at tage meget paa en
yderst resumeret Maside. JLange.Breve.68.
Vær ikke altfor retfærdig, og tee dig ikke
overvættes viis (Chr.VI: hold dig ikke
selv for Yus).Præd.7.16. Maa jeg spørge,
har du forresten selv saa overvættes me-
get RieTte? Rode.SF.52. Feilb. 2) som adj.:

som overstiger det almindelige i maal, grad
osv.; som findes i overmaal, til overflod olgn.;

usædvanlig stor, stærk, kraftig osv.; over-

vældende, (guds) Naades overvættes Riig-
dom i Godhed mod os udi Christo Jesu.
Ephes.2.7. en overvettes Glæde. Holb.Jul.

Ssc. hvad var det . . som frembragte denne
overvættes Virkning paa mit Hoved? jBa^-

ges.L.I.157. Jeg er . . en stor Kujon i Tor-
denveir. Lige fra Barn af har dette Natur-
oprør gjort et saa overvættes Indtryk paa
mig.Drachm.E0.75. \\ (l.br.) som præd. vilde
man afbilde noget Verdens-Historisk, da
maatte man blive overvættes (kolossalsk).

Grundtv.BrS.63. Alt er frodigt og over-
vættes. De smaa Frugttræer bugner af

Æbler og Færer. Jørg.Liv. VII. 9. CO -væt-
tes-hed, en. (glda. øffweruætesheet; nu
1. br.) det at være overvættes (2) ; overmaal;
overflod; voldsomhed; umaadelighed ; ogs.i

overstadig glæde; overstadighed. Moth.V143.
*Bliv ved I bliv ved! | Vor Lyst er Over-
vætteshed. Grundtv.PS.YII.318. Hun er
segnende, dog ikke for det Synlige, men
for det Usynlige, for Indtrykkets Over-
vættesheå. Kierk.y1.160. Overhovedet er
Ironien i hele denne første Bog i den
Grad ovenud og ubændig, sprudler med
en Overvætteshed , tumler sig med en
Kaadhed og Vælighed. smsf.XIJ/.500. hans
Ben skjalv af ør og himlende O^ervæt-
tesheå.AGnudtzm.(JydskStæjme.(1902).88).
•ælte, V. [12.3] [-læl'da] (fagl.) ælte for me-
get, det maa bemærkes, at Smørret af pa-
steuriseret Fløde let overkærnes og over-
æltes. LandmB.II.458. -ærme, et. [1, 2]

fmods. Underærme; fagl.) del af ærme (især

paa frakker olgn.), der dækker armens ud-
advendende side; ogs. (sj.) om overtræksærme.
disse Udmærkelsestegn . . skulle anbrin-
ges paa Overærmerne af samtlige Munde-
Tingskjoler. MR.1843.375. Levin. D&H.
-øse, V. [15] [-|ø'sa] -te ell. (nu næppe
br.) -ede (Biehl.DO.1.152.11.156). vbs. -ning
(Blich.(1920).XVIIL160. VSO. TroelsL.
VIIL70. VortHj.Il.27) ell.(8J.) -else (Mynst.
Bispepr.(1852).18). {ænyd. d.s.) 1) i egl. bet.:

øse (en vædske) ud over ; især i forb. m. m e d
til angivelse af vædsken. Saa opreiste Ja-
kob . . et Mindesmærke af Steen, og øste
Drikoffer derpaa og overøste det med Olie
(1931: udgød Olie paa den).lMos.35.14. *Et
Svendbarn fødte nun ham . . | Som Ivar
kaldtes, overøst (o: døbt) med Ya.ndet.Oehl.
RL.54. ved Christian den Fjerdes Daab .

.

nøjedes man end ikke med at overøse
Barnet, men dukkede det tre Gange helt
ned undervandet. TroeZsL. VIII.70. 2) overf.,

især i forb. m. præp. med. 2.1) (sj.) kaste i

store mængder ud over; overdænge, skiøndt
Man overøste ham med Spyd og Pile, blev
Bærsærken dog nska.dt.Grundtv.Snorre.III.
261. 2.2) tildele, give, yde i store n/iængder,

i overmaal; overdænge; overvælde (1.2.2). det
10 maa være nogle underlige Individer, der

lader sig overøse med Foredrag over
Sprog, de ikke forstaar. DagNyh.Viol929.
13.sp.5.

jl
i udtr. for at skænke (en) gaver,

gunstbevisninger i stor mængde, være over-

strømmende venlig mod en olgn. *(gud) over-
øser dig med Naade,

| Og spiser dig med
liimmel-BTød.Brors.266. Ebbe stod og over-
øste ham med søde Ord. Grundtv.Saxo.III.
135. (han) havde overøst dem (o : børnene)

20 med Gaver.Pont.LP.VIII.219.
|| (nu 1. br.) i

udtr. for uvenlig optræden, især udskældning.
hun . . overøste sin Mand med bitre For-
haanelser, da han kom for at trøste hende.
Suhm.Hist.1.289. Folket . . vedblev at over-
øse Absalon med de haardeste . . Beskyld-
ninger. MoZ6.i)fl. II. 4 jf5. (han) overøser
ham med svinske Skældsord. Fallada.B.
369. -aTrighed, en. (ænyd. d. s.; emb.)
øvrighed, der er overordnet en anden; øverste

30 øvrighed; isæ-r om de statslige forvaltnings-
myndigheder, der danner en melleminstans
ml. regering og (den lokale) underøvrighed;
nu spec. om amtmændene og (i Kbh.) over-

præsidenten; tidligere om stiftamtmanden og
biskoppen (Nørreg.Privatr.I.300. Baden.
JurO. VSO.). mange af dem, som til øv-
righeder ere forordnede . . forvende over-
øvrigheders (1871 : Herskernes^ eenfoldige
gode mening. St.t Esth.l6.4(Chr.VI). Lov

40 Nr.56^U1888.§54. under ingen Omstændig-
heder appellere eller klage til Overøvrig-
hed; thi kom man til Amtmand eller Over-
ret, ikke at tale om Højesteret, saa blev
man først rigtig snydt. JakKnu.S.137. jf.
(spøg.) : det havde hele Tiden været, som
om Provsten vilde lægge ham en uhyre
Dyne over Hovedet — af salvelsesfuld
Højærværdighed og bedstefaderlig Vel-
vilje, af overøvrighedsk Forsigtighed.

50 smst.172.
II

hertil: Overøvrigheds-forretning
(Lov^lzl857.§3), -kreds (SaUXIV.637) o/f.

Otii, en. [cou'w] flt. -e ell. (nu kun dial.)

-er (KSelskSkr.XI.104. Feilb. OrdbS.(Fal-
ster). jf. u. Kakkelovn^, {æda. ofn (AM.
Harp.Kr.l99), sv. ugn, oldn. ofn, eng. oven,
ty., mnt. ofen, got. aiihns)

1) lukket ildsted (af meget varierende

form og materiale), der har til formaal at

afgive varme, ophede ell. forbrænde noget;
60 i mange forsk. spec. anv., fæ. om større (mu-

ret) ildsted til bagning af brød (bagerovn),

om (nu især ved gas ell. elektricitet opvar-
mede) apparater, der bruges i husholdningen
til stegning, bagning, opvarmning af vand,
strygejærn olgn. (jf. fx. Bade-, Gas-, Stege-,
Strygeovn^, om ildsted til opvarmning af
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rum (jf. Central-, Kakkel-, Stueovn^, om
indretning, i hvilken noget opvarmes (sj. af-
køles, jf. Køleovn^ ell. bringes til at gløde,

smelte olgn. (jf. fx.Darre-y Glas-, Høj-, Lim-
(1), Lodde-, Mas-, Smelteovn^, om ildsted til

tørring af noget (jf. fx. Korntørrings-, Lak-,

Maltovn), til destruktion, tilintetgørelse af no-
get (jf. Destruktions-, Ligbrændingsovnj,
om ildsted, i hvilket et stof, materiale frem-
stilles ved forbrændingsprocesser (jf.fx. Kalk-,
Mile-, Mønjeovn^, ell. i hvilket genstande af
ler (fx. mur-, teglsten, ler-, porcelænsvarer)
brændes haarde (jf. fx.Mnitel-f Teglovn^.
Herrens Ord ere rene Ord, ligesom Sølv,

der er smeltet i en Ovn af Jord, luttret

syv GsLUge. Ps.l2.7(1931 afvig.). Græs paa
Marken, som er i Dag, og i Morgen ka-
stes i Ovnen. Matth.6.30. et saa kaldet Lyr
oven i Taget, som kunde optrækkes naar
de lagde Ild i deres Ovn, hvilken var op-
bygged af Steen og Kalk ligesom en Ba-
geT-Ovn.Holb.Berg.283. Den, som opheder
vnen til Brødbagning, maa ikke synge,

thi da bliver Bægten ikke god. Thielclll.
50. (flasken) havde . . seet ind i den buld-
rende Ovn, dens Ophavshjern. J3Ci4n(i.FJ.

266. *Hed som en Ovn, |
rødgul som Ste-

nen, der brændes i Ovnen . .
|
ligger den

libyske Ørk. Drachm. UD. 114. (nu næsten
kun fagl.) om kakkelovn, stueovn: *naar da
glade Vinter . . samled os . . om |

Den
lille Ovn i trange Stue. Rahb.PoetF.II.162.
*I Ovnen Ilden brænder,

|

jeg nuller Eders
Hænder. Kaalund.211. OpfB.m.åå. „Lad
os bare lægge noget i Kakkelovnen." . .

Tante Magda laa allerede foran Ovnen og
ragede med Ildtangen mellem Gløderne.
AlbaSchwartz.0verlæge7i.(1932).?. (foræld.)
om bagerovn som soveplads for tilfældige

fattige gæster (jfFeilb.II.774): (de) viste
(stodderen) ind i Ovnen, der var „ly" endnu
fra Bagningen af. Blich.(1920).XXVI.10.

||

(især bibl.) i billedl. anv. (jf. Ild-, Jærnovn 2
slutn.), især om en pinefuld ell. ødelæggende
behandling ell. tilstand (jf I. Bad 4=). jeg ha-
ver luttret dig, dog ikke som Sølv; jeg
haver prøvet dig i Elendigheds Ovn. Es.48.
10. *jeg vil bære Herrens Vrede,

|
Og vil

hånd tu mig mere Ovne hede. Brors.210.
(gud har ofte) u(d)reddet mig af Fristel-
sens Ovn. Æreboe.3. min Længsels gloende
Ovn.Bagges.DV.IX.325.\\(jf.OvnsæV, fagl.)
saa meget som en ovn kan rumme ad gangen.
i Mønsted og Daugbjerg er 12 Kalkovne,
som brænder 4 Gange om Aaret og til

hver Ovn Kalk bruger 60 Læs Lyng. Cit.

1756.(JySamL4R.V.541). Søren . . brændte
selv Stenene (til sin gaard) og blev, efter
at Stuehuset var færdig, ved at brænde
en Ovn eller to om Aaret, og de Sten
solgte hsin.AarbFrborg.l918.31.\\ bag ov-
nen (ænyd.d.s., <t/. hinter dem ofen; nu
næppe br.) om den behagelige plads i kakkel-
ovnskrogen; især i forb. som sidde bag ov-
nen, sidde ledig, doven ell. lunt og godt, i ro
og mag inden døre; sidde og kukkelure. *Han

baadet meere, hvis i Roe
|
Bag Ovnen han

sad inde. Holb.Stu.III.5. *Men her er jo

saa roligt nu i Norrig, |
Som i en gam-

mel Kiærrings Krog bag Ovnen. Oehl.HJ.
60.

2) overf., om hvad der minder om en
ovn (1), tsær en bagerovn; se Jyn-, Mineovn
II

(bornfi.) om underjordisk gang i bjerg-

værker olgn. (BornhSamlinger.XI.(1917).
10 17) ell. om klippehule, opstaaet ved bræn-

dingens udhuling af granitvæggen. Ved
Klippekysterne findes paa flere Steder
eiendommelige, dybe Grotter, de saakaldte
Ovne, som fra Søen skjære sig ind under
Landet (ved Helligdommen, Hammers-
huus og John's Kapel). PHauberg.Born-
holm.^(1887).6. Der findes „tørre Ovne",
dannede ved tidligere højere Vandstand,
og „vaade Ovne", hvor Havet endnu naar

20 ind. Uss.DanmGeoUSO. Trap."111.523. Esp.
374. II

(astr.) i best. f. som navn paa et stjer-
nebillede paa sydhimlen (Fornax). D&H.
SaVXXII.323. |j den brændende ovn,
(zool.) navn paa hjælmsneglens røde konkylie.

D&R.
Ovn-, i ssgr. ['coun-] (ogs. Ovns-, ['cnun's-]

se Ovns-lægger, -mund(ing), -træ samt u.

Ovn-fjæl, -gab, -galmej, -krog, -rage), af
Ovn 1, fx. (foruden de ndf. medtagne) Ovn-

30 bund, -herd, -ild, -kappe, -laage, -renser,

-rensning, -sod, -spjæld, -sværte, -væg.
-arne, en. (til Arne l.i; nu kun dial.) om
bunden, bundfladen, i en (bager)ovn. Oecon
H.(1784).II.109. OrdbS.(Lolland). jf.Rietz.

486. -bag^t, part. adj. (kog.) bagt i ovn.

VSO. MO. -baget: vAph.(1759). -blik,
et. (nu næppe br.) jærnblik, anvendt til kak-
kelovnsrør olgn. VSO. MO. -brnd, et.

biprodukt ved smeltningen af zinkholdige
40 malme, der afsætter sig i den øverste del af

ovnen og nu og da maa brydes af (jf-galme]
samt Galmej(e)glas, Kranssvampj. VSO.
OpfB.UII.185. -brænde, v.(fagl.) brænde
(lervarer olgn.) i ovn. Som bekendt repræ-
senterer „Terralit" en ny Opfindelse, idet

Kunstværkerne ikke ovnbrændes, men
undergaar en kemisk Brænding. Pol.^^/n

1906.6.sp.2. de værste Huller havde Far
maattet bøde med noget vi kaldte Vinter-

so sten, d. V. s. ikke ovnbrændte, bare soltør-

rede Sten 2iilier.Aakj.BT.14. -bygger, en.

(jf. -mager; fagl.) person, der bygger, fabri-
kerer ovne. LovL.VlII.499. TelefB.1934.sp.
5187. -bænk, en. (nu sj.) bænk ved kakkel-

ovnen. vAph.(1764). *kan jeg sætte mig
ned,

I

kan en Plads jeg paa Ovnbænken
finde. Drachm. RR.26. *Paa Ovnbænkens
Hynder | hun sidder. sa.GQ.131. CEw.C.42.

jf. Rietz.486{Ong-h'i.nk). -der, en. dør for
60 aabningen til en ovn; især om kakkelovnsdør.

vAph/1759). *Ilden var holdt.
|
Det buld-

red lystig bag Ovndørens Bolt. Blaum.AH.
208. IngebMøll.KH.149. -fjæl, en. (foræld.)

bræt, der brugtes i st. f. ovn- dør, -laage. VSO.
JulpaaBornholm.l933.13.sp.2. Ovns-: Flem-
løse.106. -fod, en. (nu næppe br.) fod, hvor-
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paa kakkelovn hviler. vAph.(l?59). VSO.
-fugl, en. 1)V d^^ sydamerikanske spurve-

fugl Furnarius rufus (som bygger en bager-

ovn-lignende rede af ler); pottemagerfugl.

Brehm.FL.327. 2) f faarekylling. Moth.06.
-fald, en. (jf. -sæt; især dial.) saa meget
som en ovn kan rumme ad gangen. vAph.
(1764). Julebrødet bagtes, ikke Rugbrød,
nej, een Ovnfuld mægtige runde Sigte-

brød og een Ovnfuld Hvedebrød. Ifi7ss.

IH. 152. -gab, et. ("Ovns-, Kværnd. Fr
Grundtv.LK.30. Feilb.). (nu kun dial.) aab-
ningen ind til en (bager)ovn, der lukkes af
ovndøren; ovnsmunding. vAph.(1759). VSO.
MO. Feilb. OrdbS.(Fyn, Lolland), -gal-
mej, Qn.(Q'vns:Fleischer. V.768). (nunæppe
br.fd.s.s. -brud. Briinnich.M.274. Funke.
(1801)111.400. VSO. -^ulv, et. (nu næppe
br.) om bunden ell. selve ildstedet i en (bagere-
ovn. VSO. MO. CP -hed, adj. hed som (i)

en ovn. varm op gennem Kroppen af at

ligge paa Stenhellerne Solen havde gjort

OYnhede.JVJens.Br.279. saa rejste han
Hovedet let, indsugede den ovnhede Luft.

OBung.DenlangeNat.(1913).68. -hede, en.

(nu 1. br.) varmen i en ovn , ell. den varme-
grad, hvortil en ovn lader sig ophede. vAph.
(1764). VSO. t -heder, en. fyrbøder.

vAph.(1764). -hul, et. (nu l.br.) om ovn-

gabet, ell. om den aabning, hvorigennem røgen
trækker bort. vAph.(1759). VSO. MO. -hus,
et. {oldn. ofnhiis; dial.) lille selvstændig byg-

ning, hvori bagerovnen fandtes. Feilb.BL.
71. I det ene Hjørne af Haven (stod) et

gammelt forfaldent OvnYms. Sprogforenin-
gensAlmanak.1904.88. Feilb. -kamin, en.

(1. br.) d. s. 8. Kaminovn. S&B. -kit, et.

(fagl.) ildfast kit (bl. a. fremstillet af ildfast

ler og saltvand), fx. brugt til sammenkitning
af en ovns jæmdele. VortHj.lV3.281. Sal.

X.525. -krog, en. ("Ovns-. JohsPalM.DD.
38. HuldaLutk.L.L9). (især dial.) kakkel-

ovnskrog. (Bødtcher) skildrer En Aften i

Hjemmet, da den ventede gamle Ven ude-
bliver og han ene i Ovnkrogen læser sin

Ungdomselskedes Breve for sidste Gang.
Brandes.1.547. den gamles Stol i Ovnkro-
gen. Skjoldb.PerHolt.(1912).65. -krykke,
en. (nu næppe br ) krykke (I.3.i), brugt som
ovnrage olgn. PhysBi'bl.XXIV.393. -kæl-
ling, en. 1) (sj.) kælling, der sidder i kak-
kelovnskrogen, tre Ugers Fængsel er nok
til at gjøre en Adelsmand til en Ovn-
k\æTTing.CBernh.IV.181. 2) (nu næppe
br.i rigsspr.) Ofnkærling .. kalder ba-
gere det sorte, som kommer i en bager-
ofn af røgen, når der tendes ild i, og som
fortæres når ofnen er gloende héå.Moth.
06. -laag, et. {ænyd. a. s. ; nu næppe br.)

om ovndør, ell. laag, dæksel over smelteovn.
VidSelskSkr.IIl.173. -lak, en ell. et. (i betl
ogs.Ofen-, ['o-f(8)n-] Schand.SF.40. Drachm.
É0.195. mcHolm.GA.62). 1) (nu især for-
æld.) en som røgelse brugt blanding af ben-
zoeharpiks, styraks og æteriske olier (brugt
til at smøre paa kakkelovne). Kogeb.(173i).

140. Fruent.(1799).IV.lll. fra Kakkel-
ovnen . . bredte sig en stærk Duft af Ovn-
lak. Muusm.LK.68. VareL.^735. 2) (fagl.)

betegnelse for forsk, tyktflydende, haarde, fede
lakker, som efter paastrygningen tørres i ovne

(fx. brugt til lakering' af cykler). VareL.^
268. -lakere, v. (fagl.) lakere med ovn-
lak (2) ; især som vbs. ell. i part. ovnlakeret
brugt som adj. skal den oprindelige Glans

10 og Holdbarhed skaffes frem, maa hele Ma-
skinen ovnlakeres, en forholdsvis dyr Ope-
ration. Cyclehb.78. Ovnlakering af Cykler
Krak.1933.2685. SigfrPedersen.Nye og sørge-

lige Viser.(1933).l 6. jf.O vnlsLkereri. Krak.
1933.2685. -ler, et. (nu næppe br.) ler-

(art), der tidligere brugtes til bygning af
ovne. VSO. MO. -mager, en. (foræld.)

d.s.s.-hygger. NationalmusA.l 934.45. -me-
ster, en. (fagl.) person, der har opsyn med

20 en smelteovn. MO. -mnnd, -munding,
se Ovns-mund, -munding, -mærke, et.

(jf. -stød; nu næppe br.) mærke efter stød,

som brødet har faaet i ovnen. vAph.(1759).
-penge, pi. (foræld.) afgift, der svaredes

af privilegerede bagerovne; ovntold. vAph.
(1772).III. VSO. -plade, en. om (hver

af) de plader, der danner siderne ell. bunden
i en (bager)ovn, ell. (nu især) om (løs) plade,.

hvorpaa bagværk olgn. anbringes i ovnen;
30 tidligere ogs. om jærnplade , der anvendtes

som ovndør (VSO.). MO. Ovnpladerne vad-
skes i SodsiV^d.VortHj.IV3.254. OrdbS.
(Fyn), -rage, en. (ogs. Ovns-, Feilb.BL.73.
Bregend.BU.7. NordsjællF.IL177. OrdbS.
(Fyn). — 1. br. Ovnrager. Drachm.FÆ.169L
{ænyd. o(f)nrage; nu især dial.) redskab,

hvormed aske og gløder rages ud af ovnen.

Moth.06. SvGrundtv.FÆ.I.205. Hvem der
Sankt Hans-Nat vilde se Heksene ride paa

40 Kosteskafter og Ovnrager gennem Luften
. . han skulde bare sætte sig under en
Harve paa en Korsvej Klokken to\v.Lunde.
Mid8ommerbarnet.(1898).15.JVJens.EF.98.
Feilb. -rar, et. (1. br.) kakkelovnsrør (1).

LTid.1725.667. VSO. MO. i Ovnrøret hy-
lede den farende Vind. ORung.(BerlTid.''''/s

1934.Sønd.22.sp.2).
Ovns-ijæl, -gah, -galmej, se Ovn-

fjæl, -gab, -galmej.
50 Ovn-skodde, en. (dial.) skodde (stang

m. plade paa enden), v. hj. af hvilken brød

indsættes i bagerovnen, (han) holdt dem
(o: grøntørv) som et opslaaet Rugbrød,
der skal paa Ovnskodden, ^a fej. 75.67. Jul
paaBornholm.l933.13.sp.2. -skOTl, en. (nu
næppe i rigsspr.) om skovl, brugt ved fyring
ell. rensning af ovne, ell. om skovllignende

redskab, hvormed brød indsættes i ovnen (jf.

-skodde, -skuffe, -skyder, -skydselj. vAph.

60 (1759). VSO. SvGrundtv.FÆJL99. -skra-
De(r), en. (nu 1. br.) om kakkelovnsskraber

olgn. S&B.
Ovns-krog, en. se Ovnkrog.
Ovn-sku£^, en. (nu vist kun dial.) om

skuffe, hvormed brød indsættes i ovnen, ovn-

skovl, ell. om bradepande. VSO. MO. Feilb.
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.fiikyder (VSO. MO.) ell. -skydsel
(VSO.), en. (nu næppe hr.) redskab, hvormed
brød sættes ind i ovnen ; ovnskuffe, -skserm,
en. (1. hr.) kakkelovnsskærm. S&B. YoreDa-
mer.'/4l921.21.

Ovns-læifKer, en. se I. Lægger 1.

-mund, en. (1. hr. Ovn-. vAph.(1759). VSO.
Madelung.lDyreham.(1921).55). (ænyd.ofns-

mund, jf. glda. hin offns mun (HellKv.87);

sideform til fsv. ughns munne, glno. ofns-

munni; jf. -munding samt Mund 6.2, Kak-
kelovnsmund; nu kun dial) aahningen ind

til en ovn. Moth.06. TroelsL.lI.lé. Arnen,
Ovnens Bund, og „Ovnsmunden" maatte
dog mures af brændte Sten. Feilh.BL.71.

JulpaaBomholm.l933.13.8p.2. OrdhS.(Fyn).

||
talem. ve dig, saa sort du er, sagde Køl-

len til ovnsmunden, se III. Kølle, gabe
ad (Feilh.) ell. over (JESmidth.Ords.106.
Feilh.I.411.II.??5) ell.moå ovnsmunden
{Jf. mnt. he mot wyde gapen, de tegen
den oven wil gapen, nt. gegen backaben
kann man ni lappen ^gapen olgn.)) for-

søge noget umuligt ell. unyttigt; tage kampen
op mod sin overmand; stampe mod hrodden
olgn. Mau.2645. Cit.l825.(JySaml.3R.L465).
CBernh.y.293. Her kunde man se, hvad
det førte til at kæmpe mod Overmagten.
Det var kun som at stampe mod Brodden,
som at gabe mod Ovnsmunden, altsaa Gal-

mands Yærk. Skovrøy.Fort.136. (vi) gjorde
alt for at fordele Ulykken (o: modarbejde
intrigerne) . . Men det var at gabe imod Ovns
Uund. PLaurids.S.VII.79. Feilh. -mnn-
ding;, en. (ogs. Ovn-. VSO. MO.). (især

dial.) d.s. den buede Ovnsmunding (paa
engl. bagerovn).NationalmusA.l 933.44. talem.

(jf. u. -mund): Thomas holdt for, at man
maatte finde sig i sin Skæbne og at det
ikke nyttede at gabe mod Ovnsmun-
ding en. Sønderjyden.1908.Nr.10.7.sp.2.
Ovn-so, en. jærnso, der danner sig i

en højovn. Wagn.Tekn.304. SaVXIII.48.
-spor, et. (fagl) udløbet for det smeltede
metal paa en masovn. Briinnich.M.251. Mil
TeknO.
Ovns-rage, en. se Ovnrage.
Ovn-stang, en. (nu næppe hr.) d.s. s.

-rage. MO. -steg, en. (1. hr.) steg, der er

ovnstegt. Larsen, -stege, v. (kog.) stege i

ovn; vist kun som vhs. Ovnstegning (Lar-
sen.) ell. (især) i part. ovnstegt brugt som
adj. smst. Ovnstegt Gedde. Madelung.GM.
98. -stopper, en. (nu næppe hr.) noget,
hvormed ovnens aabning tilstoppedes (brugt
i st. f. dør). vAph.(1759). VSO.
Ovns-træ, et. (ogs. Ovn-, Feilh.). (dial.)

træstage, hvormed der rages op i ilden, naar
hagerovnen hedes. MDL. Thorsen.163. OrdbS.
(SjælL).

Ovn-stne, en. (oWn. ofnstofa ; foræld.)
stue, i hvilken der var ovn. TroelsL.^II.38.
61.63. -sted, et. (jf. -mærke ; nu næppe hr.)

(mærke efter) stød, som et brød har faaet i

ovnen. vAph.(l?59). VSO. -syg, adj.(sj.)
som sidder (syg) inde ved kakkelovnen. Kaér-

lighed til Næsten . . disse hule Dekla-
mationer, som ovnsyge Stympere disker
op med. JakHan8.Enkriti8kTid.(1897).46.
-s«et, et. (nu næppe hr.; jf. -fuld og u. Ovn 1)
saa meget, som kan indsættes i ovnen ad gan-
gen (for at behandles der). vAph(1759). I

Ovnen gaaer 9 til 10000 Muursteen, og til

et Ovnsæt, som varer 5 Dage og 6 Nætter,
bruges 14 Vispel Brunkul (en vispel er 24

\(iSV\e^.).Phy8Bibl.XV111.104. MO. -sæt-
ning, en. (fagl.). 1) (jf. -sætter 2) opsæt-

ning af ovne. TelefB.1934.sp.45W. 2) som
vhs. til -sætte. Ved Brødenes Ovnsætning
iagttages: at de først opslagne Brød sættes
først ind i Ovnen. ChMourier.Brød.(1821).
128. (pottemager-JLærWngen (lærer) alt lige

fra Lertilberedningen . . til Ovnsætningen
af det færdige Fiodukt Pol.yil934.Sønd.9.
sp.2. -sætte, v. vhs. -ning (s. d.). (fagl,

20 1. hr.) sætte (noget, der skal hages, brændes
osv.) ind i ovnen, da maae man have en
bred Skydsel, saa at 3 til 4 Brød paa
eengang kunne ovnsættes.ChMourier.Brød.
(1821).131. -sætter, en. 1) (bag., for-

æld.) bagersvend, der satte brødene i ovnen;
herdpaasætter. vAph.(1759). 2) (fagl.) haand-
værker, der opsætter ovne. Brandes.X.545.
TelefB.1934.sp.4574. -told, en. (foræld.)

d. s. 8. --penge. vAph.(1772).lII. f -trold,
30 en. om en slags kager, der bagtes af mælk, smør

og korender. Rostgaard.Lex.061c. -træ, et.

se Ovnstræ. -ter, adj. (dial. ell. fagl.) ovn-
tørret. Feilh. Ovntørt kaldes Ved, der har
gennemgaaet en kunstig Tørringsproces.
Suenson.B.II.25. -terre, v. vhs. -ing (MO.
Suenson.B.II.25). (dial. ell. fagl.) iørre i ell.

paa en ovn; tørre i en tørrestue ved kunstig

varme. For HummersVedkommende fulgte
man den tvivlsomme Fremgangsmaade at

40 koge og ovntørre dem straks, hvor de var
fangede. Troe/si. 7.44.

|t
i part. ovntørret

brugt som adj. (jf. -tør^. Ovntørret Rug.
VSO. FrGrundtv.LK.175. ovntørret Træ.
FagOSnedk. -varme, en. varme i ell. fra
en ovn. VSO. Sukkerglasur . . tørrer af

sig selv uden at behøve Ovnvarme. Const.

GH.66. -visk, en. (nu kun dial.) halm-
visk olgn., bundet paa en stang (brugt til

rensning af bagerovnen efter opvarmningen
50 ell. til rensning af kakkelovne og tilhørende

rør). (Kalk.V.795). VSO. OrdbS. (Fyn).
-visker, en. (nu kun dial.) d. s. vAph.
(1759). MO. Feilh. -eje, et. (nu næppe
hr.) mindre hul oven over ovnsmunden, hvor-
igennem røgen trak. VSO.

1. Ovre, et (Feilb.BL.7. MKrisi.EFFeil-
herg.(1923).9) ell. en (se ndf.). flt. d. s. (jf.
MDL.394). (glda. (vel hest. f.) owerdh (Ribe
Oldem.ll4),nt.6wer, oever, fris.oveT(e), holl.

60 oever, mnt. over (nht. ufer^; i dansk vel laan

fra nt. ell. fris., men sat i forh. m. III. over,
II. Ovre; ,7/. Overgade; dial.) m.h.t. forhold
paa Jyllands vestkyst: den af opskyllet grus
olgn. dannede forhøjning, som ikke overskylles

af den sædvanlige flod, havstokken, ell.

det grønne faste land langs stranden.
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Ovre

Uden for Ovren ved Havet, som er en
temmelig Strekning, groer her (o: i Gør-

ding herred) det kraftigste Græs, kaldet Sod-

der. EPont Atlas. V. 657. Aagaard. TL. 1 79.

Geesten begrændses af Ouren, en af Na-
turen dannet Dæmning, bestaaende af Hav-
steen og Gruus. Begtr.Jyll.II.xix. (vi) be-
gave os ned i Retning af „Ouren", som
Stranden der (o: i Ho sogn) kaldes. T/iomLa.
EomantiskeSkildringer.{iS72).54. I Hoved-
sagen følger Diget „Ovret"; dette er en
Forhøjning af Terrainet langs Ba.vet.Inge-
niøren.1912.412. MDL.394.396.399. Feilb.

(u. 2 ovre 2).

II. Ovre, et. (ogs. Over(e). BihlNytt
Skr.ll. LandmB.I.271. Aakj.DK.S8. Ovret,

et. Feilb. (u. 2 ovtq)). fit. -r (Feilb.). {ænyd.
d.s.(Kalk.IlI.400) ; substantivering (ell.afl.)

af IV. ovre; jf. glda. øffret, overdel, over-

flade (til øvre); sml. HI. ovret, Ovring; dial.

(jy.)) det øverste, overdelen af noget; i

mange spec. anv. (se, foruden de ndf. nævnte,
især Feilb.). Ovret (o: paa en teglovn). JC
Hald.OmRingkjøbingAmt. (1833). 269. Fyr-
svampen (er) én af vore største Svampe.
Ovret er glat og graaligt og buer sig ud
over de i flere Lag siddende Rør. Fedders.
S. 1.205. da Hære ikke udelukkende holder
sig i Dalførerne, maa man vie hele Ov-
ret sin Opmærksomhed. RKall.Krigskunst.

1.(1912).63. II
om det øverste af et hus, taget,

tagværket. Ovret paa Sacristiet er brøst-

fældigt baade paa Tømmer og Blytække.
Cit.l732.(AarbThisted.l929.538). MDL.395.
399. Ovret af et Hus er taget af en Hvirvel-
vind. ^a/(;j.CJySam/.4jB.J7/.i00;. Aarb Vejle.

1934.1.143.
II
om øverstliggende jordlag ; spec.

om den jord i kalk-, mergellejer, der ligger

oven paa kalken, mergelen og maa bortryd-

des. BiblNyttSkr.il. Mergelgraven . . fyl-

des med Ovret af (den) følgende Brink
eller Grav. Landhuushold. 1. 282. Hedesel-
skabetsTidsskr.1894.70. *Derfor er det Mon,
vi ser,

|
Ovret i den danske Have,

|
alt

til Hobe Isens G&ve.ErnestoDalgas.Geogra-
fiskeDigte.(1896).3S. det (viste) sig . . hvor
vigtigt det var for Planternes og især
Granernes Trivsel at faa tilvejebragt „et
sundt Ovre", at faa udluftet Lyngskjolden.
Opperm.Dalgas.(1895).22. Feilb.

III. Ovre, en, et. se IL Ore.
IV. ovre, adj. (ogs. overe, se ndf.). {glda.

offræ (Kalk.Ui.400), jf. glda. then offuer
diel, den øverste del (Kalk.V.745a^^), ty.

obere, oM. ubaro, oldn. (adv.) ofarr; komp.
til oldn. of, ty. ob (se over- 1); sideform
til øvre; jf. H. Ovre, VI. ovre, Ovring; nu
kun dial. (jy.)) som er højst oppe, øverst

(af to ting); øvre. Feilb.(u.øvre). substan-
tivisk (jf. II. Ovre^; Lillebæltsbroen . . er
over halvt færdig, de mangler ikke andet
end det overre (o: udtalelse af en jysk bonde-
kone). BerlTid.^y^ 934.M.3.sp.2. II

{efter ty.

ober; jf u. over- 1.2) om højest ell. nordligst

liggende land(strækning), kong Antiochus
reyste igiennem de ovre lande (1871:
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Høi\a.iiåene).lMakk.6.1(Chr.VI). (Salomon)
bygde det ovre (1871: øvrej Beth-Horon,
og det nedre Beth-Horon. ^jKrøw.8.5('CAr.

VI). alle de Folk, som boede i den overe
Deel af Italien . . vare G2i\\QT.LTid.l743.
35.

V. ovre, adv. og præp. ['(nura, ogs. ooui

olgn.] {endnu ikke i vAph.s ordbøger; dannet
til III. over i lighed med ae (æda. awæ, se

10 af B 1.8;, frae (se fra sp.ll38^f-), V.omme
(og inde, ude, oppe, nede osv.) \\ ordet har
opr. (ligesom ae, frae^ kun tilhørt talespr.,

jf. mO.II.342. og Levin.; det findes i visse

dial. (se fx. Thorsen.87. Flemløse.256. Feilb.),

men mangler i andre (se fx. Esp.251))
1) (jf. IH. over 16.8 j som adv. I.1) (jf.lll.

overl6.2J betegnende stilling, beliggenhed
paa den anden side afnoget, hinsides noget,

ell. paa et sted, der naas, ved at man (den ta-

20 lende) passerer (tværsover), krydser et mellem-
liggende omraade. *0m ellers Bielken over
Kløften holder | Til vi er ovre? Rahb.SkK.
36. Da blev jeg (et) ungt Fruentimmer
vaer, ovre paa det andet Fortoug. Oehl.

Øen.(1824).11.332. I Midten af Floden
standsede . . Præsterne med Arken indtil

hele Hæren var ovre. SBHersl.L. 55. en
Svensker, ovre fra Malmø. HCAnd.III.113.
*forleden

|
Var (jeg) ovre paa den anden

30 Side Floden. PalM.Venus.30. man . . kunde
høre Lystighed ovre fra Gjenboens. Gold-
schm.Hjl.I.lO. Der var en Mursvend og
ha'de Omforandring a' en Kælder ovre
i Brolæggerstræde. KLars.KV. 38. (han)
spurgte, om han vilde med til Bords eller

spise ovre hos sig selv (d: i sit eget værelse).

ÉJeppesen.P.142.
||

(bornh.) paa Sjælland
ell. i den øvrige del af Danmark uden for
Bornholm (jf. over sp. 1372 *^ «). Han hører

40 til disse hersens Socialister, som de har saa
mange af ovre.AndNx.TPP.21. Han tjente

i Sommer paa en Gaard i Nærheden (o:

af en gaard ved Rønne) og har fra 1. No-
vember taget Plads ovre.BornholmsTidende.
yiil925.2.sp.3.

II jf. der-, her-, histovre:
dér sidder Direktør Mogensen ovre. PoZ.

^*kl934.Sønd.4.sp.2. 1.2) (jf. III. over 16.8;

nu næppe br.) m. h. t. overgivelse, kapitula-
tion. Fæstningen er ovre. Leth.(1800). VSO.

50 1.3) (jf. III. over I6.4) betegnende, at noget
befinder sig under andre forhold, om-
stændigheder, i anden tilstand, paa
andre hænder olgn. I Marine (o : et maleri)
er han (o: en maler) ovre i en banal na-
turalisme. PoZ.'Vs^P^i.i^.s;?.^. 1.4) (jf.lll.
over 16.6J (knækket, brækket, hugget osv.)

itu paa tværs. Tag dig iagt, Brettet er
ovre. JHSmidth.Ords.105. At ro op imod
denne Vind og Sø var for hans Kræfter

60 umuligt. Ovenikøbet var den ene Aare
halvt ovre.Drachm.PV.51. 1.5) (jf. III. over
16.8) i stilling som præd., om forbigaaende
tilstand: forbi; svundet; (m.h.t. noget ube-
hageligt:) overstaaet. Heller ikke gik han
. . før al Faren var fuldkommen ovre. Rahb.
Fort.II.421. Vi . . disputerede undertiden;
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saa løb han bort, og kom igien, naar
Hidsigheden var ovre. Oehl. Er. 1.185. en
Stikkelsbærgren var slaaet imod Frøken
Brandts Ankel. Smerten var hurtig ovre.
GoldHchm. VIII. 122. * Vogterdrengen

|
..tit-

ter ud om Bygen snart er ovre. Kaalund.
FD.84. Den dithyrambiske Stemning var
ovre. Galsch.SR.236. Sygdommen er ovre.
OrdbS.(Lolland), t.6) (jf. III. over 23.8; nu

gåulen på et hufi. Moth.068. V80. MDL.
MO. Sparrerne var saaledes anbragt, at Hu-
sets Overdel — Ovringen — blev ret stejl.

AarbFrborg.1918.19. AarbKbhAmt.1928.H13.
Ovs, en. (8j. skrevet Oks. Skjoldb.JJ.86).

flt. -e. {ænyd. d. s. (i ssg. ousbor^, sv. dial.

ufs, fsv. ups, ops, no. dial. ufs, oldn. ups,
upsi, mnt. ovese, holl. oozie, oht. obasa, eng.
eaves, gat. ubizwa; besl. m. op; dial.) den

i rigsspr. kun alm. m. overgang til bet. I.5; 10 nederste del af straataget, til første syning;
i stilling som præd., m. h. i. tid: forløbet;
(gaaet) forbi; omme. Min Tid . . er ovre.
JBaden.Tacit.II.334. Gud være lovet, at

den Tid er ovre; den værste Deel af den
Vårede i to ^2ir.Sibb.11.160. VSO. jf.Feilb.

2) (jf. u. III. over 3.6 slutn.; især talespr.)

som præp.: ude over en vanskelighed, gen-
nem et vanskeligt tidsrum olgn.; over (III.

8.6). denne Vanskelighed er han ovre.
Kierk. VII.423. han havde ikke mere Med- 20

følelse behov og skulde ikke mere yde
Medfølelse, han var ovre det. Kidde.AE.1.
317.

VI. ovre, V. -ede. {no. dial. ovra, oldn.

ofra; til oldn. ofarr, se IV. ovre; dial.) hæve,
løfte, rejse op; næsten kun refl. (ell. i pass.:

MDL.399): rejse sig; hæve sig; knejse; bryste

sig; blive aarvaagen; fatte mod; tage en be-

slutning; oppe sig. NBlich.ViumPræstekald.

tagskæg. MDL.6.22.395. Vejleder i Mu-
seerne ved Folevad. (1906). 27. Feilb.

II
ogs.

d. 8. s. Ovsbord. Aarb Vejle.1930.7.

ovsa, interj. ['musa] {sideform til hovsa;
l.br. i rigsspr.) d.s.s. hovsa, VII. hov 1

kanden hun staar ellers deri"
01-

Ovsa,

'iSaa skal I vel giftes? smst.193. OrdbS.
(Sjæll).

Ovis-bord, et. ogs. Voksbord (Moth.
V248. Hedebo.l2. AarbKbhAmt.1928.317),
Vobbord olgn. (OrdbS.(Møn, Falster)), {ænyd.
ous-, vosbor(d); af Ovs og I. Bord 1; dial.)

mellemrummet ml. tagskægget og remmen (den
øverste bjælke i bindingsværk), ell. den fjæl,
det halmknippe olgn., hvormed dette rum tid-

ligere lukkedes. Moth.A221(kusbøT). MDL.
22.94. Thiele.III.194. Feilb.BL.35. (han)
kravlede helt inde ved Ovsbordet, hvor

(1795). 162. MDL. 394. 399. Krist. Ordspr. 30 Straataget og Loftet stødte sammen. HUss
237. Feilb. || ofte i forb. ovre sig i sædet.
*Der Ravnen hende saae, han ovret sig i

Sæde,
I
Hver Fier var fuld af Fryd, Cu-

rage. Lyst og Glæde. Tychon. Vers.249. han
begyndte at ovre sig i Sædet og gav med
en heroisk Mine Stiftamtmanden dette ..

SvsLr.JySaml.IV.341. Feilb.

VII. ovre, V. se III. ore.

I. Ovret, en, et. se IL Ore.
II. Ovret, et. se IL Ovre.
III. ovret, adj. {afl. af IL Ovre; dial.

(jy)) '^i^i ^wn som sidste led i ssgr., om træ-
sko : hvis overdel er af en vis (ved 1. led nær-
mere angivet) art. langovret. Folkedrag-
ter.32. Feilb. stakketovret. smst. paa
Fødderne (havde han) store træovre Træ-
sko. Aalborg Venstreblad:^^fil922.5.sp.l.

Ovrin^, en. {ænyd. d. s. (Kalk.III.400.
BjKornerup. FS. 30); afl. af IV. ovre; jf.

IH.141. Feilb.

Ovsel, en, et. se Oksel.
ovsen, adj. se oksen.
Ozon, en. [o'so'w] {ty. ozon, eng. fr.

ozone; dannettilgr.bzeiVi, dufte, lugte; især
kem.) navn paa en (1840 af Schonbein op-
daget) modifikation af ilt, der virker
stærkt iltende; aktiv ilt; (uden for fagl.
spr.) ogs. om ren, iltrig luft Meyer.^ OpfB.^

AQ 11.21. (jeg har) hørt Blåskoven suse, åndet
dens Ozon i min blæstpinte Lunge. Kidde.
H.334. *Det regned i Morges, da Stjer-
nerne svandt . . | og Muldjorden dufter
af syrlig Ozon. KWiinstedt.Nælder.(1929).
49. billedl.: hvor var det en stor Tid,
da Bjørnson tordnede og bagefter gjorde
Solskin og Ozon i Luften. JVJens.NA.l5.

jf.: (Walt Whitman) havde en mærkelig
,, . . . „, kvægende, ren, ozonagtig Personlighed.

Øvring (afl. af øvre) og dial. ovning (afl. 50 NM0ll.VLitt.III.68O. en ozonholdig ren
af oven), d. s. (MDL.398. FrOrundtv.LK.
255); dial.) Æ. s. .9. IL Ovre; især om over-
delen af et hus, tagværket. Ouring . . kaldes

let Luft. EKomerup.LatinskAmerika.(1926).
116. jf. Ozonlampe, om lampe, der op-
suger tobaksrøg olgn. og saaledes renser luften.

15*



P, et. [pe-'] Bøysg.ÅQ.2. flt. -'er. 1) navn
paa sproglyd (jf.F-Maal). Rask.Ret8kr.68.

Jesp.MFon. 60. Brøndum-Nielsen.G G.1. 70.

2) navn paa bogstav. Moth.PO. Et lidet

^.vAph.(1764). skulde det eogang komme
saa vidt, at hin afskyelige jødisk-tyrkiske
Atheist (o: Lessing) . . ved ugudelige Ræn-
ker . . fik det store P i SPeersort forvand-
let til et lille p — saa er det ude med
Troen her i Hamborg. Bagge8.L.I.195. rent
psykisk, som man siger (uden at udtale
p'et). ERode.JP.97. 3) som forkortelse for
ord, der begynder med P (p), fx. Pagina,
piano (s. d.)

|| p. a., T for lat. pro anno, om
aaret, aarligt (jf Annoj; særlig ved angi-

velse af procent. Meyer.^ Ejortø.Æ.45. ||p.c.

(p. C), se Procent.
Il p. m. (P.M.), se Pro-

memoria.
|| p. m. (p. M.), se pro(mille).

||

p. p. (ell. pp.j, (nu især emb. ell. spøg.) for
lat. praeter plura, med mere (jf. I. mere 6).

med begiering om hånds bønder . . maatte
tilsiges Kiørsel og videre p. p. Cit.1789.

(AarbVends.l924.179). nu især anv.ved titler

ell. ordener, hvoraf kun de væsentligste an-
føres: Høivelb. Herr Etatsraad Ingemann,
Commandeur af Dbrog., R. af Nordst. pp.
Hauch Br.l09. saa skal I straks se en prima
Greve, Kammerherre p.p. igen. AHenning-
8en.DGE.57. KraksBlaaBog.1933.25. (sj.)

med forstærket bet: p. p. p. (ell.p.pp.), for
lat. praeter plurima, med meget mere. om
Stræben efter at vorde Gud liig, om Kjær-
lighed til ham og Næsten . . om Fuglene
og Lilierne, om Haarene, der er talte,

p.p.p. Cit.l813.( Grundtv.B.I.186).
|| pp. se

Kianissimo. || p. s. (P. S.), se Postskriptum.
p. t., for mlat. pro tempore, egl.: paa et

givet tidspunkt (i fremtiden); nu alm.: for
nærværende tid; (nu) for tiden; i øjeblikket.

JBaden.FrO.310. det er den p. T. billige

Ekstraassistance, der virker saa tillokken-

de. JernbaneT.V3iP54.i.sj9.5. jf.: I Polemi-
ken . . falder (forf.) saa drabeligt og re-

felløst ud mod sin p. t. Fjende, at han ikke
an komme tilbage i Stilling igen.Da^

Nyh.^'>M934.9.8p.6. || h. p., se H 4. || o-p
op I se op 9.2.

I. Pa, en. se Papa.
II. Pa, en. [pa-] flt. (i bet.: bryst(vorte))

-er (Feilb.II.791a*^). {lydord, til dels for-
kortelse af Patte; jf. I. Na; dagl., barnespr.
ell. spøg.) die; bryst (2); taar (jfFsLtaar);
ogs. om brystvorte ell. (kvinde)bry8t (jf.
D&H.). „Naar nu Jens har faaet sin Pa*,

saa sover han nok til jeg kommer igjen,"

sagde Ane, idet hun lagde Drengen ved
Brystet AntNiels.FL.il. 135. Peter fore-
slaar . . at de skal gaa om til (nabokonen),
at bitte Søster kan faa Pa'en . . „Her
kommer vi med bitte Søster. Maa hun it

10

nok faa en Ta&r.'* Skjoldb.G.160. Feilb.\\

især i ubest. f. uden attrib., i forb. faa, (ville,

skulle) have pa. KGBrøndst Fædrenes
Synd—.(1895).52. vilde vi have „Pa", saa
fiK vi Pa, om det saa skulde være tyve
Gange om Ba^en. DagNyh.Vil925.9.sp.l.
(vulg.) som afvisning: I skulde hellere gå
hjem til JeresMor ogia.FsilTomKri8t.EA.78.

III. pa, interj. se pah.
I. Paa, en. [på-'J flt -er. (ænyd. d. s. (i

ss^. paafær, paafuglefjer), æda. pa(i), som
tilnavn (Brøndum-Nielsen. G G.1.4 01), oldn.

Såi
(som tilnavn, jf.: Olaf Paa, Eier af

[iardarholt paa ls\and.Oehl.XI1.266); gen-
nem meng. pa (oeng. pawa, pea, jf. eng. pea-
cock, ty.pfau) fra lat.pavo; j/'. Paa-fugl,
-hane, -høne; poet., arkais., sj.) \ d.s.s.

Paafugl. *af Asken Fønix stiger
|
Med

den danske Studigaard (o: den nye uni-
M versitetsbygning 1836) . .

|
Ej saa stor er

Struds at finde, | Og saa pæn er ingen
Fa&.Grundtv.BS.VI.154. *En Dag som
Stork og Paafugl gik,

| Begyndte Paaen:
„Kjærel

| De røde Støvler, som hun fik,
|

Hun bærer ei med Ære. '^ Schaldem.Fabler
for Vngdommen.(1852).59. NMøll.EL.15.

II. paa, præp. og adv. [på, pw] Bøysg.
AG.67. trykstærkt i alm.: [på'] smst.24. i

forb. m. tryksvagt pron.: paa mig ['pmmOai,
30 ipåmWai], paa os ['pcnWcns ,'på('J(os], paa jer

['pwiWCT, 'pooWjBr, 'påOjBr], paa den ['pm-

d(a)n, 'påd(8)n,'da^/. 0^8. 'pa'en], paa det
['pmda, 'påda, dagl. ogs. 'pa'e/], paa dem
['pm-, 'pådæm, -d(a)m] påa. åem. Bøysg.AG.
199. jf. UnivBl.1.325. Verner.262. \\ arkais.

ell. dial. oppaa. Kingo.85.403. Sort.BS.F4^.
Fal8t.0vid.32. Bror8.17. Blich.(1920).XIV.
151. JakKnu.CD.8. Feilb. kritiseret af Eolb.
Orthogr.118. jf. der oppaa (u. derpaa^. \

40 ipaa (jf.jy. epaa (Feilb. u. pk), ifra (u. fra^,

(i)gennem, (i)mellemj. *iSaa skal engang
vel

I
to Solskinsgubber (o: vi to som gamle)

\

møde hinanden ipaa enYej. FrNygaard.O.
122. {ænyd. (op)paa fepaa (Brøndum-Niel-
8en.GG.I.399)), glda.uppa, oppa, pa(a), æda.
uppa, pa ('o^s. uppæ, oppæ ofl.; se 8mst.397.

402), run. pa, sv. no. på, (sen.) oZdw. uppå;
opstaaet af op og IV. aa (jf. m.h.t. dannelsen
udi u. III. i^ m. bortfald af forlydsvokalen ||

50 minder om gi. kasusform (dat.) styret af paa
flndes i udtr. som paa fode, færde, sinde,
stalde, tide, tinge, veje ofl.; om (nord) paa
lands se Land 8.8; om paa mands se I. Mand
2.2; jf. ogs. paahaands |j i mange tilfælde har
paa modsvarende udtr. med III. i (hvor mange
/*or6.m. paa findes anførte); se DGrammat.
II.348ff. Høy8g.S.131ff.l39ff. Madv.SS.3ff.
NatTid.^V8l924.Aft.l. BerlTid.*U1932.Aft.4.

jf. SoS.XVIIL227ff. MM.1909.145ff.l910.
60 49ff.)
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A. som (foranstillet elL, spec. i bet. 2.4

(se u. II. komme 49.ij og 13.8 og 6, efter-

stillet) præp.
a. m. h. t. sted (stilling, bevægelse) ell.

stedligt følt tilstand, egl.ogialm. (mods.

III. i i) m. stedsbetegnelse, der har bet. af en

(oftest vandret) flade uden tydeligt op-

fattet stedlig afgrænsning, ofte m. fore-

stilling om relativt høj beliggenhed.

beliggenhed, fremspringende form, spec. m. h. t.

halvø, landtange olgn. Niorfve var en af

Smaakongerné paa Upland. MaZ^<S^if.454.
•Bøgeskove . . |

Hvis Lige . . |
Selv ei paa

Saxland findes. Oehl.HK.14. *Hurral Fri-

hed paa Yy2iiinQvsing\Blich.(1920).X.yi.5.

(jf. Heib.Poet.IX.132. alm.: i, se u. Danne-
vsmg). Beboerne paa Stevns. Trap.*7J/.<26'5.

Privatbanen paa Mols. DaaNyh.^/i 1934.5.
1) ved udtr. for stedsbestemt ophold Id spec. (nu ikke i alm. spr.) i forb. m. Amt (3):

(forbliven, væren), i berøring med, un
derstøttet af (en del af) en ell. anden (under-
liggende) bærende, støttende ting (alm. i forb.

m. adv. som bag, for(an), henne, inde, in-

den, midt, nede, neden, omme, oppe, oven,
ovre, ude, uden paa olgn., jf. bag-, for-,

inden-, ovenpaa osv.).

1.1) i al alm. *En Aristophanes (o: en
udgave af A.), som trofast var indbunden,

|

(godset) ligger paa Roeskilde Amt. Stampe.
1.14. Fiskeleierne Hornebek og Villinge-
bek paa Cronborg Amt. Mall.SgH.48. Cit.

18l2.(SoranskTidsskr. V1.211). FDyrlund.
Vds.23. Kalk.IL93a''\ || m.h.t.øer (tidli-

gere spec. (jf Høy8g.S.134) om mindre ell.

fjernt liggende øer, nu næsten gennemført,
undt. ved navne paa øer, der udgør et rige

ell. en verdensdel; nogen vaklen foreligger dog
Blev efter slaget paa en halvdød Rector 20 (endnu) navnlig ved Sjælland, Fyn, Island

fvindea. Holb. Paars. 54. See eengang alle

mine Papiirer ligger . . paa Gulvet. sa.Stu.

II. 10. Det romler paa Loftet. Høysg.S.257.
(han) saae ham staae paa (alm.: i) For-
stavnen med blussende Kmåer. Ing.EF I.

38. *Paa blanken Hjelm Fjerbusken nik-
ker. Winth.Haandt.5. Kalvekød . . laa op-
klasket paa Køkkenbordet.^an^.5(T.i8. der
var saa fredeligt og stille paa den Plet,

(ved hvilke paa er almindeligst), Irland samt
Grønland (m. præp. paa især i nyeste tid,

emb., fagl.)). (voldsmanden) bør . . at straf-

fis paa Holmen (o: paa Bremerholm) i Jern
sin Livs Tid. DL.6—7—1. en bonde paa
SsLmsøe.Holb.DNB.215. Mange norske Fa-
milier havde . . sat sig ned paa Grønland.
Mali. SgH. 257. Generalerne i Fyen og
paa Langeland. Cit. 1812. (SoranskTidsskr.

hvor de ssid.Jørg.HV.32. paaStortoppen. 30 VI.217). Man siger: . . paa Møen, paa Fal-
ster, paa Langeland, paa Samsøe, Als,paa
Ærøe, Femern, paa Malta, paa Bornholm,

Scheller.MarO. paa plads, se Plads.
1.2) m.h.t. lokaliteter i naturen olgn.

*Polidorus dig i Hast skal leede op | I

Jordens Indvold og paa høyest Bierge-
top. Holb.Mel.II.4. Mand kand see de paa
Breden af Søen staaende Blomstre saa na-
turligen i Vandet afskildrede. Clitau.PT.
122. *Langt højere Bjærge saa vide paa
Jord

I
Man har, end hvor Bjærg kun er

Bakke.GrMn(i^v.PS.y.65.*Dansken var fred- 40 Padder findes der ingen paa Island. 5a
løs i Skov og paa Hede. smst.VI.234. *paa
Mark og paa Eng

| Gaae Smaapiger i Flæng.
Ing.P.78. *Paa Vossevangen der vil jeg
boe,

I
Der voxer Kløver over Høie. Hauch.

SD.I.199. paa (alm.: i) hele Jordens Rige
(er der ikke) nogen Mand, som jeg agter
lige med dig. Gylb.III.170. dem, der ikke
ere hjemmevante paa Stranden. Drachm.
LK.47. Regnen . . var trængt ind til ham

o. s. V. Men: i Sielland, i Fyen, i Lolland,
i Sicilien, Irland, Island etc.VSO.(jf. MO.).
paa Sjælland vil kun ganske enkelte Gan-
ge høres. Madv.SS. 5. *Fjernt paa (alm.:

i) Japan gav hun (o : en høne) \
sit før-

ste spæde Kluk. Rich.I.31. Paa Sjælland.
JVJens.Skibet.(1912).25. Af Krybdyr og
Padder findes der ingen paa Island. 5al
IX.608. (men: i IslsLnå. BerlTid.*hl934.M.
11). den eneste private danske Station

paa Grønland . . blev grundlagt . . i 1908.

PoU*/il934.9.sp.5. jf. BerlTid.V^1932.Aft.4.
8p.2. se videre i sp. 9^^^- \\m. h. t. (overflade

af) hav, sø olgn. Rigets-Raad (lod) bygge
et skib paa samme søe (0: Skanderborg sø).

Holb.DNB.215. jeg seer vel, du est kun
vant at fare med en Esping paa Aaer og

gjennem Hyttetaget dernede paa Mosen. 50 Bække. Robinson.I.12. det saae ilde nok
Pont.S.104. Sidsels Mand faldt den 18' April

Saa Dybbøl (0: Dybbøl banke ell. skanse).
^Svends.H.49. Ved Hohøj, heldigvis ikke

paa Højen, er rejst en Mindesten for Steen
Steensen Blleher. DanmHVC.571. (være)
paa dansk, fremmed grund osv., se I. Grund
1.2. her paa jorden, paa den bare jord,
gaa paa jorden ofl., se Jord I.2, 2.3. paa
det jævne, se I. jævn 6. paa kysten, se Kyst

ud for Gyldenløve paa (nu alm. : i) Kiøge
Bugt 1710, da de Svenske kom.OecouT.
¥.67. flere smaa Skibe . . laae til An-
kers under Grødøe paa (alm. : \) Farvandet
mellem Marstrand og Gottenborg. MaW.
SgH.237. *paa Borgens Grave ruger |

Der
en grøn og skimlet Hinde. Heib.Dv.ll3.
Slaget paa Rheden. Hrz.D.I.172. *En Ko-
kosnød

I
paa Havet flød,

|
omtumlet vildt

1. paa landet, nord paa lands, paa lands- 60 af Voven. Kaalund.140. paa en Bugt.Schel-
byen ell. landsbyerne (o: ude paa landet),
se Land 3.3, 6.2, Landsby, march, marchere
paa stedet, se I. March 1, marchere 2. ny
paa egnen, se II. ny 3. || i forb. m. stednavn,
der betegner landsdel, landskab olgn.; i

rigsspr. nu kun m. særlig forestilling om høj

ler.MarO. Vi laa jo let paa Vandet, da vi

(havde) tomt Skib. Buchh.FD.97. paa Ha-
vet blæste en haard '^ordenstorm.smst.UG.
paa fjorden (nu 1. br. i fjorden, se Fjord^,

paa søen (d. s. s. paa havets osv. jf. bet. 1.8

:

Paa Vandet (under Overfarten) led han
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meget ondt.F50. || spec. i udtr. for vands
dybde, som: paa to favne vand, (paa et sted)

hvor vandet er to favne dybt; hvor der er to

favne (fra overfladen) til bunden; ogs. (jf.

bet. 1.7) m. h. t. hvad der ligger paa (hav)-

bunden : med to favne vand over sig. de an-

dre sprank eller svømmede i Land, men
ieg sanck paa 2 a 3 Al: Vand. Æreboe.l2.
Den stakkels Tønnes ønskede i dette Øje-
blik, at han laa ude, hvor Kaptajnens Fla-
sker laa, paa tyve Favne Vand. jDracAm.
PV.62. paa lavt Yand.Schelhr.MarO. jf.:
Havmanden skaber hende enVerdens Her-
lighed paa Dybet. HCAnd.Breve.1.299.

iJ3) m. h. t. bebyggelses-, beboelses-
forhold olgn.

II
m. h. t. by ell. bydel (i alm.

spr. nu 1. br. undt. ved betegnelser for bydel

(kvarter) paa- bro (Nørre-, Sønder-,Vester-,
Østerbro) og -holm (Gammelholm, Slots-

holmen) samt Frederiksberg og Christians-
havn; jf. NatTid.^Vsl924.Aft.l). Ude paa
Christianshavn, paa Hjørnet af Strandgade
ogTorvegade, ligger en stor gammel Gaard.
CBernh.NF.Xif.r. Eostr.DT.9. m. h. t
(selvstændige) byer, især (men nu sj. i alm.
spr.) saadanne, hvor der (mere) tænkes paa
naturforholdene (beliggenhedpaa en halvø,paa
den aabne strand: paa Skagen, paa Dragør^,
ell. saadanne, der er opstaaet omkring (og
er knyttet til, afhængige af) et slot, et større

industrielt anlæg (bjerg- ^ krudtværk) olgn.

(paa Fredensborg, paa Frederiksværk, paa
Køros). *(som musiker) band ej eftergav
paa Scaven (o: Skagen) nogen anden. Holb.
Faars.816. (jf. Pont.D.113). H. S., Mur-
mester paa ¥TeåeiishoTg.Cit.l724.(Seeger.
Freden8borg.(1915).22. jf. smst.38.116.117).
Han har en Søster paa Røraas. Ctf. i 754.
(HolbergAarbog.1921.280). Letizia . . fødtes
paa Ajaccio . .lliQ.Brandes.KVJ.37. Sta-
tens Fabrikker paa Frederiksværk. Of/osen.

VE.III.320. Om dette mit Liv paa Dragør
har jeg mange Erindringer. iMi8J5ranisen.
0.24. jf. (sjæll.): paa bruges i Stedet for
i, naar Talen er om et Fiskerleje. Der
siges paa Hornbæk, paa Skotterup . . paa
Kastrup, Dragø(r). OrrffcS. paa lejet, se IV.
Leje 3. || m. h. t. (aabne) pladser i en by,

(aabne) færdselsaarer. Hvo som over-
falder sagisløs Mand paa Torvevej, Torv,
Gade, eller i Stræde. DL.6—9—24. Dit (o:

fuds) Ord er en Lygte for min Fod, og et

.ys paa min Sti. Fs.l19.105. paa Hjørner af
Gader (1907: paa Gadehjørnernej. 3fa«/i.

6.5. Est du en honnet Cavalier, saa møder
du mig Klokken 8 i Aften paa Grønland
(o: en plads ved Kastellet i Kbh.).Eolb.Vgs.
(1731).III.l. Paa Slots-Gaarden stode 12
Kongelige Trompetere. Slange. Chrl V.782.
Har du kanskee spillet Klink ved Slagter-
boderne paa Ulfeldtsplads eller Langboldt
paa YæWeåen? Erz.XVin.23. I Gaderne,
paa Boulevarderne, mødte hans nysgjer-
rige, søgende Blikke Spadserende. woZ(Z-

8chm.I.319. Drengene lege paa (nu: i)

Skolegaarden.JlfO. nu gik de andre Drenge

paa

og drev Top ude paa de soltørre Gader
eller hopped til Maane paa Grusvejene
omme bag Byen. Jørg.EV.2 7. paa havnen,
paa det til en havn hørende landareal, m.
(oplags)pladser, pakhuse, kontorer osv. Pelle
færdedes meget paa Ha.vnen.AndNx.FE.II.
80. KnudAnd.(BerlTid.^V4l 926.M.2.8P.1). se

videre u. Gade (3.i), Hjemvej, Krigs-, Kær-
ligheds-, Mordsti, Nedvej, Opvej, Skillevej,

10 Strøg, Stræde, Vej ofi. spec. (især ved an-
givelse af bopæl) ved gadenavne, hvis sidste

led er -bro gade, -boulevard, -vej, -vold
og enkelte andre, samt ved navnene paa gamle
hovedgader (opr. aabne hovedveje) som Nørre-,
Sønder-, Vester-, Østergade og (i Kbh.)
Købmagergade (jf. Madv.SS.7. NatTid.'Vs
1924.Aft.l. BerlTid.*/4l932.Aft.4). etViin-
HuuspaaKiøbmager-Gaden.I^oi&.y^s.JJ.S.
midt paa Østergad e.J5a^^e.s.X.J.6. Gid For-

20 aaret bringe Sundhed og Glæde i det kjære
Hjem pasi (alm.: i) OvergaåelECAnd.Breve.
1.547. *Der bor en Bager paa Nørregade.
Børnerim.1.12. tidligere sagde (man) ^paa
Hoppens Længe" og „paa Kosengaarden".
Madv.SS.7. (man siger:) paa (nu ogs.: i)

Vestergade, men i Ny-Vestergade, fordi

den sidste ikke er nogen Hovedgade.imn.
en ubetydelig Hørkræmmer paa Vester-
gade (i Kbh.). Font.DE.V. 102. det lar-

30 mende Liv paa Vesterbros Passage. Jør^.
LT. 118. U (nu næppe br.) i udtr. for vej

(færdselsled), som man følger for at komme
til et vist maal: ad. Hvor farer man til Fre-
derichsborg herfra? Svar: — paa Konge-
veyen. Eøysg.S.132. efter nogle Dage an-
kom han paa Nordkanalen til Belgiens
Grændse. Eauch.lV.414. de vandrede til-

bage paa den samme Vei, ad hvilken de
vare komne.smst.I.207. du skal ikke vende

40 tilbage ad den Vei, paa hvilken du kom
(Chr.Vl: den vey, som du haver gaaet;
1931: den Vej, du kom). lKg.13.9. jf.: Un-
der Malerbordet blev Brevet . . afgivet;

og — skjøndt Moderen . . var nærværende
— ankom Svaret paa samme Yei-Blich.
(1920).VIII.99. paa landvejen, se Land-
vej 1. overf.: (man skal ikke) gaae paa
lange og vanskelige Krumvej e til et Sted,
naar man kand komme derhen paa en

50 Gjenvej, som erligesaa tryg.jBøt/s^.iPr.iT".

„paa den Vei kommer I aldrig til Maa-
let." — „Paa Omveie endnu mindre.**/*?^.

VS.IJ.89(jf.Omve\). (fagkritikerne) komme
aldrig paa en naturligVei til deres Domme,
men maa reflectere dem til Alt. Eauch.
Br.90. paa rettens vej, se Ret. || m.h.t.
bygning, opholdsrum olgn., naar hertil

knyttes en forestilling om højere beliggenhed

ell. bygningsform (slot, herregaard, større of-
60 fenilig bygning, raadhus, universitet, større

skolebygning , hotel, forlystelsesetablissement,

hospital(s- værelse),(forretnings)kontor, fabrik
olgn.), til dels vekslende m. i (jf. HL i \.i),

idet paa især bruges, naar der mindre tæn-
kes paa bygningen ell. rummet end paa den
hertil knyttede virksomhed, spec. i uegl. steds-
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udtr. som optræde paa teatret, gaa paa
seminarium, staa paa værksted(et), være
paa fabrik olgn. (jf.: *De træffes i en
Kroe

I
. . jeg selv i Kroe vil drikke . .

|
An-

mærk dog, Læser! dette:
| Jeg immer

gaaer paa de honette.Pfcss.i56j. *Tage
Mus

I
. . Høvedsmand paa Riberhus. Z)i^C7.

nr.30.4. Commendanten i eller paa Ca-
steWet. Eøysg.S.202. Bogen bliver næppe
at faae paa (nu: i) nogen Boglade. sms^.

234. Alt blev nu snart stille paa (nu alm.:
i) denne Fløi af Slottet. Ing.KE.1.22 7(jf.
Hauch.IV.236). *End sees paa Rosenborg
Klædet, |

Som kongeligt Blod haver vædet.
Blich.(1920).XXin.32. Jøderne paa Hald.
smst.XI.16e. (maskeraden) skulde holdes
paa Klubben.sms^.Z7/..58. Forhandlingerne
S2i2i(alm.: i) Folkethinget den 28de Januar.

hih.Pros.Y1.413. vrøvle og drikke „Ot-
terter" paa en eller anden Viinkjælder.
Oversk.L.274. *Kejseren boer paa det høje
Slot. Hostr.SpT.II1.14. Der sidder han ene
paa sit Arbeidsværelse. Kierk.II.277. *Det
var en Aften paa (nu: i) Tivoli

|
Endnu

i Carstensens Dage.Bøgh.D.I1.308. (jf.
CMøll.M.IIL231). Paa Badehuset (o: bade-
anstalten). Bich.1.41. Generalen er paa Bil-
lardsalen; Grevinden . . er i Havestuen.
Schand.UM.20. Justitsraaden fik opspurgt
en Plads for Charlotte paa (ogs.: i) en
Præstegaard, hvor hun skulde lære Lsmd-
husholdning. sa.SB.266. *vi feired (dagen)

\

Paa Kroen. Drachm.DM.21. Du (o: en se-

minarielærer) (kan) lægge Spørgsmaalet
frem paa Klassen i en Dansktime. Thorsen.
Afh.111.30. (jf.Hjortø.GU.31). en vel be-
fugtet Frokost paa Bellevue. KLars.GHF.
1.207. paa et Værft. Scheller.MarO. Soph
Clauss.L.98(se l.Blsiå S.i). Thuborg.F.179(se
Korrektur 4;. (N. N.) Søger Arbejde paa
større Gaarde og i Mergelleier.PolitiE.^/ii
1924.1. (de havde) været paa Kunstmuseet,
spist paa la Eeine. JacPaludan.UB.43. jf.

faa 1.3: Som flere andre Nybodersdrenge
avde den lille Frederik et Sted at gaae

paa, som det hed. I sin Fritid besørgede han
Byærinder . . bar Vand op . . og børstede
Støvler.M Gjørup.Kbh.skeEventyr.(1884).21.

jf: for et Par Dage siden, ude paa (nu:
i) Hr. Oberkammerherrens Have (o: land-
stedet Blaagaard).Gram.Breve.206. paa bør-
sen, huset, kontor(et), en kvist, paa lo-

kum(met), natbeværtning, raadhuset, told-
boden ojl., se Børs, Hus (9.2-4, lO.s) osv.

faa, have lys (blus) paa møllen, se I. Mølle
1.2. om (endnu til dels vaklende) brug af
Éaa (og i) se videre u. Anstalt 2, Etage 1,

[otel 2, Kafé, Kammer 1, Kontor 1, Kvist 2,
Rigsdag, Sal, Skole, Stald, Stokværk, Stue,
Teater, Værelse, Værksted, Værtshus oft.

1.4) (jf. bet. l.h) m.h.t. ting, der (paa
grund af sin beskaffenhed, if. sin særlige ind-
retning, bestemmelse) tjener som bærer
af noget (overliggende, fastgjort osv.), som
(nødvendigt, naturligt) grundlag, som bag-
grund ell. (vandret, lodret, skraatliggende)

støtte for noget ell. (tillige) som middel
ell. redskab ved en vis virksomhed ell. til-

stand (ofte m. tilnærmelse til forestilling om
et aarsagsforhold). jf. bet. 8.i: Ved Steinach
havde man anlagt en Sehacht paa Kobber.
Sieffen8.(PhysBibl.XVII.51). fine velsorte-

rede Spisekartofler, avlet paa let Jord .

.

leveres. JernbaneT.^^/il934.12.sp.2. || m.h.t.

sted (ting), hvor(paa) et levende væsen an-
10 bringer sig (gaaende, siddende, liggende) m.

vedk. ting som støtte, underlag, sidde- ell.

liggeplads olgn. (Jesus) var i Bagstavnen,
og sov paa en Hovedpude. Marc.4.38. De
spiser paa Jorden paa M&tter.Pflug.DP.
1040. *Paa Eders Loybenk da I nok en
Time sover. Holb.Paars.87. *Søvn paa bare
Straae

|
Kan tryg og qvægsom være.Zet-

litz.Poes.315. *Kong Knud sad stor og
mægtig paa sin Throne. Oehl.L.1.122. *Der

20 sidder nederst af Alle
|
Paa Bænken, med

Ryg til Væg | En Pebling, de Morten mon
\2^åe. Blich.(1920).XIV.161. *Høit paa en
Green en Krage |

S^id. Beib.Poet.V11.364.

*To Drosler sad paa BQge<\v\st.Winth.YI.
46. Folkene er paa Ræerne. Scheller.MarO.

I Skoven findes (edderkoppen) almindelig
paa Gr&n.NaturensV. 1919. 341. Broderi,
forest. nogle Børn ved og paa et Bord.
PolitiE.KosterbV/8l925.2.sp.l. sidde paa en

30 stol
i
(men i alm.: i en lænestol; se Læne-

stol^, have (osv.) svin paa olden, se H. Ol-

den 1. tage kramsfugle paa røunebær,
skyde harer paa rugen, (jæg.) d.v.s.: naar
de opholder sig i (og æder af) rønnebær osv.

Bogan.I.152. Nor'dsjællF.II.89. paa godt
føre, se I. Føre. jf: (skovningen foretoges)

hen mod slutningen af vinteren, helst på
h&rfrost. SvendbAmt.1920.5. i talrige (faste)

forb. som (være) paa gulvet, paa katedret,
40 (staa) paa kirkegulvet, (gaa) paa line, (holde

sig) paa maatten, (staa) paa meder, (være)
paa natstolen ell. natskrinet, (ligge) paa
rede, paa sengen, (sidde, ligge) paa en
sofa osv., se Gulv (l.i). Kateder osv. ligge
paa æg, se L ligge 2.i. gaa, sidde, staa

(som) paa naale, se Naal 1.2. faa (noget)

paa vuggen, se Vugge. m. overgang til flg.

het.-grupper : (være) paa koturnen, (gaa)

paa krykker, (løbe) paa skøjter, se Ko-
so turne osv. || m.h.t. ting (brugsgenstand olgn.),

der tjener som beholder olgn. steriliseret

Mælk paa Spande. DagNyh.^Vil921.8.sp.5.
der er mere (vin, øl, kafie osv.) paa dun-
ken (jf.I.Bunk 1.2j, paa kanden (Wied.
Thum.32), paa tønden osv. der er ikke
mere (olie) paa lampen (jf. Lampe j. have
penge (ell. mønt^ paa lommen, se L Lomme
2.2 og Mønt 2.2. vand paa maskine, se Ma-
skine 1.2. jf. krydderi paa suppen u. Kryd-

60 deri 2. have noget paa en (flad) tallerken

(jf. HL i l.i). spise paa guld (se Guld 1.2^,

sølv osv. have ild paa komfuret, skor-

stenen osv. (se I. Ild 2.i;.
II
m. h. t. befor-

drings- ell. transportmiddel, føre noget
paa en Uest.Høysg.S.llO. *Een paa en Hest,

en anden paa én Stud
|
Forsøger paa fra
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. . Død at slippe. Bagge8.ComF.91. *(skjol-

det) bar, som Vugge, til Sjølunds Bred
|

Kong Skjold paa Baad over Havet. In^r.

BSE.VI.181. om et Kvarteer sidder haa
paa Jernbanen (o: i toget). StoreBededags-

aften.(186é).22. Menneskesønnen (skal)

komme paa (1819: i) Himmelens Skyer.
Matth.26.64(1907). bære paa guldstol,

transportere paa hesteryg, ride paa (sin)

kæphest, se Guldstol (3) osv. (køre) paa
cykel, se H. Cykel, køre paa en (aaben)
vogn olgn., se H. køre 5.i. rejse, køre osv.

paa (nu olm. : med (HE.S.!)^ dampskib, jærn-
bane, sporvogn, se Dampskib osv. || m. h. t.

flade, fremspring olgn., som noget er

(ligsom) fæstet til ell. berører (i hængende, hvi-

lende stilling olgn). Hatten henger paa Kna-
gen; paa Sømmet.Høysg.S.lSi. *Paa Sværd-
knappen støtted' han Lænden. Blich.(1920).

XKlil.St. (inde fra stuen) saae jeg et Par
Ansigter paa Vinduesruderne, der for-

svandt saa hastig jeg kastede mine Øjne
derhen, smstX111.154. *Paa Brynien stod
Korsets Tegn. Ing.RSE.VL250. Paa en . .

Klædebærer hænge forskjellige Klæd-
ningsstykker. PaiM.FIZZ.54i. Maanen er
paa Himmelen. NatTid.y9l923.Aft.l.sp.4.
Tasken hang paaVægge n.Poit<i£?.®/ioZ 924.4.

Frakke .. Opslag paåÆrmerne med 1 Knap
paa hvert Opslag, Baandbesætning . . i Ryg-
gen og paa KvsLveii.sinst.Kosterbl.^'^/sl925.1.

sp.2. han har noget Cfor meget, steg osv.)

paa gaffelen
i jf. bet. 9.i: (han er) hvidere

paa Tænderne end Melk. lMos.49.12(19.31
afvig.), m. overgang til bet. c, i talrige (faste)

forb. som: staa paa grund, se I. Girund 3.2.

der er (et) hul paa papiret, (et) kors paa
døren, en plet paa kjolen osv., se Hul (1.4)

osv. hæfte, ligge paa, se H. hæfte 5, 1, ligge 5

(jf. Magt 4.4j. liave noget paa kistebunden,
se Kistebund, have en klemme paa en, se

I. Klemme 2.2. bygge paa en klippe, se

I. Klippe 2.1. hvad der klæder paa graat,
klæder ikke paa blaat, se H. klæde 6.2.

holde knappen paa pungen, se II. Knap 2.

en knude, en kurre paa traaden, se Knude
(I.I.1), Kurre (I.l og 2.1-2). kvadratet paa
en linie, se I. Kvadrat 1. lade geværet paa
røgen, se V. lade 3. sy noget paa (o: over)

en vis læst, se I. Læst 3. der gror mos
paa noget, se IL Mos 1. (dyrke) paa mur,
se I. Mur 1. sidde som muret paa noget
olgn., se mure 2.1. det rider paa naglen,
paa de høje nagler, se I. Nagle 2. være
paa finansloven, paa (valg)listen osv., se

Finanslov oso. det har meget, intet paa
sig olgn., se IV. have 6.6. jf. bet. 12: lag paa
lag, sten paa sten olgn., se Lag (2.2), Sten.

jf. bet. 1.8: hænge paa (d)en, se hænge 7.5.

jf. bet. 14.1: holde paa noget, se holde (II.

1.2, 2.2, 3.6, 4.2, 13, 42). II
spec. m. h. t. legems-

del, bære en Kurv paa Hovedet; paa Ar-
men. Høysg.S.134. (have) en Byld paa Ar-
men. smst.lS6. Et Saar paa Foden. smst.

•Næse, Kinder,
|
Og hvad man ellers paa

et Ansigt imåer. Bagges. DV.I.147. *naar

jeg en lille Papakalot | Paa Hovedet har,
|

Og ikke kan læse Aviserne godt
| For-

uden G\2iV.PMøll.l.60. det er den Klud,
som Moder bandt om Niels Hollænders
Finger; jeg saa, han gik med den paa Fin-
geren i Gaar. HUss.TH.142. saaledes i tal-

rige forb. (ofteuegl.) som: have noget paa
haanden, være paa de rette hænder, bære

f)aa hænderne, have noget paa halsen,
igge en paa hjerte, have paa hjerte, haa-
rene rejser sig paa ens hoved, med graad,
taarer paa kina(erne), have klæder paa
kroppen, ring paa fingeren, sko paa fød-
derne, slaa krøller paa halen, paa næsen,
have et ord, en bøn, noget paa læben (læ-
berne), have dun paa læben, haar paa
tænderne, holde (sig) paa maven (af lat-

ter), være paa alles munde, have noget
paa munden, have, sidde (en) paa nakken,

20 bære musketten paa nakken, have kold
sved paa panden, have noget paa ryggen
osv. jf. bet. 8: have noget paa fornemmel-
sen, følelsen, grebet, haandelaget olgn., se

Fornemmelse (2) osv.
|| (jf. bet. l.ej m. flg.

personbetegnelse (pron.). jf.bet. 8.1: der
var ingen Lyde paa (1981: ved) ham fra hans
Fodsaale og indtil hans Hovedisse. 5Sam.
14.2.5. have visse manerer, noder paa sig,

se IV. have 6.6, Manér 2, Noder, jf: Det
30 er og en pockers Fnising paa dig, Momel

ingen Ting er dig til Maade. Holb.UHH.
ProLSsc. Det er en Evigheds Flæben paa
den Fige.Wess.LbF.74. Fauldb.SS.III.35
(se Friskfyrsnitj. nu næsten kun i særlige

udtr. , dels m. h. t. hvad man bærer hos sig,

fæstet til sin dragt, i sine lommer: Huus-
holdn.(1799).III.147. sjældent bar (han)
Cigarer på sig. Blaum.Sk.l49. Penge og
andet, der fandtes paa Strandvaskere.

40 SvendbAmt.1927-28.16. Han havde . . haft
Dolken paa sig, da han gik bort om Af-
tenen, og haft den paa sig, da han kom
hjem. DagNgh.y3 1934. 6.sp.3. Jeg har . .

ikke ti Øre paa mig, Resten er oppe i

Lejligheden. BerlTid.^ya934.Sønd.6. sp.2.

have en lomme paa sig, se I. Lomme 2.8.

pengene sidder løs(e) paa ham, se II. løs
2.2. dels m. h. t. renommé olgn.: have et
godt lov, navn, ord, renommé paa sig

50 olgn., se Lov (III.2) osv. have skik, ro, tid

paa sig, se Skik osv.

1.5) (jf bet. 1.6-7^ m.h.t. den del (flade)
af en ting, der angives at danne den
(nedadvendende ) bærende, støttende
del, være understøttelsesflade, støtte-

(punkt) for tingen (i en angiven stilling).

Lene sig paa sin Albue. Røysg.S.295. (stor-

ken) stod og hang paa det ene Been; stiv,

som om den var gjort af Steen. Bogan.I.
60 74. (hans) hjulede Gang paa de dranker-

tynde Husarben. Kehler.(Fol.^Vs 1921.7.sp.5).
især i udtr. som gaa, staa paa benene, staa

paa enden, staa, være paa fast fod, paa
faldende fode, gaa paa hænder, paa hose-
fødder, hosesokker, staa paa hovedet, dreje
sig paa hælen, staa paa (nøj)kant, ligge paa
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knæ, paa maven, paa næsen, (træ) paa ro-

den, paa ryggen, paa siden, paa tæerne,
uegl.: paa kamp-, Krigs-, letfod, paa ler-

fødder, ligge paa ladsiden osv., se Ben (1.3),

Ende (LI), Fod (l.s, 7, jf. II. falde 2.i, frisk

8.1 samt Felt-, Freds-, Kantonnements-,
Omgangsfod ofl.), Haand (12.9) osv.; m. over-

gang til bet. 9.1 : halte, hinke paa det ene
ben olgn. (se halte osv.); m.h.t.flyveredskah:
*uglen svæver sagte bort på bløde brede lo

v'mgQT.NMøll.E.17. hilledl: Kjender Du det
Ord, Elizabeth: at fare oppaa Stormens
Vinger I JakKnu.CD.8. især i forb. være
paa vingerne, se u. Vinge. jf. bet. 1.7: ligge
paa lige køl, paa ret køl, se I. Køl 1.2.

^•6) (jf- bet. ll.i^ m. h. t. den ting (hel-
hed), hvoraf noget udgør en (tilhø-
rende) del (i bet. svarende til gen.-forb.).

han kom nær til Døren paa Taarnet (1931

:

Taarnets Indgang j. Dom. 9. .55. en Mand, 20

som begge Armene er afskudt paa. Holb.
Ul.II.5. jeg (forstaar) det heel vel, men
det kunde bryde Hovedet paa en anden.
8a.Er.I.2. fww^løberMundenpaahendesom
Hiulene paa en Post-Voga. sa.Vgs.(1731).
1.6. Haaadens Fingre, eller bedre. Fing-
rene paa Haanden. Høysg.S.183. (han havde)
trukket en Haarsime gjennem Brystet paa
en lungesyg Roppe. Bagger.1.62. *Nu sprin-
ger Livets Porte op,

|
de Porte paa den 30

store Stad. Stuck.SD.61. Hun raabte hen
over Hovedet paa Felix. Bers.G.107. top-
pen, topfiguren paa kransekagen, kronen
paa værket, se Kransekage l.i, I. Krone 6.8.

jf.: Nu slog Klocken 12 paa Postmesterens
Yerck. Holb.Kandst.n.3. Gud ved, hvad
han har set på den Sminkekrukke (o: be-

undrer hos hende). TomKrist.EA.31. spec.

dels (nu 1. br.) i udtr. alt (det, der er)
paa en, hele ens ydre, ens ansigt, lemmer 4Q

osv. alting paa dig er forduncklet, forvis-

ned og affalden som et afhugged Blom-
ster. Holb.Ul.1.8. (han) skar Maven op, og
trakte ham Tarmene udaf Næsen, saa det
hoppede og sprang alt det der var paa
mig. Historie omUUpilsOvermand. (1 724). B
3v. Tychon.Vers.265. se videre u.lll. leve
5.2, Liv 7.2. dels (især dagl.) i forb. m. be-

tegnelse for en persons legemsdel, sjældnere
psykisk egenskab olgn., især ved udtr. for 50

voldsom, ublid behandling, forfølgelse (umid-
delbar efterfølgen; jf. bet. h) olgn., som fx.
løbe, smide (noget) i gabet paa en, være
lige i halen ell. hælene paa en, vride hal-
sen om, skære halsen over paa en, slaa
hovedet ned i maven paa en, falde, komme,
være i kløerne paa en, ryggen klør paa
ham, der sidder en farlig knebber paa
ham, gøre hovedet kruset paa en, sejle,

være i kølvandet paa (et skib), lukke, 60

stoppe munden paa en, raabe, tale i mun-
den paa hinanden, være i nakken paa en,
slaa et øje ud paa en olgn. jf.: et Middel .

.

til at nedslaae Modet paa Bønderne i Nord-
\?indene.Stampe.I.255. jf. bet. 1.4: haanden,
munden sidder løs paa ham, se IL løs 2.2.

1.7) (jf. bet. 1.5 og 8) i udtr. for stilling,
retning, beliggenhed, (ligge, staa) paa
(li^e) linie, paa rad, se Linie (1.1.4), Rad.
II

t udtr. for, at noget befinder sig i en vis

stilling, ved et vist punkt, har en vis retnina
i forhold til en normal stilling osv.; i forb.
som (være, staa, ligge, sidde osv.) paa fald,

paa vid gab, paa gering, paa gru, paa halv,
paa hel, paa hug, paa hæld(ningen), paa
klem, paa kogepunktet, paa kors, paa
kryds (og tværs), paa kurs, paa langs, paa
(den) led, paa alle leder (og kanter), paa
lige, paa lud, paa længden, paa nippet,
paa skak(ke), paa skraa, paa skøns, paa
snur, paa tværs osv., se Fald (I.2.i), Gab
(2.3) osu.

I)
i udtr. for beliggenhed (tilstede-

værelse, ophold) i forhold til (til den ene ell.

den anden side af, i en vis retning i for-
hold til) en (nævnt ell. ved situationen be-

stemt) ting. (Nationalmuseet) maa af Hen-
syn til Brand ikke ligge for tæt paa Byg-
ninger til andet Brug. Fol.V*1927.10.sp.S.
følge en paa fode(n), se Fod 1.5. især i

forb. som paa bagsiden (af), paa højden
af, paa den kant (af byen), paa (lige) linie

med, paa midten (af), paa siden, den nord-
lige side, paa begge sider (af), paa (alm.:
i) udkanten af osv., se Bagside, Højde (1.8

og 6.3) osv. have et skib, land olgn. paa
laaringen, se Laaring. overf. (til dels m. bet.

af fordeling): paa hans side, paa fædrene,
mødrene side, paa mødrene, paa ens part,

paa ens vegne, se Side, Mødrene (L2)
osv.

II
i udtr. for beliggenhed (tilstedeværelse,

ophold) med et vist mellemrum i forhold til,

med en vis afstand fra en (nævnt ell. ved
situationen bestemt) ting. *intet Sted, | .

.

paa mange Miile (o: i miles afstand, om-
kreds)

I
Forbandet være skal, hvor slige

Beene hviile. Holb.Paars.247. *den frygte-
lige Hule,

i

Som Alle flye paa tusind
Skridt. Oehl.S0.127. Der var ikke . . en
Sandgrav, ikke et Vandhul paa en Fjer-
dingmiil deromkring, uden den jo blev
randsaget. Blich. (1920).XX. 134. »Jorden
selv er som en Stjærne, | hvis klare Strå-
ler roligt smile — | fordi den er på Tusind
Mile. Blaum.Sib.65. spec. m. h. t. afstand fra
et sted, man nærmer sig til: Paa en halv
Miil (nu: paa ^/a mils afstand j eller før
seer man kiendelig Kiøbmands- Husene.
IslKyst.18. (naar) man nærmer sig Skiæ-
ret paa nogle Cabellængder, da maae hol-
des lidet af, for at gaae Norden om det.
8mst.35. jf. bet. 4: naar du kommer et stykke
paa Hiørnet (nu: naar du er et stykke fra
ell. lidt før du kommer til hjørnet olgn.)^

saa maa du blæse i denne (vægter-)Vihe.
Holb.llJ.V.9. paa mange mil(e)s omkreds,
se Omkreds 4. nu næsten kun dels i særlige

forb. som: paa (en vis) afstand (se Af-
stand 1^ paa frastand, paa langt, nært
hold (se 1. Hold 7.2-8, jf. Nær(kamp)hold;,
paa klos hold (se IL klos 1 , jf. Kloshold;,
paa (tyve skridt) nær (se I. nær 1.2 slutn.,

6.4, jf. IL Haar 3.i, Kanonskud 2, lang 7.2;,

XVI. Rentrykt "/i 1935 16
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paa skud(hold), paa skudvidde ofi. dels (m.

overgang til bet. 2j i udtr. for ringe ell. ingen

(væsentlig) afstand fra et vist punkt til et

givet maal, ell. (overf.) i udtr. for nøjagtig-

hed, præcision, overensstemmelse i en bereg-

ning ell. angivelse; i udtr. som passe, stemme
paa et haar, paa en prik, paa en øre olgn,,

se II. Haar 3.i osv. jf. bet. 3.i: Hånd fore-

giver, derved . . hvad Time det er . . paa
et Minut at kunde sinvise.LTid.l732.3L io

•Astronomen kan paa et Secund | Fra
Evighed til Evighed beregne, |

Naar (stjer-

nerne) gaae ned og naar de atter tændes.
Hrz.Xll.169. paa . . nær, se I. nær 4.2. jf.
bet. 7.3: paa det nærmeste, se nærmest
(1.4, 2.8). Il

m. overgang til bet. 3.1, m. bet. af
inddeling olgn., i udtr. som paa den første,

sidste del af rejsen, paa (den) første (Heib.

Poet.VIII.95), sidste, femte mil (se Mil i;,

paa slutningen af turen olgn.; dial (jf. (be- 20

gynde) forpaa u. IV. for 19, sp.WO^""): *alle

de Andre (o: høstfolk) \
Begynde paa for

(o: forfra, ved den forreste ende af skaaret)

igjen. Blich.(1920).Xl V.149. jf. Feilb.U.5.

1.8) (ofte m. overgang til bet. 2.8^ i uegent-
lige stedsudtryk, m. styrelse, der betegner

en (stedsbestemt) virksomhed ell. tilstand;
ofte m. bet. af gentagen, vanemæssig,
almindeligt forekommende virksom-
hed ell. tilstand, ogs. (jf. bet. 13-16J m. 30

bibet. af hensigt ell. formaal (fx. gaa paa
frieri, paa rov osv.) ell. m. forestilling om
en tilstundende, nær forestaaende til-

stand ell. udvikling (fx. staa paa spring,
være paa valg olgn.;jf. ligge paa (en) rejse

u. I. ligge 7.1-2^. (han) døde paa (nu: under
olgn.) Torturen med en overmaade stor

Frejdighed. LTid.1725.631. Paa (nu hel-

lere: ved) deres Brylluper og andre Sam-
qvem, leve de tarvelig, sætte ingen Ære 40

i at kunde drikke. EPont.Atlas.lL220. *og-
saa jeg er kun her paa Træk

|
Og haver

andensteds hjemme. Blich.(19'^0).XX.221.
Paa hele Reisen (saalænge Reisen varede)
var han munter og oprømt. FSO. jeg er
gaa Søgen om en Svend. JPJac.I.291. vi
avde . . sovet Side om Side paa Fore-

læsningerne. ^aw^'.SÆJ.^. Feststemte Agra-
rer . . som var inde (o: i Kbh.) paa en
glad Aften og drev den af her efter 50

T\ie2^,Tet.Egeberg.P.14. Søren var ude paa
K2in2i\z.The\de.Skjoldb.SM.24. Han skulde
til sin Hytte i Granskoven. Han havde
været paa Kurvesalg. HuldaLutk.L.!.?. jf.
bet. 3.1: du (skal) faae Lov til at dand se
paa hans BrjWuit.Ing.KE. 1.120. i talrige

forb., især som udtr. for (bevægelse (rejse,

vandring olgn.) ell. ophold under) udførelse af
en vis virksomhed, som ('være olgn.) paa ar-

bejde, paa besøg, paa dagleje, paa farten 60

(paa langfart), paa lerie(ophold) (^paa Som-
merferie. Gravl.J.83), paa flugt, paa frieri,

oaa fægt, paa færde, paa galejen, paa ind-
køb, paa jagt, paa kofiardi, paa luffen, paa
lur, paa lærkesjov, paa opmaaling, paa
raad (med), paa rejse (fod-, gennem-, rund-

rejse), paa rov, paa spring, paa togt, paa
udkig, paa vagt olgn., se Arbejde (I.2.i) osv.

(staa) paa indgang, se Indgang l.i. fare,

gaa paa kap, se II. Kap. (være) paa klap,

se II. Klap 2.1. have paa kost, se III. Kost 1.

rejse paa sit haandværk, paa professionen
osv., se rejse samt Haandværk (I.2) osv. jeg
var Geseli og reiste paa Snedkerhaand-
værket. Hrz.JJ.11.30. jf.: en tydsk Lærd,
som paa Botaniken vilde fodvandre op
gjennem Halvøen. Blich.(1920).XXVIIl.
122. Der var altid Glæde i Vente, naar
Moderen var ude paa Handelen. iV^Jejjjje-

sen.HH.21. \\ spec. i udtr. for deltagelse i en

(af flere) især i et større (offentligt) lokale

udført virksomhed (underholdning olgn.), som
(vddve olgn.) paa auktion, paa bal, paa kol-

legium (o: forelæsning), paa komedie, paa
koneert (Ing.LB.IIl.41. Bang.ToSørgespil.

(1891).80), paa lektie (o: forelæsning), paa
marked, paa maskerade, paa møde, paa
opera, paa prøve (paa et teater), paa skue-
spil, paa vælgermøde olgn., se Auktion osv.

II
m. overgang til bet. 2.8: være, gaa paa

fouragering (Blich.(1920).XV11.42), paa
kommers, paa lystighed olgn. paa omgang,
se Omgang 3.3, 4.2, 5.2

|| (jf. bet. 2.8 slutn.;

især dagl., jarg.) i forsk. udtr. i forb. m.
være; dels i forb. m. adv. med som udtr.

for, at en person i en vis henseende, paa et

vist omraade følger med (tiden), er med, ikke

staar tilbage olgn.; se III. med 13.i, Node 4.2

ofl.; spec. (jf. den sp. 608^^) i udtr. som det
ell. den er jeg (ikke) med paa ell. er
du med paa 'den? som udtr. for, at vedk.

(ikke) er enig med den anden part, billiger

en vis plan (om fælles optræden, fælles mor-
skab olgn.), forstaar meningen med en vis

ytring olgn. *Gine, du dejlige Mø, — er

du med paa den? Danmarks syngendeMand.
Nr.l.(1883).15. Schand.BS.47. jeg sætter
ikke mine Fødder der paa Gaarden mere!
Er Du med paa den? Wied.Fæd.361. kom
han godt fra (fisketuren), skulde han ikke
knibe . . Folkene . . var svært med paa
den alle sammen (o: syntes, det var en god
idé). FalkRønne. K.98. være med paa
(d)en, (jarg., vulg.) høre til de (fuldt) er-

farne, indviede, spec. m. h. t. solderi, skarns-
streger olgn. („være medpaa noderne"). Pige-
barnet vilde ikke ha' ham, fordi han var
lidt for meget med Tpasi'en. KLars.UR.105.
sa.KV.8. dels (jf. hænge 7.5; vulg.) i udtr.

være paa'en, være i en uheldig, ubehage-
lig situation ell. tilstand (om den, som det er

galt fat med, som der er noget galt paa færde
med), (en) lille Pige, som at der var paa'en
(0: tiltalt (for løsagtighed)) for tredje Gang.
KLar8.DM.19. Naa, er han nu paa'en igen
(o: fuld)\ ÅaBrodersen. HavekolonienDane-
vang.(1931).5. Han var paa'en (o : arbejds-

løs), sagde han. PoW9l933.Sønd.l2.8p.2. det
er . . længe siden. De har været paa'en
for Betleri. Ekstrabl.^ya934.8.sp.5.

2) ved udtr. for stedsbestemt bevægelse
(retning olgn.) ned ell. hen til, til berøring
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med, understøftelse ved (en del af) en ell. an-
den (underliggende) hærende, støttende ting.

(uden for faste udtr. i alm. i forb. m. adv.
som bag, hen, ind, midt, ned, om, op, over,
ud paa olgn.J.

2.1) (svarende til bet. l.i) i al alm. Aaron
skal lægge begge sine Hænder paa den
levende Buks tioveå. 3Mo8.16.21. (Jeppe)
tar (o: fører haanden op) paa sit Hoved og
faar en Guld broderet Nat-Hue i Haanden. lo

Holb.Jep.II.1. min Hielm, som den Bra-
silianske Dronning von Saba . . satte paa
mit Ridderlige Hoved. sa.Ul.1. 6. en Tie-
nere lar et Glas falde paa Gulvet. sa.Bars.
11.12. „kan Du ikke . . practisere dette
her Malerie ind paa (den unge dames) Nat-
bord!" . . (jeg) tog Maleriet . . og satte det
paa behørigt ^Xeå.Blich.(1920).XXV.20.
*Man steg paa Stol, man sprang paa Bord.
Winth.NDigtn.UO. et Par nøgne Pige- 20

fødder traadte ud paa den runde, dug-
vaade Stenhelle foran Døieji.AaseEans.S.?

.

2.2) (svarende til bet. 1.%) m.h.t. lokali-
teter i naturen olgn. (dyret) springer
mange Fod langt fra een Klippe paa
(alm.: til ell. over paa olgn.) en anden.
LSmith.DN.20. *Nattens Storm forslog et

Skib paa disse Kyster. Ew.(1914).V.6. *føl-

fer med paa Marken ud,
|
Hvor Hyrder

øre Nyt fra Gud. Grundtv.SS.I.391. *Li- 30

den Kirsten synker paa (alm.: ned paa ell.

til; Havets Bund. Eeib.Poet.IX.16. 6 Roer-
karle . . sang Barcaroler for os, medens
vi stak (o: roede) ud paa Søen.ECAnd.
Breve.J.205. lægge ud paa Reden. Scheller.

MarO. gaa ('drage osv.) ud paa næsset, op
paa bakken, ned paa stranden osv.

\
(men:

over til Fyn, ned til Møn, op til Island osv.).

trække (en jolle) paa land olgn., se Land 5.2.

rejse, flytte (ud) paa landet olgn., se Land 6.2. 40

2.3) (svarende til bet. l.s) m. h.t. bebyg-
gelses-, beboelsesforhold olgn. \\ m.h.t.
bydel (paa lignende maade som ved bet. 1.8).

Hele Familien er gaaet paa Frederiksberg
for at drikke The, høre Klokkerne ringe
og spise varme Hvedetvebakker. /S/ore^e-

dedagsaften.(1864).7. De fulgtes ad langt
ud paa Østerbro. JVJens.EE.55. han tog
ind paa (ell. til; Slotsholmen osv. \\ m. h. t.

(aabne) pladser, (aabne) færdselsaarer 50

olgn. løbe (hen) paa Torvet. Eøysg.S.137.
(hun) bad Theodor at føre hende paa en lille

Sti, som ene kunde sees af dem, der nøie
kjendte den i Forveien.Eauch.U1.392. Da
de kom paa (nu alm.: ud paa) Strandvejen,
trak nogle deres Tobakspiber op af Lom-
men. PMøll.1.293. Fru Læssøe er igaar
flyttet ud paa Gamle Kongevei. ECAnd
Breve.1.547. (de) var komne op paa Svine-

a (o: en promenade i Eoh.).JVJens. 60

Kort efter slap han ud paa Strøget

rygg<
D.61.
Igen. smst.136. jeg maa (tage) ind paa
Østergade, hen paa Nørrevold(gade) (24
ell. nr. 24) osv.

j komme ud, ned paa ga-
den, kaste, sætte paa gaden, se Gade 3.i.

saaledes ogs. i faste udtr. (ofte overf.) som

bringe paa bane, bringe, føre (en) paa
sporet, paa vildspor, paa (rette) vej, se

Bane (II.2.2) osv. gaa paa marked, paa tor-
vet, se Marked 1, Torv. snakke op paa
(o: ad) væggene, se Væg. || m. h. t. (højt-

liggende) bygning, opholdsrum olgn. op
paa det runde Tsi&rn.Eolb.Bar8.(1731).I.2,
Jeg vil min Troe oppaa Skoelen (o: skole-

stuen paa 1. sal), og give mig i Kast med
Skoele-Mesteren.«a.JM/..9sc. Vægterne kom-
me ind og raabe: paa Raadstuen I Hunde
aWessimmen. smst.l3sc. jeg (blev) indladet
paa en Sal, hvor der stod et dekked Bord.
sa.Usynl.I.l. Jeg kom paa (nu: i) Bog-
laden, saa fick hånd at vide at jeg var
Author til den Politiske Nachtisch. Eom
Grønneg.lY. 241. Jeg faaer føre ham hen
paa en Viinkielder. smst. 1.263. Drago-
nerne . . ride hjem paa (nu: i) Qvarte-
rene. MB. 1775.610. Jeg ankom i mit
Logis, blev modtaget med kold Høflig-
hed, gik paa mit Yiere\se.Blich.(1920).
XII.141. jeg (var) utilfreds med mig selv,

da jeg kom paa min Stue. ECAnd.SL.179.
medlemmerne (samledes) til en fællesspis-
ning . . hvorfra man begav sig ud på (nu:
(ind) i; Tivoli. Filologmødet.1876.24. (jf.
Gjel.VG.68. BerlTid.*U1932.Aft.4.sp.l). han
kom op paa sit Gavlkammer. Jørg.E V.30.

Skal du (o: en journalist) over paa Bladet
i Mten? TomKrist.E.23. Bliver jeg syg,
maa jeg rende paa Hjælpekassen og tigge
om Lægehjælp. Fallada.B.169. saaledes i

talrige faste udtr. som sætte (sit ur) paa
assistenshuset (Argus.l771.Nr.l4.3), paa
huset (se Hus 9.2;, paa laanekontoret;
komme, skulle paa huset (se Hus 9.3-4 og
10.3;, paa lokum (met) (s. d.); komme,
bringe paa ladegaarden (se Ladegaard 3;;
lægge sig ind paa et hospital (se IL lægge
86.2;, (tage) paa hotel (se Hotel;, (sætte)
paa stald ('se Stald;; (bringe) paa banken,
posten, posthuset, se II. Bank 1 osv.

2.4) (svarende til bet. \.i) m. h. t. ting,
der tjener som (naturlig, nødvendig)
bærer, grundlag, baggrund, støtte for
noget (ofte m. bibet. af middel, redskab
olgn.). Saa hængte jeg en Ring i hendes
Næse og Armbaand paa hendes Hænder.
lMos.24.47. *Gud . . strøer sin Trøst op-
paa min M2id.Eingo.85. *Messe Hagelen
paa Præsten han har lagt. ^oZ&.Paars.^5 7.

nand satte sig paa sin Best. sa.Jep.Il.3.
de tre dømte Riddere . . sattes paa (alm.: i)

en Baad og forsynedes med Øse og Fyr-
t&\. Ing.EM.111.110. *Timerne saa sagtelig
gled hen,

|
Liig sølvklare Perler, der dra-

ges paa en Snor. Eauch.SD.1.153. Otto .

.

fulgte mig paa Vognen (0: hen til post-

vognen). ECAnd.BC.lJ71. Uden at klæde
sig af, lagde hun sig paa Sengen. SMich.
S.69. Gevær paa Skulder \ Scheller.MarO.
I Korsør kom vi paa Toget. SvendbAmt.
1921.39. Hun hældte frisk Vand paa en
Blomsterv&se. ErlKrisf.E. 68. det lykkedes
ret hurtigt at sætte Vognene paa Sporet

16*



247 paa paa 248

iseii.JernbaneT.^^/il93i.6.sp.4. sadledes i tal-

rige (faste) udtr. (ofte overf., som udtr. for

fremkomst af nye tilstande, forhold olgn.),

som sætte ell. stikke boller paa suppen
(se II. Bolle 2j, stikke en ende paa noget
(se I. Ende 8.5), udøse sin galde paa en
(se I. Galde I.2J, gaa over paa andre hæn-
der, faa, tage, give noget paa haanden
(se Haand 4.3 og I2.9;, lægge sig ell. en
noget (nær) paa hjerte ell. paa sinde (se

I. Hjerte 2.i, I. nær 3.5, Sind>, hoppe paa
noget (se III. hoppe 3 og Limpindj, stikke,

sætte ild paa (et has), kaste jord ell. muld
paa (lig), komme paa ens kappe, tage paa
sin kappe (se II. Kappe 1.4), komme smør
paa brødet, ny vin paa gamle læderflasker
(se II. komme 25 og Læderflaske), der kom
ham en rædsel paa (se II. komme 49.i; j/.:

det er ligesom jeg saae det grummeste
Vildsviin alleene i en Skov, saadan Red-
sel fick jeg paa mig. Holb.Tgb. V.8), lægge
kortene paa bordet, sætte paa eet kort,

sætte kruseduller paa, komme (op) paa
sin kæphest, fæste ell. sætte (sin) lid (og
love) paa en (se I. Lid 1 og II. Love l.i>,

lime, lodde (noget) paa (en ting), lægge
(noget) paa (en. osv.; se II. lægge I.5, 7 ofl.,

jf. II. Huldj, kaste lys paa noget (se I. Lys
4.3), kaste, smide paa møddingen, det er
vand paa hans mølle (se 1. Mølle I.2), sætte
noder paa folk (se Noder), gyde, hælde,
kaste, slaa, øse olie paa ilden (se I. Olie

1.2;, tage (klæder) paa sig ('se tage), komme
paa tronen; jf. bet. t.i: sætte lugt paa noget,
se I. Lugt 1.1. sætte melodi paa, se Melodi 1.

oversætte noget paa et andet sprog, se

oversætte 6. jf. bet. 7.4: der gaar fire pægle
paa en pot olgn., se gaa 6.2 og 6.4.

2^) (svarende til bet. I.5J m.h.t. den del
(flade) af en ting, der angives at
danne den (nedadvendende) bærende,
støttende del, blive understøttelses-
flade, 8tøtte(punkt) for tingen (idet

denne bringes i en vis stilling), jf. Fod-,
Hovedstilling: Omdanner man en Ho-
vedstilling eller et Skraaleje til en Fod-
stilling, kaldes det Vending paa Fod, en
Sædestilling eller et Skraaleje til en Ho-
vedstilling, da Vending paa Hovedet; kun
sjældent anvendes Vending paa Sædet.
LeopM.eyer.FP.26l. især i udtr. som bringe,
hjælpe paa benene, paa fode, falde paa
hovedet, stille paa (høj )kant, falde (lægge
sig, kaste sig) paa knæ, paa maven, paa
næsen, vende (sig) om paa ryggen, paa
siden osv., se Ben (1.3.5) osv. komme, bringe
paa ret køl, se Køl (I.I.2). w. h. t. flyvered-
skab: komme paa vingerne, se Vinge.

2.6) (svarende til bet.l.i) i udtr. for stil-

ling, hældning, udstrækning olgn. hæl-
de, læne (sig) (op, ind) paa, se hælde (II. 2.2

og 6.2), læne (II). grænse, støde paa, se

grænse (II.l.i) osv. naa en til, synke i til

midt (op) paa livet olgn., se Liv (U.i), midt
(1.1), naa (1.6). jf. bet. 2.7: ligge, vende
nordpaa olgn. (se nordpaa ofl.).

2.7) (jf. bet. 13 og III. i 2.2; m.h.t. ma al
(angrebspunkt) for bevægelse, angreb,
blik olgn., (især) m. forestilling om en sær-

lig hensigt med ell. virkning af bevægel-

sen osv. jf. drage, sejle nordpaa osv. (se

nordpaa ofl.). ||
(især ^, Tj i udtr. for sej-

lads, fart ad ell. i en ved et vist endemaal
angiven (fast) (handels)rute, ell. for en paa
saadan fart ell. paa trafik- ell. postforbindelse

io hvilende (fast) (forretnings) forbindelse
med en vis (fjernere) lokalitet. Monsr.Wesling
. . har correspondance paa Stokholm. Lange-
bek.Breve.28H. (han) førte i flere Aar Skib
paa Vestindien. C^ern/i. F/J.505. De Damp-
skibe, der maatte være dirigerede paa
Aarhuus, ville . . gaae til Randers. Cit.1848.

(EFibiger.Tidsbilleder.(1904). 156). Trafik-
ken paa Købeuhsiva.JernbaneT.^^/il934.9.
sp.3. jf.: Hans druknede paa Amerika, da

20 han var taget ud som Msitros. Drachm.STL.
331. jf. bet. 13: Vi (d: danskerne) hade store
Interesser paa RaslsiRå. AndNx. MD. 103.

Københavnske Banker diskonterer ogsaa
Veksler paa Norge og Sverige.Regneb Købm.
11.52. især i forb. fare, gaa, handle, sejle

paa (Kina osv.), se fare (II.I.2), ^aa (4.i) osv.

II >^ ni. h. t. militære operationer, især

maal for angreb. Min Sygdom hindrede
mig i at bivaane Feltoeget paa Norge.

30 KomQrønneg.V.128. Mall.SgR.393. Kej-
seren besluttede derpaa at genoptage
Operationerne paa Berlin. NPJensen. Na-
poleon. (1904). 200. (gøre) anfald, angreb,
udfald paa, se Anfald osv. fejde, ka-
nonere, skyde paa, se fejde (II.2) osv.

skyde paa maal, se I. Maal 1.2. krydse paa
(o: efter) fjenden, se krydse (L 5.2-3). i

skakspil: Fienden . . sætter sin Dronning
eller et Taarn paa den (0: en officer foran

*) kongen) f som da ikke kan trækkes af Veien,
uden at Kongen bliver Skak. S/cafc.^i 775j.

26. jf. bet. 2.8 slutn. : *Flink, mine Gutter,

Raa dem \g\exi.MiGroscopet.l856.Nr.37.1.sp.2.

(m. overgang til bet. 13 og 14^ i al alm. i

udtr. for bevægelse ell. virksomhed med
retning mod en visting, sadledes at bevæ-
gelsen naar denne (standser ved den ), især m.
forestilling om pludselighed, voldsomhed (sam-
menstød, angreb) olgn. en Kvinde kastede et

so Stykke af en MøUesteen paa (1931: ned paa)
Abimelechs Hoved, og knuste hans Hoved-
Eande. Dom.9.53. *En Sølv-beslagen tyek
[omerus . . traf med saadan Fart paa en

Magisters Pande.HoZ6.Paars.55. Sende Exe-
querere paa Bonden for Restanzer. Høysg.
S.71. Vi have . . spillet Klink paa Kirke-
muren i Degnens Skole som Poge. Oehl.

XIV.5. (jf.smst.XX.176. sa.Er.I.13. Oversk.

L.23. alm.: op til ell. (i)mod, se IV. Klink).
60 Hun foer i Mørket paa et Træ. Bang.T.l 10.

styre lige paa Tønden. Scheller.MarO. Der
var run paa Nationalbanken for at faa
Guld eller Sølv. MRubin.(TiUk.l917.I.143).
Kursen blev sat paa det røde Fyr. Buchh.
FD.115. (kalven) gik lige ind paa Baasens
Trævæg Gang efter Qsing.JacPaludan.UR.
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66. jf. II. bære 9.io: Lokomobilet . . har
været anbragt saaledes, at Vinden bar
paa Bygii'mgerTie.MinT.1919.B.296. saa-

ledes i talrige (faste) udtr. (ofte overf.) som
bide paa (krogen), falde paa (en tanke),

fare (løs, ind) paa, flyve paa, gaa (løs)

paa (se gaa 9.i, 88.i), gaa, løbe, støde paa
grund (se I. Grund 3.2, II. løbe 16.i;, komme
(ind) paa, løbe, rende, støde, træffe paa;

frive sig paa (se 1. give 11.2^, kaste, liste,

ure, mase, ijjænge, slaa, stjæle, vælte sig

(ind) paa; faa fat paa, faa fingre paa, gribe
paa, faa kram(met), nam, tag paa; hidse,

pudse en hund paa en, jage, kaste, køre,
sætte en paa døren, slaa potter paa dørene,
sætte et skib paa grund, sætte en ud paa
nogen; døren lukkes paa en ('se IV. lukke
l.iy, falder i paa (hælene af) en, slaas i

paa ens næse (se I. Næse 10.7^; kaste, sætte
foragt, kærlighed, klaffer, klik, lyde, mis-
tanke paa en (se II. kaste 7.3, II. Foragt
1.1, II. Klaffer osv.)y skyde skylden paa en,

kaste vrag paa noget oZ^w.; aande, blæse,
puste, vifte paa olgn. jf. bet. 1.4: tælle paa
knapperne (se II. Knap 2), kysse paa (haan-
den, korset osv.). banke, baske paa olgn.,

se bet. 14.2. || m. betegnelse for et levende

væsen, især person (som hensobj.), i udtr.

som rende en paa dørene (se 1. Dør 3.2j,

følge en paa hælene (se I. Hæl 3.2^, gaa
en paa klingen, paa livet, løbe en paa
armen, paa ærmet olgn.j tage en paa le-

veren (se I. Lever 2.i^, sætte en kniven
paa struben (se I. Kniv 2), gaa, falde (en)
paa nerverne (se I. Nerve 2.2^; skyde, give,
drikke, brænde (en) paa pelsen (se Pelsj;
især i udtr. for tildeling af slag, prygl:
faa, give (en) paa enden, paa gurgeletten,
paa hatten (hattepulden), paa hovedet, ka-
sketten, kassen, klaptræerne, kæften, læ-
deret, munden, nyseren, næbbet, snuden,
øret osv.j knep paa fingrene, paa næsen,
kneppe paa næsen, give et knips paa
næsen, et rap paa enden, et slag paa
øret olgn. \\ m.h.t.maal for blik olgn., i

udtr. som gabe, glo, kige, maabe, nedse,
nedskue, nidstirre, se, stirre osv. paa; faa
øje paa, se Øje. se en paa fingrene, se

Finger 2.4. overf.: hensyn paa, se Hensyn
(1 og 3). jf. bet. 2.6: pege, sigte paa, se

pege, sigte.
|| (jf. bet. 4=) m. h. t. (samlet)

sum, hvortil noget beløber sig: komme
paa flOO kr. osv.), se II. komme 7.i. jf.: han
(befandt sig) hest ved (føde) af raa eller
kogte Urter, saa og Grød, som dog ikke
kom ham høyere end paa en Skilling.
Eilsch.PhilMst.14. (han gjorde) overslag,
om det ikke vilde komme ham paa en
halv skilling mere til substanz om aaret.
Eøysg.2Fr.l6. i Poulsker Sogn, hvor al-

mindeligen de fleste Vrag falde, tjener
(sandemanden) paa (o: henimod, omkring
ved) nogle hundrede Daler i ait.FNSkov-
gaard.B.J45.

2.8) (svarende til bet. l.s) i uegentlige
stedsudtryk, m. styrelse, der betegner en

(stedsbestemt) (ofte: gentagen, vanemæs-
sig, almindelig) virksomhed ell. til-

stand, ogs. (jf. bet. 13> m. bibet. af hensigt
ell. formaal ell. m. forestilling om en til-

stundende, nær forestaaende tilstand
ell. udvikling; især i (faste) forb. m. subst.

uden art. om Aftenen, efter at det haver
ringet paa Vagt, passere (soldater) igjen-
nem Torten.]^R.17 12.211. (Kristus besøgte)

10 de Glade, han gik paa (alm.: tilj Bryl-
lupper, han indfandt sig ved Giestebu-
6eT.Suhm.I.364. Greven . . skulde paa
\ agt^araå en. Kielsen.Å.1 6. *naar jeg gaaer
paa de Reiser lange,

| Jeg bringer Dig
hjem . .

I
Baade Gods og "Penge.Winth.

11.158. saa gaar jeg paa Ægpakkeri de
tre Dage i 1] gen. JembaneT.^^/sl934.2.sp.4.
m.h.t. forlystelse: vor Stue-Pige (sværger)
at hun vil heller see mig agere saaledes,

20 end gaa paa den stercke Usind.Eolb.Vgs.
1.2. De tarvelige Lommepenge (opspare-
des) til at gaa „paa Beriderne** ior.Schand.
FrProv.85. i talrige forb., svarende til de

u. bet. 1.8 anførte, som komme paa fald,

give sig ell. drive, jage, slaa paa flugt,

bringe ell. faa paa gang ell. paa gled (se

Gang 3.1, Gled, Mund 4.8^, give sig paa
løb, gaa ud paa rov; gaa paa eventyr,
paa galejen, paa livet, paa lærkesjov, gaa

30 paa raad (med) osv.
|i

spec. (jf. bet. l.s sluin.;

dagi., jarg.) i forsk. udtr. for (opfordring til)

paabegyndelse af (deltagelse i) en vis (rask,

munter) virksomhed, som gaa (med) paa den
værste, se værre, ofte (jf. bet. 1.8 og 2.1) i

udtr. paa 'en igen. *var det meget skidt
med de franske Gloser (o: som journalisten
brugte)?

j
Bille vilde jo nødigt, men | Gud,

hvor han ku' dandere den! | Naar I (o: de
udenlandske journalister) kommer, skal han

40 paa'en igen. Sganarel.111.16. især anv. som
(munter) opfordring, opraab. „Bravo 1 Bra-
vo 1" skreg Oppositionen . . „Naa, saa
paa'en igen dal" raabte pludselig en . .

Og for tredje Gang tog nu Frøken Hvid
fsit.Wied.LE.103. AndNoc.U.SS. spec. (kbh.) i

formen: Paa('en), paa('en), paa'en igen, lille

Ferdinand Ludvigsen 1 olgn. (egi. tiishuer-

nes tilraab til en kbh. slagter, der i 1840Wne
optraadte i brydekamp med en fransk bry-

50 der; senere navnlig brugt af soldaterne i den
2. slesvigske krig og af de kbh.gadedrenge, naar
de løb bag efter sprøjterne). Gadeordb.^ Fol.

""^^VslSSS. Blækspr.l89?.30. GyrLemche.
NA.295. Arlaud.427. ('skulle, maatte olgn.)

paa *en, (skulle osv.) i en uheldig ell. ube-
hagelig situation ell. tilstand. Jeg (o: en
bokser) skal jo selv paa'en (o: i virksom-
hed) i Dag . . kæmpe mine 12 Omgange.
PoVV^ol934.Sønd.20.sp.l.

60 b. (jf. III. i 8, IV. om 9j m. h. t. tid.

3) (jf. bet. 4 og b) m. h. t. tidspunkt, da
noget sker, ell. et (som tidspunktsangivelse

opfattet, kortere) tidsrum, inden for hvil-
ket noget sker („tiden hvornaar"), ved udtr.

for det enkelte ell. (sjældnere) det gentagne
(sædvanlige) fænomen. 3.1) i al alm.

||
paa
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denne aarstid, paa (e)en gang, paa denne
gang, paa denne, samme tid, paa hvad,

hvilken tid, paa de, disse, visse tider, paa
dette tidspunkt, paa samme time, paa de,

disse, visse timer olgn., se Aarstid (1), Gang
(4.1) osv.; (jf. bet. Ia) m. bet. af fordeling:

paa (o: adj gangen (FrFoulsen.R.lS), se

Gang 4.4; t uegl. tids-udtr. (m. overgang fra
bet. 1.7 ofl.) : paa forhaand, paa det(te) lag,

paa næ ofl., se Forhaand (6), Lag (4.2),

Næ (I.l). paa en frisk, paa ny(t), paa det
sidste, se frisk (1.4), ny (II.6.3), sidst, se

ogs. bet. 1.7 slutn. || m. prægnant bet, ved ud-
tryk for præcision, øjeblikkelig ell. ret-

tidig indtræden af en virksomhed ell.til-

stand. I forrige Tider leverede han mig
paa Dag og Time den Betaling, vi havde
aceorderet om. Gylb.(1849).XI1.182. (han)
havde hidtil faaet sine Renter paa Dato.
JacPaludan. UB.189. især i udtr. som det
er paa tide(n) fat osv.), se Tid, ell. (til

dels m. overgang til bet. 6.i) komme, møde
o/^w.paa klokkeslaget, paa minutten,
paa slaget, paa timen, paa øjeblik-
ket, se Klokkeslag (2), Minut (2.2) osv.

\\

(jfbet.S.2ogs) m.h.t. døgnets tider, især

dag ell. dagstid, ved datoangivelse olgn.

(nu i alm. spr. mindre br. uden for særlige

tilfælde, som i forb. m. falde (II.4.1) ell. hvor
tidsbetegnelsen (ved ssg., attrib. olgn.) faar
en særlig (fyldigere, beskrivende aktuel) bet.

(og ikke alm. kalender-bet.), som ved Bryl-
lups-, Fødsels-, Grundlovsdag, (den sidste)

Feriedag, (den første) Skoledag, Klub-,
Livs-, Spille-, Teateraften osv.; nu sj. m.h.t.

tid om natten (jf. paa bryllupsdagen mods.
i bryllupsnatten u. Bryllups-dag, -nat; sml.

langt ell. højt op paa dagen mods. langt
hen ell. ud paa natten samt i natten(s mulm
og mørke)>; i mange tilfælde (ved dato-,

kalender-betegnelser) hersker endnu vaklen ml.
udtr. m. paa og udtr. uden præp. : (paa) nyt-
aarsdag, fastelavns mandag, (første) jule-

dag osv.). Hvo som paa Bededage udtap-
{)er . . nogen Drik. DL.6—3—9. (gud) hvi-
ede paa den syvende T>2ig.lMos.2.2. du
Nar! er din bagvente Kiole icke bleven
ffiordt paa Fastelavens Mandag, eller den
første April? Holb.Jean.IV.6. I har Synd
af at slaa den stakkels Dreng paa en Hel-
lig-Aften. sa.Jul.lOsc. de, som ere fødde
paa en Juule-Nat, seer altid Spøgelse, »a.

Stu.1.2. Jeg traf ham (paa) den første Ons-
dag efter Paaske. Høysg.S.139. Grundtv.SS.
II£.47(se Fødselsdag 2). Svendborgere .

.

lystfare ud i (Hvidkildes have) paa smuk-
ke Sommerhelligdage.B/ic/i.fi950;.ZXF/I.
129. *Paa Pindseqveld de gange iland,

|

De hellige Messer at synge. Heib.Poet.lII.
167. Det var paa den sjette September,
jeg som Barn første Gang kom til Kjøben-
hsivn.HCAnd.IX.248. Paa denne Aften
sad Købmand V. og hans Kone inde i de-
res . . Dagligstue. Pont.FL.(1892).54. Luf-
ten er saa tung. Paa Aftner som denne
formaar man ikke at bortjage sine Erin-

dringer. Bang.SF.4. I vide ikke, paa hvil-

ken Dag (Chr.VI: paa hvad for en time;
1819: i hvilken Time^ eders Herre kom-
mer. Matth.24.42(1907). paa sin tyvende
Fødselsdag forlader (datteren sin fader).

BerlTid. 'Vi 1934. M.9.sp.4. (reservemateriel-

let) tages i Brug . . til særlige Billigtog paa
Søndage. JernbaneT.^/il934.11.sp.2. Feilb.

jf. Aften 2.4, Livsaften: Ak, det er Poesi I

10 . . den enkelte Lykkelige finder det paa
Livets Alten. Goldschm.HjlII.1021. falde
(ind), indfalde p aa fen vis ugedag oi^n.^,

se II. falde 4.i, 9.i3, indfalde 4.i.
|| (jf. IV.

om 9.1; nu 1. br). styrende et subst. m. efter-

hængt art. (ogs. m. bet. af gentagelse). Sept.

d. 12. (1744) naaede (vi) Harwich . . Paa
Eftermiddagen blef inviteret at gaae (i

land) paa en Fisker-Baad. Klevenf.RJ.185.
de Skriftkloge og Pharisæer toge vare paa

20 ham, om han vilde helbrede paa (Chr. VI:
om^ Sabbaten.LMC.^.7. Det var paa Grund-
lovsdagen, at Andræ var hos mig. FruHeib.
B.11.90. „En lille Cognac?" — „Tak, ikke
paa Formiddagen." ÆJ8m.//J45. paa mor-
,genkvisten, se Morgenkvist. 3.2) knyttet til

et andet (foregaaende) tids-udtr. || ved udtr.

for (et enkelt af) en række tidspunkter inden

for et vist tidsrum. Lyset, som vi hvert
Øyeblik paa Dagen seer. Gram.(KSelskSkr.

30 111.307). Det var en Aften paa det aller-

tidligste ForsL3ir.Drachm.STL. 157. (hun)
rejste sig Morgenen paa den 9. Dag. Thit

Jens.(Pol.''^hl934.Sønd.21.sp.2). især i forb.

som (denne, hvilken, hvad) tidpaaaaret,
tid ell. time paa dagen (jf. Dag l.i^.

Dersom icke Jule -Lege var her i Lan-
det, maatte mand forsmegte; thi, det er
den eeniste Tid paa Aaret de (unge jom-
fruer) ere noget tamme, da kand mand .

.

40 faa et Kys. Holb. Vgs.IL4. hun forandrer
Klæde-dragt hver Time paa Dagen.sa.jffP.
1.6. *„Hvad Tid paa Dagen er det?« . .

Morgen er ået.PalM.II.177. Goldschm.
HU.1II.92.

II
i forb. m. adj. ell. adv., ved

udtr. for tidspunkt, da noget sker, ell. (jf.
bet. 4t) et tidspunkt, som man ved tidens frem-
adskriden nærmer sig til, ell. som danner
grænsen (afslutningen) for en vis tilsfand(s

varighed); i udtr. som først, midt, sidst paa
50 aaret, dagen, maaneden, natten, ugen, sent

(senere), silde, tidligt (tidligere) paa af-

tenen, (langt, højt) hen, op (ell. henne,
oppej paa (formid)dagen, (langt) hen, ud
(ell. henne, ude^ paa natten osv. lidt hen
paa Eftermiddagen dannede sig . . en Ræk-
ke af hvidlige Skyer. Blich.(1920).X VIII.
156. Det var aarle paa Foraaret. Jørg.FS.
22. to Mennesker (indebrændte) midt paa
den klare Dsig.Aakj.VB.262. midt paa

60 Dagen, o: om Middagen (forsk, fra midt
om Dagen, o: ved højlys Dag); midt paa
Natten, o: ved Midnatstide (men: midt om
Natten, o: ved Nattetid). DÆff. Fra Jule-
aften og til nogle Dage ind paa det nye
Aar var jeg hver Aften til Juletræ. S^raw^e.

NS.95.
II (jf Etter-, Formiddag; i forb. m.
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klokkeslæt Klokken kunde være omkring
fire paa Eftermiådsigen.Bregend.DN.S. 3.3)

m.h.t.fremfidigt (førstkommende) tids-

punkt (afvedk. art), i forh. m. ugedagsnavn
uden art. (i direkte taleform) ."paa søndag
(osv.), førstkommende søndag (osv.) (svarende

til (den) følgende, næste søndag olgn. i

indirekte taleform; jf. (paa) næste fredag
olgn. u. III. næste 3.ij. Troe mig paa mine
Ord det skal blive færdigt paa Løverdag.
Eolh.Kandst.1.5. Høysg.S.143.156. Paa Fre-
dag begynder „Mulatten" at gaae anden
Gang for Abonnenterne. fiC^nrf. -Breve. i.

533. Moderen (spurgte sønnen), om han
saa vilde med (til altergang), nu paa Søn-
dag. Jør^. LT. 49. se videre u. Fredag osv.

paa overmorgen, se Overmorgen. || o^s.

(vekslende m. udtr. uden præp.) t forh. m.
Aften, Eftermiddag, Formiddag, Middag,
Morgen. Han kommer paa Torsdag Mor-
gen. Høysg.S. 143. se ogs. Aften sp.318*^,

Morgen sp.366^^. || m.h.t.uge-, 2- ell.S-ugers-

dagen efter vedk. (førstkommende) ugedag,
i udtr. paa søndag (osv.) otte aage,
fjorten dage, tre uger (ell.om tre uger,

jf. IV. om 9.4^, se Dag (2.i), Uge. jf.AaHans.
BUS.94. 3.4) (jf. bet. 3.5 og 10.2 samt III. i

8.5j m.h.t. (en persons) levealder (se ogs.

u. Alder 1). *Paa fiorten Aar (nu: i en
alder af 14 aar olgn.) han var Student.
Oehl.L.II.142. *paa (nu olm.: \) din Al-
der troede jeg det sa.mme. Heib.Poet 1.409.

være paa (sit) nyttende aar, se nyttende.
om udtr. som en dreng paa tolv aar olgn.

se bet 10.2. || spec. m.h.t forholdsvis høj
alder, i udtr. (især m. poss. pron.) som paa
de (Fich.D.166) ell. især sine gamle dage,
sine ældre dage, nu sjældnere: paa sine ell.

de (Lemb.DS.62) gamle aar, paa sin gamle
alder ('paa en gammel Alder. Argus.1771.
Nr.12.3), paa sin alderdom (Tychon.AB.
215), se Aar (1.2.2), Alder (2), Dag (4.6), gam-
mel (II.7), Gammelalder. jf.bet.10.2: Signe
Læssøe paa sine sidste åslt. KLars.HCA.
84. 3.5) m.h.t. fortsat virksomhed ell.

tilstand, der angives (i øjeblikket) at have
naaet et vist tidsmaal, bestemt ved et udtryk
for en tidsenhed med vedføjet ordenstal (især
uden foransat art.: paa (det) femte aar osv.).

Nu er det paa det tiende Aar, vi har lig-

get for Troja. Ho;6.C7/.II7.^. Min Herre
har været her paa 7ende Dag i Byen.sa.
Pants.I.l. den Fold . . som nu paa femte
Sommer har været i Brug paa Randlev
Præstegaards-Mark. Blich.(1920).IV. 110.
Paa femte Aar har han daglig, i Ærbø-
dighed, søgt mig. Drachm.VD.301. nu sad
man paa tredje Time og drak Brudepar-
rets ^kaal. PontFH.89. Mestren laa i sin
Seng paa det ottende Døgn. Bang.Mi.264.
JVJens.HF.20. jf. Maaned 1.3: frugtsom-
melig paa niende Maaned. A^o/i/.ATP.JZ/.
108. jf. bet. 3.2: Han laa saa hen til paa
den tredje Dag \ Lidelser. Brandes.VII.560.

jf. bet i: *Hun var med den Havmand paa
niende Aar. Grundtv.PS. VII.109. der hen-

gik alligevel paa niende Aar, inden han
erholdt et (embede). Blich.(1920).XXV.91.

1 1 (jf. bet. 3.4 og 10.2 samt III. i 8.5; nu min-
dre br.) ved angivelse af (en persons) alder,
i udtr. være paa (sit) tolvte aar osv. Gylb.
71.192. Drachm.VD.108. jf.: Kys Bør-
nene . . og gratuler Svenn til paa sjette

Aar (o: fødselsdagen, hvormed han gaar ind
i sit 6. aar). Grundtv.E.69.

10 4) (jf. bet 2.7 samt III. i 8.2^ ved udtryk
for (et tidspunkt under) tidens gang,
bestemt i forhold til et nær forestaa-
ende tidspunkt, jf. bet. 1.7 og 8.5 samt å
(IV.2), til: Skikken er i sin gode, jævne
Gang og har været saa i 7 paa 8 Aar.
Hørup.il 1.37.

II
næsten kun (lidt gldgs.) ved

angivelse af klokkeslæt, i udtr. (klokken
er) et ell. tre kvarter paa tolv (o: 11 ^^, 11 ^^)

osv. *Den er tre Kvarteer paa syv —
|

20 De maa skynde Dem. StoreÉededagsaften.
(1864).21. Klokken var et Kvarter paa
Elleve. VilhMøll.JD.IL204. de drak sjelden
The før et Kvarter paa Ti. Gjel.E.164. fra

Kirken slog Klokken tre Kvarter paa tolv.

Jørg.ltalie7tsk.(1932).65. J/". Kvarter 8.1.

5) (jf. bet 1.7 og 2.6 samt derpaa 1 slutn.,

herpaa og i sp.25^^) som udtr. for umid-
delbar efterfølgen (i tid), ofte m. over-

gang til bet. 8, m. mere ell. mindre fremtræ-
30 dende bet. af et aarsagsforhold: (lige,
umiddelbart) efter (4); (lige) oven paa.
(nu i alm. spr. næsten kun m. overgang til

bet. 12.2, i forb. som følge pa^ (se III. følge
7.3^, dag paa dag, gang paa gang osv. (se

bet. 12.2^, ell. (som en overf. anv. af bet. l.i)

i forb. hvile paa et arbejde olgn.). 5.1) i

forb. m. egl. tids-udtr. *Mindet kommer liig

en Aftenrøde | Paa Stormens lange skybe-
hængte Dsig.Blich.(1920).III.91. Paa Vin-

40 ter kommer ForsLår.HCAnd.VII.17. *mangt
et Løfte (er) blevet gravlagt

| kun korte
Timer paa dets Fødselsstund. Z>rac/im.S.B.

132. jf. (dagen) derpaa: *Alt er Forvir-
ring (o: i min hjerne)

| Som Dagen paa en
RvLsl Drachm.VS.77. 5.2) i forb. m. ord, der
betegner en tidsbestemt virksomhed, tilstand,

hændelse olgn. *Dronning Yrsa nød
| Kort

Fryd paa lange Sorger. Oehl.HK.127. et

Bæger kraftig Viin maa der til paa saa-
50 dan en Aareladning. 7w^.£Jilf.I.7.9. *næsten

ffulbleg i sin Afmagts Døs
|
paa al den

Modgang. Drachm.DJ.1.160. paa hans død
at sige, se 1. Død 1.8. jf.: Hånd sloog fra
sig som en ærlig Karl, det kand jeg sige
paa h&ns Død. Holb.Tyb.II.l. Cit.1721.
(Kall399a.96v).

|| m. h. t udført (anstren-
gende) arbejde, i forb. som: *Nu vil jeg
hvile paa min Dagsforretning.OcW.F.i^7.
Heib.Poet.III.251. Bredahl. V.211. jf.: *De

60 slumre trygt paa Dagens Færd.Holst.LHbl.
116. se videre u. II. hvile l.i. Laurbær 8.

||

m.h.t (indtagelse af) maaltidolgn. Mand maa
jo drieke Brændeviin paa det, som rørigt er
for at forebygge Feber.Holb.Bars.IV.l. Ach
min Mavel min Mavel jeg drack for ha-
stig paa Kaalen, det var min Ulycke.sa.
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Jea'n.V.2. (hun tog) een Sølf Skee, for at

have noget at sætte i pant, om hun skulde
tørste paa Flesket.Fhø7iixh.FM.1727.Nr. 5.3.

lægge sig paa Madden. Faste . . nogle
Timer paa et Medicament.Eøysg.S.l^ys.
•Drik paa Laxen | Og paa anden Suul og
Fis}i.Winth.ll.97. (han fik) de deiligste

fede Aal, og paa dem skal man drikke
Brændeviinssnaps.BC^wd.Ci^iP;.i V.71. jf.
let. 8.2: Vil De ikke have en Cocktail til?

En til at gaa hjem paa. AaseEans. Vr.l97.
||

(jf.het.S.s) m. h. t. ytring, meddelelse, tegn

olgn. (der fremkalder en vis optræden). *Paa
disse Ord Per Ruus en vældig Kindhest
hk. Eolb.Paars.115. Knud (var) paa Ryg-
tet om Uroligheden, strax vendt tilbage.

Grundtv.Saa'o.111.178. den, der ser Jeho-
vah — og Excellencen lo paa dette Ord —
han døeT.Bang.GE.14. Saa blev det da
bestemt, at hun skulde tale med ham næste
Dag. Paa det slukkede de Lyset, men Grete
laa længe og tænkte over, hvad hun vilde
sige. LBirke.LilleFruJensen.(1914).l 78.

6) m.h.t. tidsrum. 6.1) (jf. III. i 3.4) m.h.t.

et (kort) tidsrum, der er tilstrækkeligt til en
vis udvikling , nu især: til udførelsen af en
vis (personlig, formaalsbestemt) virksomhed: i

løbet af. naar mand sticker en Qvist i

Jorden, skyder den sig paa faa Dage fort.

Pflug.DP.1115. Eøysg.S.147. hvor er du
dog forandret paa et Par Aars Tid. Gylb.

IV.90. *En hidsig Feber havde hende re-

vet
I
Paa otte Dage bort fra denne Jord.

PalM.Y.lO. Fra Triest er man ved Damp-
skib paa sex Timer i Venedig. £C.<4wc2.

XII.358. Paa to Minutter vidste de Alt,

hvad der var hændt mig. Goldschm.Fort.
111.393. Pelle sprang. Paa en halv Minut
er han tilbage. ÅndlsiX.PE.II.153. se videre

u. Minut 2.2. paa længden, se I. Længde 2.2*

Saa et øjeblik olgn., se Øjeblik. Rom blev
tke bygget paa een dag, se IL bygge 3.i.

6.2) (jf. 111. i 3.3^ m.h.t. tidsrum, igen-
nem hvilket en virksomhed ell. tilstand
(især: fortsat, uden afbrydelse) foregå ar
ell. forefindes („tiden hvor længe'').

||
(nu

ikke i alm. spr.) m. h. t. fortidigt (afslut-
tet) tidsrum, den stærke Verving af Folk
. . som paa en Tiidlang skteée. Slange.Chr
IV.993. Eauch.I.360. de tredive Despoter
. . som paa nogen Tid havde tilranet

sig Herrevældet i AtheJien.Eorreb.11.266.
paa Sjælland (stod det) ganske koldsindigt
til imellem mig og min fine Hr. Gemal;
og her til Aggershus var det paa nogen
Tid ikke anderledes, (men saa kom) han .

.

til mig en Dag med fine Ord. JPJacl.197.
il
(nu især W (lidt gldgs.) ell. dial. (jf OrdbS.

(sjæll.)) og især m. verbet i en sammensat
fortidsform) m.h.t. et (paa det paagældende
tidspunkt) endnu nærværende (endnu
varende) tidsrum; i udtr. som paa nogle,
et par, en snes aar, dage, timer, paa no-
§en tid, paa den senere, sidste tid, paa
et sidste olgn. (i st. f. siges nu i alm. spr.:

i de sidste aar, i den senere tid olgn.).

Paa en Tid lang hafver jeg derom ikke
hørt videre. Gram.Breve.189. leg har nu

f)aa et Aars Tid og mere været . . alde-

es hentagen i verdslige Rysler. Iangebek.
Breve.303. Ved min nyelige Hiemkomst
fra Landet, hvor ieg paa nogle Uger har
søgt en liden Forfriskning, lorefinder ieg
(Deres) Sknve\se.smst.l28. Paa en Snees
Aar har en lignende Forlystelse fundet

10 Sted i Palstrup Skov anden Pintsedag.
Blich.(1920).XX1.223. *hvor havde hun
ikke forsømt | den Stakkel (o: sit syge

fcarwj på lange Tider !£/at<w.^i/ .^57. hånd
synes paa nogen Tid at gaae frugtsom-
melig med Rangs-Griller. £o/fel/^w/6.J.i.

jeg kand bede Gud for Dem, som stedse,

undtagen nu paa nogen Tiid, har været
saa ædel og godgiørende imod mig.Pa-
mela.1.339. *Du klager, at jeg skriver alt

20 for lidt
I

Paa nogen Tid.Bagges.lI.lSS.
Grev Leo stod paa nogen Tid i en ..Kjær-
lighedsforstaaelse med et ungt Fruentim-
mer. G2/Z6.FJI.^74. Jeg forsømmer, som
sagt, mine Pligter paa nogen Tid.FruEeib.
BJ.73. Paa nogen Tid haver jeg fra Tjele
Intet fornummet. JPJflc.J.58. min Lykke
var ikke fuldkommen, da min Mand paa
nogen Tid ikke havde været ret vel.Grartd-
mama'sBekiendelser. (1906). 159. paa den

30 senere tid, se sen. paa den sidste tid,

paa det sidste, se sidst, ikke paa læn-
ge, se VI. længe 2.2.

|| (jf.lV.ior 3.5; nu
1. br. uden for enkelte (især fagi, Y, emb.)
udtr. m. overgang til bet. 7 og IS) m. h. t. et

(paa det paagældende tidspunkt) fremti-
digt tidsrum, især ved udtr. for plan, paa-
bud, kontrakt olgn. (angaaende en virksom-
hed ell. tilstand af en vis varighed, gældende

for et vist tidsrum), (i st. f. bruges nu uden
40 for særlige tilfælde udtr. som (gældende) for

(en) fjorten dage, i en fjorten dage(s tid)

ell. uden præp. en fjorten dage(s tid) olgn.).

*den gamle Qvinde . . var icke inde,
|
Thi

hun paa 3 Dags tid til Bloksbierg rejset

vsir.Eolb.Paar8.238. Egteskabs Contract
skulle icke være ævig, men giøres paa
visse Aar. sa.Eandst.lI. 3. Ieg mener endnu
paa en otte til fiorten dags tid at forblive
her paa KraageTO^. Langebek.Breve.54. Det

50 er mig kjært, at have modtaget disse Op-
lysninger af Dig, førend vi nu paa lang
Tid maae skilles ad. Ørst.l11.153. Kongen
. . landsforviste ham paa tre Aar. Oehl.ErS.
367. (de) kjørte til Langebæk Præstegaard
paa uvis Tid. Blich.(1920).XX.124. Med-
lemmerne af Folkethinget vælges paa 3

Aar. Grundl.(1849).§S8. Man rejser bort
paa nogle Aar. Drachm.VT. 243. det var

JO den sidste Aften, nu de læste ^ paa
60 saa længe, paa hvor længe (orig.(18S9).21:

for saa længe, for hvor længej. Bang.T.21.
jeg rejser directe hjem til Bull fra Sver-
rig. Vi sees maaske ikke paa lang Tid
igjen. EChristians. UdM. 182. Under disse

Forhold blevAnnaClarittesRejseopsat paa
ubestemt Tid. Buchh.SP.231. Fredsens
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Tempel maa tilluckes paa nogen Tiid,
og Bellonæ Tempel igien a&bnes. Holb.

ULL6. Skuesp.VAO. HauchJMO. (redak-

tøren) afskediger ham med det Raad at

rejse til Udlandet paa nogen Tid. jBrawries.

111.458. paa aaremaal, krævetid, livs-

tid olgn., se Aaremaal (1) osv. købe, sælge
paa tid, tage et billede (fotografere) paa
tid olgn., se Tid.

c. (især svarende til bet. 1(4)^ m.h.t. (frem-
trædelses)maade, vilkaar, (betingen-
de) omstændigheder olgn.

7) m. h. t. (fremtrædelses)maade olgn.

7.1) i al alm., især m. flg. subst. på borge-
mestervift. Mo^/i.PP. paa Bonde-maneer.
Høysg.S.128. *Her vi virke vil og leve
paa de Danskes Yus.Hauch.SD.I.194. se

videre u. FaQon (1 og 2), Maade (1.1.2, 4,

5.2 og 5, jf. mangfoldig 1.2, mulig 1.2 og 3.5,

optænkelig). Manér (1), Vis. jf. bet. l.s:

(gaa) paa en (vis) melodi, se Melodi 1.
||

til dels m. overgang til bet. 8, i talrige udtr.

som paa beram, paa lykke og fromme (se

I. Fromme 2), paa egen haand (paa en-,

tomandshaand), paa klink, paa kneb, paa
kraft, paa kravel, paa maa (og) faa (se II.

maaj, paa mode(n), paa skrømt osv.
\\ (jf.

bet. 2.4 og 7.2 samt III. i 1.3 slutn.) m. h. t.

sprog- ell. stilform. (om (skiftende) brug

af (i og) paa i de forsk. forb. se videre u.

Latin, JProsa, Sprog, Vers oH.). AjpG.22.2
(Chr.Vl; se i sp.l6*^). Jeg (har) giort ad-
skillige Moralske Skrifter saa vel paa Vers,
som paa (nu: \) løs Btiil.Holb.LSk. V.2. *(de)

Lytter, om paa Landsmaal en Læbe vil

hede. Drachm.I)G.129. Studierne bestaar ..

i Læsning, at „boge", som det kaldes paa
StviåenteTSipToget.Socialdem.^/9l934.Sønd.l2.
sp.3. ende paa olgn., se u. bet. lO.i.

||
(tale-

sjpr.) i udtr. for indbyrdes hilse- ell. til-

taleform, der retter sig efter vedk. per-
soners bekendtskabs- ell. fortrolighedsforhold,

i forb. som være paa fornavn (sjældnere

efternavn. Hjortø.Æ.48), paa hat, sjældnere

hilsen, nik, smil, øjne (med en) olgn., se

Fornavn osv. jf.: „det ærgrer hans Ko-
ne 1" — Junger (smiler): „Hvorfor vil du
ærgre Thea." — Ilse (forbavset) : „Thea" —
er du paa „Thea" med hende? Kender
du henåe'^'' EBode.S.19. Selvfølgelig er
(danske dampere i Petrograds havn) dus og
paa Skorsten med hinanden. CarlSør.S.Il.
95. 7.2) m. et flg. (substantivisk) adj. (i po-
sitiv), paa det halve, en halv, paa det lø-

bende, paa det løse, det uvisse osv., se halv
(3.1, 4.1), løbe (II.20.3) osv.\\m.h.t. optræ-
den, levevis, klædedragt olgn., i udtr.
som paa fransk ell. (nu L br.; især spøg.)

paa sin fransk osv. Soldater, som gaae
klæd paa Portugisisk. LTi(^.i 745.596. Dette
er paa sin Catolsk; paa sin Soldatisk. J3øi/s^.

S. 128. Fødder, omvundne paa gammel
græsk med . .Si\kehsianå.Blich.(1920).XIX.
95. (hun stod med) Hænderne holdt over
Brystet paa sin ØsterlsLndsk. HCAnd.(Berl
Tid.''Va922.Aft.3.sp.3). (Vercingetorix) for-

langte nu, at de skulde befæste deres Lejr
paa RomeTsk.Brande8.Cæs.lI.218. Moderen
(i lystspillet er) en ærbar Husfrue, d.v. s.

paa Parisisk en borgerlig Utænkelighed.
BerlTid.^yil934.M.9.sp.4. jf.: *denne sam-
me Fyr, han døde paa dTamsitisk. Bagges.
DV.1.154. se videre u. Dansk (II.2), Fransk
(II.2), gammeldansk (I.2), hedensk, jun-
kersk, jydsk (II.3), kavalersk, kristelig (1),

10 lybsk (I), militær(isk), norsk osv. leve paa
polsk, se polsk.

|| (jf. bet. l.i) m.h.t. sprog-
form, i udtr. som paa fransk ell. (sjældnere)

paa det franske osv. *Naar Ordet paa Norsk,

Eaa Svensk, eller Tydsk
|
Skal overdøve

vert Ord paa Jydsk. Ing.DM.94. jeg kla-

rer den temmelig fint paa det Franske.
EBode.JP.72. se videre u. Dansk (II.l),

Fransk (ILl), italiensk (2), Jydsk (ILl),

Norsk (II.l) osv. 7.3) {ænyd. paa thet ves-
20 sesthe; efter ty. auf's beste olgn.; jf. FalkT.

Synt.95.114; især fD) i forb. m. (substanti-

visk) SU perl. (m. foreg. best. art. i intk.), som
udtr. for maade ell. grad. (ogs. (ved ubøje-

lige adj., part. adj. olgn.) m. omskreven
superl., som paa det mest lignende, se

lignende 2.i; jf. AnkerJensen.BCAndersens
sprog.(1929).81). Det er saadanne Tale-
maader, som de bruger paa det allerhøf-

ligste i deres Land. KomGrønneg.II.389.
30 At skrive eller gjøre noget paa det beste,

paa det lærdeste, klogeste, korteste, —

:

det er, paa den beste (osv.) Maade. Høysg.
8.128. saadan Aars Tid, naar Vejene ere
paa det sletteste. Resol.(MR.)'^'^kl775. paa
det Ærbødigste og Forbindtligste hilste

(greven) op til deres Loge. Gylb.Novel.ll.

174. Kirken var paa det meest Brogede
pyntet. HCAnd.Xll.144. den svenske Mi-
nister . . modtog mig paa det hjerteligste,

40 det meest glade. sa.J5fi.58. Gud er al-

vidende, det er: han kjender paa det fuld-

komneste Alt fra Evighed af.Katek.§13.
se videre u. bedst (l.i og 3.i), fjern (5), føle-

lig (2.8), grusom (1), hed (III.3.3), høj (II.

11.3), ivrig (2.2), kraftig (3.4), mindst (3),

nærmest (I.4), næste (I1I.4), nøjagtig (2.i),

nøje (IILI.2, 2.1, 3.1) ofl. 7.4) (jf.
bet. 2.4 og 7,

3.1) m. særlig bet. af fordeling. Gevin-
sterne ved Bortlodningen . . blev udtrukne

50 paa følgende 'Numre. JernbaneT.^/2l934.9.
sp.4. især (m. (best.) subst. i ent.) svarende
til for hver (se IV. for 8.1^: De sparer 80 å
35 Øre ^2i2iKionen. PoU^lil914.22.sp.2. nu
er der jo som bekendt næsten en Fordvogn
paa hver Tølper Verden over. JVJens.
(BerlTid.'Viil924.M.9.sp.5). paa manden,
paa mands, se u. I. Mand 2.2. .;/. ; Han var
et Lys for sig; han er blevet til mange
paa Pundet. Drachm.LK.32. jf. bet. IO.2: er

60 Sæden meget tynd paa Ageren . . da settes

Stakkene paa halv Læs. JPPrahl.AC.68.
8) m.h.t. grundlag, (betingende) om-

stændigheder, forudsætninger, middel
olgn. (m. mere ell. mindre fremtrædende fore-

stilling om aarsagsforhold). 8.1) i al alm., i

udtr. for virksomhed, tilstand, tilskik-

XVI. Rentrykt 2S/i 1935 17
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kelse olgn. 'Ak, see et meget yndigt Syn
1

Paa Skovens grønne Øyenbrynl Stub.^91.

(den) dybeste Tone . . findes (i verset) paa
„Bøge" .. samt paa Ordet „Sal". ÆJA6m/i.

T.32. Treklangen paa Grundtonen, Tre-
klangen paa Overdominanten, smst.102. jf.

bet5: den Fodgænger . . der krydser Køre-
banen paa rødt Lys.PoL^yiol934.4.sp.3.
m. bibet. af middel: spille paa smaa Kort.
VSO.VI.710. Missionen havde svunget sig

til Vejrs paa Krigen. Aakj.M.15. han har
vundet sig et anset Navn paa at male
Mennesker. Leop.MadamMangor.(1925).89.
De har rejst Penge, maaske paa Deres
Vintergarderobe.e7acPaZMdan.Z7B.46. (koen)

malkede jo lidt paa den ene Patte. PoZ.Vs

193é.Sønd.4.sp.3. (fodboldspilleren) scorede
paa Stra.ifespsLrk.smst.'^/Ql934.4.sp.6. || saa-
ledes videre i talrige udtr. som bero paa,

komme an paa, paa al fald (se I. Fald 6.ij,

have, sætte fart paa en maskine olgn., paa
grund af (paa denne, samme, følgende
grund ofl.; se I. Grund 5.5), paa grundlag
af, give, betale noget paa købet, (med)
paa købet (se Køb 1.3^, paa mangel af (se

I. Mangel 1.2^, fortjene, laane, tabe, tjene

paa, vinde bifald, tage kegler paa, spille

paa suffløren ofl. jf. bet. 5: paa fastende
hjerte olgn., se IL faste 2.i. paa fersk ger-
ning olgn., se fersk l.i (jf. frisk l.ij. || m.
særlig forestilling om varig (vedvarende)
forudsætning (aftale olgn.). yi (faar) en
Del tyrkisk Konjak paa Vareudveksling.
PoV^lhl934.7.sp.3. især i udtr. som paa ak-
kord, paa ens ansvar, paa approbation,
paa besigt, paa den betingelse, paa egen
fare, paa forsøg, paa kredit, paa leje,

paa opsigelse, len paa afgift, paa genant,
paa regnskab (se Len 1, L Genant^, paa
livet, paa liv og død, (fiske) paa lod (se

I. Lod 2.1J, paa (tro og) love, (synde) paa
naade, paa prøve, paa rente, paa ens ri-

siko olgn.
II (jf. bet. 8.4J m. h. t. grundlag

for tillid, tro olgn. (Columbus') Reise . .

skeede paa et uvist B.SLSib. Borrebye.TF.491.
Ingen af os kan døe i Jesu Christi Navn
paa vor egen Skrift-Fortolkning, eller paa
noget Menneskes Orå.Grundtv.Udv.IV.418.
Den barnlige Fromhed . . tager Sandheden
paa Autoritet. Høffd.LT.125. Vil du døbes
paa denne Tro? Alterbog.438. laan mig saa
to Hundrede Tusind Kroner paa mit An-
sigt. OEMn^.S^5f.2<2 70'/". Ansigt sp.690^*). paa
guds forsyn, se Forsyn 2. paa ens navn,
se Navn 2. tage, tro en paa hans ord, se

Ord 2.3. jf. bet. 13.4: forlade sig paa, lide

paa, stole paa, tro paa olgn., se forlade
(1.6.3), lide (V) osv. \\m.h.t. materielt, øko-
nomisk grundlag for en persons tilværelse

olgn. Paa dette Theevand og denne Fro-
kost, som jeg Middagen iforveien havde
medbragt hjemmefra, stod jeg nu ved
Høvlebænken til Kl. 12. Oversk.L.173. (han
var) ude at rejse paa det Anckerske Le-
gat. Galsch.SR.121. (han) var i fuld dig-
terisk Begejstring om Formiddagen paa

en Kop Te og en Kryddertvebak. Fii^^w<?.

BT.175. vi beslutter os til at føre en eski-

moisk Husholdning paa alt det Hvalros-
kød, vi har med. KnudRasmGS.I.131. jf.:
De trænger . . til et biologisk Livssyn, De
er vokset op paa Teologi. AaseEans. Vr.

194. (kunne) gaa paa en kop kaffe (se

gaa 1.4^, have noget at gifte sig paa, leve
(osv.) paa ens bekostning, omkostning,

10 pung, regning, leve paa sin næstes sved,

paa en andens lomme olgn. (se III. leve
2.2, 6.2, I. Lomme 2.2^, ligge paa sin egen
pung (se I. ligge l.i), leve, sidde paa smaa
indtægter, paa en lille pension, sidde paa
vand og brød (se Vand^ ofl. \\

(m. overgang
til bet. 13.5; især dagl.) m.h.t. grundlag for,

anledning til en invitation, ved udtr. for,

hvad der (ved en saadan lejlighed) bydes
den indbudte; dels m.h.t. servering, mad

20 olgn. *De gjør os den Ære at blive
|

Paa et Smørrebrød. Riber. II. 130. (hun)
spurgte, om jeg vilde gjøre hende Sel-

skab paa en Kop Kaffe. Hrz.JJ.11.50. Jeg
bød ham ind paa en Forfriskning. WieJ.
CM. 151. (hun) havde faaet sig en Hare,
som der skulde bedes Fremmede paa
til A.iten.AarbSorø.1924.83. dels m. h. t. en
(underholdende, berømt, yndet) person (hvis

selskab andre antages at sætte pris paa).
30 Jeg (spillede) samme Rolle som en Pudel-

hund, der maae vise sine Kunster frem;
ja man inviterede min Sjæl et Par Gange
Selskaber paa mig ligesom paa en Dyre-
ryg. RudBay.EP.IL99. *Jeg hædret blev
af Høi og Lav,

|
Paa mig man mangt et

Selskab gSiv.Winth.IL143. BrandesTVII.
693. jf. : han havde godt set deres kyniske
SmiL De havde haft en rigtig morsom
Aften paa ham. JVJen8.D.98. samt: (han)

^ gjorde et Gilde paa (o: i anledning af) sit

Ridderkors; vi spiste hans Mad, drak hans
Viin og grinte af ham, da vi kjørte hjem.
HFEw.JF.1.284. se videre u. IL byde 6.2,

I. Gilde 2.1, indbyde l.i, invitere 2. 8.2)

m.h.t. ting (redskab, apparat, maskine, mid-
del), der er i virksomhed ved frembrin-
gelsen af et vist fysisk resultat, frem-
kalder en vis fysisk virkning, brænde
sin Haand paa en Glød. IIøysg.S.112. tage

t o noget ind at svede eller at sove paa. smst.

111. Syltetøi, Æbler og andre gode Sager
til at forfriske sig paa. Bagges. (ABagges.
JB.I.14). Han har stukket sig paa en Fjæ-
sing, som han fandt mellem Stenene iBaa-
den.T^rac/jm./STZ.Pi. Enhvervar vis paa han
vilde knække sammen paa det Stykke Ar-
bejde. AndNx.PE.II.176. (hun) tørrer sine
Hænder paa Yiskestykket. Fallada.B.470.
Kragerne faldt paa Gitten.PoW4l934.4.sp.6.

60 (motorcyklen) kører sine 50 km paa 1 Liter
(o: benzin). BerlTid.^V6l934.8.sp.5. forløfte,

fortage sig paa noget olgn., se forløfte (II),

fortage (2.2). noget at føre af paa, laksere
paa. Tæske ell. mætte sig paa olgn., se føre
(IL6.1) osv. jf: Høvedsmanden i Caper-
naum, hvis syge Tjener blev helbredet
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paa hans stærke Tro. Ing.EF.YIII.lSl.
tlyde, drive, ride paa lasten, se II. Last 3.

lægge (et føl) til^aa en hoppe osv., se II.

lægge 44.4. jf.: Fløjtyren . . er Søn af

„Eske Holmdrup" paa en „Leif Dam-
gaard" Ko. BornholmsLandhrug.1931.S60.
sp.2. ||m./i.f. stoffer ell.raavarer, hvoraf
madretter olgn. tilberedes, skønt Kaptajnen
ifik ekstra Kaffe og jo dog vidste, hvor
lidt Kokken havde at brygge paa, bekla-

gede han sig. Buchh.FD.67. Af og til van-
kede der ogsaa Bøf paa billigt Hestekød.
AndreaAndreasen.Numre bl. de mange.(1932).
63. især (jf. I. koge l.ij i forb. som koge
suppe paa (kalve)kød, urter olgn. Holb.
Bars.II.12(se I. koge l.i). Perle- og Byg-
gryn kaagt paa . . friske Kalve- eller

Faare-Been, eller paa nøgtern Kalve-
kiøå.JCLange.B.245. FrkJ.Kogeb.84. Kaa-
len skulde gerne koges paa noget Kød,
„en Skank" eller gammelt, sejgt Flæske-
svær. HPHansen.Renlighed i gl.Dage.(1928).
28. (koge) suppe paa en liindstikke, en pøl-

sepind olgn., se Suppa. || m.h.t. særlige
(arbejds)redshaherolgYi. (barberen) strøg
Kniv^en ivrigt paa Remmen. Oehl.Ér.IIl.

202. det kaeb mad at faa Vognen stand-
set i Gentofte . . Hellerup var blevet ad-
varet paa Telegrafen. PoU^U1934:.(DSB-
Nr.)6.sp.S. klemte paa klokkerne, se klemte,
ankre, sejle paa loddet, se IL Lod 2.2. lære
paa væven, se III. lære 5.2. male paa en
kværn, en mølle, se male (I.l.i, jf. Kværn 1,

Kaffemølle 1). (høvle, save, rulle, skrive,

sy) paa maskine, se Maskine 1.3. man kan
rive muskater paa hans hænder, se Mu-
skat 1.1. dampe paa en pibe, ryge paa en
cigar olgn., ss dampe (I.2), ryge. m.h.t.
legemsdel (jf.bet.iLi) olgn.: kaste eZLslaa
paa nakken, rynke, trække paa næsen,
trække paa skuldrene olgn., se Nakke (1.2.4)

osv. spec. dels (jf. bet. 13.2^ m.h.t. musik-
instrument: informere een (i at spille)

paa Fløyte, Fiol. Høysg.S.296. jeg (fik) en
Fløite, og bestræbte mig at frembringe
paa denne de Toner, min Stemme neg-
tede m[g.Bagges.(ABagges.JB.I.7). deflee-
ste af os lod sig undervise paa blæsende
lastru.meiitev.JJFaliidan.Er.28. Jeg havde
. . taget Underviisning paa Guitaren hos
en udmærket Virtuos. Heib.Pros.XI.496.
En omvandrende Musicant paa en Slags
Rørfløite. Kierk.P.1.93. (han) er luddoven
paa Klaveret, skønt han er gennemmusi-
kalsk. PLeym.ff/em.fi9i9;.58. En Sømands-
vals paa Harnionika lader sig ikke mod-
sta.a.. JacPaludan. UR.71. jf. u. III. lære 2.3

og 5.2. især i udtr. spille (olgn.) paa citer,

fløjte, fortepiano, hakkebraét, harpe, kla-
ver, lire, lur, liit, orgel, trompet, violin
osv., se Citer osv. samt klimpre, lege (III.2.2)

ofl. kuQstner, mester paa et instrument, se

Kunstaer (l.i), Mester (2.2). dels (jf. III. i

10.1; især ;^, sport.) m.h.t. duel- ell. fægte-
va ah en olgn.: *saa maae vi stride

| Paa
Liv og Død, maa skydse paa Pistoler.

Oehl.XV.169. jeg udfordrede ham paa
Rytterpistoler. Pont. DB. 111.42. Henning
Ahlefeldt . . og en ung Holstein . . kom
op at slaas paa KasLvder. AFriis.BD.1.58.
Paa Kaarde blev E. R. Numer 2 . . Paa
Sabel besatte A. B. og J. Anden- og Tredje-
pladsen . . seks Deltagere (kvalificerede sig)

til Slutkampen paa Fleuret. P0UV2I934.9.
sp.6. krig paa kniven, se 1. Kniv 2. jf.: Det

10 lumpne Gadepak . . sloges paa Brødknive
og Skom^gersyle. SMich.Gto.22. Stævnet
begyndte med en lille Kamp paa Sne-
\)o\de.Skovrøy.Fort.l48. slaas paa næverne,
se I. Næve 1. fægte paa hug, stik, stød, se

fægte 1.2, IV. Hug 1 ofi. jf. bet. I.7 og 2.7:

hugge paa (0: med) baade hænder, se

Haand 11. 8.3) m.h.t. hvad der (umid-
delbart) fremkalder en vis forestil-
ling, følelse, vurdering olgn. ell. en

20 heraf følgende handling. Prindsen
(blev) strax forliebt paa det blotte Rygte
om Dyvekes Skiønhed. Holh.DH.II.8. Paa
disse to Portraiter er Forfatteren (o: kunst-

neren) antaget som Medlem af Academiet.
Charlottenh.l794.21. *Øiet . . sig saa huldt
forlyster |

Paa Jaspis, paa indsprængt
Agat, violblaae Amethyster. Oehl.A.108. i

sin dybe underjordiske Grav (kunde hun)
beregne paa Lysets Længde, at Dagen .

.

30 maatte være i Fremhr\iå.Blich.(1920).XIV.
81. flanevurne Fruentimmer, der . . bilde

sig saa meget ind paa deres Smule An-
sigt. Hrz.JJ.n.ll4. *Paa Alt det tegner til

en herlig Sommer. PalM.1.63. *Paa Læ-
gens Ord det lød som Haab var omme.
smst.IV.291. paa et blot og bart Indtryk
gjorde Manden mig til sin Kompagnon.
BSchmidt.SS.lo5. det var paa det Navn,
at Ministeriet og Politiet fandt mig.Bi^o^e.

40 JP.9. paa (given) (for)anledning; (kunne)
forstaa, høre, kende, lugte, mærke, se,

smage (noget) paa (noget), se forstaa (II.I.2),

høre (5), kende (111.1.5; j/". Anseelse 2.i),

mærke (III.3.2) osv. m. overgang til bet. 13.4:

fortryde paa, forundre sig paa, undre(s)

paa, se fortryde (I.2, 2.2), forundre (l.i),

undre.
|i
m.h.t. grundlag for retslig ken-

delse, straf olgn. Commaudanten (skal

diktere) arbitraire Straffe paa (nu: tor)

50 sm2iSi Forseelser. MR.1742.827. ofte (blev

jøderne) myrdede paa den urimeligste Mis-
tanke. Hauch.in.l98. Dreyfus var blevet
dømt paa Aktstykker, der hverken havde
været forelagt ham ell. hans Betensor.Sal.'^

VI.423. dømme paa indicier, arrestere

paa mistanke olgn., se Indicium, Mistanke
(1). dømmes, straffes paa sin mund, se

Mand 4.4. || m. h. t. grundlag ell. forud-
sætning for en kunstnerisk frembrin-

(>o gelse. En (medalje) giorde han ifior paa
hans kongelige Høihed. Gram.Breve.65. Th
AMUller. Holbergportrætter. (1918). 71. især

m. h. t. (motiv, inspirationskilde olgn. for)

digterisk frembringelse: Horats skrev dette

(vers) paa de første Efterretninger man fik

.. om Sla.set.JBaden.HoratiusJ.468. hid-

17*
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til havde han jo ikke haft meget Andet
end sine Drømme at være Digter paa.

JPJac.II.99. Byron skrev Don Juan paa
hundrede Flasker Bourgogne.JacPaZwdan.
S.lOl. Jeg debuterede med en Roman
. . som jeg senere skrev et Lystspil paa.
BerlTid.'y7l921.Aft.l.sp.4. jf.: Ode paa
(alm.: om^ Jnnkers-Kilde. Steners.(S1cVid.

V11.37). II (jf. bet. 6.i) i udtr. for handling,

fremkaldt af en (andens) befaling, opfor-
dring, tegn olgn.: i henhold til; ifølge.
paa dit Ord vil jeg udkaste Garnet. iwc.5..5.

Jeg har paa hans Ansøgning tilladt ham
at hverve saa mange Folck, ham lyster.

Holb.Ul.I.12. *I Morgen staaer jeg paa mit
blotte Ord

|
I Asien. OehlA.83. Verten gav

. . sine Børn et Vink; paa hvilket de reiste

s\g.Blich.(1920).XKIV.132. Paa Constan-
tins Indbydelse toge de Plads og kjørte
\iQii.Kierk.yi.79. ^(hun) fik sin Søn til

Cadix sendt — jeg tror
|
paa nogle

Tanters Raad. Drac/im.i)J.7.76. *da gaar
Ungdom til Dans

|
paa dit Bud, Sante

Yi.BJis\sa.FÆ196. Stuepigen . . kom ind
paa hans Ringning. Powf.iP. 77. ii8. Paa
Forslag af Price læste man Skuespil.
Galsch.SB.208. paa Moderens forundrede
Spørgsmaal viste hun hende Brevet, ^nci
JSx.M.106. Saa skrev Anna Claritte paa
(alm.: efter; hans Diktat. ^i*c;j;i.6fP.^5^. se

videre u. Anfordring, Anmodning, Befa-
ling (2), Begæring, Bud (3.i), Efterspørg-
sel (1), Forbøn (1), Forespørgsel (1), Fore-
stilling (5.2), Forlangende (2), Opfordring (2)

ofl. spec. m.h.t. kommando(ord): Paa „To"!
hæve Drengene sig op paa Tæerne med
strakte og samlede Knæer. Gymn.(1828).
15. Paa Kommando „Magasin" aabnes Af-
spærringen, og paa „Skyd" begynder Skyd-
ningen. Skyderegl.15. JakKnu.A.214. paa
kommando, se Kommando l.i. jf. bet. 6.i:

Ankrene (skal være) klare til at falde paa
kort YsLTsel. Bardenfl.Søm.II.207. 8.4) (m.
overgang til bet. 13^ m. særlig bet. af be-
kræftelse, forsikring olgn. Carl satte

mange „Pænnedø'er" (o: forsikringer med
pinedød) paa, at han ikke kunde læse det.

Cit.l806.(Oehl.Er.lI.37). paa dette gode
Ønske ville vi tømme vore Glas. Gylb.
(1849).yil.59. vi gaar altsaa over paa en
Kafé og drikker et Glas paa gammelt Be-
kendtskab (o : forgammelt bekendtskabs skyld,

til bekræftelse af gammelt bekendtskab). JV
Jens.H.70. jf. bet. 13.6 slutn.: drikke, tømme
et glas paa forlig(else), klinke med en paa
forsoning olgn., se drikke (II.l.i), Forlig (I.l),

Forligelse (l.i), klinke (VI.2). bande paa,
(ville, turde) dø paa noget (se dø I.3J, gøre
(sin saligheds) ed paa (se I. Ed l.i), for-

bande, forsværge, sværge paa, tage gift

paa olgn. det nøs jeg paa, se II. nyse 1.3.

give en sit ord paa, se Ord 3.i. ofte ellipt.

(som forsikring) i udtr. som paa love, paa
parole, paa min sjæl (og salighed), paa
min tro, paa ære (og samvittighed), paa
æresord olgn., se Love (II.2.2) osv.

d. ved udtr. for en nærmere bestem-
melse (m. h. t. et forhold, en egenskab olgn.),

et indbyrdes forhold (sammenhøren, ræk-

kefølge) olgn. (ofte svarende til gen.-forb. ell.

sammensætning).
9) ved udtr., der betegner en afgræns-

ning, en indsnævrende, præciserende
bestemmelse: med hensyn til; i hen-
seende til; hvad (. .) angaar. 9.1) i al

10 alm. Undkommer Misdæderen . . da bør
Straffen at skee paa hans Billede og Efter-

lignelse. DL.6—4—1. At være udlært paa
(nu: i ell. hvad angaar olgn.) Skj elmstyk-
ker. Søt/s^./S.i5i. *jeg var enfoldig

|
Og

ved en Gaas at ligne paa Forstand. Oehl.

A.134. (han) var en Troldmand paa sit

B.siaiidyæTk.Grundtv.Saxo.1.159. Ikke alene
paa Legemet udstod Jesus bittre Lidelser
for vor Skyld, men ogsaa paa Sjelen. Ka-

20 tek.§75. spesialistpåeskimo-sprogene.Jesp.
BB.31. fornærmet paa sin Ære af Kongen
maa Amadis tilsidst forlade Hoffet. F Ked.

B.201. 'han (blev tit) snydt paa Varerne.
JohsPalM.DD.lO. Paa et Drag om Mun-
den . . lignede hun Sønnen. JacPa^Mdan.
TS.285. (der er) forskel paa, se Forskel 1

(jf. Hattemager;, anklage, dømme, mulk-
tere, pardonnere, straffe, true en paa ('livet

olgn.), se anklage (II), dømme (II.I.2) osv.

30 halte, lamme paa (det ene ben), (være)
invalid paa, kræsen paa, have men paa
(mælet), skade paa (torstanden) olgn., se

halte osv. jf. bet. 14: falde af paa (den), tage
af ell. sætte paa huldet olgn., se falde (11.9.1)^

Huld (II). m. overgang til bet. 13.2: han kan
inte skyde . . han er ligesaa dum paa Jag-
ten som Bvi. Blich.(1920).XL201. AHen-
ningsen.KA.25. klog paa, se klog 3. op-
findsom paa, se opfindsom, være klar,

40 (u)sikker, (u)vis paa noget, se klar (4.5) osv.

II
i forb. m. et adj., der betegner en til en

vis del af tingen ell. (især) personen knyttet

egenskab. Dag fra Dag blev (hun) sygere
baade paa Siæl og Legeme. Rahb.Fort.IL
338. Oehl. VS.28. Han bad hende holde sig
rolig paa Sjæl og Legeme. Gylb.III.167.
Han havde aldrig følt sig saa laset paa
Sjæl og Nerver som nu. JacPaludan.UB.
96. Skjorte . . lægget paa Brystet, og en

50 større Rustplet paa Ryggen. PolitiE. Ko-
8terbl.^^/iol924.1.8p.2. især i udtr. som fiks

paa fingrene, fransk paa benene, let, rap,

rask paa haanden, kræng paa fingrene,
skør paa kuppelen, lam paa foden, frisk

paa leveren, løs paa haanden, hænderne,
næven, haandleddet, nem ell. nyttig paa
fingrene ell. hænderne, blind paa det ene
øje, døv paa begge ører olgn. jf. (om skib):

løj paa roret, se II. løj 1. || spec. i forb.
60 paa sig (jf. af IT.gj ell. (i rigsspr. 7iu kun,

især dagl.) paa det ell. (jarg., vulg.) paa
den, dels knyttet til et adv., ved udtr. for
(en persons) forhold i en vis situation, i forb.

som være forkert, sent, tidligt paa det, se

forkert (11.3 slutn.) osv., dels knyttet til et

adj., ved udtr. for en persons (især overlegne.
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raske osv.) væsen, optræden olgn. „maatte
Mandfolkene da heller ikke gifte sig?** ..

„Naa ja, jeg er jo heller ikte saa strix

paa det.'* Hostr. Int. 6. Mine Søstre, som
. . var temmelig aristokratiske paa det i

den Henseende, erklærede mig i et Brev,
at nu kunde man ikke længer kendes ved
Adolf paa Ga.åen. Drachm.EO. 367. være
net paa sig, se III. net l.i. (være) fin, flot,

fornem, hoven, høj, kaad, kry, rask, stor

paa det, se fin (II.2.2) osv.
\\ (jf. af A. 16) ved

udtr. for overflod, knaphed, ogs. spar-
sommelighed, begærlighed olgn. *(han)
Var sparsom paa det Ceremonielle. jBa^-

ges.DV.I.199. Tyrken var stærkere paa
M2inås'ksih.Blich.(1920).XIL89. arm, bar,

fattig, gavmild, gerrig, karrig, knap, lens,

nøje(regnende), overflødig, rig paa, se arm
(II.2) osv. fattes, fejle, knappe af, knibe,
mangle,mankere, menagere, spare paaoZ^n.,

se fattes (I.2) osv. (der er) (godt) køb, man-
gel, overflod, trang paa, der er god ell.

daarlig (trang) tid paa olgn., se Køb (2.2-3)

osv. lide nød paa, se II. Nød 2.7. 9.2) (m.
overgang til bet. 13 og 14^ knyttet til et ver-

bum ell. (verbal)subst., med et følgende subst.-

led som logisk subjekt ell. objekt for dette.

Udregning paa Jordens Omkreds og cu-
biske Indhold. Høysg.S.198. søge Opreis-
ning paa . . Domme. Stampe.1.334. (skur-

ven) er kommet blot af Forsømmelse paa
(7m: m. h. t. olgn.) ReenMghed.BGBaum-
garten.LægebogforMødre.(1789).l 73. mange
store Malere have . . i Mangel af Studering
paafaZm.: af) Antiqviteten begaaet u-taa-
lelige Fei\.Wiedeivelt.T.24. faae Afslag paa
en Ansøgning eller Begiering.FSO.I.iO^.
(hun ønskede) at jeg skulde skaffe mig . .

Færdighed i hendes Tungemaal . . Dette
gjorde jeg, og lod mig saa hver Aften
examinere paa (nu: i) mit Pensum af den
deilige Frofessorinde. Blich.(1920).XXX.
174. *paa de rigtig Vilde (o: fugle) \

Er
det en freidig Jagt; | Om de er nok saa
snilde,

|
Er deres Værge svagtlWinth.

IIF.211. det fredelige Udfald paa (nu
alm: af) denne krigerske Begivenhed.
Gylb.IX.30. et livligt Fiskeri, især paa
Stør. KnudRasm.GS.1.433. (i Frankrig) er
ikke . . Overproduktion paa Ungdom. PoZ.
^Ibl934.13.sp.5. forstaa sig paa, forstand,
kundskab paa olgn., se forstaa (II.1.4 og 4.2)

osv. høre en paa en lektie, se høre 8.2,

tage oplysning(er) paa en, se Oplysning 2.2.

se videre u. Auktion, Bevis, Bod (ILl.i),

Klaring (4), Kommission (1), Mord (I.2),

Nederlag (2.i) ofl. jf. bet. 8: give igen paa,
(faa, give) nej, svar paa, svare paa, se give
(LI5.10) osv. jf. holde (fast) paa olgn. u. bet.

1.4 samt fire paa olgn. u. bet. 14.i: give los,

slip paa, se los (Ili.2.i), Slip.

10) (jjf. III. med 7.2-3J ved udtr., der beteg-
ner en beskrivende, karakteriserende
bestemmelse, en vis egenskab, et vist for-
hold ved noget. IO.1) (jf.bet. ll.i; isærsprogv.,
gram.) m.h.t. ord, der indeholder et vist

element (lyd, stavelse olgn.) som første
ell. (nu især; jf. ende(s) paa u. II. ende 3.4

og b.i) sidste led. *0g Aristid, August
— Statsmændene paa A |

Er intet værd.
Ew.(1914).II.243. 1 Preben skjuler sig et

vendisk Navn paa Prib- (som Pribislaus).
JohsSteenstr.MK.52. formerne på -2i.yilh

Thoms.Afh.II.355. Flertalsendelsen „er«
(har) Enstavelsesord paa lang Selvlyd.

10 Mikkels.Sprogl.161. de sydslesvigske sted-
navne på -*fialdæ. MKrist.FS.129. gaa ud
(0: ende) paa, se gaa 37.7 slutn. IO.2) (jf.
bet. 3.4 og af A. 12.i) m.h.t. en ting, en per-
son, der har en vis (ved en talbestem-
melse udtrykt) egenskab, har en vis
(angiven) størrelse, alder osv. (uden
for enkelte udtr. nu kun ved et umiddelbart
(uden verballed) tilknyttet led: en bog paa
10 ark osv.; tidligere ogs. m. efterstillet adj.

20 som lang, gammel olgn.). smaa Hvale, paa
18. å 20. Alen lange. Pflug.DP.37. I de un-
derste værelszer (blev hver) afften femb
borde decket, hver paa 24 persohner.J/weZ.
19. Diderich Menschen-Skræk Comoedie.
paa 1 Aet. Holb.Didr.titelblad. Man regner
Antallet paa (nu: tii; 150000. FrSneed.1.135,
Staden er to (ell.) paa to Mile i Omkreds.
Høysg.S.131. et Skib paa tresindstyve
Aarer. Qrundtv.Snorre.IIl.296. *en spræl-

30 lende Gjede
|
han fanged — paa elleve

Fund. Schand.SD.87. Stedet, han skulde
op i, var paa tre Etager. KLars.GV.3. En
Flok Edderfugle paa tolv Stykker, ^c^fon
Friis.AJ.143. hans Puls var overordentlig
god, den var paa 84 (0: slag i minuttet).
PoU^hl934.2.sp.4. han har en indtægt paa
c. 6000 om aaret eZZ. aarlig(t)

j jf.: Hver
maatte faa en Bøf paa Størrelse som en
Yemare. AndreaAndreasen.Numre bl.de man-

40 ge.(1932).63. || m. h. t. (især persons) alder
7paa 18 aar o: (som er) 18 aar (gammel)).
saa gaaer det naar en Mand paa 70 Aar
gifter sig med en Pige paa 15 kdir.Holb.
Bars.IV.2. En Herre paa 63 Aar gammel.
Tychon.AB.204. *En Skaal for den Møe
paa femten Aar. Sheridan.BagtalelsensSkole.
(overs.l788).84. en ung Mand paa nogle
og tyve Aar. Pont.SM.47. Nu tænkte hun
vel: Du snakker som en paa halvtreds.

50 Hjortø.(BerlTid.''/il926.Sønd.l.sp.4). jf. bet.

3.4: en lille Pige omtrent paa min egen
Alder. Pont. D. 41. gammelt Murværk . .

rimeligvis paa Alder med Taarnet. Svendb
Amt.1925.126. || som udtr. for en persons for-
muesforhold (jf. I. Mand 6.2). Henrich
du est oven paa. Hun er, gid jeg faae
skam, en Jomfrue paa mange tusinde.
Holb.HP.1.6. *\eg blier om kort Tid |

En
Mand paa mine tyve tusind Pund. Oehl.

60 ItE.71. Jeg kan faae en Enke paa 30,000
Kigsddiler. Hrz.VIIL320. *en Mand paa
godt en Million i Piaster. X)rac/im.i)j.I.

152. Pont.DR.IV.43. tidligere ogs. (uden tal-

ord) i udtr. som: En Mand paa mange
Penge. Høysg.S.130. en Kone paa store

Midler. sm8^'i7P.
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11) som udtr. for det forhold mellem to

led, at det ene udgør en del af det andet

ell. (delvis) omfattes ell. modsvares af
det andet, ll.i) (jf bet. 1.6 og lO.i samt af

A. lé.i^ m.h.t.et hele, hvoraf noget ud-
gør en del (en afdeling, et afsnit). Slut-

ningen paa en Tale er Talens sidste Stykke.
Høysg.S.326. (der) fyldes stedse meest udi
Midten paa YiddSSQt.JPPrahl.AC.74. især i

tologiske) udtr. m. suhst. uden art. (næsten kun
i ent. og nu især ved korte subst. (enstavelses-

ord), umiddelbart forbundne ved præp.). han
(skrev) Breve paa Breve til Jessinga og
Delil-K&n. Holb.Hh.1.114. *Hvor let op-
svulme vi, naar . . |

Held møder os paa
Held, og Lyst paa Lyst? Eiv.(1914).Il.18.

*(jeg) Buen opspændte;
|
Og Pile paa Pile

nu fløi. ^a^/^'es.i) r.II.55. *Datordned det

forb. ende(n) paa, omkvædet paa (visen), i'o fra Østerled,
|
Med Lyn paa (1840 æridret

se I. Ende 4.i, Omkvæd. 1 1 .2) m. h. t. hvad
der (delvis) omfattes af (indeholdes i) ell.

modsvares af noget andet. H (jf. HL over 10.5;

nu 1. br.) efter ord som Fortegnelse, Liste,

Mandtal, Opregnelse. Opskrift, Register

ofl. (s.d.). en Optegnelse paa Præsterne
til Nye-Kirke, som nave været siden Lu-
theri Tider. Thurah.B.81. dersom vi hav-
de drd-bøger paa de fornémeste Dialecter.

til: i) Lyn. Grundtv.PS.V.yl. Taare trillede

paa Taare ned over Cecilias Kinder. Blich.

(1920).XIV.40. hvert Minut kommer der
(paa Themsen) Dampskib paa Dampskib.
HCAnd.XII.187. der er Bud paa Bud, Bud
paa Bud, Regel paa Regel, Regel paa Re-
gel (Chr.VI: bud efter andet, linie efter

\ime;1931 afvig.).Es.28.10. Ormenes Krop-
pe . . gled ud i Bugt paa Bugt, løfted sij

Høysg.AG.106. jf: „Taler hånd da intet 20 i Ring paa Ring (over skatten). JPJac.
uden om den Arius?" — „Jo hånd har og-
saa smaa Magaziner paa andre Materier."
Eolb.GW.I.l.

II
ved udtr. for, at noget (del-

vis) modsvarer noget andet, (delvis) udtryk-

ker ell. er det samme (paa en anden maade)
olgn. dette er noget af det rimeligste mig
er mødt udi lang tiid. Jeg vil fortelle

Hende en historie paa det sdnnme. Reenh.
Æ.52. En rigtig Afbilding, Afristning,

172. naar hun var alene slugte hun Ro-
man paa Roman. KLars.AH.55. se videre

u. Dag 7.20, Gang 4.4.

e. (især svarende til bet. 1.4 og 2.7) m. bet.

af retning ell. maal for en virksomhed olgn.

13) (ofte m. overgang til bet.14:) m.h.t. hvad
en virksomhed olgn. er rettet imod. 13.i)

(jf. se paa olgn. u. bet. 2.7) m. h. t. maal for
sansning olgn. give agt, agte, høre, lure.

Aftegning, Udkastning . . af eller paa et 30 lyde, lytte, mærke, være opmærksom, passe
Slot. Høysg.S.201. Diagnosen maatte tem
melig bestemt stilles paa en malign Svulst.

MHSaxtorph.CliniskChirurgi.IIL(1878).318.
se videre u. Eksempel, Kontrafej (2 og 8),

Kort (n.4). Korrektur (3), Lignelse (^2.2

slutn.), Model (l.i), Mønster (2.2), Ordsprog
(2), Prøve, Type; Maal (L4), Pris; Mening
(1.2), Navn (1) ofl. jf. lyde paa u. HL lyde
4.8 (og Navn I.2).

paa olgn., se Agt (LI) osv. 13.2) (jf. bet. 9.i)

m.h.t. hvad en forestilling, tanke, be-
slutning olgn. er rettet imod. jf. bet. 15:

(de) legge deris Hoveder i blød paa at

udfinde hvilket endeligt Aristoteles fik.

Holb.Paars.)()(3^. i mange udtr. (til dels

m. overgang til bet. I4j som være belavet,
beredt, besinde sig, være besluttet, be-
stemt, betænke sig, være betænkt, bie.

12) med fremad- ell. Hifta^cvtscncie 40 være forberedt, finde, gisne, gisse, gætte
bet. (afsvækket tids-bet.). 12.1) (svarende til

bet. 4; m. overgang til bet. 8.1, U.i ell. 13, 14

j

med fremadvisende bet., i udtr. for hvad
der sker forlods olgn. hun . . vilde have ti

Daler paa sin Løn (o: af sin endnu ikke for-

faldne løn, som forskud paa sin løn); (jeg)

sagde til hende, hun kunde komme i rette
Tm. Rahb.ProsF.IV.3. afdrage noget paa
sin gæld, se afdrage 3.2. (faa, give, tage)

hitte, huske paa, (have) mistanke paa,
skønne paa, (en) tanke, tvivl paa, tvivle,

vente paa ofl. m. overgang til bet. 14.3 (jf.
ogs. lll. over lO.?/- gruble, grunde, speku-
lere, tænke paa ofl. m. h. t. fremkaldelse af
en forestilling olgn. hos en anden: belave,
berede, forberede, huske, minde en paa
noget olgn. 13.3) m.h.t. hvad en menings-
tilkendegivelse er rettet imod, gælder

forskud paa en arv, sin løn, se Forskud 2. 50 („gaar ud paa"). beraabe sig paa, dømme
12.2) (jf efter 3.i, IV. for 4, HL i 4.i, IV.
om 4.1, ved j svarende til bet. 1.4 og 5, (uden
tydelig forestilling om sted (plads) ell. tid)

som udtr. for rækkefølge: (umiddelbart)
efter (i ubestemt antal). *Giv mig,
Selinel tusind Kys, og atter | Ti Tu-
sind . .

I
Et Tusind paa ti Tusind stedse

henl Bagges.DV. II. 77. følge paa, se HI.
følge 7.8.

II
i toleddet udtryk med en

paa (en sag ell. person), gøre forslag paa,
hentyde, mønte paa olgn., se beraabe, døm-
me (H.l.i) osv.\\m.h.t. køb olgn.: (gøre et)

bud paa, byde, fale, høre, spørge paa olgn.,

se Bud (4), byde (n.4.2) osv. || m. h. t. hid-
ell. tilkaldelse: fløjte, kalde, raabe, ringe
paa olgn., se fløjte (III.2.2) osv.

\\ (ofte m,
overgang til bet. 14j m.h.t. mishagsytrin-
ger olgn.: anke, hakke, hegle, klage, knurre,

den anden olgn. (jf. anden 2). *een Jom- 60 kære, lade ilde, laste, mukke, bruge mund
fru kommer ind | Paa den anden, og Stø-
vet af Fliserne ieier. Bagges. DV. III. 333.
*(han) nød den ene Tome paa den anden

|

Med idelig forstærket Appetit, smst. 1. 20.
*Et Sæt Venner

|
Forældes, svækkes, bort-

døer paa det andet.Oehl.F.286. Wisær i (tau-

mønstre, skænde, sladre, stikle, tale, ud-
sætte psLRolgn., se anke(lll.S.2)osv.\\m.h.t. be-

skyldning olgn. (m. foran- ell. (især) efter-

stillet præp.), i udtr. som digte, klage, lyve,
opdigte, sige (noget) paa en ell. en (noget)

paa olgn., se digte (1.3), klage (nL3.2) osv.
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II
m.h.t. løfte elh krav, i udtr. (m. vbs.) som

(gøre) fordring, (give) forjættelse, (faa) ja,

(gøre, have) krav, (give, have, faa) lov-

ning, løfte paa, tage option paa olgn., se

Fordring (2) osv. 13.4) m.h.t. følelse, som
haab, misundelse olgn.: (være) avindsyg paa,
forabe sig paa, haabe paa, (være, blive)

jaloux paa, mistrøste, mistvivle paa, (være)
misundelig, skinsyg paa olgn., se avindsyg
(1) osv. II

m.h.t. iver, lyst, attraa olgn.:

(faa, have) appetit paa, (være) begærlig, for-

hippet, forpikket, gerrig, graadig, gridsk,

hed, hidsig paa, være en hund paa, være
ivrig, lysten, nidkær paa, (faa, have) mod
paa, (være) opsat paa, (faa, have) smag
paa, spidse sin næse paa olgn., se Appetit
osv.\\m.h.t. vrede olgn.: (være) fjendsk paa,
forarges paa, (være) fortrydelig, gal, hadsk
paa, have nag paa, være ond, vred, ær-
gerlig paa olgn., se fjendsk (1) osv. t3.5)

m. h.t. forhold (der peger imod noget), ud-
vikling (der fører til noget) olgn. min
Klæde-Dragt er som et Vejr- Glas paa Ma-
damens Sind. Holb.Vgs.(1731).I.8. Et Fæ-
stebrev paa en GsLa.Td.Høysg.S.198. en Elle-

Skov bliver over hundrede Aar paa (nu:
for^ Efterkommerne nyttig. JPaulli.Urte-
Bog.(1761).107. Hubertsburg (er et) ky-
sende Minde paa (nu : om^ Saxens Lidel-
ser i 7 Aars Krigen. FrSneed.I.138. (man)
har maattet indskrænke sig paa (nu: tilj at

samle (kompagnierne) til Artillerie-Øvelse.
MR.1793.5S5. paa (1819: i) dem opfyldes
Esajas Profeti. Matth.l3.14(1907). en Laa-
neseddel paa en V\dikkQit.PolitiE.Kosterbl.

^61925. 3. sp.2. bevis, forbillede, forbud,
forsmag, hævd, kriterium, mærke, tegn,
veksel paa, se Bevis osv. være paa ens
gavn, se Gavn 4.1. nedarve(s) paa, slægte
(en) paa, se nedarve (2), slægte, passe
sig paa, se passe. 13.6) (jf. bet. 14 og Ib)
m.h.t. virksomhed olgn., der rettes imod
noget (har dette som maal ell. grænse), ell.

hvis beskaffenhed afpasses efter, formes tin-

der hensyntagen til noget. Der kommer Mag-
delone. Comoedien maa begyndes paa (o:

først udføres over for) hende. Holb.Stu.I.lO.
Matrodser ere icke saa delicate, jeg vovede
icke min Kone paa det samme (o: vovede
ikke at sende min kone ud for at holde styr

paa dem). sa.Kandst.V.3. Naar man saa at

sige intet haver tænkt, fordi ingen haver
sat en paa at tænke. Suhm.1.349. (Høyens)
Arbejde paa Danmarks Konsthistorié har
været saare frugtbringende. JLUss.H.187.
Han har nok brugt Rub og Stub paa hende
. . Komtessen, som de kalder hende. Esm.
11.203. Min personlige Erfaring fra en
neurologisk Praksis paa en blandet By-
og Landbefolkning gaar i lignende Ret-
ning. HISchou.SjæleligeKonflikter.(1931).41.
II

især i udtr. som anvende (noget), raade
bod, beflitte sig, eksekvere en dom, for-
gribe sig, give (ud), faa has, tage hævn,
hævne (sig), indlade sig, gøre indtryk,
indvirke, koste (penge), køle sit mod,

kølne sin harme, lægge an, ofre, spen-
dere, traktere paa olgn., se anvende. Bod
(ILl.i) osv. hilse paa, se hilse 2.2. drive,
jage, skynde paa olgn., se drive (IL3.4) osv.

spil paa, spille paa manden, se I. Mand 11. i.

jf. ogs. u. spille, paa 'en (igen), se bet. (2.7

og) 2.8. m. foran- ell. efterstillet præp. : nøde
noget paa en ell. en noget paa, tage no-
get paa sig ell. tage sig noget paa olgn.,

10 se nøde (2.2), tage, jf. u. narre 2.3, prakke.

II (jf'bet. 15) m. særlig bet af hensigt ell.

forventning (afventning), i udtr. som sid-

de paa bekendelse, paa sin hals, paa livet,

(gøre noget) paa dril, paa gensyn, (gøre
noget) paa krig, (gaa, udsende) paa kund-
skab, (fremstille noget) paa køb, (sælge)
paa levering, løbe paa merit olgn., se Be-
kendelse osv. spec. (jf. bet. 8.4^ m. bet. af
et ønske (om sundhed, venskab olgn.), i udtr.

20 som: jeg skal slide dem (d: et par tøfler) op
paa Herrens Sundhed. Holb.Stu.1.4. *Man
drak paa Landets Vel sit stærke 01 og
Miød. Storm.SD.7. snart stødte vi paa nær-
mere Bekjendtskab vore Punseglas sam-
men. JBZic/i.('i9^o;.Z7J.50. Du glemmer at

klinke med mig paa et lykkeligt Gjensyn.
Goldschm.II.128. Pludselig stødte Femmer
sit Glas mod hans . . „Paa Doktorens Hel-
bred, Kleinl"* JacPaludan.UB.49. se videre

30 u. II. drikke l.i. Glas 2.i.

14) m. afsvækket steds- ell. retnings-bet., i

forb. m. (især trans.) verber, som udtr. for
en (især af en person udført) uafsluttet,
varig ell. gentagen virksomhed, ofte m.
bibet. af forsøgende, prøvende, under-
søgende virksomhed, bestræbelse for, øn-
ske om at opnaa et vist resultat (frembringe
en vis tilstand ved ell. opnaa en vis viden
om noget); se Høysg.S.56ff. Mikkels.Ordf.

40 336.
II

denne bet. af uafsluttethed (varighed,

gentagelse) kan forekomme (som bibet.) ved
flere af de u. bet. 1(4), 2(7), 8, 13 ofl. anførte
udtr.; særlig fremtrædende er bet. i flg. til-

fælde: 14.1) (svarende til bet. 1(4) og 2{i))

som udtr. for (ved berøring, greb, tag
osv.) at holde noget i en vis stilling (se

II. holde 1.2, 8.2 ofl.) ell. (især) at bringe
noget i en vis stilling ell. i (en varig ell.

gentagen) bevægelse paa en vis (ved ver-

so bet angiven) maade: drage, dreje, give fir,

fire, flytte, hale, hive, lette, linde, lirke,

løfte, nykke, rette, røre, skrue, slæbe,
trække paa olgn., se drage (nL2.2, 2.8, 7.2)

osv. m.h.t. legemsdel olgn.: ryste paa ho-
vedet, flytte, lette, røre paa sig olgn., se

Hoved (2.8) osv. *Ingen Trin o^ ingen Stem-
mer,

I

ingen Sommermelodier,
|
kun en

Raa, som ryster paa sig
|
med et sagte

Gnæg og tier. Stuck.D.71. 14.2) (især sva-

60 rende til bet. (1.4. og) 2.1) som udtr. for be-
røring, tryk olgn., især m. forestilling om
prøven ell. unaersøgen: banke, baske,
bide, bryde, brække, famle, føle, gnaske,
gnave, gumle, hamre, hugge, kende, klap-

pe, klemme, klø, kradse, nippe, slaa, sma-
ske, tygge, æde paa olgn., se banke (H.i)
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osv. lugte paa (o: til) noget, se lugte (3.2).

t4.3) (svarende til bet. IS; uden (tydelig)

forestilling om berøring, ved udtr. for en

legemlig ell. sjælelig virksomhed, der er ret-

tet imod noget, ofte mere ell. mindre ned-

sæt., m. forestilling om uafsluttet, usik-
ker, mangelfuld, fuskeragtig, resul-
tatløs virksomhed, vi har spundet paa
adskillige Intriguer for at komme sam-
men, men alt har hidindtil været forgie-

ves.Solb.Jul.lsc. I Dag skrev eller læste

han paa en ny fuldstændig Grammaire o:

I Dag var han i Færd med at skrive eller

læse deii.Høysg.S.56. den ellers saa for-

træffelige Moder, der viser sig mod mig,
som var jeg hendes Søn, den mangelfulde
Søn, hun før dannede ^slsl. HCAnd.Breve.
1.267. jeg haaber, at sende (Dem) den
første Deel af („Agnete og Havmanden") . .

jeg reenskriver paa åeR.sa.BC.I.148. var
hun ledig, bad hun paa lange Bønner af

„den Bedendes Kæde". JPJacI.lOl. hun
(var) den, der holdt Modet oppe og trø-

stede paa den sinåeii.JakKnu.Jy.I1.270.
saaledes endvidere i talrige udtr. som arbejde,

begynde, bygge, bære, bøde, forsøge, fu-

ske, føde, gemme, glatte, hjælpe, jævne,
kalfatre, kludre, klække, kunstle, kurere,

kvaksalve, lappe, lave, lære, læse (over),

makke (om), modernisere, nette, nynne,
opdrage, ordne, prøve, pynte, samle, øve
(sig) paa olgn., se arbejde (II.2.i) osv. flytte

om paa, se IV. om 14.i.

15) (glda. (up)pa thet at (Kalk.III.376.

533), fsv. pa thåt (at); efter mnt. up(pe)
deme de, hty. auf dass; jf. FalkT.Synt.232;
sml. bet. 13.6 samt IV. for 14.i; „nu kun i

Talespr." ievin.; nu især foræld, (bibl),

ikke i alm. rigsspr.) i forb. paa det (at) som
hensigts-konj.: for at. DL.1—8—6. Ær din
Fader og din Moder, paa det (1931: for

at^ dine Dage kunne forlænges i Landet.
2Mos.20.12. ingen skulde være Borgeme-
ster lenger end en Maaned, paa det at et

Laug skulde icke florere meer end et an-

åetHolb.Kandst.il.3. skal den (næste snaps)
fortæres, saa skal det strax skee, paa det
jeg kand føle, at jeg faar noget i Maven.
sa.Jep.1.4. Høysg.AG.102. han lod opføre
. . den berømte Vold, Dannevirke, paa det
at denne Vold skulde være som en For-
muur for Jylland mod den mægtige Keiser.
Mall.SgH.241. vi (tnl) slaae ham ihiel, paa
det han ikke skal forraade os. Oehl.PSkr.
11.58. Hauch.IV.182. Gylb.1.128. Fader
vor, du som er i Himmelen I Det er: Gud
vil dermed tilskynde os, at vi skulle troe,

han er vor rette Fader og vi hans rette

Børn, paa det (1909: for at^ vi trøsteligen

og med fuld Tillid skulle bede ham. Katek.
§97. Dodt.AT.184. Hylling.HJ.37. hun
stillede (sværdet) varlig hen, paa det hun
skulde ikke vække hsim.KLars.BB.7. (alle)

ser sig godt for, paa det at de ikke skal
komme i Berøring med (nældetræerne). Na-
turensV.1912.154.

B. som adv.

16) (jf. bet. n.i) svarende til bet. 1, især

(svarende til bet. l.i) ved udtr. for noget, der

er (anbragt) paa sin naturlige, almindelige

plads, som normalt tilbehør olgn. 16.1) m.h.t.

(tilbehør til) ting i al alm., i forb. som faa,

give, have noget paa ell. m. foreg. præp.
med (III.7.2). *Paa Armen har hun Fal-

ken graa |
Med Bjelder og med Hætte

io-p?iSL.Winth.V.88. *I)e nysselige Hænder
smaa

|
Dybt i min Barm sig bore,

|

Med Streger i og Negle paa | Saa fuldt

som andre store. PMøll.1.106. *Torve med
Støtter og Springvand psia.. Kaalund. 83.

*Biblen med Spænderne psiB..Drachm.STL.
152. en stor Terrin med Laag paa. Tilsk.

1890.496. *Jeg er Havren. Jeg har Bjæl-
der paa. ^afc/.7FjP.i56. have (fuldt, svin-
gende) læs paa, se I. Læs 1. faa, have en

20 næse paa, se I. Næse 4.4.
|| (jf. III. over

14.1 ; kog.) i forb.værej have paa olgn., om
hvad der tilberedes ved ild (paa kom-
fur osv.) : over ell. paa ilden (paa komfuret
osv.). *Til sidste Voldermisse

|
Vort Bryl-

lup skulde staae,
|
Og Øllet alt var gjæ-

ret
I
Og Skinkegryden ipSiai.Winth.HF.162.

I Køkkenet var Fedtegreverne paa, og der
stod en Damp over Skorstenen. Bang.T.57.

II
m.h.t. (krydderier, paalæg osv. paa)

30 mad(varer). Smørrebrød med Kjød paa.
Bagges.(ABagges.JB.I.87). *Der bor en Ba-
ger paa Nørregade;

|
han bager Kringler

og Julekage,
|
han bager store, han bager

smaa, | han bager nogle med Sukker paa.
Børnerim.I.12. en Stumpe (o: et stykke brød)

med Fedt ^3.3.. Schand.BS.185. krukkeær-
ter med lavendler paa, se Krukkeært. laks

med løg paa, se I. Laks 2. noget med no-
get paa, se nogen 3.3. 16.2) m.h.t. (dele af) en

^persons klædedragt ell. personlige udstyr
(hvad man har paa sig) (især i forb. m. IV.
have 2.1 ell. III. med 7.2J. hånd havde et

langt hviidt klædebon paa (1819: i et langt
hviidt Mæåehon). Marc.l6.5(Chr.VI). blev
icke den Kiole, I har paa, giordt til den for-

rige Jubeltest? Holb.Jean.IV.6. De Fruen-
timmer, som gik ind i denne Port, havde
Mandsklæder ^asi.Ew. (1914). 1.74. Gen-
nem Moser og raslende Siv vi gaa

|
Med

50 Bøsser og vældige Støvler paa. PMøll.I.31.

„Men han (o: kejseren) har jo ikke Noget
paal" sagde et liWe Barn. HCAnd.(1919).I.
148. se videre u. Guldkrone (1), Handske
(1), Klæde (I.3.i), Sko oft. \\

(dagl, spøg.)

m. videre anv. *0m Dagen sad jeg med
Pibe paa | Og stirred paa Gaden ned. Cit.

1863.(Gadeordb.^). Dybæk kom anstigende
med Cigar pa.SL.JVJen8.D.19. Da jeg kom
ind, sad Bjørnson med sit allerbedste An-

60 sigt ip2iR. AHenriques.GA.113. spec. dels (jf.

Blyhat 2) m.h.t. rus, i udtr. som have en
(ordentlig) donner (Gadeordb.^), en gnist,

hoved, en kæfert, en lille (en), en (ordent-

lig) nathue paa olgn., se Gnist (5) osv. dels

m. h. t. en mands (sjældnere en kvindes) kvin-

delige (resp. mandlige) ledsager (paa ga-
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den olgn.), spec. kæreste, i udtr. som have,
møde med, være ude med dame, herre,

kavaler paa olgn. *Mon ham det være
kan,

I
Der gi'er den pene Mand,

|
Møder

med Kjærest paa. Chievitz&ARecke.EnFor-
tid.(1853).41. Sganarel.iy.59. han har
tre Tøser pa.SL. Staun.F.241. Jeg mødte i

Worms flere Gange Negre med hvide
Piger psi3L.PoUy6l920.6.sp.3. Bagerens Su-
sanne med Kæreste ipasil Buchh.Su.I.319.

17) svarende til bet. 2. 17.1) svarende til

bet. 2.4, i udtr. af lignende art som de u. bet.

16.1-2 anførte; i udtr. som hæfte, hægte,
kaste (jord), kline, klistre, lime, lodde,

slaa, smøre (noget) paa olgn. Han tænkte
paa Billedet. Egentlig skulde der et nyt
Glas TpsiSi. ErlKrist.K.105. Lægen satte et

Hefteplaster psLa..Ber8.G.129. jeg lagde
Telefonrøret i>slsl. Ekstrabl.ViWSd.T.sp.S. ||

m.h.t. beholder, transportmiddel, last-

dyr osv.: bylte, fylde, hælde, hænge, kom-
me, læsse, tage (noget) paa olgn. Sporvog-
nen fik større og større Forspring . . da der
ikke var nogen, der skulde af eller på ved
det næste Stoppested.TomKrist.EA.8?'. møn-
stre paa, se mønstre 3.2.

||
(barnespr.) m.h.t.

natpotte, WC olgn. „Je' ska' paa —," kom
det svagt henne fra Gyngestolen. Ma-
dam S. greb (det lamme barn) og slæbte
hende hen til Køkkendøren. GBehrend.De
EnsommesStræde.(1922).31. || m.h.t. tilbe-

redningssted for madvarer, komfur olgn.

Kaffekjedelen blev sat paa.-ffCilnd.III.79.

Vore Sangøvelser foregik mest, naar jeg
^satte Tvebakker paa" i Bageriet. Gads
Mag.1928.271. (saa) sætter De en lille

Gryde Vand paa og kommer en Pris Salt

i.BerlTid.'Vd929.Sønd.2.sp.3. hun .. fik

V and paa til K.2die.NJeppesen.P.151. \\ m. h. t.

brændsel paa ildsted, kakkelovn olgn. fyre

paa, lægge paa olgn., se fyre (I.l.i), lægge
(II. 42.1).

II
(journalist-spr.) ved udtr. for,

at en artikel optages (kommer med) i et

nummer af et blad olgn. Bladet er lige

faaet i Trykken . . Dersom der er noget,
er skal paa, er det i yderste Øjeblik.

Pont. DR.'' 1.388. Cavling. J. 203. \\ m. h. t
klædedragt, personligt udstyr olgn.

*det er diimt . . med Hat at ville gaae,
|

Naar hele Verden sætter Hue paa. Bagges.
Ep.86. *Den Gamle tørte Brillerne, og
satte dem Tp2i^.Winth.VI.244. (jeg) satte
min Hat paa . . og gik rask med ham.
Oversk.L.147. (han) gav ham en Æres-
klædning paa (Chr.VI afvig.). Sir.45. 12.

jeg havde faaet Hatten iasLa..Pol.V9l934.

Sønd.20.sp.l. være oppe, før fanden faar
sko paa, se II. oppe 2. jf. III. med 11. i:

paa med vanten, se u. Vante, se videre u.

drage (III.14.io), føre (IL6.ii), give (1.2),

hjælpe (2.4), Klæde (L3.i), klæde (IL2.5

og 8), trække ofl. m. videre anv. (jf. bet.

16.2 slutn.): *Handelscommis'en staaer ei

bag sin Skuffe,
|
Han har faaet Stokken

og Kjæresten paa. Microscopet.1856.Nr.38.
l.sp.2. 17.2) svarende til bet. 2.1, i udtr. for

(hurtig) bevægelse, som er rettet imod,
rammer noget, som bide, brænde, fare, føre,

gaa, køre, løbe, støde paa olgn., se bide
(1.1.8) osv. jf. bet. 14: banke, dundre, ringe
paa olgn., se banke (II.I.2) osv. *En Hund
ved Posten stod og drak,

|
Han bagfra

den med Pidsken smak,
|
Og pidskede

alvorlig i^slsl. Ba8tian.nr.3.2. \\ om mørke,
taage olgn.: drive, falde, gaa, komme paa

10 olgn., se drive (II.lO.i) osv.\\ om vind, lys-
straaler olgn.: bære, staa, sætte paa, se IL
bære 9.10, staa, sætte, om blikket: se 'paa, se

se.
II (jf. bet.l^ samt IL løs 3.5-6j m. særlig bet.

af iver, ihærdighed, voldsomhed, i udtr.

for virksomhed (arbejde, tale, skænden olgn.),

i forb. som brase, buse, fjadre, give (1.15.15),

ivre, jappe, kile, kæppe, mase, mule, tage
paa olgn., se brase (III.3) osv. *Jeg smider
mig inde i Krattet

|
blandt Fugle små, I

20 der pludre på, |
blandt alle Nattergale,

j

der ikke snakke, men s\L Blaum.AH.112.
\\m.h.t. (fast) berøring, der hemmer ell.

standser en bevægelse: slæbe, tage paa
olgn., se slæbe osv.

18) svarende til bet. b-e, 1. br. uden for
overf. anv. af forsk, til bet. 16 og 17 hørende
udtr.; som eksempler paa særlig anv. kan flg.

anføres.
|| jf. bet. 6 og 12.2: følge paa, se

III. følge 7.2.
II jf. bet. 8.1: faa, have, sætte

30 fart paa olgn., se Fart 2. jf. : Vi startede,

og jeg skal love for, der var Drøn paa I

Buchh.FD.29.
\\ jf. bet. 13.i: passe paa, se

passe.
II jf.bet.lS.6: drive, skynde paa, se

drive (II.3.4), skynde, hilse 'paa (jf.sv.

hålsa på, påhålsa, besøge; 1. br. i rigsspr)

udveksle hilsener med (hilse paa) de tilstede-

værende ved sin ankomst; undertiden ogs.:

aflægge et (flygtigt) besøg, paa en Nat kom
Vinteren sættende ned Nordfra paa en

40 mægtig Isflaade. Set fra Kysten saa det
ud, som Alverdens Sejlere havde faaet

nye hvide Sejl og var paa Vej ned til

Bornholm, for at hilse paa, før de igen
gav sig ud paa Langfarten. AndNx.PE.II.
223. Døren gaar op, og(N.N.) kommer ind
og hilser i^slsl. Jørg.T)animarca.(1921).91.
OrdbS.(Fyn). jf.: Tanterne (kommer) i

Gaasemarch . . anstigende imod os . . „Ihl

Nej se, der er jo Jonas 1** udbryder . . Tante
50 Gitte — og nu fulgte en almindelig Paa-

hils n in g. J5ø(7;i.JT.6i.

Paa-, paa-, i ssgr. ['po-, ogs. (især

prov.) 'på-] i visse tilfælde m. hovedtryk paa
2. ssg.-led, dels i adj. (og dertil herende
subst.) afl. af ssgr. ell. faste forb. m. II. paa,
.som paa-gribelig, -hitsom, -lidelig, -passe-
lig, -passende, -regnelig, -skønsom, -staae-

lig, -tagelig, -virkelig, -viselig; delsiuegl.
ssgr. som paa-fode, -ninanden-følge, -ny,

60 -nær, -skrævs olgn.; i ssgr., der er verber

ell. af verber afl. subst. og adj., har 2. led

normalt stød, for saa vidt det er modtageligt

herfor. 1) af 1. Paa, se Paa-due, -fje(de)r,

-fugl, -hale, -hane, -høne, -øje. 2) af II. paa,

især i bet. 2(7) 0^ 13 (ell. 11); saaledes —
foruden de ndf. anførte — bl. a. til bet. 2(4

XVI. Rentrykt »/i 1935 18
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og 7) og 17(1-2) (især GJ ell. fagl, svarende

til usammensat forb. m. paa i alm. spr.) tal-

rige sammensatte verber og vbs., der betegner

anbringelse, fastgørelse, henkasten olgn. af
noget paa en ting, som paa-bolte, -brodere,

-dreje, -dryppe, -drysse, -dynge (jf. II.

dynge 1 slutn.J, -dyble (-dyvle), -fyre, -klin-

ke, -knappe, -laske, -lime, -lodde (jf. an-
loddeø, -montere, -mure, -nagle (jf. an-

nagle), -naje, -nitte, -ri, -rulle, -saa, lo

-skrue, -skænke, -smede, -smelte, -snøre,

-spigre, -sprænge, -sprøjte, -spæde, -spæn-
de, -strø, -styrte, -stænke, -støbe, -svejse,

-sømme, -tappe, -vinde (garn), -øse ofl. ||

især svarende til ssgr. m. II. paa 1 findes en
del gi. ssgr. m. IV. aa (s. d.) || i flere tilfælde

findes (især ældre, fagl.) sideformer w. an-,

se paa-binde, -blæse ofl. CP -aande, v.

[-icnn'a] vbs. -ing (S&B.) ell. (sj.) -ning (Ba-
ivert & Garlieb.Bornholm.(1819).47). aande 20

paa (noget); vist kun (1. br.) som vbs.: -a an-
den. Moth.P9. Rask.Vdv.IL206.VSO. MO.
(9 -agt, en. {ænyd. d. s.; 1. br.) vbs. til -agte:

d. 8. s. -agtelse. vAph.(1759). et Forslag,
der utvivlsomt fortjener den største Paa-
agt. DagbU^kl90S.l.sp.6. Hinanden uved-
kommende Indtryk kan ikke samtidigvære
Genstand for Paaagt. ADam.Resumé afPæ-
dagogikken.(1916).24. jf.paaagtelsesværdig
(u. Paaagtelsej; paaagtværdig. D&H. 30

CP -ag^te, V. vbs. -else, -ning (s. d"), jf. Paa-
agt. {ænyd. d.s.; jf. upaaagtet) iagttage; give

agt paa; agte paa; være opmærksom paa;
ofte (især i pass.) m. h. t. hvad der fortjener

sasrlig opmærksomhed (anerkendelse, paaskøn-
nelse). (generalstaternes) skriftlige Forma-
ning til de Svenske . . var slet intet af

de Svenske blefven p2iSLSLgtet.Slange.ChrIV.
1273. den største Deel Mennesker paa-
agter eller grundig betragter ikke alvor- 40

ligen, hvorledes det naturligen tilgaaer
med Solens Lys. Heitm.Phy8ik.l2. „ingen
dannede Mennesker," vedblev hun, uden
at paaagte Halvors Utilfredshed, „findes
i hele fire Miils Strækning." Bagger.1.77.
hiin alvorlige Mands Ord . . ere nok værd
at psLSiSLgte.Kierk.VII.368. Hjemmets Kvin-
der, der stilfærdigt og uden Bram røgter
deres lidet paaagtede Hverv. JacPaludan.
S.212. CP -ag^telse, en. (ænyd. d. s.) vbs. 50

til -agte: agtpaagivenhed; (anerkendende) op-
mærksomhed, (især i /"orfe.m. fortjene, kræve
olgn.). LTid.1744.657. den strænge Paa-
agtelse af Nationalitetsforskjellen.^Wen.J.d.
naar (disse ord) lyder fra selve Dommer-
sædet . . fortjener de den højeste Paa-
agte\se.Hørup.II.114. der (findes) bag Kun-
stens fagre Ord . . et moralsk Indhold,
der . . ikke bør savne Paaagtelse hos
Kritiken. Kehler.KK.180. jf. paaagtværdig 60

(u. PaaagtØ; Der er to af de Taler, han
holdt, hvis Indhold er paaagtelsesvær-
d i g t. Brandes.IX.395. HSchivanenfl.In.363.
GJ -agtning;, en. flt. (1. br.) -er (Lægen,
reg.). {ænyd. paaagt(n)ing; 1. br) vbs. til

-agte: d.s. s. -agtelse, (især i forb. m. for-

tjene olgn.). med en Kongelig Paa-agt-
ning . . anhørde (kongen) den der . . holdne
Indvielses Tale. Langebek.VT.50. da Frug-
ten . . har vist sig at være af god Kva-
litet, fortjener den al Paaagtning. Bredsted.

Pom.1.246. Pont.LP.VIL49. I. -anke, en.

(jf. I. -klage ; især emb., jur.) vbs. til II. -anke

:

klage(maal); anke. Moth.A144. Dersom den
en Chef Commanderende over Flaaden .

.

haver nogen Paa-anke imod hsnn.SøkrigsA.

(17o2).§84. Paaanke fra Ingenieurcorpsets
Side, enten over Materialier eller Arbei-
det.MR.1806.378. uden Sky og Paaanke
øvede (gejstligheden) al Slags Liderlighed.
Blich.(1920).X VL60. VSO. MO. \\ nu næsten
kun (jf. II. -anke 2; fastslaaet ved retspleje-

loven^^U1916) om appel (3.i), anke (I slutn.);

dels (i videre bet.) omfattende Kære (1.2),

dels (jf.: egentlig Paaanke. B^a^. 711.557),
som modsætn. til Kære, om appel af domme
og dermed i klasse staaende retsafgørelser, den
afsagte Dom (skal) fuldbyrdes uden Paa-
anke. Forordn.Vil835.§34. Grundl (1849).
MidlBest.§4. Paaanke af Sø- og Handels-
rettens Kj endelser og Domme. Lov^^/21861.

§53. LovNr.l29y4l905.§19. II. -anke, v.

[-\SLii'g9] vbs. -ning (vAph.(1759). VSO. Lov
^^21861. §55. LovNr.78''Vzl932.§6B.l) ell.

(1. br.) -else (VSO. MO.), jf. I. Paaanke.
1) CP beklage, besvære sig over; klage over;

anke (111.3) over ell. paa; paaklage; paatale.

det har vore forfædre ankedt på, det på-
anker vi endnu den dag i dag er, og vore
efterkommere vil anke 6.eip2i.Moth.A143.
til at paatale og paaanke Embedsmandens
Forhold, er enhver heTett\get.Birckner.T.

159. Grundtv.Saxo.il. 69. ADJørg. 11.226.
det vilde føre os for langt, om vi skulde
paaanke alle deTyskheåeT.Skolebladet.1886.
241.sp.l.\\f m. person-obj.: rette anke imod.
*hvo vil da paa-anke

|
En Ung-Karl, som

betids gaaer ind i Ægtestand? GraaA.PT.
1.203. Journalfor Politik.1813.III.38. \\part.

paaanket brugt som adj. ("j/". upaaanketj.
(bogen) er nu paa ny udkommen med ny
Titel, dog foruden den saa stærkt paa-
ankede Hale; nemlig den Epistel . . kaldet
Mosis Klage. Gram.Breve.208. endnu for-

nemmer jeg ingen af Alderdommens jævn-
ligt paaankede Byrder: Sløvhed, Skranten.
Blich.(1920).XIIL216. ADJørg.JE.102. 2)

(jf. I. -anke slutn. samt III. anke 3.3, III.

kære 3 og paa-kære, -stævne; jur.) appel-

lere (spec. m. h. t. en dom). Kejser Claudius
. . afsagde strax en Dom, som ingen kunde
psLSLsmke. Holb.Ep.IV.308. Hof og Stats

Rettens Domme kan paaankes for Høieste
Ret. Forordn.^^/el77l.§18. Overøvrighed ens
Afgørelse kan paaankes til Justitsministe-
riet. JurFormularbog.^78. LovNr.90^^U1916.
§394. jf.: Paaankningsfristen ('re^nesj

fra den endelige Doms Afsigelse. Lov^Va
1861.§55. t -arbejde, v. [II.14.3] vbs.

-ning. {ænyd. d.s.) arbejde paa (noget); (ved

virksomhed) bestræbe sig for (at opnaa et

vist resultat), det forynskede Maal (at) see
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engang det saa længe paaarbeidede Lexi-
con fuldført. Gram.Breve.259. troligen og
omhyggeligen paaarbeydede (lian) at be-
fordre Freden til sit rette Maal. /SZaw^e.

ChrIV.775. vAph.(1759). {\ som vbs. alt

hvad som imellem Hendes Majest. Dron-
ningen . . og Chur-Saxen, ved Hertugens
af Mekkelborg Paaarbejden, var passeret.
Slange. Ch7'IV. 845. ved Pavens Paaar-

beraabt (brugt som adj.): i forhen paabe-
raabte Vers giver (Sorterup) en temmelig
nøyagtig Fortegnelse paa Danske Poeter.
Reenh.II.117. Lehm.n.389. paaberaabte Do-
kumenter. Lærebog i Handels-Teknik.(1925).
438. 2.2) (især Cp ell. jur.) m. re/t. hensobj.
(kurfyrsten havde ej) nogen slige Fortieni-
ster sig at ptia.heraa.he. Slange.ChrIV.142 9.

Eeib.Intel.lv.35. Angivelse af de Doku-
beydning (kunde de) komme til Forliig. lo menter, han agter at paaberaabe sig. Jur
8mst.l005. en ægte Frimurer holder det
for en af sine fornemmeste Egenskaber
og Paaarbeidninger, stændigen . . at øve
Viisdommen i dette Stykke (o: at tillægge

alle ting den rette værdi). LTia.1746.626. m.
obj.-gen.: en almindelig Freds Paa-arbeyd-
mng.Slange.ChrIV.900. -banke,?;. [-|bai|'-

g9] 1) t banke paa (noget). Værten (har)
førend den Forfulgte . . Døren har paaban-

Formularbog.^748. p -beraabelse, en.
vbs. til -beraabe (2). VSO. MO. under
Paaberaabelse a.i.Ludv. CP -beraa-
bende, et. (emb., jur.) d. s. Appellanten
havde . . vægret sig ved at indbetale Ak-
tiebeløbet under Paaberaabende af,
at Selskabet (var stiftet) som Andelssel-
skab. ZJ^es/cr.fEefsv.i 5/^0.^.^5.9. -bid, en
ell. (nu ikke i rigsspr.) et (Moth.B148. OrdbS.

ket, strax (været) færdig for ham at op- 20 (Møn)), {ænyd. d.s., glda. pa.hidh (lMos.18.
lukke. MR.1727.501. vAph.(1764). jf.: det
motte billigen . . hede, at de (o: svenskerne
over for den danske stat) med Dørren i Huu-
set, u-paab anket vare indtaldne. Slange.
ChrIV.1325. 2) (nu sj.) fastgøre ved bank-
ning; banke (noget) paa (fast), paabanke
et Bræt, som var gaaet løs. 750. MO. -be-
g^ynde, v. [n.14.3] vbs. -else (S&B. Saaby.''),

{ænyd. d.s., synes i øvrigt først alm. fra slutn

5(GldaBib.)); til H. paa 14.2; jf.ty.imhiss
samt n. Bid 1, Bisken, I. Mundbid; især
dial.) lidt mad (smørrebrød) at bide paa;
især om mad (brød), der spises (som et min-
dre maaltid) tidligt paa dagen (tidlig mor-
genmad, frokost) ell. om eftermiddagen („(ef-
termiddags)mellemmad"). Påbid . . kaldes
frokost. Moth.B148. Paabid (er) Mad, som
Arbeidsfolkene faae om Morgenen, før de

af 19. aarh.; if. Levin „Talespr.**, nu især 30 begynde Arbeidet, og før den egentlige
03) begynde paa (noget). For at oprette
det Knæk, hans Værdighed . . havde faaet
. . paabegyndte Postmesteren nu et læn-

fere Foredrag om sit Embedes Vanskelig-
eder. CMøll.PF.8. Højesteret . . paabe-

fyndte Behandlingen af Sagen. Dommen
an først ventes paa Mandag. Bjwie^.Vu

1925. 2. sp. 3.
jl

især i part. paabegyndt
brugt som adj. paabegyndte, aldrig fuld-

BsLYie.JHS^nidth. Ords. 108. *Ei kan en
Mand, som drager tilfelts uden ringeste
Paabid,

|
Dagen igjennem . . med Fien-

derne k2empe.Wilst.Il.XIX.v.l62. Smed-
den (bad) sin Kone at skære et Stykke
Mad . . Drengen slugte det i én Mundfuld
. . „Har du nu faaet det, du kan æde?"
sagde Smedden. „Nej," sagde Hans, „det
var kun en Faahid.'' SvGrundtv.FÆ.II.53.

førte Digte. Schand.SF.225. Drachm.PV. 40 under Brudemessen (lod man) Lutendrank
72. -beraab, et. (jf. Beraab; sj.) vbs.

<i/ -beraabe (2): ^. s. s. -beraabelse. Told-
væsnet standsede ( marsvin- forsendelsen)
under Paaberaab af at der var udstedt
Forbud mod ^^inemdiøvsel. KNyrop.OL.
111.73. -beraabe, v. vbs. -else (s. d.),

-ende (s.d.) ell. (sj.) -ning (Leth.(1800)), jf.
Paaberaab. {ænyd. d. s.; jf. -raabe) !) (sj.)

raabe (kalde) paa; paakalde (1); part. paa-

og en lille Paabid gaa rundt mellem Brude-
par og Gæster. rroeZsi.XI.46. MDL. OrdbS.
(SjælL, Møn), om lille smørrebrødsanretning
umiddelbart før middagen (hors d'æuvre):
BerlTid.Vzl919.M.5.sp.3. -bidsle, v. (mods.
afbidsle ; s/.^ lægge bidsel (tømme) paa; bidsle.

Larsen, -binde, v. [-|ben'9] {ænyd. glda.
d.s.; jf. anbinde; CP ell. dial.) binde (noget)
paa.

Il
m. obj., der betegner det, hvorpaa no-

beraabt: „Richard! Johnson! Tom! Wil- 50 get bindes; part. paabunden, (bornh.) om
kinsl . . kom ind" . . De fire paaberaabte
Tjenere kom. Bagger.1.231. 2) (jf. -kalde 4,

-raabe 2, -skyde 2.2^ omtale paa særlig, frem-
hævende maade; især: henvise til, anføre som
kilde, hjemmel, motiv, undskyldning, grund-
lag for et krav olgn.; beraabe sig paa. 2.l)

((Dy nu 1. br.) i al alm. Som yderligere
Grund herfor paaberaaber man, at den
samme Slags Redskaber af Steen opgra-

kvinde: iført hovedtøj (korsklæde). Esp.466.
\\

især m. obj., der betegner det, som bindes paa
(noget), bind op om dig, og paabind dine
Saaler (Chr.Vl: bind dine soller til; 1907:
bind dine Sandaler paa). ApG.12.8. især i

part. paabunden brugt som adj.: VSO.
MO. Cykle med røde Dæk og en paa-
bundet Fodpumpe.PolitiE.Vd922.4.

\\ (jf.
binde 5 og 6; nu næppe br.) overf, m. h. t

ves i de tre nordiske Riger.Wors.D0.104. to (pligt)følelse, forestilling, børnenes Siele-
M isæripass. her paaberaabtes, at det var Sorg ("waa; være (præsten) paabundet Ct/.
deres Lands-Love og Privilegier, som Kon
gen beskyldtes for at hafve . . krænket.
Slange.ChrIV.il25. LTid.1745.428. Lov^^l^
1861.§23. denne omstændighed kan ikke
paaberaabes som undskyldning

|
part.paa-

1 721 .( ThøgerJensen.FrIV'8Skoler.(l 921).24 ).

Paabinde (er at) binde paa Ærmet. vAph.
(1759). -blæse, V. [-iblæ-sa] (jf. anhlæse;
fagl.) blæse (luft) paa (noget); paaføre ved
blæsning. En med Blæserøret paablæst

18"
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Flamme kan . . ikke lyse saaledes som en
sædvanlig. Hinnerup.Juv.33. (ved alasfabri-

kation) som udtr. for formning (af glas) ved

blæsning: Konus passende til ombyttelige
Beholdere paablæses Apparatet. Glasteknik.

18. CP -bo, V. [IL1.3] {ænyd.glda.d.s.;jf.
-boer samt ibo (1); nu sj.) bo (som ejer) paa
ell. i (en gaard). en Ildebrand . . var over-
gaaet paa en af ham paaboet, og Hans
Majestæt tilhørende G3iB.Td.Stampe.II.328.

den jordegne Bondegaard Ørs, som han
selv paaboede. OlufNiels.Skodborg ogVand-
fuldEerreder.(1894).193. ||

paH. paabo en-
de brugt (emb.) som adj.m. pass. bet: ibo-

ende, formedelst Svaghed, Armod (maa
bønderne) afstaae deres paaboende Gaarde.
MB.1707.166. min paaboende Gaard. Cit.

1845.(PLaurids.S.VIIL86). d -boer, en.

[II.1.3] (jf. Iboer; sj.) person, der (som ejer)

bor paa (paabor) en gaard. Gaardene kende-
tegnedes oprindeligt ene med Paaboerens
Navn. Bornh.Samlinger.XV.(192å).12. smst.

13. -bore, v. [-|bo'ra] bore huller i (en

større ting) for i disse at anbringe bolte ell.

tapper til fastspænding af noget (en mindre
ting); fastspænde v. hj. af bolte olgn. i bo-

rede huller (jf. anbore 2). OrdbS. f -brin-
ge, V. {ænyd. d. s.; jf. anbringe (1) og II.

bringe (2.2)) især m.h.t. uheldig tilstand, be-

svær olgn.: paaføre. vAph.(1764). vi maae
vel iagttage, at vi ey paabringer Staten
fleere Munde, end den kan mætte. Ar-
gus.l771.Nr.41.3. Derved har han paa-
bragt sig selv og andre mange Fortræde-
ligheder. VSO. 1. 501. -brud, et. {ænyd.
d. s.; nu næppe br.) vbs. til -bryde. Hvad
skulde Opdragelse . . formaae, naar Moder
Natur ei havde skaffet Anlæg? Men og,

hvor meget kan Anlægget lide ved forstyr-

rende Kræfters Paabrudl Bothe.(Rahb.Min.
1786.111.181). (kysten) gav efter forVester-
havets Paabrud. Werl.( VidSelskAfh. Hist. V.

153). Stikkelsbær og vild Blomme, som
(ved deres) tætte tornede Grene værge godt
mod FaabTuå.JensChr.Jensen.Et velindrettet

Landbrug.(1842).345. -bryde, v. [-jbry-'aa]

vbs. jf. Paabrud. (sj.) bryde (ind, løs) paa.
Vi have Skibe (der) kan taale Oceanets
Paabryden. PolPhysMag.III.229. -bræn-
de, V. [-jbr^n'a] vbs. -ing, {ænyd. d. s.; jf.
anbrænde (2); CP ell. fagl; især i pass. (perf.

part.) ell. som vbs.) 1) brænde (et mærke, et

mønster) paa noget; indbrænde (1). Et på-
brendt merke. Moth.B355. VSO. MO. De-
koration (paa glas) udføres ved Paabræn-
ding eller Ætsning med Flussyre. B^a^e.*

843. en saakaldt Grundglasur . . paabræn-
des ved meget høj Temperatur. /SaZ.^ F/I.
141. jf: overdreven varm Tilpasning („Paa-
brænding") af Skoen. Grunth.Besl.150. 2)
intr.: brænde ^paa(se II.brænde24.i^. Under
stadig Omrøring for at hindre Paabræn-
ding. LandmB.II.504. -bnd, et. flt. d.s.

ell. t -(d)e (LTid.1744.466. i bet.2: Cit.1779.

(AarbVejle.1922.25). MR.1816.356) ell. f
-(d)er (LTid.l720.Nr.l3.4. i bet. 2: smst.

1726.485.1727.605). {ænyd. d.s.; vbs. til -by-
de) 1) (især GJ j (en overordnet persons) bud
ell. befaling (hvorved noget paabydes ell. paa-
lægges en). Slange.ChrIV.641. Hofjæger-
mesterindens Henstilling til ham om at

hilse paa Præsten havde haft Karakteren
af et elskværdigt Paabud.Powf.LP.FJJ.^ 7.

Dette Paabud betror (1819: Bud befaler;

jeg (o: Paulus) dig, mit Barn Timotheus.
10 lTim.l.l8(1907). 2) ^/.Ekstrapaabud; for-

æld.) paabud (1) vedrørende skat; skattepaa-

læg; (ekstraordinær) skat. Moth.PlO. (der)

maae af Hovedgaardens Taxt betales Skat-
ter og FaLahnd. OeconJourn.1758.431. det
saa fredelskende danske Folk var, uagtet
et overordentligt Paabud, som Rustnin-
gerne giorde fornødent, begeistret for Kri-
gen.Bahb.E.IU.206. VSO. SvendbAmt.1925.
49. -byde, v. [-|by-'da] præt. -bød ell. f

20 -bydede (pass.: naar leding paabydedes.
Holb.DNB.632); part. -budt ell. (foræld.)
-budet. vbs. (nu næppe br.) -else (Holb.Anh.
153. LTid.1746.694), jfPaa-hudj -bydende.
(cewyc?. paabjude, -byde; O, især højtid.,

bibl.) om person, der er i besiddelse af en
vis myndighed: tilkendegive som sin vilje, at

noget skal ske (m. obj., der betegner en hand-
ling, en maade at forholde sig paa olgn.);

befale; byde; foreskrive; paalægge; give be-

30 faling ell. ordre til. *mangen ædru blef,

og drak fast ey en Taar, |
Hvis det paa-

budet var, som største Dyd, at drikke.
Holb.Paars.157. hver Mand udi Landet .

.

blev paabuden at være i Gevær. sa.DH.II.
121. Jeg finder ikke, at Loven nogensteds
har befalet eller paabudet Arrest. Stampe.
11.77. Læreren kan ikke paabyde os hvad
vi skulle troe og giøre. Mynst. BIS.1.483.
Ved et Ryst med Hovedet . . paabød han

40 mig Taushed. Blich.(1920).XIII.142. Kær-
lighed til Fjender er udtrykkelig paabudt
i 2. Moseb. Brandes.J.77. Amtmanden (vil-

de) vise sig med en løftet. Ro paabydende
Haand (o: hvis der blev revolution). JacPa-
ludan.TS.8.

\\ (jf Paabud 2) spec. m. h. t.

skat. Skatters Faahydelse. Holb.DH.n.117.
den Forhøyelses-Told, som udi een eller

anden Maade er paabudden siden Told-
Rullens Publication. LTid.1745.306. \\ uegl,

50 om persons adfærd, foreliggende forhold
olgn.: kræve ell. umiddelbart fremkalde en
vis handling ell. optræden, der er . . det
Gode, som . . paabyder kgtelsQ. Mynst.
Betr.1.113. Aldrig saae jeg nogen Kvinde,
der ved første Møde indgød en saadan
Velvillie og Tillid, og tillige i^aabød en
saa uimodstaaelig Ærefrygt. Blich.(1920).
XX.50. Vil man opføre Aristofanes (maa
man) bearbejde ham . . Men ved en saa-

60 dan, af Forholdene paabudt Omskæring
berøver man Aristofanes hans Klassicis-
mes Værdighed og Yæsen. LCNiels.(Tilsk.
1927.11.263). -bydende, et. [-iby-'dana]

(jf. Bydende; i stivere spr.; sj.) (paa)bud;
befaling; forskrift, efter Lovens strenge
Paabydende. Steenberg.H.II.7. -bygge, v.
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vbs. -ning (s, d.). (ænyd. d.s.; jf. -sætte; GJ

ell. fagl^ bygge (op) paa (noget andet som
underlag, grund), især ved senere foranstalt-

ning. Muren er trykket skiæv af det paa-
byggede Huus.FiSO. MO. i senere Tider
har (man) paabygget en Etage. ESchiødte.
GI. kbh. Hu8e.(1894).15. spec. (jf.nybygget)
^: Paabygge. Er at afrive et Skib til

Vandlinien og paa dets Bund at bygge
et nyt Overskib. Harboe.MarO. -byg-
ning, en. {jf. ænyd. glda. Sisibyggej byg-
ning, bolig; CP ell. fagl.) vbs. til -bygge.
VSO. MO. spec. (emb.) om bebyggelse af
fremmed grund: Nørreg.Privatr.lL207. En
Kreds af Retsregler vedrører særligt Paa-
bygning paa fremmed Grund. Torp.216.

\\

konkr., om opført bygning, spec. en saadan,
som er bygget oven paa en anden bygnings-
del. SundhedsstyrelsensAarsberetningforl9()9.
138. uegl.: (forandringerne i den eng. for-
fatning) vedrøre kun den øvre Paabyg-
ning. Dagbl.^'/il873.1.sp.4. CP -bylte, v.

[-ihyVdQ] (jf. -byrde samt bylte 2) bylte

(noget) paa (en). VSO. MO. -byrde, v.

[-ibi/r'da] vbs. (1. br.) -else (vAph.(1759).
VSO. MO.). {ænyd. d. s.; jf. -bylte, -vælte
samt II. byrde og ty. aufbiirden; især GJ)

næsten kun overf., m. h. t. pligt, hverv, an-
svar, skyld olgn.: lægge noget som en byrde
paa en. et uformodentlig Hverv, som mig
psLSibyrdes.Gram.Breve.145. *jeg (viser) mig
resonabel,

|
Og ei paabyrder dig at troe,

hvad du ei 'ksLn.Wess.193. en kort, tør
Hoste viste, hvilken Anstrengelse han
havde paabyrdet sit svage Bryst. HFEiv.
JF.II.18. hvorfor påbyrdede (kongemor-
derne) sig denne blodskyld, hvad havde
kongen gjort dem?ADJørg.1.388. (sj.) i

forb. m. præp. med: (hamborgerne) paabyr-
dede de Seylende dermed (o: afgifter)^
som en 'Yo\d.Slange.ChrIY.431.

\\
(l.br.)

tildele en ell. faa (nøde) en til at modtage
noget ubehageligt, besværligt olgn.; besvære
(en) med; prakke (en) paa. En begyndende
Detaillehandler (maa) see sig for, at han
ikke lader sig Udskuds -Vare paabyrde.
KiøbmSystJI.132. (jeg) har handlet rigtig
ved netop at paabyrde „Dagbladet" mit
Indlæg i Sagen. JLange.Breve.139.

|| (jf
-digte; nu sj.) rette en beskyldning ell. mis-
tanke imod; beskylde for; give skylden for;
tillægge, det Protestanterne paabyrdede
Forræderie. LTid.1724.604. Ew.(1914).I.
305. naar en saadan Samling . . Løgne .

.

paabyrdes mig, kan jeg ikke tie. Rahb.
Sandsig.743. PalM.IL.lII.9. De have vid-
net Løgn imod mig . . jeg (har ikke) gjort
nogen af de Ting, som disse af Ondskab
have paabyrdet mig (Chr.VI: ført mig
paa;. Sus.43. -danne, v. [-idan'a] (jf.
-bygge; sj.). nogles besynderlige Tilbøie-
lighed til at danne nye Ord, eller at paa-
danne (o: danne og tillægge) allerede be-
kiendte Ord nye Begreber. Sporon.EO.^
(forf.8 fortale). IH. -digt, et ell. en. (jf.
I. Digt 2, Opdigt; nu næppe br.) vbs. til

-digte : d. s. s. -digtelse. de slags Lidelser,
som (Jesu) Lære-Embede er . . underkast,
Spot, Foragt, Forhaanelse, usandfærdig
FsLåd\gt.Hci'8l.TT.I.392. Nævn mig den,
som har beført mig med saadan Paadigt I

Skuesp.IIl.64. -digte, v. vbs. -else, -ning
(s. d.), jf. Paadigt. (jf. -byrde (slutn.), -dutte
samt I. digte 3; især fD) (opdigte og) uden
grundlag i virkeligheden tillægge en en egen-

10 skab, handling olgn., især af uheldig, for-
kastelig, ond art; digte (en noget) paa; paa-
lyve (en noget), hånd beviiser med brave
sandfærdige Folks Vidnesbyrd, at dend
Historie er ham psLSLdigtet.Holb.HP.III.
11. Voltaire vilde paadigte Jøderne, at

de havde været Menneskeædere. Balle.

Bib.1.44. trods alle sine virkelige og paa-
digtede FsLrsLdoxer.Bagges.DV.IX.369. *du
. . dig selv paadigter

|
En Brøde. Bredahl.

20 V.189. Du har . . en mageløs Evne til at

paadigte Din Næste Lyder I Goldschm.Hjl.
11.60. (han har næppe) villet løbe den
Risiko at paadigte sig selv en Udmær-
kelse, som han ikke havde Ret til. JyllP.

Vil924.6.sp.3.
II

(1. br.) m. Beskyldning
olgn. som obj. han skulde have paadigtet
hans Øvrighed en nærgaaende Beskyld-
ning. Stampe.II.241. BHch.(1920).XVI.70.
-digtelse, en. ftt.-r, (nu sj.) vbs. til -digte;

30 ogs. om den ytring, hvorved noget paadigtes
en; falsk beskyldning. LTid.1751.198. hade-
fulde Paadigtelser og Beskyldninger.jBrtZ/e.
Bib.Lxiv. VSO. -digtning, en. flt. -er.

(sj.) d. s. MO. -drag, et. vbs. til paa-
drage, spec. (jf. ty. auTtrag samt Opdrage
t til paadrage 2: hverv; kommission, det
Mandskab med hvilket den i Sessionerne
værende militaire Deputeret ikke harPaa-
drag at liquidere. ME.1795.684. -drage,

4p V. [-idra'qa] vbs. jf. Paadrag. {ænyd. d. s.)

1) (nu ikke i alm. spr.) svarende til III.

drage 4 og 14.io: tage, trække (klæder) paa.
Kiole-Ermerne vare . . saa trange . . at
man maatte betiene sig af et Instrument
for at paadrage dem. Holb.Ep.II.407. *0s
blev som Ædelmænd en Purpur-Dragt
paadragen. Falst.0vid.106. Frank.KL.137

.

jf.Feilb. 2) {jf.ty.SLnitrsLgen samt opdrage 5)

t m.h.t. hverv, rettighed olgn.: overdrage (til);

50 paalægge. *den Commission ham er
|
Af So-

krates paadraget,
| At dømme og forfølge

hver
I
EnHoved-Skjelm.i''a/sU55. Stæn-

derne (kan) tilbagekalde og indskrænke
alle vilkaarlige Rettigheder, hvilke de have
paadraget Kongen. LTid.1759.112. MR.
1806.484. 3) (jf. -trække 2.2; især m. h. t.

noget ikke ønsket, noget ubehageligt (der kom-
mer som en naturlig konsekvens): bringe, føre
(noget) over (en); paaføre; medføre (noget)

60 for (en); ogs.: gøre til genstand for. 3.1) (jf.
andrage 3; GJ uden for refl. anv. (kongen
kan) ikke uden Rigsdagens Samtykke . .

paadrage Staten nogen . . bebyrdende For-
pligtelse. Grundl.(1849).§23.

|| (jf. bet. 3.2^

om handling, egenskab olgn., der har visse

konsekvenser for vedk. person selv. den For-
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bindtlighed Skipperen havde paadraget
(nu: paadraget sig; ved visse af ham
tilforn begangne personlige Forseelser.

StampeJ.4. en vitterlig Gield, der maa
betales, siden den er paadraget. i^a/i&.i^orf.

I.fortale, især m. subj., der betegner hand-
lingen osv.: Den Strenghed, hvormed (han)
talede . . paadrog ham de Mægtiges Ugunst.
MynstBetr.1.289. disse profane Betragt

ner . . er efter Beskadigelse ved . . at

paadrives af et Skib . . kommet hertil.

ViborgSamler.^^/nl824.2.sp.2. -due, en. [I]

(ty. pfautaube; jf. Hønsehale samt Paa-
fugledue; fagl, 1. br.) d. s. s. Høj stjært.

Larsen, -åntte, v. (f-duie,jf.VSO. MO.).
vbs. (1. br.) -else (S&B.), -ning (Brandes.X.
275.XII.126). {ænyd. d. s.; jf. II. dutte samt
-digte, -skyde 2.i; „Dagl.Tale." MO.) især

ninger, som i Middelalderen havde kunnet lO m. h. t. en (daarlig, forkastelig) mening, egen-

paadrage mig Baal og Brsmd. Bergs.BB.
121. (l.br.) tiden hensobj.: meget ubetyde-
lige Forseelser paadrage (ofte) streng
Irettesættelse. Mynst. Levnet. 244.

||
part.

paadragen brugt som adj.: som man har
paaført (paadraget) sig. At holde, hvad man
har lovet, er en naturlig paadragen For-

Eligtelse. Nørreg.Naturr.42. Klostergods,
vis paadragne Gjeld han forpligtede sig

skab, handling olgn. : (paa en vedholdende ell.

paagaaende maade) uden grundlag i virke-

ligheden tillægge en noget ell. (søge at) faa
noget tillagt en ell. alm. antaget om en; dutte

(en noget) paa. Han begyndte med at ville

paadutte hende, at hun havde elsket ham
.. med Lidenskab. Pram. FJ.iSO. Det him-
melske Tyveri, som Mythe-Smeden paadut-
tede Prometheus. Grundtv.BrS.SO. (man)

til .. at SiibetaL\e.ing.EF.Y.lo7. Gjelden 20 paaduttede mig at have skildret under
med paadragne (0: paaførte, paaløbne) Ren-
ter. Levin. 3.2) (især GJ j m. refl. hensobj. jeg
kand af den sidstes (o : Plutarks) Læsning
paadrage mig en Hoved-Pine. Holb.Ep.lV.
221. De har paadraget sig (0: Dem) Deres
Faders Vrede. /Sfewesp. 7.5 95. Drachm.VB.
205. den, som . . drikker Herrens Kalk
uværdigt, paadrager sig Skyld (1819: skal
være skyldig). lCor.ll.2?(1907). jf.: Mod

Navn af Trop en berygtet Smører. Hetfc.

Pros.VI.103. Han skal ikke uforskammet
trænge sig frem og paaduttQ dem sit

Slægtskab. Kierk.IIL114. Lee vidste af Er-
faring, at alt dette vilde være ham paa-
duttet, vilde komme igen siden som Sand-
heder, han havde mistet Retten til at af-

kræfte, hvis han tav iiu.JVJens.H.282.
OrdbS.(sjæll.).

||
(sj.) paanøde. Bertram er

stand . . paadrog sig Lovens Hævn. -Bircfe- 30 jo i sin Ret, naar han ikke vil lade sig
ner.1.148. jf. III. drage 6 og hendrage I.2:

en midaldrende Mand, der ved sit for-

komne Udseende . . paadrog sig de for-

bigaaendes Opmærksomhed. Frit Ordskifte.
1899.127.sp.2. -drift, en. (nu næppe br.)

vbs. til paadrive (ell. drive paa^.
|| (jf.

Drift l.z) om drivning med kreaturer (paa
græsgang olgn.); (løs) drift, ingen af de
prætendferende Ejere . . har vovet at for-

paadutte en Hustru mod sit Ønske. 5raw-
des.VIII.463. smst.VL135. jf: Filmen (er)

saa gennemsyret af Tendens -Moral som
nogen Julebog, man fik paaduttet sig i

sin Barndom. BerlTid.^Viol934.Sønd.20.8p.4.
I. -dømme, et. (især jur.; nu sj.) vbs. til

II. -dømme: domfældelse; (retslig) afgørelse.

dette raisonnement, som jeg indstiller her-
ved til Deres Velbaarenheds Paadømme.

mene andre fri Paadrift med Kreaturer 40 Gram.Breve.82. deslige Sagers Paadømme.
paa Skovgrunden. Cit.l784.(Bornh.Samlin
ger.IX.(1915).21). \\ som vbs. til paadrive 1.

den u- afladelige Tilsyn og Paadrift Salomon
brugte at faae (bygningen) færdig. Hersi.

TTJI.17. -drive, v. [-|dri-'v8] vbs. -else

(vAph.(1759)), -ning (VSO. MO.). {ænyd.
d. 8.; nu næppe br.) 1) (jf. II. drive 8.4 og
1j>) egl.: sætte i (stærkere) bevægelse; drive

paa; (energisk) søge at fremme ell. frem-
skynde (en sags gang); paaskynde; ogs.:

lægge (særlig) vægt paa; holde fast ved; ur-
gere, paadrifve Freds-Handlingen med ald
Msigt.Slange.ChrIV.919. (gesandten) lod be-
giere og paadrifve det tilforn omtalte
Græntze-Mode at maatte .. holdes, smsf.

419. den af Laugmanden, saavel som Land-
fogden proponerede, men af den sidste
fornemmelig paadrevne Straf. Stampe.II.
53. midlertid kom dog dette Forehavende

Skr.(MR.)^yil778. Absalon (bad) Valdemar
. . om at give sig Paadømme i Sagen.
LBruun.A.T.338. II. -damme, v. [-jdom'a]
part. -i eW. t -et (Oram.Breve.85). v&s. -else

(VSO. MO. Hylling.HJ.53) ell. (nu næppe
br.) -ende (LTid.1735.510), jf. I. Paadømme.
(jf. dømme paa (en sag, en person) u. II.

dømme l.i; nu kun jur7) m.h.t. anliggende,
spørgsmaal, sag: dømme om; afsige dom i;

50 fælde dom ell. kendelse i; afgøre; sjældnere

m. h. t. person: fælde dom over; dømme, (dette

spørgsmaal) overlades til andre med større

skjønsomhed at pasidømme. Høysg.2Pr.25.
paa det at de Personer, som . . have været
implicerede . . kunde paadømmes til Re-
garation og Straf . Stampe.1.462. Paadømt
ag.Nørreg.Privatr. VII.169. Paulus (skulde)

reise til Jerusalem, og der lade denne Sag
paadømfne (Chr.VI: osr dømmes der for

hvor ivrig det af flere iblandt os blev 60 disse ting).ApG.25.20. DSt.1922.139. -fal-
paadrevet . . aldrig til Virkelighed. Rahb
E.L295. Færdighed i Skydning (bliver)

ikke nok paadreven. Blich.(1920).XXIIL8.
2) (jf. II. drive lO.i samt andrive ; sj.) føres

(af vind, strøm) imod, til sammenstød med
noget; paasejle. Sluppen De trende Ven-

de, V. [-ifal'a] {ænyd. d. s.; jf. anfalde) 1)

(jf. falde paa 1 og 3 u. II. falde 9.i8; C3,

nu sj.) falde paa; indtræde; paakomme, en
stærk paafaldende Regn hindrede dette

Anfald. Slange. ChrlV. 1258. naar Natten
paafalder, saa virke Menneskene ikke læn-
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gere. Birckner.I.129. især m. person -beteg-

nelse: (prinsen var) meget beladen med de
Svagheder, som andre Børn gierne ^slsl-

ialåer. Slange.ChrIV.5. *en Slummer mig
paafalder. Wess.FU.16. Sygdom havde paa-
faldet ham. GHLund.KA.357. VSO. MO.
Il (jf. II. falde 4.1; om lysstraale. de paa-
faldende Lysstraaler.Awwa?cr forLægeviden-
skabensYndere.(1810).49. skraat paafaldende
Ljs.PharmDan.(1933).135. 2) O/.falde paa2
u. II. falde 9.18 samt ty. auffallen; sml. op-
faldende) gøre et vist indtryk paa bevidst-

heden; især: gøre indtryk ved noget (for

fænomenet) særegent, usædvanligt, uventet,

overraskende olgn.; fremkalde ens (forun-
drede) opmærksomhed. Postmesteren, hvem
Hundens usædvanlige Bidskhed paafaldt,

gik strax til Obersten. Kielsen.A.8. hvad
der strax paafaldt mig, var den yderst
slette Steenbro i GsLderne.Molb.Dagb.244.
dette Fysiognomi . . paafaldt saa underlig
ved at være ungt og dog roligt og fast.

Goldschm.VII.320. Da jeg kom nær til

Huset, paafaldt det mig, at Værelset var
saa oplyst og Portdøren slaaet vid aaben.
Dampe. Fortælling om mitFængsel.(1858).12.
MargretheFibiger.AnninaBjelm. (1899 ).204.

II
nu næsten kun i part. paafaldende brugt

som adj.: som fremkalder (forundret) op-

mærksomhed; overraskende; mærkelig; mærk-
værdig. *Du dvæler længe ved det Tal . .

|

Er det dig saa paafaldende, mærkvær-
digt? Grundtv.PS.II.397. den christelige

Kjerligheds Magt, der ikke er stor ved
paafaldende Bedrift. Kierk.III.280. Hvor-
lidet Usædvanligt eller Paafaldende der
end var i denne Meddelelse, skjød dog
en uhyggelig Anelse sig op i (hans) Sjæl.

Kofoed-Hansen.DL.112. Herren . . skal for-

tørnes . . til at gjøre sin Gjerning, — paa-
faldende er hans Gjerning (Chr.VI: ja sin

fremmede gierning; 1931 : en underlig Ger-
ning^. E8.28.21. „Postvæsenet svarer — at

der intet Brev er kommet" . . „Ja, og det
er det, jeg finder paafaldende." G;/e/.^^85.
en paafaldende forskel (VSO. MO.), lig-

hed
i

som adv.: naar hun paafaldende ud-
mærkede denne eller hiin . . da leed han.
Winth.Nov.29. fire paafaldende velbelagte
Stykker Smørrebrød. JacPaludan. UR. 67.

jf. (spøg.): Paafaldende (o: særlig) morsomt
var der nu ikke.Hjortø.(Berltid.^*/iol934.
Sønd.7.sp.l). -fann'a, en. [II.I.2] (som for-
danskning af sen. gr.-lat. e-pifsLnna, dannet
af gr. epi, paa (se Epigram j, og Fauna;
zool.) den fauna, der ikke ligger nede i

selve havbunden, men fæster sig til større

genstande, som rager op over denne (store

sten, pæle olgn.). WesenhL(Danmark,Land
ogFolk.Il.(1919).204). -ftnde, v. [-(fen'a]

vbs. -else (s. d.), -ing (s. d.), jf. Paafindende,
Paafund. (ænyd. d. s.; jf. IV. finde (paa) l.i

samt opfinde 2; „Bruges ikke, uden i par-
tic, pass," VSO. jf. MO.; nu ikke i alm. spr.)

finde paa; udfinde; optænke; opfinde, af-

guders optænkelse er begyndelse til ho-

rerie, at de bleve paafundne (1871: op-
fundne^, er livets forkrænke\se.Visd.l4.12
(Chr.VI). lad os da høre, hvad du har
paafundet, for at hielpe os. Holb.Stu.1. 9.

jeg har paafundet at forbedre Metaller.
KomGrønneg.V.221. (Chr.II.'s) herlige Be-
drifter (bliver) udstafferede, saa got som
Poeten har kundet paafinde. Gram.(KSelsk
Skr.IV.256). Chineserne tilskrive sig at

10 have paafundet Krudet. LTid.1728.222.
*modfalden bad (han)

\ Nu Vennerne Raad
at ^2i2i.iinde.Grundtv.DV.IV.248. (sprog-

fornyelsen i 18. aarh.) begyndte med at

paafinde danske Kunstord. NMPet.IV.371.
-findeise, en. [-[fen'alsa] flt. -r. (ænyd.
glda. d. s.; nu næppe br.) vbs. til -finde; ogs.

(mere) konkr.: opfindelse (2.i); paafund.
Bogtrykker Konstens Paafindelse. LTid.
1744.570. Hollændernes lystige Indfald,

20 artige Konst-Stykker og allehaande Paa-
tindelser.smst. 1745.471. -findende* et.

[-ifen'ona] (nu næppe br.) d. s. dette JPaa-

findende (0: en maskine). LTid.1723. 254.
-finder, en. [-jfen'ør] fit. -e. {ænyd. paa-
finder(e); nu næppe br.) person, der finder
paa noget; opfinder (2). onde tings paa-
findere (1819: Udaads Opfindere;, i^om.i.
30(Chr.VI). Nogle Maehiner som (viser)

Paafindernes Ukyndighed. LTid.1725.294.
3K) (han) havde været Troldmanden og Paa-

finderen i denne Handel. Biehl.DQ.IV.
16. VSO. MO. t -finding, en. flt. -er.

d. s. s. -findeise. nyttige Paafindinger.ZTi^.
1726.391. Gram.(KSelskSkr.I.215). jf.VSO.
-ije(de)r, en. [I] (ænyd. paafær) paa-
fuglefjer (1). VSO. *Syv grønne Paafjedre

|

Over Hjelmkammen st2i2ie.Winth.BF.199.
nu især (herald.) om skjoldmærke: to Paafjer.
PBGrandjean. Eeraldik.(1919). 185. Him-

40 merlKjær.1923.466. -fode-, i ssgr. [pen-,

på'fo-åa-] (sj.) svarende til (bringe, sætte)
paa fode (u. Fod I.5; i ssgr. som: alt

det, som . . er giort til Videnskabernes
Paaf oedesættelse og Forbedring.LTtd.
1745.3. smst.1746.738. I. -fodre, v. h^o-'ra]
vbs. -ing (s. d.). (jf. II. fodre 1; tøm.) paa-
sætte (træ) som fodring (III). ForklTømrere.
20. II. -fodre, V. se -fordre. I. -fod-
ring:, en. [-|fo'reri] flt. -er. (tøm.) vbs. til

50 I. -fodre; ogs. (konkr.) om den paasatte træ-

beklædning, (paa lofts-)W]æ\kernes Under-
sider (kan) anbringes en Paaforing af

Lister. Gnudtzm.Hu80.148. FagOSnedk. II.

-fodring, en. se -fordring, -for, adv. se

II. paa 1.7 slutn. -fordre, v. [-jfcDr'drg]

(f -fodre. Slange.ChrlV. 705.799.1183). vbs.

-ing (s. d.). {ænyd. d. s.; jf. fordre 2(i), gøre
fordring paa u. Fordring 2.i samt anfordre,
paakræve og paaæske; især (emb.) i pass.

60 (jf. VSO. MO.); nu næppe br.) fordre; kræve;
ogs. (m. iings-subj.): nødvendiggøre ;

gøre paa-
krævet, hånd er redebon til at tælle saa
mange Penge, som jeg paafordrer. Gram.
Breve.23. efter paafodrende Omstendig-
heder (o: efter som omstændighederne kræver
det).LTid.l725.612. (det) blef saa got som
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med Gevalt ^?Lafodret. Slange. ChrIV. 978.

(det) stod (ikke) til Kongen, at aftræde de
paafodrede Lande nogen anden til Eyen-
dom. smst.1338. \\ især (jf. paakræve^ i udtr.

som naar ell. om (det) paafordres olgn.

Følger af Aarsager . , som jeg, naar paa-
fordres, offentlig kan lægge for Dagen.
Bagges.LI.xxxv. at møde naar og hvor
det skulde paafordres. PNSkovgaard.BS.49.
En nølere Udvikling heraf kan, om paafor-

dres, erholdes. Born.MineHændelser.(1834).
232. MB.1853.418. -fordrini^, en. [-jfrnr'-

drenl (f -fodring. Slange. ChrlV. 573. 1247.

1323). (nu næppe hr.) vhs. til -fordre : for-

dring (2); (paa)krav; anfordring, (han)
igientog sine forige Undskyldninger og
Paafodringer. Slange. Chrl V. 915. Dersom
de . . bestemte Muleter ikke efter Paa-
fordring . . erlægges. BegUy4l812. §13.

VSO. MO. -fore, -foring:, se I. -fodre,

I. -fodring.

Paafngl, en. ["p(n|fu'(q)Z, ogs. 'på-] flt.

-e. {glda. poofwl (Dyrerim. 35), pofowel,
oldn. påfugl; har i alm. spr. fortrængt det

usammensatte I. Paa) 1) \ navn paa en
stor asiatisk hønsefugl af fasanfuglenes
familie (Pavo), især den indiske art Pavo
cristatus L., der undertiden holdes som hus-

fugl p. gr. af hannens ejendommelige pragt,

især knyttet til dens store, i udslaaet tilstand

vifteformede hale („slæl") med metalglin-

sende, blaa og grønne farver og yderst paa
hver dækfjer en flerfarvet cirkel („øje''), een
Gang i tre Aar kom det Tharsis' Skib,
som bragte Guld og Sølv, Elfenbeen og
Aber og PsiSitugle.lKg.10.22. *Paafuglen .

.

Junoni mest tUhører (o : var helliget Juno).
B:olb.Metam.34. Klevenf.BJ.96. Kjærhøll.

423. Liitken.Dyr.222. || ofte anv. som udtr.

for farvepragt, forfængelighed olgn. Paa-
fuglen . . naar den seer paa sine Been,
skiemmer den sig. Og naar den derimod
seer paa sine Fiere, Bryster den sig.Holh.
Stu.Ii.2. *0 stolte Paafugl, sig mig dog,

|

Hvorfor vil du saa sær bravere
|
Af dine

smukke Demants-Fiære.C/ifat*.PT.i7. *Paa-
fuglen vel har smukke Fjere

|
Dens Been

af Saar dog fulde ere. Abc.l3. Hun er ud-
malet som en Paafugl. 7/SO. At kroe sig,

bryste sig, som en Paafugl. MO. *Due-
slaget

I
slet passer for den brogetskjønne

Paafugl. IliaFibiger.Synd ogSorg.(1862).35.
billedl.: I skulde engang see at faae fat

paa Eders Paafugl, Forfængeligheden, der
saa tidt har blandet sit hæslige Skrig med
Eders bedste Sange. Hauch.IV.183. 2) om
hvad der ligner, minder om en paafugl.

||

(astr.) i best. f, om et stjernebillede paa den
sydlige himmel (Pavo). PSøeborg.SC.5. Hee-
gaard.Stjemeverdenen.(1921).tvl.IY.

||
(zool.,

nu næppe br.) om sommerfugl: paafugle-
øje. Paafugl (er) en stor Sommerfugl paa
hvisVinger ere målede ligesaadanne Spejl-
pletter som paa den rette Paafugls Rumpe.
vAph.Nath.VI.117 .

||
(kbh.) om det som en

paafugl(s hale) formede fortæppe paa pan-

tomimeteatret i Kbh.s Tivoli. Alle stirrer .

.

over mod Pantomimeteatret . . Paafuglen
folder (sin) Hale sammen og spreder den
igen. ButhsBog.(1931).?. Tilsk.l934.1.114.

Paafugl-, i ssgr. se Paafugle-.
paafngle, v. ['pcf),fu'(q)l8] -ede. (af

Paafugl; sj.) i udtr. paafugle 'om, be-

væge sig (paa forfængelig maade) i elegante,

farveprægtige dragter olgn. de Herrer og
10 Damer Lediggangs-Turister, der paafugler
om i Splendid-Hotellerne.A^a^Tid.^»/9l^55.

Aft.2.sp.l.

Paafugle-, i ssgr. ['p(i)(i)fu('q)l8-, ogs.

'på-] (tidligere ogs. Paafugl-, se u. Paafugle-
fie(de)r, -hale, -høne, -lilje, -øje ofl.). af
Paafugl 1; saaledes ogs. Paafugle-art, -blaa,

-broget, -han, -hoved, -hun, -hus, -kylling,

-rede, -unge, -vinge ofl. -ben, et. spec.

(jf. Paafugl 1} om uskønne, hæslige ben.

20 (han) sank i Knæ for at skjule sine Paa-
ivigleheen.ELicht.SørenBast&Co.(1886).232.
-drossel , en. \ (sj.) d. s. s. Lyrehale.
S&B. -due, en. fj/". Paadue; fagl.) d.s.s.

Høj stjært. VSO. OrdbS. -fasan, en. \.
navn paa en til fasanfuglenes familie hø-

rende indisk hønsefugl af slægten Polyplec-

tron. VSO. MO. de smukke Paafugle-
fasaner . . hvis Haners Fjer er oversaaede
med metallisk straalende „Øjne", der kap-

30 pes med Paafuglenes i metallisk Pragt.
BøvP.II.183. -fje(de)r, en. 1) (jf. -hale

samt Paafje(de)r; i egl. bet. LTid.1724.310.
Hofnarren . . i sin Bjældetrøie og med
den spidse Hue med to Paafuglefjær.Jw^.
VS.I.138. m. hentydning til fabelen om den
forfængelige fugl, der pynter sig med laanie

fjer (jf. Allike og L Fjeder l.i): naar alle

Paafuglefjerene ere borte, staaer Kragen
der dog i sin hele Ynkelighed. PWorm.De

40 Fornuftige.I.(1857).235. pynte vort Sprogs
beskedne Graaspurv ud med vælske Paa-
fuglefjer (o: bruge franske ord i dansk). HA
Paludan.SM.3. jf -mod: *Med Paafugl-
Feyre hånd afMod

|
Staffered, søgerMage.

LTid.1728.640. 2) f d.s.s. -sten. Paafugl-:
vAph.Nath. VI.117. -hale, en. (jf. -fje(de)r

1 samt Paahalej. Ing.EM.II.202. to yngre
Geistlige viftede om (paven) med colossale

Paafuglehaler paa lange Stokke. HCAnd.I.
50 174. om falsk pragt: SMich.SB.41. Paa-

fugl-: vAph.(1759). -hane, en.^'y/^.Paaha-

ne^ paafuglehan. VSO. MO. Paafuglehanen
og Gaardhanen . . overgaae deres respec-
tive Høns i Skjønhed. Schack.244. Bogan.I.
138. -hjerne, en. i egl. bet. s])ec. om raf-

fineret madret i den romerske kejsertid. Sal.

XIII.1066.
II (jf. Hønse-, Kyllingehjerne;

overf., om (person, især kvinde, med) ringe

forstand, overvejende interesse for pynt olgn.

60 jf. -hjernet (Vlll.sp.238): Fordi nogle
Kvinder kun „tænke paa Klæder" (skal

man ikke) hindre andre mindre paafugle-
hjerne de Kvinder i at udvikle deres
Skønhedssa.ns.VortHj.113.93. -hone, en.

(jf. PsiSihøne) paafuglehun. VSO. MO. Paa-
fugl-: vAph.(1759). -kalknn, en. \ den
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amerikanske kalkun Meleagris ocellata Cuv.

(med særlig pragtfulde farver). Brehm.FL.
456. Sal?XIII.420. -lilje, en. 2( (if.

-spejl) navn paa en til sværdliljefamilien hø-

rende prydplante (med stærktfarvede, gul- og

rødplettede blomster); rød tigerblomst; tiger-

lilje; Tigridia Pavonia Fers. Paafugl-:
Kjærbøll.FB.439. -lus, en. (zool.) fjerlus,

der snylter paa paafugle; Fhilopterus fal-

cicornis. Brehm.Krybd.675. -marmor, et.

(fagl.) en slags marmorpapir. PapirL.264.
-mod, et. (jf. -fje(de)r 1 slutn.; nu næppe
br.) om ringe, tilsyneladende mod (der giver

sig udtryk i brammende, hovmodig frem-
træden). *Som Sviin vi Bugen føye;

|
Har

Ræve-Hierte, Paafugl-Mod,| OgKroko-
åilens Øye.Reenb.I.122. -spejl, et. ^ d.s.s.

-lilje. FsLSitvLgl-:Hempel.Flora.(1834).175.
-spinder, en. (jf. -øje; zool.) navn paa
spindere af familien Saturnidæ. FrHeide.
Sommerfugle-Atlas.(1913). 7. -sten, en. (jf.
-fje(de)r 2; nu næppe br.) det indre lag af
(perle)muslingers skaller; perlemor. Funke.
(1801).1.628. VSO. FsLafugl-:vAph.Nath.
VI.117.
paafnglet, adj. ['p(0|fu-'(q)l8<] (sj.) adj.

til Paafugl (1), spec. m. bet: i høj grad
(farverigt) pyntet; udmajet. Hun var i en
vinrød Silkekjole . . over Skulderen (havde
hun) en lyseblaa Aftenkaabe med . . gylden-
rødt Silkefoer . . „Saadan majer man sig

ikke ud . . Jeg synes næsten, du er for
— for paafuglet." FrFoulsen.B.221.
Paafag:le-trane, en. V afrikansk

krontrane, Balearica pavonina. ÉøvP.II.418.
-træ, et. Cj/". -øje; 1. br.) ^. s. s. Fugleøje-
træ. Sal.1.352. -oje, et ell. (zool. ogs.) en
(Levin.). (^Paafugl-. vAph.Nath.VI.117. OF
Mull.ZoolPr.117). 8pec.(jf.P3LSiø\e; zool), m.
hentydning til de flerfarvede pletter („øjne")
paa paafuglehanens haledækfjer, betegnelse

dels for sommerfugl af vanessidernes familie

:

dagpaafugleøje (tidligere ogs. om nældens tak-

vinge , Vanessa urticæ. vAph.Nath.V1.117),
dels forpaafuglespinder, spec.natpaafugleøje.
den smukke Natsommerfugl . . Paafugle-
øiet. Høyen.Moltke.40. Fleuron.S.58. Paa-
fugleøjet (Vanessa io). Sal.W.422. if.Af-
ten-Paafugleøjet (aftensværmeren Sme-
rinthus ocellata). Sal.1.296.

Paa-fund, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en
(LTid.1724.414.1740.614). {ænyd. d. s.; jf.
-findeise, -findende, -finding samt -hit, Op-
fund, Optænkelse og HI. Fund 2; sj. m.
efterhængt art; nu især i jævnere stil) vbs.

til paafinde (og finde paa^; ogs. om det,

man finder paa; nu vist kun (til dels ned-
sæt.) m. bibet. af snildhed, snedighed, mærke-
lighed, underlighed, løjerlighed: snild plan,
løjerligt indfald olgn. alt hans Hjertes Tan-
kers Paafund (1931: Higen og Tragten^
var ikkun ondt. lMos.6.5. de Topper, Fab-
ler, Favoriter ere ikke andet end Lucifers
'Pzsifvina.Holb.Jul.58c. Det var, min Troe,
et skiønt Paafund. Hånd tænckte at fange
den anden, men falder selv i Stricken.

sa.Tyb.V.l. Som Guds . . Viisdom er uende-
lig, saa ere og hans Paafund utsiWige.EPont.
Men.II.178. Historien er ofte bleven be-
handlet saaledes, at den frembød de vil-

deste Paafund om Guds Indgreb i Be-
givenhedernes Gang. 0rst.II.46. Hvilket
besynderligt Paafund er ikke ogsaa et
Ægteskab. Kierk. VI.63. Hvad Pokker skal
vi gjøre? . . hit paa noget 1 . , vi er i Vin-

10 den for et Paafund. Hostr.S.Wsc. „Hvorfor
lukker I ikke op?" — „Nu skal jeg kom-
me." . . — „Hvad er det for et Paafund
at lukke Yderdøren ?"^ø5'/i.7I.^50. Bode.D.
64.

II
m. bibet. af uvirkelighed, usandhed, om

opdigtelse olgn. (det) er kuns forbandede
Folkes SnaK, og paafund, som siger, at

Barnet seer ham ligtt. Holb.Bar8.I.7. Hvad
er det for Snakl . . Det er . . Løgn og P2L2i-

fnndlHCAnd.III.232. (hans driverliv) gjor-
20 de nye Paafund og nye Løgne nødven-

dige. JPJac.IJ.5i8. jf.: *Jeg kunde Meget
her poetisk nu afmale,

|
Hvis mig forarged

ey slig daarligPaafund st al e.OeRP/Sfcr.
1.321.

II
tidligere ogs.om(mekanisk)opfindel8e.

en Afhandling om Bogtrykker-Konstens
Paafund. Lrirf.i758.585. alle vigtige Paa-
fund og Opdagelser begynde fra det aller-

simpleste. Kraft.VF.167. Bagges.NK.244.
CP -fund(s)-rig, adj.(jf.^SLSihitsom;l.br.)

30 om person: som har mange paafund. paa-
fund-: Bagges.(VSO.). den foretagsomme
og paafundsrige Frue samlede jævn-
lig deres Venner ved smaa muntre Mid-
dage, hvor hun gerne hade en eller anden
Overraskelse at byde paa. Galsch.SB.100.
© -fylde, V. [-ifyl'a] vbs. -(n)ing (s. d.).

(jf. -hældej fylde (noget) paa. (især i pass.).

1) (jf. II. fylde 1.1 ; sj.) m. obj., der betegner

det, hvorpaa noget fyldes. Veien er nu paa-
40 fyldt med Gruus.F/SO. 2) (jf. H. fylde I.2;

m. obj., der betegner det, som fyldes paa no-

get Forordn.''yi2l793.§54. MO. da Baalene
omtrent laa i Gløder, blev der paafyldt
Trækn\.NaturensV.1932.6. jf.: Paa et

Transportbaand føres (vinflaskerne) hen
til Paafyldermaskinen.PeWrirf.^%J954.
Sønd.9.sp.2. || overf. (forfatteren lader) hu-
manismen falde og paafylder istedet alt

det reaktionære, der er oppe. PoZ.Voi 954.
50 18.sp.5. -fyldning:, en. (1. br. -fylding;.

[-|fyr(n)eiil (især O ell. fagl.) 1) vbs. til

-fylde. Olufs.Oec.VII.73. VSO. MO. fast

Bund (dannedes i mosen) ved Paafyldning
af Kampesten.TroelsL.IIL9. jf. II. fylde 4.i:

ved en Paafyldning, der skete endog under
Trykningen, varVærket uformærket blevet
omdannet. JohsSteenstr.HD.49. || m. h. t. be-

holder olgn. de stedsebrændende eller Røg-
forbrændingsovne..brændeNatogDagmed

60 Paafyldning Morgen og Aften. VortHj.IV3.
247. En ung Pige, som har været paa et

Apotek og er kendt med Paafyldnin
NatTid.''^lBl909.M.Till.4.sp.2. jf. H. fylde
et Gæstgiveri, hvor mangen Egeby-Mand
havde taget sin sidste, overflødige Paa-
fyldning, inden han forlod Byen.HUss.

f:

XVI. Rentrykt Va 1935 19
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111.95. overf., om mekanisk kundskabsmed-

delelse: Fsiatyldnings-Fædagogik.Vilh
Masm.MB.48. 2) (1. br.) konkr.

|| fyld (1.4).

Jordens Aflæsning i Paafyldninger til Dæm-
ninger. 2yand60.Ii.858. II

sted, aabning, livor-

(igennem) noget fyldes paa. Primusappa-
rat . . Messingbeholder, hvorpaa en lille

rød (Kobber)Plet ved Paafyldingen.Po-
litiE.Kosterbl}^kl925.1.sp.2. jf. Paafyld-
nin g shvil. Scheller.MarO. CP -felg^e, v. lp

[-iføl'qa] {ænyd. d. s.; jf. II. paa 6 og 18
samt III. følge 7.2 slutn. og Paahinanden-
følge(n)) m. h. t. rækkefølge (tids-, aarsags-

forhold): følge paa; følge efter, (nu næsten
kun uden styrelse). Befindis nogen Uveder-
hæftig at have beganget noget, som Volds-
bøder, eller deslige, paafølge, da maa hans
Person arresteris./)L.i

—

21—15. hvadmee-
ner du, der vil paafølge, naar hånd siden
faaer at viide, at du est en Tienneste-Pige? 20

Holb.HP.II.5. *Som naar det taagede Slud
behagelig Soelskin paafølger. Storm.Br.27.
naar Anføreren brølte med sin Løvestem-
me, paafulgte en kort Taushed.^Zic/i.fi 920^.
XV.72. PalM.Vn.222. der faldt Kind-
heste, og Haandgemæng paafulgte-JFJens.
CT.300. G. havde . . faaet Meddelelse
om den tidligere Kammerats Forlovelse
med Søsteren. Ægteskabet var kort efter

paafulgt. OEwn^.m^i.
|| (jf. først- (VI. 30

sp.471^^), næstpaafølgende) j9ar<. paaføl-
gende brugt som adj., især om tidsfølge:

som indtræder umiddelbart efter; (efter)føl-

gende; næstfølgende, en stor Deel af de
Christne døde af Hunger, og paafølgende
smitsom Syge. Holb.Hh.I.176. den paa-
følgende Løverdag. CFBothe.JN.248. selve
Angsten og Attraaen og den straks paa-
følgende Skuffelse var dog bedre end den
klamme Ensomhed i hans Værelse. Gold-
8chm.V.383. Engang imellem, i de paa-
følgende Dage, kunde hans Tanker uroligt
dvæle derved. JPJac.I.172. et særligt Be-
styrelsesmøde med paafølgende Smørre-
brød. OBung.(Pol.^yul934.Sønd.6.sp.2).

\\

(nu næppe br.) part. paafulgt brugt som
adj.: som er fulgt paa ell. efter; (paa)føl-
gende, de paafuldte NætteT.Holb.Abrac.II.3.
(menneskene) have forglemt de første For-
ældres Fald, Straf, Poenitentze, og paafulte 50

'NsiSide.sa.Ep.IV.61. hans snart paafulgte
Reise i Tydsk\sind.ABagges.JB.I.187. f
-følgelig:, adv. psiSifølgeiig. Høysg.AG.
102. paafølgelig. sm8<.64. !) (jf. -følge samt
følgelig 1.3^ om rækkefølge (tidsforhold)

:

(straks) derefter; derpaa. (bogen) skal ud-
komme paa Latin, og paafølgelig i andre
Tungemaal. LTid.1725.453. 8m8t.l727.60.
2) om logisk følge, konklusion: følgelig (2);
altsaa. (man fordobler) Consonanten i . . 60

adskillige ord, (men skriver) den enkelt i

mange andre, endskiønt Accenten eller To-
nen, og paafølgelig ogsaa aarsagen er den
samme enten til enkelte eller dobelte Con-
sonanter i dem d\\e.E.øysg.2Pr.4. -fare,
V. [-ifø'ra] vbs. -else (især i bet. 2: LTid.1755.

342. VoHHj.IIl.l) ell. -ing (Pa7ium.83.
Haandgern.456), ,//". Paaførsel. {ænyd.glda.
d.s. (Bimkr.); jf. II. føre 6.ii samt anføre (2))

1) (nu især fagl.) til II. føre 1: føre, bringe

noget paa en ell. noget, især m. forestilling

om varig anbringelse (forbliven paa den nye
plads, tilhoren), (den sigtede skal) giøre
sin Eed (paa, at) de Koster . . maa være
hannem paaførte af onde Mennisker. i)Z/.

6—17—18. *jeg ej veed . . | Om jeg ej

Gudderne til Straf mig selv paafør. ^ose.

Ovid.II.73.
II

især som udtr. for, at noget

(i en bestemt hensigt) anbringes paa en ting.

man (kan) gjøre Skade ved at paaføre
Ageren en Jordart hvoraf den kunde alle-

rede have for meget. Olufs.Landoecon.55.
Lakken . . vil, naar den er paaført og tør,

have et smukt blaaligt Skiær. MB. 1837.
170. Mindst 1 af Kartonerne paaføres J)e-

koTSition. Lovtid.l928.A.1008. (et) fint pul-
veriseret Farvestof . . som ved Hjælp af

Sæbe eller Olie paaføres Papiret. Papir
Haandbog.(1934).33. || til IL føre 1.3: ind-

føre, postere, notere (noget) paa (et regnskab
olgn.). De afsagte Kjendelser paaføres Li-

sterne. Tjenesteregi. 138. Udlagt Porto for

Varer, paaføres Fakturaerne. BegnebKøbm.
III.58. 2) (jf. paadrage 3^ GJ til II. føre
2(i): (for)volde en noget, nu kun : noget ube-

hageligt, ulykkeligt olgn. 2.1) om person: (især

med en bestemt hensigt, med vilje) bevirke,

at en vis tilstand, tilskikkelse olgn. rammer
en; føre noget paa ell. over en. (nu især

m. h. t. krig, sygdom, smitte, pengetab olgn.).

Gud haver paaført mig en stor Sorg. Bar.
4.9. han har i Sinde at paaføre ham en
Proces. Holb.Stu.1. 9. jeg har ei nødig
at paaføre mig Døden; min Græmmelse
vil nok skaffe mig den desuden. Jacofti.

(Skuesp.VII.27). jeg (foragter) den Mand,
der kan nænne at paaføre en uskyldig
Pige . . Ulykker. Gylb.(1849).II.18. Hed-
ninger . . paaførte (kristendommen) en Ud-
ryddelseskrig. Goldschm.NSM.I.17. De ny-
fødte Børn bukkede (ofte) under for en
. . skæbnesvanger Paaførelse . . af Stiv- Æ
krampe- eller Koppe-Smitte.VortHj.IIl.l.

"
paaføre en et Tsib.Ludv. lKg.5.3(1931; se

omspænde 8p.622*^). 2.2) (nu 1. br.) om
handling, forhold olgn.: føre noget med sig

for en, føre noget over en (som en naturlig

konsekvens). *Hvad har, O Himmel 1 jeg
da giort, hvad raabend Synd

|
Mig sligt

paaiører og min Skiæbne giør saa tynd?
Eolb.Mel.V.l. *Min Fryd ey mindre er

dend Tidende at høre,
|
Som begge Riger

kand en Hierte-Fryd paaføre. AomGrøw-
neg.I.18. en Hob Viderværdigheder, som
hans Ungdoms Hidsighed og Ubesindighed
havde paaført ham. Prahl.AH.IlI.23. For-
seelser udøvede i Beruselse paafører dob-
belt ^trsA. Pont. GA. 98. Med Vilje fore-

trækker Forfatteren de slørede Begreber,
der . . paafører Læseren en tung og dun-
kel stemning. Bomholt.DD.159. -fan»el,
en. (jf. Førsel 1; CO, fagl.) vbs. til -føre (1).
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Paaførsel af Sand, Aske og Mergel (paa
engene). Blich.(1920).XXL230. Efter Paa-
førsel af Farve . . foregaar Trykningen i

en Presse. PapirL.258.
Paag:, en. se Pog.
paa-^aa, v. vbs. jf.Paagang. (ænyd. d.s.

(bet. 2); jf. angaa) I )« MO.; jf. gaa (paa)

3.5 og 36.1 samt Paagang^ gaa (dristigt) imod
ell. løs paa (især angrebsvis); give sig (dri-

stiat, uhemmet) i lag med; angribe; overf.

(jf. gaa 33.4 slutn.) om hvad der fremkalder
stærke, voldsomme indtryk: en Roman, som
Læseren kan tage i Haanden uden Frygt
for at blive paagaaet af dybsindige Pro-
blemer og pinlige Opgør. NordreÉirksTi-
dende.^^/iol905.1.sp.2. || i alm. spr. kun i part.

paagaaende brugt som (især nedsæt.) adj.,

om levende væsen, især person(s adfærd,
væsen, tale): som gaar (meget) energisk, dri-

stigt, uhemmet, især: hensynsløst, frækt paa
(giver sig i lag med en elt noget); som ikke

viser tilbageholdenhed (beherskelse, beskeden-

hed), er vanskelig for andre at værge sig imod,
modstaa, holde paa afstand; aggressiv; ogs.:

anmassende; fræk; nærgaaende; paatrængen-
de. Forfatteren er ungdommelig, han er
paagaaende og hidsig. EBrahd.(Morgenbla-
det.^'^/iil882.1.sp.7). med et . . kraftigt Tag
i sig selv fik hun trængt de mest paa-
gaaende Følelser tilba.ge.ZakNiels.Ki. 70.

Dr. Nathan . . kastede sig ind i Underhold-
ningen med altid lige ungdommelig spæn-
stig og paagaaende KrsiU. Pont.LP.V1.61.

den altfor paagaaende Reklame afstedkom
daglig Gadeuorden. Hjemmet.l913.245.sp.3.
Høgen har været saa paagaaende, at jeg
til Tider har maattet lukke Duerne inde
flere Dage i Træk. Seier.BornholmsFiigle.

(1932).69. om kurtiserende optræden olgn.:

(han) blev mere og mere kærlig og paa-
gaaende. EtstFT.i 7. hun tillader ham nep-
p e atvære paagaaende i sinKur. TidensKvin-
der.^''/2l930.16. 2) 07- gaa 10-12 og 33.4; som
udtryk for virksomheds forløb olgn. 2.1) (" CØ ; nw
sj.) være i gang, under udvikling; finde sted;

foregaa. den (debat) der nu paagaar mel-
lem Admiral R. og Havnekaptajn D. BMUn-
ter.(BerlTid.^y4l905.Aft.l.sp.3). \\ spec. i

^arf. paagaaende brugt som adj. Indled-
ningen til den endnu paagaaende (valg-)

Kampagne. Pol.^U1905.1.sp.5. BMunter.E.
11.176. 2.2) (nu næppe br.) om udgift (om-
kostninger): komme til (af sig selv); løbe

paa; part. paagaaende brugt som adj.:
paaløbende. Moth.G48. Author kand . . selv
efter Arkenes Mængde, udregne de paa-
faaende Omko sining er.LTid.1754.204.

tampe.II.271. VSO. MO. -j^aaen-hed,
en. den egenskab at være paagaaende (se u.

-gaa 1); paagaaende væsen, adfærd olgn.
Med den brændende Paagaaenhed, som
udmærkede baade Wiehe og (fru Heiberg)
i Studiet af deres Kunst, har hun tilbunds
studeret Originalen. ClaraBergsøe.Johanne
LuiseHeibergT(1896).89. ved . . sin elskvær-
dige paagaaenhed samlede (han) alles op-

mærksomhed. fløW!/fc.GP.^i. Friskhed og
Paagaaenhed kan gøre Underværker i Yoå-
hoid. PoUViil934.6.sp.4. -g:abe, v. [-iga-'ba]

Uf' II« gabe 1.8; nu næppe br.) betragte nys-

ferrigt, maabende; gabe paa. De bragte en
tøve med sig hiem, som paa den Tid blev
meget paagabet i Lissabon. Reiser. 1. 28.

'gang;^ en. (jf. -løb 2; sj.) vbs. til -gaa (1).

Han var gjærne den voldsomste til Paa-
10 gang og Forfølgelse. NCRom.Læsebog.lII.

(1887).146. t -granske, v. undersøge, over-

veje nøje, grundigt ; granske. Moth.G228. om
nogen Forsømmelse (o: ved vandregulerin-
gen i en aa) er skeet (har amtmanden) ved
dertil udnævnte Synsmænd . . at lade paa-
grsindske. Forordn.'^^/el790.§l. -g;ribe, v.

Pigri-'ba] vbs.-else (Prahl.ST.I.135. Ing.LB.
1.45. Goldschm. VIII.387) ell. (1. br.) -ning
(vAph.(1759). VSO. MO. Scheller.MarO.).

20 {ænyd. d.s., glda. (part.) paa grepæn; jf.

gribe 1.2, angribe; især tU ell. emb.) gribe

(fat) paa. Belehninger og Afstaaelser,

som er skeet . . ved at overlevere Lehns-
Manden en Hat, eller ved den blotte Paa-
griben paa en Rsit. LTid.1745.361. \\ især

m. h. t. person: gribe (3); tage til fange; nu
kun m. h. t. forbryder olgn.: anholde; arre-

stere. Tatere, som omløbe, (skal) paagribis,
hvor de kunde befindis. DL.3—20—3. Øf-

30 righeden motte ved Soldater splitte (op-

rørerne) ad, og paagribe nogle af dem.
Slange.ChrIV.1240. KancProm.Vil803. den
Retskreds . . hvor Sigtede er paagrebet.
LovNr.90^^U1916.§695. uegl.: „Men nu De
selv?" Tre Ansigter gled paagribende
frem mod h2im.JaGPaMan.TJR.47. \\ hertil

Paagribelses-pligt, -sted, -værneting (værne-
ting paa paagribelsesstedet. Nørreg.Privatr.

V1I.169). -gribelig:, adj. [-igri-'bali, pen-,

40 på'gri-'bali] (jf. gribe 2.i og gribelig (1),

haandgribelig; sj.) d.s. s. paatagelig. det
synes paagribeligt, at han i høj Grad er
Hersker ikke blot af Navn men af Gavn.
MRubin. Ty8klandsHist.fral848. (1912). 335.
-g;ro9 V. (jf. -vokse samt angro; nu i rigs-

spr. CJ, sj.) vokse paa, fast til (noget); part.

paagroet brugt som adj.: VSO. MO.
||

ty. (dial.) anwachs(en),
dio"

{jf. angro 2 samt
angewachsen sein; dial.) som udtr. for syge-

50 lig tilstand (blegsot, trykken for brystet olgn.),

der tidligere antoges at skyldes lungernes sam-
menvoksning med ribbenene, dels som vbs.

Paagroen, om denne sygelige tilstand, dels

i par/, paagroet, om person: som lider af
denne sygdom. Feilb. -g^rænse, v. [- igr^n'sa]

vbs.-nmg (VSO. MO.). (cent/d. paagrentze;

jf. n. paa 2.6 samt angrænse og paastøde 2;

nu 8j[.) om landomraade: ligge umiddelbart
op til; grænse til; vist kun i part. paa-

60grænsende (brugt som adj.) : tilgrænsende.

Savoyen, Lothringen, Flandern, og andre
Frankrige paagrændsende mindre Stater.

Holb.Ep.V\144. Forordn.^yi^l793.I.§9. Til

(Kbh) hørte vel oprindeligt kun Omraadet
indenfor de nuværende Søer; disse . . har
maaske . . været delt mellem de paa-

19*
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grænsende Byer. BistMKhh.2R.II.349.
\\

om beboere af et saadant omraade (naboer).

de paagrændsende Russiske og Svenske
FinlaypeT.Slange.Chriy.lSS. De Paagrænd-
sende . . lide stort Tab paa deres Hede-
gTæsnmg.Begtr.Jyll.I.315. -gyd, et. [-\Qy-6]

{vbs. til -gyde; ^/.-gydning; som overs, af
lat. infusum (jf. Infusion^; nu næppe br.)

udtræk af planter olgn., fremstillet ved over-

hældning med en vædske. HZetlitz.Huus-og
Bonde-Raad.(l 789).57. HCLund.Samler.il.
(1804).171. CP -gyde, v. [-igy'Sa] vbs. -else,

-ning (s. d.), J/'.Paagyd. (nu 1. br.) d.s.s. -hæl-
de. VSO. Man lagde et stort Stykke Sukker
paa en Rist over en Kasserolle, gød lidt

Arrak derpaa og antændte den og lod nu
under fortsat langsom Paagydelse Suk-
keret hTænåe.Goldschm.IV.266. MO. O
-gydning, en. [-igy'9neii] (nu I br.) vbs.

til -gyde. Huusholdn.(1799).II.89. Drikke,
der tilberedes ved Paagydning. Kaffe .

.

Theen . . Kakao og Chokolade.Oi^/^.^ VIII.
410.

II
(nu næppe br.) konkr., d. s. s. -gyd.

Bøtcher.B.6. \\ hertil ssgr. som Paagydnings-
drik (jf.ovf.l.l4ff.;sj.; OpfB.^VlII.687), -dyr

(infusionsdyr (om grunden til benævnelsen
se u.lnfvLSone); foræld.; VSO. MO.). -gæl-
de, V. [-igæl'a] {ænyd. d. s.; jf. I. gælde
(7.1-2), an-, omgælde) 1) (nu næppe br.)

anv. som verbum: gælde (1.7.2); angaa; ved-

komme. Sager, som deris Ære, eller gode
Navn og Røgte og Oprigtighed, paagielde.
DL.3—4—4. (hun) taler og meget frisk

og fornuftig, særdeeles naar det paagiel-
der Geistlige SsLgeT.LTid.l722.Nr.l4.7. de
Pfaltziske, som Sagen meest paagieldte.
Slange.ChrIV.613. Stampe.1.311. jf. MO. ||

(jf. gælde paa u. I. gælde 6.4^ f gælde (1.6.4).

være Fienden voxen, saa ofte det paa-
gieldte. Slange.ChrIV.758. 2) ('CO, især emb.)
part. paagældende brugt som adj.: som
sagen gælder; som det (i det foreliggende

tilfælde) drejer sig om ; vedkommende. Moth.
G108. Borg-Rets Præsident O., som er
den ene paagieldende Part . . begierer
Lands Lov og Ret. Stampe. 1. 27. Anviis-
ningen af de paagjeldende Beløb fra Ar-
meens JntenåsLUtuT. MR.1856.33. Schand.
O.II.IO.

II
anv. som subst. (især m. foreg,

åen), om person, den Papistiske Troes
Modstandere ere just de Paagieldende,
som Inquisitionen har med at bestille.

LTid.1743.831. I Krigsskibene skal den
Paagjældende i Mellemfristerne sættes
paa fri Fod under O-psyn.LovNr.GSy61881.
§19. Man bør (skrive) Artikler, der kan
glæde (jubilaren). Paagældende har Kritik
nok i de 6 å 10 Aar, der ligger mellem
hvert af hans Jubilæer. EGad.TT.136. f
-Isætte, V. (jf. IL paa 13.2 samt gætte 1

;

SI.) part. paa gættet, som man gætter paa.
disse, af Dem self paagiættede Poster.
Gram. Breve. 164. f -naands, adv. (jf.

Eaa haanden (se Haand sp.587^f-), for
aanden (for haands) (smst. sp.579ff.) samt

overhaands^ om tidspunkt: (lige) forestaa-

ende; (ganske) nær. (man besluttede) jo før

jo bedre at begynde med Asseurances
tegning, saasom Aarsens tider nu er paa
det yderste paahaands. Cit.l726.(ChrThor-
sen.Det kgioktroieredeSø-Assurance-Kowpag-
ni.(1926).100). -hale, en. [I] (nu vist kun
herald.) paafuglehale; om skjoldmærke: PB
Grandjean.Heraldik.(1919).185. -hane, en.

[I] {ænyd. glda. d. s. (Dyrtrim.35); nu 1. br.)

10 paafuglehane. Beenb.Æ.60. Funke.(1801).
1.160. Hunde gave Hals, Paahanen skreeg
paa TsLget.Winth.IX.295. m. hentydning til

fuglens særlige ydre (fjerpragt, grimme ben),

dens formentlige forfængelighed olgn.: *en
Paahane fælt begynder strax at skrige,

|

Naar han til Jorden seer. FrHorn.SomnFoet.
90. (med for stor selvfølelse) bliver Du (o:

en rideknægt) en Paahane i Sind og Tanke,
som Du nu er det i Dragten. Dodt.R.318.

20 -haspe, v. vbs. -ning (VSO. MO.). (især

i perf. part.; fagl.) haspe paa (mods. af-

haspej. 1) svarende til IL haspe l.i, m.h.t.

garn. Garnet er endnu ikke paahaspet.
VSO. MO. 2) svarende til II. haspe 2.

Tyven har aabnet et tillukket, men ikke
paahaspet Spisekammervindue. PolitiE.^k
1925.3. t -havende, part. adj. (jf. IL
paa 16.2 samt IV. have 2.i og \2.\) om klæde-

dragt olgn.: som man har paa (er iført).

30 den qvindelige Maskeradedragt, der under
Kjørselen . . blev ombyttet med den paa-
havende. Blich.(1920).XXVIII.39. -hek-
se, V. vbs. -ning. (jf. -trylle ; /. br.) paaføre
(en noget) ved hekseri. vAph.(1764). (be-

boerne afMedoc) have megen Frygt for Paa-
hexning.Engelst.(Eeiseiagt.II.288). Bonden
troede at denne Ulykke var paahexet ham.
VSO. MO. -hilsning, en. se u. IL paa 18.

-hinanden-f»]ge(n), en. [po>-, påhin-
40 'an(a)n|følq8(n)] (jf. -følge samt II. paa 5

og III. følge 7.2 slutn.; sj.) om det forhold,

at flere enkeltheder følger (hurtigt) efter hin-

anden; rækkefølge. I denne hurtige Paahin-
andenfølgen blive disse Virkninger ikke
følte som Varme eller Kulde. 0rst.III.167.

D&H. -hit, et ell. (sj.) en (Stuck.S.94).

[-|hid] flt. d. 8. (ænyd. (en) paahitte (EMo-
gens.), SV. no. påhitt (intk.); vbs. til paahitte
og hitte paa (se hitte 4.3j; sj. m. efterhængt

50 art.; især dagl. ell. dial.) d. s. s. -fund. MDL.
Folk havde ophørt at forundre sig over .

.

Møllerens sidste Faahit.Tolderl.F.II.WO.
Portia (er) ved Faderens Testament . .

bunden til Giftermaal med hvemsomhelst,
der gætter en Rebus . . det Eneste, som
(han) ved sit underlige Paahit har troet

at kunne hindre . . det indtræffer. Brandes.
VIII.187. Det er hende — Edith derude
— som inspirerer mig — hende skylder

60 jeg Farven, Sjælen (i digtet) — mig selv

Faahittet. /)rac/im.i^.7.i77. dette med at

ville udslette Forskellen mellem de to

Køn og give Kvinder Ligeret med Mænd,
det er kun Abekattestreger, det er et mo-
derne Paahit, som . . ikke vil have Frem-
tiden for sig.Nans.FR.89. en Dialog, der

i
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er vrimlende fuld af barokke Paahit. Cav-
lingAJ.122, Esp.264. Thorsen.165. Feilb.

II
m. bibet. af uvirkelighed, usandhed. Klage-

maalet mod Stephanus . . var sagtens ikke
Paahit fra Ende til anden, men kun For-
dreielse af Sandheden.fi^aand6o^ tilBibelens
Forklaring.IL(overs.l860-62).389. Drachm.
DJJI.356. I Rigsdagskrese stemples . .

disse Meddelelser som fuldstændigt Fslsl-

hit PoLVil905.3. jf.: *Sin Gud hånd (o:

kong Saul) forlod ved sit Hexe-Paahit,
|

Og faldt saa i Dievelens YsiSiåe. Reynike
Fosz.(1747).99. \\ om evne til at finde paa;
„hittepaasomhed" . Gengivelser af al Slags
moderne Kunsthaandværk . . har gjort (tids-

skriftet) saa eftertragtet af alle dem, der
selv er uden FsiSLhit. Pol}V7l905.6. -hit-
isom, adj. [poD-, på'hid(i)S(nm('); ogs. 'po-,

'på|hid-] 07- sy. påhittig sam^ hittepaasom;
især spøg.) dygtig til at hitte paa (faa ideer,

finde udveje olgn.). HjælpeO. hvor de Folk
er pa.ahitsom.me.Pol.^^/il90é.2.sp.4. BerlTid.
''Vd923.M.l.sp.4. -hitsom-hed, en. (jf.
Paahit slutn.; især spøg.) den egenskab at

være paahitsom. *De hævded Dem som
første Rangs Geni,

|
hvis Paahitsomhed

fik sat sig dybe Si^or. DagNyh.^^/iol925.2.
sp.l. PoVkl934.3.sp.4. -hitte, v. vbs. (sj.)

-ning (Buchh.S.13T), jf. Paahit. (ænyd.d.s.;

jf. hitte 4.3 samt paafinde; nu sj.) hitte paa;
finde paa. en vis Tyran paahittede at pine
arme Mennesker saaledes, at han lod dem
sidde i et mørkt Fængsel i lang Tid. JRw^e.

FT.155. han nynnede en Stump af en Vers-
linje — et Citat — eller noget han selv
paahittede: *Den hvide Hind — den hvide
Hind

I
i Skoven. Draehm.F.1.399. m.h.t.

(mekanisk) opfindelse: den bekandte Uhr-
mager (N.N.), som forhen har opfundet
2de . . Uhrverker (har) paahittet endnu
dettredie s\sLgs.LTid.l726.252. Mr.M.(har)
paahitt 3 M.a.chiner. smst.1727.574. -hold,
et. {jf. ænyd. aahold; nu næppe br. i rigs-

rr.)
vbs. til -holde. 1) til -holde 1. jf. MO.

(jf. II. Aasæt; dial.) konkr., om haandgreb
(3) paa plov (af ældre type). OrdbS.(Fal-
ster). 2) til -holde 2; m.h.t. besiddelse: vAph.
(1759). jf. MO. samt HDahl.Sibbern og
modersmålet.(1884).105. -holde, v. [-jhcora]

part. -holdt ell. (som fk.) -holden (se bet. 1);
vbs. jf. -hold. {ænyd. d. s.; jf. II. holde 1.2

og 3.6 samt anholde) 1) holde (med sin
haand) paa (noget); i forb. (med) paa-
holdt (Cit.l807.(HistMKbh.I.119). jf.VSO.
MO. Glahder.Retskr.) ell. (nu især) paa-
holden pen, (i egl.bet. emb., nu især for-
æld.) som udtr. for, at en person (en under-
skriver, der ikke selv kan skrive) holder paa
den pen, med hvilken en anden skriver (hans
navn) for ham; (med) ført pen. Nørreg.
Privatr.VII.169. et Testament, som jeg
har underskrevet i Vidners Nærværelse
med paaholden Fen. Hauch.VI.292. Jur
Formularbog.^129. om et barn: (nederst paa
brevet) havde Herluf skrevet med paahol-
den Pen . . et „Hils Tine" med store

Bogstaver. JSan^.T.iOi. som tilføjelse (ogs.

forkortet: m.p. P.j efter underskriften: Cit.

1807.(mstMKbh.I.119). hvorfor kvitteres
Conradine Olsdatter. m. p. F.Schand.BS.
187. overf., som udtr. for, at (hensyn til)

andre bestemmer indhold ell. form af noget
skrevet. Adresseavisen, dette af Folket selv,
tidt med paaholden Pen, skrevne Blad.
HCAnd.V1.166. Kierk.VII.548. Da „Smaa-

10 folk** udkom . . anmeldte Bladet den i faa
Linjer, og disse var tydelig nok skrevne
med paaholden Pen. Schand.0.11.167. Me-
dens Goldschmidt i „Livserindringer" skri-
ver med paaholden pen om (P. L.) Møller og
kvinderne, lader han den løbe uden reser-
vation i „Hjemløs" ved skildringen af Møl-
ler som Seh.iøti.FBrandt.SK.174. 2) (jf.
-holden(de); nu næppe br.) overf. 2.1) m.h.t.
besiddelse, rettighed olgn.: holde paa; holde

20 fast ved; ikke ville give fra sig. vAph.(1759).

Il
spec. m.h.t.penge olgn.: være paaholden(de),

karrig; gnie. vAph.(1764). 2,2) m. h. t. ad-
færd, meningsytring olgn.: fastholde (en vis

holdning, mening); holde fast ved; bevare;
iagttage (2.2) (strengt). De paaholde den
største Taushed under Informationen.JfJS.
1798.904. -holden, part. adj. (m. aktiv

bet.; jf. u. -holde 1^. [-|h(nr(o)n] intk. -t

(MHamm.S.n.17. JLange.BM.II.60) ell.

30 (1. br. i skriftspr.) d. s. ; best. f. og fit. -holdne ell.

(sj.) d.s. (KomGrønneg.IV.289). {ænyd. d.s.;

jf. no. dial. paahaldig; sml. -holde (2), -hol-

dende samt holden) 1) m. h. t. besiddelse,

rettighed olgn. 1.1) (nu næppe br.) i al alm.

:

som holder (fast) paa sine (erhvervede) goder,
ikke er tilbøjelig til at give slip derpaa, af-
staa, overlade noget til andre, det havde
været nyttigt for Riget, hvis (dronning
Elisabeth) havde været ligesaa paaholden

40 over sin Myndighed som (dronning Mar-
grethe).Holb.Beltmd.1.113. (han) tilstod Sta-
den de stoore Privilegier, hvorover den
altid har vaaren meget paaholden. XTid.
1737.378. Anlangende den . . Aftræk paa
raae Materier til fremmede Lande, saa
ere alle Lande paaholdne og jaloux om
den. OeconT.III.55. jeg har aldrig været
meget paaholden paa den Slags Ære (o:

at køre forrest). Bahb.LB.II.453. \\ m. h. t.

50 kundskaber, viden. Ney see om mand kand
blive klog af de Lærde. De ere saa paa-
holden paa hvad de veed, at ingen kand
locke det ud af dem. KomGrønneg.IV.289.
jf. -holde 2.2: man bør være mere paa-
holden i de Samtaler man har med sin
Kiæreste. Skuesp. V.421. 1 .2) (i alm. rigsspr.

nu mindre alm. end -holdendej spec. m. h. t.

penge: som (uden udpræget hensyn til sit

behov) holder paa sine økonomiske midler;
60 utilbøjelig til at give penge ud (især: til

fordel for ell. til brug for andre); over-

drevent sparsommelig; karrig, af min hid-
indtil førte agtsomme Oeconomie have
(mange) dømt mig at være meget paa-
holden. Holb.Ep.IV.517. Biehl.DQ.II.257.
Selv de mest Paaholdne gave paa den Tid
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Slip paa deres Spa.rsomhed. Hauch.II.131.

jeg havde sat ham i en Udgift, som .

.

gik den paaholdne Mand haardt til Hjer-

tet. Oversk.L.lSS. Allen.I.134. Feilb. OrdbS.

(Sjæll., Falster), jf. : en næsten paaholden
Økonomi i Hjemmet. Tilsk.1912.II.528. 2)

(nu næppe br.) m.h.t. mening, sædvane olgn.:

som holder (sejgt, stædigt) paa et standpunkt
olgn.; utilbøjelig til forandring (konservativ),

til eftergivenhed (m. h. t. mening osv.). nogle
iaa . . ere saa paaholdne paa alt det, som
gammelt er, at de . . anraaber Himmelen
om Hævn over hver nye Forandring.Ar-
gus.l771.Nr.82.2. vor Kommandør . . paa-
stod, vi trængte . . ikke til noget. Mæn-
dene var paaholdne og paastod, Folk,

der gik og slæbte paa Oppakning, altid

kunde trænge til en Drik i en saadan Hede.
RasmRans.M.232. -holdende, part. adj.

[-ihml'ana] {(til dels) omdannelse af -hol-

den) 1) d. 8. s. -holden 1. I.l) (nu næppe
br.) d. 8. s. -holden l.i. Hun besvarede
ikke et eneste Blik . . Hun var lige paa-
holdende med Blik og med Ord. Blich.

(1920).XXVIII.71. 1.2) d. s. s. -holden 1.2.

den romerske Kirke (var ikke) gjerrig

eller paaholdende mod en Søn, der gjorde
den saamegen Ære; (den gav ham) rige
Præbender og Priorater. Solst.V.66. hvert
Menneske være paaholdende, saa bliver

Gud den ene rundhaandede. JTierfe.FI.^^i.

Offervilligheden hos Pastor B. var over-
hovedet ikke stor . . han (var) meget paa-
holdende, hvor det gjaldt en Haandsræk-
ning til småTe.Pont.LP.VIII.lSO. 2) (nu
næppe br.) d. s. s. -holden 2. man veed,
hvor paaholdende man er paa sine gamle
Skikke. Schytte.IR.II.l 76. JAdeler.Bemærk-
ninger ved en Reise. (1803). 128. Udgiverne
af Dansk Folketidende (bør) bestræbe sig

for at virke saa paaholdende eller con-
servativt som muligt.Sibb.Samfundsbetragt-
ninger.II.(1870).2. -holden-hed, en. den
egenskab at være paaholden(de). Moth.Plé.
1) CP til -holden 1(2). (han) erkiendte (ikke)

Paaholdenhed for nogen af sine Tilbøje-
ligheder, og langt mindre Gierrighed. CP
Rothe.MQ.I.172. Der ere de, som holde
min simple Leve-Maade for Sparsomme-
lighed og Paaholdenhed. Overs.afHolbLev-
ned.223. Bagge8.NK.197. VSO. MO. D&H.
2) (nu næppe br.) til -holden 2. Arbejder-
nes Eenfoldighed . . og Paaholdenhed paa
deres gamle Skikke. OecowJowrn. i 758. 78.

LTid.1761.111. Det er i „Dansk Folke-
tidende" bleven opstillet en Forsk j el imel-
lem et Fremskridtspartie og et Stilstands-
partie. Rettest lader man . . Fremskridt
o^ Paaholdenhed danne Modsætningen.
Sibb.Samfundsbetragtninger.il.(1870).2. En
Mand er blevet slæbt for Dommeren . .

han nægter, og nægter med en Paaholden-
hed, der har bragt Anklagerne, alias Poli-
tiet, til Fortvivlelse. NatTid.''Viil922.Aft.5.

8p.3. m -hvile, V. [H. (^1.4 o^r; 8.1] [-,vi.'l9]

(jf. -hæfte 2, -ligge 2) om pligt, ansvar.

gæld olgn.: hvile (Il.S.e) paa; være paalagt;
(maatte) bæres af. hvo veed, hvor kort
eller længe den sørgende Fader eller græ-
dende Moder vil byde Eder at tage Deel
under Byrden? Skulde da Eders Skuldre
smerte under Alderdommens tunge Paa-
hvilen. RosenstG.(Rahb.LB.II.106). Den
Censur, hvilken antages efter Loven at

paahvile dem, der . . ere dømte for Presse-
10 forseelser.DLitTid.1834.258. at bringe Røg-

offer for Herrens Ansigt . . at fremlæg-
ge Skuebrød . . dette skal evindeligen
paahvile (Chr.VI: skal vare evindeligen
for^ Israel. 2Krøn.2.4. Den Ejendommen
paahvilende Prioritetsgæld. JurFormular-
bog.^185. Det paahviler Lederen af Fægt-
ningsskydningen . . at tilstille direkte de
vedkommende Afdelinger Oversigtslister
over deres Træfferresultater. Sfct/derf^Z.^^.

20 -hylle, V. [-ihyl'o] {ænyd.d.s.; sj.) tildække;

(delvis) tilhylle. Eøysg.S.311. VSO. Man
paahyller den Syge for meget med tunge
Dyner. MO. -hæfte, v. vbs.-t\se ell.-ning

(s. d.). (jf. anhæftej. 1) d hæfte, fastgøre
(noget) paa (noget). Pflug.DP.403. Støv-
letterne (skal) leveres med . . løse Stropper
til at paahæftes 2 Jernknapper. Jil2.i850.

76. Amtmanden i egen Person paahæftede
den brave Sømand Dannebrogsmændenes

30 Hæderstegn. jDrac;im./S5.8^. Bang.Mi.207.

I! (jf. -hænge 2.2) overf. Hr. P.A.Heiberg
(synes) at ville paahæfte mig Mistanken
for at være (ophavsmand til artiklerne).

FGuldb.(KbhSkild.l820.512). 2) [II. (l.i og)

8.1] (jur., emb.; nu 1. br.) svarende til H.
hæfte 6.8, om rettighed ell. (især) forpligtelse:

hæfte paa; paahvile, foruden Kiøbe-Sum-
men (skal) endnu betales ald den paa-
heftende Giæld. Slange. ChrlV. 1067. smst.

40 1183. naar en Herremand hafde mange
Sønner og Døttre, og intet mere Gods,
end det som hans Herremands-Frihed paa-
heftede. Gram.(KSelskSkr.I1.278). -hæft-
ninfi:, en. vbs. til -hæfte. 1) O til -hæfte
I. VSO. MO. Herrecykle . . indrettet til

Paahæftning af Sidevogn. PolitiE.Kosterbl.

''U1924.1.8P.2. J/". Paahængsvogn: (han tøf-

fede) ud af Roskilde By paa Motorcykle
med Provsten siddende i en Paahæft-

50ningsvogn.Poi.Vi2iP0^.4. 2) {ll.(\.4, og)

8.1] (jur., emb.; nu 1. br.) til -hæfte 2; om
paahvilende forpligtelse, hæftelse (3): Han
havde . . arvet Kildegaarden uden anden
Paahæftning end en ringe Udbetaling til

en Søster. Pont.N.157. -hæld, et. [-|hæl']

(sj.) vbs. til -hælde; konkr.: hvad der hældes
paa. billedl.:(den norske ogsvenske) Stengrund
. . afviste meget Paahæld og Affald, som
den danske godmodigt . . sugede i sig.

60 Troel8L.II.26. 03 -hælde, v. [-ihæl'a] vbs.

-ning (Huusholdn.(l 799).in.ll 7. Const.Ko-
geb.338), jf. -hæld. (jf. -fylde, -gyde samt
II. hælde 3) hælde (vædsker olgn.) paa (no-

get); lade (noget flydende) strømme, løbe ud
over ell. paa (noget), man bliver . . ved med
at aftappe og paahælde adskillige Gange
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til det skrubkoger i Bygesa.a.en.Huusholdn.

(1799).III.135. naar Frugten er afsvalet,

maa paahældes rigeligt af god Cognac.
FrkJ.Kogeb.^^(1921J.318. overf.: gamle ba-

byloniske eller persiske Sagn og Folke-
minder er paahældte ny og hed Tanke-
gang. TroelsL.XIII.64. den personlige Til-

egnelse (er vigtigere) end at faa sig paaheldt
rigtig megen Oplysning og de mange „rig-

tige** Meninger.V Ved.M.113. -hæng, et.

{ænyd. d.s.) 1) som vbs. til ('hænge paa og)

paahænge (jf. Paahængs- motor, -\ogn),
spec. (jf. bet. 2.2 samt Hæng 1.2, Overhæng
1.2) til paahænge 1.2, om det forhold, at en
person er paahængende; især i forb. m.
gen. (poss. pron.) ell. (nu sj.) præp. af. *at

skulle få Lov at leve i Ro
|
for fremmede

Menneskers Påhæng
|
ganske alene to.

Blaum.AH.16a. m. h. t. dyr: (hunden) blev
ved at følge ham . . og Dreng fandt
sig i dens Paahæng. JFJens.5r.6P. || spec.

(især tidligere) m. forestilling om paagaaen-
hed, paairængenhed med bønner, anmod-
ninger olgn. ieg (har) noget Paahæng af

(N. N.) som snart vil laane Penge og
snart Bøger af mig. Langebek. Breve. 343.
jeg (vover) at trænge mig ind med mine
Sysler i Deres betydelige Forretninger,
(men føler) selv alt det dristige og næsten
uartige i mit Faahæng. Ew.(1920).IV.373.
det var et alt for kiendeligt Paahæng, at

skikke Deres Regninger til min Mand.
Skuesp.VII.77. VSO. MO. 2) 07- Hæng 2;
konkr.: noget paahængende ell. paahængt. 2.1)

(sj.) i egl. bet. Lægedomsmiddelet er . .

skrevne Sedler . . som de bære uden paa
sig, ligesom et Fafhæng. Reiser. IV. 106.
Nøddebuskenes Grene, hvis rige Paahæng
skulde opbevares i Poserne. PalM.IL.I.71.
Fra Knagernes Paahæng vejredeJeg gran-
de toi\ette.AlbaSchwartz.Skagen.Il.(1913).7.

2.2) (jf. paahænge 1.2^ uegl., om noget uvæ-
sentligt, overflødigt, besværligt, der (ligesom)
hænger paa, følger med, ikke er til at blive

fri for olgn.
|j

('„Talespr." Levin; nu næppe
br.) om et mindre godt stykke kød, som slag-

teren paatvinger købet-en sammen med det

(større og) bedre. VSO. MO.
|| (jf bet. 1

samt Anhang 2; dagl.) om personer (fami-
lie, paarørende olgn.), der (paa en besværlig
maade) stadig optræder sammen med en. nu
skal du være fri og uafhængig og studere
og optræde — og ikke plages af et Paa-
hæng som mig. EBrand.HH.108. Venstre
vilde fra denne Dag være fri for det Paa-
hæng af klistrede Halvdemokrater. TTZi^.

^°/sl904.1.sp.6. du ser paa mig som et Paa-
hæng, du helst vil være fri for. NJeppe-
sen.F.69. jf.: det er os (o: bønderne), det
hænger paa, baade med Tiggeri af Fattig-
folk og Tiggeri af de Store, Præst og Degn
og Herredsfoged og hvad alt det Paahæng
liedder.HUss.IH.94. ofte i forb. uden paa-
hæng, uden (besværlige) paarørende (slægt-
ninge), jeg staar ene i Verden, uden Fa-
milie, uden Paahæng. CMøll.PF.494. Solid

Arbejder . . søger Bekendtskab for senere
Ægteskab, med ældre Pige eller Enke
uden Paahæng. NatTid.^kl921.M.Till.III.
sp.4. 2.3) (jf. Anhang 1, Anhæng og paa-
hænge 2{2)) om hvad der er hængt (løst)

paa, ikke udgør en egl., oprindelig bestand-

del. Philosopher, hvis Viden ikke er et

udvortes Paahæng. Mar^.jT 7.85. at skelne
det oprindelige og ægte fra senere tiders

10 forvanskninger og påhæng. ADJørg.1.425.

jf. bet. 2.2: dette Livegenskab (o: hos gud)
finder man at være et byrdefuldt Paahæng.
Kierk.IX.112. For dem, hvem Rigets Vel-
stand var Alt, var Kolonierne i Grunden
et ret unyttigt Paahæng til Storbritanien.
Brandes. IX. 504. -hænge, v. [-|hæn'9]

præt. -hængte ell. (sj.) -hang (Slange.ChrlV.
1057). vbs. (1. br.) -else (Frahl.ST.II.45),
-ning, jf. Paahæng. {ænyd. d. s. ; jf. anhænge)

20 1) [II.1.4] være ophængt paa. Herrecykle .

.

paahængende et Par gi. Arbejdsbenklæder.
FolitiE.KosterbU*U1924.1.sp.2. næsten kun i

overf. anv.: 1.1) (jf.^2er\ge 2.i, overhænge
2; nu næppe br.) om ulykke, besvær olgn.:

hænge truende over; forestaa; true. Forvar-
seler for en paahængende U-lykke. Holb.

JH.I.126. de kunde (ikke) afværge den
Frygt og Fare, som hine paahang af (de)

Kæyserlige . . Armeer. Slange.ChrIV.1057.
30 saasom Vinteren paahængde, seglede hånd

til Stokholm, smst.l 191. 1 .2) (j/. Paahæng 1

og 2.2 samt hænge 5 og 7(5)^ (stadig) følge,

optræde sammen med (en); ogs.: føle sig nøje

knyttet (bunden) til; hænge (7.i) efter (en);

næsten kun i part. paahængende brugt

som adj. De er virkelig ogsaa altfor paa-
hængende. Kunde De nu ikke gjerne gaae
og vaske Deres Ansigt, uden at tage mig
med?Heib.Foet VI.409. (veninderne) skyld-

40 te hende for at være kælen og paahæn-
gende. AndNx.M.177. en Klynge drivende
Søfolk og deres paahængende Sjak fra Ny-
havns Kipper. OEwn^. F/S.i4. jf.: den Slags
burreagtig Paahængenhed, som man
har pyntet med Navnet Troskab. Pon^.LP.
1.127.

II
spec. (jf. Paahæng 1, overhænge 3;

nu 1. br.) m. forestilling om imagaaenhed, paa-
irængenhed med bønner, anmodninger olgn.

Han (o: en haandværker med en regning)
50 er en keedsommelig, paahængende Mand.
Hvad overløber (han) mig for? Skuesp. VII.
224. med meer end Tiggerens Paahængen
anraaber (jødekræmmeren) den ene For-
bigaaende efter den anden om at kiøbe.
Bagges.L.II.124. maaskee rynker ('i^ej Pan-
den over den paahængende Præst (og fin-

der) ikke at kunne opfylde mit Ønske.Blich.
(1920).XXXI.129. jf FrGrundtv.LK.62.
Ordbé.(sjæll.). 2) GJ hænge (noget) paa (no-

ta get); anbringe i hængende stilling paa. 2.1)

i egl. bet. den Ældste (sætter) ham den
Hertugelige Hat paa, sampt paahenger
ham den Hertugelige Kappe. P/Zm^. -DP.

175. Heib.Pros.X.21. paahængte Guldsmyk-
ker (^ar.F/; gulds omhængelse;. iPef.5.5.

Der sad han udmajet som en Abe .. Han rev
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det paahængte Stads af sig. Schand.TFJI.
353. 2.2) uegf., svarende til Paahæng 2.2. (de

forlovede i vaudevillen „De Uadskillelige")

faar paahængt en . . uafrystelig Retsbetjent.

Pol}^lxil93å.5.sp.l. 2.3) (jf. Paahæng 2.8;

over/. || O/- -fyldning (slutn.), -hældej m.h.t.

mekanisk, løst tilegnede kundskaber, det ud-
vortes paahængte. YortRj.12.50.

|| (jf. -dut-

te, -hæite 1 slutn.; nu næppe hr.) tillægge

(en mening olgn.). mand kand ey saa lige

paahenge en af de gamle Verdens Viise
en eller anden Meening.LTid.1734. 586.

-hængs-motor, en. (jf.-hæng 1, -hænge
2.1; fagl.) mindre motor, der ikke er indbyg-
get, men er anbragt saaledes paa en cykel ell.

en baad, at den let kan tages af og sættes paa.
FolitiE.KosterbUNQl922'.2.sp.l. PoU''hl934.
ll.sp.l. -hæng^s-vogii, en. ^J/". Paahæft-
ningsvogn (u. Paahæftningj samt Paahæng
1, paahænge 2.i; især fagl.) vogn, der (med
bolte, kobling olgn.) fastgøres til det egl. be-

fordringsmiddel (om sporvogns bivogn, (mo-
tor)cykels sidevogn olgn.). Sal.XV1.538. Lov
Nr.l25^Va913.§8. Toget . . bestaar af en Mo-
torvogn med Paahængsvogn.PoZ.^V6iP54.7.
sp.l. -hane, en. [I] (jf. ænyd. glda. paa-
høns; nu 1. br.) paafuglehøne. Moth.Flé.
Hunnen, som kaldes Paahønne . . har ikke
saa glimrendeFarver paa Fiærene som Han-
nen.vAph.Nath.VI.114. VSO. MO. -har, et.

[-|hø-V] {ænyd. d.s.og aahør(e); jf. Anhør;
især O ell. jur. (jf. dog Feilb.)) vbs. til -høre.

II t m. betegnelsen for ytringen igen. ell.tilknyt-

tet m.præp. af. (N.N.) som denne Oration
holdte, (lod) Folk til dessen (o: dennes)
Paahør . . indbyde. LTid. 1733. 229. Det
bestandige Paahør af hendes Sladder er
kiedsommeligt. VSO. \\ i forb. m. præp. i, m.
betegnelsen for den paahørende person i gen.
ell. (nu sj.) tilknyttet ved præp. af (Høysg.
S.272. HNClaus.N.5. Neh.4.2(Chr.VI. af-
vig.)), der (Jesus) havde fuldendt al sin

Tale i Folkets Paahør, gik han ind i Ca-
TpernsLum. Lue.7.1. Hør, Hr. Jeronimus ! jeg
forbinder mig udi alle disse Folkes Paa-
hør og Nærværelse, af mine egne Midler
at erstatte all den Skade, som er skeet.

IIolb.Abrac.III.9. at understaae sig at sige
saadant i mit Paahør 1 Skuesp.IIl.35. i Vid-
ners Paahør. Hauch.ll.379. JPJac.II.198.
-hare, v. [-[hø-ra] vbs. (1. br.) -else (Flensb
A.^Vzl920.1.sp.2. jf.VSO.), -ing (Tilsk.1918.

1.297. jf Feilb.), jf. Paahør. {ænyd. d. s.,

ænyd. glda. SiSihøre;jf. anhøre samt høre 2.5;

især højtid, ell. fagl.) høre (opmærksomt) paa
(især m. obj., der betegner ytring olgn.). Til
Vidnisbyrd at paahøre bør den, som der
til stævnis, at møde til det Ting, som Vid-
nerne skulle atleggis. DL.1—2—25. (hun)
bad (præsten) blive hos sig, og lære hende,
hvad hun skulde sige, hvilket hånd og
giorde, og hun med Stilhed paahørdte.
LTid.1739.405. MO. Pont.Muld.162. (skue-
spillet er) om ikke modtaget med Begej-
string, saa dog paahørt med . . Interesse
og Respekt. Pol.^yil907. 7. efter en enkelt

Paahøring (o: af et koncertnummer) at døm-
me. Tilsk.1918.1.297. -indvirke, v. (sj.)

indvirke paa; paavirke. Fristaten Krakaus
(frihed) bliver betydelig paaindvirket af

de omgivende udenlandske Magter. jBa^r-

ger.II.554. -jas:e, v. [-ija'qa] 07-indjage2,
jage 6.2-8; sj.) bibringe, paaføre (en smerte,

sygdom, følelse olgn.). *(Ovid) skrev . .

blant hiine fæle Trolde,
|
Hvis bistre Øye-

10 syn paajoog ham tidt den Kolde. LThura.
(Falst.0vid.a6r). -kald, et. {ænyd. d.s.,

ænyd. glda. aakal, oldn. åkall ; sj.) vbs. til -kal-

de.
II

til -kalde 2. jf. MO. \\ til -kalde 3. Et
Forslag om at slagte Bøndergaardene . . tur-

de ganske uden agitatorisk Paakald vække
Besiddernes heftigste Uvilje. EBrand.(Pol.
^yi^l929.10.sp.4). -kalde, v. [-ikal'a] præt.
-te ell.(sj.) -ede (Borrebye.TF.llO); part. -i

ell. (sj.)'-ei (Moth.K17. j/". upaakaldet. Aase
20 Hans.Vr.ll7) ell. (nu næppe br.) fk.-en (flt.

-kaldne: LTid. 1755. 384). vbs. -e\se (s.d.),

j/*. Paakald. {ænyd. glda. d. s.; jf. -beraabe,
-raabe samt kalde paa u. kalde I.2; især CP)

1) (sj.) i egl. bet.: kalde paa (en). vAph.
(1759). Wpart. paakald(e)t brugt som adj.

Moth.K17.P17. den gamle Røgter . . raa-
ber udenfor Vindverne: „Naadde Frowl
aa Hæ Faawalter! kom aa sie" . . Ud foer
de FsiSik3L\dte.Blich.(1920).XXX. 148. 2)

30 (især relig.) anraabe; bønfalde; bede til (gud).

Da skal du paakalde, og Herren skal bøn-
høre (1931: Da svarer Herren, naar du kdX-

dev).Es.58.9. *'D\ji(o:gud)\iøveT dem,somd\g
om Hjælp paakalde. S'aZmHj.9.7. udiMariæ
Officio skulde (man) bøye Knæerne, naar
man paakaldte hende med disse Ord: hielp
os og frels os. Holb.Kh.951. *Saa overalt,

I

Navnlig som Frelser paakaldt,
|
Du skal

med Knæfald tilbedes I Grundtv.SS.IIL304.
40 Digterne paakalder jo altid Musen under

en eller anden Form. Schand. TF. 11.186.
*Spær hærdes før Fangsten, | Aander paa-
kaldes,

I

og Offer gøres til Ilden. JVJens.
Di.^128. jf. bet.l: paakalde guds ell. Jesu
navn, se Navn 4.i. 3) (jf. appellere 2) m.
obj., der betegner en anden persons virksom-
hed ell. (aktive) følelse ell. forestilling (op-
mærksomhed): (bønfaldende) anmode om;
rette en henvendelse ell. henstilling (til en)

50 om; (søge at) fremkalde, for at vinde sit

Spil (sical spilleren i sjavs) have mindst 61

Points. Til at opnaa dette kan han paa-
kalde fremmed Assistance. Spillebog.(1900).
84. paakalde ens hjælp (Ludv.) ell. opmærk-
somhed, jf: (maleriet er ikke) saa prangen-
de og paakaldende vendt mod Publikum,
mere trukket tilbage i sig selv.KunstmusA.
1926.108. jf. nedkalde (2.2): han (kunde)
ikke forsvare at paakalde Lovens blodige

60 Straf over de unge Mennesker. Goldschm.
NSM.L43. jf.bet.2: de Jammerfulde vendte
sig til (Jesus) og paakaldte hans Forbar-
melse. Mynst.Ref.24. 4) (1. br.) anføre, hen-

vise til som hjemmel olgn.; paaberaabe (sig).

det . . kunde (aldrig) falde ham ind at

paakalde sin Ret fra et moralsk eller ju-
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ridisk St'dndpvinkt.FruHeib.HG.156. en po-
sitiv Dom i det personlige Søgsmaal (kan
næppe) paakaldes som afgørende. EMøller.
Dækningsadgang.(1892).2é. De franske tæn-
kere i det attende aarhundrede paakaldte
engelsk teori og praksis. Picessøeilfi^iier.

Det moderne England.(l 905). 6. -kaidelse,
en. [-ikal'alsa] flt. -r. (ænyd. d. 8.; især CP

ell. relig.) vbs. til -kalde.
||

(æstet; sj.) til

-kalde 1: d. s. s. Apostrofe 2. BTDahl.Da.
Stillære.(1889).55. \\ især til -kalde 2; ogs.

om den fremførte (paakaldende) ytring, (ofte

i forb. m. Bønj. Judas' Folk . . gave sig

imod Fjenderne med Paakaldelse og Bøn-
ner. 2Makk.l5.26. trende store Bede- og
Faste-Dage bleve holdte . . med største

Andagt, samt inderlig Paakaldelse til Gud.
Slange.ChrIV.62. lader Eders Begieringer
fremføres for Gud i Paakaldelse og Bøn
(Chr.Vl: i bøn og ydmyg begieringj med
Taksigelse. Phil.4.6. (han gav) sine Kvaler
Luft i Bønner og Paakaidelser: om han
dog ikke maatte faa hov I EChristians.NT.
223. m. obj.-gen.: Jomfrue Mariæ Paakal-
delse. HoZ&.ÆJp.IF. 508. Helgenes Faakal-
åelse. Borrebye.TF.682. \\ til -kalde 3. De
norske Prælater benyttede i deres Kamp
med Kongerne . . Borgerkrig og Paakal-
delse af Bandstraale og Interdikt fra Rom.
Allen.1.42. d -kalder, en. [-ikal'ar] flt.

-e. (1. br.) især (relig.) til -kalde 2. vAph.
(1764). *0g finde skal en Rednings-Havn

|

Paakalder hver af Herrens Navn:
|
Jerusa-

lem staaer 3La.hen.Grundtv.SS.I.604. JPJac.
1.140.

II
til -kalde 3. Brandes (har) tegnet

et Billede af Hørup . . som den begejstrede
. . Paakalder af Kierkegaards Minde.EHen-
richs.VH.15. CO -kaste, v. v&s. -else, -ning
(VSO. MO.). {ænyd. d.s.) 1) (nu sj. uden
for ssg. Jord(s)paakastelse^ i egl. bet. For
Jorden alleene at paakaste maa (præsterne)

intet ta.ge.DL.2—10—1. den hæsselige Skik
. . at imodtage Fremmede med Bens Paa-
ksistelse. Suhm.Hist.l.347. med den tredie
Jordklimps Paakastelse bringer (præsten
den døde) Jordens sidste F3iTvel.Rahb.Tilsk.

1791.220. Muurkalk paakastes med Muur-
skeen. PhysBibl.XlV.133. VSO. MO. jf.
n. kaste 2.1 : Neppe fik hun Tid til at paa-
kaste et Klædningsstykke, og kom saa-
ledes paa Gdiden. Buchwald. Erindringer.I.

(1827).12. 2) (jf. II. kaste 7.3-4; nu næppe
or.) overf, m. h. t. (aandelig) byrde olgn.:

(pludseligt) paaføre; paabyrde. (den katol-

ske kirkes) Herredom, som med Vold og
List var Verden paakasted. Holb.MTkr.331.
(den) dennem paakastede Unaade motte
ophøre. S/an^e.(7/irIF.JfL55. Vanskeligheder
og Embedsbyrder, paakastede af den onde
Verden. EPont.L.65. -kende, v. [-|kæn'a]
vbs. -else (s.d.). {ænyd. d.s.) 1) (nu kun dial.)

til lll. kende 2: (klart) iagttage; mærke; se.

være at paakende, være paakendt
ell. tpaakendende('Lægen.XI1.276), være
(tydeligt) at mærke; (tydeligt) kunne mær-
kes; være klar, kendelig, utvivlsom. MDL.3.

Feilb.II.141.911. OrdbS.(8Jæll). \\ (jf. lade
kende u. III. kende 2.i^ i forb. lade paa-
kende, om person : (ved sin adfærd) lægge
for dagen; vise; lade se. Moth.K87. Om
Kæyseren hafver i Sinde at bevilge, hvad
med Billighed kand fodres, det . . har hånd
. . lidet ladet paakiænde, da hånd ey har
vildet meddele en sikker heyde. Slange.
ChrIV.1005. den Forfarenhed . . h&nd(o:

10 Cort Adeler) lood paakiende ved denne
Sommer-Togt.PBMylius.CortAdeler.(1740).
30. refl., m.tings-subj.: det lader sig pa-
kende (o: mærkes, ses). Moth.K8 7. 2) (jf.
III. kende (paa) 6; især jur.) afgøre (et

spørgsmaal, en sag olgn.); dømme. Societe-
ter (er) stiftede, for at examinere Gud-
dommelige Anordninger og Rescripta, og
at paakiende, hvad som bør antages eller

foTksLStes.Holb.Ep.1.38. LTid.1744.413. Ij

20 m. h. t. retssag olgn. : afsige kendelse ell.

dom om; kende i (ell. paa). Der er . . intet

bedre Middel til at conservere en almin-
delig Fred, end . . at lade Tvistighederne
paakiendes af en tilfælles og autorisered
Ret. Holb.Ep.II.296. naar Øversten Lysias
kommer ned, vil jeg paakiende Eders Sag
(Chr.Vl: forfare eders S2igev). ApO.24.22.
Domstolene ere berettigede til at paa-
kjende ethvert Spørgsmaal om Øvrigheds-

30 myndighedens Grændser. Grundl.(1849).
§77. DSt.1922.139. Sagen behandles og
Saakendes ved den almindelige Underret.
,ovNr.250yiol932.§1018i.

jj (jf. IH. ken-
de 5^ t godkende; anerkende. En autori-

seret og paakiendt Regning. /S/i;Mesj9.F.155.

jf.: (ingen) maa noget lade trykke, før

end det tilforn i Kongens Universitet i

Kiøbenhavn er igiennemseet og paakient
af Becano. DL.2—21— 1. -kendelse,

40 en. [-ikæn'alsa] flf.-r, {ænyd. d. s.; jf. oldn.

åkenning(r), mundsmag, dom, idømmelse

af straf; især jur.) vbs. til -kende 2; ogs.

om den udtalte afgørelse (dom). Endskiønt
man ikke kand bifalde alle Forfatterens
Meeninger, vil man dog ikke . . forkaste
dem, men sætte dem til enhver Læse-
res egen Pa.akiendelse. LTid.1744.378. de
(i bogen) forfattede Dome og Paakien-
delser over de gamle Historie- Skrivere.

^ smst.350.
Il

m. h. t. retssag: afgørelse ved
dom ell. kendelse (2). Sagers Paakiendelse
ved Fyrstelige Fersoner. Slange. ChrIV.732.
Olufs.NyOec.I.16. Disse Fortolkninger er
derefter blevet styrkede ved Domstolenes
Godkendelse, naar Lejligheden førte et

eller andet af de ny Principer ind under
retslig Paakendelse. Hørup. II. 244.

|| jf.
-kende 2 slutn. Overkiøbmænds Afskeeder
skulle strax for Byfogden . . til underret-

60 ning og paakiendelse indstævnis. DL.l—
6—3. L -klag^e, en. (jf. I. -anke; især jur.;

nu 1. br.) klage(maal); anke. Vorder Mølle
giort uden . . alle Mænds Paaklage. DL.
5—11—1. Forbedringer, der i Anledning
af Bladets Paaklage ere skeete indenbyes
paa Gader ogFladseT.Politievennen.1798/99.

XVI. Rentrykt /» 1935 20
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622. Naar Klageren møder, og Indklagede
udebliver, meddeles der Førstnævnte en
Attest om den fra hans Side iværksatte

Paaklage. io2;i»/6if854.^7^. MO. II. -kla-

Ife, V. [-ikla-'qa] v&s. j/. I. -klage. {ænyd.

glda. d. s.; jf. II. -anke (1), -kære samt an-

klage; CP, især (tidligere) jur.) klage (III.3)

paa ell. over. det Kiøb (skal) ingen Magt
have, om der vorder paaklaget. i)L.4— -2—12. (det) paaklagede Bref blef rettet.

Slange.ChrIV.7S2. Forurettelser, dem Man
forgjæves til eders Øvrigheder havde ind-

anket og ipsisiklaget Blich.(1920).XV.24.
(Schumann) har egentlig kun . . den hyp-
pige Brug af Kromatik (o: i Hartmanns
opera „Ravnen") at paaklage. TF^e^rewcZ.

Hartmann.(1918).41. \\
(sj.) til III. kla-

ge 1. de fleeste Neder-Saxiske Stænder
trykkede sig og paaklagede deres U-for-
muenhed. Slange.ChrIV.985. -klag^elig:,
adj. (nu næppe br.) som (med grund) kan
paaklages, give anledning til paaklage, (der

indgives rapport) for at lade rette det
som kunde findes paaklageligt.ME.i 70P.
184. LTid.17S7.462. nu vist kun i ssg. upaa-
klagelig (s. d). -kline, v. [-|kli'n9] vhs.

-ing (MO.). \) m til kline 1. vAph.(1764).
VSO. MO. (jf.bet.2 samt regne) billedl:

Pastor B.s Religionsundervisning var reg-
net af som løst paaklinet Kalkpuds af en
MuT.Schand.TF.il. 263. 2) (nu 1. br.) til

kline 2.i: fastgøre, anbringe ved et binde-

middel olgn.; paaklistre; paaklæbe. See hvor
de plyndre de gamle Romeres Gravstæ-
der, for . . at paakline Arabesque og Grot-
tesque Figurer! Wiedeivelt.T.45. paakline
Papiir. MR.1804.494. TMørch.MitLevnet.I.
(1831).6. især i part. paaklinet brugt som
adj.: Slange.ChrIV.266. Uagtet Maskerade-
dragten og det paaklinede Mundskæg
kjendte (hun) strax Grev Frits. Ing.EF.
11.2,33. Viduesruderne vare . . sammen-
hæftede med paaklinede Papirsstrimler.
Etlar.XXIl.150.

\\ (jf. -hæfte (1), -klistre;

overf. sige noget for at paakline det Ju-
ridiske Practiske Societet . . saadanne (da-
delværdige) Sentimens. Xrirf.i75i.8/. Høf-
ligheden (bør) ikke være en . . paaklinet
Selskabelighedsform. 0rst.VI.37. -klip-
pe, V. vbs. -ning. (fagl.) til III. klippe 1.5:

Heste . . paaklippes Nr. MR.18S4.97. smst.

1851.182. -klistre, v. vbs. -ing (s. d.).

paasætte med klister. VSO. MO. Haand-
koffert . . paaklistret et Postmærke. Po-
litiE.Kosterbl.'V9l923.2.sp.2.

|| (jf.-hæfteil),
-kline (2); overf. Det hele teologiske Til-
behør var imidlertid i Virkeligheden kun
paaklistret hans Lyrik. Brandes.V.188. især
(i talespr. nu kun) i part. paaklistret
(brugt som adj.), om noget ikke organisk til-

hørende, noget uægte olgn. (digtenes) ma-
niererte Slutning synes mekanisk paa-
klistret. PLMøll.KS.IL229. Mine løst paa-
klistrede Kundskaher. Schand.F.420. Det
Paaklistrede, Forløjede, Affekterte, den
blot uden paa satte Autoritet eller For-

nemhed, kan ikke aftvinge mig den rin-

geste Respekt. sa.O.II.9. -klistring;, en.

(1. br.) vbs. til -klistre; ogs. (konkr.) om det

(ligesom) paaklistrede. S&B. Det er først

Nutiden, der møder med Paaklistring (o:

i arkitekturen) i „historisk" Stil. Pol.Vil928.

8.sp.4. -klæbe, v. [-iklæ'ba] vbs. -ning

(Larsen), (jf. -klistre ; især tu (jf. dog Feilb.))

paasætte v. hj. af et klæbemiddel. (især i perf.
\o part.). Portoen for løse Breve er 6 Rb>>.

pr. Enkeltbrev, medmindre de ved Ind-
leveringen ere frigjorte ved paaklæbede
Frimærker. Lov^'^ld851.§2. Postfrimærket,
et Mærke, der sælges til Anvendelse som
Frigørelsesmiddel for Postforsendelser og
som paaklæbes disse og derefter annul-
leres af Postvæsenet. DanmarksFrimærker.
(1925).9. Anpapning . . Paaklæbning af

Bogens Forsatspapir til Bindets Inder-
20 siåe. PapirBaandbog. (1934).8. -klæde, v.

[-|klæ-'88] vbs. -ning (s. d.). (jf. II. klæde 2.8;

moås. afklæde (1); iføre klæder, beklædning;
klæde paa. vAph.(1764). Selv paaklædte
hun ham Pantseret. Suhm.III.159. *Da
skiulte hun sig i de tætteste Siv,

| Og
der paaklædte sig Møen. Oehl.RL.46. at

afklæde og paaklæde Ba.rnet.TroelsL.VIII.

76. m. prægnant bet. (jf.ndf. 1. S8ff.): (efter

at have været til vagtparade lader landgreven)
30 Sig bære til Slottet, for at paaklædes. Bag-

ges.D V.IX.15. han skulde ud . . til et eller

andet Komsammen, hvor han maatte paa-
klæde sig som andre (o: ikke kunde gaa i

sit arbejdstøj). JacPaludan.TJR.S32.
|| (jf.

halv(t)paaklædtj især (i talespr. kun) i part.

paaklædt brugt som adj., ogs. m. prægnant
bet. (jf. Paaklædning 1 samt fuldt paaklædt
u. fuld 3.2;: som har sin paaklædning helt i

orden (som forholdene kræver det); spec:
40 klædt paa, pyntet, (som) til (selskabeligt)

samvær med andre (ikke i arbejdstøj, hjem-
medragt (formiddagskjole) olgn.) (jf. VSO.
MO.). Marc.5.15. der kommer min Herre
\iaak\2edt. Bolb.Masc.1.9. *Ei paaklædt er
du, hvad man just det kalder, |

— Skjøndt
afklædt, en Gudinde, heller ikke. Aarestr.

SS.I V.92. En Dag . . havde hun lagt sig paa-
klædt paa Sengen. Schand.BS.229. jf: (stof-

fet) er fortrinligt og egner sig særlig til

50 mere paaklædt Eftermiddagsbrug. Pol.^/e

19S4.Sønd.22.8p.4.-Klæder, en. [-iklæ'aar]

(jf. Omklæder; teat.) person, der hjælper
skuespillere med deres paaklædning paa
teatret. Bang.SF.136. Vi snakkede meget
sammen, den gamle Paaklæder og jeg.

CAlstrup. Typer. (1920).7. -klæderske,
en. (jf. Paaklædnings-, Pyntekone; teat.)

kvindelig paaklæder. ChBourn. Skyggerids.
(1906).51. Hjemmef.l912.363.sp.S. -klæd-

60 nins:, en. [-|klæ-'3neix] vbs. til -klæde (jf.

Afklædning). 1) CP i egl. bet. Theodorus
pyntede sig en Morgen for at gaae i

Kirke. Udi (nu: under^ Paaklædningen
spildede han en Plet af Blek paa sin

Klud (o: halsklud). Holb.MFbl.234. naar
Helten endelig, efter fuldendt Paaklæd-
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ning, griber sit konffelige Scepter. IfetT).

FrosJl.267. en Silkekjole (raslede) inde i

Havesalen . . hun havde . . skyndt sig med
sin Paaklædning for at kunne være her-
nede lidt før de andre.Pont.LP.Vl.8. overf.:

Forsøg som de . . Ingemannske (historiske

romaner) fører kun til Paaklædning af mo-
derne Figurer i fantastiske Maskerade-
dragter. Schand.0Jl.223. 2) (jf. Paaklæd-
ningsstykke^ konkr., om en persons beklæd-
ningsgenstande, klædedragt; især om (den
synlige del af) den dragt, som en person ved
en vis lejlighed er iført, og i alm. m. nær-
mere bestemmelse ved tilføjet adj. Af Kam-
merraadens Garderobe erholdt jeg en
fuldstændig Dragt . . denne formaledidede
Paaklædning (var skyld i) min efterføl-

gende Ulykke. Blich.(1920).XIII.146. Det
slette Veir . . kommer dobbelt utilpas for
Dem . . som er i saa elegant en Paaklæd-
ning. Heib.Poet.X.95. hun havde . . ingen
anden Paaklædning end et Stykke Tøi om
Lænderne. Goldschm.NSU.VII.211. hendes
Paaklædning hang skjødesløst om hende.
Schand.SF.140. det (var) ingen Gaiadag.
Ordren havde lydt paa almindelig Paa-
klædning. sa.IF.8.

Paaklædnin^s-9 issgr. tscera/" Paa-
klædning J. -dukke, en. dukke, som kan
klædes (af og) paa; om mannequin (1):

en Modehandlerindes Paaklædningsdukke.
KaiHolb.FC.IV.107. \\ især om papirdukke
(farvet tegning) med tilhørende løse (ud-
klipningsjdragter. KMich.PG.47. -kam-
mer, et. (sj.) <^. s. s. -værelse. S&B. -ko-
ne, en. (teat; l.br.) 'paaklæderske. S&B.
-penge, pi. et (vist, maanedligt, aarligt)

beløb, der (er bestemt til at) anvendes til en
persons, især en dames, paaklædning (nyan-
skaffelser olgn.). MB. 1811. 19. fornævnte
Soldatesqve skal . . godtgiøres 6 Rbd. .

.

i saakaldte Paaklædningspenge, til An-
skaffelse af forskiellige Nødvendigheds-
ÅTtikler.smst.1841.7. hendes Paaklædnings-
og Lomme -Penge. Nans.LL.14. VortHj.
1112.63. -rnm, et. 07- -værelse; l.br.).

Badeværelse, Paaklædningsrum og andre
Bekvemmeligheder. Nathans.HD.lL105. i

teater (varieté): Drachm.F 11.162. -spejl,
et. (nu næppe br.) et ved (en dames) paa-
klædning anvendt spejl (haandspejl ell. især
større (toiletbords)spejl); toiletspejl, (sovevæ-
relset med) det smagfulde Toiletbord ogPaa-
klædningsspeilet. CBemh.NF.Xl.lOO. Hrz.
V11.3. han betragtede (sin) Skikkelse i

det store Paaklædningsspeil. ThomLa.AH.
219. S&B. -stykke, et. [2] (nu næppe br.)

del af en persons paaklædning ; beklædnings-
genstand. Andre Paaklædningsstykker: Et
langt rødt, uldent Tørklæde, 2 andre Tør-
klæder, 2 Par Underbuxer, 2 Undertrøier
. . en Bue. MR.1839.186. -Tserelae, et.

(jf -kammer, -rumj om værelse (i større
privatlejlighed, i alm. beliggende ved siden
af soveværelset), beregnet til (især damers)
paa- ell. omklædning. S&B. det er i saare

faa Huse, at der er Raad og Plads
til Paaklædningsværelser. VortHj.IV2. 83.
En nydelig lille Stue . . benyttede han
tilPaaklædningsværelse.Mors^awieilfiwder.
(1906).16.

II
om værelse i et teater, flere af

(skuespillerne) havde fælles Paaklædnings-
værelse. Oversk.L.275. Schand.TF.il.80.
paa-komme, v. [-ikcom'a] vbs. (ikke i

alm. spr.) -clse (se bet. 2.2), jf. Paakomst.
]0 {ænyd. glda. d. s.; jf. H. ankomme) 1) m.

steds-bet, vist kun (jf. -være; ^; i forb. paa-
kommende plads, bredde, længde,
den plads, bredde, længde, som et fartøj (efter
bestikberegning) kommer til, ernaaet til (efter
en vis tids sejlads) (mods. affarendej. Harboe.
Mar0.266. IdrætsB.1.372. Scheller.MarO.
2) overf. 2.1) (jf. -falde 1, -gaa 2(i) og
-staa 3 samt IL ankomme 3.i^ om (ydre ell.

indre) tilstand ell. forhold (især af ubehage-
20 lig, ulykkelig art): indtræde; opstaa; op-
komme; forekomme, den nat, som var i

sandhed utaalelig, og paakommen (1871:
steg op^ af det utaalelige helvedes vraaer.
Visd.l7.14(Chr.Vl). mange ere komne i

Indbilding, at all Vanhæld som kand paa-
komme, flyder af denne Reformation. ÆTo/fe.

Samt.30. dersom Uveir havde paakommet,
havde ieg ej saa snart kundet komme saa
lang Vey tilhage. Æreboe.211. Herre-Da-

30 gene bleve . . berammede at skulle hol-
des førend Groningens Høytid paakom.
Slange.ChrlV.91. VSO. MO. \\ især i part.

paakommende brugt som adj. hans Skat-
mester maatte gemeenligen stikke noget
til Side, paa det at Skatkammeret . . kunde
have noget til paakommende Udgifter.
Holb.Hh.1.184. en paakommende Regn
joge os alle ned under Dækket. Bagges.
DV.IX.96. Nu traadte Rubio i Dansen

40 med Dolores . . Tiden gik festligt . . Saa
i en paakommende Pavse siger Madre
pludselig. jyjews.Jil'i.SS. nu især (i tale-

spr. kun)i forb. (i) paakommende til-
fælde. De vide skiønt at omgaaes med
Gevær, for at kunde i paakommende Til-
fælde staae en Fiende imod. Thurah.B.41.
sætte nogle af mine Penge fast for paa-
kommende Tilfælde, jffr^r. 77J.i.98. Ludv.

il

CP m. (personbetegnelse som) hensobj.: komme
50 over; gribe, mig er paakommen glæde

(1871: der er bleven mig Glæde til Deel;
af den Hellige. ^ar.4.^^(^C^r. 7/;. Det er
en Raserie, som jer er paakommen. iroZ&.

UHH.1V.4. „Der er nu den unge Carl af
Rise — ak ja" — her paakom der den
Gamle en slem Hoste. lng.VS.111.74. Som-
me Tider kan der paakomme mig den
største Lyst til at rejse hjem. EChristians.
NT.241. 2.2) (sj.) om person, som udtr. for

60 tankevirksomhed: d. s. s. komme paa ise II.

komme I8.2;; som vbs.: d. s. s. Komme-
paaelse. jf. Paakommelsesevne. Edg
Rubin.H.12. -komst, en. (sj., nu næppe
br.) vbs. til -komme 2.i. Symptomer, der
bebude dens '(o: gul febers) Paakomst,
ere ikke altid iovhavinAen.NyeHygæa.Vlll.
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(1826).235. -kostning:, en. (sj.) vbs. til

koste (II.2.2) paa; ogs. om det anvendte be-

løb: bekostning. Barfod.RD.66. -krav, et.

(< MO.;jf. -fordring og -æskeise (u. -æske^;

især jur. ell. hos sprogrensere, ofte anv. i st. f.

Anfordring) vbs. til -kræve: forlangende;

krav. HjælpeO. Laboratoriet iiar efter Paa-
krav af Domstolene . . at undersøge (de)

måsenåtehevnetsmiåier.MøensAvis.^/dSOl.
l.sp.2. Forsømmer nogen Partreder efter

Paakrav at betale sit Wiåv2ig.LovNr.56^U
1892.§17. disse Ejendomme skulle være
undtagne og aldeles fri for alle kongelige
Paakrav. DanmRigffist.1.550. Den længst-
levende (skal) beholde det hele Bo uskiftet

og udelt, uden noget som helst Paakrav
fra den førstafdødes Arvingers Siåe.Jur
Formularbog.^143. Paakrav vil sige, at Sæl-
geren retter en Anmodning til Køberen
om at betale, eller at Køberen retter en
Anmodning til Sælgeren om at levere.
Lærebog iHandels-Teknik.(1925).64. -kro-
ge [-ikrå'qa] (sj.) fastgøre, tillukke,

V. hj. af krog(e). Natligt Indbrudstyveri

.

paakroget Dør opbrudt. PolitiE.^91923. 3.

-krympe, v. [-[krøm'éa] vbs.-n\ng(Haandv.
274). krympe (11.2.4) (en metalring) paa
ell. fast. Styreskinnernes . . Tapper (er sam-
lede) ved paakrympede Jærnringe. W^a^n.
Tekn.140. Spændingen, hvormed de forsk.

Lag i Kanonen paakrympes. Sal.^XI11.509.

-kræve, v. [-jkræ'va] vbs. jf. Paakrav.

(jf. -fordre, -trænge 4 samt kræve 1(3) og

2(2); især C); næsten kun i pass., spec. perf.
part; jf. upaakrævet^ stille krav om; kræve;
ogs. (om forhold, omstændigheder): nødven-
diggøre; udkræve. VSO. MO. man (kunde
godt) spare den Udgift (til giftermaal); i

alt Fald til der kom Børn og paakrævede
at være redelig født. AndNx.PE.11.6 7. Det
forekommer os ikke, at Ordet Gadedrenge
var strængt paakrævet af militære Hen-
syn. Pol.yi2l898.1.sp.4. jf: En Morallovgiv-
nings Paakrævethed .. var indlysende.
Bønnelycke.Lt.l64. || s^^ec. (',//'. -fordre; em&.^
i forb. naar (det) paakræves (-kræ-
vedes). Holb.DH.II.230. EPont.Atlas.IIL
408. Som jeg og herved bevidner, og
altid naar paakræves, er beredvillig til at

bevidne. Ew.(19 14).111.267. e. br. -kræ-
velig, adj. [-ikræ'vali] (sj.) som (maa)
paakræves; paakrævet; nødvendig, en saa-
dan Foranstaltning vilde være paakræve-
\\g.DagNyh.^^liol919.7.sp.l. -kæmme, v.

[-ikæm'a] vbs.-ning ( ForklTømrere.9). (tøm.)
kæmme (5.2) (et træstykke) paa (et andet).
MilTeknO. Ramstykker med paakæmmede
Tværbjælker. ForklTømrere.99. -kære, v.

[-ikæ-'ra] {glda. d. s. og aakære, oldn. åkæra;
jf. IL -anke og III. kære 2; jur.) kære (paa);
fremføre kære (over), skil Boel ved andet,
da kommer den, der paakærer, den gand-
ske Mark til Reebs. DL.5—10—14. Baden.
JurO. VSO. MO.

II
nu spec. (efter rets-

plejeloven 1916), mods. paaanke, m. h. t. ken-
delser olgn., der ikke kan være genstand for

anke: appellere. Underrettens Afgørelser
. . kan paakæres til Landsret. LoviVr. .90

^^U1916.§441. Han fik Justitsministeriets

Tilladelse til at paakære Auktionskendel-
sen. BerlTid.Vsl923.M.ll.sp.3. -kere, v.

[-ikø-'ra] vbs. jf. Paakørsel. 1) (HJ, 1. br.)

svarende til II. køre 3 : køre (jord olgn.) paa.
Efter Amtets Ordre skulde denne (nye)Ye}
indgrøftes, den opkastede Jord udjævnes

10 med paakjørt Gms. Bredahl. (Borchsen. To
Digtere.(1886).56). VSO. MO. 2) svarende
til IL køre 6. 2.1) (jf. -ride, -sejle 1 samt
overkøre 1; i talespr. næsten kun i pass.

(part.)) køre imod (støde paa, sammen med),
især om større befordringsmiddel, der kører

imod et mindre, en person olgn., og m. fore-
stilling om, at der herved forvoldes skade
(ulykke). Kudsken blev tiltalt for at have
paakjørt en gammel Mand. Paa Øster-

20 gade er en Mand bleven paakjørt og
har faaet Benet brækket. Levin. Cyclehb.42.

Forleden blev S. overkørt eller, som det
hedder paakørt af en Cyklist. Thuborg.F.9.

2.2) (jf. opkørt 2, overkørt (u. overkøre
3.2); jarg.) overf., part.psLSikørt brugt som
adj.: medtagen p. gr. af nydelse af spiritus;

(stærkt) „paavirket"; beruset. T. er tem-
melig pdiSikørt. Ekstrabl.VII 1933.14.sp. 6. tU

-kersel, en. vbs. til -køre. 1) (1. br.) til

30 -køre 1. MO. 2) til -køre 2.i. Porten er
beskadiget vedPaakiørsel. F50. MO. Ingv
Bond.JR.179.
Paal, en. [på'Z] {ænyd.d.s. i bet.: pæl,

stage (DaViser.), su. no. påle, oldn.pkll (se

II. Pal og Pæl^; jf. Paalstav; rimeligvis nyt
laan fra nt. holl. paal) en (i tidligere tid)

ved blæsning af grønt glas (bouteillemageri)

anvendt lodret staaende jærngaffel, i

hvilken glasmagerpiben støtte(de)s(ef-
40 ter anfangningen af glasset). Bille-Top.26.

paa-lands, ubøjeligt adj. [-|lan(')s] ^
om vind, strøm: som har retning mod land

(jf. fralandsj. et lidet Brohoved blev an-
lagt, bag hvilket Baadene kunde være
beskyttede imod den paalands Sø. Fædrel.
1844.sp.l3975. Vinden blev paalands. Mt/Z

Erich.NS.106. Havnen kan jo ikke søges
i Paalands Ye\T.AndNx.PE.II.178. Schel-

ler. MarO. \\ hertil (uden skarp adskillelse fra
50 usammensat forb.) ssgr. som Paalands-storm

(Blich.(1920).XIX.137. JacPaludan. TS.9),

-strøm, -sø (AchtonFriis.JL.I.280), -vind

(SøLex.(1808). JVJens.EE.94). -lede, v.

[-|le-'58] vbs. -ning. (jf. anlede; sj.) mods. af-

lede 1.1: lede (vand) ind paa (en eng olgn.).

(paa) de naturlige Enges Forædling (ar-

bejdes) meer ved Vandets Afledning, end
ved dets Fsisdednmg.Blich.(1920).XXL230.
Kildevands Paaledning (Overrisling), smst.

60 -lejre, v. [-ilai'ra] vbs. -ing. (fagl, især

geol.) aflejre (sig) oven paa (noget), (især i

perf. pari. og som vbs.). et Sted, hvor man
kan se Grønskiferen paalejre Sandstenen.
PThorsen.VorHjemstavn. (1931). 35. \\ som
vbs. GForchh.ba.32. Paalejring af det
Materiale, som opbygger Bakkerne og
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Højene. Steensby. G eogr. 142.
\\

parf. paa-
lejret brugt som adj. „paasatte" eller paa-
lejrede Bakker (er) Klitter og Moræner.
Steensby.Geogr.142. Barklaget dækkes af

en Membran med paalejret Slim. Pharm
Dan.(1983).140. -lense, v. [-,læn'so] vbs.

-ning. ^ lense (III) hen imod land, skær
olgn. (med fare for at støde paa). ved Paa-
lænsning i en Storm (var vi) nær . . løbne
paa den (o: en ø) om '^a.tten. ThomasSød-
ringsDagbog.(1841).18. -lide, v. [II.S.i]

[-|li''å9] {ænyd. d. s.; jf. V. lide; nu næppe
br.) lide, stole paa. meerbemeldte Skrifter

maatte (foragtes) som noget, der ikke i

mindste maader kunde paalides.iT«di757.
255. vAph.(1764). -lidelig, adj. [II.S.i]

[pcD-, på'li-'flali] (jf. -lide^ som man han lide

paa; som er til at lide paa; spec: som (saa
vidt skønnes) er i overensstemmelse med vir-

keligheden; tilforladelig; troværdig, en po-
litisk Historie, hvis Fortællinger vare ac-

curate og paaWdeWge. LTid.1746.114. han
(var) Skuespillernes paalideligste Raad-
giver ogYen.Rahb.OS.19. en meget paa-
lidelig Beskrivelse over Stederne i Om-
egnen af Taris. Heib.Poet.X.92. Etpaalide-
ligt Kiøbmandshuus. FiSO. Han var baade
tjenstvillig og hævngjerrig eller, som han
selv sagde, paalidelig mod Ven og Uven.
Goldschm.FV.1.337. Desværre er hendes
Helbred ikke paalideligt (o: det er usikkert,

vaklende). Font.LP.VII.35. Han har malet
. . grundige, paalidelige (o: vellignende)

FoTtræter. Beckett.VK.292. (fra) paalidelig
kilde, se w. I. Kilde 3.2. hertil: -lidelig-
hed, en. vAph.(1759). VSO. MG. erkende
Paalideligheden (1819: Vishedenj af de
Ting, hvorom du er bleven mundtligt un-
dervist. Lud.4(1907). han er paalidelig-
heden selv (o: helt, i højeste grad paalide-
lig)

j -ligge, V. (f -lægge. bet. 2: Gram.
Breve.30). {ænyd. d. s.; jf.l. -lægge og an-
ligge) 1) [11.1.4] (jf. -staa 1; 03, sj.) i egl.

bet. (ved sin muskuløse hud) hielper (sneg-

len) sig frem med sit paaliggende Huus.
LTid.1738.555. (grenene er) skiulte med en
tynd tet paaliggende Skal. Ileiser.IV.175.

2) [11.(1.4. og) 8.1] (jf -liggende, -hæfte 2,

-hvile samtll.Wggeb.i og magtpaaliggende;
især Oj overf., om pligt, hverv olgn.: ligge

paa (en); være pligt, skyldighed for (en);
paahvile. (m. h. t. hjælpsomhed) maa man
ikke tænke, at det er allene de Riige, der
paaligger denne Forpligtelse (nu: hvem
denne forpligtelse ^aaWggev).Mossin. Term.
654. de ham paaliggende Pligter. Stampe.
1.249. om jeg prædiker Evangelium, er
det mig ingen Roes; der paaligger mig
(Chr.Yi: ligger mig paaj en Nødvendig-
hed, i Cor.^.i^. (den) hvis Forsørgelse ikke
paaligger nogen Ånåen.Grundl.(1849).§89.
Napoleon . . paabød Afløsning af alle Byr-
der, som paalaa Livegne og ^øder.Bran-
des.YI.392. det skal paaligge (Chr.VI: være
paalagt; 1931: paahvilej Fyrsten at bringe
Brændoffere. Ez.45.17. -liggende, et.

flt. -r. ("j/". Anliggende; sj.) substantivering

af part. paaliggende (af paaligge 2): hvad
der paaligger en; forpligtelse; pligt, min Mo-
der sagde, det var kun mit Paaliggende,
at være tarvelig. Xenophons mindreSkrifter.
(overs.l805).39. for et maalvakt Danmark
vil et af de første Paaliggender være at
fælde en uigenkaldelig Dødsdom over
(ordet) „Slægf*. HøjskBL1898.495. -ligne,
V. [-ili'qna, -,liq'n8] vbs. -ing (s. d.). (jf.
ligne 8.2; emb.) ligne (afgift, skat) paa (en).

VSO. MG. Skatterne ere uretfærdigt paa-
lignede. EjælpeG. Den kommunale Grund-
skyld paalignes de skattepligtige Ejen-
domme med en bestemt Promille af Ejen-
dommens Grundværdi.ioviVr.SS^/BiP^e.^'i.
-ligning, en. [-ili-'qneii, -|liq'neit] (jf. I.

Ligning 8.2; emb.) vbs. til -ligne; ogs. om
(paalignet) skat, afgift. Paaligningen af et

20 tvunget Laan. ASØrsted.Eunomia. I. (1815).

368. VSG. MG. TroelsL.X.76. W -liste, v.

(jf. IV. liste 1.4; nu 1. br.) paaføre, bibringe

(noget ikke ønsket, noget ubehageligt, skade-

ligt) ved list; især overf., dels m. h. t. (aan-
delige) baand, lænker olgn.: *snedig Tyran

|

Ei nu mine Brødre tør Lænker paaliste.

Fram.Stærk.118. Rahb.FoetF.1.4. det Aag,
som de i deres Godtroenhed have ladet
sig paaliste. ASØrsted. Belysning af de paa

30 EøiesteretgiorteAngreb.(1856).103. delsm.h.t.

mening, følelse olgn.: jeg (vil ikke) paatrygle
eller paaliste eller paanøde mine Læsere
endog en eneste Sætning. Ew.(1914).lV.
205. en Feil, som Syngestykkernes Sæd-
vane har paalistet Evald. Mahb.Til8k.l792.
310. PLaurids.S.VlI.43.

\\ (jf. -snige samt
IV. liste 2.1^ refl., m. tings- subj. en stille

Angst har paalistet sig Gemytterne. Gold-
8chm.BlS.lV.292.

I-. se u.Paal-stav, en. ['på-1-] ("s/. Pal-

bet. 1). {jf. sv. pålyxa (bet. 1); fra oldn. pål-
stafr, der muligvis er laant fra oeng. ^alster,

spids paa vaaben, spidst vaaben (jf. holl.

palster, pilgrimsstav), omdannet med tilslut-

ning til oldn. påll, pæl (se Paal^, og stafr,

stav) 1) (hist.) et i tidligere tid (sagatiden) an-
vendt spydlignende kastevaaben, bestaa-

ende af et tungt skaft med metalspids. Spyd og
Paal - Stave. DetKongeligeSpeil. (overs. 1 768).

50 415. (han blev) tildænget med Spyd, Pal-
stave ( Grundtv.Snorre.^780 : Paalstavej og
Steen. Grundtv.Snorre.III.320. da sprang
Kong Sverre ned, greb en Paalstav, som
han huggede fast i Gudlaugs Sluib. Schar-
ling.SverrePræst.(1888).479. 2) (arkæol.) be-

tegnelse for et mejselformet bronzeal-
der-redskab med buet æg, fæstet til et

træskaft (spec, mods. Celt: indføjet i en

kløft i dette) og anvendt som arbejds-
60 ell. stridsøkse. Wor8.DO.22. SophMiill.

V0.225.
I. Paa-lydende, et. [-,ly-'fl9n9] (emb.,

Y) substantivering af II. -lydende: paaly-
dende beløb ell. værdi: navneværdi (1). Levin.

den nævnte Obligations Paalydende. Jwr
Formularbog.^145. Betales der 97%. af Paa-
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f.

lydendet, siges Kursen at være 97. Regneb
Købm.II.9. Hage}622. II. -lydende, i^ar«.

adj. [-ily'Qana] {part af ænyd. paalyde
(-l'iude) ell. af III. lyde (paa) 4.3; jf. I. -ly-

dende; emb., T) om beløb ell. værdi: som et

værdipapir (obligation, regning olgn.) ell. en

mønt lyder paa. VSO. Kierk.Xni.146. Ob-
ligationer tilbydes ofte Publikum under
paalydende N?exåi.RegnebKøbm.II.9. Ludv.
OP -lyve, V. [-|ly'v8] {ænyd. -paalmge; jf.
-digte samt II. lyve 3.4) løgnagtigt tillægge

(en fejl, forseelse olgn.); lyve (en noget) paa.
Deres Miskiændere vil saalænge paalyve
Dem disse Laster, til De endelig smittes
deraf I Rahb.ProsF.III.lO. Selv har du da
givet dig det Endeligt, som du paaløi min
myrdede, uskyldige Mester.Ing.EF.II.lo8.
Den Slags Retfærdighed, som de Menne-
sker tillægger Gud, den er ham da i hvert
Fald paaløjet. Det er nemt at see.JakKnu.
LU.142. Onde tunger har siden villet på-
lyve ham, at han måtte forlade sin føde-
bys skole på grund af sædelige forvil-

delser. ChrLudwigs.Kingo.(1924).13.
Paalæg, et. ['p(0|læ'^, 1. br. 'på-] flt.

d. s. ell. t -(g)e (i bet. 2.i: LTid.17B2.249.
Tychon.AB.reg.bS^. især i bet. 2.2; Holb.
DH.II.32. Gram.(KSelskSkr.IV.54). Schyt-
te.IR.II.34). {ænyd. paalæg(ge) og aalag,

Ida. (flt.) aalæggér, oldn.klsigjvbs. til I. paa-
ægge; ofte m. overgang til konkr. bet. (om
det, som paalægges).

1) svarende til I. paalægge 1. YSO. MO.
S&B. j/. Paalægs-. || især i fig. spec. anv.:

1.1) (nu næppe br.) om (paalægning af)
omslag, forbinding olgn. Bylderne (hel-

bredes) ved Paalæg af ristede Svibler og
Tobak. PhysBibl.VIII. 79. konkr.: Et nyt
Paalæg vil være gavnligt for Saaret. F/SO.
MO. 1.2) « MO.; j/.Belæffning sp.270^^f)

om madvarer, der (udskæres i skiver
og) lægges paa skaaret (smørre)brød.
SvGrundtv. solide Rundtenommer med vel-
meent Smørlag og fingertykt Paalæg. Bo-
gan.I.123. (han) tog fra et gammeldags
Hjørneskab Brød, Smør og Paalæg frem.
KLars.GV.20. jo mere Folk knappede af

paa Kød og Paalæg — des mere Brød
aad åe.AndNx.PE.II.135. jf.: Spørgsmaalet
„det kære Brød" er det afgørende. Nogle
vil maaske nøjes med Smør derpaa, andre
vil have Faalæg.Drachm.HI.US. 1.3) (tøm,,

^) (træ) stykke, der lægges (uden) paa
roret(8 agterkant) (OpfBMI.474. Schel-
ler.MarO.) ell.paa kølsvinet (SkibsbygnK.
488).

2) svarende til I. paalægge 2(2). 2.1) til-

kendegivelse af, at noget er ell. gøres til pligt

for en, paabydes ham ell. lægges ham (al-

vorligt, indtrængende) paa sinde; ogs. om
den saaledes fremsatte ytring; tidligere især:
(øvrigheds) paabud; befaling; ordre;
nu i alm.spr. især: (alvorlig, indtræn-
gende) formaning, forskrift. Worm.
Sat.5. eftersom Bønderne trods alle Paa-
læg aldrig spændte Skaglerne fra . . gik

(politibetjenten) fra den ene Vogn til den
anden og skar Skaglerne over. Goldschm.
Hjl.1.17. jeg (mødte) efter Ordre til en
Afskedsvisit hos Provsten for at modtage
hans sidste Anvisninger og Pålæg. Blaum.
SkJ87. om trykt ordre til hjemsendte værne-
pligtige: 1ste August udsendes Paalæg for
dem om at aflevere Soldaterbogen. Kundg
Hær.Nr.l^Vil906.3. I| især i forb. som C3

10 med ell. under paalæg om ell. (tidligere)

af ell. (i alm. spr. næsten kun) faa, give
(en) paalæg om olgn. Dette fortalte jeg
. . min Vert . . under Paalæg af den ubryde-
ligste i:2iVLsheå.Bagges.NK.44. ^.(blev) af-

hørt af borgmesteren og fik pålæg om at

afholde sig fra slige foretagender. ADJørg.
IV.30. Børnene . . blev sendte bort for
at lege med Paalæg om at blive i Nær-
heden. CMøll.PF.505. der (kan) til Rets-

20 protokollen gives (lovovertræderen) Paalæg
om, at han i et vist Tidsrum (ikke maa)
nyde (spirituøse) DriWe. LovNr.63^U1911.
§6. Feilb.

\\
(jur.) om retshandel, hvorved

noget gøres til pligt for en (ved kontrakt ell.

løfte bunden) person, ell. hvorved en saadan
pligt gøres aktuel (fx. opsigelse,paakrav olgn.).

Lassen.AO.^40. 2.2) {jf. Skattepaalæg samt
ty. auflage, fr. impot) m.h.t. (underordnedes,
undersaatters) arbejdsydelse, pengeaf-

ip gift olgn. JJuel.447. Peder Oxe (bragte
orden i pengevæsenet) uden nye Skatters
Paalæg. Mall.SgH.715. De Svenske kla-

fede . . over Paalægget af haarde Skatter.
'abricius.D.II.3.

\\
(især hist.; nu fortrins-

vis i tilfælde, der ogs. kan opfattes som hø-

rende til bet. 2.3j om paalagt arbejds-
ydelse ell. afgift; skat. Hvad Kongelige
Skatter, eller Paalæg paabydis . . skal een
hver udgive. DL. 2— 13— 14. de skulde

40 bringe for Herren det Paalæg (1931: den
Afgiltj, som Mose, Guds Tjener, havde
lagt paa Israel i Ørken. 2Krøn.24.9. (krudt)
hafde været frit og uden ringeste Paalæg
(o: toldafgift) passeret. Slange. ChrIV. 697.
(de) slaaer hver Reysende ihiel, som ikke
(kan) betale det Paalæg, som de fordre af

enhver, der reyser igiennem deres Land.
LTid.1736.111. Man har fundet, at Folket
ikke gjærne lader sig paalægge direkte

50 Skatter, og altsaa tager man sin Tilflugt til

indirekte Paalæg. PAHeib.US.554. »Kon-
gen tynger

| Adel og Almue med svære
Paalæg. Hrz.XL20. Allen.L147. *Skatter
og Paalæg de stiger aarligt. Drachm.DD.
102. 2.3) (jf. lægge paa lejen, flæsket olgn.

u. II. lægge 7.iJ m.h.t. afgift, pris olgn.:

forhøjelse; tillæg. Disse Varers Priis er
ikke steget pludselig, men ved Paalæg lidt

efter lidt. F6'0. (værten) forkyndte mig et

60 drøjt Paalæg i min Husleje. Bøgh.JT.439.
Paalæg paa he\en. Ludv. Feilb. \i spec. (jf.
Gagepaalæg^ m. h. t. løn. CEw.F.180. Jeg
havde . . to Gange faaet Paalæg. Havde
lagt mig en Klat SkUlinger op. Pol.''U1926.

Sønd.2.sp.4. OrdbS.(sjæll.).

L paalægge, v. ['pwilæga, Z. 6r. 'på-1

\
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Høysg.AG.168. præt. paalagde; part paalagt.

v&s. -else (s.d.) cll.-ning (s.d.), jf.Paa\æg,
{ænyd. glda. d. s. (og aalæggej; jf. paaligge
og anlægge (l.i))

t) (jf. 11. lægge 1.5; 03 ell fagl.) i egl.

bet.: anbringe, lægge oven paa (et un-
derlag). Der maa ej . . nogen Grav gra-

vis . . eller Ligsteene paaleggis . . uden
Kirkeværgernis . . Tilladelse. DL.2—22—
34. De som begrave Liig . . og dertil

bruge Liig-Klæde, skal ved Bedemændene
lade det paalægge og aftage. Pl.^Ul 766(jf.
Ligklæde i;. Naar et Læs er . . lige paa-
lagt og vel bundet, kan man . . kiøre nogle
Mile dermed. JPFrahl.AC.70. Blyantsstre-

gen, som de fine Kviste (paa et naturar-

hejde) skal paalægges efter.Haandgern.340.

I Søen bør stedse mindst eet Fartøj være
klart til øjeblikkelig Brug, hvorfor alt Gods
maa være i Fartøjet og intet Overtræk
paalagt dette. Bardenfl.Søm.I.129. de lyse-

ste Steder (o:paa maleriet)

.

. er paalagtsidst.

SSchultz.CAJensen.l.(1932).ll?. billedl. (jf.

bet. 2.2;.- denne Tendens til at paalægge
Diktionen et kunstigt Snørliv.Bubow.H CA.
170.

II
(j/.Paalæg 2.i, anlægge l.ij m.h.t.

forbinding olgn. Reiser.III.492. Der blev
strax paalagt et blødgjørende 0mslag.5i6Z
Læg.XVI.12.

|| OT-paasmøgej ^ paalægge
et bændsel (bindsel), en fangning, takke-
lagen, vant og stag olgn. SøLex.(1808).
Funch.MarO.11.102f. Scheller.MarO. \\part.

paalagt brugt som adj. eders paalagte
pakker (1871 : hvad I bare^ ere en byrde
for de trætte hæster. Es.46.1(Chr.VI). Det
paalagte Stof sys (fast med) Sømmesting.
VortHj.IIIl.27. jf. Paalæg I.2: Rosinbrød
paalagt med Servelsitipølse. Fol.^^/s 1934.
Sønd.l2.sp.2. jf. Paalæggelse 1 : *Med paa-
lagt Haand velsignede han dem. FGuldb.
11.17. paalagt laas, se Laas l.i.

2) overf. 2.1) f i al olm.: lade noget blive

til del; tillægge; tildele. Plinii panegy-
riske Oration er opbyggelig, saasom Tra-

i'anus fortiener all den store Priis, som
lam paalegges. Holb.MTkr.210. jeg finder

. . store u-rimeligheder i at paalægge et

ord saa mange og stridige bemærkelser.
Høysg AG.160. nogle Præpositioner paa-
lægge visse Substantiver . . den usædvan-
lige Flexion. sa.S.208. 2.2) (jf. II. lægge 7.i

og 42; især ©j m.h.t. noget tyngende, ube-
hageligt, en byrde, et hverv, en forpligtelse

olgn.: lægge paa (en); bebyrde med;
gøre til pligt for; om dommer olgn.:

idømme, dersom der bliver paalagt ham
en Bod, da skal han give Løsepenge for
sit Liv efter alt det, som paalægges 7i95i;
kræves afj \i2im.2M.os.21.30. jeg skal lave
mig paa at imodstaae med Tapperhed alle

de Plager, som kand paalægges mig. Holb.
AbracJlI.7. naar een og anden bedrev
nogen Synd, pleyede Kirken at paalægge
Synderne en dobbelt Poenitentze. sa.Z/f-.

987. N. har fortient den Straf ham er ble-
ven psialsigt CPRotlie.JN.216. Kjøbman-

den saa vel som alle hans Folk bleve paa-
lagte Ed, og de so'r paa, at Skibet ikke
tilhørte nogen Hollænder. P^Heift. Z7S. 6'i

(jf. I. Ed 1). *(Jesus) Der sig lod paa-
lægge

I
Vort Aag og vor Skam. (hrundtv.

FS.V.165. *saa skal du høre, |
Hvad Ar-

beid dig nu paalagt er at gjøre. Heib.Foet.
X.190. Lassen.S0.513. (jf. paasætte 2 samt
Paalæg 2.2^ m.h.t. afgift, skat: Philisterne

10 førde . . Josaphat skenk, og det paalagte
sølv (1871: Sø\v-Afpritten).2KrønJ7.11(Chr.
VI). Ingen Skat kan paalægges . . uden
ved Lov. Grundl.(1849).§51.

\\ m. tings-subj.

hans Bestalning paalægger ham kun at

være 6 Uger om Aaret i Cambridge. -Fr

Sneed.1.479. hver Berettigelse . . paalæg-
ger en Forpligtelse. Le/im.i5.^. vi bør jo

bøje vort Hjerte under den Etikette, vor
Rang paalægger os af Blodet. Sc/mw^./J''.

20 92. U (jf. Paalæg 2.ij nu især m. (person-

subj. og) flg. inf. og nu ofte følt som udtryk

for en (alvorlig, indtrængende) formaning
ell. henstilling, hvorved man (stærkt) lægger
en noget paa sinde (som et hverv), at giøre
en Ting, som man er forbunden til at giøre,

vil ikke andet sige end : Dette er mig paa-
lagt at giøre. Holb.MTkr.117. (en officer)

paalagte Borgemester og Raad . . at skaffe
ham saa og saa mange Skok lambertske

30 Nødder. Tode.8T.II.83. han har ene paa-
lagt mig at bringe ham hans elskede Båt-
ter. Heib.Foet.Vll.208. Farao .. paalagde
da Jordemødrene at dræbe alle Drenge-
hørn.MEMatthiessen.Bibelhist.(1898).32. jf.:
„Ring efter et Kioskbud, Frøken Steen-
sen." (Hun) gjorde som paalagt. JacPa-
ludan.UR.279.

II. paa-læg;g:e, v. se -ligge, -læg^g^e-
apparat, et. (til I. paalægge l.i; bogtr.)

40 d. s. s. Paalægningsapparat. FapirL.283.
-læggelse, en. flt. (sj.) -r. {ænyd. d. s.;

nu sj.) vbs. til I. paalægge. 1) til I. paa-
lægge 1. hænder(ne)s paalæggelse,
(bibl., højtid.) d. s. s. Haandspaalæggelse.
den Hellig Aand blev given ved apost-
1ernes hænders paaleggelse (1819: Haands-
paalæggelsej. ApG.8.18(Chr. VI). Holb.Kh.
155. Ing.KE.II.171. if.: ingen kunde blot

ved en Haands Paalæggelse . . give en
50 Døv sin }iøre\se.Basth.AaT.28. 2) til I.

Eaalægge 2(2). bestandig Tvang og Ar-
eyds Fsia\egge\se.Argu8.1771.Nr.49.4. især

(jf. Paalæg 2.2j m. h. t. afgift, skat: Med
denne Tolds Paalæggelse søgte (Fr.III)
at favorisere de Engelske frem for Hol-
lænderne. Holb.DH.lII.185. Slange.ChrlV.
700. Skatters Paaleggelser.Lrid.i745.55i.
-læg:i>:er, en. (til I. paalægge i). 1) (jf.
Paalægningsapparat; oogtr.) arbejder, der

60 (med haanaen) fører arkene (paa paalæg-
ningsbordet) hen til trykcylinderen. OpfB.^
1.454. 2) maskine ell. apparat til paa-
lægning af noget; spec. om maskindel tilpaa-
lægning af uld i en kardemaskine : En mo-
derne Grovkartemaskine med Selvpaa-
lægger og Baandoverføring. Hannover.
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TekstiLII.358. -læffgerske, en. (bogtr.)

kvindelig paalægger. FoUUl 91 7.1 6.sp.l . Bog-
trykkeren.l934.Juli.l.sp.l. -lægning, en.

flt. -er. {ænyd. d. s.; W ell. (især) fagl.) vbs.

til I. paalægge (1); ogs. konkr., om noget

paalagt (jf. Paalæg 1). C Varg,Farve-Bog.
(1773).109. Daraascering . . bestaar i Paa-
lægning af Guldtraad paa en kornet Grund.
OpfB.^VIlI.529. Paalægning . . af Lino-
leum. FagOSnedk. || jf. Haandspaalægning:
Haands Paalægning af Præster. VSO. Hæn-
ders Paalægning. M0.\\^ m.h.t. vant olgn.

SøLex.(1808). ||
(mal.) m. h. t. farve. Paa-

Isegningen af Emaillefarverne.Op/!B.^ VIII.
528. jf.: Spor af en . . rød Farve med
Gvi\åpsiSilægniiig.DagNyh.''V6l911.A.l.
sp.S. II

(bogtr.) J/".Paalægningsapparat: Pa-
pirarkenes Paalægning.SaMyiiJ.750. Til

Paalægning paa Hurtigpresser maa Tryk-
kere ikke benyttes. Bogtrykkeren.1934.Juli.
3.sp.2.

II
(sj.) m. obj.'gen., der betegner det,

hvorpaa noget lægges. Tagets Paalægning
med Steen. MR.1811.14.
Paalægnings-apparat, et. (jf.T&a-

læggeapparat samt Paalægger(ske) ; bogtr.)

mekanisme, der automatisk fører arkene hen
til trykcylinderen (i en hurtigpresse). SaU
XVIII.730. -arbejde, et. spec. (jf.F-dSL-

lægsarbejde; haandarb.) d. s. s. Applika-
tionsarbejde. -bord, et. (se u. Paalægger;
bogtr.). SaUXYIII.730.
Paalægs-, i ssgr. ['p(n(i)læ(')gs-, l.br.

•på-] af Paalæg (1) ; dels i forsk, ssgr., der
betegner noget, som lægges paa: svære Paa-
\2egsv digte. Hannover. Tekn.19. ell. (haand-
arb.; jf. Paalægningsarbejde^ i ssgr., der
svarer til Applikations-: Paalægs-arbejde
(D&H.), -broderi (Larsen.), -syning (Sal.

XI.149) ofl. dels (og nu især) i ssgr. til Paa-
læg 1.2, som Paalægs-lorretning (forretning,
der handler m. (afskaaret) paalæg. NatTid.
^yBl909.M.Till.4.sp.2. TelefB.1934.sp.5188),
-gaffel, -handel, -jomfru (dame, der lægger
paalæg paa brødet i et restaurationskøkken,

en smørrebrødsforretning olgn. NaiTid.^/o
1909.M.Till.3.sp.6. BerlTid.'>*/el934.Sønd.lO.

8p.2), -mad (Kri8t.0rdspr.251. AndNx.PE.
111.284), -maskine (TelefB.1934.8p.5190) ell.

-skære-maskine (maskine, hvormed paalæg
afskæres i skiver, især i paalægsforretning.
Krak.1925.II.985) ofl.

paa-læse, v. (nu næppe br.) i udtr.

faa paalæst og paaskrevet, «e paa-
skrive. CP -læsse, V. vbs. -ning (VSO.
E.US8.IH.265). {ænyd. d. s.; mods. aflæsse)
især i pass. (part.) og i alm. (mods. aflæsse
2) m. obj. (i pass.: subj.), der betegner byr-
den: anbringe som læs (paa); ogs.: forsyne
med læs. (naar skraldevognen kom, skulde
alt) være sammenfeyet til Paalæsning. Ar-
gus.l771.Nr.l9.2. Vognen stod paalæsset
i Gaarden.yS'O. MO. den af paalæssede
og nedhængende Tønder rumlende Vogn.
Schand.SB.80. Lastmotorvogn . . paalæs-
set Mælkespande. FolitiE.yiol925.3. -lob,
et. {ænyd. d.s.; egl. vbs. til paaløbe (og løbe

paa^/j/.Anløb) 1) (nu næppe br.) til -løbe 1.

Træværket i Broen maa være forsvarligt,

for at udholde Strømmens Paaløb.7S0.
||

om det forhold, at en flod, et hav beskyller,

flyder langs med et vist landomraade, ell. at

et landomraade grænser (ligger) op til en sø,

en aa olgn.; ogs. (konkr.) om landomraade
med en saadan beliggenhed, (i forb. m. præp.
paaj. Oceanus Sarmaticus . . kaidis det,

10 som haver paaløb paa Sarmatien eller det
hvide Rysland. Pflug.DP.1197. Hans Maje-
stæt (krævede 'en) aarlig Penges Afgift .

.

som hannem af Strømmen (o: Elben) for-

medelst dends Paaløb paa hans Lande med
Rætte tilkom. Slange.ChrlV. 739. (de) som
paa begge . . Siderne have Paaløb paa
deslige Aaer. Forordn.^^/e 1790. §1. 2) (jf.

-gang, -rend(en) ; sj. i alm. spr.) om hurtig

ell. voldsom bevægelse, hvormed man søger

20 hen til, gaar løs paa et sted ell. en person;
angribende ell. paagaaende tilnærmelse; an-
greb; anfald; anløb (Li). Den 13. Juli rejste

(Hiort Lorenzen) til Hamburg . . for at

unddrage sig det personlige Paaløb i B.2i-

åeTslev. PLaurid8.S.III.73. (det) lykkedes
Japanerne at fordrive Russerne fra Yaln
i første Paaløb. PoVkl904.1.sp.6. jf. Over-
løb 2: Jeg har havt meget Paaløb af Folk.
VSO. -lobe, V. [-,lø-'b8] vbs. jf. Paaløb.

30 {ænyd. d. s.; jf. anløbe (1)) 1) (sj.) m. fore-

stilling om berøring: løbe paa ell. imod noget.

Bet paaløbende Vand.iliO. 2) 07- H. løbe

37.2J om fremkomst: komme til; løbe paa.
Du vil . . naar Du engang faar de nu paa-
løbne Flyveposter (o: de nu (siden sidste

forsendelse) udkomne numre af „Kbh.s fly-
vende Post"), faa mer end nok (af politiske

nyheder). PVJac.Breve.123. || næsten kun (jf.
-drage S.i, -gaa 2.2; især t) om renter, om-

40 kostninger olgn. der blev truet med ekse-
kution for skatterestanser; der var ialt på-
løben over 600 rdl. ADJørg.IV.448. Om-
kostninger og Udgifter, som kunde paa-
løbe under Voldgiftssagen. Lærebog i Éan-
dels-Teknik.(1925).455. især i part. brugt som
ad'J.: paaløbende eW. paaløbne renter
olgn. de paaløbende Omkostninger. LTid.
1757.52. VSO. MO. Summen med paalø-
bende Renter og Rentes Rente (tilfaldt)

K) et Legat. Schand.BS. 454. den til Købets
Dato paaløbne Rente.JurFormularbog.^231.
-maale, v. [-imå'lo] {ænyd. d.s.; nu sj.)

føje (noget) til det allerede (af)maalte; maale
mere paa. VSO. Han fik en halv Alen Tøi
paamaalt. i/0. CO -male, v. [-ima'la] v&s.

-ing (s. d.). paasætte, anbringe ved maling;
ogs.: forsyne med (noget) ved maling, (især

perf.part, brugt som adj.). (et) Chinesisk
Papir med 3. slemme Figurer paa malet.

60 Pflug.DP.578. Dørene i Casernen . . paa-
males for hvem Værelserne ere bestemte.
MR.1831.10. smaa Trækors med paama-
lede Helgenbilleder. Holst. Noveller. (1881).

499. rektangulære Skiver med opklæbede
eller paamalede Figurer (Sektionsskiver).
Skyderegl.49. (celle-p^æggene var beslaaet

{
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med Blik og paamalet Forgængeres . . for-

tvivlede Tanker. 0Rung.SS.119. CO -ma-
ling:, en. [-|ma-'leix] ftt. -er. vbs. Hl paa-
male; ogs. konkr., om det paamalede (mønster

olgn.). MO. Nøiagtighed i Paamalingen af

de nye Numre. DagbU^M860.8.8p.2. -ma-
ne, V. [-ima'na] {ænyd. fflda. d.s.; jf. an-

mane; l.br.) mane; paammde. VSO. *Hans
Indre ei paamaned | Ham om, han noget
Ondt bedrev. Winth.XI.161. -minde, v.

[-imen'a] vbs. -eisc (s. d.). {ænyd. d. s., glda.

(imp.) pamynth (Kempis.35), jf. oldn. åmin-
na; sm/. -mane) 1) (især bibl., højtid.) i

al alm.: (gen)fremkalde en (glemt) forestil-

ling (om noget) hos en; minde en om noget

(glemt), (især m.person-obj. og præp. om j tid-

ligere ogs.m.tings-obj.). idethandpaamindte
(1871 : mindedej dem om de slag, som de
havde før fuldendet, giorde hånd dem des
fTimoåigeTe.2Makk.l5.9(Chr. VI). 2Pet.l.l2.

*Paamind mig om Din Kjærlighed I | Paa-
mind mig, Christus! om Din Fred,

|
At

jeg maa see Guds 'Rigel Boye.AD.I.70.
\\

m. tings-subj. *Den Klygtighed, som jeg i

dine Blade finder, |
. . Læseren paamin-

der,
I
At du har . . Forstand paa Poesie.

Graah.FT.1.235. *Paamind os kun, vor
Selers -Tegn (o: korsbanneret)^

\
Om Her-

rens Død og Pine. Grundtv. SS. 1.448. jf.
bet. 2: *Naar Mørket Jorden blinder,

|
Og

Dagen tager af,
i
Den Tid os da paamin-

der
I
Om Dødsens mørke Grsiy.Vægiervers.

(1731).K1.8. jf bet. S: Præsterne skulle i

deris Prædikener forklare de forordnede
Texter, (og) hvad der hører til Sagen skulle
de paaminde med klare og velforstandige
OTd.DL.2—4—8. 2) (især bibl.) m. over-

gang til bet. 3: fremkalde en forestilling,

der kan blive bestemmende for vedk. persons
fremtidige adfærd ved at bringe forstaaelse

af en tidligere adfærds forkastelighed, nød-
vendigheden af en anden (forsigtigere, især:
(moralsk) bedre) adfærd i fremtiden; for-
mane; advare. Bedre er et fattigt barn,
som er viist; end en gammel konge, som
er en daare, som veed ikke endnu at lade
sig paaminde (1871: adyave). Præd.4.13
(Chr.VI). Derfor revser du lempelig dem,
som forsee sig, og paaminder og forma-
ner dem ved det, hvori de syn6.Q.Visd.l2.2.
I denne lille Examine . . bleve Nogle pu-
blice admonerede . . Nogle privatim paa-
mindte (som ellers hedder, af Decano in-
tra privates parietes overskjendede). Gram.
Breve.215. Mauch.DV.III.84. 3) (især W)
m. h. t. en vis fremtidig (tilbørlig) handling
ell. adfærd: lægge en (alvorligt) paa sinde,

formane, opfordre en til at gøre noget, (i

alm. spr. nu næsten kun m. person-obj. og
præp. omj. Dersom (provsterne) berinde
nogen (forsømmelse) hos Præsterne . . da
skulle de flittelig paaminde dem hvad de
bør at giøre. DL.2—16—5. Paamind dem
(1907: Paamind dem omj at være Fyrster
og Øvrigheder underdanige. Tit.3.1. *Per
Paars til Rejsen lod Skibs-Folcket strax

paaminde. HoZ6. Paars. ^45. Præsten paa-
mindte hende, at hun idelig skulde paa-
kalde Gud om sin ^si2Lde.LTid.l739.404.
Kong Hans . . lod ham mane og paaminde
om hans Forpligtelser. Allen.1.369. saa gaa
kun strax, at det ikke skal trække for
længe ud med Aftensmaden, paamindede
Hanne (o: H. paamindede dem om at gaa
osv.). Gjel.M.189.

|j
m. tings-subj. *Jeg vor-

10 der hvert Minut af mit Gemyt paamindet,
|

At tænke paa mit Held og slette Skiebnes
Ssig.Falst.Ovid.68. Kirkeklokkens Klang
. . paaminder os om, at vi skulle gaae
til vore Templer. Mynst.Tale.(1828).20. 4)

(1. br.) i forb. m. om : faa til at tænke paa
noget af lignende art; have en vis lighed

med; minde om. han maatte nøjes med at

stirre mod Søpavillonen og se den reflekte-

res af de lyse Trætaarne, der paa ugunstig
20 Maade paamindede om den byzantinske
Sm.JaePaludan.UB.149. -mindelse, en.

[-imen'olsa] flt. -r. {ænyd. glda. d. s.; især CO)

vbs. til -minde, især til -minde 2 og (nu
oftest) 3; ogs. om den fremførte (paamin-
dende) ytring. Herren revser til Paamin-
delse dem, som holde sig nær til ham.
Jud.8.24. Kongens Paamindelse til Tyge
Brahe . . om at lade reparere Hellig tre

Kongers Capell i Roskilde. LTid.1746.804.
30 Taleren . . endte med en Paamindelse til

Tilhørerne, at tage sig i Agt. Bagges.NK.
45. (han) sparede ikke alvorlige og skarpe
Paamindelser, for at sætte Mod i Kongen.
Molb.DH.IL319. Sønnernes Fædre . . fra

hvem Paamindelsen og Formaningen skul-

de komme.Drachm.VT.56. Købeloven kræ-
ver i visse Tilfælde, at der sker Paamin-
delse til Køberen af et Vareparti om
Leveringen. Sal. ""XXV1.848. -minder,

40 en. [-imen'or] {ænyd. paamindere; især høj-

tid., relig.) person, der paaminder (om noget),

især om en vis (tilbørlig) adfærd, spec. for-
maner til retskaffenhed, alvor olgn.; ogs. uegl.,

om ting ell. forhold, der virker paa denne
maade. *Støv . .

|
Har du . . glemt, J Din

revsende VaamindeT? Ew.(1914).IIL225.
I Hiertet boer Samvittigheden, den alvor-

lige Faaminder. Mynst.Tale.(1828).8. Efter-
haanden blev Smerten i Siden til mere

50 end en Paaminder, til en tung og besvær-
lig Kamp. Goldschm.V.501. Timeglasset .

.

skulde være anbragt paa Prædikestolen
som Paaminder om, naar Talen skulde
have Ende. TroelsL.VI.59. -mærke, v.

[n.8.3] {ænyd. d. s. (Bævebog.); til dels efter

ty. aufmerken (se opmærke^; jf. mærke
paa (u. HL mærke 2.2 og 3.2j samt anmærke;
nu næppe br.) lægge mærke til; give agt paa.
Moth.P22. adskillige trøsterige Sprogge

60 af Skriften (blev ham) foreholdte . .Hvilke
alle Hans Majest. med største Agtsom-
hed paamærkede. Slange. ChrlV. 1478. jf.:
dette Ord, der glider saa let og u paa-
mærket ind. HøjskBl.l898.sp.l464. D&E.
-mærkelii;, adj. [n.8.3] {dannet til mær-
ke paa (se HI. mærke 2.2 og 3.2^ ell. paa

XVI. Rentrykt Vb 1936 21
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mærke; (rimeligvis m. tilknytning til paa-gri-

belig, -tagelig) anv. i st. f. mærkelig 1; sj.)

mærkbar; tydelig; kendelig, i „Den sovende
Semire** erWielands Indflydelsepaamærke-
lig. HSchwanenfl. (Bagges. Digte. (udg. 1890).
XLII), -menstre, v. [-imøn'sdra] vbs. -ing

(bet.l: Scheller.MarO.). 1) (mods. afmønstre

(2)) ^ antage (søfolk) til tjeneste om bord;
mønstre (S.2) paa. jeg kan godt huske den
Aften, da jeg var bleven paamønstret
i den Kanonbaad.i)rac/im.5rL.^Pi. Lov
Nr.56y^l892.§75. Scheller.MarO. der mødte
en af de paamønstrede Folk tre Dage før

Skibet skulde gaa i Søen. KLars.HPE.151.
2) (jf- -tegne 1 ; til Mønster 8 ell. mønstre
7; O ell.fagl.) forsyne med mønster; mønstre;

(jf. mønstret 2) part. paamønstret brugt
som adj.: Paamønstret . . Linoleum har
Mønstret trykt paa den brune, grønne eller

terrakottafarvede Bund. Suenson.B.II.187.
CP -narre, v. [-lUBr'a] (jf. narre 2.8 slutn.)

narre (en noget) paa. min Åagerkarl (havde)
paanarret mig nogle nymodens (smykker).
Mahb.Fort.L430. alt det har vi ladet os
^2ia.nsLrTe.SvenClausen.Kulturaben.(1927).89.

-ny, adv. [II.3.1] se II. ny 5.3. -nær, præp.
[II.1.7] se u. I. nær 6.4. -nøde, v. [-lUø-'åa]

præt. -te ell. (1. br.) -ede (jf. MO.); part. -t ell.

-et (MO. Bers.G.30) ell. (nu næppe br.) -nød
(Slange.ChrIV.651). vbs. -else (s.d.), -ning
(s. d.). {ænyd. d. s.;især Cp) ved tvang (tvingende
omstændigheder) , ved en fast, paagaaende,
paatrængende adfærd ell. (især) ved ind-
trængende, gentagne ytringer (opfordringer,
overtalelser, bønner) bevirke, at noget bliver

en til del, især: at en (nødtvungent) faar
(modtager, antager) noget (som sit eget), ikke

kan blive fri for det, spec: lader sig over-

tale til at modtage noget, skønt dette ikke er

(egentlig) ønsket; nøde (en noget) paa; (især
tidligere m. videre anv.:) paatvinge. 1) m.
alm. tings-obj. Jeg har ikke taget imod
disse Midler, som man paanødte mig, uden
for at glemme åem til ha.m.Wand.(Skuesp.
LV.23). man (maa) lade Spindersken be-
holde den Rok, hun er fornøiet med . .

og ikke . . paanøde hende en slet. Huus-
holdn.(1799).IIL88. Med Nød og neppe
lod hun siff paanøde nogle Skillinger, da
hun havde ledsaget os ned tilBroen.Schand.
0.11.158. m. h. t. mad og drikke (fortæring)

:

Hedevig blev paanødt den tredie Kop
Kaffe. HCAnd.IV.128. saa lod Prioren sig
paanøde en lille Agerhøne og et stort
Glas Yin. Drachm.VD.2 . 2) m. abstr.obj.,

rn. h. t. forestillinger, meninger olgn. ell. hand-
linger, forhold, vilkaar osv. Krigen var Key-
seren paanød og paatvungen./S/an^e.C/irIF.
651. de vil . . paanøde mig Tienester, som
jeg ikke behøver. ^trc^.075. Jeg paa-
nøder Ingen min Overbeviisning.F/SO. MO.
(kristendommen) paanødes Folk, som slet-

ingen hjertelig Brug har for den.JafcZnw.
LF.11. m. h. t. fortrolighed, fortrolig med-
delelse: Skulde jeg paanøde ham min Yov-
tv6iigh.Qå.Heib.Poet.X.46. den Ulykkelige

ender med at paanøde Enhver sin skjulte

Hemmelighed.Ater/c.IF.596. ||
m.tings.-subj.

*den Knaphed . . som Fattigdom paanøder.
Tode. 1.195. de faae Aarstidernes Gang
at vide uden nogen Brug af deres egen
Virksomhed, efterdi Almanakken, de kirke-

lige Handlinger og mangfoldige Statsind-

retninger næsten paanøde dem Kundska-
ben derom. 0rst.in.29. 3) (jf. bet. 4.) m.

io person-obj., m. h. t. samvær, stadig (daglig)

omgang olgn. (j/". Paa-nødelse, -nøåmng).
Bagges. L.I.397(se u. Paanødelse^. 1| spec.

(jf. nøde 8p.232^^) m. h. t. forlovelses- ell.

ægteskabsforhold. Oylb.Novel.II.29. Manden
er bleven hende paanødet af Forældrene.
MO. 4) (jf. bet S) refl. paanøde sig. *Det
paa ham faldne Valg maae Huuset (d:

underhuset) ey omstøde; |
Han, som Re-

præsentant, sig samme vil paanøde. Chr
20 Flensb.DM.IL127. \\ m. tings-subj., om hvad

forholdene nødvendigt medfører: paatrænge
(3.2) sig. Naturligviis paanøder sig her
det Spørgsmaal, hvorfor Hr. Greven ikke
forelagde de vienske Læger . . sit Pro-
blem. fiorre&.II.59^. der (kommer) Tider,
hvor en heel modsat Betragtning af Livet
ipSLSLnøåeTsig.Mart.Prædikener.II.(1849).105.
BiskopFr.Nielsen.(1911).84. 03 -nødelse,
en. [-inø'åalsa] flt. -r. (1. br.) vbs. til -nøde;

30 ogs. om ytring olgn., hvormed man paanøder
en noget; jf. -nøde 3: Recommendationer
ere Paanødelser; nød dig ikke paa, og
lad dig ikke paanøde nogen (o: lad ikke

nogen nøde dig paa nogen). Bagges.L.1.397.

CP -nadningf, en. [-inø'Qnei]^] flt. -er. (Ibr.)

d. s.; jf. -nøde 4: hendes Tillokkelser bleve
Nærmelser til det andet Kiøn, og forekom
nogle at være Faanøåmnger. Éahb.Tilsk.
1794.675. CP -oktrojere, v. paanøde,

4p paatvinge (en noget), alle vore nidkære
Overbevisningsmennesker (vil) ved alle

juridisk tilladelige Midler . . paaoktroye-
re deres Medborgere (deres) uforgribelige
„Overbevisninger".7Fed.M.iiO. (skuespil-

leren) var bleven paaoktrojeret (teaterdirek-

tør N. N.). Muusm.Halvfemsernes glade EJib.

(1921).32. -pakke, v. vbs.-ning, (mods.
afpakke; nu sj.) anbringe noget pakket ell.

stuvet paa noget andet; dels m. obj., der be-

50 tegner byrden: Manden sidder af . . og af-

pakker, alt i den modsatte Orden, som
det er paapakket. MB.1823.26. VSO. MO.
dels m. obj., der betegner det bærende olgn.:

Feltbagagevognens Paapakning og Af-
pakning. ilfE.i805.98. CP -passe, v. vbs.

-ning (LTid.1762.62. MR.1829.93). (ænyd.
d. s.; jf. oppasse; uden for præs. part.

(se -passendej nu især (1. br.) i pass. (jf.
MO.)) passe paa (med omhu, paa en vær-

60 nende ell. (skarpt) kontrolerende maade);
vogte (paa); give nøje agt (paa); paase (2);

ogs. spec: (i fjendtlig hensigt) lure paa.

(flyvefisk) blive forfuldte . . over Vandet
af Søe-Fugle, som dem paa-passer. P/Zm^.

DP. 494. en Avismand bør nøye paa-
passe, at det paa Grunden voxende Foer
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hos ham selv bliver fortæret, at han kan
beholde Glødningen til sin Jord. JPPrahl.
AG.85. (de lagde sig) i en Klæv ved Siden
af den alfare Vel, for at paapasse Fienden,
som hver Dag streifede oml Egnen. Mali.

SgH.157. Ved hans og hans Medfølgers
Paapassen kom de heldigt igiennem det
vanskelige Se\\\øh.Thyreg.UdvFort.I.77. de
vekslede intet Ord, som ikke enhver af

de Tilstedeværende ret vel kunde høre.
De var ogsaa godt paapassede. -EJ5rane?.

TJB.251. (hun) forkæles og paapasses som
en kostbar Skat af den kærligste . . Moder.
FoU^U190å.2.8p.3. jf.: hun var . . over-
gaapasset af en rasende Othello af en
\oger.ESkram.AV.10. -passelig:, adj.

['poDipasali ell. (alm.) pcn'pasali; ogs. Opå-]

cif' -passende og oppasselig; „Talespr."
Levin.) som passer (godt, omhyggeligt) paa;
især: som viser omhu, pligtfølelse, samvittig-

hedsfuldhed i sin (daglige) gerning, i sin

tjeneste; spec. (jf. paaseende u. paase 2.2;

tsær dial.) m. h. t. økonomiske midler: som
passer paa, at intet gaar til spilde, at der
ikke ødsles olgn. i (syden) nøder Varmen
Indbyggerne til at klæde sig tyndt, hvilket
giør . . Fædrene og Mændene paapasse-
ligere, og meere jaloux. LTid.1754.397. De
er . . huuslig, paapasselig, aarvaagen og
kyndig i EettergSLngsssLgeT.Skue8p.iX.350.
Jeg kan ikke være paapasselig og paa
Klokkeslettet i mine Forretninger. Gylb.
(18é9).iy.l20. VSO. MO. Michelsensvar
meget paapasselige, næsten gjerrige Folk.
JakKnu.In.300. han er et flittigt og paa-
passeligt Meimesls.e.AndNx.FD.33. Skulde
Bedste være gaaet uden at lukke — det
plejede hun aldrig, paapasselig som hun
var med Ild ogLsias.CFMortens.EF.97.
hertil: CP -passelig-hed, en. (>7-Paapas-
senhedj. han sad og passede Aarerne og
syntes ganske optagen af det . . der var
noget betryggende ved denne Faapasse-
ligheå. Nans.KV.18. hvert Menneske paa
Egnen følte sig som Politimand og spej-
dede efter Rovmorderen . . Var Paapasse-
ligheden ikke skærpet til det yderste før,

blev den det nu (d: efter at en baad var
stjaalet).Biget.^^/i3l912.1.8p.2. -passende,
part. adj. ['pa)|pas9na; ogs. pm 'pasana; i br.

(')på-] d.s.s. paapasselig. Det er ham natur-
ligt og let, at lyde sin Konge . . at være
paapassende for hans Fordele. MallSgH.
162. En Søsters Ære staaer paa Spil, og
jeg har besluttet at være paapassende.
CBernh.VIL125. VSO. MO. Hvor var han
dog en sær, gammel Fyr . . bidsk og paa-
passende som en Porthund. J5er^s.P/».JJ.

10. (han) var paapassende i Udtalelse af
Meninger, der kunde støde. Drachm.F. I.

323. K. var nøjsom og paapassende. Han
kørte til Vejle i KsLSseYOgii.AarbVejle.1922.
168. Feilb. om blik: Hun gør et ubehage-
ligt Indtryk med . . de blegblaa, paapas-
sende, aarvaagne Ø\ne. SundhedsKollForh.
1902.67. -passen-ned, en. (jf. Paapasse-

lighed og Paaseenhed; „Talespr."Xeviw.; nu
mindre or.) den egenskab ell. det forhold at

være ell. vise sig paapassende. *er du ble-

ven eivt, giør Konen da ei keed
| Af dig

— ved streng Paapassenhed.CArJ5orw^.Pif.
442. jeg har, uagtet al deres (9: vogternes)
Paapassenhed sneget mig ud af Fængslet.
Oehl.Øen.(1824).IL334. VSO. MO. Fang-
sten af Gjedden kræver ikke den Anspæn-

10 delse og Paapassenhed som af Ørreden.
Bogan.1.28. Tilsk. 1923.1.14. m. h. t. dyr:
(gaardhundens) Vagtsomhed og Paapassen-
hed. JLawd60.iJ.56i. jf.: En Hane — Aar-
vaagenheds, Paapassenheds Symbol. jB/ic/i.

(1920).XI.168. fD -passer, en. (f -pas-

sere. LTid.1754.56). (jf. -seer og Oppasser;
nu sj.) person, som passer paa (en anden
ell. noget); vogter; tilsynsmand; opsyn; kon-
trolør. Jeg (har) befriet Dem fra alle De-

20 res Paapassere l^e til i Morgen. Skuesp.
III1.35. Hrz.XIV.24. Han (o: en sinds-

syg patient) har siden hyppigen angrebet
selv Paapasserne paa den skrækkeligste
og meest rasende MsLSide. NyeHygæa.VI.
(1825).332. han (havde) tænkt sig, at en
Huslærer . . ligesom den antikke Pædagog
(skulde) være deres (o: børnenes) Fører,
Oppasser og Paapasser i hele deres Fri-

tid. Pø^/i.£J.iP8. jf.: (den gamle mand var
30 nær ved) at gaa over til Haandgribelig-
heder imod sin utrættelige Paapasser-
s\e. Drachm.VI.400. -peff, et. (jf. Fin-
gerpeg; sj.) vbs. til -pege. Substantivernes
Kjøn og Tal . . paapeges ved Artiklen .

.

dette Paapeg vilde komme en Smule
vel sildigen, især hvor flere Adjectiver
forenedes med ^MhsinntiYet FQuldb.(NC
Øst.Minerva.I.(1837).108). D&R. -pe^e,
v. [-ipe'qa, 1. br. -ipai'a] vbs. -else (Bag-

Am ges.DV.^XI.251. JLange.II.12) ell. -xAng
(Qoseh.B.86), jf. Paapeg. (især {D) pege
(med fingeren) paa; nu kun overf.: henvise

til, gøre opmærksom paa, fremhæve (noget
væsentligt, det, hvorpaa det (i det givne til-

fælde) kommer an, som man tænker paa);
demonstrere; paavise; udpege; ogs.: sigte til;

hentyde til. Hånd kand faae alt det som
hånd psiSipæger. Eostgaard.Lex,Pllc. Uden
mindste egentlig personlig Paapegen.Pa^-

50 ges.(MO.). et Skrift: „om Begrebet Angst**,

en simpel paapegende psyehologisk Under-
søgelse i Retning af det dogmatiske Pro-
blem om Arvesynden. Kierk.VII.227. Jeg
har allerede tidligere i dette Tidsskrift
gentagne Gange paapeget, hvorledes den
alvorligste økonomiske Følge af Krigen
for Europa var Tabet af oversøiske Mar-
keder. Østrup.(Gad8Mag.l934.490). i „En-
ten-EUer" (1843) kan (Kierkegaard) tale om

60 assessor Wilhelm uden at blive altfor paa-
pegende, thi da havde Jacobsen (o: den
formentlige model) i to aar ikke mere væ-
ret assessor.^.Brawdt/SZ^. 75. paapegende
stedord olgn., (jf.henvise 2 samt Pege-
ord; gram.) pronomen, der udhæver, peger
paa noget oestemt (som den(ne), hin ofl.);

2V
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demonstrativt pronomen. SBloch.Sprogl.163.

Mikkels. SprogtS. 54. jf. LefoULSproglærens
Grundbegreber.(1871).91. CP -peseliff,
adi. ['pcHipe-'qali, pcD'pe-'qali; ogs. (Opå-j

(8j.) som kan paqpeges; paaviselig. jeg
handler om den Ånd og Tone, der . .

ikke ligefrem antager påpegelig Skik-
kelse. Iijort.KritPol.178. D&B. to -prak-
ke, V. (1. br.) paanøde (en noget mindre
værdifuldt olgn.j; prakke (en noget) paa.
en Forfatter (er ikke) en Bissekræmmer,
der, ved Hjælp af et Satans Snakketøj
. . paaprakkede Familierne sine Skrifter.

Kierk.VII.256. overf.: Det glade Budskab
skal ikke ved Hjælp af Grunde og Be-
viser paaprakkes Menneskene. smst.XII.
470. jf. paadutte: (en) Synder, som paa-
prakkede andre sine egne Fei\.Jørg.EA.
III. -prodse, V. (ogs. -protse. ExercArtil.

(1804). 9). vbs. -ning. (mods. afprodsej ^
hage for- og bagvogn sammen; spec.prodse en
kanon paa forstillingen. Sal.IX.50. -raab9
et. (j/. Anraab; isærjur.) vbs. til -raabe (1);

ogs. om den paaraabende ytring, ved Slut-

ningen blive De, som ikke have indstillet

sig efter det første Paaraab, paa ny at

paaraabe. Adr.^U1849.3.sp.l. Hylling.EJ.39.
-raabe, v. [-irå'ba] vbs. -else, -ning (Leth.

(1800)), jf. Paaraab. {ænyd. d. s.; jf. -be-
raabe, -kalde samt anraabe) 1) raabe, kalde
paa. enhver af Giæsterne bleve paaraabte
ved ^2ivn.LTid.l720.Nr.23.7. jf. anraabe 2:

(gamle folk) have intet andet at trøste sig
ved uden Døden, hvilken de ideligen paa-
raabe, skiønt, naar den lader sig indfinde,
de sige med Katten udi Fabelen: Det var
ikke mig, som raabte, det var min Naboe.
IIolb.Ep.y.213. vAph.(1759). || nu vist kun
jur. (jf opraabe l.i^. Vil mand lade Stæv-
ningen . . forkynde over hannem . . da
skal hånd tre gange paaraabis, før end
Stævningen læsis. l)L.l—

4

—29. Naar en
ordinair civil Retssag efter sin Orden
foretages, paaraabes PB.Tterne.Hylling.HJ.
39. DSt.1922.139. 2) (jf.-skiSidÅe'.nunæppe
br.) paaberaabe (2); ogs.: (paa overdreven
ell. nedsættende maade) udraabe, udskrige
(som paafaldende, usædvanligt).

||
part.

paaraabt brugt som adj. (selv om) Frank-
rigs Konger ere ingen Eenevolds-Konger
. . saa følger deraf ikke, at de Franske
Parlamenter kand tilegne sig den paa-
raabte Myndighed. Holb.Ep.1.34. Hensig-
ten af disse Breve er ikke at give Prøver
. . i denne saa meget paaraabte Kunst at
skrive.JSneed.VIIl.5. man kan nu reent-
ud nægte en Deel af de mest paaraabte
Facta. Tode.ST.II.9.

|| refl. (ved brevet var)
tilføyet Udskrift af alle Beviser, som det
sig paaraabte. Slange.ChrIV.272. C9 -reg:-
ne, V. [-irai'na] vbs. -ing (s. d.). (jf. II.

-vente j forudsætte noget som led i sine pla-
ner (især: til fordel, støtte for disse); regne
med; gøre regning paa. Rektor paaregnede
sikkert Hjælp (o: i en kommende krig) fra
Frankrigs mægtige Cæsa.r.Bang.HS.20. De

(maa) ikke længer paaregne nogen Under-
støttelse af Partiets Midler. Pon<,S/c.^8^. en
længe paaregnet og stærkt tiltrængt Arv.
EGad.TT.231. Bogen . . vilde uden Tvivl
have kunnet paaregne Interesse.PoZ.'Ve
1934.Sønd.9.sp.4. GJ -reg^nelig, adj. ['pco-

irai'neli, pco'rai'nali; ogs. (i)på-] (1. br.) som
kan paaregnes. En Beskrivelse over alle

de daglige Smaaærgrelser . . vilde over-
10 skride al paaregnelig Læsertaalmodighed.

Bøgh.JT.259. O -regning;, en. [-,rafneiiJ

(sj.) vbs. til -regne. Ved Skydning med
Riffel paa større Frastande maa Kuglens
Drift af Vinden tages i Paaregning
(alm.: tages (med) i beregning(en);. Vt^
Møll.HJ.76. -rend, et ell. -renden, en
(VSO. MO.). {jf. ænyd. anrende, ty. anren-
nen; sj.) d. s. s. -løb 2. Befalning . . at de
med Ild og Sværd, med Paarend og Be-

20 lejring gøre sig denne Stad . . underdan.
JPJac.1.41. D&H. -resolvere, v. (emb.)
fatte resolution i (en sag). Sagen er paa-
resolveret. Or^iftiS. CP -ride, v. [-iri'da]

vbs. -ning. (jf. -køre 2.1 ; 1. br.) ride imod (og
forvolde skade paa). Protest kan nedlæg-
ges for . . Paaridning eller for paa anden
Maade at have generet anden Deltager i

Løbet. Væddeløbsreglement.(1920).22. -rive,
V. [-|ri-'v8] {efter ty. anreiben, jf. anrive;

30 snedk.) gnide (finér) paa (med finérham-
meren). Sal.VI.552. -rare, v. [-iro-ra]

{ænyd. glda. d. s.; jf. anrøre, I. berøre) 1)

(nu næppe br.) berøre; spec: grænse til;

støde op til. *Cyzicon som Asien paarører.
Falst.Ovid.27. 2) efter sin art have en vis

forbindelse med; vedrøre; angaa. 2.1) (nu
næppe br.) i al alm. Ord, som . . nogen
mands Ære og Lempe paarøre. i)L.i—

5

—10.
II

især m. h. t. forhold mellem men-
40 nesker: staa (en) nær; staa i (nært) bekendt-

skabs- ell. venskabsforhold til; være beslægtet

med, i familie med. *Man seer jo en og
anden Gud, |

Der ægtet har sin Søster.
|

Saturnus Opim har i Favn,
|
Som sig

(o: ham) i Blod paarører I jffoZft.Jfe^am. 7^.

vAph.(1764). 2.2) (nu CP, 1. br.) part. paa-
rørende ff paarørendes. Neh.l3.4(Chr.
VI.^)) brugt som adj. (i forb. m. subst. i flt.

ogs. m. reciprok bet), alle Sandserne ere
50 paarørende med Legemet. Lodde.M.192.

*sødt sig forbinder
| Paarørende Minder

|

I Hjærte, i Aand og i Ord. Grundtv.PS.V.
195. i Stedet for beslægtede Fænomener
(bør man) tale om paarørende Foreteelser.
HøjskBl.1898.500. H især (jf. Paarørende;
m. h. t. (slægtskabs)forhold ml. mennesker, jeg
kiænder en Koene, som heeder Lisbed,
som er mig paarørende. -HoZ6.iiJ.JJ.J[. Alle
disse Damer ere blot langt ude mig paa-

60 rørende. Stoud. (Rahb. Tilsk. 1 792. 81). hans
Kone . . holdt gamle Lynges Stuer i Or-
den . . saa han følte sig ham noget paa-
rørende. OBang.Byen.(1924).158. være en
nær, næst (nærmest) paarørende, se nær
sp.l06''\ nærmest sp.l42^*, IV. næst 2.i.

-rarende, en. [-jro-rena] {ænyd. d. s.; sub-
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I

stantivering af part. paarørende, se paa-
røre 2.2; jf. nær-, næstpaarørende ; især C9;

oftest anv. i flt. (jf. MO.)) nærstaaende per-

son (heke7i(lt, ven); næsten kun: nærmere ell.

fjernere slægtning; familiemedlem, (især i

forb. m. gen. ell. poss. pron. ell. præp. B.f).

(han) havde sammenkaldt sine Paarørende
(1907: Frænderj og nærmeste Venner.
ApO.10.24. vil i myrde et brav Mands
Barn, og jer egen psLårørenåe. Holb.llJ. 10

V.2. uden nogen Slegt og Paarørende.
Æreboe.30. En Portrait- Maler gjør vel i

at spørge sin Originals Venner og Paa-
rørende tilTaiSLås.Heib.Poet.yiI.142. Hans
nuværende Kone var en fjern Paarørende
af dette Huns. Gylb.(1849).III.148. „Det
er maaske . . en nærmere Paarørende?'*
„Det er min Broder.'*Font.LP.VIIL62. en
nær paarørende, hans nærmeste, næste
paarørende, se I. nær 3.i (slutn.), nærmest 20

1.2, III. næste 2.
||

(sj.) m. videre anv. at

vise, i hvad Forhold (malerkunsten) staaer
til sine Søskende og andre Paarørende.Sei6.
Fros.II.280. man mente, at Kommunerne
var Statens nærmeste Paarørende. <Si;end6

Amt. 1920. 50. -sadle, v. [-|Sa8'la] (sj.)

lægge sadel paa; sadle; part. paasadlet
brugt som adj.: S&B. Larsen, -sa^n, et

ell. t en (Slange.ChrlY.359.1066. Tychon.
AB.180). flt. d. 8. ell. f -er (Cit.l743.(Bornh. 30

Samlinger.XIII.(1920).55)). {ænyd. d. s.; nu
O og især hos sprogrensere) vbs. til -sige (1)

:

ytring, hvorved man siger en noget (ufordel-
agtigt) paa; beskyldning; sigtelse, da maa
den, der sigtet er, stævne den anden til

Tinge for slig Snak og Paasagn. DL.6—
21—1. Var hånd en Kiøbmand? det er
en skarns Paasagen, hånd var det aldrig.

KomQrønneg.11.384. (der) er udspredt ret
forfærdelige æreskændende Paasagner om 40

mig.Cit.l743.(Bornh.Samlinger.Xin.(1920).
55). den Herre, hvis løgnagtige Paasagn
voldte Ma-Ibs saa stor en Fortræd. Blich.

(1920).XXVL14. »Landsmænds krænkende
Ord, og Folks nærgaaende Paasagn. TTiZsf.

Il.IX.v.460. Kierk.XIII.462. Allen.II.190.
HjælpeO. E:0lr.KP.I.183. -»at, part. adj.

se -sætte. -sats(, en. (nu næppe br.) vbs.

til -sætte: paasættelse. vAph.Chym. 1.464.
-se, v. vfcs.y/*. Paaseende, Paasyn. (ænyd. so

d. 8., glda. paaseelse; j/. anse) 1) (nu næppe
br. i rigsspr.) se paa, betragte, især paa en
vis vurderende maade: tage i betragtning;
tage hensyn til; dels m. bibet. af billigelse,

tilfredshed: værdsætte; vurdere; paaskønne.
det (var) ubilligt om Autors patriotiske
Hensigt ikke blev meere paaseet, end
Ting, som i sig selv er af en ringe Be-
tydenhed. LTid.1757.301. tiUige er og her
en Forstue, som meget paaseis, som et 60

Retrait for Fremmedis og egne Dome-
stiquer. Klevenf.BJ.105. dels m. bibet. af
misbilligelse, utilfredshed; jf.bet.2: (i Ox-
ford) blive endog de allerringest Feyl stærk
paaseede , rettede , og straffede. Over8.af
BolbLevned.28. se ogs. Feilb. u. påset. 2) (jf.

-passe; iscer fS) m. forestilling om ansvar, om-
sorg, kontrol. 2.1) have tilsyn med en virksom-
hed og bestræbe sig for, at denne foregaar paa
tilbørlig vis; kontrolere; varetage; sørge for.
Kongen (havde) sendt Obersten Hans Friis
over til Silkeborg, for at paasee dette
Lehns Bedste. Mall.SgH.128. man . . paa-
saae Orden og Regnskab med yderste
Omhue. Rahb.Pro8F.lII.81. Selv vaagede
jeg . . ved hendes Leie, for at paasee den
største Nøiagtighed i at efterkomme det
Forordnede. Heib.Poet.X.41. Man (var) til-

freds med („Politivennen"s) nidkjære Paa-
seen af Ringetøiets Rigtighed. Chievitz.FQ.
138. jf.: Hoflivets ydre Former bleve nøje
paasete. DanmRigHist.1.577. || især m. flg.
2it-sætn. Byefogden maatte befindes . . at
have paaseet, at intet er handlet mod
K.ong\. Interesse. Stampe.Y1.145. Otto gik
kun med . . for at paasee, at der ingen
Ulykke skete.Goldschm.Hjl.II.285. Grundl.
(1849).§53. Vi spiste og drak, ivrigt be-
skyttede af det hele Selskab, der paasaa,
at vi fik de bedste Stykker af PAt.Bran-
des.XI.50. 2.2) (nu især dial.) part. p aa-
seende brugt som adj.: som paaser (at)

noget (foregaar paa tilbørlig vis); spec: som
paaser, at de (nødvendige) økonomiske hen-
syn 7'espekteres; paapassende; nøjeseende. Fla-
mingerne (var) ikke meget nøie paaseende
med deres Feber. Reiser.L492. Det vilde
og raa Menneske er saa paaseende paa
sin Friehed, at det aldrig beqvemmede
sig til, godvilligen at giøre sig til Slave.
SGhytte.lR.I.60. min Huusbonde var en
paaseende Mand og holdt mig stræng^t
til Orden. HCGøtzsche.AndersJohansensLtv.
(1819).45. naar man er Moder til otte
Børn, saa er det en Pligt at være paa-
seende indtil det Allerringeste. Gylb. VI.
196. Feilb. OrdbS.(sjæll.). -seende, et.

(1. br.) vbs. til -se: paasyn. det skede i hans
påseende. Moth.S83. Have Paaseende med
noget. VSO. -seen-hed, en. (sj.) til paa-
seende (se paase 2.ij; den egenskab ell. det

forhold at være paaseende; paapassenhed.
Kartøfler fornyes meget almindelig, men
uden synderlig Kyndighed eller Paaseen-
hed. Blich.(1920).XXII.45. -seer, en. (sj.;

nu næppe br.) person, der paaser (at) noget
(foregaar paa tilbørlig vis); paapasser. Moth.
S84. Lovgiveren (bør være) en nøie Paa-
se er e over Lovenes Efterlevelse. Schytte.

IR.y.246. -sejle, v. [-isaria] vbs. -mg
(Reskr.'-^/5l789. Hage.^320). 1) (jf.-kQre2\
især i pass.) sejle (støde) imod (og forvolde
skade paa). endnu den samme Nat . .

bleve vi i Mørket paaseilede af en En-
geismand. Blich.(1920).XXIV.166. Harboe.
MarO. Dansk Færge paasejlet af en en-
gelsk Damper. BerlTid.^^l4.1934.Aft.l. 2)

(mods. afsejle 2; møl.) sætte sejl paa (en
vindmølle, vindmotor). Den ulige Paaseiling,
som undertiden finder Sted ved vore Møl-
ler, at.1833.(MO.). OrdbS. -sejs(ii)iiiff,
en. ^ (foræld.) surring, anbragt om ankertov
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og tovstopper. S&B. OrdbS. -fiieJ8(ii)iiig:8-

klo, en. ^ en slags klo (I.2.i) brugt som
kædestopper (i forb. m. sejsing). Funch.MarO.
1.117. OrdbS. Cø -sele, v. [-|Se-'la] (mods.

afsele ) læoge seletøj paa (et træk- ell. ride-

dyr). MilTeknO. -sidde, v. [11.1(4)] [-.sea'a]

(glda. paasydhe ; sj.) i part. paasiddende
brugt som adj.: som sidder paa (sin plads),

er fastgjort (til et underlag olgn.). Kaabe
. . paasiddende Sjalskrave af graat K^inm-
skind. PolitiE.Kosterbiy9l923.1.sp.l. et Par
Arbejdsmænd (fandt i en mose) en Bue
med paasiddende Vil. BPHanss.T.II.228.
-sige, V. [-|Si-(q)9] v&s.y/'. Paasagn. {ænyd.
glda. d. s.; jf. II. -sigte og ansige) 1) (GJ,

nu kun i stivere spr.) sige (en noget (ufor-
delagtigt)) paa; beskylde (en for noget). In-
gen skal . . paasige mig, at jeg haver
været utaknemmehg. IIolb.Herod.232. mine
Misundere (kunde ikke) med mindste Skin
af Sandhed paasige mig noget ondt eller

nræt. Æreboe.128. vor Mære Land-Almue
. . maae lade sig paasige saamegen Over-
troe. Balle.P.410. Winth.RF.63. *Kan Ha-
rald

I
Med Ed ei frie sig for, hvad ham

BT -pasissigt. Becke.KM.70. Mændene aflagde
deres Ed på, om sigtede var skyldig eller

uskyldig i den ham påsagte Misgærning.
EMøller.Nævninger.(1892).5.

||
(sj.) m. obj.,

der betegner et om en person anv. nedsættende
udtryk (skældsord), for Søndre og Vestre
Herreders Ting paasagde han sin Modpart
Rakkernavnet. Bornh.Samlinger.IX. (1915).
120. 2) t d. s. s. ansige 2. den Rigs-Sam-
ling, som til Cøln blev paasagt. Lrø.i 757.
360. I. -sig:te, V. (jf. -syfte; nu næppe br.)

sigte paa ell. til; have for øje, som genstand
for tanken ell. som formaal. Det af ham
paasigtede Lovsted er mig ikke bekiendt.
VSO. 3f0.(„usædvanligt«). IL -sigte, v.

(jf. -sige 1; jur.) sigte, beskylde (en for
noget); især i part. paasigtet brugt som
adj. Han benegtede at have gjort sig
skyldig i den ham paasigtede Forseelse.
Hylling.RJ.154. Arrestanten (fastholdt) sin
Nægtelse af det paasigtede Forhold. iJosen-
krantz.BH.184. DSt.1922.134. f -skatte,
V. paaskønne; sætte (den rette) pris paa;
skatte, vi Klogere vide bedre at paaskatte
hvad der er skjønt, herligt og godtliVt/e
Hygæa.I.(1823).126.
Paaske, en. ['på-sgø] ftt. (sj.) -r (Ti-

densKvinder.^U1928.14). {æda. paska, oldn.
påskar (pi.), osaæ. paska, ^o<. paska; gen-
nem mlat. pascha, gr. påscha, fra hebr.

||

ofte (især efter præp.) m. best. bet. uden best.

art, jf. Mikkels.Ordf.197f.)
1) egl om jødernes foraarsfest, fejret

(i april maaned) i det mindste i senere tid
til minde om udfrielsen fra Ægypten; der-
efter om den kristne kirkes højtid til
minde om Kristi død og opstandelse,
siden kirkemødet i Nikæa 325 fejret (med
første paaskedag faldende) paa første søn-
dag efter første fuldmaane efter foraars-
jævndøgn; i alm. om hele højtiden fra skær-

torsdag til anden paaskedag og de dermed
forbundne festligheder; paaskefest (ofte i

forb. som fejre ell. især holde paaske^'
ogs. om tiden, paa ell. i hvilken paaskefesten
holdes; paaskedagene (fra skærtorsdag til

anden (ell. tredie) paaskedag); paasketi-
d(en). Mose sagde til Israels Børn, at de
skulde holde Paaske (1931: fejre Paaskenj.
4Mos.9.4. de usyrede Brøds Høitid, som

10 kaldes Paaske, nærmede sig.Luc.22.1. Til
Paasche kommer ud en anden tome af
6 comoeåier, Holb.Brv.65. *Hvad er dog
Paaske sød og bliid,

| For dem, som kiende
Naadens Tiid

|
Og Syndens Jammer finde.

Brors.41. om Tirsdagen før Paasken. JJ
Paludan. Er. 40. *Paaske og Pindse ud-
sprang af Juul. Grundtv.SSd.297. Paaske
eller Paasken kommer tidlig i Aar.F-SO.
Er det da ikke sandt, Rabbi, at om Paa-

20 sken gløder man Kobberkar i Ild. Qold-
8chm.iI.195. *Men'sker Paaske holder,

|

Saa af Kedsomhed de halvvejs dør. iS^a-

narel.Y.71. før Ej-igen var det det for-
løsende Ord at tage til Berlin og spise
Vibeæg i V2i2iSlnen.jyjens.AH.24. glæ-
delig paaske, se glædelig 1. || i forsk,
talem. (se ogs. Feilb.). det er godt at være
præst i paasken, føl i høsten osv., se Føl
sp. 391^^ god sp.ll58^^. en grøn jul brin-

30 ger snehvid paaske olgn., se grøn l.i slutn.

julen varer til paaske, den fede jul, den
magre paaske osv., se Jul 2. spec. (især
dagl., spøg.) som udtr. for et fremtidigt tids-

punkt, dels om et (meget) fjernt tidspunkt,
en meget betydelig udstrækning i tid ell. rum:
(et) Bord saa langt som fra Kyndelmisse
til Paaske, sigtet fuld af kostbare Rætter.
Holb.Bars.1.2. I maa tale og Raisonere og
præke herfra til Paaske, saa faar I mig

40 dog aldrig til at tage andet end en een-
foldig og taabelig K.onQ. KomGrønneg.II.
105. iron., m. h. t. indfrielse af et løfte (jf,
lign. udtr. m. Pinse^; Ja til Paaskel er
et Mundheld blandt Almuen. 750. OrdbS.
(kbh.). dels ved udtr. for snarligt indtrædende
stor, omvæltende begivenhed (verdens snarlige
undergang olgn.), ogs. som forundringsudbrud
(især i forb. nej, nu tror jeg ikke, verden
staar til paaske/ Naar Verden staar til

50 Paaske, saa skal jeg give min Hals, de
Topper, Fabler, Favoriter ere ikke andet
end Lucifers Paafund. Holb.Jul.5sc. see
kun til, hvor det vil gaae, om Verden
staaer noget længer, men jeg haaber, at
vi har Enden inden Vaasche. sa.Hex.1.3.
Kierk.VII.314. efter slige Mirakler vilde
Verden neppe staae til Paaske. Pa/3f.IZ.
11.369. vore Hjærter bankede højt i Tillid
til, at den „store" Dag stod for Døren, og

60 at Verden skulde omkalfatres totalt inden
VaSLSke. Drachm.D.^ix. Nu tror jeg ikke
Verden staar til Paaske. Karl Aaløv heri
EBrand.GQ.42. Feilb.

2) (bibl.) jødernes paaskeoffer (paa-
skelam) ell. paaskemaaltid. du (skal)

slagte paasken (1871: Paaske-Offeret/ om
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aftenen. 5Mo8.16.6(Chr. VI). (jøderne) eik
ikke ind i Domhuset, at de ikke skulde
besmittes, men at de maatte æde Paaske.
Joh.18.28.
Paaiske-, i ssgr. || nogle ssgr. har lige

stærkt tryk paa de to led (især subst, der be-

tegner (uge)dag ell, døgnets andre tidsafsnit:

Paaske-aften, -dag 2, -morgen, -nat samt
-lielligdag, -lørdag olgn.J; i enkelte faste

forb. ligger hovedtrykket paa sidste led, saa-

ledes i udir. første," anden (tredie) paaske-
dag [på()sg8'da'(q)] || af Paaske 1; saa-
ledes (foruden de ndf. anførte) ssgr. som
Paaske -andagt, -bagning, -drik, -fred,

-fuldmaane, -glæde, -gæst, -helg (se Helg
1^, -helligdag, -hilsen, -kommunion, -præ-
diken, -rejse, -salme, -sang, -skik, -sol,

-stemning, -vejr ofl. -aften, en. (glda.

d. s. (Mand.41) i bet.: paaskelørdag, oldn.

påskaaptann ; jf -kvæld) oftest m. best. bet.

uden best. art.: helligaftenen før første paaske-
dag; ogs. (jf. Aften 8; nu 1. br.): dagen før
første paaskedag; paaskelørdag. Påskeaften
(er) den dag som er for (o: før) påske
hø\i\d.. Moth.F38. Paaske Afften opbrændte
(de) et Coffardie ^\Lih.Borrebye.TF.323.
VSO. MO. Med Paaskeløverdag, „Paaske-
aften", begyndte allerede Forberedelserne
til den glade Tid. TroelsL.V11.148. Feilb.

talem., m. henblik paa travlhed m. forbere-
delse til paasken (jf. lignende udtr. u. Jule-
aften^; Forfatteren . . tænker (kun) paa
at skynde sig, haste og haste, ligesom
Skræderen Paaskeaften. Biehl.DQ. III. 32.
-baal, et. (foræld.) d. s. s. -blus. Fynsk
Hjemstavn.1934.44. CP -beregning, en.

(ff. -regningj astronomisk beregning af tiden
or (aarets) paaske. S&B. -blais, et. (jf.
baal, -Wd; foræld.) baal, som efter en gi. skik i

den kristne kirke tændtes paaskeaften ell. (før-
ste) paaskedag. VSO. S&B. jf.Feilb.(u.^k-

.m.h.t.

i paaskedagene spilles der ikke paa tea-
trene

i II
første, anden, (nu 1. br.) tredje

paaskedag, søndag, mandag og tirsdag i

paasken (af hvilke de to første i folkekirken
er helligdage, før 1770 ogs. den tredie). For-
ordn.^^liol770. *Det var den første Paaske-
dag,

I
Deilig var Solen oprundet. Grundtv.

Festps.178. en første Fasiskedag. sa.Dansk.
1.135. Thorvaldsens Museum er lukket

10 1. Paaskedaff. 2. Paaskedag er Museet
aabent. PoVTa1926.13.sp.1. m. h. t. jødernes
paaske: paa den anden Paaskedag (1931:
Dagen efter Paaskenj udgik Israels Børn
ved en høi Haand for alle Ægypternes
0me.4Mos.33. 3. 2) især i best. bet. uden
best. art.: første paaskedag; paaskesøndag.
*0 salig Paaske-Dag I

|
Nu har vi vunden

Sag!
I
Langfredags bittre Minde

|
Maa nu

saa sødt hensvmde.Kingo.182. i morgen,
20 Paaske dag. JacBircherod.B.53. Paaskedag

fik man farvede Vaaskeæg. Ealleby.183.
-ferie, en. (f som pi. Molb.(Skoleprogr.
Sorø.1916.9)). ferie i paasketiden; især om
skoleferie, i en Paaskeferie i Ringsted spil-

lede jeg . . i Hertz's „Avdiensen". Schand.
0.1.97. Lektionskatalog.1934.1.2. -fes(t, en.
(ænyd. d.s.; i rigsspr. især CP) paasken som
kirkelig højtid. *Paaske-Fest holde med
Glæde. Kingo.189. *Paaskefesten

I
1 Hel-

30 lighed hver anden overgaaer.Oe/iZ.7M.i^5.

9'

VSO. MO. jf. glædelig 1 : (jeg) ynsker .

slig Paa

de, et. (nu især dial.). det dans£e Broder-

eder alle først en glædelig Paaske-
Fest. Bolb.Ep.II.107. OrdbS

lig ra
.(Fyn).

skej. -bord, et. (j/.Julebord 1) spec.

jødisk paaskefest: man gik ind i Salen, hvor
Paaskebordet var dækket. Goldschm.1.26.
-brev, et. (hist.) en af biskoppen af Alex-
andria aarligt udsendt kundgørelse, hvormed
han (if. beslutning paa kirkemødet i Nikæa)
fastslog dagen for paasken. Holb.Kh.294.
1031. -bryff, en, et. T øl af noget bedre
kvalitet, som forhandles i paasken. Pol.^'/é

1930.3.sp.4. -bred, et. (jf.-kage) om (sær-
ligt) brød, der bages til paasken; spec. (jød.)
^. s. s. Jødebrød. vAph.(1764). To store Styk-
ker af Paaskebrødet, Afikaumon, bleve hen-
lagte i Højsædet, for senere at omdeles
blandt de Tilstedeværende som Amuletter
mod Farer paa Hav og Land. Goldschm.I.
27. Uddelingen af Paaskebrød til Sam-
fundets Fattige. BerlTid.^ysl904.M.lTilU.
8p.l. Paaskebrød (Mazoth). smst.^ysWOS.M.
l.sp.6.

II (jf. -kage ; foræld.) om afgift (paa-
skeoffer) til sognepræsten. Cit.l755.(Svendb
Amt.1923.134). -da^, en. (glda.d.s. (Mand.
53. Suso.l8), oWw.paskadagr) 1) dag i paa-
sketiden (paaskeugen); især om de kirkelige
helligdage, spec. søndag og mandag. VSO. MO.

skabs Paaskegilde. TAttanÆ/S. 585. Feilb.

FrGrundtv.LK.223. -gris, en. (jf. Faste-,
Julegris; landbr.) gris, der fødes ved paaske-
tid (en formentlig gunstig tillægstid). VSO.
MO. Feilb. -højtid, en. (glda. paska

40 høghtidh (Postil.127); især relig.) paaske-
fest. (Jesu) Forældre gik hvert Aar til

Jerusalem paa Paaske-Høitiden. iwc.^.^i.
VSO. MO. -ild, en. (jf. -baal, -blusj spec.

(katolsk-kirk): Paaskeilden, tændes Paaske-
lørdag uden for Kirkens Indgang ved Staal
og Flint — Symbol paa det ny Lys, der
kom ved Jesu Opstandelse. KathOrdb.32.
-kage« en. (j/". -brød, -kringle; nu l.br.)

særlig kage, som bages til paasken. Påske-
50 kage (er) et stort brød, med allehånde

figurer på og fyldt med korender. Moth.
P38. VSO. MO. Jeg var inviteret til rus-
sisk Paaskekage i Ballerup . . den gam-
melrussiske Paaskekage med Papirblom-
sterne og det tændte Lys. FrNygaard.(Pol.
^^U1927.3.sp.l-2). billedl, om den troendes
aandelige føde: Brors.43.

\\ (foræld.) om
paaskebrød som paaskeoffer. OrdbS.(bornh).
-kaktnis, en. 2( Phyllocactus Rusellianus.

60 Nord.KaktusTid8skr.IlI.(1924).18. -kerte,
en. (katolsk-kirk.) et (i paaskestagen) anbragt
stort (voks)lys, der indvies paaskelørdag og
brænder under hver højmesse indtil Kristi

himmelfartsdag (symboliserende den genop-
standne Kristus). Schindler.Liturgi.(l 928).62.
-klokke, en. (1. br.) kirkeklokke, der tyder
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i paasken, spec. paaskedag. *Paaskeklokken
kimed mildt |

fra den danske Kyst,
|
meldte

over Lande ( dog om saa haard en Dyst (o

:

slaget ved Slesvig paaskedag ^^U 1848). Ploug.

1.103. -kringle, en. (nu næppe br.) en
slags paaskekage. VSO. MO. -kvæld, en.

(poet.)d.s.s.'&tten. Qrundtv.SS.1.438. -kys,
et. spec. (kirk.) om det i den græske kirke

ved paasken (opstandelsesfesten) anv. freds-
kys. Sal.XI.220. -lam, et. {ænyd. d. s.,

oldn. påskalamb) 1) et ved paasketid født
lam (VSO. MO. jf. Feilb.) ell. et ved paa-
sketid (til paasken) slagtet lam. *kan JDem
en Steg af et Paaskelam smage . . saa kom
(o: til et paaskegilde). Bagges.SkB.129. ^spec.
(bibl.) om (del af) jødernes paaskeofer og
paaskemaaltid (i forb. som slagte, æde
paaskelamme t^. slagter Paaske-Lam-
met (1931: slagt Paaskeofferet;. -^Mos.l^.
21. (Jesus) sagde til (sine disciple): jeg
haver hierteligen længtes efter, at æde
(1907: spise; dette Paaskelam med Eder,
førend jeg liåer. Luc.22.15. Holb.Kh.l23.
(paa et kirkemaleri) sees Christus at æde
Paaske-Lammetmed sine Discipler.T/iMra^.
B.132. VSO. MO. 2) (relig.) i symbolsk anv.,

om Kristus, ogsaa for os er vort Paaske-
Lam slagtet, Christus. i Oor.5. 7. Grundtv.
8S.I.543.

II
om billedlig gengivelse, en figur

af voks, guld olgn., (i tidligere tid) anv. (i

paasken) som religiøst symbol, amulet olgn.

(TroelsL.VII.149); nu om et legetøjsdyr, som
gives børn (paaskedag). Den gamle Skik .

.

at forære Børnene . . smaa gyldne Paaske

-

lam, med Opstandelsens Seiersfane, til

Legetøi. Ing. Levnet.1.87. TroelsL. VILISO.
JVJens.AH.27. 3) i sammenligninger ell.

overf, som udtr. for troskyldighed, naivitet,

tamhed olgn. (Leonora Kristina var ikke)
et uskyldigt „FasLskelam'*. JLange.L 367.
Nora har elsket ham i otte Aar. Og hun
er jo dog ikke noget rent Paaskelam. -BeW
Tid.^^11x1919.M.5.sp.2. Uvidende var jeg som
et Paaskelam. Aarbog f. Bogvenner.1923.37.

jf. (m. h. t. udseende): *Du (o: en klippet pu-
del) ligner et Fa.B,ské[sLm.Kaalund.211. *Han
er bleven kæmmet,

| Dog ikke å la Paaske-
lam,

I
Han er bleven tæmmet, | Men ikke

bleven tam. Drachm.SR.74. -latter, en.
(katolsk -kirk., foræld.) om (foredrag (fra
prædikestolen) af) komiske fortællinger, der
tidligere indflettedes i prædiken i paaskeugen.
Kierk.Xin.327. -lilje, en. (ænyd. d.s.) 2f
gul narcis. Narcissus pseudonarcissus L. (der
olomstrer (i haverne) ved paasketid). JTusch.
150. Paaske-Liljen . . 'Bondeblomst fra
Landsbyhave. Grundtv.PS. IV. 385. Schal-
dem.HB.n.l80. *alt sit Bæger nu ved So-
lens Villie

I
Oplukker halvt den gule Paa-

skelillie. PalM.IV.254. »Naar Paaskeliljens
svale Ild jeg ser,

| med Sødme mindes jeg
min Barndoms FeerJ'VJens.VL.104. i sam-
menligninger: en lille Tur under Kjølen,
til I bliver grøn og gul som en Paaske-
lilie. Etlar.SB.318. JVJens.VL.102.

\\
(tid-

ligere) anv. som (smigrende) tiltale til en (ung)

kvinde. Min På&ske -Lilliel Holb.Jean. 1.5.

hør, min deilige Paaske-Lilie , mit Hier-
tes Balsombøsse. Skuesp.V.156. -lerdag,
en. (jf. -aften) lørdag før (første) paaske-
dag. TroelsL. VII.149. Overgangen mellem
Langfredags -Sorgen og Paaskemorgens
Glæde dannes af Paaske-Lørdag. Schind-
ler.Liturgi.(1928).367. Feilb. -maaltid, et.

især (jf -bord, -brød, -lam samt Nadver 2)
10 om højtideligt maaltid, hvormed jødernes paa-

ske indledes. Sal.XIIl.1066. -maaned,
en. {ænyd. d. s.) den maaned, i hvilken paa-
sken falder (i alm.: april). Moth.P38. VSO.
MO. -mandag, en. (1. br.) anden paaske-
dag. vAph.(1764). S&B. -marked, et.

(jf. -messe 2) marked, som holdes ved paaske-
tid. vAph.(1764). VSO. Majmarkedet (Paa-
ske-Marked), der almindelig faldt mellem
10. og 14:.MsL\.AarbKbhAmt.l930.98. -mes-

20 se, en. 1) (kirk.) (høj)messe paa første paa-
skedag. VSO. MO. DanmRigHist.1.699. 2)

(jf. -marked; nu 1. br.) købestævne (messe)
ved paasketid (især: i Tyskland), i nest-
afvigte Leipsiger Psi2isk.e-Messe.LTid.1730.
485. vAph.(1759). VSO. MO. -morgen,
en. {ænyd. d. s., oldn. påskamorginn) spec.

(især m. best. bet. uden oest. art.) : første paa-
skedags morgen. *Langfredag var en bit-

ter Dag, I Men skiøn var Paaskemorgen.
30 Oehl.E.223. *Dimmel-Ugen skrider snart,

j

Aarle om den Paaske-Morgen | Alt det
dunkle vorder klsivt. Grundtv. SS. III.237.
*Paaskemorgen, da Herren opstod. smst.20.

Feilb. solen „leger" paaskemorgen, se HI.
lege 4.8. (relig., poet.) overf, om paradis-
livet: *Opstandne Herre, Frelser ChristI

\

Vor store Paaskemorgen hist | Vi gaae
med Haab imøåe. Ing. RSE.VII.82. jf.
(poet.): *Stat nu op i Paaske-Morgen-

4p gry. Grundtv.PS. VL581. *Krist stod op
af Døde

|
I Paaske-Morgenrøde.sa.

SS.III.220. -nat, en. {glda. d.s. (Mand.
41), oldn. påskanott; nu l.br.) spec. (især

m. best. bet. uden best. art.): natten før (første)

paaskedag. (de) overfaldt . . Paaske-Nat-
ten de Keyserlige. Slange.ChrIV.624. Der-
som det fryser første Paaske-Nat, vil der
i dette Aar kun blive Lidet af Hø og af

Smør. Thiele.III.6. VSO. MO. -effer, et.

50 1) (jf. Paaske 2 samt Paaskelam 1; bibl.)

om jødernes offer til herren ved paasken. du
skal slagte Paaske-Offer for Herren din
Gud, smaat Kvæg og stort Kvæg. 5Mos.
16.2. 2Mos.12.27. 2) (jf. -redsel samt 1.

Offer 2; kirk., foræld.) om offer (i penge),
der paaskedag ydedes til præsten og degnen.
Moth.P38. VSO. MO. Feilb. -redsel,
en. (jf. -offer 2, -rente; foræld.) smaaredsel
til præst, degn o/l. ved paasketid. KancProm.
^^/iil797. VSO. -regning, en. {ænyd. d.s.;

nu næppe br.) rZ. s. s. -beregning. VSO. MO.
-rente, en. {ænyd. d. s.; foræld.) paaske-
redsel (bestaaende i æg olgn.). Moth.P38.
Baden.JurO. LovLPet.V.llO. Indtægt af

Paaskerenten. MinSkr.(GR.)^''hl893. -ret-
tighed, en. (kirk.; 1. br.) om præsters og
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degnes (ret til) (paaskeo/fer og) paaskeredsel

(af en vis størrelse). PNSkovgaard. 3.149.
-istag^e, en. (katolsk-kirk.) stage til en paa-
skekerte. Schindler.Liturgi.(1928).62. -»øik-

das, en. (første) paaskedag. MO. Paaske-
søndag var helt off holdent Glædesfest.
TroelsL.VIL148. -tid, en. {ænvd. d.s., oldn.

påskatid; især tidligere alm.iflt.) tiden om-
kring paaske(dagene); spec. (katolsk-kirk.) om
tiden fra palmesøndag til Kristi himmelfarts-

dag (Schindler.Liturgi.f1928).370). Forslag
. . om Paasketidens Rolåelse. LTid. 1742.
532. I Petersborg er den russiske Paaske-
tid for Menigmand Aarets lystigste Tid.

Brandes.X.326. især (som tidsbestemmelse) i

forb. m. præp. : i paasketiden, vedpaa-
sketid(er). *Præsten (bad at faa hen-

stand), til Offer faldt,
|
Ved Juul og Paa-

ske -Tide. Reenb. 1.238. Holb. Kandst.IL 3.

Wess.37. vor sædvanlige Kjøbenhavns-
Reise ved Paasketiden. lng.(Sauch.Br.60).
jeg er saa indskrumpen som et Løgæble
ved Fa.sisketid. Baud.KK. 84. -ug^e, en.

(ænyd. glda. d. s., æda. paska uka, oldn. på-
ska vika; nu (1. br.) næsten kun i best. f;
tidligere ogs. m. best. bet. uden best. art.) den
med (første) paaskedag begyndende uge; i

flt. undertiden om denne og den foregaaende
uge (CTEngelst. (Anderseniana. 1.(1933).52

;

jf. smst.54f.)); nu ogs. om den uge, paaske-

ferien omfatter (onsdag før paaske til tirs-

dag efter paaske). (general S.) døde af Syg-
dom udi Holsten, just i Paaske-Uge. Slan-
ge.ChrIV.1231. vAph.(1759). VSO. S&B.
-vinter, en. (ænyd. d. s.; nu 1. br.) vinter-

agtigt vejr ved paasketid. VSO. MO. jule-

sommer giver paaskevinter, se Julesom-
mer, -æg, et. {ænyd. (1613) d. s. (OrdbS.),
SV. påskågg, no. påskeegg, jf. eng. pasch(al)
eggj Easter-egg, ty. osterei, fr. æuf(s) de
Påques (æufs rouges)) 1) (foræld.) æg, der
anvendtes som paaskeredsel (paaskerente),

at. beg. afl8.aarh.(NkS4''821.131). Paaske-
Ægg tilFræsten.Holb.Ep.II.107. jf.talem.
(nu næppe br.): give bispen paaske-
æg , bringe en ringe gave til en fornem herre.

Moth.G141. 2) om æg, der spises i paasken
(paaskelørdag), ell. om (haardkogte, ofte far-
vede) æg, der anvendes som gave (til børn)
i paasken; nu ogs. om sukker- ell. chokolade-

æg olgn. med forsk, pynt (til børn). Påske eg
. . kaldes farvede hønseeg som børn for-

ærer hverandre til påske. Moth.P38. Holb.
Ep.IIL199. VSO. MO. TroelsL.VII.148.
AarbFrborg.1918.103. jf.: Moder forærede
engang ved Paasketid Ægteparret to Paa-
skeæg, d. e. Bagværk i Ægform med Sylte-
tøj måQm.MRubin.Er.l7.

||
(nu næppe br.)

m. videre anv., dels om gave ell. hilsen ved
paasketid. Du maa . . lægge en Femdalers
Seddel i et Stykke hvidt Papir . . og der-
gaa bringe Moster det til Paaskeæg fra

in Moder. Cit.l812.(RibeAmt.l919.41). Et
godt Paaskeæg og hvad ellers er godt
ønskes dig og din elskelige af . . N. F. S.

Orundtvig. Grundtv.Breve.173. dels (sj.) om

person med runde (ell.) røde kinder, det
unge, muntre, levende Paaskeæg, som un-
der Navn af Kudsk kiørte for os. Bagges.
L.LIOI. jf: »Drenge . . tykke, feede,

|

Med Kiæver, som toF&tiskeæg.sa.Ep.lGl.

Il
(nu især dial.) i særlige udtr. og talem.

nan giver Løfter som Paaskeæg, siges
om den der giver smukke Løfter, uden
at holde dem.TSO. Han har spiist mange

10 Paaskeæg o: han er gsnnmel. smst. Krist.

Ordspr.599. i udtr. for en leg med paaskeæg:
trille (med) eZZ. trante (s.d.) paaskeæg.
med (porcelæns-)liovQdeTne af Venus og
Vulkan trillede jeg Paaskeæg. -Ber^s.FiJ.

58. Børnene more sig med at trille med
Paaskeæg, haardkogte Æg, hvis Skaller
ere farvede med KmXm.VortHj.IVl.lO.
Feilb. OrdbS.(sjæll.). -asten, en. (sj.-BsU

Both.D.L5). (jf. Mikkelsøsten^ barsk østen-

20 vind omkr. ved paasketid. havde vi ingen
Paaske-Østen, da fik vi heller intet smukt
ForKSLr.Grundtv.BrS.102. Blich.(1920).XXL
250. vore nøgne (skove) hegles igjennem
af Paaskeøsten. -Bo^«n.IZ.14^. *en arg og
iset Vind,

|
den jydske „Paaskeøsten**.JK

Jens.VL.lOl. Feilb. OrdbS.(Sjæll.,Fyn).

\ paa-skraale, v. [-jsgrå-'la] paa-
raabe (2) ; i perf. part. brugt som adj. : Chri-
stendommens paaskraalte Overtroe. Tod«.

30 V.280. -iskrift, en ell (sj.) et (Holb.Vota.

15). flt. -er. (især W) vbs. til -skrive ell. (of-

test) om (forbindelse af) (bogstav)tegn, ord,

der er skrevet paa noget; især om hvad der

i knap form udtrykker noget væsentligt.
\\

om motto, indholdsangivelse, ejernavn olgn.

De blotte Paaskrifter (o: titler) paa disse

- Afhandlinger, i rici.i748.45i. en gammel
Fane, hvis Paaskrift er aldeles ulæselig.

Thurah.B.106. *et Skildt med Paaskrift:
|

40 „Her er Logis hos den forelskte Hyrde I"

Hrz.XIL129. de mange Portrætter med
Paaskrifter, der var opstillede paa Skrive-
bordet. XLars. Ci.ii5.

Il
om indskrift (fra

ældre tid, paa monumental genstand olgn.).

(runestenens) Paaskrift og sammes Udtyd-
ning. Thurah.B.59. Over Facaden (paa en

skole) hævede sig en lille tarvelig Attika
med en af de sædvanlige latinske Paa-
skrifter. Schand.AE.49. spec. (jf. Omskrift 1 )

50 om indskrift paa mønt: Holb.DR.11.848.
Sal.^XVll.590.

II
om adresse, udskrift paa

brev. Brevet har jo ingen Paaskrift, ey
heller er det forseglet. Ew.(1914).IL350.
Denne Skrivelse skal Hr. Henning besørg^e

efter Paaskriften endnu i Aften. Holstem.
T.169.

II
om (kort, voterende) udtalelse, er-

klæring, attest, der (af en sagkyndig) paa-
føres et dokument olgn.; paategning. Moth.
P38. Disse documenter ere komne til mig

60 uden noget paaskrift af de andre (profes-

sorer). Holb.Vota.l5. jeg (o: en censor) (kan)
alene, ved at nægte min Paaskrift, paa-
legge (en skribent) en evig Tsi\ish.ed.JSneed.

VIILI 95. (til optagelse) paa Kuranstalter
(maa man) anmelde sin Ankomst i god
Tid med en Paaskrift fra sin hæge.EGad.

XTI. Rentrykt V« ^955 22
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TT.176. -skrive, v. [-|Sgri?va] vh8. -else

(8. d.), -ning (VSO. MO.), jf. Paaskrift.

{ænya. d.s.; jf. anskrive) skrive paa (en kon-

volut, et dokument olgn.), især m. bet.: til

særlig efterretning, til attestering olgn.; paa-
tegne (2). disse 5 Breve skal legges sam-
men, besegles og paaskrives (o: adresseres).

Holb.Stu.II.3. vAph.(1759). Han kunde
ikke faa sit Pas i)aaskrevet. FiSO. MO.
m. det skrevne som ohj. : en stor og høi Muur
med tolv Porte, og over Portene tolv

Engle, og paaskrevne l^a.yne.Aab.21.12.

II

spec. m.h. t. tinglyst dokument, især i forb.

æse og paaskrive (jf.l.]æse2.i). Naar
nogen Stævning paa Landstinget forre-

leggis, som tilforn haver været læst, og
paaskreven, og siden befindis at være
ioiSinåTet.DL.1—4—26. Naar Maningen
forkyndet er, skal Sagsøgeren lade den
læse og paaskrive, det første mueligt er,

til LsLnåstinget. smst.1—22—2. Laugmænd
. . skulle tilholde Skriverne at læse og paa-
skrive . . de Breve, som for dennem bleve
lagte. Slange.ChrIV.141. || nu især (i talespr.

kun) uegl., i alm. i udtr. faa (læst (nu
næppe br.jiSiSilæst. Bostgaard.Lex.PlOc) og)
paaskrevet (nu næppe i rigsspr. paa-
skreven. Moth.PSS. se ogs. ndf. 1. 45), (jf.
faa skrevet paa sit løbepas u. Løbepas,
faa sit pas læst og paaskrevet u. Pas)
faa sit skudsmaal udtrykt med tydelige, især
dadlende ord; blive dadlet, gennemheglet (for
udviste fejl olgn.). det var ikke saameget
Anretningen, som Husbond og Madmoder,
der fik læst og paaskrevet. Grundtv.Saxo.
1.174. Naa, min gode Peter I der fik Du
da baade læst og paaskrevet, og det oven-
ikjøbet af din egen Herre og MesterlWinth.
IX.100. „De forstaae Dem ikke paa Kjær-
lighed, ikke paa den dybe, Alt fortæ-
rende . ." — „Saal Der skaffede De os
baade læst og paaskrevet." CBernh.NF.IV.
60. Drachm.F. 11.57. AndNx.PE.II.212.
Ejistendommen blev haanet (o: af en mu-
hamedaner) og vi fik paaskreven, saa det be-
tød nogetlDa.Missions-Blad.1916.923. jf.:
Skikken fordrer at fortjente Personer faar
deres Skudsmaal paaskrevet i Anledning
af „Jubilæer". J7Jews.^.I/.l68. Det Asen
i København, der havde besvangret hende
.. fik sit Synderegister læst og paaskrevet.
Ber8.G.145. -skriTelse, en. [-jsgri-'valsa]

(ænyd. d. s.; nu sj.) vbs. til -skrive; tidligere

ogs. om det (paa)skrevne: paaskrift, een Rix
Daler (gives) til samtlige Landsdommerne
for Paaskrivelsen, i hvor vitløftige end
og Brevene ere. DL.1—25—12. (gælds-
breve er) efter 20 Aar døde og magtesløse,
med mindre de . . med Skyldnerens Paa-
skrivelse . . ere fornyede. Nørreg.Privatr.
III.127. -skræTS, adv. [H.l.?] se skrævs.
-sknd, et. ilt. d. s. ell. f -(d)e (Slange.Chrl Y.
412) ell. t (d)er (LTid.1761.291). {ænyd.
paaskud, -skod; vbs. til -skyde (2.2)) en fak-
tisk ell. opdigtet (tilvejebragt) omstændighed,
der uden at være gyldig, virkelig, egentlig

grund til (undskyldning for) en vis (paa-
faldende, ikke berettiget, ukorrekt, dadelvær-
dig) adfærd anvendes (anføres, paaberaabes)

af en person (i alm.: trods bevidstheden om
dens utilstrækkelighed) som (egentlig) grund;
ikke (fuldt) gyldig, foregiven grund; skin-

grund; foregivende, (især i forb. som have,
søge, finde et paaskud (til), bruge, give
noget som ell. til paaskud, det var kun et

10 paaskud, CP under det paaskud, under
paaskud af olgn.). Pigerne drukke og,
aleene Sigrid negtede det, under Paa-
skud, at hun ei var tørstig. Suhm.(Sk Vid.

X.82). havde jeg kun givet mig Tid, at

høre Paaskuddet, under hvilket hun skulde
bringes til GuastsHlsil Biehl. (Skuesp.1113.
118). *Krig (er) et Paaskud for at tage,

|

hvad godt Folk har endnu tilbage. TrojeL
1.123. Hendrik den Ottende . . lod sig

20 derpaa under Paaskud af Samvittigheds
Skrupler skille ved Cathanna.. Rahb.PoetF.
11.22. *mener du da han . .

|
Ei vel saa let

et mere rimeligt,
|
Sandsynligt Paaskud

havde kunnet finde,
|
Ifald han vilde lyve?

Grundtv.Opir.il. 19. (almuens) Anførere
(søgte) under allehaande Paaskud at faae
Toget ophsBYet. Molb.DH.II.SlS. Charlot-
tes Upasselighed fra forleden Aften havde
ikke været noget Paaskud. Den var ble-

30 ven til en hidsig Feber. Heib.Poet.X.SS.
Skibsfolkene vilde flygte fra Skibet, og
lade Baaden ned i Søen, under det Paa-
skud (Chr.VI: og foregavej, at de vilde
bringe Ankerne ud fra Forstavnen. ^^G^.
27.30. Aa dit drukne Svin I . . Det (o: mis-
tanken til hustruen) er jo bare et dumt
Paaskud til at være brutal. AndNx.LK.89.
ordspr. (1. br.): Ulven faaer vel et Paaskud,
naar den vil æde Lammet. VSO. -skyde,

f> v. [-|Sgy'99] vbs. jf. Paaskud. {ænyd. paa-
skjude, -skyde) 1) (jæg., sj.) d. s. s. an-
skyde (1); i ^arf. paaskudt brugt som adj.

paaskudte Barer. VigMøU.E.^117. 2) m.h.t
forestillingsforhold. 2.1) {jf. foreskyde 2 og
(ænyd.) skyde paa i lign. anv. samt oldn.

skjota å, henskyde til ens afgørelse, mnt.
scheten an; især jur., nu sj.) paaberaabe
(sig); nu næsten kun: bruge (anføre, paa-
beraabe sig) noget som paaskud. (nu vist

50 kun m. subst. som obj.). Dersom nogen af

Parterne skyder paa andre Vidnisbyrd . .

end hånd da tilstæde haver, (da skal) næv-
nis, hvad Vidnisbyrd hånd paaskyder. i)i.
1—13—14. den Engelske Lov . . forpligter
Mændene til at erkiende de Børn for ægte,
der fødes af deres Hustruer . . i hvorlenge
end Mændene vil paaskyde sig fra dem
at have entholdet. LTid.1726.282. Vil man
paaskyde at Kørselen tillades i Filosof

-

60 gangen for at bane Vejen og gjøre Grunden
fast, saa er denne Indvending let hævet.
Politievennen.1798/99.206. det er Coursen,
som mangen Handlende . . paaskyder, for

at kunne besmykke sine v årers . . over-
drevne Forhøielse. Penia.1810.4. hun for-

stod ikke hans Afslag, thi naturligvis tro-
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ede hun ikke paa det Ildebefindende, han
paaskød. Toj9S.Ji7.^05. EBrand.UB.148. det
lorekommer i Paternitetssager, at en ud-
lagt Barnefader paaskyder saadan Mangel
(o: paa avledygtighed). KPont.Retsmed.1.47.
2.2) (sj.) d. s. 8. -dutte. Misundere . . vilde
paaskyde ham russisk lmita.tion.Til8k.1918.

1.469. t -skvlde, V. vbs. -ning. (ænyd.
d.s.; if. beskylde) give (en ell. noget) skyl-

den for; skyde skylden paa; undskylde sig

med. *egne Synder (man) mig paaskyl-
der,

I
Skiønt alles je^ Velgiører er.Holb.

Plut.Y.14. enhver (vil) derefter vedbør-
lig vide sig at rette, uden nogen ringe-
ste Paaskyldning i sin Tiid, da samme
Placat . . i samtlige Husene bliver ind-
leveret. -Mi2. 27^7.504. (Riga overgav sig)

paaskyldendes, at de forgiæves ventede
Vnåsditmjig.Slange.ChrIY.471. VSO. MO.
JJJ -skynde, v. [-jsgøn'a] -ede ell. (nu
sj.) -te (Goldschm.I.381. jf. MO.). vbs. -else.

{ænyd. d. s.; jf. -drive 1) 1) faa til at gaa,
skride, udvikle sig hurtigere ; fremskynde (1)

;

drive paa; skynde paa. 1.l) m. h. t. gangart,
tempo; dels m. obj., der betegner et levende
væsen : Paaskyndet af Pidsken . . satte He-
sten i skarpt Trav. Gjel.M.352. dels (og
især) m. obj., der betegner gangarten: (hesten)

udstødte et kort Prust og paaskyndede
sin Gang.Goldschm.YI.493. Han paaskynd-
te sine Skridt for at indhente den foran-
skridende Polak.smsi.I.58i. Schand.VV.119.
Han paaskyndede sin Gang næsten til Løb.
JakKnu.LS.82. 1.2) (nu 1. br.) m. obj., der
betegner foretagende, virksomhed (i al alm.).

Kongen (skrev) til Dronningen i Sverrige,
det (o: og bad om, at) Hendes Kiærlighed
vilde paaskynde Sagen hos Churfyrsten.
Slange.ChrIV.1094. „kom . . til Middag,
at sige ifald dine Forretninger tillade det."— „Jeg skal idetmindste gjøre Alt for at

paaskynde dem.'' Heib.Poet.VI.264. Man
siger: at paaskynde en Sag, en Forret-
ning; men at skynde paa en Person. FiSO.
*Et Budskab fra min Moder

| Min Reise
hjem til Elis har paaskyndt. PalM.III.15.
Regeringen har betalt indtil 26 pCt. Over-
pris for at faa Arbejdet paaskyndet. PoL
^*/8l909.1.sp.6. jf.: Kongen lod med største
Omhyggelighed arbeyde paa sin Flode,
og paaskyndede at den med snareste kunde
komme i Søen. Slange. ChrIV.1307.

\\
(sj.)

uden forestilling om formaal. paaskyndet,
støjende Aandedræt. OBloch.D.U.53. 2) (1.

br.) uden forestilling om (bevæ^elses)hastig-
hed, tempo : anspore, tilskynde til virksomhed
af en vis (mere omfattende) art. Den pri-
vate Familjefest voksede ganske af sig
selv, uden ydre Paaskyndelse, til en Be-
fivenhed af historisk Betydning. Pon^.^.
1.229. t -skon (Kom Grønneg. IV.210.

jf. -skøns-værdigj ell. I. f -skaime, et
ell(8j.) en(LTid.l737.430). (cEwt/(?. paaskøn)
vbs. til n. -skønne. 1) d.s. s. -skønnelse 1.

KomGrønneg.IV.210. Hvad nu denne ven-
tilerede Sags Decision angaaer, da over-

lades den til Læserens eget Paaskiønne.
LTid.1738.671. Critiken . . er et Paaskiønne
og en Tilrettesættelse. 8ms<.^75. || konkr.,
om litterært arbejde, der er resultat af en
skønnende, vurderende virksomhed. Forfat-
teren vil heller, den (o: en bibeloversættelse)

maae kaldes en frie Paaskiønne, end en
Oversættelse.1/TifZJ 757.450. 2) d.s. 8. -skøn-
nelse 2. vAph.(1764). II. -Hkenne, v.

10 [-isgon'a] vbs. -else (s. d.), jf. Paa-skøn(ne),
-skønnende. 1) f skønne om ell. over; vur-
dere; bedømme, (kongen) begreb alting i

det samme Øyeblik, og vidste at paa-
skiønne hvad det førde med sig. Slange,
ChrIV.1479. Consistorium . . maatte og
paaskiønne, hvilke Bøger der fortiente at
trykkes. LTid.1754.204. det Slags Sager,
som ej kan paaskjønnes uden foregaaende
Gr&ndsknlng paa. Åastedet.Forordn.^'*/i1795.

20 §21. 2) (jf. -skatteJ især m. h. t. hvad der
tilfalder en af nyttigt ell. behageligt, hvad
der ydes en som tjeneste, hjælp olgn.: sætte

tilbørlig pris paa; skønne paa; føle, vise tak-

nemmelighed for ell.over. paaskiønne med Er-
kiændtlighed.vAph.(1759). Der gives Men-
nesker . . som maae døe, for at blive nok
paaskiønnede. Basth.Tale. (1795).7. Sorger
lærte ham aldrig at kiende, aldrig at paa-
skiønne Glæder. Prt/i6.('ilfO.). *vor Fyrste

30 vil paaskiønne
|
Din Iver. Bagges.NblD.21.

med levende Taknemmelighed paaskiøn-
ner De, hvad Deres . . Fader har været
Dem. Myn8t.Præd.(1829).8. De har viist

mig Deltagelse, troe ikke Andet, end at jeg
har paaskjønnet den. Kofoed-Hansen.LD.58.
JVJens.(IslSagaer.IIL363). (ikke) blive
paaskønnet efter fortjeneste

j
|| CP j?aW.paa-

skønnende brugt som adj. (jf.paaskøn-
som^. P. havde han havt Leilighed til at

40 vise nogle Vennetjenester, som (Baggesen)
paaskjønnende omtaler i sine Breve.J^Pa^'-
ges.JB.I.100. Din Morfar var mageløs paa-
skønnende for den Smule. Sick.HÆ.162.
-s^kønnelste, en. [-isgon'also] vbs. til H.
-skønne. 1) f til IL -skønne 1: skøn; vurde-
ring; bedømmelse, overalt (i værket) kand
kiendes en stoer Læsning, en skarpsin-
dig Dom ogVa.askiQnne\se.LTid.l744.436.
Forsøg til Metallers, Stenes og andre

50 Mineraliers lettere Paaskjønnelse (o : be-

stemmelse, paavisning). (bogtitel.1790). 2)
(især W) til II. -skønne 2, om det for-
hold, at man (i ytring ell. handling viser,

at man) paaskønner (en for) noget; ogs.

om vedk. ytring ell. handlmg. Levin. Pa-
stor B. (kunde) tidt i sit Indre . . rase
over (menighedens) liden Paaskjønnelse af
den gode Prædikant, den ha.Yde. Schand.
TF. 1. 35. de, hvem Beundringen galdt,

60 de afviste ikke denne sildigfødte Paa-
skønnelse. J"PJac.JI.78. (malerinden) for-

tjener megen Paaskønnelse for sit morsom-
me Billede. irvPZ.iV4l9i5.:/.Sjp.5. CJ -sken-
Ilel«(e8-Tærdig:, (^dj. (sj. -skøns-værdig.
D&H ). som er værdig til, fortjener paa-
skønnelse (2); prisværdig, den Ro, (som er

22*
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nødvendig) til Overblikket . . besidder (De)
i en . . tilvisse paaskjønnelsesværdig Grad.
Schack.355. Svaret (er) blevet givet med
(en) paaskjønnelsesværdig T-akt.DagNyh.
^^U1906.1.8p.l. som adv.i Ellers var han
ikke overdrevent flittig, raen paa Pladsen
var han paaskjønnelsesværdig ofte at se.

Tops.in.454. t -skiønnende, et. vhs. til

II.-skønne (1): d.s.s.-skønnelsel. tilPublici
Paaskiønnende og Approbation. LTicZ-i 7^4.

851. PSchulz.DS.Fort. -skans, adv. [IL1.7]

se skøns. P -skemsom, adj. ['pcoisgon'-

(OScomC), pco'sgon'djscomt^'); ogs. (Opå-] (sj.)

som paaskønner ell. er tilbøjelig til at paa-
skønne (2); taknemmelig; erkendtlig. Direk-
toratet for Grønland . . er hverken nogen
nem eller paaskønsom Hersker at tjene.

PoWk2l904.A.l.sp.3. D&H. j/. Paaskøn-
somhed. smst. -skens-værdig^, adj. se

-skønnelses-værdig. -slaa, v. vhs. -ning ell.

-slagning (YSO.), jf. Paaslag. (ænyd. (og
glda.) d.s.; jf.&nsl&Si; GJ elLfagl.)8laa(no^et)
paa ell. fast; fastgøre v. hj. af søm olgn. (tsær
i pass.jspec.perf.part). Hælene ere paaslaa-
ede Søm (o: der er slaaet søm paa hælene).

MR.1813.213. YSO. MO. et fast paaslaaet
Tæppe er ikke . .praktisk i et Soveværelse.
VortMj.IV2.80. blot ved paa revnede Yder-
vægge at paaslaa en Træbeklædning og
overmale denne som et Skærmbrædt . .

kunde man fremtrylle græske Søjlerækker
og Buer. TroelsL.L. 92.

\\ ^ Paaslaae en
Tallie. Med en Strop eller et Krængestik
at befæste Hagen af en Tallie paa et
Toug, for ved dennes Hjælp at kunne
forøge den halende KT3Lft.Harboe.MarO.479.
-slaaer, en. (jf. -slager; fagl.) haand-
værker, der slaar overlæder fast paa træ-

tøfler ell. træskobunde. Kbh.^yiol904.4.sp.5.
Krak.l920.I.129.sp.2. -slag, et. (nu sj. i

rigsspr.) vbs. til -slaa.
I)
om mærkning (med

ttkse ell. stempelhammer) af træer ved ud-
visning til hugst. Ro8tgaard.Lex.P12c. YSO.
MO.

jl
(landbr., foræld.) om kreaturs tøj-

ring (paa en mark), det ham i Byens
Marker og Overdreve . . tilhørende Hart-
korn og Høveders lovlige Paaslag. jPor-

ordn.^^U1781.§20. jf. SvendbAmt.1919.121.

\\ konkr., om noget paaslaaet. Stuehusene
ere forsynede med et stærkt Kalkpaa-
s\&g.0luf8.Ny0ec.L75.

\\
(dial.) konkr., d.s.s.

Islæt 1. Halleby.89. -slager, en. [-isla-qar]

(fagl.) d.s.s. -slaaer. FolketsAvi8.^'^/iil902.2.
sp.3. NatTid.'yiil929.Aft.l.8p.3. -slip, en.

mekanisme (hane, ventil, glider), der ved
start af en dampmaskine kan benyttes til at
lede dampen over i den cylinder, hvis krum-
tap staar gunstigst for start. Scheller.MarO.
-slægte, V. (ænyd. d. s.; nu næppe br.)

have lighed med (forældre ell. slægtninge i

opstigende linie); slægte (en) paa. *Jeg haa-
ber, at hånd mig paaslegter til sin Død.
BeynikeFosz.(1747).123. YSO. f -smitte,
V. paaføre ved smitte, jeg (har) Jforgieves
søgt at paasmitte andre Kreature uden for
Hesteslægten, denne Sygdom (o: snive)

ved Indpodning. Yiborg. (PhysBibl.IY.118).
-smerge, v. [-ismcoi'a] vbs. -ning (YSO.).

(jf. -lægge 1 samt nedsmøgej spec. (^):
smøge (øjer af vant, stag olgn.) over toppen

af mast osv. og lade dem glide ned til deres

plads. Wolfh.MarO.332. Bardenfl.Søm.IL
26. I. -smøre, en. ('j/. -smøring; ikke i

alm. rigsspr.) hvad der smøres paa (smørre)-
brød (smør, fedt olgn.). bart Brød og en

10 Smule Frugt, eller ogsaa er der smurt
Tomat paa Brødet; anden Paasmøre ken-
des ikke.AndNx.SD.65. sa.DM.III.215.
II. CP -smøre, v. [-ismo-'ra] vbs. -e\se(YSO.
MO.), -ing (s. d.), jf. I. Paasmøre. {ænyd.
d. s.) paaføre, paalægge ved smøring; smøre
(smør olgn.) paa. vAph.(1759). YSO. MO.
Mager Skinke hakkes med tør Sennep,
røres med Smør og paasmøres i temme-
lig tykt Lag Franskhrøåsskiverne. ERode.

20 JM.22.
II
m. obj. (i pass. subj.), der betegner

det, hvorpaa noget smøres: besmøre; over-
smøre. Man smører Sæbe paa, som man
vil have Tøiet i Ballien til, altsaa paa-
smøres tre til fire Stykker af gangen.
Huusholdn.(1799).III.132. tykt paasmurte
Fedtlæders - Støvler. Skjoldb. SM. 72. Mes-
sing-Ornament, paa Bagsiden rigelig paa-
smurt med Lim, Forsiden hlsi^.PohtiE.
KosterbU'-hl923.2.sp.2. \\ m. videre (overf.)

30 anv., dels (jf. -smøringj m. h. t. stilpræg, ko-

lorit olgn. den gøgleragtige, stærkt paa-
smurte, uskønne Komeåiestil.Mantzius.SH.
Y.142. dels (nu sj.) i forb. paasmøre en
noget, paaføre, paaliste, paanarre en no-
get (jf. o^smøre). Rose.Ovid.II.79. *hans
Desideratum . . ham debita

| Saa ufor-
mærkt paasmører (o: manglen af en hu-
stru volder ham udgifter). Qraah.PT.1.182.
O -smøring, en. [-|Sm6'reiv] vbs. til II.

40 -smøre; ogs. (jf. I. -smørej konkr., om dei

paasmurte. Saaby.'' overf.: de københavn-
ske Figurer, som alle . . er gengivne uden
den sædvanlige FsiasmøriD.g.YilhAnd.Litt.
IY.269. -snakke, v. vbs. -else (YSO.).
(„I daglig Tale.^FiSO.; nu 1. br.) ved over-

talelse, vedholdende tale bringe en til at mod-
tage ell. antage noget; snakke (en noget) paa.
Da hele Sognet paastod, at Herremanden
elskede min Datter, maatte hun jo elske

50 ham igjen; de paasnakkede hende virke-
lig denne Liåensksib. Blich.(1920).IX.57.
jeg kom . . i Samtale med en munter gam-
mel Kone, der handlede med Honning-
kager, og hun paasnakkede mig en af

dem til 8 Sk. Gotdschm.BlS.IY.llO. (Rah-
bek) og Kamma (vilde ikke) lade sig paa-
snakke (forlovelses-JRinge. Brandes. 1. 209.
CP -snige, v. [-isni-'qa] refl. paasnige
sig, snige sig (ind) paa; næsten kun {jf.

60 -komme 2.i slutn., -liste slutn.) overf., om
følelse olgn. med det Samme paasneg sig

ham igjen den Følelse, at han selv bier
gammel. Goldschm.lI.361. -spil, et. ^ det

at afgive, lægge et kort til et af en anden
udspillet. Regierne for Meldinger, for Ud-
spil og Få&s^il. NatTid.'^/iil922.M.10.8p.3.
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det er ikke en Gentleman værdigt . . at

henlede sin Makkers Opmærksomhed paa
et enkelt Kort eller Paaspil. HKoppel.Auk-
tionshridge.(l 923).152.
paaistaa, v. ['pcoisdå-'; I, br. 'på-] Høysg.

AG.47. præt.'Sioå\ j^arL -staaet, i hest.f. og

fit -staaede ell. (nu ikke i alm. spr.) -standne
(Holh.DH.II.376). v&s.-else (8.d.),jf.l.^viR-

staaende, Paastand. {ænyd. glda. d. s.)

1) (til II. paa 1(1-4) j m. steds-bet.: staa
(støtte, hvile) paa (noget); nu vist kun
(emb.) i part. paastaaende brugt som adj.,

om bygning: som staar paa en vis grund;
paaliggende. (en) Ejendom . . med paa-
staaende Bygninger. JurFormularbog.^211.
Pol.^hl919.15.sp.4(i auktionsbekendtgørelse).

2) (jf. II. paa 8.1 samt II. paastaaende

;

m.h.t bet' udviklingen jf. staa paa (oldn.

standa k) i lign. anv. samt insistere (paa),

lat. in-sistere) overf., m. h. t. meningsgrund-
lag, standpunkt olgn. 2.1) f t aZ alm.: staa
paa (et vist standpunkt); holde fast ved
(en sag, et emne); holde sig til; (jf. bet.

2.8^ m. h. t. genstand for 'forsvar: her (var)
i Danmark (o: i 1530) fornemmelig Tolv
Lærde og Lærere, som forstoed og paa-
stoed Christi Sag mod Anti-Christen. Ty-
chon.AB.c2r. m. h. t. genstand for angreb,
kritik: Kongen (foranstaltede) offentlige
Disputatser imellem de Christne og Ma-
hometanske Lærere . . Man paastod mest
den Lyksalighed, som Mahomet lover sine
Tilhængere udi det andet Liv, og visede,
at det var kiødelige Løfter, alleene for at

lokke vellystige Mennesker til sig.Holb.
Hh. 1. 220. 2.2) (nu kun i mere formelt
(især jur., emb.) spr.) m.h.t. krav olgn.:

staa (fast) paa; holde fast ved; for-
dre (med eftertryk); forlange; kræve.
Christoffer Pedersen . . paastaar Dom over
Gert WestphsLleT.Holb.GW.V.3. jeg beder
. . at I . . ikke meer paastaaer begiærdte
FsLvevLT.sa.Usynl.1.2. *Hun paastod Rang
og Sted blandt dem i første Klasse, Stub.
104. Kapitainen (har) den Nat holdt den
ordinaire Vagt . . mere veed jeg ikke, om
af ham kunde paastaaes.S<am^e.i/.liO. Jeg
paastod . . at finde Veien paa min egen
n&&nå. JBagges.L.1.81. Hertug Valdemar
. . havde gjort Fordring paa hele Riget
og . . paastod Arveret til Als. Ing.EM.
1.65. Det er mig særdeles ubehageligt,
at De er her uden Deres Forældres Vi-
dende. Jeg maa derfor paastaae, De skal

taae. Oversk.II.246. jeg paastaar min For-
ring sat igennem: Barnet maa have en
Amme. Drachm.TJB.196. Finansministeriet
. . paastod sig frifundet. BerlTid.*/nl895.
Aft.Till.l.sp.4.

II
i forb. paastaa sin ret.

min reputation (tillader) ikke at fordøje
saadan foragt, men tilskynder mig at paa-
staae min rett, og at søge Øvrighedens
Bistand i denne S2ig.Holb.QW.(1724).18sc.
Ew.(1914). V.140. Hertug Valdemar (havde)
kunnet blive gammel og graa, uden at eie
en Fodsbred Land af sit Fædrenelehn,

havde han ikke selv som Dreng . . paa-
staaet sin Ret som en Mand. Ing.EM.1.66.
hun (vilde) ingenlunde paastaae denne Ret
i al Strenghed. Gylb.Xl.188. 2.3) som udtr.

for mening (ytring) om noget omstridt, tvivl-

somt olgn.: (med vægt) udtale noget som
værende (if. vedk.s mening) sandt, rigtigt,

faktisk; gøre gældende; hævde (3); ofte
m. bibet. af tvivl hos andre om rigtigheden

10 af det hævdede: hævde i (sandsynlig, utvivl-

som) strid med de faktiske forhold, (i talespr.

kun m. inf. ell. især då-sætn. ell. pron. (i alm.
detj som obj. ell. (sjældnere) i pass. som
subj.). disse tvende, som han har udlagt
at være i Ledtog med sig, paastaaer, at

han er fra sig selv. Holb.Hex.V.5. med al

Overtydningens Iver paastaaer (han)^ hvad
han i Førstningen selv kun ansaae for
Formoåmng.Rahb.Tilsk.1796.248. Intet i

20 denne Verden kan jeg mindre begribe,
end den Angest for at døe, som man
paastaaer almindelig (o: at være alminde-
lig). Bagges.L.II.319. han vedblev at paa-
staae sit Foregivendes Sandhed. Gylb.IV.
221. Idet de paastode (1819: sagde sig)

at være vise, bleve de BasLrer. Bom.1.22
(1907). det paastaar man

\
det paastaas

|

II
CP part. paastaaet brugt som adj., ofte

m. bibet. af tvivl, usandsynlighed. Han klam-
30 rer sig til denne paastaaede Uret som til

sin Retfærdiggjørelse. CPalM.0.460. Den
ofte paastaaede store Regelmæssighed i

Selvmord sstatistiken er . . en Mythe.T7e-
stergaard.S.15.

3) (jf. paa-falde 1, -gaa 2(i), -komme 2.i>

t om tilstand, virksomhed: eksistere; vare;
paagaa; staa paa. en meget Hidtzig
Feber . . som dog ey lengre end 7. 9. eller

11 Dage paa staar. Fflug.DP.1073. imedens
40 Auctionen paastod. Gram.Breve.282. Saa-
længe medens denne Traetat paastaaer,
skulle ingen nye Paalægge eller Forhøyel-
ser -paasættes. Slange.ChrIV.1090. Skynder
jer, imedens min Nidkierhed paastaaer.
Suhm.II.15.

II
part. paastaaende brugt

som adj. ved paastaaende Marked. LTid.
1737.414. under paastaaende Feber.TrondA
SelskSkr.y2.l66. ogs. (jf IL paa l.s;; til-

stundende; forestaaende. Kongen og Her-
50 tugen (blev) formanede . . at lade dend

paastaaende Hylding heroe. Slange.ChrlV.
192.
paa-sitaaelig:, adj. [p(oisdå'ali,o^s.på-]

(til paastaa 2; jf. II. paastaaende; i rigsspr.

nu kun i (tilfælde, der kan opfattes som
hørende til) bet. 3) 1) svarende til paastaa
2.1, i al alm. : som (med stejlhed, stædighed)
fastholder sit standpunkt, sin holdning; util-

bøjelig til at give efter; stejl; stædig; umed-
60 gørlig; haardnakket. Hvad Fru Helene havde

bestemt, gjorde enhver Indvending hende
kun mere paastaaelig i at udføre. /w^.F/S'.

1.72. „Min lille Jesus Christus," udbrød
(Jesu moder) t

„hvor kunde Du nænne at

fjerne Dig fra Din (moder)? . ." Men han,
der var paastaaelig som Drenge pleie at
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være, svarede trodsig: „hvad rager det

Dem, Frue?'* Goldschm.BlS.IV.304. sa.Hjl.

1.106. jf. bet. 8: En paastaaelig Dreng .

.

behandler man . . urigtigt, naar man .

.

bebrejder ham Utilbøjelighed til at er-

kende, at han har Uret. PMølLIL349. 2)
svarende til paastaa 2.2: som holder (strengt)

paa sin ret, sine krav; utilbøjelig til at slaa

afpaa ell. opgive sine krav; ogs. (dial.): for-

dringsfuld; gridsk. Min Principal er paa-
staaelig, og vil have den hele Summa.
PAHeib.Sk.III.23. naa, to Daler er ogsaa
Penge; hm — ja,Jeg vil ikke være t^vlvl-

stSLSLelig. Schand.TF.I.112. „Han var farlig

paastaaelig efter Jord,* sagde en anden
Husmand. sa.BS.436. en god Karl . . som
ikke var altfor „påståelig med Lønnen".
FrGrundtv.LK.57. 3) svarende til paastaa
2.3: som (stejlt, stædigt) paastaar, bliver ved
at paastaa noget; rethaverisk. Den Trætte-
kiære er sædvanligen paastaaelig. VSO. det
var jo igaar, nei bi nu lidt,^ at jeg dog
ikke er altfor paastaaelig, det er 4 Dage
siåen.Kierk.VI.278. paastaaelig indtil Stejl-

hed. £romoS'.7-D.6. jf. betl: jeg veed, at

han . . ikke var paastaaelig paa sin egen Me-
ning. JaeobLHielmst.éO. -s(taaelig-]ied,
en. (jf. -staaen-hed, -stand 3^ den egenskab
ell. det forhold at være paastaaelig (3). VSO.
(han) faldt besværlig med sin haardnak-
kede Paastaaelighed, Lyst til at dispu-
tere om Ubetydeligheder. Goldschm.III.
197. „Tildels har du vel Ret.« „Jeg har
helt Ret.« Hun tog hans Hånd: „Er du
vred på mig for min Påståelighed.« Børd.
KK.135. t -staaelse, en. vbs. til paa-
staa. 1) (sj.) til paastaa 1. Barnets Axler
(staar under fødslen) imod Beenene udi
Bekkenet . . Aarsagen til denne Axlernes
Paastaaelse er . . at Barnet kommer frem
paa siden. Buchw.JS.(1735).103. 2) <i^ paa-
staa 2(i): ci. 8. s. Paastand (1). (han) igien-
tog sin paastaaelse, at Jeg skulde gaaet
tilbage. JJuel.44. det Keyserlige Hoff har
paastaaet at være erkyndiget om (kreds-
dagenes sammentræden) y men haver dog
ved Stendernes een-stemmige Modsigelse
staaet fra saadan Paastaaelse. Holb.Anh.58.

jf. paastaa 2.3: visse vedtagne Sætningers
ivrige Paastaaelse.LTid.^ 75^.^59. 1, -staa-
ende, et. [-isdå-'ana] flt. -r. (ænyd. d.s.;
vbs. til paastaa 2) 1) (nu næppe br.) d.s. s.

-stand 1. Af saadant stolt og strængt Paa-
staaende kunde de Kongelige Danske Fuld-
mægtige ikke slutte andet, end at det
maatte for dennem være for tiiligt paa
Freden at tænke. Slange.ChrIV.661. Her-
tugen af Parma hans Paastaaende, at blive
ey alt for ringe hsindlet. LTid.1734.518. 2)
(nu sj.) d.s. s. -stand 2. efter Arabernes Paa-
staaende, skulde (Zoroaster) være enten
Eliæ eller Jeremiæ \yisei^e\.LTid.l751.21.
VSO. II. -staaende, part. adj. [-isdå-'ana]
præs. part. til paastaa (se u. paastaa 1 og S);
spec. (nu I br.; jf. MO.) til paastaa 2: d.s. s.

paastaaelig.
|t

d. s. s. paastaaelig 1. det vilde

være (farligt), hvis disse Neder-Saxiske
Bunds-Forvante vilde blifve saa stærk paa-
staaende i at fuldføre deres (beslutning).

Slange. ChrIV. 795. Commandanterne (bør

ikke være) alt for meget paastaaende med
Accuratessen . . Exercitien eller andre
Fointmer.MB.1741.802. Stenonius .. troede
at han ikke var Embedet voxen. Men da
Geistligheden blev paastaaende i sit Valg

10 . . maatte han give efter. Mall.SgH.573. jf.
paastaaelig 1 og 2: (bornholmerne) ere me-
get paastaaende paa deres Privilegier og
gamle Skikke. Thurah.B.41. \\ d. s. s. paa-
staaelig 3. (det skulde) ikke være meget
vanskeligt at faae (Don Quixote) til at troe,

at den første den beste Bondepige . . er
Dulcinea. Vil han ikke troe det, saa svær
jeg derpaa . . er han paastaaende, er jeg
det endnu værre. Biehl.DQ.III.79. Haner

20 ogsaa paastaaende, og i CoUegiet skal det
ofte komme til formeligt Skænderi. PF
Jac.Breve.90. MO. jf. paastaaelig 1 og S:

At de Norske ere saa meget paastaaende
paa deres meeninger troer jeg hos de
ileeste at være en ærlighed. Holb.DNB.25.
Lodde.(Skuesp.IV.300). en Pedant er me-
get paastaaende i sine Meeninger. Specta-
tor.77. -staaen-hed, en. ('„meget siel-

den.«MO.; „Talespr.« iewn; nu 1. br.) til

30 n. -staaende. || svarende til paastaa 2.i.

(ærkebispens) strenge Paastaaenhed i at for-

svare den Biskopelige Myndighed. Slange.
ChrIV.1293. Sielens kiønneste Egenskab
er Føyelighed, men Paastaaenhed den hes-
ligste. Jacobi.(Skuesp.IV.lll). uagtet de
Vanskeligheder, der ved nogen Paastaa-
enhed fra begge Sider, syntes at være i

Veien derfor, vilde (det indleverede skue-
spil) nok blive si^iilt. Rahb.E.IV. 417.

||

40 svarende til paastaa 2.3: paastaaelighed.
SorøSaml.I1.193. Biehl.DQ.III.79. Af en
vis Modsigelses-Aand, af Had til al dri-

stig Paastaaenhed over delikate Materier
. . disputerer jeg gjerne over philosophi-
ske Materier. Ørst.Br.1.39. jf. paastaa 2.i

og 2.3: Selvstændighed er noget ganske
andet end . . Paastaaenhed paa egne
Meninger. HGClaus. (ForSandhed. III. 52).
-stand, en ell. f et (JJuel.44. Slange.Chr

50 IV.18.485). ilt. -e ell. f d. s. (Thurah.B.206.
Høysg.lPr.4). {vbs. til paastaa 2; jf. Paa-
staaelse, L -staaende; tidligere sj. i flt, jf.
„uden Plur.«F50. MO.) \} (nu kun i mere
formelt spr., især jur.) svarende til paastaa
2.2: fordring; forlangende; krav; spec. (jur.)

om angivelse af det resultat, som vedk. part
ønsker gennemført ved søgsmaalet (krav om
udredelse af et vist beløb olgn.); især i forb.

som gøre ell. (jur.) nedlægge (3.3) jpaa-
60stand paa, sjældnere om olgn. Moth.S

742. Læs op for mig Hattemagerens Paa-
stand. Holb.Kandst. V.3. *Jeg aldrig sticker

Sverd i Skeeden . . før du fra saadan Paa-
stand stsiSier. sa.Mel.V.5. ved dette Ægte-
skab i sær finge de Danske Leilighed til

siden at giøre Paastand paa bemeldte Land
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(o: Lindsey). Suhm.Hi8tJ.312. Sophia Mag-
dalena . . giør . . Paastand om de endnu
ikke betalte ISOOO Rdr. Stampe.VI.lOl. den
i Indlæget nedlagte Paastand. Hylling.HJ.
27. Paastande, der ligger udenfor de ved
Underretten fremsatte, kan ikke uden Mod-
partens Samtykke nedlægges. LovNr.QO^^U
1916. §439. en med Grunde understøttet
Paastand paa Overgang til den næste Sag
]^siSiT)SLgsoTdenen.ForrFolketing.§26.jf.FoT-
dring 2.i slutn. : Hvilket Opholdssted, hvil-

ken . . Samling af Tilfredsstilleiser 1 En sim-
pel Vaaning . . hvor man uden Pral, uden
Pomp, uden Paastand, finder foreenet alt

hvad der svarer til Menneskets ædleste
Bestemmelse. Bagge8.L.I.104. jf.: Den be-
skedne paas tandfri (o: fordringsløse)Jom-
fru, bør vente og modtage rolig denne Na-
turgave (o: brystet), uden at vanhellige
den ved Toilétkonstlerier. Frank.KL.110.
2) til paastaa 2.8: hævdelse af en vis me-
ning, opfattelse; hvad man hævder som sin

mening, opfattelse; ytring, hvormed noget
paastaas; postulat, ingen er endnu kom-
men frem med noget Beviis, som kan
rokke min forrige FsLSLStimd. Éøysg.S.253.
løser denne Mands Baandl hans Paastand
er sand: Kongen af Danmark er her virke-
lig. Jn^.PO.1.88. tidt forsvarede (hun) de
særeste Paastande, som hun ved mindste
Modstand igjen lod fsåde.Winth.NDigtn.
242. jeg (har ikke) ventet nogen . , Ind-
sigelse imod en Paastand, vor Tid næsten
har hævet til et Axioms Uantastelig-
hed. Xe/im.III.ii. Paastand staar mod
Paastand (o: den ene paastaar et, den
anden det modsatte). Tre fra Landsholdet.
(1933). 35. det er en ganske ubevist,
urigtig, løs paastand

j 3) f d.s.s. Paastaae-
lighed. den yderligere Paastand, som fin-

des hos mange, der forfegte og vedblive
endog de urimeligste Meeninger. Speda-
tor.333. GJ -stemple, v. [-|Sdæm'6Z9] vis.

-ing. anbringe (som) stempel paa. Samtlige
Tanke skal være paastemplede Rumind-
holdet.Lovtid.l920.A.1625. PolitiE.Kosterbl.
^lol922.1.sp.2. -stikke, v. vbs. -ning (VSO.
Bardenfl.8øm.II.36.178). {ænyd.d.s.; d ell

fagl.) stikke (noget) paa ell! fast; fastgøre
(ved at stikke). vAph.(1764). paa hver
Krog er . . en Sild anbragt, eller som det
kaldes paastukket. Stibolt.SF.37. Denne Or-
den blev nu ved Bordet paastukket Hr.K.
C8tampe.Thorv.146. Paastikke .. en Ende.
Scheller.MarO. den paastikkende part,
(mods. halende part (se II. hale 1.8 slutn.)

;

jf.
Fastepart^ ^ den ende af et tov, som

fastgøres, „stikkes paa". Bardenfl.Søm.II.49.

II
paasy. (Kalk.V.834). jf. -sy slutn. : Som-

merfrakke . . paastukne Lommer og stukne
Sømme. PolitiE.KosterbUV7l925.1.8p.2. O
-jstr;irg©9 V- [-|Sdry-'(q)8] vbs. -else (1. br.)

ell. -ning (s. d.), jf. Paastrøg. {ænyd. d.s.; jf.
anstryge) paaføre ved strygning; stryge

(noget) paa. Farven er for tykt paa-
strøgen. 750. MO. (Moses har) indstif-

tet Paasken og Paastrygelsen af Blodet
(1819: Blods -Bestænkelsen;. Hebr.11.28
(1907). Malingerne . . er lette at paastryge
og dækker udmærket. JyllF."/6l934.Sønd.
24. GJ -stryg^ninj*;, en. [-|Sdry'qneix,

-isdryq'neii] vbs. til -stryge; ogs. (jf. An-
strygning^ konkr., om det paastrøgne stof
(lag); paastrøg. MO. Buntpapir . . Papir,
der er farvet eller mønstret paa Overfla-

10 den ved Paastrygning eller Trykning. Pa-
pirHaandbog.(1934).32. overf: denne Inde-
sluttethed . . hørte ikke med til hans in-

dre Sjæleliv; det var en Paastrygning, der
ved Tiden var bleven haard ligesom Ce-
mentet. Bergs.GF.II.193. -strøff, et. (jf.
-strygning samt Anstrøg; nu 1. br.) vbs. til

-stryge. VSO. MO. || nu vist kun konkr.,

om paastrøget stof (lag). Et let Paastrøg
af Vandfarve. T-SO. MO. S&B. især overf.:

20 anstrøg (3), i alm. m. bibet. af uægthed olgn.:

(falsk) skær; skin. Et Paastrøg af Lærdom
uden Grundighed. rSO. MO. S&B.
Paastyr, en, et. se Postyr.
paa-stævne, v. [-|Sdæu'na] -ede ell.

(nu næppe br.) -te (Moth.S753. jf. VSO.).
vbs. -ing (VSO. MO.). (jur.) bringe (en sag)

for rettens afgørelse ved (lovlig) stævning.

Hvad som ei er paastævnt, kan heller ikke
paadømmes. F/S'O. MO. Hylling.HJ.52. I

30 Almindelighed skal Retssager, inden de
paastævnes, først indklages for Forligs-
kommissionen.Jwri^'ormMZarfto^.^ 740. II t ap-
pellere; paaanke (2). Moth.S753. -stad,
et. {ænyd. d.s.; jf. Anstød; nu næppe br.)

vbs. til -støde (1): stød (paa ell. imod no-
get); især overf.: noget tilstødende (i alm.:

af alvorlig, skadelig art); paavirkning; gen-
vordighed olgn. Lad os kun saaledes . .

efterspoere, hvorledes alt er til, og er
40 samlet efter Plan og Hensigt, og til Be-

stand mod hvert FsiSistød.Bothe.Ph.L82. af

sit kraftfulde Temperament og Tilfældes
uventede Paastød blev (hun) mod sin Vil-

lie overrsLsket.Basth.Tale.(1796).16. Huller
(som) enten Tiden, eller udvortes Paastød
. . have giort (paa bygningen). Rahb.Tilsk.

1798.510. VSO. MO. -stade, v. [-,sdø?a8]

vbs. -ning, jf. Paastød. {ænyd. d. s.; jf. an-
støde) 1) (sj.) støde paa ell. imod (noget).

50 Paastødning. S&B. jf VSO. MO. 2) (jf.
-grænse; nu næppe br.) støde op til; grænse
til; part. paastødende brugt som adj.:

paa-, tilgrænsende; tilstødende, et Bierg .

.

fra hvilket hånd kunde betragte et eller

flere paastødende Riger. LTid.1726.343.
Gammel Torv . . tager mod Sex paastø-
dende GsLder.EPont.Atlas.II.116. Pl.Vil795.
om beboere (af tilgrænsende landomraade):
FsiSiStødendehodse\ere.Cit.l792.(AarbAarh.

60 1933.101). Politievennen.1798199.499. -sy,
V. vbs. -ning (s. d.). ({Q ell. fagl.) sy (noget)

paa, fast. (især ipass.). vAph.(1764). Støv-
letterne . . skulle (ikke) leveres med paa-
syede men med løse Stropper. MR.1830.
76. Legeb.II.118. i/". -stikke slutn.: Amts-
forvalteren havde anlagt Sportskostume —
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Knæbenklæder, graagrøn Jakke med paa-

syede Lommer og Sixpence. JacPaludan.

TS.192. -syfte, v. {fra sv. å-, påsyfta;

egl. 8a. ord som I. -sigte; vist kun anv.

af CPRothe, dadlet Priebst.Anmerkninger.

(1756).13) d. 8. 8. 1. -sigte. CPRothe.JN.233.
Den hidtil mod Landet paasyftede Ond-
skab skulde være ham skienket, men han
skulde strax pakke sig ud af sammel smst.

242. -syn, et. (nu ikke i rigsspr. -siun. lo

Holb.Jep.IV.6. LTid.1737.139). {ænyd. paa-
siun; egl. vbs. til -se; jf. -seende samt Aa-,
Ansyn) 1) (især tU; jf. dog Feilb.) om det

forhold, at en (person) ser paa noget (der

foregaar), overværer noget, er til stede som
tilskuer, iagttager, øjenvidne. Jeg vil for-

visse mig derom ved eget Paasyn. VSO.
||

næsten kun i forb. i ens paasyn ell. (W,
l.br.)ipsia.syn af en (Høysg.S.272. PalM.
VIII.209), mens en ser derpaa; med en som 20

tilskuer, øjenvidne (jf. lign. udtr. u. Aasyn 1,

Ansigt 3 og Øje/ Arius (skulde) offent-

ligen udi alles Paasyn . . indlemmes udi
Kirken igien. Eolb.Kh.211. Troen forme-
delst (Kristus) haver givet denne saadan
Helbredelse i alle Eders Paasyn (Chr.VI:
for alles eders øyne; 1907: i Paasyn af

eder si[le).ApG.3.16. *nys Kong Gustav
med sin flade Haand

|
Har givet mig et

Slag i manges Paasyn. IIauch.ÆA5. Baa- 30

den kæntrer, dens Besætning drukner i

deres Paasyn, som staar paa Stranden.
Drachm.LK.99. jf.: naar Trolovelses-Bæg-
ret er drukket og Ringene vekslet, med
gæve Mænd til Paasyn og Vidne. sa.

KW. 75. 2) \ (kontrolerende) opsyn; til-

syn. Det første Halvaar . . i Skolen
havde en ret ordentlig Gang, men med
Foraaret blev Undervisningen og Paasy-
net gradvis slettere og slettere. COtto.Af 40

mitLiv.(1879).38. -syning:, en- (^ eK.

fagl.) vbs. til -sy; ogs. konkr., om paasyet
stof olgn. VSO. MO. Kantebaandene (paa
sko) syes fast med stærk, sort Traad . . De-
res Paasyning kan ske . . med en Side ad
G2ingen.Skomagb.62. En kvik lille Riiche af

Foret dækker den indvendige Paasyning
paa Haandtaget. TidensKvinder.^Vil 930.28.

Il rl^ fastgørelse (paa noget) v. hj. af surrin-

ger olgn., fx. om anbringelse af længer og so

sejsinger paa kanoner, der skal hejses om
bord. Bardenfl.Søm.II.134. -sæt 9 et ell.

(1. br.) en (Politievennen.1798/99.734). {egl.

vbs. til -sætte; jf. I. Aasæt og Paasætning;
nu ikke i alm. spr.) noget, som sættes paa.
VSO. MO.

II
spec. (foræld.) om tilsætning

til spirituøse drikke, især om øl, anvendt som
tilsætning til brændevin (til fremkaldelse af
gæring), beskadiget (øl skal) udgives til

Brændevinsbrændere, som dog ikke maa 60

bruge det uden til F3LB.S2dt.Forordn.^^/6l755.

§17. Ved Konsten kan man give svageVine
meere Styrke, meere Sødhed og fix Luft.
De kan gives Styrke ved krydrede Paa-
sæt. IICLund.Samler.I.(1803).42. CABrøn-
dum. Kunsten at brænde Brændeviin.^ (1822).

48. VSO. MO. JieHil Paasæts-øl (Forordn.
''Vsl805.§10). H (dial.) d.s.s. 1. Aasæt. Feilb.

-sætning:, en. 1) CP vbs. til -sætte, (høvl-

spaanerne i fyrtøjet) slukkes alletider ved
Dexelens P&sisetmng. LTid.1724.104. Den
aftagne Hat beholdes ved Siden, med min-
dre Læreren giver Tilladelse til Paasætning.
Oymn.I.lll. Ansætning. Paasætning af Bo-
gens SiåeipSip. Papiriraandbog.(1934).8.

\\

m.h.t. farve (se u. -sætte l.i/ jf.: I Skov-
gaards Skyer er Farvepaasætningen
vidunderlig bred og sikker. Janus la Cour.
(BMagnussen.Janus la Cour. (1928). 31). 2)

(jf. -sæt; nu kun fagl.) konkr., om noget,

som sættes (lægges) paa. VSO.
jj (jf. u. -sæt;

foræld.:) Fremgangsmaaden med at be-
nytte Bærmen i Øllets Sted til Paasætning
i Brænderierne. Cirk."/8l810. \\ den af
bestemte vægtmængder bestaaende portion af
støbe- og raajærn samt brændsel, der ind-
kastes i lag i en kuppelovn. SaUXIV.928.
-sætte, V. part. -sat ell. (nu ikke i rigsspr.)

-sæi(Holb.Ep.lV.377. OrdbS.(Falster)), vbs.

-e\se(VSO. ABagges.JB.II.13. ,//•. Ildspaa-
sættelsej ell. -ning (s. d.), jf. Paa-sats, -sæt
{ænyd. d. s.; især O ell. fagl.) 1) m. steds-bet.:

sætte (fast), anbringe paa den dertil bestemte
plads. Der er ingen anden Forskiel imel-
lem mig (0: Pernille) og Cosmoligoreus,
uden denne, at hans Doctor-Hat erham paa-
sat af en Decano, men at min er paasat af

mig selv. Holb.Philos.IV.3. Emigranter . .

have paasat sig den hvide Cocarde og for-

enet sig med vore Fjender. Holst. Napol.
428. Brudgommen paasatte Bruden Rin-
gen. Goldschm.I.300. Dr. Pickles tager sig
til Brystlommen efter et . . Manuskript,
folder det ud, paasætter Lorgnet og taler.

JVJens.My.IIl.84. (et) Stykke Forsats-
papir . . paasættes en god Linje fra selve
RyggsJi (o: paa en mappe).Baandv.24. sæl-
ge noget til de paasatte Priser (0: de paa
de paahæftede skilte angivne priser). Ludv.

II
m. h. t. bajonet: d. s. s. opplante; især i

udtr. som (med) paasat bajonet. Det
belgiske Infanterigevær . . har med paa-
sat Sidevaaben en Længde af ca. 4 Fod
9 Tommer. DagNyh.'^V»1892.3.sp.6. Trop-
perne ryddede i en Fart med paasatte
Bajonetter Gader og Kajer. NatTid.^/il919.
M.5.sp.2.

II (jf. -hygge) m. h. t. bygningsdel
(overbygning), paasætte en 2den Etage.
MR.1844.340. \\ m. h. t. farve: lægge, sætte

paa; billedl. (jf. Farve sp.780^^^-): baade
jeg og du har bedrevet adskilligt Ont,
som vi ingen Farve kand paasætte. ÆToZft.

Plut.III.10. alle Farver paasættes (0: i

heltedigtningen) stærkere end i Historiens
Virkelighed. 7766?. B^. 67.

|| (jf. II. Ild 3 og
Ildspaasættelse^ m. h.t. ild. (især i forb.Wden
er paasatj. Der udbredte sig snart det
Rygte, at Ilden var jpsiSiSåt. IIauch.I.413.
Ho8tr.T.194. (det) var Skæve-Rasmus, som
havde paasat Ilden . . han vilde indebrænde
sin Mor. NKKrist.DD.10.

\\
paasat, (geol.) «

om aflejring: paalejret. Steensby.Geogr.142 V
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(se u. -lejrej.
||
paasat, (hot., gart) om

plantedel, der ikke har jævn overgang til de

tilhørende dele (men ser ud, som om den var
sat kunstigt paa). Blade (o: paa et æbletræ)

ovale . . med kort paasat Spids. CMatthies.

DF.I.31. 2) (foræld.) m. h. t. afgift: paa-
lægge (1.2.2). de skulde afskaffe alle de
Tolde, som de, uden Forlof og Tilladelse,

hafde ^SLSisa.ttSlange.ChrIV.1129. 1778 hav-
de Hr. Terkel Dorschæus paasat samtlige
Vindboer følgende Pengeudgift til de al-

deles nøgne Almisselemmer, nemlig 8 Mk.
8 Sk. AarbHards.1934.141. -sætter, en.

til -sætte 1; især (jf. Ovnsætter; hag.) i ssg.

Herdpaasætter, om hagersvend, der har
den bestilling at sætte rugbrødene i ovnen.

OrdbS.
paatage, v. ['pcoita'fqa); l.hr. 'på-] vbs.

G3 -else (se u. het.1.2), jf. Paatagende, (ænyd.
d. 8.; j/. antage)

1) CO m.h.t. dragt, (forandret) ydre, væ-
sen olgn. 1.1) (nu næppe hr.) i egl. bet.: tage

(et klædningsstykke olgn.) paa; iføre sig,

hånd paatog den herlige kiortel (1871:
tog Æresklædningen ^asi). Sir. 50.11 (Chr.
YI). *en Søn imod sin Fader

|
Paatager

Harnisk, og til Strid sig føre lader. BoZ&.
Satl.ASr. Nu paatog han Qvinde-Dragt,
og udgav sig for en Pige. Suhm.Hist.I.153.
*Blæs Kæmperne til Strid! Jeg vil

|
Imid-

lertid paatage (0ehl.S0.124: idrage) mine
Jern. Oehl.(18Sl).II.127. S&B. m. præg-
nant bet.: hans Sind (stod) mere til, at paa-
tage geistlig Dragt (o : at blive korsridder).

Gram.(KSelskSkr.IV.14). || m. refl. hensobj.

:

paatage sig (en dragt). Jeg har .. paa-
taget mig denne Dragt, at jeg ikke skulde
blive kiendt af Jiogeii.Holb.Masc.III.8. *Gid
jeg nu kunde selv paatage mig en Vinge,

|

Som Persevs eller og hin Dædalus tog paa.
Falst.Ovid.67. *Vor Glædes Soel paatog
sig Flor og SøTge-K\æåe.LTid.l758.346.
t.2) (jf.'pa.Sitagen) m.h.t. ydre (forvandlet)
skikkelse, væsen olgn.: antage (7.2). *I at

forgiøre Folk hun hafde ey sin Mage,
i

Hun kunde Skickelse af Ulf og Biørn paa-
tage. Holb.Paars.lS5. Jeg har vanæret min
høie Byrd ved . . at paatage en Træls Skik-
kelse. SwAw.J.i^^. *En Blomstgestalt du
maa paatage. Staffeldt.109. jf. Kødspaata-
gelse (sarrd Manddom 1): (den) guddom-
melige Persons . . Manddoms Paatagelse.
Eolb.Hh.I.221. 1 den første (prædiken) fore-

stilles Jesus som Saligheds Fyrste i Hen-
seende til sit Kiøds Paatagelse. XTitZ.i 756.

215.
II
nu næsten kun m. refl. hensobj. jeg

havde nær i en ulycksalig Tid paataget
mig en Secretaires Person. Eolh.Jep.Ill.4.
vi nar paataget os en Varulvs Skikkelse.
sa.IIex.IV.9. Satanas selv paatager sig

Skikkelse af (Chr.VI: forvandler sig til^

en Lysets Engel. 2Cor.ll.l4. DSt.1906.164.
spec. (jf. paatagen^ som udtr. for unatur,
forstillelse olgn. (se ogs. Mine sp. 111 ^^) : paa-
tage sig fremmede Gebærder, v^^/i.fi 759j.

Jeg maae tvinge mig til at paatage mig

en munter Mine, for ikke at bedrøve ham
endnu meie. PAHeib.Sk.IlI.28. *(med eet)

PaatogPigen ..sig etspøgendeVæsen.Oe/iZ.
NQ.2S0. ErlKri8t.BT.221. 1.3) f m. tings-

subj.: faa (en vis ændret beskaffenhed); an-
tage (7.8). Sygdommen blev en nervøs
Feber, der paatog sig en meget ondartet
ChsiraiCteGT.NyeHygæa.V.(1825).495.

2) overf., som udtr. for indtrædelse i et

10 vist pligt- ell. ansvarsforhold: paatage ell.

(nu næsten kun) paatage sig (noget).

2.1) (især W) i al alm.: forpligte sig
med hensyn til (noget); tage (ansvaret
for) (noget) paa sig; nu næsten kun m.
bet. af overtagelse af en pligt olgn. til fordel

for (aflastning af) en anden.
\\

(nu næppe
hr.) m. h. t. forbrydelse: erkende sig skyldig i;

tilstaa (at være skyldig i); ogs.: tage paa sig

(ved tilstaaelse i strid med de faktiske for-

20 hold). Er det Qvindis- Person, som sig

løgnagtig paatager Barnemoder at være.
DL.6—13—28. (ved at rømme bort) have
(de) paataget sig Sagen, saa de kan an-

sees, som coniQssi et cojrjiati. Stampe.1.95.

II
m. h. t. hyrde, straf, gæld, (nu især:) an-

svar, forpligtelse, skyld olgn. *Den Straf er

grusom ud at staa . .
|
Vil du (o: guds

søn) dig den paatage (Brors.28: dem 2ixi-

tage)? SalmEus.634.2. vil hånd paatage
30 sig Gielden og svare mig Renterne, har

jeg intet, uden hans Haand nødig. Eolh.
11J.III.6. gamle Mænd . . søge at paa-
tage sig de Byrder, som deres gamle
Skuldre ikke meer kand hære. sa.Ep.V.
213. *Hvor gierne vilde jeg da, for at

faae ham frie,
|
Paatage Skylden, den jeg

var uskyldig i? Qraah.FT.II.28. hun vil

redde min Ære ved at paatage sig Skyl-
den. Gylb.Novel.lI.248. jeg fortrøster mig

40 til at paatage det Ansvar. -ffi6r/c.7J/.550.

Folket . . nødte os . . til at paatage os en
Ed (Chr.VI: føre en eed over osj, som vi

ikke kunne overtræde. Jud.8.25. S&B. 2.2)

m. særlig forestilling om (tilsagn om) ud-
førelse af en vis (positiv) virksomhed (efter

visse aftalte regler). I Krigsforvaltningen
. . siges at paatage Capitulation , istedet

for at c3ipiiuleTe.MilTeknO.46. \\ nu vist

kun m.h.t. opgave, hverv olgn.: beslutte
50 ell. love at ville udføre, fremme, ar-

bejde for, tage sig af, sørge for no-
get, (nu især m. Arbejde, Hverv, Opgave
olgn. ell. m. tilsvarende pron. ell. inf. som
obj.). Attest, at han til den Reise, han
sig paatager, er beqvem. Lavsartikler^^/i

1707.§4. Endelig paatog sig en forfaren
Mand i Medicinen at curere ham paa en
underlig Maade.i?o/&.Je^.I7.5. komme un-
der folks critiqve at ieg havde paataget

60 mig noget som ieg ikke kunde præstere.
sa.Brv.87. Hertzberg . . har paataget at

lade disse Exemplarier herind komme
og distribuere. Gram.Breve.23. (han) paa-
tog sig dette Arbeide, som alle . . ansaae
for meget besværlig. CFBothe.JN.273. jeg

. . havde paataget mig (skuespillets) første

XVI. Rentrykt Va 28
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Indledelse paa BrædeTae.Heib.Pro8.IV.314.
KLar8.AH.74(8e I. Gelejde 1). paatage sig

Afsætningen af en Artikel. Ludv.
J|

(nu
1. hr.) part. paatagen brugt som aaj., om
virksomhed, tjeneste: som en har paataget
sig, valgt. Den Øe St. Domingue . . tiente

dem til en sikker Retirade i deres paa-
tagne Haandverk (o: sørøveri). LTid.1732.
797. Ugifte Korporaler kunne efter Ud-
løbet af den først paatagne Tjenestetid
antages til fornyet Tjeneste. Tjenesteregl.30.

paa-tagelig, adj. [pco'ta-qali, ogs. 'poo-

ita-'qali; 1. hr. djpå-] (jf. -gribelig, -mærke-
lig; <M0.; efter sv. påtaglig, no. påtage-
lig; især m (1. br.)) egl.: som man kan tage

(og føle) paa; haandgribelig (1.2-s). et Ind-
tryk af haandgribelig og paatagelig Vir-
kelighed.J'Lan^'e.MF.iåP. Højstrup er ikke
noget Luftslot. Men en paatagelig Realitet.

Bukdahl.ThomasOlesenLøkken.(1927).104. \\

især om foreteelse, udtalelse olgn.: som (ell.

hvis art) lader sig klart erkende; aabenbar;
umiskendelig; uomtvistelig. Skolens Forfald
var paatageligt. BiogrLex.XIV.336. denne
Dobbelthed i hans Tankegang . . rummer
ikke nogen paatagelig Selvmodsigelse.
Bode.KA.105. aabenlys, paatagelig Løgn
og BsLgvsLskelse.HarNiels.TT.III.159. som
adv.: (digtfragmentet kan sættes) i Forbin-
delse med Novellen hvorom et enkelt
Træk paatagelig minåer. VilhAnd.PM.il.
63. Starcke.(Tilsk.l903.194). jf.: den mest
fuldkomne Absurditet forbundet med
den mest fuldkomne Paatagelighed.
DagbV*-l2l895.Till.2.sp.4. -tagen, part.

adj. [-,ta-'q(8)n] (ogs. -taget. Oehl.ND.176.
Grundtv.Saxo.^131. OrdbS.(sjæll.)). intk. og
adv. -taget ell. (sj.) -tagent (Saaby.''), part.

af paatage (se ogs. paatage 2.2 slutn.), spec.

til bet. 1: som en person har paataget (sig);

næsten kun m. forestilling om tilsigtet til-

sløring (af vedk. person selv ell. hans følelser

olgn.), især om forstilt, unaturligt væsen olgn.

paatagen Person (o : rollefigur olgn.). vAph.
(1759). Gudens Tjener-Skikkelse er imid-
lertid ingen paatagen, men en virkelig.

Kierk.IV.221. \\ især til bet. 1.2, om væsen,
mine olgn. jeg (modtog) hans Tilstaaelse
. . med en paatagen Kulde. Kruse.Eros.79.
*Guderne . . | Nærme sig med paataget

|

Umeent Bisterhed. Oehl.ND.176. For hen-
des oprigtige Væsen var alt Paataget . .

utaaleligt. Mynst.Saml.JX. Hannes deels
virkelige, deels paatagne Yreåe. Hrz.ST.
336. Hun fandt hans Væsen paataget og
ska.h2igtigt.Pont.HK.114. (næppe i rxgsspr.)

om person : Han er noget paataget. OrdbS.
(sjæll). som adv. : Han var ikke fri for at
være lidt paataget forsoren. LuisBramsen.
0.23. IJohans.J.66. || om navn: fangeret;

opdigtet; falsk, jeg . . opholdt mig der
under et paataget Nsivn. Rahb.ProsF.1.72.
Meib.Poet.X.74. S&B. e.alm. -tagende,
et. [-ita'qana] (nti næppe br.) vbs. til paatage
(1-2): det, at man paatager sig noget. VSO.
O -tagen-hed (Heib.Pros.Vin.546) ell.

-taget-hed, en. (1. br.) den egenskab ell.

det forhold, at noget (i en persons væsen) er

paataget; forstillelse; forstilt, unaturligt væ-
sen. Selvskildringens Ufuldstændighed maa
ikke forveksles med Forstillelse eller Paa-
tagethed. Brandes. V.511. SophClauss.K.142.
I. -tale, en. {ænyd. d. s., glda. aatale, oldn.

åtala, ufordelagtig omtale, bebrejdelse; vbs.

til II. -tale) 1) (jf. I. -a.nke; isærjur.) sva-
10 rende til II. -tale 2.2: det at paatale noget;

ogs.: ytring, hvorved man paataler noget;
klage(maal); indsigelse; protest; anklage, tyve
Aars Hævd uden nogens Anke og Paatale.
DL.5—5—5. Denne Uskik fortjener en al-

vorlig Paatale. Heib.Intel.II.16. naar der .

.

gjøres Indsigelse, reises Paatale imod en
Forholdsregel. HNClaus.DaSpr.21. Paa-
talen af (visse) Forbrydelser er . . privat,

(af andre) offentlig. Goos.I.125. et utug-
20 tigt Skrift, der er under Paatale. iTørup.

111.316. han (forsvarer) Kingo mod den
gængse Paatale (o : „beskyldning") forVerds-
lighed. VilhAnd.Utt.II.258. Hvis (et) Med-
lem ikke retter sig efter Formandens Paa-
tale (o: af en utilbørlig ytring)^ fratager
Formanden ham Orået. ÉorrFolketing.§31.

2) (jf. -krav; sj., nu næppe br.) svarende til

II. -tale 3: krav; fordring, det spanske Hof
giorde Paatale paa disse Øer. Beiser.1.26.

'O de Danske Konger . . havde (aldrig) fra-

sagt sig deres Paatale (o: til den eng. trone).

Engelst.Phil.62. Leth.(1800). IL -tale, v.

[-ita'la] præt. -te ell. (sj.) -ede. vbs. (sj.) -elsc

O/.Paatalelsesfrihed. Sibb.Aa.1.227), jf.l.
Paatale. {ænyd. glda. paa-, aatale) 1) f om-
tale.

II
paatale vel, rose; anerkende; bil-

lige, (de borgere, der havde øvet kærligheds-
gerninger mod syge) burde at lønnis, og
kunde det ey vel blive paatalet, at de ge-

' o meene Borgere skulle staa for ved dem.
Pflug.DP.908. II

paatale ilde, omtale
ufordelagtigt; dadle; misbillige, mit Pro-
gramma blev undertrykt, og maatte ikke
komme for Lyset, og jeg overalt blev ilde

paatalt derfor i Byen. Overs.afHolbLevned.
127. denne Hovedaarsag, hvorfor Over-
settelser af mange saa ilde paatales. LTid.
1755.407. 2) m. bet. af dadel, misbilligelse

olgn. 2.1) t tale dadlende, krænkende om.
50 Bander nogen sine Forældre, eller den-
nem Ubluelig tiltaler, eller paataler paa
Ære og Lempe, miste Arv.DL.6—5—2.
2.2) omtale som noget utilbørligt, urigtigt (der
bør hindres); paaanke; klage over; paaklage;
spec. (jur.) om privatperson ell. dertil beskikket

myndighed: rejse, føre klagemaal over; ind-

bringe (for en domstol) til retslig forfølgelse.

paatale den tilføyede Skade. LTid. 1726.
248. den Ret at paatale Feilen og at giøre

60 Forslag til dens roelige Afhielpning.J5^rcfe-
ner.^r.5P. Skolen blev forsømt. I lang Tid
paatalte Ingen ået. Schand.0.1.35. Skam-
men for den fejlagtige Dom falder . . haar-
dere paa Ministeren, der paataler, end paa
Dommeren, der døminer. Hørup. 111. 314.
Sal'XVIII. 732. 3) O (nu 1. br.) m. h. t.



857 Paatale- Paatryk 858

ret(tighed): kræve anerkendt; hævde (2.i).

den, som i lang Tid har forsømt at paa-
tale sin Ret, har tabt samme ved sin Stil-

tienhed og Forsømmelse. Schytte.IR.V.187.

et Skrift, hvis Hensigt skulde være at

paatale een af (menneskets) væsentligste
Rettigheder, Trykkefriheden. Birckner.Tr.

Forord. Han paatalte ikke sin Ret, han
beraabte sig ikke paa sin Uskyldighed.
Kierk.Vin.330. MO. S&B. -tale-, i ss^r.,

især (jur.) til I. -tale 1 (og II. -tale 2.2;, fx.

paatale berettiget (LovNr. 90^^41 916. §812),
-frist (Sal.VI.945), -myndighed (Retssagen
var rejst af den øverste Paatalemyndig-
hed.Riget.''Vil911.1.sp.2. LovNr.250'hol932.
§765), -ret (BerlTid.^Na907.M.2.8p.6) o/l.

m -taler, en. [-jta-'lar] (1. br.) spec. til II.

-tale 2.2: person, der paataler. Rahb.Tilsk.

1798.500. Gennem hele sit Liv var han

d. 8. 8. -tegnelse (nu oftest konkr.). Forstan-
deren aflegger Aarlig sit Regnskab, med
Præstens Paategning til Amtmandens og
Provstens Approbation. Thurah.B.88. Den-
ne Journal underskrives af næstkomman-
derende og forelægges mindst een Gang
ugentlig Chefen til Paategning. -Barden/f.

Søm. 11.115. Panteobligationer skal have
Paategning om deres Inddragelse under

10 Overformynderiet, og Paategningen skal
tinglæses.JurFormularbog.^119. Paategnin-
ger, paa Dokumenter. LovL.X. 1051. || m.
angivelse af bemærkningens (paategningens)
indhold. De Lysthavende (maa) indsende
deres Begieringer paa Posthusene aabne
og uforseglede med Paategning, at (an-
søgningen) udi General Post-Amptet maae
Sinegges.LTid.1723.408. (pantsatte) Ob-
ligationer og lign. (maa) forsynes med

en stræng Paataler af enhver Bespottelse 20 en Paategning om Panteretten. Hage.*142
af det iiemge.JohsSteen3tr.JLQ.139. jf.
paataleberettiget: ham havde Fru Inge-
borg paalagt Hævnen, og han . . var den
rette Paataler. Tilsk.1917.11.221. \ -tan-
ke, en. som vbs. til -tænke, om det forhold,

at man paatænker noget; (paatænkt) plan.

ieg (haaber) at ieg bliver Arving til (N.N.8
samlinger) . . Men ieg ønsker allerhelst, at

(hans) Helsens fuldkomne restitution maae

overf.: (præsten er) ved Eed forpligtet til

at forsage denne Verden, saa Nærings-
veien, Geschåften altsaa gaaer under Paa-
tegningen Forsagelse af denne Verden.
Kierk.XIV.268. (jf. Anvisning 2; sj.) m.
prcep. paa: Gud . . fordrer Alt, men idet Du
bringer det, faaer Du strax, om jeg saa tør

sige, Paategning paa, hvorhen det videre
skal besørges. Kierk.IX.153. O -trodse,

længe endnu udsette Paatanken af saadan 30 v. (sj.) paanøde, paatvinge i ell. ved trods.

Beskiknmg.Langebek.Breve.470. -teg^ne, v.

(-itai'no] vbs.-e\sé(s.d.),'mg(s.d.). (ænyd.d.s.)

I) (jf. -mønstre 2; fagl.) forsyne med tegning
(mønster olgn.); tegne paa; især part. paa-
tegnet brugt som adj. en paategnet Lyse-
dug. NatTid.^y9l912.M. Till.l.sp.2. Kaffe-
dug . . ufærdig, de 4 Hjørner færdigsyet,
det øvrige kun paategnet. PolitiE.Kosterbl.

^V9l925.1.sp.2. 2) (jf. -skrive slutn.; især

(fortvivlelsen) vil end ikke i Trods rive
sit Selv løs fra den Magt, der (har frem-
kaldt den), den vil paa Trods paanøde
sig den, paatrodse sig den. Kierk.XI.184.
© -trae, v. [-[tru-'a] (1. br.) paanøde, paa-
tvinge ved trusler. *her staaer een . . hvis
Sværd

|
Sig aldrig lod paatrue Tavshed.

Tode.H.133. MO. Treenighedslæren . . blev
paatruet Kirkeforsamlingen i l^icæsi. Bøgh.

emb.) skrive en bemærkning, anmærkning, aqDD.1871.206. CP -trygle, v. [-|tryq'la]

erklæring olgn. (med navns underskrift) ell

blot sin underskrift paa et dokument (og
saaledes bringe det i formel orden, til embeds-
mæssig viderebesørgelse ell. til indehaverens
benyttelse). Ingen Domme maae execute-
res, uden de af den en Chef Comman-
derende ere jiSLategneåe. Søkrig8A.(1752).
§970. Winth.V.130. Øvrigheden . . skal
paategne Andragendet. LovNr.75''U1899.

(1. br.) paanøde, paatvinge ved tryglen. *Hvor
tit, hvor kiærligt har min (o: Jesu) Røst,

|

Paatryglet dig mit Haab, min Trøst, | Min
Lise for dit merte\Ew.(1914).IIL226. smst.

IV.205. VSO. MO. -tryk, et. (nu l.br.)

vbs. til -trykke; ogs. (konkr.) om herved frem-
bragt spor ell. mærke. vAph.(1759). Paa-
trykket af en blodig Haand var kj endeligt
paa hans ene LsiSir. NBlich.SL.10. Volar-

§29. ti (1. br.) m. obj., der betegner det skrevne 50 Manipulationen . . skeer ved et snart blødt
(paategningen). det ham fra Himmelen
viiste Kors med paategnet in hoc signo
Vinces. LTid. 1725. 52. Enhver Modtager
paategner Tiden for Modtagelsen og Af-
sendelsen (af rundskrivelser). Tjenesteregi.

108. -tegnelsie, en. [-itai'na'lsa] flt. -r.

(især emb.) vbs. til -tegne (2) ; ogs. ("j/". -skrift

j

konkr., om den paaskrevne bemærkning ell.

underskrift. Moth.P45. Jeg underskriver

snart haardt Paatryk med den flade Haand.
Weber.DendyriskeMagnetismus.(overs.l817).
§30. VSO. MO.

il
om mærke, tegn, ord, der

frembringes med et stempel, i et trykkeri

olgn. Paatryk af et Stempel, ilfO. et visit-

kort med Paatryk: Baronesse von Horsten.
Schand.SB.247. Buchh.SP.214. om tilføjet

(trykt) bestemmelse olgn.: Cancelliet kan
giøre et nyt Paatryk til Vilkaaret for en

ikke . . Hvorfor udkræves just min Paa- 60 Bogs Salg. Grundtv.B.IL285.\\ overf., m.h.i
tegnelse? Er det ikke nok med Deres?
BiehKSkuesp. VI.305). VSO. MO. Kuponer
maa kun mærkes med Krydser, ikke med
Maalcifre og ej heller indeholde andre
V2i^tegne\ser.Idrætsbladet.'^lxxl934.10.sp.2.

-teg^ning^, en. [- tai'nei\] flt. -er. (især emb.)

aandelig paavirkning. gav (det babylonske

fangenskab jøderne) kun det sidste Paatryk,
der behøvedes til at fuldende en natio-

nal Form?NTreschotv. ChristendommensÅand.
(1828). 16. holde sig fri fra alle Slags Ind-
tryk eller Paatryk, nu fra een, nu fra en

28*
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anåeiiSide.CiU855.(M0.). (j/. -trykke 2;

sj.) om paavirkning (pres, tryk), der øves

over for en person til fremkaldelse (frem-
tvingeise) af en vis mening ell. holdning (i

en sag): de Slutninger, (han) har draget
om, at Statsministeren SKulde have øvet
noget Paatryk overfor Overskyldraadets
Formand. NatTid.^ktl928.M. 5.sp.5. Jern-
baneT.'^/iil934.5.8p.2. -trykke, v. -ede

ell. (spec. i fagl. bet.) -te. vbs. -ning (VSO.
MO.), jf Paatryk. (ænyd.d.s.) 1) (anbringe,

fremkalde mærke ell. spor ved at) trykke

(noget) paa ell. imod en ting. Han greb den
lille Haand . . og paatrykte den et langt
~_ ~ "

"

11.12.
li
især (fagl

"

anvendelse af stempel, trykpresse olgn. Man
Kjs.Blich.(1920).XI.12. \\ især (fagl.) m.h.t.

kiendte Eieren ved det paatrykkede Mær-
ke. VSO. alle skulde nave deres Fløjl

„trykt i Blommer" . . denne Paatrykning
(er) undertiden . . bleven foretaget her i

Landet. TroelsL.IV.117. Cellophan . . lader
sig let paatrykke baade Bogtryk og Lito-

grafi. PapirHaandbog. (1934). 34. visitkort

med paatrykt navn
j || (jf.bet.2) billedl. (CO),

i udtr. for at give noget et vist præg: paa-
trykke noget et præg, segl, stempel, sær-
præg olgn. *Alt, hvad hans skabende Aand
har paatrykt sit evige Stempel, | Flytter i

Templet da ind til uforgængeligt Liv.Holst.
D.Il.36. hendes Charakteer paatrykkede
vort Huus hendes eget Stempel. HaMc/i.

MfB.199. du, som paatrykker den afpas-
sede Ordning Seglet (Chr.VI og 1931 af-
vig.). Ez.28.12. Skovenes Mængde og Ud-
strækning paatrykte . . Landskabet sit

Særpræg. TroelsL.1.17. 2) (nu sj.) overf.,

om aandelig paavirkning, aandeligt tryk; jf.
paatrænge: paatrykkende (o: (i øjeblikket)

alvorligt tyngende, trykkende) Gjæld maatte
afgiøres forinden min Faders Afreise. CH
nolten.0.24. \\ i forb. paatrykke en noget,
paanøde, paatvinge en noget (især en mening
olgn.). han (kan) lade, som at man mod
hans Villie vil paatrykke ham en Rang.
Holb.Philo8.lv.6. man kand paatrykke Ung-
dommen de allerselsomste og u-menneske-
ligste Meeninger. 8a.MT/i:r.55. intet, som
skal have aandelig Værdi, kan paatrykkes
udefra. DagNyh.Viil913.1.8p.5. tU -trylle,
V. [-itryl'a] (jf. -hekse; 1. br.) paaføre ved
trolddom, trylleri. Stemoderen og hendes
Datter . . have taget Hævn for hendes
ugengældte Kærlighed til ham ved at paa-
trylle ham denne Længsel. AOlr.DFU.52.
G) -træff'e, v. (1. br.) træfe (støde) paa;
møde (tilfældigt). Larsen. || især i part.
paatruffen brugt som adj. Den (ved en
udgravning) sidst paatrufne Stensætning
viste sig at være CentralgTSLven. AarbKbh
Amt. 1931.186. -trække, v. vbs. -ning
(Huusholdn.(1799).III.15L MO.). 1) ((H
ell. fagl.) i egl. bet.: trække (noget) paa.
vAph.(1759). Instruction angaaende, hvor-
ledes Lædertøiet med Tornyster . . skal
paatrækkes og hæres. MR.1850. 350. Paa
det ene Forestængestag . . er paatrukket

paatrænjB^e

Løjerter til Sejlets Underslaaning.jBarden/?.
Søm.1.82. 2) t anden (uegl.) anv. 2.1) (sj.)

faa udbetalt, hæve (en del af) et hos en
anden henstaaende (hos en anden deponeret)
beløb; „trække paa". Anvisning (er) et Do-
kument, hvorved Udstederen (Assignan-
ten) anmoder den paatrukne (Assignaten^
om at udbetale et Beløb. Sal.1.943. 2.2) f
paatrække sig (noget), paadrage (3) sig.

10 jeg (sagde) at jeg var kommen hid med
faa Penge, at jeg ikke agtede at paatrekke
mig nogen betydelig Gield. CPRothe.JN.
159.
paatræng^e, v. ['pcoitrBn'a, Z. 6r. 'på-]

-te (tidligere ogs. skrevet -de. Slange.ChrIV

.

417). vbs. -else (s. d.), jf. L Paa-trængende,
-trængsel, {ænyd. d. s.; jf. ty. an-, auf-drån-
gen, -dringen)

1) (nu næppe br.) trans.: paatvinge;
20 paanøde. \.\) m. alm. tings-obj. (pengene

vilde blive) Undersaatterne . . paatrængde
for dend høye Priis, som Prægen eller

Stempelen uåviisde.Slange.Chrl V.218. Han
søger at paatrænge Folk sine slette Vare.
VSO. 1.2) m. abstr. obj. mange nye Paa-
fund. Trængseler og Randsagninger, un-
der Skin af Told-Rettighed, var de Svenske
Undersaatter i Øresund paatrængde.S/aw^e.
ChrIV.1219. Grimm (vil) påtrænge Sproget

30 et nyt (betoningssystem) af sin egen O^^-

finåelse. Bask.Hermod. 1825 -26.84. || især

(jf. paanøde 2) m. h. t. forestillinger, menin-
ger olgn. Hvad Author herudi opregner,
søger hånd ey at paatrenge nogen uden
Beviis. LTid.l 727.709. Blich.(1920).XXX.
59. Jeg vil ikke paatrænge nogen Anden
min Mening. CBernh.NF.VI.9. Hvad der
ved Samtaler skulde indledes . . ved Fe-
stens hele Tone paatrænges Gemyterne,

40 var, at Etatsraad Krog, naar hans Parti
sejrede ved de forestaaende Valg, havde
berettiget Adkomst til en fremragende
Stilling. Goldschm.VII.631. 1.3) m. h. t. per-
son: paanøde (4). Superintendenten maa ej

Sognepræsten nogen Capelian paatrænge.
DL.2—14—7. uden Stændernes Bevilning
vilde (han) paatrænge dem sin Fætter .

.

til Konge.Holb.DH.1.584. Slange.ChrIV.4.
Adelen og Folket af Nørre-Jylland vilde

50 ikke lade sig paatrænge nogen ny Herre
af Greve GeeYt.Wand.(Bahb.LB.L69). jf.
bet. 3.1: dersom han imorgen paatrænger
dig sit Selskab, saa siig . . at du frabeder
dig al videre Nærmelse fra hans Side.
Gylb.(1849).XI.145.

2) (jf. indtrænge 2; nu vist kun som part.

adj., se bet. b) intr.: trænge (haardt)
paa; trænge frem. 2.1) om levende væsen.
I Begyndelsen . . vigede de Danske no-

60 get tilbage , indtil de Svenske i temme-
lig Mængde pasitrængte. Slange.ChrIV.285.
Vagten (skat) holde Orden imellem de i

Mørket paatrængende Vogne. Skr.(MR.)
^Iil782. (jf. bet. 2.%) som udtr. for (under
fysisk anstrengelse øvet) pres paa de indre
organer: Tarmene lode sig vel . . efterhaan-
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1

den indføre, men ved Hestens stærke Paa-
trængen traadte de ligesaa hastig ud igjen.

CQRafn.(Phy8Bihl.IU.329). \\ overf. : trænge
paa med anmodninger, overtalelser olgn. (Gu-
stav Adolph) paatrængde . . at Kongen ville

sende hannem . . de Besværinger, som
hånd hafde imod Sverrig. Slange. ChrlV.
417. 2.2) om ting. et BroKbaand (skulde)

modvirke Tarmenes Paatrængen. BiblLæg.
XXI.493.

II overf., om (ugunstig) skæbne-
tilskikkelse: være for haanden; true. naar
Nøden paatrængte. Slange.ChrIV.684.

3) (Jt- paanøde 5; især {D) refl. paa-
trænge sig, trænge sig (ind) paa. 3.1) om
(paatrængende) person. Grev F. L. Stolberg
(var) over Tabet af en elsket Hustru .

.

i en Sindsstemning, der ikke tillod mig
at paatrænge mig hsLm.Bahb.E.III.347.
Det er hans Skik at paatrænge sig i Huse,
hvor man slet ikke skiøtter om hsnn.VSO.
Jeg vil ikke paatrænge mig en Mand, der
«nsker at bryde vort Baand (o : en forlovelse).

Gylb.(1849).XI.190. Drachm.E0.360. Han
kunde jo som Sognepræst godt være gået
derop uden særlig Opfordring; men han
fandt det urigtigt atpåtrænge sig.Rørd.EK.
60. 3.2) (jf. paanøde 6^ om forestilling olgn.,

8om man ikke (let) kan afvise, skyde fra sig.

det er min Skik . . at sige mine Venner,
hvad der levende paatrænger sig mig i

deres Selskab. Grundtv.B.II.197. der er et

Veemod, som paatrænger sig selv den
Letsinåigste.Mynst.Betr.I.80. Blich.(1920).
XIV. 38. Den Opfattelse maatte . . paa-
trænge sig, at Linjen kunde være et YdX-
sum. HBrix.AP.1.48. jf. bet b.s: Stof og
Emner har paatrængt sig mig. Ikke en
Dag er jeg fri for deres Banken ipSia..Schand.

0.II.2. ingen havde Lov at sige ham (o

:

foredragsholderen) imod, selv naar Spørgs-
maal eller Indvendinger paatrængte sig
stærkt. EBrand.TJB.12.

4) (1. br.) pass. paatrænges éll. (nu vist

kun) være paatrængt, tiltrænges; paa-
kræves; være paakrævet, nødvendig. Ulejlig-

heder som (salt-)YddT\Let foraarsages . .

ved de udlærte . . Arbejderes Afhentelse
til Militair-Tj eneste, naar de ved Værket
meest paatrænges. MiJ. i 780. 775.

||
part.

paatrængt anv. som adj. et højst paa-
trængt Forskud. TroelsL.BS.IIL171.

5) {jf. paatrængeli^ samt ty. (an)dringend)
part. paatrængende i særlig anv. som adj.

5.1) om person(s væsen).
\\ (jf. bet 2.1 slutn.

samt indtrængende u. indtrænge 4.2^ som
trænger (stærkt, stærkere end før) ind paa
en med anmodninger, overtalelser olgn.; ind-
trængende. Frederik (paatrængende). „See
endelig til, at De kan faae ham ud. Lad
ham ingen Ro, før De faaer ham med."
Hrz.1.229. (oversættelsen) sendtes til Ud-
giveren af „Portefeuillen" med paatræn-
gende Forlangende om, at den optoges.
HCAnd.XI.262. \\ især (i alm. spr. kun) sva-
rende til bet. 3.1: som (paa en besværlig maade,
hensynsløst, vedholdende) trænger sig (ind)

paa (en person); som stadig holder sig i ens
nærhed ell. indfinder sig ukaldet, uden til-

ladelse, imod vedk.s ønske, og volder besvær
ved sin nærværelse, sine henvendelser, anmod-
ninger olgn.; anmassende; nærgaaende
(jf. paagaaende u. paagaa 1) ; ogs. om ad-
færd, ytringer olgn. vAph.(1759). jeg har
fulgt Jer i Hælene som en paatrængende
Kravsmand, for at faae den Gjeld betalt.

10 Ing.PO.I.109. VSO. MO. en Tegnelærer .

.

viste ham (o: en studeret lærer) en paa-
trængende kammeratlig Venlighed.Sc/iancZ.
TF.11.365. som adv.: Af Væsen er han
skabagtig og paatrængende høflig. Esm.I.
77.

II
anv. som subst., om person, ^saa har

man Ro
| For de Paatrængendes Miner,

|

Som vil see, hvordan de Nygifte boe.
Heib.PoetX.280. Brandes. X. 15. 5.2) dels

svarende til bet 3.2, dels som overf. anv. af
20 bet. 5.1, om (ydre) forhold: som paatrænger

sig ens sanser ell. følelser; som gør sig gæl-
dende med stærkt virkelighedspræg, frem-
kalder uundgaaelige, stærke indtryk, virker

voldsomt; anmassende; brutal; uafvise-
lig. Mørket fremhæver Lyspartierne og
giver dem et vældigt Relief, en ejendom-
melig paatrængende Yirkelighed. Beckett.

VK.226. vægfarven er absolut ikke paa-
trængende

i
som adv.: et Par store Stuer,

30 hvor han syntes, at Lyset brød altfor raat
paatrængende ind. Schand.VV.227. Vers,
der ikke paatrængende henledte Tanken
paa Guldalderens Digtere. Pol.^'^/i2l927.12.

sp.4. 5.3) („i Dagbladene og Forretnings-
sproget efter 1850." Levin.; jf. bet. 5.2; især
19 j om forhold, opgave, krav olgn. (ofte spec:

af en ubehagelig, vanskelig art): som træn-
ger sig paa, før sig gældende og kræver
(snarlig, øjeblikkelig) handling til ændring

40 af de foreliggende forhold (udførelse af en

ifligt, imødekommelse af et krav olgn.); som
ikke taaler henstand, udsættelse; uaf-
viselig. I særdeles paatrængende Tilfælde
kan Kongen, naar Rigsdagen ikke er sam-
let, udstede foreløbige Love.Grundl.(1849).
§30. Øieblikkets paatrængende Krav.Lehm.
11.26. en paatrængende Reform, ievin.
den Sum, der (blev) tilovers, naar de mest
paatrængende Gældsposter var bleven kla-

50 rede.Pont.HK.l 29. Maaske kan De . . laane
mig femogtyve Kroner nogle Dage. Jeg
har paatrængende Udbetalinger! Tawdr.zT.
75. paatrængende Forretninger,iw^t^ som
adv.: Synden . . betegner en saadan Mod-
sigelse indenfor denne Verden . . at en nær-
mere Forstaaelse heraf melder sig som paa-
trængende nødYendig.Krarup.L.297. D&H.
t paa-trængelig;, adj. (jf. ty. auf-

dringlich) paatrængende (se paatrænge 5(i)^.

60 (hunden) foer med Hæftigned løs paa det
paatrængelige Gaardkræ. Kiel8en.A.56. jf.
Paatrængelighed. smst.l8. -træiig:el-
se, en. [-jtrBix'aTsa] (jf. -trængsel; nu næppe
br.) vbs. firpaatrænge (2.i, 4.i), om den virk-

somhed ell. det forhold at trænge (sig) paa;
ogs.: paatrængenhed. det Romerske Cleri-



863 Paatrænsende Paavente 364

cies Fsia,tTenge\se.LTid.l725.35. I. -træn-
irende, et. [-itrsi['Qn9] (nu ikke i rigsspr.)

d. 8. ved sine "Creditorers paatrengende
bliver (han) obligeret at gaa fra Gaard
og Gods. Citl?36.(JySamL4R.III.242). II.

-trængende, part adj. se paatrænge 5.

-trængen-hed, en. den egenskab ell. det

forhold (hos en person) at være paatrængende.
Kielsen.A.59. Det er, ved Gud! ikke saa let

at vogte sig for Mandfolks Paatrængen-
hed. Gylh.(1849).IV.216. Jeg har altid væ-
ret en Hader af den Paatrængenhed, der
stormer ind paa berømte Md&nå. Krøyer.
Er.U5. Luc.ll.8(1907). Uden Paatrængen-
hed, næsten beskedne, kom de (hende)

i Møde. CFMortens.EF.?0. -trængisel,
en. (jf. -trængelse; nu næppe br.) vbs. til

-trænge (2). Vehernes Paatrængsel.^Mc/it<;.

J8.(1725).33. -tTinge, v. [-|tveii'o] vbs.

(8j.) -else (Argus.l771.Nr.49.3). tvinge (en

noget) paa; ved tvang bringe (en) til at mod-
tage, antage (noget), (især svarende til -nøde
2 og S). Falst.0vid.112. det er Frygt . .

der paatvinger Pigerne denne større Sæde-
lighed. JBa;i6.TiZsfc.i7Pi. ^05. Ti (sælgere)

vude paatvinge os Uhrkiæder, ti andre
Skoespænder.Ba^^es.i)7.1Z.78. Folket vil-

de ikke lade sig paatvinge en Forfatning,
som det ikke selv havde valgt. 7)80. Val-
get blev mig paatvunget. ^o/bedJ-Hanse?2.

KA.I.213. ogsaa hun vilde komme til at

vække hans Lede, som Kvinder altid havde
gjort. Leden ved det Hoveri, Naturen
paatvang. Leden ved ikke at kunne være
ren og sjælelig. JacPaludan.UB.328.

|| (jf.
paanøde 4:) m. person-obj. (de) Evangeliske
(vilde) ikke . . lade sig denne (o : en katolsk

præst) ]psLSitymge.LTid.l7é:4.398. Horreb.
11.367. (den fattige dreng) havde haft
følgende Extraglæder: at kjøre som paa-
tvungen Gjæst i Slæde med tre „fine"
Drenge (osv.).Schand.IF.297. \\ tU re^. paa-
tvinge sig, dels (j/. paatrænge 3.1 ; l.br.)

om person. S&B. dels (jf. paatrænge 3.2)

om forestilling olgn. En Overbeviisning,
saa uimodstaaelig, at den nødvendigen
maatte paatvinge s\g^nh.veT.Mynst.(MO.).
da jeg . . listede mig hjem, paatvang Mas-
ser af Vers . . sig min Hukommelse.(ScAaw<?.
0.1.33. -tviTle, V. [-jtviu'la] (ænyd.d.s.;
nu næppe br.) drage i tvivl; tvivle paa ell.

om; betvivle. Mæcen's Deeltagelse i det
actiske Slag, som nogle have villet ^aa.-

isvivle. JBaden.Horatius.1.463. At jeg mid-
lertid skulde have givet min Fader en
meget . . udførlig Underretning om Ud-
faldet af denne Audients, vil jeg meget
paatvivle. Eahb.E.III.134. Mynst.BlS.II.
385. især i nægtende forb. : han (fortrøster)

sig til, at Troværdigheden i hans Fortæl-
linjg ingenlunde af Læserne skal paatvivles.
LTid.1744.495. det er . . ikke at paatvivle,
at jo den sande Religion altid vil faae de
fleeste Tilhængere. Storm. (Rahb.Min.1788.
1.82). MR.1850.322. præs. part. m. pass.

bet.: (den unge mands) ikke paatvivlende

gode Fremgang (vil det) glæde mig at er-

fare. Hiort.B.I.109. -tviTlelig, adj. [pw-
'tviu'lali; ogs. på-] (jf. upaatvivlelig ; nu
næppe br.) som (med grund) kan drages i

tvivl; tvivlsom, da Seieren ikke mere var
paatvivlelig, angreb Vicekongen de over-
blevne Skibe. Reiser.I.122. han vilde hel-

ler . . miste dette Skibs Rigdome, end
giøre Portugisenes Ærlighed paatvivlelig.

10 smst.143. smst.ni.219. I. f -tyde, v. {jf.
ænyd. ty(e) (en noget) paa, til glda. tyge,
vidne; se overtyde) sigte for; beskylde for;
tillægge, i hvad Ugierning man end vil

paatyde mig, da være langt fra, at jeg
skal understaa at forsvare mig. KomGrøn-
neg.II.251. Gram.D0.153. vi . . skal (ikke)

altid paatyde (forfatterne) Meeninger, som
de ey have havt i Sind. Spectator.144. IL
-tyde, V. [-ity'Qa] (hos sprogrensere; sj.)

20 antyde. Nærmere end her paatydet vil

man vel næppe kunne komme. HøjskBl.
1898.sp.l463. D&H. -tynge, subst. [llA.i]

(dial.) byrde; tynge; besvær; i forb. (være)
til paatynge. Junge. Maren vilde ikke
have Unger i Huset til Fasitynge. Bi8t.J,

196. -tænde, v. [-itæn'a] vbs. -ing. an-
tænde (l.i), især: ad mekanisk vej.

\\
part.

paatændt brugt som adj. S&B. \\ næsten
kun (fagl, ^) som vbs. Krudt, som bruges

30 til Ledeild, eller Paatænding, kan være
af en svagere SoTt.MR.1822.130. den fuld-
endte (gevær')Lsias . . gav (altid) sikker
Paatænding. Tilsk.1932.II.354. \\ hertil (ii)
Paatændings-ammunition, -apparat, -mekanis-
me ofl. Scheller.MarO. -tænke, v. [-itæix'^a]

{ænyd. d.s.) 1) (nu sj.) i al alm.: tænke paa
(noget); tænke sig (noget) som mulig(t). Hvad
jeg self paa min Side kand udrette eller

paatænke (o: udtænke, finde paa), skal in-

40 genlunde vorde sparet. Gram.Breve.114. Al-
drig blef nogen ret Fortrolighed at paa-
tænke, naar den Anden skulde besidde
den Tredies Gods.Slange.ChrIV.1168. smst.

857. 2) (især Q)) have (især: ikke fuldt ud-
formede) planer om; tænke paa (noget) som
en fremtidsplan, en kommende opgave; tænke
paa. han havde paatænkt at levere en
Critik over Afsluttende Efterskrift. Æ^ierfc.

XIV.353. man paatænker en revision, en re-
50 videret udgave af salmebogen

j jf.: denne
Opgave paatænkte han (0: tænkte han (sig))

i Begyndelsen ikke at overdrage til R.
JLange.J.126. \\ især (jf.VSO. MO.)ipart.
paatænkt brugt som ad,j. Torstensøn kom
til (den svenske admiral) for at beraadslaae
om den paatænkte Transport paa Fyen.
Slange.Chriy.1241. Realisationen af længe
paatænkte Flaner. Kierk.V.29. hun blev
lidt længere sammen med ham end paa-

60 tænkt.EBrand.UB.119. f -Tåre, v. {ænyd.
d.s.) tage vare paa; passe. Skipperen ('sA:«/^

lade den Syge komme i Landet, og be-
stille hannem Herberge, hvor hånd kand
paavaris og forsørgis med Lys og Kost
til Nødtørftighed.Z)X.4—i—5i. L -vente,
et. {vbs. til II. -vente; sj.) det forhold, at
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man venter (paa), forventer noget; forvent-

ning, man bør ikke udsætte Affedtningen
(o: af en sommerfugl) under det Paavente,
at man senere kan fjærne Olien. Fedders.

SJ.97. spec. i forb.i paavente af, i for-

ventning om. han disponerer i Påvente af

senere at blive E'ier. EMøller.Tinglysning.

(1897).124. De allerfleste Kul- og Koksim-
portører ligger for Tiden med store Lagre
af al Slags Brændsel,— Varer, som er taget

hjem i Paavente af Vinterkulde. Frederiks-

havn8Avis.Vil934.é.sp.2. II. -vente, v.

[-|Væn'<Z9] vhs. -ning, jf. I. Paavente, (sj.)

vente (paa). Dette blef vel lofvet, men i

nogle Dage paaventet og efterbiet. Slange.

ChrIV.958. en Expresser fra Holland an-

kom, og tilbragte Staternes Gesandter den
nye længe paaventede Befalning.8m8^J55^.

II
spec. : vente som en fremtidig mulighed ell.

sandsynlighed; paaregne, en Indsættelses-
forretning, der kun vil kunne påventes i

Medfør af et . . skriftligt Giundlag.EMøller.
Tinglysning.(1897).66. -virke, v. vhs. -ning

(s. d.). (jf. SV. påverka samt hosvirke og
paaindvirke; mindre hr. endnu i 1. halvdel

af 19. aarh., jf.VSO. i¥0.(„Oftest i part.");

if. VSO. (u. Paavirkningj fortrinsvis om
virkning „i det Udvortes") øve (ind)virk-

ning paa; virke (ind) paa. naar en Strøm
af tiltrekkende Materie fra Soelen, og een
fra Himmellegemet møde hinanden, da .

.

bliver (o: opretholdes)^ i Følge Naturlove,
den Ligevægt, ved hvilken de virkende
og paavirkede Legemer holdes i Ordning.
Rothe.Nat.1.355. Villien kan paavirkes af

Frygt for borgerlig Straf . liToi^i^^;. Om^/"-
sindighed.(182é).69. Naar en Sten kastes
mod en Mur, da paavirkes Stenen helt
igjennem, alle dens enkelte Dele.JakKnu.
LF.141. Som bekendt løber det En ogsaa
„koldt ned ad Ryggen", naar man paa-
virkes stærkt ved Synet af noget ophøjet
Skønt. OBloch.D.U.164. Hvorledes mener
De .. at Statsbanernes Konkurrence vil paa-
virke Sporvejenes Rentabilitet PJerwoowe
T.^/iil934.6.8p.2.

II
nu især dels som udtr.

for en persons ell. retnings aandelige (be-

stemmende, inspirerende) indflydelse paa en
anden, en oftest varig bestemmelse af dennes
aandsretning olgn. de føle sig . . paavirkede
af en sjelden og høitbegavet Aand. Heib.
Intel.II.292. (digtet) manglede egenlig Ori-
ginalitet, Man kunde mærke, at (dets forf.)
bevidst eller ubevidst var paavirket af
Ewalds „Rungsteds Lyksalighed". Gold-
8chm.VII.327. Da er Overlærer K. sande-
lig ikke paavirket af nyere Strømninger.
Schand.AE.357. Eøffd.DF.31. dels om spiri-

tuøse drikkes indflydelse paa et menneskes
(mentale) tilstand. BerlTid.'''>U1928.Aft.2.
sp.l. især i part. paavirket brugt som adj.

ingensinde har (jeg) set Bedstefader be-
ruset eller blot paavirket af Drikkevarer.
NLassen.Erindringer.I.(1918).39. mange af
(karlene) var allerede synligt paavirkede
af S]^intns.JørgenNiels.0.92. i alm. abs.: i

lettere grad beruset. Jeg mindes aldrig at
have set min Fader med den letteste An-
tydning af en Rus efter Festspisninger,
men Kaptejnen var meget tydelig paa-
virket, naar han kom h\eni. Schand.0.1.30.
i temmelig paavirket tilstand rejser (sel-

skabet) sig fra hoTdet.FBrandt.SK.317. Po-
litiadvokaten: . . Var Fru K. paavirket? . .

I Motorsager er der mange Grader, bl. a.:

10 Let paavirket, paavirket i middelsvær Grad,
i svær Grad og heinset. DagNyh.^^U1934.
13.sp.2. -virkelig:, adj. [ip(n,vtr^8li, pco-

'vir^eli; ogs. (')på-] (især O) spec. om per-
son: som (let) paavirkes, lader sig (varigt)
paavirke af andre, (ofte i forb. let paa-
virkeligj. ved klare Grunde skal jeg altid

være . . paavirkelig. Brøchner.Tv. 7. Jeg
har jo hørt og læst, at det Graa er det
virkelige Livs Farve. Der var en Tid,

20 jeg troede det . . let paavirkelig som jeg
er.Schand.O.II.2. den Stemning, Omgivel-
serne meddeler ethvert paavirkeligt Sind.
Brandes.XI.147. Drachm.STL.15. j/.;Drach-
manns Paavirkelighed og Letbevæge-
\igy.ed.Brandes.lII.99. smst.XI.215. -virk-
ning:, en. flt. -er. (især W) vbs. til -virke:
(ind)virkning paa en ell. noget; indflydelse,

(ofte i forb. som (være) under paavirk-
ning af ell. fraj. Den sandselige Villie .

30 underkaster sig de smerteligste Paavirk-
ninger for at undgaae (døden). NTreschow.
Den menneskeligeNatur. (1812). 343. Dence
Beskaffenhed er kun en Følge af Luftens
Paavirkning. FiSO. en Dame (kom) ind ad
Døren, og skjønt Størstedelen af hendes
Skikkelse hurtig blev skjult af Mængden,
følte jeg en Paavirkning, som jeg ikke
var istand til at forklare mig. Goldschm.
yi.274. Da han standsede hende i Haven,

40 var han endnu under Paavirkningen af

den lette, men stimulerende Champagne-
rus fra Middagen. Schand.IF.349. i alle

de finske sprog (finder man) en stærkere
eller svagere . . påviikning fra slavisk,
tildels også litauisK side.VilhThoms.GS.3.
Ødelæggelse (af varer) ved Paavirkning
fra andre Varer (i et skib). Lærebog i Ean-
delS' Teknik. (1925). 501. || spec. om (varig)
indflydelse paa en persons aandsretning olgn.

50 Kierk.VL213. Som de andre slaviske Ho-
veddigtere . . undergaar Pusjkin en dyb
Paavirkning af Byron og maa igennem
dennes Indflydelse for at blive sig selv.

Brandes.X.460. -vise, v. [-|Vi-s9] vbs. -ning.

(ænyd.d.s.) 1) (nu især emb.) m.obj., der
betegner en (vis) ting ell. person: ved tegn
ell. ytringer angive noget som det, hvorpaa
det (i det foreliggende tilfælde) kommer an
(det paagældende, omtalte osv.); (med nær-

60 mere forklaring) anvise (8), udpege, paapege.
(naar) den Person, som han vil have ar-

resteret, gaaer forbi een af Vagterne i

Staden, da kan han trine til den Vagt-
havende Officeer, som ved Arrest-Sedde-
lens Forevisning er pligtig at indtrække
den jiSiSLYisteFeTson.CFRothe.JN.264. Ejen-
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dommenpaavises af EleTinåen.PoU^/il914.

21.8P.2. JurFormularhog.^329. || m. overgang
til bet 2; nu især i udtr. som: Man kan
endnu paavise Stedet, hvor denne Byg-
ning stod. ilfO. NaturensV.1934.17S. \\ spec.

om arrestant: vise stedet (og forklare ae nær-
mere forhold) for en begaaet forbrydelse.

Vidnet kunde ikke paavise Stedet, hvor
Gierningen var skeet VSO. Arrestanter
med Haandjern spyedes ud af en Droske lo

efter Paavisning. 0Bung.P.41.
||

(sj.) m.
tings-subj.: (ud)vise; være bevis paa. De fire

andre Afteners Indtægt indbragte Thea-
trets Kasse . . i Gjennemsnit hver Aften
317 Rdlr., hvilket påaviser et saakaldet
fuldt Huns. ABagges.JB.LTill.62. 2) (især

Hi) m.h.t.noget tvivlsomt, omstridt, for andre
ukendt: ved nærmere redegørelse, demonstra-
tion, argumentation gøre et forhold (en sam-
menhæng ell. eksistensen af noget) indlysende ; 20

godtgøre ell. bevise (eksistensen ell. tilstede-

værelsen af); eftervise; paapege. (især m.
bisætn. som obj.). Det kan mange Steder
spores og paavises, at disse øde Jorder
have tilhørt Byer. Olufs.(MO.). Dette an-
fører Suhm . . efter en Pavebulla . . som
han ikke nøiere har paaviist. Molb.EPl.49.
Læreren . . anvendte næsten hele Timen
til at paavise, hvorledes Alt i Naturen
gaaer efter uforanderlige Love. Goldschm. 30

Rjl.1.121. Heldigvis har dog den Slags
Forvanskninger gennemgaaende et saa ty-
pisk Præg, at de er lette at paavise. Sofus
Larsen.NielsEbbesensVise.(1908).6. Da Ar-
senikforbindelser som oftest er giftige, er
det af stor Betydning at kunne paavise
smaa Mængder deraf. Christ.Kemi.100. (sj.)

m. hensobj.: man (kan) ved en Begivenhed
som den ovennævnte . . paavise Folk, at

Socialdemokratiet er fjendtligsindet mod 40

Kongeåømmet. Dagbl.^yi 1890.2. sp. 2.
\\ f

Paaviisning (o: anvisning, vejledning) til

at finde Overeensstemmelse imellem Guds
og Kongens Lov. LTid.1749.316. CO -vise-
lig, adj. ['p(0|Vi-'s8li ell. (i alm.) pw'vi-'-

sali; ogs. Opå-] (sj. -vislig. SvGrundtv.
(DgF.III.37.42)). «M0.; j/. paapegelig)
som (let) kan paavises, (let) lader sig paa-
vise (især svarende til paavise 2). en Over-
vurdering af Folkevæsenet i dets paa- 50

viselige Særegenheder. Kofoed-Hansen. F.
17. Valdemar den stores historisk paavis-
lige Frille. Svarundtv.(DgF.III.42). det
hallucinatoriske Billede . . opstaar uden
nogen paaviselig Asirssig.AlfrLehm.Overtro.
ly.(1896).223. (udtrykket „nedfaren til døds-
riget") er ikke paaviseligt i Evangeliet.
JPBang.Paulus ogTroensOrd.(1900).63. som
adv.: Forresten svinger han påviselig no-
get frem og tilbage i sin Betragtning af 60

den grundtvigske Retning. Blaum. Sk. 48.
alle dfisse Udtalelser ere usande, paavi-
selig usande. Sønderjylland.l898/99.26.sp.l.
-Tokse, V. {ænyd. d. s.; nu næppe br.) d.s.s.

-gro; part. paavoksen brugt som adj.:

paagroet. En paavoxen Svamp. FiSO. MO.

-vælte, v. [-ivæl'ciaj (sj.) vælte (noget over)
paa (en); paabyrde. (især overf.). Krigs-Byr-
den blef Kæyseren og Riget paavæltet.S/an-
ge.ChrIV.1283. det (er) nødvendigt, at der
ikke paavæltes Tinget et Ansvar, som det
ikke kan paatage sig. Hørup.I.143. -være,
V. [-ivæ'ra] {ænyd. d.s.; til IL paa 1) vist kun
i part. paaværende (svarende til paakom-
mende, se paakomme 1), ^ i udtr. for den
plads (bredde, længde), hvorpaa et skib be-

finder sig (if. maaling af solhøjde olgn.).

finde Skibets paaværende Brede om Mid-
dagen. Harboe.MarO.285. ThomasSødrings
Dagbog.(1841).12. -æske, v. vbs. -else (Holb.
NF.I.172), -ning (Moth.P13. jf.VSO. MO.).
{ænyd. glda. d. s.; jf. -fordre; især i pass.;
nu næppe br.) fordre; kræve; ogs. (m.h.t.
person): tilsige (til udøvelse af en vis pligt),

(især i forb. na.a.r (det) paaæskesj. den,
som Arresten haver ladet giøre, (skal) strax
have tilstæde Haandskrifter, eller Beviser,
naar paaeskis.DL.l—^i

—

19. bemelte Græ-
ve . . skulde . . følge Kongen udi Krigs
Expeditioner, naar han blev paaæsket.
Holb.DHI.278. den paa-eskede Erstat-
ning skeeåe. Slange.ChrIV.849. Stampe.I.
183. de (havde) ladet sig skrekke til at
betale en aarlig Skat, og gjøre Krigs-
tjeneste, naar den blev paaæsket. OOuldb.
VH.II.269. VSO. MO. i/". Paakrav: (hævd
vindes, naar) en Ting haver stedse og
uden Paaeskelse været saa længe udi ens
Eye, som er foreskrevet ved Lovene. Holb.
NF.I.172. t -eje, et. [I] (zool.) (nat)paa-
fugleøje. vAph.Nath.VI.117. OFMiill.Zool
Pr.ll7.

I. Pace, en. ['pæ*s(a) ell. m. eng. udtale]

{fra eng. pace, skridt, gang, af lat. passus
(se Passusj; sport.) 1) egl.: skridt; gang-
(art). Staten er et Individ med en Mil-
lion Øine og Been . . Det er vanskeligt
at lære et saadant Væsen det Spanske
Skridt eller den Engelske F&ce.NyeHy-
gæa.I.(1823).ll. || nu kun om hestens fart,
hastighed under (vædde)løb. Vædløb.
49. (rytteren kan tage) Banen i skarp, ro-
lig ell. langsom Pace. SaUXVIII.733. 2)
det at pace ell. blive pacet i et ( vædde )løb;

ogs. om den ell. dem, der pacer. Sal.IV.
749. (cyklisten) kunde . . ikke følge med
Pacen, saa at hans Motor maatte sagtne.
Pol.^y81903.2.sp.6. den (cyklist), der kører
bagest, „bliver pacet", „lader sig pace",
„benytter Pace". SaVXVIII.733. ofte i ssg.

Motorpace, pace (ved cykelløb) af motor-
cyklist. Hag.VII.538. PoW8l903.1. II. pa-
ce, V. ['pæ*S8 ell. m. eng. udtale] -ede. {fra
eng. pace; til I. Pace; jf. Pacer; sport.)

m. h. t. deltager i (vædde)løb (især cykelvæd-
deløb): hjælpe frem, hjælpe til større
hastighed ved at køre, løbe osv. (tæt)
foran; „slæbe"; „trække". Rytteren (o: cy-
kelrytteren) blev pacet af Heste forspændte
Sulkies. IdrætsB.II.854. I Handicap aftaler

Rytterne (0: cykelrytterne) ofte at skiftes

til at pace hinanden. /Sa^.^x7117.755. jf:
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motorpacede Løb, hvor Cyklerytterne
hver har en Motorcykle med Fører til

Pacemaker. III. da. KonversationsLeksikon. V.
(1934).452. II

billedl., navnlig (dagl., især

jarg.) om at skynde jiaa en, faa en til at

anstrenge sig mere, tage sig sammen, „jeg
skulde læse med Bertel, pace ham "

„Pace? Hvad er det?" . . „Det siffer man
paa Væddeløbsbanen om den, der er i

Spidsen og faar de andre til at følge med.**

PLevin.DGr.33. (han) pacede Budene (o:

ved en auktion) lidt for at faa Gang i Ssl-

geTne.Fol.^^U1929.S.sp.2. ofte i forh. m. tryk-

stærkt adv.: En lille Flue flyver summende
forbi os midt oppe i Isenl . . denne for-

friskende Oplevelse pacer os godt fremad.
KnudRasm.Gr.462. Nu har jeg lige pacet
Bitten op til Mellemskoleeksamen. PoZ.^V?

1926.Sønd.l2.sp.4. Pacer, en. ['pæ'sar
ell. m. eng. udtale] flt. -e. (fra eng. pacer;
til II. pace; sport.) den, der pacer en an-
den („pacemaker"). Lundb. PoI.^''Ib1903.2.

sp.5. Endnu, med lange Mellemrum, kom
(o: ved et automobilvæddeløb) de sidsteVogne
og deres Eskorte af Pacere paa Motor-
cykle. Oi^ww^.Y. 69.

II
billedl. 07- n. pace

slutn.). Hvad er det for en ond Skæbne,
der bestandig gør Venstre til Socialdemo-
kratiets FsLcer?BerlTid.^Vi2l926.M.9.sp.l.

GJ pacificere, v. [pasifi'se'ra] -ede ell.

(sj.) -te. vbs. -ing (se ndf.) ell. Pacifikation

[pasifika'Jo-'n] (EPont.00.29. JBaden.FrO.
SaVXVIII.735). (fy. pazifizieren, /"r.paci-

fier; af lat. pacificare, afl. af pacificus,

fredsstiftende, til pax (gen. pacisj, fred, og
facere, gøre (jf. Facit); jf. Pacifisme osv.

samt Pagt) stifte fred (mellem lande, mag-
ter olgn.); skaffe fred og orden til veje
(i et samfund); fredlægge; ogs.: gøre ven-
lig stemt over for, interesseret i pacifisme.
det syntes ligesom han (o: den eng. konge
Georg I) af Gud var beskikket . . til at paci-
ficere Christendommen (o: den kristne ver-

den) y og at tilvejebringe en Stilstand imel-
lem alle Christne Potent-dter. Holb.Ep.IV.
342. Fredens Sværmere . . anfører som Ar-
gument for deres IdealsVækst . . den almin-
delige Pacificering indenfor Samfundene.
Rode.KA.172. efter Felttoget nu i Vinter er
Marokko blevet ganske pacificeret. PoZ.^/s

1934.7.sp.2. billedl: Blich.(1920).XXII.33.
CP Pacifisme, en. [pasi'fisma] (jf. ty.

pazifismus, fr.-eng. pacifism(e); til (stam-
men i) pacificere) opfattelse og bevæ-
gelse, der gaar ud paa, at krig bør af-
skaffes og internationale tvistigheder af-
gøres ad fredelig vej ffæ. ved voldgift). JyllP.
^/sl922.5.sp.6. den Kommunisme og Paci-
fisme, der . . søger at undergrave Hærens
Disciplin. Tilsk.1934.1.4. C3 Pacifist, en.
[pasi'fisd] flt. -er, tilhænger af pacifis-
me; fredsven. SaU VIII. 900. XVIII. 736.
(de israelitiske) Profeter var langt fra Pa-
cifister, hvor det gjaldt Jahves Fjender.
Frisch. EK. 1. 245. CO pacifistisk, adj.

[pasi'fisdis^] adj. til Pacifisme (og Pacifist^.

(at være) kommunistisk eller stærkt paci-
fistisk indstillet. TilHk.1934.1.4.

Pact, en. se Pagt.
Padde, en. ['paSa; især i bet. 2 ogs.

'pa'38] (jf. dial. udtale m. lang vokal: Kort.

103f. lfnivBl.1.363. sml. ogs. u. Paddehat/
flt. -r. {glda. d. s., æda. i ssg. paddæ houæth
(Harp. Kr. 188), oldn. padfda, mnt. padde,
pedde (holl. pad(de)^, jf. eng. paddock; af

10 uvis oprindelse) 1) (i zool. spr.) om dyr af
klassen Batrachia ell. Amphibia (hvortil i

nutiden ordenerne hale-, orme- og spring-
padder (frøer og tudser)); amfibium; uden
for fagl. spr. (nu især dial.) spec. om frøen
(EPont.Atlas.1.658) ell. (8krub)tudsen (jf.

VSO. MDL.401.421. Levin. Feilb.) ell.

som fællesbetegnelse for begge. *Udi det unge
Græs her Snaagen aldrig krøb,

|
Fra Pad-

den noget Snaus paa Jorden aldrig drøb.
20 Helt.Poet.7. *Hver . . Mose, hvert stin-

kende Kiær
|
For Hære af Padder kun

Opholdsstæd er. Pram.Stærk.132. Man si-

ger . . at man skal kunne blive Feberen
qvit, naar man binder sig en grøn Padde
eller en tør Tudse om Halsen. Thiele.III.

97. da laae der . . en stor, hæslig Padde;
hun blev ganske ækel ved den, tog en
svær Stang og vilde slaae Frøen ihjel.

jSCAnd.VI.358. *Flodhest bader i de var-
30 me

I
Søer ved Ruwenzoris Fod.

|
Padden

der du (o: storken') undersøger,
|
sluger

hel og finder goå.JVJens.Aa.21. Danm
Fauna. 1.35. de haleløse padder, se

haleløs. II (jf. Landpadde; sj.) om skild-
padde. *Bag egne Manddomskræfter Hel-
ten stande tryg, |

Som Padden ei bag
Skallen. Oehl.HK.55.

\\ (jf. Paddefisk; om
fisk; i ssgr. som Havpadde (s. d.).

||
(nu

især dial.) i leveregler, talem. olgn. naar pad-
40 derne ræpper, saa er det havresæd olgn.,

naar frøerne kvækker (o: i stille vejr), er

det tid til at saa havre. Skattegraveren.1887

.

11.106. OrdbS.(Fyn). jf.: Havre saaes . .

naar Padderne ripper og Giøgen kukker.
OeconJourn.1757.259. Padden er saa god
som Frøen . . o: af eens Folk maae man
vente eens Gierning.FSO. padden hop-
per i pølen (ell. sølen. OrdbS.(Fyn)), selv

om den sad paa guldstol olgn. {ænyd. d. s.

50 (PSyv.II.296)) naturen (de medfødte egen-

skaber ell. tilbøjeligheder) sejrer altid ; natu-

ren gaar over optugtelsen. Blich.(1920).V.

196. VSO. 2) overf., som (nedsæt.) beteg-
nelse for person. Bagges.Ep.207. *Snart
fylde jpoetiske Padder vor Stad,

|
Besudle

hver Bog og hvert ugentligt Blad. PMøll.
1.120.

II
nu især fj^, jarg.) som (en af

ældre kadetter anv.) betegnelse for kadet-
aspirant. Dania.III.107.113. ORung.VS.

60 170.
Padde-, i ssgr. af Padde 1 ; fx. (for-

uden de ndf. nævnte) Padde-larve, -unge,

-æg. -aare, en. Q/.^i/.frosehader; anat^

nu næppe br.) aare i frøsvulsten. Lægen.IIl.
121. -fisk, en. >^ fisk af familien Batra-

chidæ. Krøyer.1.473. BøvP.III.533.\\(sj.)om

XVI. Reatrykt Va 1935 24
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tudsefisken havtaske, Lophius piscatorius. As-

canius.Icones rerum naturalium.IV.(17?7).5.

-gift, en. (nu næppe br.) giftstof, som
padder mentes at være i besiddelse af. vAph.
(1764). VSO.
Padde -hat, en. (nu ikke i rigsspr.

Pade-. Eelt.Poet.168. Høysg.S.18. HCAnd.
BC.I.132). (ænyd. d. s., hall. paddenhoed,

jf. (m. sa. bet.) glda. paddhe stool (En mid-
delald.da.Lægebog.(1927).48), holl. padde(n)-
stoel, wf. padde(r)stol, ww^. padden-, ped-
denstol, skotsk paddockstool, eng. toadstool,

ty. krotensehwamm osv. ; navnene hentyder
til, at frøer og tudser tænkes at holde til

under ell.paa disse svampe ; jf. Nisse-, Puge-

,

Skurv-, Tudsehat) 1) ^ (populær) beteg-

nelse for svampe af familien Agaricaceæ
(hvis overjordiske frugtlegeme bestaar af en
oftest kredsrund, skærmformet hat (3.8), der
bæres af en til hattens underside fæstet stilk);

især om slægten Agaricus L. (der dog i

nyere tid deles i flere slægter) (jf. Blad-
hat, Jordsvamp 2); ogs.spec.om svampens
overjordiske del. JTusch.6.279.352. *Af Sæ-
den man blev var en egen Urt at stige . .

|

Den til fuldkommen Væxt kom paa en
enest Nat; | For nogen Tid blant os den
kaldtes Padde-Hat.jHoZ6.Me^awi.7'7.*Den sor-

te Paddehat forgifter Egens Rod. FGuldb.
SS.III.278. *i en eneste Nat

|
Fuldvoxen

alt i Mosen staaer | Den prægtige Padde-
hat. Oehl.RL.49. KoldRo.Sporepl.232.

\\ (jf.
bet. 2.2 samt u. Champignon 1, Jordsvamp
2 sluin.) i sammenligning m. henblik paa
paddehattens hurtige fremvækst og hyppige
forekomst; ofte i forb. som skyde ell. vok-
se (VSO.) op som paddehatte. Jeg
havde tænkt at det var et stort Arbeyde
at giøre Forslag til Republiqvens Opkomst;
Men det maa dog ikke være saa vanske-
ligt, som jeg har troet, efterdi de kand
voxe op saa hastig som Paddehatte. ÆfoZZ).

Rpb.II.l. *groer ei Glæder
| Som raske

Paddehatte paa din Yei? Zetlitz.1.336. den
Mængde Theatre, der som Paddehatte
skyde op hver Maaneåsdag.Hrz.XVIII.
103. her i Kjøbenhavn skjød (der) Par-
venuer op som Fsiådeliaitte.l)avids.KK.462.

2) overf. 2.1) i mere tilfældig anv., om hvad
der ved sin form minder om en paddehat (1).

i Aftes kom der et Par Dryp, og Para-
plyernes Paddehatte sprang ud over Raad-
husplaåsen. Pol.^/il922.9.sp.S. han var en
lille, firskaaren Mand med mange røde
Skægstubbe i Ansigtet, en tyk med Padde-
hatte bevokset iiæse. Buchh.FD.137. 2.2)

(jf. bet. 1 slutn. samt Champignon 1 slutn.;

nu 1. br.) som nedsæt, personbetegnelse, især
om snylter ell. opkomling, parvenu. Heller
vilde han taale Beskyldning, Fare, og Alt,

end med Tabet af en gammel og hevdet
Anseelse, krybe for en lykkelig Paddehat.
JBaden.TacitlI.160. PalM. V.165. Drewsen.
S.61. Meyer.708(u.FsiTvenu). jf: *Saga . .

vidner, at . . du (o: dronning Margrethe)
mellem Paddehatte I Som en Perle er at

skatte. Grundtv.PS.III.222. 2.3) (sj.) om
uheldige forhold ell. tilstande, der (som snylte-

vækster paa træer olgn.) har udviklet sig af
ell. i forbindelse med noget i og for sig godt.

At Friheden (o: i Frankrig) ogsaa har
sine slemme Padehatte er naturlig; der
ere Udvæxter og disse bestaae i en syn-
lig Letfærdighed . . Dog . . Øiet bliver
sløvt for disse enkelte Svampvæxter paa

10 det smukke Friheds Træ. HCAnd.BC.l.
132. Paddehat-, i ssgr. (ogs., især uden
for fagl. spr. Paddehatte-, paddehatteagtig.
Tilsk.1932.1.236. (byen) vil antagelig endnu
se en Del Paddehatteforetagender skyde
i Vejret og forsvinde. BerlTid.^hl934.Sønd.
16.sp.2. jf. u. -Ting), af Paddehat 1; fx,
paddehat-agtig, -form, -formet, -lignende
ofl. -klippe, en. (geol.) erosionsklippe, der
i formen minder om en paddehat. Steensby.

20 Geogr.40. -komstruktion, en. (bygn.)

form for etageadskillelse med jærnbeton, ved
hvilken en vandret plade (gulvpladen) under-
støttes alene afet antal søjler. Sal.^XVIII.738.
-koral, en. (zool.) navn paa forsk, stjerne-

koraller, især Fungia, hvis skelet, der bestaar

af en flade med talrige, fra midten udgaaende
straaleblade, minder om en omvendt paddehat.
Brehm.Krybd.872. Boas.ZoolM85. -ring,
en. (1. br.) d. s. s. Heksering. Han kastede

30 sig med et Sæt ud af Kredsen, hvor hæn-
gende Miner og taabelige Blikke var om
ham som en Paddehatte-Ring. ORung.SM.
95.

Padde-ko, en. (jf. Ko 4.2; sj. i rigs-

spr.) forstenet pighud (som folketroen til-

lægger overnaturlig kraft); forstenet søpind-
svin; tordensten. DanmFauna.XXVlI.il.
Paddel, en. se I. Padle. Paddel-

aare, en. se Padleaare.
40 Padde-leg, en ell. (nu ikke i rigsspr.)

et (8teners.Ode.39). (ænyd. d. s. i bet. 1) 1)

(ud-(jf. Frøleg; nu vist kun dial.) padders
gydte og befrugtede) ægmasse, omsluttet af
en slimmasse. *Seit Paddeleeg dig (o: en
strøm) saaes med sure Mos at skiule. /S<e-

ners.Ode.39. Thiele.III.110. i^'eiZft/w. padde-
læg;.

II
hertil: Paddeleg(s)-plaster (Moth.PlO.

Rostgaard.Lex.P16b). 2) ^ overf., om en art

alger, Batrachospermum moniliforme Roth.
50 Rostr.Flora.n.318. SaUXVIIL739. -lok-

(ke), en. (vel til I. Lok 1 ; dial.) ^ navn
paa tandurt, Scleranthus annuus L., ell.

spergel, Spergula arvensis L. Hornemann.
OP.U.479. VSO. JTusch.220.234.343. \\ om
det frugtbærende skaft afpadderokke, Equise-
tum L. JTusch.79.80. -log, et. (sj.) om
(lille, nylig opskudt) paddehat (?). i sammen-
ligning: jo flere Creditorer der emergere
som Paddeløg, jo mindre faaer jeg efter

60 min Arrest Luxd.(Stampe.II.88). -rokke,
en. (ogs. -rok. VareL.(1807).lL263. Hjortø.

T.34. jf JTusch.299f. S&B. — nu næppe
br. -rokkel. JTusch.80. VSO.). fit. -r. {jf
Kællingerok(ke); 2. led er sa. ord som
Rok; navnet vel p. gr. af ligheden ml. en

ten og padderokkens frugtstand) S( navn
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paa karsporeplanter af den bregnerne nær-
staaende klasse Equisetinæ, i nutiden kun
repræsenteret af slægten Equisetum L. (urte-

agtige land- ell. (især) sumpplanter); ogs.

(jf. -lok(ke) slutn.; især dial.) om plan-
ternes leddelte, hule (frugtbærende) stængler

(JTusch.81.299.300. Feilb. jfheågiæssamt
Knækkegræsj. JTusch.79.80.299. Lange.
Flora.3. paa Vejkanten øjner man de før-

ste Padderokker. JVJens. (Riget.Julenum-
mer.1910.8.sp.l). Hun plukkede en lang
padderok og skilte den ad i sine enkelte
stykker. Se det er æskegræs, sae hun,
— nej, hvor det ser kinesisk ud ligesom
legetøj. fijoWø.T.54. -spy, et. (nu 1. br.)

slimet masse, som padder men(t)es at ud-
gyde over planter. VSO. MO. \\ om gøge-

spyt. S&B. Larsen, -ulk, en. Jt Cottun-

culus microps. DanmFauna.XX.134.
Pade-hat, en. se Paddehat.
I. Padle, en. ['paåla] (ogs. Paddel.

['paaW(9)l] Falslev.Kanoer.(1927).56). fit.

-r. {fra eng. paddle ; etnogr. ell. sport.) padle-
aare. Rask gled (eskimoen) af Sted i sin

lette Kajak. Solen skinnede paa den vaa-
de Faåle. EMikkels.N.165: En ny Kano
og Padler sælges. Pol.^V6l934.20.sp.5. II.

padle, V. ['paBla] -ede. vbs. -ing (SaVXX.
363. EBirket-Smith.Eskimoerne.(1927).49).
{fra eng. paddle; til I. Padle; etnogr. ell.

sport.) drive en mindre, primitiv baad
(navnlig en kano ell. kajak) af sted v. hj.

af en padleaare; ro (med en padleaare)
i kajak, kano olgn. enhver loyal Malaj
padler sin Kano saa nær ind til Bredden
som muligt, naar Sultanen langsomt staar

Floden op midtstrøms med sin Eskadre.
JVJens.Sk.l2. dybere grov han Aaren i

Donau og strøg videre, naaede ud i Sorte-
havet og padlede sig omkring der. sa.NG.
271. (den) primitive (ægyptiske) Baad af

Byblos-Stængler (hvor) Rorkarlene padler
med smaa ÅSLrer. Frisch.EK.1.77. i videre

anv., om dyr: Alle fire Lemmer (o: paa
odderen) skal padle Kroppen frem. Fed-
ders.0dderen.(1894).5. || billedl. (den fulde
mand) havde stået og padlet med Ar-
mene for at holde sin tykke Krop i den
ønskelige h\gQ\ægt.TomKrist.LA.147 . den
gamle Huslæge . . padlede sig sindig
frem til de sidste Besøg. Nathans.MP.41.
Padle-aare, en. [H] (ogs. Paddel-. Sal.^

XVIIL748. se ogs. ndf.). (etnogr. ell. sport.)

kort aare med bredt blad, som uden støtte

paa rælingen og i mere ell. mindre lodret

stilling føres bagud gennem vandet (af roe-

ren, som vender ansigtet fremefter); ogs.

om andre aarer, som bruges uden støtte

paa rælingen, fx. om pagaj. HKjær.VO.
26. E.elgeEaarsb.B.M.91. Aren er en let

dobbeltåre undtagen på strækningen fra
Bering's Havet . . til Mackenzie-deltaet,
hvor almindelige paddelårer også er i brug.
KBirket-Smith.Eskimoerne.(1927).88.

I. Paf, et. [i)af] flt. d. s. {ty. paff , holl
paf; substantivering af HI. paf; dagl, især

barnespr.) (stærkt, pludseligt) knald (som
ved et skud olgn.). jf.: *Jeg tog mit eene-
ste Gevær . . | Og skiød, og skiød, og
Paf i Paf,

I

Hvis Skuddene kun rigtig

traf,
I
Sank ned til Helvede med Latter.

Bagges.IL250. II. paf, adj.Jpaf] (1. br. baf.

Tilsk.l920.II.110. FBrandt.( Ugeskr.f.Læger.
1934.713)). flt. (sj.) -fe (Blækspr.1924.53 (c>3

Kaffe)j. {sv. ty. baff, paff, holl. paf i sa.

10 bet.; sa. ord som HL paf; da<^l.) overordent-
lig forbavset, forbløffet, overrasket
(vel egl.: som naar man pludselig hører et

skud), saa at man (i øjeblikket) er ganske
maalløs ell. ude af stand til at foretage sig

noget; ogs. : stum ell. lammet (for et øjeblik)

af forbitrelse, raseri olgn. (kun (i reolen

ubøjet) som præd., appos. olgn.). *Me(i ét

bli'er han paf, li'som ramt af et Lyn,
|

Og knytter sin Næve og rynker sit Bryn.
20 Blækspr.1902.27. jeg har ligget derinde

og læst Stykket igennem — jeg er aldeles,

fuldkommen pafl Det kalder jeg Poesil
SvLa.SD.47. Vi er paff. Under vort usæd-
vanlig lange Journalistliv er det aldrig
før passeret, at vi har kigget op paa en
Udstilling, Dagen før den skulde aabne,
og fundet alt i Oiåen. PoU^U1921.3.sp.6.

II
(jarg., sj.) særdeles god; udmærket; „fln"

,Den er ligegodt Paff 1" mente J. Christ-

30 mas.K.I.102. III. paf, interj. [paf] (sj. baf,

pjafj. {ty. baff, paff, nt. holl. paf; jf. pif,

puf samt blaf (se u. blaffej, plaf) 1) (dagl.,

især barnespr., oftest i forb. m. pif (s.d.))

som efterligning af (lyden af) et knald, skuet

olgn. Bagges.DV.VIII.159. D&H. „Bums!«
der sloge de en Potte paa Døren, „Pjaf 1"

der skøde de Nytaar ind. ECAnd.VII.146.
2) (nu sj.) som udtr. for hurtig, pludselig

bevægelse: vips; vupti, ligesom De svarede
40 mig, at De vidste det ikke, pafl saa fløi

mig alt det af Minde, som jeg havde til-

bage at ioTtæWe. Biehl DQ. 1.185. Bagges.
DV.Vni.l81. den Ene puffede og stødte
den Anden . . de nippedes og nappedes,
bede hinanden og trak hinanden frem .

.

„seel seel hans Been er længer end mitl
baf I væk med ået\''ECAnd.VL97. pafte,
V. ['pafa] -ede. {ty. holl. -paffen; afl. af III.

paf) t) (barnespr.) affyre et skydevaaben
50 (og derted frembringe et hnald); plaffe.

2) {efter ty. paffen ell. eng. puff ; 1. br.) ryge
stærkt; bakke (IX). han paffede af sin

Yndlingspibe. /SJKin^.J^'ra det Grønland som
gik.(1902).105. De unge Mænd røg ud
gennem Næsen og paffede godt til.EKorne-
rup.Filippinerne.(1921).91.
Pag^age, en. [pa'ga-Jg] (ogs. Pagase

(Moth.PU), Pagagie, Pakagiej. uden flt.

{ænyd. pagagi, ty. (dial.) packasche, bagage,

60 pøbel; sideform til Bagage; 7iu ikke i rigs-

spr.) d. s. s. Bagage. Naar mand nu haver
hvilet . . packer mand sin Pagage paa
Heste. Pflug. DP. 348. Linka fulgte efter

vort Regiment med de andre Kvinder og
Fsikag\e. Blich.(1920).XIV.225. jf.: først

kom de Gemeene, derefter deris anførere

24'
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. . og derpaa Pagagie Vognene. P^ø-
nixh.FM.1726.Nr.ll.5.

I. Pagaj, en. [pa'gai'] fit -er. {fra holl.

pagaai ell. fr. pagaie; egl. et malajisk ord;

jf. pagaje; etnogr. ell. sport.) aare med
bredt ell. aflangt blad i hver ende, som
benyttes ved roning af primitive baade, fx.

kajakker, uden støtte paa rælingen; ogs. om
padleaare. Harboe.MarO. Palslev. Kanoer.
(1927).56.

II. Pagaj, en. {efter /ioZZ. pagaaier, pe-
gaaier; ^, foræld.) d.s.s. Bekajer. Sal.XiII.
1078.
pagaje, v. [pa'gai'a] -ede. vbs. -ning

(Palslev. Kanoer. (1927). 3). {fra holl. pa-
gaaien ell. fr. pagayer ; til I. Pagaj ; etnogr. ell.

sport.) ro med pagaj (jf. II. padle^. Har-
boe.MarO. Etlar.SB.211. smaa smalle Ka-
noer, pagajede af en enkelt Mand. Christ-

mas. Et Aar i Siam.(1894).30. Sorte Roere 20 i det tidligere landkadetakademi , hvorider

Studenterpagen Vdm.Schand.SD.lOl.
\\

spec: kadet, som efter afsluttet uddannelse
ved det tidligere landkadetakademi gjorde
tjeneste ved hoffet. Træk afLandcadetacade-
mietsHistorie.(1886).19. SaUXV.347. Pa-
ge-, i ssgr. (arkais. (m. ty. form) Pagen-.
JPJac.1.81). fx. Page-dragt, -korps, -rolle,

-skole ofl. -haar, et. spec. om en (især

fra 1920'erne alm.) frisure for kvinder (og
10 børn), ved hvilken haaret er afklippet i højde

med ell. lidt oven for nakkens underkant og
hænger løst ned. *Små Pigebørn med Page-
haar og Y\Qimng.Rørd.JII.I.125. en stor,

pompøs Dame med kridtet Teint og ^\2i-

tinblonåt V2igQ\i2i2iV.PoV^hl934.Sønd.2.sp.4.

-haaret, adj. (1. br.) som har pagehaar.
en silkestrømpet, pagehaaret Angleterre-
Kvinde. DagNyh.^/sl922.10.sp.5. B.T.'^Vt

1925.6.sp.4. -klasise, en. (foræld.) klasse

pagajer os frem: fire eller seks eller otte

i hver Kano. PoV'l9l930.12.sp.2. (han) fik

Lyst til at pagaje en Kajak. sms^.^VsiP^^.

6.sp.4. Pagaj (e)-aare, en. (etnogr. ell.

sport; 1. br.) d. s. s. I. Pagaj. SøLex.(1808).
Pagaj-kano, en. [I] (etnogr. ell sport.)

kano, bygget til at ros med pagaj. Palslev.

Kanoer.(1927).3.
Pagas((e}, subst. se Baga(d)s og Pagage.

optoges kadetter, som efter bestaaet officers-

eksamen ønskede at uddannes i mere speciel

retning (samtidig med, at de anvendtes som
pager). Træk afLandcadetacademietsHistorie.
(1886).19. -klippe, v. (1. br.) m. h. t. haar:
klippe saaledes, at frisuren bliver pagehaar

;

især i part. pageklippet brugt som adj.

(jf. -haaret;. Kbh.^^hl920.6.sp.2. jeg ser,

_ Frøken Pil, at De er bleven ganske mo-
Pagat, en. [pa'ga'^i] flt. (1. br.) -er. {af 30 derne. — Og De har endog ladetDem page-

ital. pagato, betalt (perf. part. til pagare,
betale); navnet, fordi der altid maa betales,

naar kortet viser sig under spillet) ^ det
laveste trumfkort (den laveste tarok) i

tarokspil, mærket nr. 1. Spillebog.(1786).

115. EWolf.Tarok.(1899).9.
Page, en. ['pa-Ja] (nu næppe br. Påse,

Moth.P37. jf. JBaden.OrtO. f Pagie. Pflug.
DP.591.855). flt.-r. {fra fr.pa.ge; især for-

æld.) ung adelig person, som gør tje-
neste hos en fornem (navnlig: fyrste-
lig) person og samtidig afslutter sin ud-
dannelse; edelknabe; knabe (1.3); ogs.: (yngre)
tjener hos standsperson ell. i fornemt hus.

(han) gik vebned imod SefiMyrsa, som kom
ridende . . og ikkun hafde en Pagie med
sig. Pflug.DP.855. En Frue med en palted
Page, som holder Svsintzen. Holb.LSk.V.8.
Hr. Baronen (kan) med Billighed holde Pa

klippe ? DagNyh.^Ve 1924^9. sp. 3. -tj ene-
ste, en. (foræld.) spec. om den hoftjeneste,

som ydedes af en page fra landkadetakade-
miet. Skr.^^/sl848. TrækafLandcadetacade-
mietsHistorie.(1886).18f.

Pagina, en (Holb.Tyb.1.6. LTid.1747.
323. Kierk.VIII.57) ell. (nu sjældiiere) et

(Grundtv.PS.IV.151. Bagger.11.329. Bergs.

PS.V.207). [ipa-'gina] flt. (1. br.) d. s. (R
40 Schmidt.HT.198) ell.-er (Lundb.) ell. paginer

(Amberg. HSchwanenfl.H.455) ; tidligere ogs.

m. lat. bøjning (akk. paginam, flt. paffinæ
osv.). {fra Za<. pagina; j/. paginere; fagl.)

side i bog ell. hæfte; nu især m. flg. an-
givelse af sidetallet (ofte forkortet pag. ell.

pg. ell. (nu oftest) p.j; ogs. om det over ell.

under siden trykte (skrevne) tal; sidetal,
(typografen er) langsom, saa at hånd neppe
kand sætte een paginam i to Dage. Rolb.

ger. KomGrønneg.III.343. (han) var Dreng 50 Tyb.1.6. det Hele kan jo siges paa een
eller Page hoS Kong Hans, og motte
nogle Aar passe paa Kong Hanses Hunde.
Gram.(KSelskSkr.IV.267). Sten Lunge
(aandeløs): *„Hej, Dreng 1 — hvor er Du
henne? — Jeg driver af Sved.

|
Min

Kappel** — Pagen slaar Kappen om ham
og følger ham ud. Drachm.XL336. *Pagen
højt paa Taarnet sad, |

Stirred ud saa
vide,

I

Digted paa et Elskovskvad | Om

Pagina. Kierk.VIII.57. Slaa op Pagina det
og det i Balles hærebog. ESkram.GC.165.
PapirL.283. paginere, v. [pagi'ne-'ra]

præt. -ede ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing (S&B.
SaUIII.537). (<2/. paginieren, /"r. paginer;
til Pagina; fagl.) forsyne (sidertie i en bog

osv.) med fortløbende sidetal (jf. foliere 2).

JIandelsO.(1807).107. Side 100 staar blank.

Umiddelbart derefter begynder „Julius
sin Elskovskvide. JPJac.2.556. Ved sin 60 Cæsar", pagineret Side lQ^.Brandes.IX
Hjemkomst (fra ophold i udlandet) søgte
den unge Adelsmand at faa Ansættelse
ved Hoffet som Page eller Kammerjunker.
Ottosen. NordensHist.(1893). 137. jf.: *Lan-
dets Guder end i Selskabssale

|
nyde

Viraksduften. Slæbets Hale | bæres af

103. Bare de (o: dagbogsbladene) ikke er

kommen i Uorden I De var ikke pagineret.
KMich.FamilienWorm.(1933).221. \\ hertil

Paginer-maskine (d.s. s. Nummerermaskine.
S&B. PapirL.283).
Pagode, en. [pa'goåa] (f Pagod. Pflug.
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DP. 752. OeconT.II.20). flt. -r. {ty., fr. d. 8.,

eng. pagod(a)
; fra port. pagode ; vistnok egl.

et indwk ord) i) (fagl.) f'ritstaaende, in-
disk ell. kinesisk tempelbygning af
mer ell. mindre taarnagtig karakter, en
prægtig Pagode eller Tempel. P/^M^.i)P.

455. De chinesiske Pagoder, tyrkiske Mo-
skeer . . interessere mig \]&kQ.Bagges.DV.
IX.20. Løffler.Geographien.(1876).162. i

sammenligning: Han saa langs Stablerne
af Træ, der stod som en Række Pagoder
fra Saven helt op til Ga.SiTaen.Buchh.SP.
258. 2) (nu sj.) egl.: gudebillede i en pa-
gode (1); i videre anv.: lille figur med
bevægeligt hoved ^j/. Nikkedukkej. JBa-
den.FrO. NordConvLex.^V.286. i sammen-
ligning: lad mig sidde, naar jeg sidder
hos hende, som en nikkende Pagode.
Kierk.VI.SlO. 3) (fagl.) navn paa forsk,

indiske mønter; spec. om ostindisk guld-
mønt, der bærer præget af et afgudsbillede,

en pagode (2). Pflug.DP.635. SaUXXVl.
849. Pas;ode-stær, en. [1] \ indisk
stær, Temenuchus pagodarum (som paa ho-

vedet har en lang fjerbusk). Sal.^XXII.515.
-træ, et. [1] 3f navn paa forsk, i Indien,
Kina og omliggende lande voksende træer,

især Sophora japonica L., Plumeria acuti-

folia og Ficus indica L. HCMonrad.Guinea-
Kysten.(1822).193.
JPagt, en. [pagd] (tidligere ogs. skrevet

Pact, Pakt. Holb.Samt.13. Slange.ChrlV.
610. Baden.JurO. jf. Lieb.Den holbergskeOr-
thographi.(1845).23). flt. -er ell. (nu næppe
br.) -e (Holb.NF.i:i90) ell. f m. lat. form
pacta (sa.DH.IIl.234); gen. -s ell. (nu næppe
br.) -es (en Pagtes Tegn. lMos.9.13(1931:
et Pagtstegn^^. {glda. d. s., mnt. pacht; fra
lat. pactum, perf. part. n. til pacisci, slutte

overenskomst olgn., besl. m. pax, fred (se pa-
cificere^; iApagte)

1) en mellem to ell. flere parter truffen
overenskomst, navnlig en saadan, ved hvil-

ken gensidige forpligtelser paalægges; tid-

ligere ogs. om kontrakt; ofte i forb. som bry-
de, holde, indgaa, oprette, slutte
67- Pagtslutning^, stifte, (nu sj.) gøre
en pagt. I.l) (isærW)ialalm. Den Handel
vi driver med Indianerne har vi ikke til-

taget os med Gevalt, men har erhværvet
den i Kraft af formelige Pakter og For-
bund. Holb.Samt.l3. At vi ikke maa slutte
Pagter, uden saavidt vi ere Herrer over
det, hvorom vi contrahere, er aabenbart.
Schytte.IR.y.221. *Han tøved ei et Øie-
blik,

I
Før han den lette Pagt indgik,

|

Og villigt Greven tjente. Staffeldt.24. *de
slutted Pagten

|
Med Haandslag. Win/A.

HF.28. Pagten for Nationernes Forbund.
SaUXVlI.697. jf.: Amerika er rede til at
forhandle om en almindelig Ikke-An-
grehs-P2igt.BerlTid.^''ia934.M.l. 1.2) (jf.
Ægte(skabs)pagt; nu kun højtid.) om den
ved forlovelse ell. (især) ægteskab ind-
gaaede forbindelse mellem mand og
kvinde. *Den samme Kasten sig hver

Uge fast forlover
|
Nu slutter, bryder Pagt,

nu den, nu den besover,
|
Nu en forlader,

nu en anden tdir igen. Holb.Paars.226. jeg
glemde reent den hellige Pagt, som jeg
havde indgaaet med min Hustrue. Ew.
(1914).I1I.304. Brudgom og Brud have
beseglet deres Pagt med det hellige Løvte.
Mynst.Præd.(1829).21. »Elskte Par, hvis Hu
besjæltes

|
Af den samme, stærke Magt,

|

10 Gode Genier formæltes
| Eders nys ind-

gangne Pagt. Hrz.D.I.215. jf.: »Freden
staar Vagt over Hjerternes Pagt. JPaulli.
Skygger ogLys.(1902).35. 1.3) (foræld.) om
overenskomst, aftale, som et menneske if.

folketroen kunde slutte med fanden for at

opnaa rigdom, komme i besiddelse af magiske
evner osv. mod til gengæld at forskrive sig

til denne. Nørreg.Privatr.IY.116. Der har
i gamle Dage . . været Mennesker, som

20 for at vinde Rigdom, Anseelse og andre
verdslige Goder, have sluttet Pagt med
Fanden. Thiele. III. 198. Werl.Holb.H60ff.
1.4) {som gengivelse af lat. testamentum, gr.

diathéke; bibl.) den mellem gud og men-
neskene (jøder, kristne) knyttede for'
bindelse, betragtet som en (paa guds løf-

ter hvilende) pagt (1); dels om forbindelsen
mellem gud og Israels folk (den gamle
pagt), dels om det af Kristus oprettede for-

30 hold mellem gud og menneskene (den nye
pagt); ogs. om de hertilsvarende afdelinger

af bibelen, det gamle og det nye testamente.

jeg vil komme min Pagt ihu, som er imel-
'em mig og imellem Eder, og imellem
alle levende Sjæle af alt Kjød, at Vandene
ikke mere skulle blive til en Flod, at for-

dærve alt 'K\øå.lMos.9.15. Arken, hvori
Herrens Pagt er, som han gjorde (1931

:

sluttede; med vore Fædre. lKg.8.21. *Vel-
40 signelsen, af Gud tilsagt,

|
Var Perlen i

den gamle Pagt. Grundtv.SS.III.14. jeg vil

oprette (Chr.VI: fuldføre; 1907: slutte;

en ny Pagt med Israels Huus, og med
Judæ Huus. Hebr.8.8. (Jesus tog) Kalken
efter Aftensmaaltidet og sagde: „Denne
Kalk er den nye Pagt (1819: det nye
Testament; i mit Blod, det, som udgy-
des for eåei."" Luc.22.20(1907). jf.: *Vor
Nypagts-Bog af Aandens Drift,

|
Om

50 den man veed at tale, | Saa vidt som
nogen læser Skrift

|
I Hytter og i Sale.

Grundtv.SS.IV.273. || om dadbspagten. *At
see det store Haab, |

Den Naade, Gud har
skiftet,

I
Den Pagt, han haver stiftet

|
Med

mig udi min Daab. -fftn^o.68. *Lad Ver-
den ey med al sin Magt

|
Os rokke fra

vor Daabes VagX.Brors.l2. Grundtv.SS.I.
114.

II
pagtens ark, se I. Ark 1.

2) (jf. bet. 1.2-4, s; CP om tilstand ell. for-

60 hold (ml. to parter). 2.1) egl. om forhold,
der grunder sig paa en pagt (1), gen-
sidig aftale, overenskomst olgn.; nu
vistnok kun efter præp. i, især i forb. staa,
være i pagt med, have sluttet en pagt

(1), overenskomst med; staa i forbund med;
ofte uegl.: staa i forbindelse med (og kunne

i;
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faa hjælp af); have maskepi med; holde,

høre sammen med; have sluttet sig til; have

fællesskab med. *A1 Verden stod i Satans

Pagt,
I
Da brød vor Jesus frem med Magt.

Brors.ll. 'Fortvivlelse giør slemme Sæ-
der,

I
Og Armod staaer med Last i Pagt.

Storm.SD.U9. *Fader, Søn og Hellig-Aand,
|

Eet for os i Troens Baandl
|
Gak du med

de smaa i Pagt | Imod Synds og Dødens
Magtl Grundtv.SS.y.682. *I Pagt med os
er Himlen. Heih.Poet.II.225. *Stor er hans
Magt,

I

han staaer i Pagt |
med højere

A.^toTitQtQV.Eostr.G.191. Hun var jo for-

rige Gang i Pagt med L. Hun kan falde

paa at forlange mere i Gods og Penge,
end Mademoiselle vil ud meå. Schand.IF.
113. Maaske har Faust virkelig selv troet,

at han stod i Pagt med Djævelen. jDa.i^oZ-

kebøger.XII.(1932).xxvij. jf.: *med et Fa-
dervor i Pagt

I

skal Du aldrig gyse. Rich.
1.239. 2.2) om det forhold, at noget svarer

til, harmonerer med ell. er i overens-
stemmelse, samklang med noget andet.

Hendes Sinds Pagt med Kompositionen
er helt mærkelig i sin Finhed og Inder-
lighed. PoZ-'^ViolP^^. 5. sjo. (5.

il
især i forb.

staa ell. være i pagt med. *(husk) paa
Hjerteslaget det unge, | der stod med det
Bedste iPsLgt.Schand.SD.58. (drengene) ar-

bejder . . i Pagt med det bedste i Tiden.iSfeo-

leprogr.HFFeilberg.Forberedelsesskole.1913.5.

I Pagt med Sandheden opgav jeg at være
født den 4. April 1884:.JernbaneT.^^M934.
6.sp.2.

3) {vel delvis vbs. til pagte; nu kun dial.)

forpagtning; ogs. om forpagtningsafgift.
vAph.(1764). Brønden . . har han . . i Pagt
af Regjeringen. Cit.l806.(KirkehistSaml.5B.
V.304). HandelsO.(1807). 107. give hun-
drede daler i pagt. Feilb. Lauesen.Kætteren.
fraEisleben.(1934).197.

pagte, V. ['pag<^8] -ede. vbs. -ning (s. d.),

jf. Pagt (3). {ænyd. d. s., sv. pakta, ty. pach-
ten; afl. af Pagt; jf. bort-, forpagte) t) (nu
kun dial.) udleje brugsretten af noget (især:

jord) paa aaremaal og for en vis afgift;
forpagte (1); bortforpagte, (næsten kun
i forb. m. bort ell. (sjældnere) uå). LTid.
1742.306. *Dansk Brænd'viins-Brænderie
. . skal pagtes bort. ChrFlensb.DM.il.36.
Om . . ti eller tyve Tydskere eiede alt

Danmarks Jordegods, men pagtede . . det
ud, da vilde der (dog) være almindelig
Selveiendom i Danmark. Grundtv.Dansk.I.
330. Præsten har pagtet sin Jord bort paa
Livstid. Levin. Feilb. billedl. : *En Jord-
brugs Eier her sin Jord til Jord har pag-
tet,

I
Til Sjelen skal igjen iføre Jordens

Dragt. Tullin.1.266. 2) (nu kun dial.) leje

brugsretten af noget paa aaremaal og mod
en vis betaling; forpagte (2.i). Han har
pagtet sin Naboes Jord, et Fiskeri, den
nye Bom. Levin. Feilb.

|| f pagte til

sig, d.s. vAph.(1764).
|| f pagte en noget

af, forpagte noget af en anden. Mofh.P14.
3) (nu næppe br.) overtage udførelsen af et

arbejde mod en i forvejen fastsat betaling;

tage i entreprise. Naar Gadernes Reen-
holdelse saaledes blev bortforpagtet, og
der blev holdt skarp Tilsyn med de Pag-
tende . . saa troer jeg, vi fik reenere Gader.
Argus.l771.Nr.l9.4. Iragter, en. (nunæppe
br. Pagtere. Moth.P14). {ænyd. pagtere; jf.
ty. pachter, påchter; nu kun dial. og som del

af stednavn (se Siedn.II.143)) til pagte 2:

10 forpagter (2). LTid.1735.137. De skreve i

slige Matrikkler eller Jordbøger Eyendoms
Herrernes og Pagternes Navne, smst.1742.

72. Stedn.II.143{„Sønderiysk''). Pa&:t-
gaard, en. (til Pagt 3; nu næppe or.)

gaardj^som pagtes (1-2). Rahb.Min.1786.II.
695. -jord, en. (tilFågtS; især dial.) jord-
stykke, som forpagtes (2.i). Arealet erlSVa ha,
hvortil kommer 5 ha Fagtlord. HejmdaUVi
1933.4.sp.6. Pantning:, en. fit. -er. (nu ikke

20 i rigsspr.) vbs. til pagte; ogs. konkr., om den
ved forpagtning svarede afgift ell. om det

forpagtede jordegods osv. Moth.P14. (landet)

bringer i Pagtning 180000 Pagoder, som
er deris Myndt. Pflug.DP.635. det nedlagte
Trappister -lOoster, som nu er en Pagt-
ning tilhørende Hr. v. S. Cit.l806.(Kirke-
hi8tSaml.5R.V.304). Pagt-ofter, et. (til

Pagt 1; sj.) 1) offer til bekræftelse af en
sluttet pagt. *Hvor er nu Løfterne? hvor

30 de med Eed bekræftede Tilsagn?
|
Skal

da nu blive til Røg hvert Raad? hver
mandig Beslutning?

|
Hvert Pagtoffer af

Yim? Bagges.miD.173. 2) offer, hvis blod

besegler en pagt; om Kristus: hvor Pagt
skal være, der maae Pagtofferets Død
være vis. Hebr.9.16(OQuldb.). O -slut-
ning:, en. (til Pagt 1; l.br.) handlingen
at slutte pagt. den ufravigelige Regel-
mæssighed synes at have gjort (solen) til

40 højeste Instans ved Pagtslutninger. /SaZ.

XVI.345. -stykke, et. (til Pagt 3; nu
næppe br.) jordstykke, som pagtes (1-2). MR.
1843.182.
pah, interj. [pa*] {jf. ty. eng. ^påh; side-

form til ba(h); især 03, nu 1. br.) som udtr.

for afvisning ell. for ringeagt, resigna-
tion olgn; (aa) pyt! Pah med vor gode
Villie 1 den raade vi lige saa lidt for, som
for den slette. Ing.PO.L55. Jeg sveder og

50 arbeider idag som en Hest, maaskee ene
og alene for at komme under Tøffelen.
Pah! det har ingen l^Qå.Hrz.lII.100. „Man
har bedraget Dem, Mylord, alle disse Mænd
have jo svoret Richard Troskab!" . . „Pah!
en politisk Eed! hvad betyder åQn?'*Bag-
ger.11.219. Drachm.DJ.I.215.
Paillet, en. [pal'jæ^i; o^^s. pa'jæd] (l.br.

(m. fr. form) Paillette. HCÅnd.V.161. — ogs.

skrevet Paljet, Palliet olgn. VareL.(1807).L
60 34L MR.1808.429. FrHamm.Levn.I.71). flt.

-ter. {fra fr. paillette, afl. af fr. paille, halm-
straa, ogs.: hammerskæl, metalspaan; jf. ogs.

Bajads; især fagl.) især i flt., om smaa tynde
(cirkelformede) plader af guld- ell. sølvblik

olgn., navnlig brugt som pynt paa klædnings-
stykker; flitter, et med Pailletter broderet
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Knaphul, MR.1808A29. (danserinden havde)

et lifie . . blaat Baand over Skulderen lige-

som et Gevandt; midt i det sad en skin-

nende Paillette. HCAnd. V.161. VareL.''738.

I. Pak, et. \pa.g] Høysg.AO.35. {ænyd.

d.s., sr. pack; fra (mjnt., ^^y. pack, holl.

pak, hvorfra vist ogs. eng. pack, ældre fr.

pacque, t^a/. pacco; af usikker oprindelse;

jf I. Pakke, Paket)

1) noget sammen- ell. indpakket; især lo

koll, om (indpakkede) ejendele olgn. (som
man fører med sig), bagage, oppakning
olgn.; habengut; nu kun i faste forb.,

som betegner, at man medfører (ell. indbe-

fatter) alle sine ejendele, hele sin ejendom,
sit habengut, rub og stub. l.l) med sak
(sj. sæk. Slange.ChrIV.292.e06) og pak
(ogs. med sak og med pak. Nysted.Rhetor.

52), {ænyd. d. s.; efter ty. mit sack und pack,

jf. holl. met pak en zak; nu næppe br.) My-
rene skal da (o : hvis raadne fisk graves ned
i tuen) i største Hast med Sak og Pak
flygte derfra (og) slæbe med sig af de-
res Forraad, hvad de kan. Fleischer.B.762.

22,000 Mand russiske Tropper ere allerede
paa Marschen til at forlade Holsteen, med
Sak og Pak. Cit.l813.(MReinhardt.Familie-
Erindringer.(1887).77). 1.2) med pik og
pak (ogs. med pik og med pak. Moth.M.96.
F76. PMøll.1.119. Aakj.SV.11.176), {ænyd.
pik og pak (Kalk.Ilt.477), sv. pick och
pack; vist omdannet a/" Pikpak (s. d.) efter

sak og pak; jf. ogs. forb. som kik og kak
(se II. Kik^, hip som hap (se I. Hipj; „Tale-
spr.^Leym.; nu 1. br. i rigsspr.) *I Belt en
lisbaad sank med Penge, Pik og Pak.
PrahLST.I.121. han paastod, at jeg ufor-
tøvet skulde flytte med Pik og Pak ind
i hans Huns. RudBay.EF.II.124. Familier
forsigtigt hiflende med alt deres Pik
og Pak. Kmch.(FoUV^1923.9.sp.4). OrdbS.
(Fyn).

II
ogs. undertiden uden præp. med:

*Derpaa toog jeg Pik og Pak,
|
Og for-

lood min Lære-Moder. Clitau.PT.65. (skulde

vi) give alt vor Pik og Pak op for en
Boldkjep? Det var smukkere, I kom og
hjalp os at forsvare vor Smule Ejendom.
Blich.(1920).XV.36. jeg (samlede) mit Pik
og Pak i en gammel Rygsæk. KMich.HV.
100.

2) (udviklet af en spec. anv. af bet. 1 om
en hærs bagage, tros, og en dermed sammen-
hørende anv. om trosknægtene , der havde et

daarligt ry; smL Baga(d)s) nedsæt, om en
samling lovløse, raa, gemene perso-
ner ell. i al alm. om (samling af) personer,
man foragter, ser ned paa; ogs. (dial.) i videre

anv., som nedsæt, betegnelse for (daarlige) dyr
ell. ting; ros (Feilb.). fort I Trolddievlel
Jeg troer den heele Bye er befængt med
det Pak. Holb.B:ex.III.9. Nogle aftakkede
Soldater, og andet F&k. Ew.(1914).IV.35.
Zigeunere eller andet Pak. Heib.Poet.II.51.
Hertillands er Fattigfolk lumpent Pak,
sammensat af Løgn og Kneb. ÉCAnd.III.
^•^3(jf. Lumpenpak/ Pak. Oversk.(8kuespil-

titell845). Tatertøse og alt muligt Pak
havde haft Tilhold (derj.Drachm.UB.331.
den som naivt træder op for Offenligheden
med sit Følelsesliv . . æsker Pakkets Med-
følelse og Vaimi\ia.ntet.Brandes.VI.214. Kan
De nu begribe, hvad Kvinder er for noget
listigt P'dk?FrPoul8en.L.69.

||
(l.br.) m.

ubest. art. De vare et liderligt og røver-
agtigt FsLk. Rei8er.IV.136. Bregend.FT.97.
jl fj/- Rakkerpak; nu I br.) i (tautologisk)

forb. rak og pak. (vi er) Rak og Palg Pak
alle tilhobe, det veéd jeg retvel. Rowel.
Br.l70. Pont.F.11.25.

|| jf. bet. 1.2: •Thalias
hele Pik og Pak (o: alle skuespillerne).

Bagges.Danf.1.441. || talem. olgn. pak bi-
des, og pak forliges (Jf. ty. psLckschVagt
sich, pack vertrågt sich ; 1. br.) skarns folk er

snart venner, snart uvenner indbyrdes. Dodt.
AT.378. (nu næppe br.:) Giør vel imod Pak,

20 saa faaer du Skam og Skade til Tak.VSO.
II. Pak, et. [pa^] (>/. IL pakke 8; sj.)

om (lag af) paksten. Vejanlægget . . er
nu saa vidt fremskredet, at hele Vejma-
terialet er skaffet til Veje, og i Dag be-
gynder man med at anbringe det saa-

kaldte Pak paa Vejbanen. ^Zms&4.Viil907.
2.sp.4.

Pak-, i ssgr. især til I. Pakke 1 (i en
del af de efter tilsvarende ty. ssgr. dannede

30 indgaar vel opr. I. Pak 1) ell. II. pakke 1

;

om vekslen ml. Pak- og Pakke- se u. Pakke-.
Paka^ie, en. se Pagage.
Pak-binderem, en. (jf. -(spænde)-

rem; ^, nu næppe br.) binderem (smalt
læderbaand uden spændestykke ell. spændehul-
ler), der brugtes til fastbinding afrytterens op-
pakning. MR.1813.240.1823.17. MilTeknO.
170. -bod, en. (jf. -hus; nu 1. br.) om (min-
dre) lokale ell. bygning, der tjener som oplags-

40 sted for varer, ind- og udleveringssted for
pakkeforsendelser olgn. Moth.P17. Holb.Berg.
35. (kongen gav dem et) Huus, hvor de kunde
hafve deres Oplag og Pack-Boder. Slange.

ChrIV.384. S&B. Kaper.^ -bandt, et.

(>& j foræld.) sammenpakket bundt hø, som
ryttere under felttog førte med sig, fast-

spændt til tornister ell. vadsæk. ExercAtiil.

(1804).199. -bar, en. (1. br.) bør (IILl.j)

til transport af pakker, tønder olgn. tomme
50 Pakbøre stod stillet om bag Stationen.

KLars.Ci.20. -btfssnin^^, en. (til II. pak-
ke S) iS> bøsning, udforing i en pakdaase.
-daaise, en. (til II. pakke S) maskindel,

som indeholder en pakning (8) og tjener til

at tætne en aabning i en beholdervæg, gen-
nem hvilken der gaar en bevægelig stang ell.

aksel; stoppebøsse. LandmB.III.388. Skrue-
skibe med enkelt Skrue har . . i den for-

reste Agterstævn en Aabning, gennem
60 hvilken Akselen er vist. Denne Aabning

forsynes med et Rør, Stævnrøret, der gø-
res vandtæt med en TsikdsLase. KuskJens.
Søm.74. OpfBM.77. \\ hertil (jf.Faknings-
u. Pakning 3j Pakdaase-Iaag (Scheller.MarO.

j/.Pakdæksei;, -mBink(smst. .;/.Pakmøtrik;,

-skod (o: agterste skod i damp- ell. motor-
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drevet fartøj, hvortil er fastgjort en pak-

daase, gennem hvilken skrueakselen gaar ind

i stævnrøret. TeknMarO.170. KuskJens.Søm.

92) ofi. -ting:, d «^^- ("ww 1. br.) et (Moth.

P17. KiøhmSystJI.181). fj/". -klæde, -lagen,

-lærred; nu l.br.) vævet stof, som anvendes

til indpakning af varer og gods. Moth.F17.
KiøhmSyst.11.181. MO. Larsen. CP -dyr,
et. (jf. -hest, -æsel^ dyr, som bruges til at

bære byrder; lastdyr. VortHj.IVJ2.17. Kara-
vaner af Kærrer og Pakdyr (slæbte) en
Mangfoldighed af Varer fra Hav til Hav.
HMatthies8.H.160. -dæksel, et. (jf Pak-
ningslaag; til H. pakke 8^ dæksel paa
enpakdaase. S&B. Larsen.

Paket, en ell. (nu næppe br.) et (i bet.

i:Moth.P18. Pamela.II.41. i bet. 2: OpfB}
V.92). (tidligere ofte m. fr. form Paquet, Pa-
qvet. LTid.1737.159. Pamela.1.355. Winth.
VIIL148). [pa'kæ^] flt. -ter. {ænyd. d. s. (i

bet. i); fra fr. paquet; besl. m. I. Pakke)
1) (nu næppe br.) d. s. s. I. Pakke 1. Pac-
ketten (maa) Post-frie indskikkes. LTid
1738.232. Papirerne om de fleste Paque-
ter ere gamle og forrevne. Langebek.Breve.
141. af sin Brevtaske fremtog (han) en
Paquet, som han rakte SYOgeren.Winth.
VIII.148. 2) (^y nu næppe br.) d. s. s. I.

Pakke 2. OpfB.^y.92. 3) O/, en^^. packet;
fork. af Paketbaad; især ^) paketbaad.
Harboe.MarO. Baggesen . . gik ombord
paa Paketten til Kiel. ABagges.JB. II. 1.

Drachm.STL.251. Paketten „Hyllekrog«
(laster) i Nyhavn. BerlTid.'^U1918.M..15.sp.l.

jf.: Stykgodsparketterne (er hoved-
sagelig) Motorskonnerter og mindre Motor-
skibe. Trap.^I.607. Paket-, i ssgr.; hvor
intet andet angives, foreligger ssgr. (egl. dan-
net efter Paketbaad) til Paket 1 brugt om
postpakker, stykgods olgn. -baad, en. {ty.

paketboot; fra eng. packetboat; jf. -(damp)-
skib) ^ egl.: større, hurtiggaaende fartøj
(navnlig: damper), der sejler i regelmæssig
passager- og postfart mellem bestemte havne;
nu især (om danske forhold): mindre fartøj
(navnlig motordrevet jagt ell. galease), der
gaar i regelmæssig stykgodsfart mellem Kø-
benhavn og provinshavnene; paket (8). Moth.
P18. Jeg giorde . . en Reise med Paqvet-
Baaden til Vest-Indien. CPi^o^/ie.JJN^.^^. PI.

yil773. Bagges. L.I.5. SøLex.(1808). Nu
og da kruses Overfladen af tamme Døn-
ninger fra en Stenfisker for indgaaende
eller en Paketbaad for udgaaende. Pol.^/s

1925.2.sp.2. -dampskib , et. (jf. -baad,
-skibj ^ dampskib, som gaar i paketfart.
de store transatlantiske og ostindiske Pa-
ketdampskibe. Bardenfl.Søm.1.27. -fart,
en. [1, 3] ^1^ (regelmæssig) sejlads, rutefart
med paketbaad. LovLPet.Y.UO. LovNr.57
^/d888.§9. (N. N.) har i Morgen i 25 Aar
ført den kendte Jagt „Castor" i Paketfart
Kbhvn. - Stege. Nat Tid. Vt 1922. Aft. 2. sp. 6.

-sats, en. {efter ty. paketsatz, til fr. paquet,
("udbundet) stykke sats; bogtr.) glat sats, som
sættes i stykker (paa 50 linier) af et hold

sættere, og som derefter af holdformanden
(ombrækkeren) inddeles i lige store sider,

forsynes med sidetal osv. SaVXVIII.755.
jf.: det franske mise-en-page system eller

paketsats-systemet./SeZmar.'iOS. -skib, et.

^ d. 8. 8. -baad. YSO. LovLPet.XL176.
SaVXXL539.
Pak-fad, et. (jf. -fustage, -tønde ; nu

I. br.) fad (1.2) til at pakke faste varer i.

10 YSO. MO. Larsen, -farve, en. (fagl.)

navn paa farvestoffer, der sælges i breve og
pakker, og som anvendes til hjemmefarvning
af tøj. Krak.1925.II.985. -flade, en. (til

II. pakke 3J (sammenføjnings-
,
glide-)

ftaae, der er „pakket/', forsynet med pakning.
TeknO. -fald, adj. {dannet til pakke(t)
fuld, pakkende fuld (se u. II. pakke 2), sml.

m. h. t. dannelsen prop-, stopfuld samt Levin.

KS.24f.; især talespr.) pakket helt fuld; tæt-

"^ pakket; helt opfyldt af noget (der ligger

(stuvet) tæt sammen); propfuld. Klevenf.
EJ.142. Theatret var pakfuldt. Ea/i&.Æ;.!/.

134. de bestøvede Kister . . staae pak-
fulde af Sølv, Guld, Perler og Ædelstene.
Oehl.XXYIIl.240. Skrænterne . . var pak-
fuld af Villaer, klinede tæt op til hinan-
den. jDrac/im.FT.48. hele Loftet oppe un-
der Straataget (var) stuvet pakfuldt af

Sager, som der ikke var Plads til nede.
30 Wxed.S.130. -fnstage, en. Y (jf -fad,

-tøndej. Paktønder og Pakfustage sælges.
PoUU1934.19.sp.l. -garn, et. (til II. pak-
ke 3; fagl.) garn, tvist olgn., der anvendes
til pakning ved samling af rør. GasYand.
17. -gods, et. se Pakkegods. -hest, en.

(jf. -dyr, -æsel; nu især om udenl. (ældre)

forhold) hest, der bruges som lastdyr, til

transport af mindre byrder. Transporten
(i Svejts) maae skee med Pakheste og

40 Muulæsler. Olufs.NyOec.L226. ECAnd.V.
235. Hans to Svende red med hver sin Pak-
hest, belæsset med Skrin og aftagne Vaa-
hen.SMich.Gio.24. Fleuron.STM.23. -hns,
et. (nu næppe br. Pakke-. JFriis.78). {ænyd.
d. s.; jf. -bod, -rum) (større) bygning ell.

rum, hvori varer oplagres (og undertiden
modtager den endelige behandling som fx.
rensning, pakning) paa vejen fra producent
til aftager; bygning ved jærnbanestation

50 ell. havn, hvor gods kan henligge, indtil det

afsendes ell.udleveres. Ved Kjøbenhavns Ero-
bring fik Greven tillige med Rigets Flode,
Magaziner og Pak-Huuse i Hænder. Eolb.
DE.IL.298. (dronningen af England) hafde
oprettet Pak-Huuse med Engelske Vahre
af Klæde, Tin og åeslige.Slange.ChrTV.87.
*Her er et Pakhuus, stort og rigt for-

synet
I
Med Varer. Erz.XI.229. Frihav-

nen har udmærkede Pakhuse og Skure,
60 der ligger tæt ved Lossekajerne. Zcere&o^ i

Eandels-Teknik.(1925).333. billedl.: I mange
Aar var Bladet et litterært Pakhuus, hvori
Enhver kunde hensætte sine Varer. flei&.

Pros.Y.175.
II

hertil (isæry) ssgr. som Pak-
hus-bog (o: bog, der føres over de i et pak-
hus indgaaede og (nu især) over de fra et
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saadant udleverede varer. Forordn.^/il840.

§10. Sal.UII.556), -formand (LovNr.52^yB
1898.§6), -forretning (d : forretningsvirksom-

hed med ophevarififf af gods, varer, bohave
olgn. Krak.1925.11.985), -forvalter (YSO.
Forordn.V7l840.§10. Hage.*186), -gods (o:

varer, som oplagres ell. opbevares i et pakhus.
Forordn.Vil840.§10), -karl (Hauch.MfU.
276. Levetzow.AD.129), -kontor (Hage.*'

820), -leje (spec. om lejeafgift for de i told-

pakhuse ell. paa toldbodpladser oplagte varer.

Gram.Breve.274. Torp.732), -lem, -loft (jf.
Loft(s)pakhus, Pakloltj, -luge, -mester (nu
især (jærnb.) om lederen af pakhuset ved
en jærnbanestation. Moth.Pl?. LovNr.52'^^k

1898.§6), -opsynsmand (Over8k.L.97), -skri-

ver (foræld.: skriver ved kontoret i et pak-
hus. Moth.P17. Graah.PT.I.139. YSO.) ofl.

-is, en. (til II. pakke 4; jf. ispakke 2;
især ^) svære issiykker ell. isflager, som
af strøm, storm ell. paa grund af farvandets
indsnævring er presset sammen til en svær,

tæt masse. Cit.ca.l770.(Speer8chneider.Isfor-

holdenel861-1906.(1927)23). Scheller.MarO.
Femernbæltet (er) nu fyldt med svær Pak-
is. PoZ.VaiP^P.i^.s^.^. -kammer, et. (nu
næppe br.) kammer, der bruges som pakrum;
ogs. om pulterkammer. Skuesp.XI.335. En
Aften var der intet Lys nede; det maatte
hentes i Pakkamret paa Loftet. Ing.EF.II.
142. VSO. Larsen, -karl, en. (nu næppe
br.) arbejder, som er beskæftiget med pak-
ning af varer; pakker (1). Amberg. Larsen.
-kasse, en. (jf. -kiste; især t) kasse, hvori
varer forsendes. VSO. Drachm.F.II.55. hun
(blev) opmærksom paa, at nogen bankede
og hamrede nede i Gaarden . . Pakkasser
blev brudt op, hun hørte Træet sprænges
og flækkes. JVJens.EE. 122. || hertil ssgr.

som Pakkasse-fabrik, -lukker (se u. I. Luk-
ker 2), -træ (spec. om (plader af) rødgran-
ved, som anvendes til fremstilling af pak-
kasser, især fiskekasser. SaVXVlII.758).

I. Pakke, en. ['paga] (tidligere ogs. (i

lighed m. Paquet, Paqvet for Paket^ skre-

vet Paque, Paqve. Luxd.Dagb.1.295. Lange-
bek.Breve.2. Wiwet.D.43. Skuesp.V.93). flt.

-r. (cecZa. pakkæ, sen.oldn. pakki; fra mnt.
paeke; sideform til I. Pak; jf. Paket, II.

pakke)
1) ordnede, sammenlagte ting, der

holdes sammen af et ba and ell. lign.; nu
især om saadan samling ell. enkelt genstand,
som er indsvøbt, emballeret i et omslag af
papir, pap, tøi olgn. (nu næppe br.: bræd-
der, jf. Træpakke (o: lille trækasse). Gram.
Breve.197); ogs. (fx. efter præp. \) m. sær-
lig tanke paa omslag et , emb allag en. Hen-
rich . . kommer ind med en stoor Packe
V2i^\iv.Holb.Kandst.y.3. Adskillige Kuf-
ferter og Pakker give tilkiende, at man
er nyelig 2inkommen.TBruun.(Skuesp.ll.3).
*Anna hun har ingen Ro, I Før hun faar
sin Pakke (o: julegave):

\
Fire Alen Me-

rino
I
Til en Vinterfrakke. PJ^a&er.7 F.ii 7.

Enhver Pakke fra Egnens Læseselskab

pakke

indeholdt Memou'er.Schack.6(jf. Læsepak-
ke). de til Forsendelse med Posten ind-
leverede Breve eller Fakker. Lov^°/tl866.
§138. Pakken med Frokosten. Budde.F.326

(jf. Frokostpakke/ (postembedsmanden tog)

Érevbunken ud, lagde en Seddel med sit

Navn øverst paa den lille Pakke, omvik-
lede denne med et Stykke Sejlgarn og
kastede Pakken i en dertil ophængt, udspi-

10 let \jæ^eTsæk.OCMolbech.OverEavet.(1904).
90. billedl.: (romanen) var en kunstnerisk
g;anske uigennemarbejdet Fakke. Brandes.
XV.226. jf. FDahUP.36. \\ i forsk. spec.

anv. om en vis mængde af en vare (fx. en
pakke cigaretter, skraa, tændstikker/ Ty-
veri af 25 Pakker Cigaretter „Flag**, 15
Pk. „Clubmann**, 6 Pk. Cigarer „Phønix**
og 8 Pk. „Prenzados** fra Antomsit. PolitiE.

*/iol 924.4. (nu næppe br.:) En Pakke Tryk-
20 papir er 15 Riis. KiøbmSyst.II.77.

2) <S» «w df (lig^ lange) stænger afraaskin-
ner ell. af gammelt jærn og jærnaffald ved
sammenstabling dannet blok, som efter at

være bundet sammen med jærntraad opvar-
mes for at svejses sammen og udvalses til

stænger; kat (11); paket (2). Wagn.Tekn.
150.166. SaUXXll.659.

3) {egl. spøg. anv. af. bet. 1 (sml. Pakke-
nellike 2.2), maaske udgaaet fra udtr. som

30 gaa med en pakke under armen, jf. ogs.

en pakke mad u. I. Mad 2.4; især vulg.)

som spøg. (og ofte tillige nedsæt.) betegnelse

for en kvinde (nu næppe br.: mand. Fr
Skousbo.ES.131), man er kæreste med,
„gaar med", ell som er let at komme i

forbindelse med, som er letlevende, løs

paa traaden olgn.; „pige"; ogs. i al alm.
som spøg. betegnelse for en ung kvinde.
Ekstrabl.^yiol918.Aft.5.sp.l. Eva B. var just

40 ikke nogen helt billig Pakke, saa Gud
véd, om han ikke har slaaet sig paa det
lidt mere praktiske i Erotiken. JAnker.
Haanden.(1920).74. hun (er) den mest
henrivende lille Pakke, man kan se for
sine Øjne. Jeg er forelsket i hende. JBwc^^.

GS.76. En Dag, naar en ung Mand er
ude for at bese Lokaliteterne eller maaske
direkte for at krølle Tæerne (danse), bli-

ver han paa Danseballet varm paa en af

sode jazzende Fakker. Pol.^ysl928.Sønd.l4.
sp.3. Den ene af Pigerne . . gaar lige

imod hende: „Naa, ku' du endelig ned-
lade dig til at lukke Flaben op, din vigtige,

storsnudede Pakkel** MuthsBog.(1931).104.
I| skyde en pakke, se skyde. || en (dej-

lig) pakke mad, se I. Mad 2.4.

II. pakke, v. ['paga] Eøysg .AG.174.
-ede ell. f -te (Moth.P17). vbs.-ning (s.d.).

(ænyd. glda. d. s.; fra mnt. pakken; afi. af
60 I. Pakke)

\) emballere; stille tæt sammen, stu-

ve sammen olgn. l.t) (uden for T især i

forb. m. adv., se bet. 7) indsvøbe (en enkelt

ell. flere (ordnede, tæt sammenstillede, -pres-

sede) ting) i et omslag af papir osv. og om-
binde den (dem), saa at der dannes en pakke

XTI. Rentrykt '/s i936 25
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(I.l); emballere; indpakke. HandelsO.

(1807). 107. Naar Planter skal forsendes

med Jærnbane eller Skib, maa de som
Regel pakkes for at beskyttes mod Ud-
tørring, Frost og ublid Behandling, fla-

vebrL."^11.352. Pakket Rugbrød fabrikeres

ogsaa her i Byen. Pol.^Vi^lOSO.S.sp.S. Alt,

hvad der (paa smørrebrødsfabrikken) i Da-
gens Løb blivrer tilovers . . bliver pakket i

smaa Pakker. BerlTid.^Vet934.Sønd.l0.sp.4.

II
i videre anv.: indsvøbe; indhylle. P.

sad paa Chaufførpladsen, ved Siden af ham
en ung Dame helt pakket i Skind. OBung.
VS.58. t.2) (jf. bet. 1.3; anbringe noget
(indpakket ell. ordnet) i en beholder, i et

rum, paa et underlag olgn., til opbeva-
ring ell.tr ans port. pakkepavoofnen.Afo^A.
P19. han pakkede sine Bøger nver Mor-
gen (o: før han skulde i skole). Bers.G.254.
paa den Tid (o: 24 timer) skal (jordbær-

rene) naa at blive plukket, pakket, vejet
(osv.).BerlTid.^y6t934.Sønd.3.sp.3. || m.h.t.
byrde, der anbringes paa (ryggen af) et

lastdyr: læsse paa. Naar mand nu haver
hvilet . . packer mand sin Pagage paa
Reste. P/lug.DP.348. VSO. TeltenQ (bliver)

taget ned og pakket paa Lastdyrene. Dag
Nyh}Viil934.Sønd.6.sp.4. jf: der pakkes
med Mantelsække udstoppede med Høe.
MR.1832.l2l. billedl, m. h. t. noget besvær-

ligt: man pakker det ene offentlige Hverv
paa ham efter det 2LnåQt.VilhAnd.N.69.

\\

om anbringelse af, hvad man vil medbringe
paa rejse, i kufferter olgn. (jeg) pakkede . .

et Dosin Mansketskiorter, og . . endeel
gode Bøger i en lille KyiitQvt.Bagges.L.I.
413. (hun) pakkede nogle nødvendige
Sager i to smaa Bylter. Oversk.L.61. Pak-
kede vore Sager, og tog Middag ombord.
LTaxen.EnMaler8Arbejde.(1928 ).o. Jegkom
kun hjem for at pakke en Smule Bagage.
PDrachm.D.165. (delvis ogs. til bet. 2.i) abs.:

nu løber jeg op og pakker. CMøll.M.III.
227. hvis jeg ikke havde min bestemte
Orlov, saa forlængede jeg til den Tid Ku-
ren bare for at undgaa at pakke. KLars.
Ci.228.

II (jf. pakke af u. bet. 7.i samt af-

pakke; nu 1. br.) i forb. m. præp. af: bringe
noget, der er pakket paa, af en vogn olgn.

pakke af Vognen. 7S0. MO. S&B. pakke
af vejen olgn., (dagl.) gemme hen; pakke
bort (se bet. 1.2). S&B. 1.3) (jf. bet. I.2; an-
bringe forsk, dele ganske tæt op ad hinanden,
sammenpresset, sammentrængt ell. (m. h. t.

masse, stof) fast, kompakt sammenpresset;
stuve (sammen). Pakke Meel . . i Tøn-
der. Høysg.S.137. Om Sæden at meye, ind-
age og pakke i Lade. JPPrahl.AC.64. Høet
maa ikke pakkes alt for tæt i Laden. F50.
Kludene . . sorteres groft . . og pakkes i

Baller, stærkt sammenpressede. Oj9/!B.*7Z/.

391. man (malede) Rugmel om Vinteren
og pakkede det haardt i en „Melbænk**,
som var anbragt i Gaardens Melhus.Pr/ior-
8en.FraSydbornholm.(1934).60^ jf bet. 4:

Storme, der har pakket Isen og spærret

og spærret. BerlTid.yiol934.Aft.l.sp.l.
\\
(nu

1. br.) reft,.: presse, trykke sig sammen, det
(er) bedst . . at indåge nogen Sæd først

og lægge den saa løselig i Laden, dåden
paa nogle Dage uddamper og pakker sig
seW.JPPrahl.AC.74. Da nu Traadene i

Garnet, naar det er vaadt, pakke sig paa
hverandre, saa maae man flittig trække,
ryste og udbrede det.PhysBibl.XIV.SS.

\\

10 ^ar^. pakket brugt som adj.: (tæt) sammen-
trængt, sammentrykket, sammenpresset; kom-
pakt. Moth.P17. Bøgerne maa ikke staae
alt for pakkede. F50. Trafiken er saa pak-
ket, at der sjælden er en Centimeter at

givevæksitPol.^y5l934.Sønd.l9.sp.l.\\m.h.t.
personer. Det var et skiønne Tog, naar (o

:

hvis) den halve Armee var pakket paa
Vogne! Rahb.(Skuesp.lX.117). Mennesker,
der staae pakkede som Penneposer i et

20 Bxinå.t.sa.(MO.). (vi) pakkede os i Vognen,
som holdt neden for paa Veien. J5a^^e8.

L.I.319. ofte i forb. tæt pakket, se tæt-
(pakket). 1.4) danne en pakke (1.2)

af jærn til sammensvejsning og udvalsning.
Wagn.Tekn.166. 1.5) {jf. eng. pack i lign.

anv.; maaske egl. et fra H. pakke forsk,

ord; ^f især jarg. ell. dial.) ordne spillekort

paa en vis maade; især: (ved blandingen)
anbringe spillekortene i en saadan

30 orden, at den, der blander, raader
for fordelingen af dem. Det var ham,
hvis Kort jeg „pakkede", saa at han fik

lutter Herreblade. Wied. TIS.1.37. han var
svært fingernem, kunde file Rav, flette

Uhrkæder af Hestehaar og „pakke" i Kort-
spil. My/ÆJnc/i.FJ'.iST'. GlSpil.6. Feilb. OrdbS.
(Sjæll, Fyn), jf.: Kortene kom frem . .

Alvorsfulde sad de to Kammerater saa
og pakkede og plukkede i de fedtede

^FaLpstykker. NJeppesen.P.145. 1.6) (tale-

spr.; 1. br.) i forb. som pakke (ens) ord,
(høre og) huske (ens) tale ord for ord (ofte

spec. om tale, som ikke vedkommer den per-

son, der hører den). Forældrene vil gerne
have lidt Ro til en „66", og Børn skal
vel heller ikke pakke hvert eneste Ord de
„Yoksae siger'*.HHLund.Lørdag.(1933).67.

2) m.h.t. rum ell. beholder: helt ell. delvis

fylde, optage ved at anbringe noget
50 (indpakket ell. ordnet ell. sadledes, at det

tager saa lidt plads op som muligt) deri,
især med opbevaring ell. transport for øje.

2.1) i al alm. pakke en Tønde med Meel.
YSO. hun pakkede sin lille Haandtaske
med dejlige Ssiger. Buchh.Su.I.145. Han
pakkede Tornyster om Mtenen. IBentzon.
GH.44. de har mere Lyst til at pakke
Madkurvene og tage i Skoven. PoZ.Ve Z.954.

13.sp.3. i forb. prikke fuld (jffaXåpakke).
60 Sækken maa pakkes heel tnlå.VSO. || i

forb. som pakke sin kuffert, vadsæk
olgn. (jf. u. bet. I.2J, anbringe, hvad man vil

medføre paa rejse, i en kufert osv.; gøre
sig rejseklar; ogs.: rejse bort (D&H.). han
pakkede sin Vadsæk og drog afsted. CÆ"
Molb.Span.309. S&B. (han) pakker sin
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Kuffert og løser Billet til Cairo. Wied.CM.
85. da jeg havde bestaaet den udvidede
Styrmandseksamen . . pakkede jeg min
Skibskiste og gik med Jernbanen til Bre-
merhaven. 5uc/i/i.i''Z>.80. (hun) opløste sit

københavnske Hjem, pakkede Kufferterne

og drog til Amerika. PoZ.'Vs 2 9.94.Søn(Z.55.

sp.l. om obs. anv.se u. hetA.2. 2.2) (jf.u. bet. 1.8)

part.pa.kket brugt som adj.: fyldt med, helt

optaget af noget, der ordnet, sammentrængt
er anbragt deri; ogs.: overfyldt af noget, der

er trængt, stuvet, presset sammen. Ere Vaa-
rene . . tette og godt pakkede (er) Tab af

Fier ikke at befrygte. Éuusholdn.(l 799).III.

52. Laden var ganske pakket med Korn.
VSO. (hun) krammede paa den lange (med
pengestykker) pakkede Strømpe, hun havde i

Haanden.Bis^J.69.,;7.; han giver en tung og
pakket, efter Læserens forsk] ellige Stand-
punkt enten utilstrækkelig eller unødven-
dig, Genfremstilling af Kampens Historie.

Brandes.XIII.13. i forb. pakket fuld 07-
w. fuldpakkej; Kom(h-ønneg.III.22S. ofte

ere Sengene fulde pakkede med Patien-
ter. Tode.ST.II.69. ofte i forb. tætpakket,
se tæt(pakket). 2.3) (dagl.) paH. pakkende
brugt som adv.i /"orft. pakkende fuld, d.s.s.

pakfuld, (salen) var pakkende fuld af Væl-

fere. Cavling.RS.191. Vildthandlernes Bo-
er hænger pakkende fulde af alle Arter

og Sorter (af vildt). Fleuron.J. 18. Folk
viger nogle Skridt, men der er for pak-
kende fuldt i Teltet, til at man kan komme
ret langt tilside.Buchh.DE.91. jf. (sj.): næ-
ste Morgen myldrede en pakkende Træng-
sel af fremmede ud og ind paa Altaner
og Yersinåsier. Bergstedt.A.132.

3) (især fagl.) lægge noget tætslut-
tende omkring (for at sikre, beskytte olgn.);

udfylde mellemrum; forsyne med en
pakning. Steenene (i et stengærde) bør
pakkes med Jord, Mos eller Tding.Fleischer.

AK.166. Forinden Lædersaalen anbringes
paa Hoven, skal dennes Underflade pak-
kes omhyggelig med Blaar. Grunth.Besl.

92. Mellemrummene (ml. stenene i et pak-
lag) er bredest foroven (saa at de) let kan
udkiles, pakkes, med Stenfliser. SaZ.^ZF.
3é2. De . . pakker Dynen om mig med
den Haand, som jeg har klemt fordærvet.
Buchh.Su.II.114. Hver Forel bliver nu
strøet med lidt Salt og en Smule Peber
og lagt indeni hvert sit Stykke Papir,
der bliver pakket sirligt omkring dem.
ERode.JM.16. jf. bet. 4: Isen har pakket
sig saa fast om Skibet, at det ikke kan
røre sig.DagNyh.^/9l934.1. \\ spec. (^): lægge
en pakning (S slutn.). Scheller.MarO.

4) (især ^) om is: samle sig i sammen-
pressede, oven paa hinanden dyngede
partier (jf. ispakke 2 samt Pakisj. Skibs-
førere, dér i 1860 havde søgt sydligere
Havne, fortalte mig, at Storisen skal have
været seet „pakket" (o: i store sammen-
hængende Flader) til i Høide med Sukker-
toppen. Zeiiaw.^ox-ÆJxj?edi<ionen.fi8^i^.l 74.

jf. bet. 7.8: Isen pakkede og skruede sam-
men. 5erLn«6.S.4^. upers.: Langs Sundets
Sjællandsside har Isen slaaet mægtige Rev-
ner . . Til Gengæld pakker det stærkt ovre
under den skaanske Kyst. NatTid.^^1^1924

.

Aft.7.8p.3.

5) {glda. d. 8., fsv. pakka sik (af, bort, ut);

fra mnt. sik pakken (ty. sich packen^, egl.

:

pakke sine ejendele ind for at begive sig bort;

10 jf. udtr. .som pakke sin kuffert (u. bet. 2.i^,

ty. sein biindel schniiren, fr. faire son pa-
quet i lign. bet. ; i rigsspr. især Qø (nu 1. br.))

refl.: begive sig bort, fjerne sig (hur-
tigt, øjeblikkeligt) ; især: rejse bort osv. efter

modtagne advarsler ell. trusler ell. for at und-
drage sig visse følger: stikke af. 5^) i al

olm. Hillemend kommer dend stoeragtig-
ste Frue, saa er det best, at vi pakke os.

Holb.Bar8.III.l. Er I kommet hid, for

20 at sige mig Grovheder? Pak jer straxi

Skuesp.IIIl.55. See til, at De kan pakke
Dem strax paa Timenli2oMJei.Br.575. Endnu
den Dag i Dag anses i Norge et Bøsse-
skud for det sikreste Middel til at faa
Troldtøj til at pakke sig. TroelsL.V11.36.
Feilb. jf.: *Alle, som saae den (o: en van-
skabt kylling), Staklen ynked;

|
kun Hønse-

moderen rørte det ej, | hun skrukked og
kagled: Pak sig sin yei.Kaalund.222.^

30 billedi.: *November Maaned sig vel færdig
er at pakke. Tychon.Vers.65. Graah.PT.lL
134. 6.2) i forb. m. præp.-led ell. adv. || i forb.

m. præp.-led. Pack dig strax fra mig, eller

du skal føle Effecten af min Vreede. Holb.

TJl.V.5. Faderen befolte Heidrek Morgenen
efter at pakke sig af Riget. Suhm.Hist.1.
375. Jeg agter at pakke mig til Bene-
vento igien.Skuesp.Vi.59. Vil Han nu pak-
ke sig strax til Helvede. Heib.Poet.VIl.114.

40 *Han sagde: „I pakke jer fra min Dør."
PM.øll.1.14. billedi.: *Det gamle Aar saa
smaat sig fra os pakker. NTBruun.Bacchu8
ogComus.I.(1814).93. pakke sig ad ell.

(især) paa døren: HeU.Poet.70. "Bedrøvet
Verdens Glæde!

|
Saa pak dig flux paa

Dør. Stub.ll. *Hun med et SmiU for gode
Tanker takker,

|
Og sig med Jens og Tøi

paa Døren p?ikkeT.Wess.l48.smst.llO. || i

forb. m. adv., især bort. *Hand pakker sig
50 da fort, ey uden største Smerte. Helt.Pod.

33. Fy I du est en Skarns Qvinde, pak dig
hovt. Holb.Jep. V.l. var det ikke for hendes
Skyld, saa pakkede jeg mig herfra jo før

jo helier. Jacobi.(Skuesp.lV.195). *Mærk
dig dette 1 Pak dig bort! Hrz.D.11.69. Mode-
ren kom ud og raabte: Vil I pakke jer ind,

I Rollingerl PMøllJ.306. *De bør
|
Dem

pakke væk I Oversk.Com. VI.7. HolsteinRath-
lou.SF.68.

60 6) t pakke an {ænyd. d. 8.; efter ty. an-
paeken (se anpakke^ jf. ty. psicken, holl.

pakken, gribe) egl. om jagthund: gribe
(fat i); snappe. Moth.P17. *Hunden pak-
ker

I
Hiorten udi Busken kil. Reenb.Ii.l97

.

Fleischer.B.121. i/". Pak- an som hundenavn,
Tode.M.249.
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7) bet. 1-4 i særlige forb. m. adv. 7.1 ) pakke
af (jf. afpakke;. 1. (jf. u. bet. 1.« slutn.; nu
1. br.) til bet. 1.2: borttage noget, som er pak-

ket ell. læsset paa. Moth.Pl?. pakke Tøiet

tif.VSO. S&B. m. lastdyret som obi.i Den
islandske Hest kan bære 200 Pd., men
med en saadan Last . . (maa hestene) jevn-

lig pakkes af og b^iUqs. Zeilau.Fox-Expe'
diHonen.(1861).75. S&B. 2. (jf. Paksten;
haandv.) til bet. 8: fylde en aabning, befæste

et underlag (med sten) olgn. Efter at være
godt pakket af med Ler foroven i den bag
Murstenene mulig værende Aabning, bør
Brønden over Jorden forsynes med en
Egekaxia.LandmB.III.STS. pakke grun-
den under en bygning af. OrdbS.(Sjæll.).

8. (jf. pakke sig u. bet. 5; sj.) pakke sam-
men (sp.SOS^^^); ogs.: skrubbe af (CollO.);

om fyrste: abdicere, (sultanen) er nu hel-

ler ikke pakket af som Følge af det sidste

Magtsprog fra ÅngOTSi.BerlTid.ynl932.Aft
l.sp.l. 7.2) pakke bort, til bet. l.(i-)2: pakke,
gemme i en beholder, i et rum olgn. Moth.
PI?, tage Gardiner ned, pakke Billeder
bort i en Kiste, rulle Løbere sammen.
Fallada.B.158. 7.3) pakke ind (jf.inåpakke).
1. til bet. l.i(-2): samle i, til en pakke; ind-

svøbe i et omslag af papir olgn.; emballere;

indpakke (1); ogs. i al alm.: indhylle, ind-
svøbe i noget, især i klæder, rejsetøj; ind-
pakke (2). Moth.Pl?. *Lad mig kun pakke
ind alt hvad jeg kan af Mad. ChrÉorup.
PM.822. du (kan) pakke mit Tøi ind, thi

formodenlig reiser jeg allerede imorgen
^Ihdige. Eeib.Poet.Vll.22?. (han) pakkede
sig ind og . . svang sig op paa det bageste
Sæde ved Siden af Birgitte. Schand.BS.95.
(de) kørte nu deres ene Spand, der be-
stod af fem Hunde, med Bagagen pakket
ind i et Sælskind. KnudRasm.G.SlO. (bager-

jomfruen) pakkede Brødet ind. Pol.^yilOSé.
'8ønd.2.sp.4. være pakket ind, som om man
skulde til nordpolen, se Nordpol 1. billedl.

(jf. u. indpakke 1): han pakker altid sine
ondskabsfuldheder godt ind

j
2. uden obj.

:

pakke sit rejsetøj, sin bagage, sin kufert, sine

ejendele ell. gøre sig rejseklar; pakke (se u.

bet. 1.2j; tidligere ogs.: bryde op fra lejr

(Leth.(1800)). man pakkede ind; man la-

vede sig til at flygte. Engelst.Forsv.300.
pakke ind til en Reise. F/SO. Jeg er ved
at pakke ind, da jeg imorgen tænker paa
at tage til S&\zhvLTg.JPJac.(Tilsk.l911.1.9).
(nu næppe br.) i videre anv.: d. 8. s. pakke
sammen (sp.393^^) (i bet: dø. Jacobi.(Skuesp.
Y11.383). Oehl.XXVIL?!. Holst.Fra min
Ungdom.(18?3).2?). hvis slet ingen (af vil-

kaarene) stod de Danske an, fik mand at
pakke ind, og fortsætte Krigen til det jder-
ste.Slange.ChrlV.1352. hvo der understod
sig at giøre det ringeste uden hans .. Be-
faling, den kunde Kun strax pakke ind,
og gaae af hans Tieneste.Skuesp.VII.?3.
(Luther) satte . . den hele Aflads-Handel .

.

1 saa latterligt . . et Lys, at Tezel maatte
pakke ind og krybe i et Musehul. Grundtv.

HV.III.23?. naar du nu ikke vil give efter
for mig . . saa kan vi ikke længer leve
sammen, saa pakker jeg ind og gaaer min
Yei. Hrz.X.268. Kammerherren kan pakke
ind med sin (portvin) ved Siden af Deres.
FrHolHt.En sandDemokrat.(18?0).26. 3. (nu
næppe br.) til bet. 1.3 : stuve ind. billedl.:

denne forvirrede Læsning, som man pa-
qver ind i Hukommelsen . . er aldrig ble-

10 ven bragt i Orden af Fornuften. Eilsch.

Anv. 12. 7.4) pakke ned (jf. nedpakkej.
1. til bet. 1.2: Moth.Pl?. MO. Han gik og
sled for at blive rejseklar, men blandt de
Ting, han først og fremmest pakkede ned,
var en hel Mappe fuld af smaa Blyants-
rids. J5ewfzow.GJa^.57. ,//".; Min Moder . . var
allerede tyet til (vaske-)Ba\\en efter med
største Omhyggelighed at have pakket
sin kjære Søn ned i Dynerne. 0versk.L.21.

20 2.tilbet.l.s:Huusholdn.(l?99).III.112. pakke
Sild ned i en Tønde. F50. 7.5) pakke om,
især (jf. ompakke^ til bet. 1-2: pakke (noget
tidligere pakket) paa ny (paa en anden
maade osv.). Moth.Pl?. Tøiet maatte pak-
kes om. VSO. MO. D&E. den Kuffert skal
pakkes om, og dine Kjoler skal tages op
med det samme. B.T.^yil934.15.sp. 3. 7.6)

pakke op (jf. oppakkej. 1. til bet. l.i: løse

op for en pakke ell. noget pakket; oppakke (2).

30 Moth.P18. Bøgh.lIl'.SO. Hun . . pakkede
Madpakken op.ErlKrist.BT.244. Han ha-
lede Pakken frem . . og begyndte at pakke
op.smst.ll4. 2. (nu l.br.) til bet. I.2: an-
bringe (pakker, bagage) paa vogn, lastdyr

olgn. Der er endnu ikke pakket op (nem-
lig paa Vognen eller Hesten). 750. Nu har
man da endelig sadlet og pakket op (0:

er færdig med hestens oppakning). Ztilau.
Fox-Expeditionen.(1861).64. 3. (sj.) til bet.

40 l.s: dynge, presse, stuve op (paa ell. mod et

højere liggende sted); m. h. t. (pak)is (jf.
bet. 4:) : den sydøstlige Vind pakkede nu
Isen op mod Pynten og spærrede Ind-
løbet. Pol^yd929.1.sp.5. 7.7) pakke paa, dels

(til bet. 1.2; nu 1. br.): anbringe (pakker, ba-
gage) paa vogn, lastdyr olgn. Saasnart der
er pakket paa . . vil vi reise.VSO. dels (til

bet. 1.8; jf. forhøje I.1 slutn.; fagl.): efter-

fylde (en tønde med saltede sild olgn.) for
50 at erstatte, hvad der er svundet (under og

efter saltningen). OrdbS. 7.8) pakke sam-
men (jf. sammenpakke^. 1. til bet. I.1-2:

samle til ell. i pakker; samle og anbringe
(indpakket, ordnet) i de dertil bestemte rum,
beholdere, om det ikke vil hielpe, skal jeg
pakke mine Sager sammen, og reise her-
fra. H0Z6.5ars.F. -2. *Nu er den hele An-
stalt jo forgieves. | Skynd dig, pak Alting
sammen, bring det hiem. Oehl.A.261. vi

60 (gav) os . . til at pakke Tøiet sammen.
Scharling.N.15. hun (gav) sig til at pakke
sine Papirer sammen i Mappen. -Bers. O.
235. Efter Forestillingen . . pakkede Cir-

kus . . Teltet sammen. Pol.''/8l934. 9. sp.2.

2. abs. anv. af gruppe 1: samle og ind-, ned-
pakke sine sager, spec. sit rejsetøj, sin bagage;
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ogs.: gøre sig rejseklar, de skulle pakke
sammen og flytte til Engelland. Slange.

ChrIV.134. Vi pakkede strax sammen og
reiste bort. Prahl.AH.1.75. hans Blik strej-

fer Genbohuset, hvor der er Syskole for

unge Piger. De er ved at pakke sammen.
FaUada.B.498. (lejrsportsfolkene) maatte
pakke sammen og spænde Grejerne paa
Cyk\en.BerlTid."/Gm4.Sønd.23.sp.2. (jf. u.

pakke ind; dagl.) i videre anv.: (belave sig

paa, begynde at) gaa bort, trække sig tilbage,

give fortabt; gaa hjem og lægge sig; ogs.: dø.

*jeg takker | Al Verden hermed af,
|
For-

nøyet pakker
|
Nu sammen til min Grav.

Brors.276. Saa kommer Vinteren . . saa
seer og hører Du Intet til Lilien og Fug-
len, saa har de længst pakket sammen.
Kierk.XII.450. hun er saa flittig i Huset
. . saa hvis vi ikke havde hende, kunde
vi lige saa godt pakke sammen. Schand.
F.90. overfor saadanne Soldater kunde
gjerne baade Tysklands og Ruslands for-

enede Stridskræfter pakke ssimmen. Baud.
G.S46. Hun havde saamænd levet længe
nok og ligget andre til Byrde; Sørine fandt
at hun godt kunde være bekendt at pakke
sammen (o:dø).AndNx.DM.153. 3. til bet.

1.3; samle, trænge tæt sammen; stuve sam-
men, alle de omstændigheder, som i talen

kan indføres . . behøver ikke altid at pak-
kes samen i een eneste Periodus. Æ^øys^.

AG.174. det almindelig antagne Fusker-
princip, at jo mere Godt man kan pakke
sammen i eet Stykke, desbedre bliver
Stykket. Heib.Pros. VL48. Der var pakket
alt for mange Folk sammen. MO. Smaa-
borgerne vare pakkede sammen i Galle-
riet. H5fc^u;awew/f.il.86. (træerne) er revet
om og ligger pakket sammen hulter til

bulter i et stort B']ærg. Fleuron.DTN.75.
4. (især ^) til bet. 4: Foraarsglædens
Fjende, Havisen, pakkede sammen om
Kysterne. Fleuron.STH.108. 7.9) pakke til

(jf. tilpakke^, til bet. I.1-2. 1. lukke til for en
pakke ell. (1. br.) kuffert olgn. „Jeg saa' Deres
Kuffert var pakket til," sagde Frøken S.,

„men skal De intet Mærke have paa den?"
SHolstStefanie.(1902).83. han aabnede pak-
ken, men da han havde set, hvad den in-

deholdt, pakkede han til (for den) igen !

ogs. i al alm.: dække til, især med tøj, tæp-
per olgn. Torp gik ud efter Frakken . .

Han lagde sig paa Sofaen og pakkede sig
til. ErlKri8t.BT.212.jf bet. 3: Klara . . pak-
kede til om ham. sa.K.63. 2. {vistnok overf.
anv. af en (ældre) bet.: helt belæsse, fylde
(vogn, pakdyr) med pakker olgn.; nu næppe
br.) drikke fuld (jf. lakke til u. IV. lakke 4=).

Moth.PlB. hånd havde sterk packet mig
til med Dricke paa grov rysk. Æreboe.200.
ChrBorup.PM.21. 7.10) pakke ud, O/, ud-
pakke j til bet. 1.1-2 og 2: udtage (noget, der
er pakket) af emballagen, pakningen ell. be-

holderen. 1. m. betegnelsen for det, der er

(ind)pakket, som obj. Moth.P18. Vi fik en
Flaske rød Viin pakket uå. Bagges.DV.

¥111.321. Tøiet, som jeg har pakket ind,

skal jeg nu pakke ud igjen. Heib.Poet.VII.
243. MO. (han) pakkede Mad ud af et

Knytte og satte sig til at spise. AndNx.
DM.in.l94. (nu 1. br.) billedl, m. h. t. viden,

nyheder olgn.: kramme ud. Leth.(1800). \eg
maa vel pakke mine Nyheder nd.PVJac.
Breve.74. 2. m. betegnelsen for emballagen,
beholderen som obj. (jf. bet. 2). den Dagen

10 før ankomne Kasse skulde bringes og
pakkes uå.KMich.Familien Worm.(1933).61.
3. abs. nu pakkede A. ud: Ansjoser og
raa Æg og færdigstegt Hakkebøf. ORung.
SS.53. Det begyndte at strømme ind med
Sølvtøj, Krystal og Blomsterdekorationer
. . saa EUida og Betzy havde nok at gøre
med at . . pakke ud. KMich.FamilienWorm.
(1933).61.

Pakke-, i ssgr. især af I. Pakke 1.
||

20 i nogle tilfælde veksler Pakke- og Pak-, se

u. Pak-hus, -naal, -papir, -tøj og u. Pakke-
gods, -sag, -strimmel, -bakterie, en.

(fagl.) bakterie af slægten Sarcina, hvortil

nogle arter med regelmæssigt ordnede celle-

klumper (aggregater), der minder om vare-

pakker. Sal.XV.657. -billet, en. (jæmb.,
foræld.) især i flt, om billetter, som blev solgt

i et vist antal (en pakke) ad gangen, til brug
inden for et bestemt tidsrum. Larsen, -fest,

30 en. (især prov.) (forenings)fest, ved hvil-

ken deltagerne medbringer pakker med mor-
somme ting, som der holdes auktion over.

Haven.yiol927.omslag.3. -forsendelse,
en. (post.) det at sende pakker (med posten) ell.

(især) det, der sendes som pakke(post). Fran-
keringen af Pakke- og Pengeforsendelser.
DanmarksFrimærker.(1925).ll. -gods, et.

(ogs. Pak-. Moth.P17). (ænyd. d. s.; nu næppe
br.) om pakker ell. stykgods (inden for visse

40 grænser m. h. t. omfang og vægt). Pl.'*^U1795.

VSO. MO. -hage, en. [11.3] (ft/. pack-
haken; foræld.) hage, hvormed de omkrina
pakkede genstande (spec. ammunition) ned-
stoppede pakmidler (som fx. opplukket tov-

værk) løsnedes. MilTeknO. -lins, et. se Pak-
hus, -ladning«:, en. ^ patroner, der sam-
lede i en pakke indføres i et geværs magasin.
Sal.''X.587. -mad, en. (1. br.) mad (især:

smørrebrød), som medføres i en pakke. Dag
50 Nyh.''U1927.6.sp.4. nu begynder Skovtu-

rene med medbragt Pakke-Mad.^erZTtd.Vio
1934.Sønd.25.sp.l. -maskine, en. [II.l]

(fagl.) maskine til indpakning af varer (som
tændstikker, chokolade olgn.); ogs. om ap-
parat til fugtning af pakkestrimler. Papir
Haandbog.(i934).74. -naal, en. se Pak-
naal.

Pakkenelliker, pi. [paga'neri^ar]
(ogs. (skrevet ) Pakke-nilliker ( Qrundtv.Snorre.

60 tU54. HCAnd.II.43. Hrz.Vn.270. Etlar.

SB.67. FrPoulsen.Rejser ogRids.(1920).131),
-nilleker (Bagges.DV.IX.107. Winth.VTII.
270. Rowel.Br.l50). — nu kun dial -nilkcr.

Skue8p.VII.216. jf. OrdbS.(Falster), -nil(Ic)-

kener olgn. Feilb. — ogs. (jf. sp.395^; 1. br.)

m. omdannede former som Pikke-nilliker olgn.
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(Levin. Feilb.), -lilliker (Cit.caJ885.(KLar8.

De,dertoghjemmefra.lL(1912)J54)). \\
(sj.)

i ent. (især m. kotl. bet): Pakke-nillike, -nil-

leke olgn. (TBruun.II.376. V.130 (i bet. 2) ),

-nilkcn (Biehl.DQ.lII.166), Pikkenillike (Ctt.

1?71.( Gadeordb.^237)). {jf. nt. packeneel-
(k)en ofl.; maaske omiydning (efter mnt.

packe, se I. Pakke^ af mnt. backenel(ken),
hjælm, lille jærngryde (jf.glholl. beckeneel,
hiælm), hvorfra ænyd. backe-, packenelli-

CKC, hjælm, ell. dannet til nmtpacken (oblik.

til packe, se I. Pakke^ m. sa. suffiks som mnt.
glholl. packe(e)l, pakke, og m. mnt. (dim.-

suffiks) -ken) 1) (dagl.) samling af forskel-

lige (indpakkede) ting, især: af ringe stør-

relse og af mindre værdi; (smaa)sager;
(smaa)ting; især om mindre genstande,

som man fører med sig paa en rejse olgn.

(hans) heele Pakkenilken bestod i to store

nye Rappirer (o: kaarder) og et Par Skoe.
Biehl.DQ.llI.166. jeg (flytter) ind i Deres
Huus, mine Pakkenilker ere alt komne.
Skuesp.VII.216. (jeg) kom kiørende med
alle mine Pakkenelliker til Kræmmeren
ved Charing CToss.Grundtv.E.4. alle deres
Fingerbøller og Vindsier og andre Pakke-
nilleker. Wm/;i. VI1I.270. Parasoller, Hand-
sker, broderede Lommetørklæder og al-

skens Pakkenelliker . . laa henkastede paa
Skrænten. Pont.F.I..324. Damperen gaar
Klokken 6 — til den Tid kan vi jo nok
faa hendes Pakkenilliker bragt til B&y-
nen.Buchh.GT.128. Feilb. OrdbS.(Falster).
2) (sj.) i ent., som videre (spøg.) anv. af
bet. 1. 2.1) som eufem. udtr. for (de ydre)
kønsdele. TBruun.Y.130. 2.2) om (en ung
kvindes) skikkelse, skabning, person;
(ung) kvinde (jf. I. Pakke 8j. TBruun.Il.
376.
Pakke-net, et. (1. br.) bærenet til at

transportere mindre pakker (med hushold-

ningsvarer) i. PolitiE. Eosterbl.^'/i 1922. 2.

8p.2. Tæt om Æble- og Pæreskuderne
nokkes Fruer med Tasker eller Pakke-
Net. ORung.(DanmEYC.70). -nilleken,
-nilleker ofl., se Pakkenelliker, -nns,
en. [paga'nus] flt. -ser. {visinok omdannelse

af Pattenus) 1) (jf. Nus 8; dagl., næsten
vulg.) i flt., om (en kvindes) bryster; (nu
oftest:) pattenusser. TBruun.II.117. hun har
saadanne dejlige smaaPakkenusser.Pifø/Z.
1.417. en Vind, (der) vifter Floret bort og
blotter Pakkenussernes Hemmeligheder
for den berusede Elsker. RudBay.EP.II.
167. IFalbe-Hansen.Svensk-dansk-norskOrdb.
(1912).271. 2) (jf. Nus 1; sj.) kælende be-

tegnelse for yngre kvinde. TBruun.II.338.
-papir, et. se'Pakpapir. -pige, en. [H.l]

T pige, der (uden selv at ekspedere) er be-

skæftiget ved indpakningen af varer i en
(større) forretning. PoU^U1934.Sønd.27.8p.3.
-pind, en. 1) [1.1] (dagl.) bærepind. 2) [H.S]

^/. Pakkehage ; ^, nu næppe br.) (mindre)
stok, hvormed pakmidlerne stoppes fast om-
kring ammunitionen. MilTeknO. -poist, en.

1) de personer og befordringsmidler, som be-

sørger forsendelsen af (post)pakker; tidligere

især om den agende post, som befordrede
breve, gods og pakker og ogsaa medtog pas-
sagerer; nu især om de postfunktionærer, der
udbringer pakker, det, som forsendes med
. . Pakkeposterne. P/."/i2i7P5. (jeg tager)

til Colding, hvorfraJeg med Pakkeposten
. . reiser tn Odense. ÉCAnd.BC.1.22. samt-
lige Akter (blev) indsendte pr. Pakkepost

10 til Kancelliet. Goldschm.II.il. SaVXIK.
474. har pakkeposten været her?

i
2) om

pakker, der forsendes gennem postvæsenet
(især mods. Brevpost 2). CMøllFamilieliv.
(18861190. der var i dag en stor pakke-
post fra Tyskland

i

Pakker, en. flt.-e, {ænyd. d. s., ty. pa-
cker; afl. af II. pakke) 1) (jf. Pakkarl

;

især Y) person, hvis arbejde beståar i at
pakke varer osv. ind. vAph.(1759). Ballen-

20 bindere eller Pakkere. KiøbmSyst.lI.181.
Pakkere . . indpakker hver enkelt Frugt
i et Stykke Silkepaipir. Naturen8V.1914.63.
Dygtig Pakker. En ung, rask, paalidelig
Mand, vant til at pakke, søges straks tu
herv. En gros Forretning. BerlTid.^^hl925.
M.13.sp.l. 2) (fagl.) om (del af) redskab
ell. maskine, hvormed noget pakkes ind ell.

samles i bundter olgn.; spec. (landbr.) om de
to armlignende indretninger paa en selvbin-

30 der, der samler og former neget over snoren.
LandmB.I.640. SaUXII.188. Pakkeri,
et. flt. -er. (fagl.) vbs. til U. pakke ell. især (T)
m. konkr. bet.: lokale ell. virksomhed (med til-

hørende indretninger, maskiner osv), hvor
varer pakkes (II.l). DagNyh.^yiil910.B.2.
8p.2. Pakkerske, en. (især^) kvindelig
pakker (1). Riget.^VBl913.7.sp.3. JacFaludan.
TS.235.
Pakk e-sag, en. (nu næppe br. Pak-.

40 Phy8Bibl.XV.278). især (post, r) i flt, om
indpakkede genstande, pakker. Postloi^/41888.

§3c. -snaAr, et. T smør, som forhandles
i pakker. BerlTid.^V6l934.M.16. -strim-
mei, en. (fagl.) gummeret papirsstrimmel,
der anvendes (i st. f. sejlgarn) ved indpak-
ning afsmaating. BerlTid.^^/tl934.M.16.sp.6,

T Sikstrimler. PapirEaandbog.(1934).47.
Pakketel, en. se Bagatel.
Pakke-t«j, et. se Paktøj. -Tis, adv.

50 (især tD) i pakker; pakke for pakke. Bø-
ferne (paa auktionen) solgtes pakkevis.
'ol.''U1934.3.sp.2.

II
ogs. som subst. i forb,

i pakkevis. de Bøger, som han i pak-
kevis fik tilsendt af M. Brandes.VI.539.
Pak-kiste, en. (nu næppe br.) (større)

pakkasse. 15 maadelige Pakkister med
Documenter. Gram.Breve.64. MR.1775.598.
VSO. billedl.: han har hittet (tildragelserne}

i sin Hukommelses Pakkiste. Ew.(1914).
60 111.274. -kl »"de, et. (nu næppe br.) d. s. 8,

-dug.Moth.Pl7. VSO. -knlT, en. kniv(lig-

nende redskab) brugt ved indpakning, embal-
lering af varer (Moth.P17) ell. (til H.pakke
8; 0^ ved pakninger i maskiner. TeknMarO.
-knrv, en. (nu 1. br.) kurv, hvori noget
pakkes og transporteres, tvende Pakkurve
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. . anbringes paa en Hest med Paksadel.

MB.1823.236. 8md.l84L32. Di&H. -kæl-
der, en. (nu 1. Ir.) kælder, hvor varer op-

lægges ell. opbevares, ell. hvor pakning af
varer foregaar. Moih.PlT. der ere Tyfve
i jer Pakkielder. JRPaulli.SB.65. en god
og rommelig Pakkielder (er) til Leje. Ådr.

•/il762.sp.6. VSO. MO. Larsen, -lag, et.

{jf. ly. packlage; til II. pakke 3; sml 11. Pak

;

fagl.) lag af større, nogenlunde regelmæssigt

formede sten, som lægges med spidsen opad
i hunden af den til vejbane foretagne ud-

gravning, og som presses fast sammen ved,

at skærver olgn. kiles („pakkes") ned imel-

lem dem. Sal.lV.262. OpfB.*II.13. f -la-

gen, et. (ogs. -laken. Pflug.DP.794). (ænyd.

pack(e)lacken; fra ty. packlaken) d. s. s.

-dug; ogs. om et stof anv. til klædninger.

Moth.Pl7. MO. -lak, en, et. (fagl.) lak

(af ringere kvalitet) til forsegling af pakker,
sække, kasser olgn. VSO. MO. TelefB.1934.

8p.é782. -laken, et. se -lagen, -loft, et.

(fagl.) loft(s-lokale), hvor varer olgn. oplæg-

ges ell. opbevares. VSO. MO. (jeg bor) i en
tjdkant af Byen, eensom i en hel Gaard,
hvor der ellers kun er Paklofter og Kon-
torer. Sc^acO^5. -lærred, et. {ænyd.d.s.;

jf. -dug; fagl.) (stykke) groft lærred af sim-

pelt hør- ell. hampeblaar, der navnlig an-

vendes som indpakningsmateriale til pakker,

kasser olgn.; ogs. om de simpleste kvaliteter

af jutestoffet hessian, der anvendes til em-
ballage. Moth.P17. Adr.^1x1762. sp.U. Af
Hampen gøres en stor Del Pak- eller

Hampelærred i Egnen omkring Hjøring,
som . . forbruges til Sække og deslige.

Cit.l763.(AarbVends.l926.323). VareL.^738.
-maatte, en. (fagl.) maatte (1.1), anv. som
indpakningsmateriale (til større genstande).

Moth.P17. VSO. MO. -mester, en. 1)

(fagl.) person, som forestaar pakningen af
noget (fx. flyttegods). MilTeknO. TelefB.
1934.sp.4068. 2) (jærnb.) tjenestemand, som
følger med pakvognen i et tog og forestaar

udleveringen og modtagelsen af stykgods,

bagage, visse postsaqer olgn. CMøll.Familie-
liv.(1886).188. LovNr.52'yd898.§6.VIl. 3)

(post) forkortelse for Postpakmester olgn.

betegnelser for tjenestemænd under postvæse-

net, hvis arbejde bestaar i pakkeomdeling,
sortering og omlæsning af post, tjeneste ved
arkiv, materiel m.m. jf: Kontorpakme-
stre, Pakmesterformænd, Overpak-
mestre . . Postp&kmestTe. Sal.^ XIX.
477. -middel, et. (til II. pakke 3; fagl.)

især i flt, om stoffer som blaar, halm, hamp,
hø, der anvendes til at udfylde mellem-
rummene mellem nedpakkede genstande (der

ikke maa stødes under transport); ogs. om
pakningsmiddel (jf. u. Pakning 3 slutn.).

MR.1850.441. Larsen, -metrik, en. (til

II. pakke 3^ møtrikpaa pakdaase. Scheller.

MarO. -naal, en. (nu næppe br. Pakke-.
BiblLæg.1809.50). (fagl.) grov sy- ell. (især)

træknaal, hvormed paklærred osv. sys sam-
men ved indpakning. Moth.P18. med en

grov Paknaal trækker man tyk Seilgarn
giennem Skinken. Buusholdn.(1799).l. 31.
MR.1823.275. MO. D&H.
Pakning:, en. ['pagneii] flt. -er. vbs.

til II. pakke; især i flg. anv.: 1) til II. pak-
ke 1. 1.1) det at indjjakke, nedpakke noget;

ogs. (især Y) konkr., om emballage. Slange.

ChrlV.31. Thee- Sorterne, om hvis Pak-
ning ligeledes handles. LTid.l 750.287. Jeg

10 vil selv være tilstede ved Tøiets Pakning.
VSO. Brandes.X.162. Tolden beregnes
efter Nettovægten, hvorved i Almindelig-
hed forstaas selve "Varens Vægt uden no-
gen Pakning. Eage.*806. Mellem de Pak-
ninger, hvori det daglige Livs mange
Fornødenheder nu sælges, er Kapslerne ..

i absolut Maiontet.BerlTid.^yiiy34.M.16.
sp.3. 1.2) (jf. u. II. pakke I.2; 1. br.) det at

læsse noget paa (et menneske ell. lastdyr); ogs.

20 om selve byrden, lasten. GyrLemche.S.il.ll6.

[l
spec. (^) om oppakning (2). Rytterens

Bepakning eller Pakning. MilTeknO. 170.
OrdbS. \.^)(jf II. pakke I.3; sj.) det at samle,

stuve noget tæt sammen; ogs. om den sammen-
trængte, sammenstuvede masse, jf.: de talrige

Stenpakninger med groft rullet Grus
fra Rødekro sydpaa ind i Hjordkær Sogn.
Trap.^JX.442. 2) til II. pakke 2.i: Pakning
af Synaalebrevene. Oi?/^.^yiJ.re^. paknin-

30 gen af kufferten tog alt for lang tid
i ||

spec. (fagl.) om handlingen at fylde en brænde-

ovn olgn. med genstande, der skal gennem-
gaa en brændingsproces. Man er (paa por-

celænsfabrikken) just i Færd med „at sætte

ind", og det er en meget vigtig Forret-

ning, thi paa Ovnens gode „Pakning" be-

roer Udfaldet af den forestaaende Brand.
Bergs.FD.54. 3) (fagl.) til II. pakke 3; ogs.

konkr., om det lag, der lægges (tætsluttende)

40 omkring noget, det, hvormed mellemrummene
udfyldes olgn. For at styre Bladet (paa en

rundsav) og holde det køligt ved at for-

mindske Gnidningen mod Træet lader

man det løbe mellem 2 Sæt „Pakninger",
det er Træpinde med Hulhed i Enden til

en Pude gjennemtrængt med Talg eller

O]ie.Wagn.Tekn.508. Urnen kan staa om-
pakket med Tang eller være tæt omgiven
paa alle Sider af en Pakning af Smaasten.

50 SophMiill.V0. 365. Svenden skal udføre
Pakning med Værk eller lignende ved
Karme mellem disse og 'Muren. Arbejds-

løn.ll. Grunth.Besl.92.\\ (med.) om ind-

pakning af (dele af) kroppen i vaade ell.

tørre lagener, tæpper olgn. som led af en

kur. „Helpakning" og „^4 Pakning" oftest

8/4—1 Time. KliniskOrdbog.(1921).177. jf.:

Uden om den vaade Pakning lægges et

stort, tørt, uldent T2ep^e.SaUI1.491. ||

60 handlingen at tilvejebringe tæthed mellem to

maskindele olgn.; ogs. om selve tætningsmid-

let (fx. hampegarn (jf. Pakgarnj, pop, as-

best ell. fjedrende metalringe (jf. Pakring^,

der undertiden anbringes i en særlig kasse,

i en pakdaase). Pakningen i et Mandehul.
PoVl9l903.1.sp.7. Asbestpap (bruges) til
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Pakninger for Dsim^Tør.Suenson.B.III.29d.

Pakningen paa Motoren er sprængt. Ole-

8enLøkk.NH.lIL153. hertil Paknings-daase

(o: pakdaase), -laag (o: pakdæksel), -mate-

riale, -middel (Scheller.MarO. ?/. Pakmid-
delA -ring (o: pakring), -snor o/l., se Larsen,

og TeknO.
Pak-papir, et. (sj. Pakke-. Thiele.Bre-

ve.l63). {ænyd. d. s. ; især fagl.) (groft) pa-
pir, der anvendes til omslag og emballage.

Eeiser.I.305. VareL.(1807).IL271. PapirL.
283. -presse, en. (fagl.) redskab, anvendt
ved sammenpresning af papirark, inden de

(ind)pakkes (i ris ell. baller). FapirL.284.
•pude 9 en. (foræld., Ja;^ pude, der lagdes

paa haandhesten, naar den skulde transpor-

tere en rytter ell. en byrde. MR.1813.240.
MilTeknO. -reb, et. (jf. -snor; nu næppe
br.) reb, som snøres om én pakke. VSO. MO.
-rem, en. (jf. -binderem, -spænderem;
fagl.) rem, hvormed noget (en pakke) sam-
menspændes; spec. (;«<) d. 8. s. -spænderem.
MR.179.5. 690.1813. 240. Larsen, -riag,
en. (til II. pakke 3; jf. Pakningsringj
særlig formet metalring af blød legering, der

anvendes som pakning (3). S&B. Scheller.

MarO. -rant, et. (jf. -kammer; fagl.)

rum, hvor varer olqn. oplagres ell. (ind)pak-
kes. EPont.Aflas.lL183. HandelsO.(1807).
107. Kmch.(PoUVil934.n.sp.2). -sadel,
en. (nu kun om udenl. forhold) sadellignende
indretning, bestemt til transport af gods paa
en hests ell. et andet lastdyrs ryg. Pak-Sad-
del til en Esel. Biehl.DqjI.338. MilTeknO.
Kidde.B.59. -sag^, en. se Pakkesag. -ski-
ve, en. (til II. pakke S; (cirkel)rund
skive (af metal, læder olgn.), som for at

dække en aabning, hindre slid olgn. anbrin-
ges mellem sammenspændte maskin- ell. red-

skabsdele; slutskive. TeknMarO. -snor,
en. (jf.-reh; l.br.) snor, hvormed en pakke
snøres sammen. V80.(u.FakTeb). -spæn-
derem, en. (jf. -(binde)rem^ ^ rem, hvor-
med ruHerens oppakning fastspændes til sad-
len. MR.1823.17. MilTeknO. 170. -sten,
en. (til II. pakke 3; fagl.) sten, der anven-
des i paklaget i en vejbane (jf. II. Pak). En
meget solid Kørebane konstrueres af et .

.

tykt Lag raa Paksten af indtil en Haands
Størrelse. LandmB.L402. LandbO.IV.766.
-stok, en. (<^. packstock; Y, nu l.br.) rund
stok, som anvendes ved pakning af store vare-
baller, især til at trække pakrebene fast om
pakken. KiøbmSyst.II.181. Larsen, -strim-
mel, en. se Pakkestrimmel. -sæk, en.
(l.br.) om vadsæk: D&H. om sæk til trans-
port af kreaturfoder: lMos.42.27( Wol/f).
Pakt, en. se Pagt.
Pak-taske, en. (1. br.) taske, der hører

til en rytters oppakning. KaiHolb.FC.IV.
195. -træ, et. (jf II. pakke 3; fagl.) værk-
tøj af træ, der benyttes til at drive en
pakning paa plads i en pakdaase. TeknO.
-trækker, en. (jf. II. pakke 3;. I) (fagl.)
redskab af staal, hvis ene ende er formet
som en proptrækker, og som benyttes ved ud-

tagning af slidte pakninger af en pakdaase.
TeknO. 2) (tii, nu næppe br.) redskab til

at udtage ladningen af en bøsse; bøsse-, ge-

værkraåser. Scheller.MarO. -toj, et. (ogs.

Pakke-. MR.1813.240). (;ti,nul. br.) sam-
menfattende betegnelse for de sager, en ka-

valerist skal føre med sig paa hesten (jf.
Oppakning 2). MilTeknO.197. -tonde,
en. (jf. -fad, -fustage; fagl.) tønde, hvori

10 noget pakkes og forsendes; tidligere spec.

(bryg.): større tønde, hvori øllet opbevaredes,
inden det fyldtes paa mindre tønder. Moth.
P17. VSO. MO.11.398. Paktønder og Pak-
fustage sælges. Pol.^U1934.19.sp.l. -vogn,
en. vogn, indrettet til transport af varer,

rejsegods olgn.; nu især (jærnb.) om jærn-
banevogn, der anvendes til at transportere
de rejsendes indskrevne bagage og (delvis

ogsaa) alm. stykgods; tidligere ogs. om træn-
20 vogn. Moth.P17. De maatte lade alle de-

res Pakvogne og al den Forraad, de førde
med sig, i Fiendens Hænåer. Mall.SgH.
249. Tjenerskabet (var) sat i Arbeide med
Reisetilberedelser, og man hørte Tummel
i Slotsgaarden med Fakvognene for det
kongelige Stegers.Ing.EM.il1. 116. Min
Koffert . . gaaer med Pakvognen. Oversk.
L.342. Der blev rullet frem og tilbage
med Pakvogne og raabt Varsko. Endelig

30 kom Toffet brusende ind paa Perronen.
JVJens.D.28. DSB.Tjen.I.71. -værk,
et. (fagl.) bygningsværk, som anvendes ved
regulering af vandløb, og som hovedsagelig
bestaar af lag af ml. hinanden stuvede, pak-
kede faskiner. JBaden.FrO.IL88. Sal.IX.
374. -æsel, et ell. (nu næppe br.) en (Biehl.

DQ.IV.327. MO.n.398). æsel, som bruges
til at transportere byrder, han var i fuld
Begreb med at aitømme en Pak-Esel,

40 disse gode Herrer førte med sig, vel for-

synet med Levnetsmiåler. Biehr.I)Q.L173.
VSO. Kierk.XIIL430. \\ billedl. ell. i sam-
menligning, min Krop, for at læge andres
Onde, skal være en Pakesel (o: skal nap-
pes og piskes). Biehl. DQ.IV.327. HCAnd.
II1.43. Belæsset som et Pakæsel. Drachm.
1001N.34. vi (o: mellemklassen) er bleven
Samfundets Pakæsel. Kbh.^Viil912.2.sp.4.

I. Pal, en. [pa-i] ell. (især dial.) [pal']

50 jf.Feilb. OrdbS.(bornh.) samt flt.i^SLWer. Ose
Jens.SO.82. AarbMors.1924.93. (nu kun dial.

Pa\e. Moth.P18. OrdbS.(sjæll.). jf.D&H.).
flt. -er ell. (nu 1. br.) -e (OpfB.^li.471. Saa-
by.^ FagOSnedk. jf. Faldpale eller Sætpal e.

Benævnelse paa forsk. Dele af Skib.(1848).8).
{vistnok fra holl. pal; jf. ty. pall(e), eng.

pawl (og pall); af uvis oprindelse; mulig-
vis fra fr. pal (se Pæl, jf. II. Pal); jf. IV.
pal) 1) (især (gf ell. ^j spærhage, stop-

60 per, der griber ind i et indhak (fx. paa et

tandhjul (palhjul) olgn.) og derved standser

en bevægelse; undertiden ogs. om klinke-
hage (2). t.l) i al alm. ForklTømrere.120.
OFUrsin.TJhre.(1843).126. LandmB.1.633.
EThaulow. Maskinarbejde. IL (1930). 524. \\

spec. (jf. bet. 1.3^ om spærhage, der ved ind-
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griben i palringen hindrer et (brad- éll.gang-)

spil i at løbe tilbage. Naar der skal lættes

Anker, skal han . . sætte een ved Palen,

off til at klappe oip. SøkrigsA.(1752 ).§467.

Harboe.MarO.Ml. Spillet . . dreiede sig

nu under Palernes Klapren . . mechanisk
randt. SfBille.Gal.L250. lade Palerne gaa
ned. Scheller.MarO. jf. hive pal u. bet. I.2:

der hives et Tag for Palerne, som løftes.

Barden/l. Søm. 1. 207. *Hiv, saa Pallerne
klapper. 0scJens.S0.22.

||
(nu næppe br.)

om skyder ell. slaa for en port. Herre-
manden ringede, og raabte til den ind-
trædende Tjener: Luk Porten vel i Laas
og sæt den store Jærnpal forl PMøll.I.
297. 1.2) {undertiden m. overgang til adver-
biel anv., jf. IV. pal samt ældre nt. palll

kommando, naar spillet skal sættes fast) i

særlige, faste forb., spec. (^) i kommandoer
vedrørende betjening af spillet. \\ hive pal,
lade spillets paler gribe ind i palkransen,
saa at spillet bærer ankeret. Hiv Pall Et
Commando-Ord, der tilkj endegiver, at der
kun skal hives saa meget, som behøves
for at sætte Fdl.Harboe.MarO.169. Bar-
denfl.Søm.I.207. || sætte pal, (nu næppe
br.) sætte spillet fast v. hj. af palerne. Hive
om til at sætte Fsil.SøLeoc.(1808).63. Sæt
Pall Commando-Ord, naar Palen skal sky-
des foT.VSO. Funch.MarO.II.103. sætte
pal for (jf. ovf. 1. 15 samt nt. dor will
ik pahl vor slaan, det vil jeg sætte en stop-

per for (Mensing.Wb.III.95S); sj.) uegl.:

sætte en stopper for. han fik sat Pal for
sine Bemærkninger. DÆH. 2) {jf. ty. stoil-

palle i sa. bet.; ^, foræld) indskæring,
afsats paa en rapertvange ^j/.w. Ned-
skæring 1). MilTeknO.225. Funch.MarO.
11.103.

II. Pal, en. flt. -e. {fsv. pa(a)l, mnt. pal,

holl.psial; J/". Paal; sideform til Pæl; sml.

Fæpal; bornh.) (mindre) pæl; træstang;
kæp; knippel olgn. Esp.253. Rosenkrantz.
MV.7.

III. Pal, en. se Pald.
IV. pal, adv. {sv. dial. stå pall(d), no.

dial. staa pal, halda pal, holde stand, vera,
sitja pal, være, sidde urokkelig(t) ; fra nt.

holl. pal staan olgn., staa fast;jf. I. Pal (I.2);

nu dial., if. CollO. ^) fast; urokkeligt.
CollO. i forb. som holde pal, holde stand.
Feilb. ligge pal, ligge roligt, fast. Slibe-
stenen ligger pal ombord, og der blir denl
AchtonFriis.D0.il. 325. staa pal, staa
fant; holde stand; ogs.i være parat (Feilb.).

JHSmidth.Ords.109. EHHagerup.67. OrdbS.
(Loll-Falster).
Pal-, i ssgr. /"Pale-, se Palemoder ). især

(^ ell.<S^) til I. Pal 1.

Palabras, subst. se Palaver.
Palads, et ell. t en (P/lug. DP.790.

LTid.l731.601). [pa'las] Høysg.ÅO.éO. tid-

ligere undertiden skanderet 'Palads, se fx.
OeM.I.157.IL12. ff Pal(l)ats. Pflug.DP.
790. FaUt.0vid.51. Lodde.NT.158. f Pal-
(l)ast. LTid.1725.173.1726.687). flt. -er ell.

t -e (Reiser.1V.482). (.^ida. pal(l)atz (Mand.
20.122. Rimkr. Mariagerleg.53), sen. oldn.

pallaz, palata, palati, mnt. mht. palas (ty.

palast, T palatz^ /"r. pal ais, t^ai. palazzo;

fra mZa<. pal(l)atium, af Zaf. Palatiura , en

af Roms syv høje, hvorpaa kejserboligerne

laa; J/". Palæ samt Pfalzgreve) stor, mo-
numental bygning, beboet af en kon-
ge ell. en anden fyrstelig ell. fornem person

;

10 slot; nu navnlig om udenl. forhold ell. (uegl.)

om store, pragtfulde (offentlige) bygninger

(jf. Fepalads samt: de oplyste Forret-
ningspaladser (i Berlin). Pont.LP. VII.

195). det Keyserlige FaXdids. Holb.Herod.
191. Adelige Hoteller og Paladser (i Kbh.).

EPont.Atlas.II.73. Det bispelige Pallads
(i Bruchsal), hvis Forgaard vendte ud til

Pladsen. Bagges.DV.IX.246. Det Pallads
(o: Amalienborg), han (o: Chr.VIII) som

20 Prinds havde beboet her i Kjøbenhavn,
foretrak han som Konge for det langt

større og pragtfuldere Christiansborg. Ørs/.

V1IL185. Er det saa herligt at spise paa
Sølv, naar Andre hungre; at boe i Palad-
ser, naar saa Mange ikke have Huusly.
Kierk.VLLL313. hovedstaden, der (i 18.

aarh.) voxede og blomstrede og forskøn-
nedes med paladser og palæer. ^/>Jør^.
III.166. *Kongelig Majestæten

|
han bor

30 i sit høje Fd\dids.Drachm.PHK.5. vort
fine Palads (o: en skole) oppe paa Skole-

bakken. CFMortens.EF.205. det nye ho-
spital er et rent palads

i || tidligere (pibl.)

om (for)hal ell. (for)gaard i en fyrstelig ell.

offentlig bygning, han (gik) ind i Kon-
gens Huses Pallads (1931: Kongens Pa-
lads^ og opbrændte over sig Kongens
Knns.lKg.16.18. Peder sad uden for i

palladset (1819: Gåarden). Matth.26.69(Chr.
40 VI). Palads-revolation, en. {islutn.

af 19. aarh. fra ty. palastrevolution, fr. re-

volution de palais; hist., polit.) revolution,

statsomvæltning, der foregaar inden for (ell.

udgaar fra) statsoverhovedets nærmeste om-
givelser. Meyer.879. Under en Paladsrevo-
lution, der udvikler sig til et almindeligt
Oprør, bliver Despoten Nikeforos dræbt.
Brandes.Volt.il. 532. \\ uegl. Ved Palads-
revolutionen af December 1904 blev (Ed-

so vard Brandes) stødt fra Tronen af sine tro

Mænd: Cavling og Ove Rode. HarNiels.
SP.tS.
Palais(9 et. se Palæ.
Pal-apparat, et. (jf. -værk; tilspæn-

dingsapparat til plandrejebænke; nikketøj (2).

YærktMask.25.
Palaver, en ell. (sj.) et (se bet. ^). [pa-

'la'var; ogs. pa'lau'ar] (i Palabras, se u.

bet. 2). best. f. -en ell. (l.br.) palavren (EMik-
60 kels.N.45). flt. (sj.) -e. {fra eng. (holl. ty.)

palaver, af port. palavra, sp. palabra, ord,

tale (af lat.-gr. parabola, se Parabel, jf
plarlere. Parlør osv.); egl. brugt om euro-

pæernes forhandlinger med de indfødte (paa

Afrikas kyster), jf. Passiar; først olm. fra

ca. 1900) 1) (nu næppe br.) raadslag-

XVI. Rentrykt '/a 1936 26
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ning, offentlig sammenkomst blandt

(ell med) de indfødte (i Afrika), de Rige
(er) aleneste forpligtede at komme til de
offentlige Palavere eller Raadslag. Æeiser.

IV.400. Meyer.^ 2) (dagl, spøg.) vidtløf-
tig ell. indholdsløs, taabelig forhand-
len, samtale; snakken; faddersladder;
passiar; ogs.: vrøvl. Kivs-Kiæus o: Snick-
Snack, Sludder, Palabras; Slider Sladder,
naar tvende trættes og Mund klamres om
Sladder og Lumpne tmg.Cit.l?55.(ThoH4'^
1507.27). han (slutter) sig uden videre Pa-
laver til Jernbanearbejderne, der befriede
h2im.JYJens.NV.l76. *en sladresyg By-
tøs ..

|
fniser og fører Palaver i en lidt

simpel Jargon. SophClauss.Il.95. Komman-
dantens Stemme afskar skarpt al overflø-
dig TalsLveT.Kehler.KK.19. (han) havde
for Vane, naar han var alene, at snakke
højt med sig selv — og den Eftermiddag
gik Palaveren usædvanlig hidsigt l^iew-
ron.S.76. uegl.: en mægtig Forsamling af
nyankomne Sortmejser holder et farligt

Leven og Palaver mellem Buskene. Achton
Friis.D0.II.U5. 3) (sj.) komsammen;
gilde, „saa havde vi . . et lille Palaver"— „Hvad havde I?« . . „Et Palaver . . Naa,
Du kjender maaskee ikke Udtrykket; det
er ikke andet end et lille Gilde." /SBee-
gaard.FG.50. Meyer.^

t Pal-bed(djiiig, en. d.s.s. -støtte.

Ebding. Funch.MarO.II.103. -bolt, en.
bolt, hvormed den tynde ende af en pal er
fæstet til spilringen paa et gangspil (ell. pale-
moderen paa et bradspil). Benævnelse paa
forsk.Dele afSkib.(1848). 7. Funch.MarO.IL
103.
Pald, en. [pal'] (ogs. skrevet Pal. — dial.

Palle, se bet. S), flt. (især dial.) -e (jf. Esp.
§122, l,a. Feilb.) ell. -er. (ænyd. pald og
palle (i fodepalle, fodskammel), glda. (flt.)

pallæ, oldn. pallr; af usikker oprindelse)

1) bænk; forhøjning; spec. dels (dial.,

foræld.) om en (ofte af kampesten og ler

opsat) bænk langs væggen, for bordenden
ell. ved ovnen i en stue, dels (m. h. t. forhold
i nordens oldtid) om en (terrasseformet) for-
højning (af brædder), der gik langs begge
langsider og den ene tværside (Tværpald) i

hallen ell. stuen (og som bl. a. tjente til sidde-
plads for kvinderne). Moth.P18. hun sad . .

paa Palden under Vinduet. Pont.UE.^74.
*Mod Væggen satte de Spyd og Skjold,

j

så tog de Plads paa FaWen. Kørd.B.36.
Derinde i Frammerset tændte Kjesten
nemlig Ild under Nadveren. Paa den mu-
rede Pald stod en Trefod med en Pande
Finker. Skjoldb.KE.23. I Kammeret var
der foruden Sengen . . en Pald af Ler,
hvor gamle Bedstefader gjærne sad. Eede-
bogen.(1909).33. jf.VSO. og MDL.(jy.). Esp.
252. Feilb. || hertil vist ordspr. (foræld.):
Højt paa Pald . . nær ved Fald (o: de
mægtige har en udsat stilling). Mau.1870.
PalM.IL.II.717. høit paa Pall, dybt i Fald.
Meyer.^(1884).126. jf.: *Stor Ære, liden

Roe: En Æret er besværet:
|
Op paa den

høye pald der følis mæst til været.PJweZ.
LL.95. 2) (dial. ell. hos sprogrensere) dels

om et højt stænge (OrdbS.(sjæll.). jf.Kalk.
III.444); dels om galleri, pulpitur olgn.

Levin.( G). FDyrlund.(Almueskolen.1856.I^r.
18.Till.l8). (kirkerne paa Før er) om søn-
dagen propfulde af folk . . mændene . . oppe
på en pal, der springer langt frem i kiike-

10 rummet.fBennike. Nord-Friserne.(1890).35.
Der kom ogsaa en Del Mænd (i missions-
huset), de fleste maatte staa i Baggrunden
eller søge op paa Pallen, hele Salen ind-
toges ai Kvinderne. AndNx.S.lS8. Palden
(Galleriet) over Forstuen (o: til gymna-
stiksalen). MinCirk.Nr.l75'y9l900.I.Å.3. 3)
(dial.) om stak olgn. E8p.252. der (blev)

kørt Hø hjem og sat i en Palle udenfor
Gaarden. Moders Moder faldt da ned mel-

20 lem Læsset og Pallen og fik . . Brud paa
Halshvirvlerne og døde.DF.1928.63(sjæll.).
Pale, en. se I. Pal. Pale-moder,

en. ^Pal-. Scheller.MarO. jf. D&E.). (af
L Pal 1 og Moder (jf. Moder 6.3); ^, for-
æld.) 1) paa ældre gangspil (uden palring):
et til dækket fastboltet stykke træ, hvori træ-

palernes bolte var anbragte, og hvis ophøjede
kant hindrede, at palen blev trykket tilbage,

naar der sattes pal. VSO. Éarboe.MarO.
30 141. Funch.Mar0. 11.103. Scheller.MarO.

2) paa bradspil: en paa palstøtten anbragt
jæmplade med fremspringende kanter, hvori
palboltene hvilede. Funch.Mar0.1I.103. 3)
palring (paa gangspil). VSO.
h Palet, en ell. f et (Moth.P21). [pa-

'læd] (tidligere ogs. skrevet Pallet. Moih.P21.
ECAnd.X.539. Pal(l)elte. Eeib.Pros.llI.207.
Drachm.LK.23. tPol(l)et. Moth.P124. Oecon.
E.(1784).II.29(smst.25: Palet;;, flt. -ter

40 (ænyd. pollet, ty. palette; fra fr. palette*

dim. af pale (lat. pala;, spade; sml. IL Palet;

jf. Farve-, Malerbræt) oval ell. rektangulær
(træ)plade (i det ene hiørne forsynet med et

hul til tommelfingeren), hvorpaa en kunst-
maler under arbejdet anbringer og
blander de farver, han skal bruge. Til
at have og sammenblande adskillige Far-
ver paa, betiener man sig ved Maleriet
af nogle egne Tavler, som kaldes Polet-

so ter eller Malertavler. OeconE.(1784).11.29.
*mangt et mesterligt Portrait,

|
Der steg . .

|

Fra Rembrandts, Rubens, Raphaels Palet.
Erz.D.ni.l03. naar Lyngdækkets kom-
pakte Mørke forneden og Skyernes klarere
foroven spotter al Søgen paa en Pallette.

Drachm.LK.23. (maleren) greb Paletten
og blandede Farver o^. ErlKrist.BT.lO.
sætte en palet op olgn., (mal.) anbringéi
(og blande) farverne paa en palet. Roed . .;

60 opsatte hver Morgen sin Palet nøjagtig,
som han havde lært det af Eckersberg.
JLange.1.76. uegl.: Man maa lade Vor-
herre, at han forstaar at „sætte en Palet
op* — er det ikke saadan det hedder i

malersmoget?KnudPouls.Ya.62.
j|
pensel

og palet, i udtryk for kunstmalerens ar-



405 Palet palisadere 406

hejde. Oehl.V.18. Eeih.FrosJII.207. Tid-
ligt, som de pleied' det,

|
Kom Eleverne

og satte
I
Sig til Pensel og Pallet. Æ^C^wd.

X.539. *Selv Kunstneren . .
|
Palet og

Pensel slængte hen | Og meldte sig tu
Y2ineu.Eol8t.lV.60. || ridder, herre af

paletten olgn., ('CP, l.lr.) spøg. betegnelse

for en maler. *disse Riddere
|
Af Meislen

og Paletten
|
End sværme her omkring

|

Sf.

keetymologisk omdannelse heraf; sTcræd.) løst-

siddende (sommer)overfrakke. Meyer.^

(1844). Chievitz.FG.3. Idag er det . . en
smuk Foraars Dag, jeg er gaaet ud i Pa-
letot og det har næsten været mig for
v&rmt. SCAnd.BE.87. I Folderne af sin

Paletot bragte han med sig iskold Natte-
luft, som føg ud, da han løste Frakken,
ORung.VS.45. Amtmanden med Guldbril-

ed Raphaels- Baretten. Ww</j.X.45. de lo ler, Sommerpaletot, og gule Glacé
Kendetegn der plejer at udmærke de Her
rer af Paletten — langt Hår, Røverhat,
flagrende Skæg og Fløjelsjakke. J^ørd.T^.
58. jf.: Se dér, du Palet-Ridder, hvil-

ket fordømt Skræmsel af en Farveløgn
du har lavet med den herligste Guds-
Skabning for Øjetl Gjel.Mi.230. \\ meton.,

om en malers farver, farvevirkninger. Vist-

nok er Købkes Palet smukkere, renere,
klarere end Jensens. JLangeJ.198. EEan- 20

nover.NA.289. (maleren) var allerstørst, da
han lærte sin Palets Begrænsning og Styr-

ke at \ienåe.PoV^lsl934JO.sp.6. || i billedl

udtr. han blev afmalet med alle de Far-
ver, Lumpenheden har påa sin Palet.-Bran-

des.V.523. Beethoven (havde i sin messe)

alle det daværende Orchesters Farver paa
sin Fa\et RBergh.M.12.

II. Palet, en. [pa'læ<f| (ogs. Palette

handsker. PontSk.240. JakSchmidt.SF.15.
Palet-ridder, en. se u. Palet sp.405^*-.

-skrab, et. [I] (mal.) meget af det, der
vises (0: paa en udstilling), har noget .

.

ufint, som om Malerne brugte Paletskra-
bet til at male medi.Wanscher.(Fol.^^kil929.
9.sp.6). -skraber, en. [I] (mal.) d. s. s.

-kniv. Berg8.FF.''2(orig.8: Paletkniv;.
Palette, en. se ML Palet.

Pal-bjnl, et. tandhjul, i hvis tandmel-
lemrum en pal kan gribe ind for at sikre

det i en bestemt stilling; undertiden ogs. om
klinkhjul. ForklTømrere.120. MøllE.V.253.
EThauloiv.Maskinarbejde.ll.(1930).524.
Palisade, en. [pali'saSø] (i Pal(I)isat.

FamsH.Moth.F21. Fflug.DF.741. Clitau.lB.

40). flt.-r. (ænyd. (flt.) ^aWisader, pallezat-

ter; fra fr. palissade, ital. palizzata, pæle-
værk; aflat palus (se Fæl)) t) (især ^ (for-

vAph.(1764). sa.(1772).lll) ell. (nu alm.) 30 æld.) ell. tøm.) svær, i øverste ende til

Ballet, en. [ba'iæd] (ogs. Balette. vAph.
(1764).41). flt. -ter. {ty. f ballette; egl. sa.

ord som I. Palet) 1) (foræld.) lille plade
(af træ) ell. strimmel (afpergament), over-
spundet, med silke ell. guld- og sølv-
traad, der brugtes til pynt paa dragter;

navnlig om saadanne strimler til udpyntning
af knaphuller. Forordn.^^f41769. Eallager.
103, jf.: Søe-Cadetternes Uniform er blaae

spidset pæl; skansepæl; navnlig i flt, om
hegn, forskansning af saadanne pæle,
(kongen) lod ved alle Landets Tilgange
opkaste Volde, anlægge Skandse -Værker,
sætte Palissader og Spanske EjtteTe.Slange,
ChrIV.1231. *Dit Hoved har formodentlig
ei Lyst til

|
At kneise paa mit Harems

Falissaåerl Oehl.F.124. MilTeknO. Rist.ER.
161. FagOSnedk. || billedl. Lad mig see jeres

med røde Opslag og Guld-Baletter. 40 Tænder: Ah hvilke Elfenbeens Pallisaderl— ^" "" ^" ' Lodde,(Skuesp.lV.290). 2) (især ^, foræld.)

koll.: hegn, forskansning af palisa-
der (1). Rostgaard.Lex.F19b. *Den tages
ei saa let,

|
Den Skandse hist, som Palli-

saden krandser tæt.ARecke.20. jf.VSO, ||

i videre anv. Vore Bopladsfæller byggede
sig en Palisade, et rundt Hegn af Flyde-
træ, og gemte sig der. KnudRasm.GS.lI.
348. billedl: *Kand vore Fienders Sværd

EFont.Atlas.11.183. Adr.'^^lil762.sp.l6. den
prægtige Uniform, som den Hessiske Gar-
nison har. — Den er blaa, besat med
Sølv-Balletter. Freisler.J,1.102, 2) (pos-

sementmager-spr.) sammenknytning af traa-

de, der som et skørt dækker den øverste del

af klokken paa en kvast; over kjole. Bal-
let: OrdbS, hertil: Balletkvast. 8»ms<.

||

ogs.: sammenknytning af frynsetraade under
perlen" paa visse frynser. Palet: Sal.Vll. 50 ey gandske plat omhugge

|
Vor Troes Pal

\t\j\ TT T Annn !• j. T-i—l T7 /"Y/'J T T> Å/t
200, VareL.^272.
Palet-kind, en. [I] (mal.) klud, hvor-

med man aftørrer en palet. Font,EV.58.
-knJT, en. [I] (mal,) kniv, hvormed man
skraber paletten ell. blander farverne. Bergs.
FF.8(se u, -skraber;. SigMulLB.166. || ogs.

(jf. Omeletkniv; kog.) om en kniv med langt,

bredt blad uden æg, hvormed man bl. a. ven-
der noget, der steges paa pande, Dorthes
Kogebog.(1930).42,
Paletot, en. [pala'to] best.f.-tn [-'to-'øn]

flt, -'er [-'to-'ar] (JFJac.(1924).11.183) ell, Y
(m. fr. form) -s. {fra fr. paletot, f pal(le)toc
olgn.; jf. ænyd. paltsrok, overklædning (ogs.

hrugt BFEw.Fort.184f jf.SaUX Vlll,768),
Aoii.palt(s)rock (fpaltoc), der vistnok er en fol-

lisat, saa hielpe Venner og. Clitau.lR.40.

3) (bot.) især i flt., om palisadeceller.
Sal.111.86. Palisade-, i ssgr, (især Jai,

foræld.) af Palisade 1, fx. Palisade -for-

skansning, -række, -værk ofl. -celle, en.

(bot.) om de i visse blades bladkød forekom-
mende lange, smalle, tætstillede celler, Warm.
Bot.292. -graT, en. med palisader omgivet

fæstningsgrav, VSO, -orm 9 en. (zool.) rund-
60 ormen Eustrongylus gigas, der lever i nyre-

bækkenet ell, krophulen hos visse pattedyr, og

hvis bagende omgives af et organ, der kan
minde om kransstillede palisader. Brehm.
Krybd.762, LandbO,lV.113. -port, en. por<

i et valisaderet værk. VSO. Drachm.EO.397.
palisadere, v. [palisa'de-'rø] -ede. vbs.

26'
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-ing (8. d.). {fr. palissader, jf. ænyd. forpa-

lisaderet, ty. verpalissadieren; til Palisade;

;^, foræld) omgive med, forskanse v.hj.

af palisader. Ro8tgaard.Lex.Pl9h. For-
slag om at Ravelinerne . . maatte palli-

saderes.MJ2.2 774.567'. En palissaderet Grav
forsvarede Adgangen. F/SO. Meyer. Pali-
saderin^, en. C^, foræld.) vbs. til pali-

sadere; konkr.: d. s. s. Palisade 2. Rostgaard.
Lex.P19h. MilTeknO. SaVXVIII.771. Pa-
lisade-træ, et. (gart.) især i flt., om høj-

stammede træer i en løvgang, hvor kronerne
er vokset sammen til en kompakt masse, der

ved klipning holdes i en bestemt form. Er-
stad-Jørgensen. Villahaven.f1900).62. Danm
Havebr.147.
Paljet, en. se Paillet.

Pal-kam , en. (nu 1. br.) d. s. s. -ring.

Larsen. SprKult.lII.73. -krans, en. d. s.

CollO. Scheller.MarO.
Pallads, et. se Palads.
Pallais, et. se Palæ.
Pallask, en. ['palas^] (f Pallasch.

vAph.(1759). MR.1789.254. f PaWast Holb.
Tyb.II.l). flt. -er. (fra ty. pallasch, vistnok

af magyarisk -tyrkisk oprindelse; især JaJ,

foræld) svær, bred ryttersabel med lige
klinge, der kan anvendes baade som hug-
og stødvaaben. Moth.FlS. Tyboe: „. . Jeg
kand icke begriibe, hvor min Pallast kunde
holde det saa længe ud." — Je.sper: „Ach
Herren kunde slaae Folck ihiel med en
Pennefiær. Det kommer icke an paa Pal-
lasten, men paa deres Hænder, som føre
den.'*Holb.Tyb.ILl. *Den lange brede Pal-
lask mod venstre Spore slaaer. TFin^^. FI.
206. *(han) rakte ham hans Pallask,

|

Hans Hjelm med Hestehalen. Aarestr.SS.
U.172. MilTeknO. Hestgarden . . med blin-
kende Kyradser og dragne Paladsker.
ESkram.(Tilsk.l920.L13).
Pallast, Pallats, et. se Palads.
I. Palle, propr. [ipala] se Moth.PW.

VSO. Feilb. samt Galpalle.
II. Palle, en. se Pald.
Pallet(te), en. se Palet.

Paillet, en. se Paillet.

Pallis(s)ade, pallis(s)adere, se

Palisade, palisadere.
Palm, en. se I-II. Palme.
I. Palme, en. ['palma] (nu kun (dial.)

i bet. 4: Palm. JTu8ch.213(hornh.). jf. Feilb.

t i bet. 2: Holh.Metam.6). flt.-r. (glda.pRl-
mæ (Fragm.162. Dom.l.l6(GldaBib.)), oldn.

palma, palmi, palmr; af Za<. palma, egl:
haandflade (jf. II. Palme, HI. palmej; navnet
skyldes palmebladenes lighed med en haand
med udstrakte fingre)

1) blad af palmetræet; især (CP) i (bil-

ledl.) udtr., der hentyder til, at man i den
klassiske oldtid tildelte sejrherrer (i krig ell.

i væddekamp) en palmegren som ærestegn,
ell. (især bibl.) m. hentydning til den jødiske
skik, at man ved glædesfester og forsk, optog
har palmegrene ell. strøede dem paa vejen
(sml. Palme-gren, -søndag osv.); ofte (jf.

Sejrspalme>l i forb. sejrens palme(r)
(VSO.) ell. i udtr. som bære, vinde, naa
(VSO.) palmen (palmerne), give, til-

kende (D&H.) nogen palmen (pal-
merne). *Jeg bær' og mine Palmer

|
Til

Ærens Konge frem. Kingo.lOO. deres An-
førers, Monsonius's Klogskab og Erfaren-
hed, der . . i Krigskunsten giorde alle

underjordiske Hærførere Palmen stridig.

ip Bagges.NK. 340. Ing.RSE.II.189. *Ingen
Musik kan dog lignes ved Tonerne I

Af
den fortryllende Straussiske Vals.

|
Strauss

bærer Palmerne, Strauss bærer Kronerne 1

IIeih.Poet.VII.362. Hume opstillede de en-
gelske og de skotske Forfattere i to Ko-
lonner mod hinanden og gav de skotske
Vsilmen. Brandes.XI.316. (præsten) ønskede
at prædike blandt Venderne og mulig
vinde Martyriets PdXme.DanmRigHist.T.

20 701. i to konkurrerende Mindedigte over
Botanikeren Vahl kappes (Oehlenschlåger
og Staffeldt) om Ewalds Paime.VilhAnd.
Litt.ll.395. jf.: Liineburg (havde) fra den-
ne Side betragtet allerede taget Palmen
fra liVihee)s..Bagges.L.I.244. || staa med
palmer(ne) i hænderne, (ofte spøg. ell.

iron.) fejre triumf(er); blive æret og berøm-
met; høste ros, anerkendelse olgn. den Afdøde
staar med Palmer i Hænder, enten han har

30 levet skikkelig eller som et Best. Eolb.LSk.
II.2.Gylh.IX.33. Kun under jeg hende ikke
helt at vige for hende og lade hende
vandre med Palmer i Hænderne som den
krænkede Uskyldighed. Siwcfe. 1. 55.5. || m.
hentydning til Aah.7.9(se u. Palmegrenj.
*I skal see mig træde | For Gud i Brude-
Klæde,

I
Med Livets Krone paa, | Med

Seyrens skiønne VsÅmer. Bror8.249. kun
fordi Paradisets Palmer vinke, kun der-

40 for kan og vil vi ringeagte Korsets Skam I

Grundtv.Udv.IV.440.
|| (jf. Fredspalmej

som symbol paa freden, især i forb. fre-
dens palme(r). *Han vilde kæmpe for
sin Tro som Helt, | Og vende hiem igien
med Fredens Palmer. Oehl.VI.78. *Da van-
des Friheds Eeg og Fredens Palme. Winth.
IL48. jf.: *den Palme-zired Yredi.Holb.
Metam.42. || som navn paa en fransk orden.

Akademiske Palmer (Officier de l'instruc-

50 tion publique og Officier d'Academie). Sal.*

XVIIL 580. blive dekoreret med pal-
merne i

2) Sf træ ell. busk af familien Palmæ L.
Pflug.DP.1110. *Jeg (o: David) gik i Mar-
ken og vogtede Faar,

|
Slog min Harpe i

Skyggen af Palmer. Grww^^v.SS.JI.165.*Jeg
er født derovre,

|
hvor Palmerne gvo\Rich.

1.32. Warm.FrøpU23.
3) (jf. Palmesjal; 1. hr.) om mønster,

fi^ tegning olgn., der forestiller, minder om
palmegrene, det store Huus beklædte han
med Fyrretræ og beslog det med fiint

Guld, og gjorde derpaa Palmer og Kjæ-
der (1931: prydede den med Palmer og
KTSinse).2Krøn.3.5. etrødtShavlmed hvide
Falmer. Schack.125.

\\
(landhr.) om palme-
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lignende aftegninger paa et kreatur.

Ayrshirekoen er oftest af rødbroget eller

brunbroget Lød . . med Tendens til over-
vejende hvidt og „Palmer** paa Benene.
LandbO.lV.342.

4) O/. oWn. palmr, <y. palme, ew^. palm
i sa. bet; egl. om raklebærende pilegrene, der

i den katolske kirke anvend(t)es i st. f. pal-

mer ved processionen paa palmesøndag; jf.
Palme-pil, -træ (3), -vidje; dial.) dels S( om
forskellige pile arter: Thurah.B.35. JTusch.
213. jf. Feilb. dels om pilens hanblom-
iter (rakler): Landhuushold.VI.150. MDL.
(sdjy.). Feilb. AxLange.FF.91.

II. Palme, en. ['palmQ] ('Palm. [pal'w]

Earboe.MarO. Sal.XlII.1099. Meyer.'-^

(Meyer.^'^: Palmej; som flt.: Benævnelse paa
forsk.Dele af Skib.(1848).9). flt. palmer ell.f

palme (Fflug.DF.478.492(smst.483.492 : Fal-

mer)), (ænyd. palm(e), æda. twa palma
lang (Harp.Kr.79); ligesom ty. palm(e),
holl. palm, fr. palme af lat. palmus; besl. m.
I. Palme; jf. III. palme samt Haandpalme;
nu næppe br) som længdemaal: saa stort

et siykke som en haana(flade) (ell. de fire

fingre) er bred; haandsbred; især brugt
deis som maal for (rund)tømmer, dels som
maal for heste (maalets nøjagtige længde
varierer fra sted til sted og fra tid til tid,

se ndf. samt Kalk.lII.445. Sal.Xin.1099.
Meyer.'''^). Ingen maa lade Uudskaaren
Hest løbe løs paa Fælledet efter Paaske,
som ikke er florten Palmer høj, eller 9Va
Qvarter Sædlansk Maal. DL.5—12—3. „Er
et mål af fire fingre bredt." Mo/A.P^i.
hvad kand være selsommere, end at giøre
en til General, efterdi han er visse Pal-
mer hø]. Holb.MTkr.300. Hun holdt fra

Isse til Fodsaale neppe nie Palmer. Biehl.

DQ.I.133. bruges som Maal for krumt
Træ. En Palm er omtrent 40 Linier rhin-
landsk Maal; 3 Palm = 10 Tommer 2 Liner.
Earboe.MarO. CKMolb.Dante.I.197.

III. palme, v. ['palma] -ede. {ænyd. d. s.,

m. bet: maale (i palmer {\\)); vistnok fra
holl. palmen, fatte om noget med haanden,
hale (ind), slaa, støde til noget (til palm,
haandflade (se II. Palmejj; jf. ty. palmen,
«w^. palm, /V. palmer, i<aZ. palmare i lign.

bet. samt ind-, oppalme; ^, nu 1. br.) hale,
trække (tov ell. sejl) ind ell. op (ved at

hale „haand over haand"; se Haand sp.573^^).
Roding. palme garnet (o: tage op i garnet).
OrdbS.(sjæll.). især i forb. palme ind.
S&B. „Klyveren fast I" Folk gaa ud for
at beslaa Sejlet, og Skødet fires, efter-

haanden som der palmes ind paa Sejlet.

Bardenfl.Søm.I.184. palme op.FSO.JT.
0166. palme op i et Sejl. OrdbS. refl.:

palme sig op, hejse sig, klatre op v.hj.

af hænderne. S&B. Larsen.
Palme-, i ssgr. (nu kun dial. Palm-,

se u. Palme-blad, -olie, -vidje, -vinj. især
(bot. og Y) til I. Palme 2, fx. (foruden de

ndf. anførte): Palme-art, -bark, -fiber,

-frugt, -frø, -krone, -lund, -marv, -plant-

ning, -rod, -saft, -skov, -stamme, -stilk,

-tave, -trævl, -arrak, en. arrak, frem-
stillet ved destillation af palmevin. Sal.^

XV1IL782. -bille, en. (zool.) d.s.s. -snu-
debille. S&B. -blad, et. (-f Palm-. Moth.
P2L Beiser.IV.451. Bask.Vdv.11.227). (jf.
I. Palme 1 samt Palme-gren, -kvist, -\&\).

blad af en palme; undertiden ogs. om blade

af lign. form (anvendt fx. i dekorationer og
10 kranse ved begravelser), især (jf. Palme-

bregnej om blade af koglepalmen Cycas re-

voluia L. (Sal.IV.746). adskillige Baade
med Segl af Palmeblader. i?et«er./.44. Sal.

IV.746.
II
om saadanne blade, anvendt til

at skrive paa. Mask.Udv.11.227. Paa Cey-
lon benyttes endnu Palmeblade som Ma-
teriale til den almindelige Brevskrivning.
OpfB.Ul.487.

II
07- w. L Palme 1; re%.;)

*Cheruben løfter glad | Olie- Green med
20 Palme-Blad, | "Vinker os til HavenlGrmtd^v.

SS.I.462. -blomst, en. 1) (bot.) palme-
træets blomst. 2) ^ (nu sj.) begonie (hvis blade

kan minde om mønsteret i et palmesjal). Hist
Bot.1.52. -borer, en. (zool.) d. s. s. -snu-
debille. Brehm.Krybd.506. sa.DL.U2.132.
-bregne, en. (nu sj.) ^ træagtig plante

(af et palme- ell. bregneagtigt ydre) af klas-

sen Cycadinæ; koglepalme. Drejer.BotTerm.
249.jf.SaUXVIII.778. Feilb. -bælte, et.

30 (geogr.) i best. f.: det bælte, inden for hvilket

palmerne vokser vildt. SaVXVlll.782. -ed-
dike, en. eddike, fremstillet ved gæring af
palmevin. Sal.^XVllI.782. -egern, et. (jf.
-rotte; zool.) egernet Sciurus palmarum, der
bl. a. lever i østens palmeskove. vAph.Nath.
VL132. BøvP.II.135. -fedt, et. (jf. -olie,

-smørj navn paa forsk, fedtstoffer, der udvin-
des af palmekerner. Sal.XIll.1102. Warm.
Frøpl.128. t -fest, en. [LI] {ty. palmen-

40 fest) kirkefest paa palmesøndag, denne (bi-

skop) har hver Palme-Fest skikket mange
Palmer (fra San Remo) til Eom.Pflug.DP.
153. -fngl, en. {gengivelse af lat. phoenix,

jf. I-II. Føniks; poet., sj.) fuglen føniks (som
symbol paa (gen)opstandelse olgn.). *Engle-
Vinger paa vor Grav |

For den brudte
Vandrings- Stav 1 |

Palme-Fugl for Aske-
Krukkel

I
Fryde- Sang for nule Sukkel

Grundtv.SS.1.562. sa.HV.IlI.18. -gren,
50 en. {ænyd. d. s.; jf. -blad, -kvist, -løv,

-ris) gren (egl.: blad) af en palme; under-
tiden ogs. om blade af lign. form (anvendt

fx. i dekorationer og kranse ved begravelser),

navnlig af koglepalmen Cycas revoluta L.
(Sal.1V. 746); ofte ^j/". L Palme 1; bibl.ell.

relig.) i billedl. udtr. ell. som betegnelse for
højere væseners attributter, de (tog) Palme-
grene, og gik ud imod ham, og raabte:
[osannal velsignet være den, som kom-

60 mer i Herrens NavnUo/i.i^.i5. en stor

Skare . . af alle Hedninger og Stammer
og Folk og Tungemaal, som stode for

Tnronen og for Lammet, iførte lange
hvide Klæder og Palmegrene i deres
Hænder. Aab.7.9. *Han (o: engelen paa Kri-

sti grav) peged med sin Palmegren, |
Hvor
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Jesus stod op af Gråven. Ing.BSE.VII.284.
*Hvo vil ikke Jesu Indtog følge I

|
Og Alle

komme de med Palraegrene, | Men Hvo
vil være Simon af Cyrene? Bich.1.47. 3Mos.
23.40(1931; se u. -kvist^. || som symbol paa
sejr ell. fred. Fredens, Sejrens Palmegren.
D&H. talem. (jf. u. I. Palme 1; sj.): '„Jeg
behøver |

Endnu at skrifte kun, og at for-

ære
I
Uberto i det lille Skovcapel

|
En

Palmegren af Sølv —" — „Saa staaer
du selv

I
Med Palmegrene vel i Hæn-

derne?'* Oehl.X.32. -gryn, pi. (jf. -mel
2; sj.) sago(gryn). Meyer.^511. Meyer.^951.
-hat, en. [I.i] (1. br.) hat af palmeblade.
S&B. -have, en. have, hvori der gror pal-
mer. Her og der træffer man Palmehaver
(o: i Mesopotamien).AaSchmidt.AbrahamsTid.
(1905).23. II

især: vinterhave med palmer;
spec. om et lokale i en større restaurant, hvor
der er opstillet palmer og andre grønne plan-
ter. Sammenkomsterne ved Dans og fuldt
Orkester i de store Hotellers Palmehaver.
EGad.TT.184. AHenriques.SD.30. f -hjer-
ne, en. {jf. nylat. cerebrum palmæ, ty.

palmgehirn; jf. -hjerte) d. s. s. -kaal 1.

VareL.(1807).n.264. -hjerte, et. d. s. s.

-kaal 1. ved større Festligheder (serveres

o/^e^ Palmehjerter. Disse bestaar af Hjerte-
bladene og Marven af Palmer. ^eW rid.''Vs
1934.Aft.l0.sp.l. -honning:, en. (jf. -suk-
ker^ sukkerholdigt stof, der udvindes af visse

palmers stammer. Sal.IX.1002. -hns, et.

(gart.) drivhus til palmer. S&B. Trap.*'!.

418. -kaal, en. (.;/. ty. palm(en)kohl, holl.

palmkool, eng. palm cabbage, fr. choux
palmiste) 1) (jf. -hjerne, -hjerte, -ostj de
uudviklede blade af visse palmearter (jf.
Kaalpalme), der er spiselige. vAph.Nath.
¥1.130. MentzO.Pl.61. 2) ^ (nu næppe br.)

palmetræ, hvis uudviklede blade spises; om dad-
delpalme: vAph.Nath.VI.130. 3) 5^ varieteten

Palmifolia af grønkaal (1) ell. af sirkaal-

planten Brassica oleracea L. acephala crispa.

MentzO.Pl.166. HavebrL.n.107. -kage,
en. (jf. -kerne-, -nød-kage; T ell. landbr.)
især i flt., om tynde kager (til fodring), der
bliver tilbage, naar olien udpresses af pal-
mefrø. IngvBond.UB.1.63. LandmB.II.118.

Il
hertil Palmekage -mel (o: knuste palme-

kager (jf. Palmemel;. LandbO.III.767).
Pal-mekanisme, en. (jf. Indklink-

ntng; mekanisme, bestaaende af pal (1.1) og
palhjul. FagOSnedk.18.
Palme- kat, en. (jf. -maar, -ruller;

zool.) desmerdyr af slægten Paradoxurus.
S&B. SaUV1.61. -kerne, en. (jf. -nød;
bot.) palmefrugtens kerne; især om kernen i

frugterne af oliepalmen, Elaeis guineensis.
MentzO.Pl.75. Warm.Frøpl.128. \\ hertil (r
ell. landbr.) Palmekerne-kage ( YareL? 717. jf.
Palmekage;, -mel (MentzO.Pl.77. LandbO.
in.767.jfPai\meme\), -olie (MentzO.Pl.77.
VareL.^740. j/". Palmeolie ;. -krabbe, en.
(zool.) d. s. s. -tyv. DagNyh.^Vil935.Sønd.ll.
-kvist, en. (glda.-pa\mqwist(Postil.8),oldn.
palmkvistr; især bibl.) d. s. s. -gren. I skulle

tage Eder (d : ved løvsalsfesten) . . Palmekviste
(1931: Palmegrene; og Grene af løvrige
Træer og Vidier ved Bække, og I skufle

være glade for Herren Eders Guds Ansigt.
3Mos.23.40. VSO. -lilje, en. ^ mellemame-
rikansk plante af den til liljefamilien hørende
slægt Yucca. Stue Gart.(1882).67. HavebrL.*
IL193. -leS9 et. (jf. høg 5; jarg., nu 1. br.)

nedsæt, (ell. spøg.) betegnelse for unge leve-

10 mænd ell. lediggængere (som holder til i de

store hotellers (spec. Hotel d^Angleterres) pal-

mehaver). YilhAnd.K.II.136. TomKrist.LA.
150. -lørdag, en. [1.1] (ænyd. palme lø-

ger-, leffuerdag; kirk., nu 1. br.) lørdagen

før palmesøndag. DL.2—4—5. D&E. -lefV,

et. {oldn. palmlauf
; jf. ænyd. palmeløffuerck

samt I. Palme 1, Palme-blad, -gren, -kvist;

nu sj.) løv af palmetræet, der hængde . .

Palmeløv ned fra deres Lænder, i^etser.

20 L30.
II

billedl. (jf. Palme sp. 408^). *Den,
om hvis originale

|
Poemer ei er værdt

at tale,
|
Kan vinde Palmeløv tilsidst

|
. .

som — Comst. Hrz.D.III.23. -maal, et.

[II] (foræld.) maal, der beregnes i palmer;
maal(estok) inddelt i palmer. Moth.Pkl. spec.

m. h. t. maaling af mastetræer: Fisker.SøO.
-maar, en. (zool.) d. s. s. -kat. Brehm.Patted.
267. -mel, et. t) 07- Palmekage-, Palme-
kerne-, Palmenød-mel; Y ell. landbr.) knuste

30 palmekerner, hvoraf olien er udpresset. Sal.

XIIL1102. 2) (sj.) sago (af sagopalmer).
S&B. Meyer.^951. -most, en. (jf. -vin;

sj.) most af palmesaft. PalM.VL65. D&H.
-nad, en. (jf. -kerne; om palmernes nød-
agtige frugter ell. kerner (hvoraf der presses

olie). Beiser.IIL225. VSO. VareL.^740. || her-

til fx. Palmenød-kage (Hage.^588. jf. Pal-
mekage;, -mel (Hage.*588. jf. Palmemei;.
-olie, en. ('Palm-. Pflug.DP.1045. Adr.^s

40 1762.sp.4).(jf. Palmekerneolie; olie, der ud-
vindes af palmetræernes (især oliepalmens)

frugter (tidligere ogs. om saft, der tappedes

af palmestammer. VSO.). VareL.(1807).IL
264. VareL.^739. -ornt, en. (zool., nu
næppe br.) palmesnudebillens larve. vAph.
Nath.VI.53. Nemnich. -o»t^ en. (nu næppe
br.) en ret af syltet palmekaal. Funke.(1801).
n.257. VareL.(1807).IL264. -pil, en. [1.41

(nu I br.) 2t d. s. s. -vidje. VSO. SaUXiX.
50 153. -plaster, et. (apot, foræld.) plaster,

der navnlig bestaar af palmeolie og blyilte;

Emplastrum Diapalmæ. BøssehJordemoder-
kunsten. (1754).73. jf FolkLægem.I.50.IIL
82. -procession, en. [1.1] (katolsk-kirk.)

procession paa palmesøndag, hvor deltagerne

bærer palmegrene (jf. I. Palme 4;. KirkeLeks.
III.473. t -ris» et. d.s.s. -gren; billedl

(j/.Palme sp.407^^): 'Et herlig nafn er hel-

ters priis
| Og røgtet deris ære

|
Det grøn-

60 nis end som palme -riis,
| Naar de lar af

at være (o : dør). Sort.(SamlDanske Vers.^II.

118). -rotte, en. (zool., nu næppe br.)

d. 8. s. -egern. vAph.Nath.V1.132. Nemnich.
\ Palmer-stav, en. {af mlat. palraa-

rius (oldn. palmari, eng. palmer, fr. pal-

mer;, pilgrim (der bar et palmeblad til minde
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om sit besøg i det hellige land)) pilgrimsstav.

Grundtv.PS.IV.447.
Palme-raller, en. (zool.) palmekat

(hvis hale mentes at kunne rulles sammen og
bruges til klatring) BøvP.11.81. -sjal, et.

[I.3J {holl. palmsjaal; nu 1. br.) sjal med palme-
mønster, et stort og spraglet Palmeshawl.
Etlar.SB.41.Plenae,LivetiKbh.(1873).56.Dér
sad hua . . indhyllet i et gammeldags Palme-
sjal. G^yrLemc/ie. 5X88. -smør, et. renset

palmefedt ell. palmeolie (i fast form) (jf. Pal-
min;. VareL.^740. -snadebille, én. (jf.
-bille, -borer, orm; zool.) snudebille, hvis

larver udborer og opæder marven i palmernes
stammer (Bhyncophora palmarum). Bergs.
MS.UI.52. Sal''XV111.784. -stad, en.

(bibl.) by, hvor der findes mange palmer; spec.

om Jeriko. Dalen ved Jericho, Palmestaden.
5M.0S.34.3. billedl: *Alt utallige bebygge

]

Ønske-Landets (o : det forjættede land som bil-

lede paa himmerig) Palme-Stad,
|
Vi end gaae

i Basans Skygge,
|
Herrens Folk i Gileadl

Grundtv.SS.I.641. -stok, en. (nu næppe
br.) (spadsere )stok af palmetræ. Jeg havde
under mit sidste Ophold i Neapel kjøbt en
simpel Fsilmestok.HCAnd.XII.230. -strø-
et, part. adj. [I.l] (poet.) bestrøet med pal-
mer. *0p dog, Sion! seer du ei | Seirens
palmestrøede Vei

| Til Guds Huus i Him-
merig. Grundtv.SS.II.395. -sakker, et.

(jf. Kokossukker samt Palmehonningj suk-
ker, udvundet af visse palmers blomsterstande.

Sal.X.735. Warm.Frøpl.128. -sappe, en.
suppe kogt paa kødet af oliepalmens frugter.
MentzO.Pl.76. -svale, en. \ (mur)sejler,
der bygger rede i palmer; Tachornis ell. Mi-
cropus phænicobia. NaturvTidsskr.4B.II.
281. -sæbe, en. sæbe fremstillet af palme-
fedt. Schand.TF.1.23. Hage.''873. -»en-
da^., en. [I.l] {glda.d.s. (Fragm.162. Brandt.
RD.II.291), oZfin. palmsunnudagr, ty.paX-
m(en)sonntag; efter mlat. dominica palma-
rum; især kirk.) søndagen før paaske, paa
hvilken kirken fejrer mindet om Jesu indtog
i Jerusalem (i den katolske kirke med optog,
hvor deltagerne bærer palmegrene olgn. (jf.
I. Palme 4:)). Moth.P21. Er det smukt
Veir paa Palme-Søndag, saa bliver det
et frugtbart Aar. ThieleJII.6. hin Palme-
søndag . . var den første Foraarsdag i dette
Asir.ThomLa.EL.56. Feilb. || billedl. *Er
du (o : Jesus) mig nær, skal Dødens Dag

|

En Palme-Søndag vsQVQ.Boye.AD.III.38.
-træ, et. {glda. d.s., oWn.palmtré) t) (l.br.)

3f d. s. s. I. Palme 2. 2Mos. 15. 27. vAph.
Nath.VL134. VSO. D&R. \\ i sammenlignin-
ger ell. billedl. Den Retfærdige skal grøn-
nes som et Palmetræ (1931: som Palmen^.
P8.92.13. *Der (o: i paradis) os sanker Gud
i Læ

I
Under Livets Palmetræ. Grundtv.

SS.111.34. 2) (fagl.) ved af palmer. Vi lægge
Corallerne i et smukt lille Skriin af Pal-
metræ. Heib.Poet.II.108. Suenson.B.U.133.
3) O/, fsv. palmatræ i sa. bet; til I. Palme
4:;dial.) ^ d.s.s.-viå\e. MDL.fsdjy.). -tyv,
en. (jf.-krahbe; zool.) østasiatisk krebsdyr, der

lever af kokosnødder ; kokoskrebs; Birqus (la-

tro). Brehm.DL.UL238. -age, en. [I.l] {jf.
oldn. palmsunnuvika; kirk., nu næppe br.)

ugen mellem palmesøndag og paaskedag ; den
stille uae. VSO. -vidje, en. [4] (ogs.Palm-).
Cty. palmweide; jf. -pil, -træ 3; nu dial.) 3(

betegnelse for forsk, pilearter, navnlig graa-
ris, Salix repens L., ell. seljepil, S. caprea L.
Hornemann. OP.^ 873. VåO. Palm-: CG

10 Rafn.Flora.L413.415(„Uyl[sind'*). JFBergs.
G. 103. -vielse, en. [I.l] (katolsk-kirk.)

indvielse af de palmegrene, der bæres i pro-
cession palmesøndag. KathUgebl.1922.349.
-vifte, en. [I.l] (især fagl.) vifte bestaaende
af et ell. flere palmeblade. Palmevifter til

RsiSirtørr'mg. F7'i8ørKat.51. -vin, en. ^f
Palm-. Moth.P21. LTid.l720.Nr.33.6. smst.

1728.590). (jf -arrak, -most; vin fremstillet
vedgæring af saft, der tappes af de unge blom-

20 sterstande paa visse palmer, navnlig kokos-
palmer. Pflug.DP.1104. Warm.Frøpl.l2S.
-voks, et. voks, der udvindes af voksdæk-
ket paa visse palmers bark ell. blade. MentzO.
Pl.330. VareL.^741.
Palmin, en (Byskov.FR. Glahder.

Retskr.). [pal'mi-'w] {vistnok fra <!/. palmin,
afl. af 1. Palme

; jf. eng. f palmin, fr. f pal-
mine, fedtstof, der fremstilles af den af
kristpalmen udvundne rici^iusolie ; jf. Palme-

30 fedt, -smør; især T ell. kog.) plantesmør,
udvundet af palmeolie. MentzO.Pl.62.
VareL.^539.
Pal-moder, en. se Palemoder, -ring,

en./J/". -hjul, -kam, -krans samt Palemoder 3)
en i spilfisken anbragtjærnring, der indvendig
er forsynet med knaster („vorter"), hvorimod
de til spilringen fæstede faldpaler stopper,

naar spillet vil gaa tilbage; ogs. om palhjulet

paa brad- ell. krøbbelspil. Funch.MarO.II.
40 103. Scheller.MarO. -række, en. spec. om

en lodret række indhak i et jærnbeslag paa
bramstangen, hvori en paa stængesalingen an-
bragt pal kunde gribe ind for at fastholde
bramstangen i dens øverste stilling. Bardenfl.

Søm.1.84.
Pals-greve, en. se Pfalzgreve.
Pal-stav, en. se Paalstav. -stolpe,

en. (nu næppe br.) d. s. s. -støtte. Larsen.
-støtte, en. (jf. -beding, -stolpe^ paa (æl-

50 dre) sejlskibe: lodret støtte (anbragt foran
bradspillet paa en af mellemdæksbjælkerne
ell. paa fartøjets bund), hvortil palemoderen
(2) er boltet. Funch.MarO.II.103. Bardenfl.
Søm.1.77. Sal.UII.797.
Palt, en. se Pjalt.

Pal-tand, en. tand i et palhjul. TeknO.
paltet, adj. se pjaltet.

Palts-greve, en. se Pfalzgreve. -rok,
en. se u. Paletot.

60 paltag, adj. se pjaltet.

Pal-værk, et. d. s. s. -apparat. EThau-
low.Maskinarbejde.I.(1928).143.
Palæ, et. [pa'læ-; i ssgr. ogs. pa'læ-]

(tidligere ogs. m. fr. form Palais. Holb.JH.l.
497. HCAnd.Breve.1.243. P all a i s. i^Ti^i.

1722.Nr.5.7.1726.170.jf (best. f.) Pallaiet.
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KUvenf.BJ.119. Stampe.VL219. (fit:) Pa-
laier. LTid.1725.689. Palayer. Wiedewelt.

T.5. (flL:J Paleer. LTid.l720.Nr.l2.6.

Klevenf.RJ.62). flt. -er. (fra fr. palais; af
lat Palatium; egl. sa. ord som Palads; CP

ell.bygn.) en fyrstes ell. stormands bo-

lig; slot; navnlig om de bygninger, som
fyrstelige og adelige personer i 18. aarh. lod

opføre til vinten^esidens i byerne, ell. om
støi-re bygninger i lignende fornem (og en-

kelt) stil; spec. om forsk, oygnhiger (kgl.

slotte) paa Kongens Nytorv og i Bredgade-
kvarteret i Kbh. nogle Levninger af Nabo-
chodonosors Palais. HoZfe.JiZ. 7.558. Ge-
heime Raad Tott . . haver kiøbt sig et

Palais paa den store Plads, som kaldes
Hallands Å&s.Langebek.Breve.363. (der fin-

des flere) Bygninger hist og her i Gaderne,
som med maadelig Bekostning kunde ind-

rettes til fornøden Brug (o: til spindehuse),

men ey til Fsilæer. Argus.l771.Nr.24.4. Aal-

borg, over hvis lange Række af rødtakte
Huse hævede sig . . de trende høje Spidser
af Vintapperens stolte Fa.\ad.Blich.(1920).

XXV11.52. de fire smaa, pyntelige Palæer
(o: AmaUenborg).VilhAnd.FM.169. Trap.^I.

327. Palæ-forvalter, en. (jf. Slots-

forvalter; emb.) embedsmand, der fører tilsyn

med et palæ. TelefB.1934.sp.29.30. j/".: Slots-

og Palaisforvalterembeder.^ttnrZ^.Vio
1860. -mertel, en. (bygn.) grovkornet

mørtel til pudsning af udvendige fagader,

der skal have en særlig (palæpudset) karak-

ter, mindende om mange af de gamle kbh.

palæer. TelefB.1932.sp.4962. -portner,
en. (emb.). Kundg.^/iol860. -pudset, part.

adj. pudset med palæmørtel. Palæpudset .

.

Villa (til 8alg).BerlTid.'V4l929.M.18.sp.5.

Pamfilius, en. [pam'fi-'Iius] (spøg., sj.

Pamfidibus. HomoS.Éjob.(1928).103). fif.

(især spøg.) -sar (Kierk.V11.372. Esm.1.75)
ell. (sj.) pamfilier (Tiden8Kvinder.^^/sl934.4.

sp.l). {ty. t pamphilius, højeste trumf, fr.

pamphile, (knægt i) kortspil, eng. pam, eng.

diaL pamphie, klør knægt (i loo, lanter), ogs.

som navn paa kortspil; fra lat. Pamphilus,
pr. Påmphilos, propr., egl: kæledægge, til gr.

pas, enhver, pån, alt (jf. pan-j, og philos,

kær; jf.f fil, klør knægt % lanter (Moth.F
155), no. dial. fil, knægt, sv. f fil, et kortspil,

maaske sammenhørende w. I. Fil 3) 1) ('^,

foræld.) høj trumf i kortspil; især om klør
knægt som højeste trumf i lanter. Moth.
F22. Schandrup.F2r. Holb.Ep.I1.159. 2)
(8j.)navn paa et kortspil (hvori pamfilius
er højeste trumf); lanter (\). Meyer. 3) som
personbetegnelse. 3.1) (jf. klør tnægt 2 u.

II. Klør; nu næppe br.) som nedsæt, beteg-

nelse, en Spillere, en Kløer-Knegt, en Pam-
philius, en Fordøyere, som intet andet tar
sig til, end at løbe om om Dagen, og snuse
efter, hvor der holdes aaben Tafel med
smukke Piger og Kort. KomGrønneg.III.9.
3.2) {maaske m. tilknytning til ordets opr.

bet.) som betegnelse for en lykkelig, hel-
dig person, den Nat, og mange Nætter

derefter, kunde vor Pamfilius (o: en lykke-

lig frier) næppe sove SifLykke.Wied.S.61.

II
næsten kun (dagl.) i forb. lykkens pam-

filius, en af held, medgang begunstiget per-

son; en heldig fyr. Luxd.FS.62. Er jeg nu
ikke en Lykkens Pamphilius? Ja, man
kan næsten blive forskrækket over al den
Herlighed, der paa eengang vil strømme
ned over mm. Brz.XII1.62. PalM.IL.lI.

10 366. Leop.EB.451.
O Pamflet, en ell. (sj.) et (GyrLem-

che.DT.46). [pam'flæd] Csj.'Pamflette". LTid.
1726.780). flt. -ter. {fra eng. ell. fr. pam-
phlet) lille skrift, flyveskriff, navnlig

af satirisk indhold; ofte: nidskrift; smæde-
skrift, det lille Digt „Pjat, Pjat", der blev
opfattet som enFsim^hlet.HCAtid.XI.116.
han har skrevet et Pamflet . . om Kongen
og hele Hoffet. GyrLemche.DT.46. \\ hertil

20 bl. a. Pamflet-skriver (Leth.(1800). Saaby.').

I. Pamper, en. ['pam'fcar] flt. -e. {afl.

af ældre og dial. pampe, svire, gøre sig til

af noget (Moth.P22. MDL. jf. Feilb. samt
Krist.0rdspr.326), dial. pampe, gaa lang-

somt og tungt, stampe m. m. (MDL. Esp.
461. Feilb.), jf. sv. dial. pampa, gaa tungt,

SV. pampa sig, vigte sig, no. dial. pampa,
gaa stampende m.m., nt. pampen, stolpre,

hty. sich pamp(f)en, stoppe sig; vel egl. om
30 tykke, langsomme personer, jf. sv. pamp,

oldn. (som øgenavn) pampi; sml. pampre,
Slampamper samt pimpe; i bet. 2 optaget

efter 1920 fra sv. pamp, tyksak, stor karl.

best. f. flt. pamparna, de store, bestyrelsen)

il) tyk, fi
'

langsomt. MDL. Feilb. 2) (jarg.) nedsæt, be-

\) (dial.) tyk, fed person, som bevæger sig

tegnelse blandt (kommunistiske) arbejdere for
fagforeningsleder ell. partifælle, der
er kommet til magten, og som menes at

40 glemme og se ned paa de menige arbejdere.

Pressen.l923/24.Nr.50.3.sp.l. den Glæde
kan Pamperen Hr. S. ikke unde den gamle
veltjente Fagfælle. Arbejderbladet.^hl926.2.

sp.5. Der ska' du se, der har vi Pamperne.
Selveste Alfader Stauning og Borgbjerg.
FoUU1931.Sønd.27.sp.2.

IL Pamper (Moth.P22) ell. Pam-
pert, en. ['pam'68r(<f)] (cewyd. pamper(t);

jf. SV. pamp, sværd, knægt i kortspil; fra
50 mnt. pampe; af uvis oprindelse) 1) (foræld.)

sabelformet sidevaaben, der brugtes (til

søs) som huggert. Moth.P22. *Hand skal

vist faa skam
|
til fincker skal giøre

|
Min

pampert ham. Cit. beg. 18.aarh.(Thott8H69.
300).HistMKbh.2R.V.42. 2)f^ d.s.s. Pam-
filius 1. Moth.P22.
pampre, v. ['pamfiro] -ede. {til pampe

(se u. I. Pamper); dial) gaa med tunge

ell. haarde skridt; især; gaa besværligt;
(^stolpre. For ikke at døje flere af Trines

Skoser skjød Søren Døren sagtelig i og
pamprede afsted mod Byen. Aakj.FB.83.
her kunde man saa lidt efter se det mær-
kelig store, føre Mandfolk pampre ind
over Købstadens toppede Brosten.^re^md.
MAG.132. Feilb.
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56. jf. Babusch. SalUIAGO. f pi Papusscr.

LTU.1728.278.293). flt. -r. (sv. pampusch
og babusch, ty. (pi.) babuschen (nordly

.

bambuschen, nt. pampuuschen^* gennem
fr. babouche, tøffel, fra arab. ell. tyrk.; egl.

et persisk ord || næsten kun som pi.) 1) (dagl,

især gldgs. ell. prov.) om tyrkiske ell. persiske

tøfler ell. (især) i al alm. om bekvemt
hjemmefodtøj (tøfler, smaasko) af klæde-

lister, blødt skind olgn. (de) gaf os af deres
Klæder, Papusser paa Beenene, og Tuli-

bander (o: turbaner) paa Hovederne, at vi

vare klædde ligesom FeTsianer.LTid.1728.
278. 1 par Pampuszer. Cit.l777.(ÅDJørg.
III.13). Jeg trækker da mine Skoe af

og stikker Fødderne i mine Pampusser
— dem med Hattefiltssaaller. Blich.(1920).

XXIV.81. Winth.VI.265. Jeg syntes og-
saa nok, at jeg kunde lide at leve mine
sidste Aar i Slobrok og Pampusser. Pow<.
DR.II.254. billedl.: *du klodsede Jyde

j

Er ikke skabt til at trippe i franske Pam-
pusser (o: udtrykke dig elegant).Blich.(1920).

IV.150.
II
om stort (klodset) fodtøj, overtræks-

sko olgn. de flettede Pampusser, Gallerie-

forvalteren havde over sine Støvler. Oehl.

Er.III.116. jf.: Mindre heldig er (male-
ren) med sine Figurers Fodbeklædning.
Det er nogle fæle Pampusser, han kan
give baade Kristus og Englene paa Fød-
derne. GSaxild.(Tilsk.l906.961). || spec. om
lave, sorte lædersko, der tidligere brugtes af
amagere. Amagerdragter.46.

\\
(sj.

, jf. dog
VSO. Saaby:) i ent. *den smaabitte Fod
pænt ind i Atlasset smutter.

|
Hvor den nys-

selig var i rosenrøde Pampussel TBruun.
V.201. Bosenk.ES.1.266. 2) (1. br. uden for
dial.) som spøg. betegnelse for fødder. Esp.
461. jf.: *Gamle og unge (o: storke), med
vaade Pampusser, | aflægger Kæret en
læng're Visit. Storkebogen.(1889).9.

pan-, præfiks, ['pan-, 'pa'n-; ogs. pan- m.

mefrændskab Udfald mod Tilegnelsen af

fransk Kultur. Brande8.XV.395. Panger-
manismen som Sag rører sig meget lidt

for Tiden. JVJens.NA.115. (Lie) bekendte
sig sit Liv igennem tro til den panger-
manskeTanke.8>n«<.J6. Panevropas nye
. . Fane — Røden Kors mod Gylden Sol.

KMich.(PoUyiol926.10.8p.5). Panevro-
p æ e r e. sa.(8m8t.ll.8p.2). endvidere kan næv-

lOwes; Pan-amerikanisme, -hellenis-
me, -islamisme, -keltisme, -latinis-
me (se Meyer. SaUXVIII.814ff.).
Panama-hat, en. [pana'ma'-, ogs. 'pa-

nama-] {afpropr.VanamdL, mellemamerikansk
stat og by) (mands)hat, især til sommerbrug,
flettet af blade af Carludovica palmata fra
Brasilien og Ecuador; ogs. om efterligninger

heraf. Winth.VI.87. Han var . . sommer-
klædt og med Panama-Hat. ifC^w<i.yi7.

20 148. 'En Valmue har aabnet sig i Natl I

Bredskygget, som en blød Panamahat,
|

staar (den) blodig i Havens vilde Blom-
sterkrat. HaJfcJ?oZ»w.^T.5^. ogs. (ellipt.) Pa-
nama: Det er i Ecuador, de ægte panama
bli'r til, og ikke i Panama. EKornerup.Ec-
uador.(1919).22.
Pand-, i ssgr. se Pande-.
I. Pande, en. ['pana] flt. -r. {æda. pan-

næ i bet. 1 (AM. Harp.Kr.194.218), sen.

:w oldn. panna, større kogekar; gennem oeng.

panne (eng. pan^ ell. osax. panna (ty. pfan-
ne) fra mlat. panna; jf. H. Pande)

1) køkkenredskab (af jærn, ildfast ler

olgn.) af ringe dybde, forsynet med skaft
ell. haandtag (i ældre tid undertiden med
laag), der anvendes til stegning, brasning ell.

bagning; især: stegepande. Madoffer, som
er bagt i Pande ?iS>5i; paa Plade;. 5Jfos.
2.5. 'Hun var en skiønne Kok, os kunde

40 kaage hvad | Slags Grød man vilde see i

teisme, Panteon, Pantomime^; egl. i gr. (og
græc.) afl. (jf. Meyer.); især polit.) som hører
til ell. indbefatter alle (de enheder, som 2. led

betegner ell. refererer til); navnlig i afl., der
angiver politisk ell. kulturel samling
ell. enhed af forsk, stammebeslægtede ell. paa
anden maade sammenhørende folk, folkegrup-
per, som Pan-germanisme, -slavisme
(o: stræben efter at samle alle germaner, sla-

ver, i et politisk (og kulturelt) fællesskab);

hertil personbetegnelser og adjektiver som
Pan-germanist, -germanistisk; fx.:
den panslavistiske Propaganda (vil)

røre op i det slaviske Underlag, hvorpaa
hele det østlige Tydskland er opført.Ze^wi.
11.244. hos Tysklands Pangermaner
(medfører) Fremhævelsen af Germanis-
mens Herlighed og det germanske Stam-

Pande og paa F&å. ReynikeFosz.(1747).73.
Slaaen-Blomster og Blade (ristes) paa en
poleret Pande eller Jern- Plade . . og
bruges som andet Thee.Adr.^^/il762.sp.7.

Dejgen til Pandekager skal helst røres en
god Time, inden de skal bages, da de saa
ikke let hænger i Panden. Const.Kogeb.^

(1920).284. Dejgen (til flødelapper) sættes
i smaa Klatter paa Panden, hvori der er

50 brunet Smør. smst.287, || som maalsbestem-
melse. en Pande fald. vAph.(1759). De fik

stegt en Pande Aal og tog sig et Livfuld,
inden de krøb til Køjs. Gravl. Øen. 97.

\\

talem. være pot(te) og pande, se bet. 4=. (nu
næppe br.:) Der skal stor Pande til store

Fisk. F/SO. Han springer saa væver som
Fisken paa Panden, siges om den, der
nødtvungen maa åandse. smst. jf. Aske
sp.894^: falde fra Panden i Ilden, fra et

60 Onde i et Yærre.vAph.(1759). (spøg.) i

ordspil m. II. Pande: vil du have ægget i

(ell. paa; panden (eller i skallen) ?
i
OrdbS.

(sjætl.).

2) (større) bækken, gryde ell. kedel,
anvendt til opvarmning (jf. Ild-, Kul-
pand ej, til destillation (jf. Destiller-,

XVI. Rentrykt "/;! IS^^ 27
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Saltpande^, til brændevinsbrænding,
brygning olgn. (jf. Brændevins-, Klare-,

Kølepandej ell. (nu især) til smeltning

(jf. Beg-, Lodde-, Smeltepande/ Har hånd
(o: guldmageren) kommen saa meget Mer-
curius i Panden, som jeg sagde? Holb.Arab.

8sc. ved Bragen af Pander og en god Ind-
retning af Ovnen er en mindre Ild for-

nøden, end ved Kieåler. Ølbrygn.(1796).13.

oppe i Vinduet ligger . . Læredrengen, med
Panden fald af smeltet Bly. Pol.^Val930.
Sønd.l7.sp.2.

3) om forsk, (udhulede) genstande, behol-

dere, udhulinger olgn., der har en vis lighed

med en pande (1-2). 3.1) (sj.) bassin i et

saltværk, hvori salt udskilles ved havvands
fordampning, de mægtige Saliner, i hvilke
Havvandet ledes ind i de flade, udgrave-
de saakaldte Fa.Rd.er.VictorHansen.Minder.
(1927).120. 3.2) (mur., sj.) trug, beholder,

hvorikalk slaas; kalkbænk. D&R. 3.3)leje,

underlag, hvorpaa en maskindel hviler, ell.

hvorom den kan dreje sig (jf. Kranpandej;

især (0) om aksel-, tapleje ell. (navnlig)

udforing af et leje, bestaaende af træ ell.

(især) metal. GutsMuths.(1803).88. GF
Ursin.Uhre.(1843).66. Jeg kender intet,

der . . griber saa lindt som Panderne om
en Krumtaps St^aX. ErlKrist.K.222. OpfB.''
1.161. jf Metalpande (Adr.^^Ul762.sp.l5.

Scheller.MarO.299).
\\

(bogtr., foræld.) bøs-

ning paa digelen paa en bogtrykkerpresse.

VSO. Den gi. By.1928-29.51.
||

(møl.) hul,

hulning, hvori en mølleaksel bevæger sig;

ogs.: fatning om akselleje i mølle. Moth.P22.
VSO. SprKult.I.117.132. Sa) (jf bet. 3.3;

anat.) f ledskaal. vAph.(1759). 3.5) (^,
foræld.) udhulet metalskaal paa ældre haand-
skydevaabens laas til anbringelse af fæng-
krudtet; fæng-, krudtpande. Moth.P22.
SøkrigsA.(1752).§801.stk.lO. jeg lægger
Krudt paa Panden, spænder Hanen og
trykker løs. PMøll. 1. 373. (hun) kommer
frisk Fængkrudt paa Panden af den tem-
melig klodsede Sstååelipistol. Drachm.KW.
77. 3.6) (sml. Dækkepande; især (sd)jy.,

jf.dog Pandeplade 1) tagsten; tagpande.
Levin. D&R. Der havde Natten i For-
vejen været en . . Storm, der havde revet
nogle Panner af hans YLms. Lauesen.MF.
212. Feilb.

4) i forb. m. Potte. 4.1) {jf. nt. putt und
pann, om ens (hele) husgeraad ell. hushold-

ning; nu 1. br.) som sammenfattende beteg-

nelse for køkkenredskaber, husgeraad
ell. udstyr, (de) forbrændte Staden, o^
bragde Potter og Pander bort med. Rei-
ser.L.555. *Han pleied den Sømand med
samt hans Pog, | Det baade af Potte og
P&aåe.Blich.(1920).XKL186. har De No-
get at stege den i, for jeg har hverken
Potte eller Pande. BTCAwi. TI. 255. 4.2) i

forb. være potte og pande ('pot og pan-
de. Mo^P^.?. VSO. PalM.(1909).II.37.
Bang.RS.16e. Bønnelycke.Sp.65), dels (til

bet.i.i) i udtr.somvære potte og pande

hos en, i et hus {jf.fr. å pot et å rot
dans une maison; sml. være kop og kande
u. Kop 3) være uundværlig ; især: være me-
get yndet, velset et sted; have megen indfly-
delse; være i kridthuset. Moth.P23. Man-
dens Snak har ikke mangesteds hiemme,
I seer jo selv, hun (o: hans kone) er Pot
og Pande og baade Herre og Frue. Kom
Orønneg.III.204. Han er Skriver, og han

10 er Gartner, og han er Potte og Pande paa
Gaarden. Blich.(1920).X.112. 'Hvor det er
yndigt, Alt at turde gjøre, | Det Barne-
barnet Adam her (o: i bedstefaderens prov-
stegaard) forstaaer; |

Hvor rart det er, at

være Pot og Pande,
|
Det maatte her den

Lykkelige ssinåe. PalM.(1909).II.37. han
er en fuldstændig Johannes-Factotum (Alt-

formaaende. Potte og Psmåe).Brandes. VIII.
24. Krist.Ordspr. 245.598. være pot(te)

20 o g p and e med eu.(l.br.i rigsspr.). AHen-
ningsen.De spedalske.(1903).286. senere var
(moderen) ikke just Potte og Pande med
dem (o: nabokonerne). AndNx.LK. 18. m.
subj.i ilt.: være pot(te) og pande {jf.
nt. de beiden siind een pott und een pann,
dat is een pott und een pann) om to og

flere: være meget fortrolige; være meget gode
venner. Diderot og (kejserinden) blev da
snart som pot og psmåe. Knudlpsen.Dide-

30 rot.(1891).44. der var da ingen Grænser
for, saa I var Pot og Pande for en Maa-
ned siden. Der var ikke den yndige Egen-
skab, hun ikke havde — i dine Øjne altsaa.

PoUVa921,ll.sp.5. billedl, om fuldstændig
overensstemmelse: *DenEne (o: paven) myr-
der Sjæl og Krop, | Men Krop og Sjæl
den Ånden (o: tyrken)

^ \ Saa gaaer det
med dem lige op, \ Som Potten og som
Panden. Grundtv.SS.II.363. \\ dels i udtr. i

40 være pot(te) og pande til noget {ænyd.
'

d. s., sen. /*sy. potapanna til; .//".være kop
og pande for nog^t u. Kop 3; maaske m.
tilknytning til II. Pande 3.2 og egl. (tautolo-

gisk): være hoved og hjerne; nu dial.) være
anfører, anstifter; være ophavsmand til noget;

være mester for noget, hånd er pot (Moth.
P138: potte; og pande åQTt\l.Moth.P23.
Krist.Ordspr.245.

IL Pande, en. ['pana] fit. -r. {glda.

sopannæ, hjerneskal, sv. panna, eng. ff og
dial.) pan, hjerneskal, nt. pann, hjerneskal,

forhoved; egl. sa. ord som I. Pande (m. h. t.

bet.-udviklingen jf. Kop 3, I. Krukke 3.3^;

opr. i ssgr. som Hovedpande, æda. hiærn-
pannæ, hjerneskal (ValdLov.2.12), jf. eng.

brainpan, nt. bregenpan, skotsk harnpan,
mnt. hirnepanne, holl. hersenpan, ty. f kopf-
pfanne || bet. 2 er nu hoved-bet.)

1) (nu oftest m. overgang til bet. 2) om
60 hovedets skelet, hjerneskallen, hoved-

skallen; navnlig (jf. bet. 2) om pande-
benet, pandebrasken. 1.1) (næsten kun
arkais.) i al alm. de gave Fyrsterne (fjen-

dernes) Hoveder i Skat, og drak af deres
Psmder.JSneed. VIII.520. *En Helhest rede
de paa for sande;

|
Af blege Bene var
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Hestens Pande. Oehl.XXX.103. *Hvor Ret-
terstedet stander . . | Saae du de blege
Pander. Winth. V.62. \\ i udir., der angiver

haardhed, styrke, uhøjelighed. (denne slægt)

var Folk med Pander, som intet bed paa.

De kunde æde og drikke, hvem det skulde

være, sønder og sammen. Madelung.EH.il.
have ben i panden, se I. Ben 2.2. i forb.

som en haard pande, hele Israels Huus
haver haarde Pander og stive Hjerter.

Ez.3.7. hun (o: en løgnerske) var haard i

panden og stiv i Hiertet. Cit.l728.(Aarh

Hards.XX.127). se endvidere hsLSLråsp.650^^,

hærde sin pande, se HI. hærde 2.2.

1.2) i udtr., der betegner et haardt slag i

hovedet, hvorved den ramte dræbes ell. saares

alvorligt. David stak sin Haand i Posen
og tog en Steen deraf, og slog med Slyn-

gen og traf Philisteren i hans Pande, saa
at Stenen fæstedes dybt i hans Pande.
lSam.17.49. *(at) slaa mig Hunden reent
ihiel,

I
Og med sin Øxe paa ham Panden

kløve . .
I

Det . . straffes bør. Wess.82. || især i

forb. som slaa en for (dial.paia.. FrQrundtv.
LK.283) panden, (jf.YV. for 2.6) ramme
i hovedet med et slag. Bagges.I.71. (han)
seer ligesaa rolig paa et Menneskes Død,
som jeg kan see derpaa, naar man slaaer

en .. Stud for Fsinden.Hauch.VII.336.
Krist.0rdspr.238. man malker koen o^
slaar den ikke for panden, se Ko 2.3. i vi-

dere (billedl.) anv.: *Slaae din Medliden-
hed for Panden,

| Og giv den hele Ver-
den Fsinåenl Bagges.Ep.23. PARosenb.BB.
79. jf.: *(jeg er) Herr Rahbeks inderlige
Ven,

I

Da han har aldrig slaaet mig for

Panden, | Og jeg har aldrig slaaet ham
for åen. Bagge8.V.86. || skyde (sig) for
panden, dræbe (sig) ved et skud. Moth.
1*23. *0, jeg skyder mig for Panden!
FMøll.1.115. Feilb. give, jage, skyde (en)

en kugle for panden, se I. Kugle 2. || støde
for panden, (dial.) støde for hovedet; for-

nærme; irritere. Feilb. || i forb. m. adj.;

især i udtr. som en blodig pande, de
bleve med blodige Pander viste tilbage

igien. Holb.Intr.1.683. *Blant Guldbrands
Klipper han fandt sin Grav, | Der vanked
saa blodig en Pande. Storm.SD.142. *Hvor
vi da sees igien,

|
Det gielder blodige og

røde F'dnåer.Oehl.HJ.95. NMøll.VLitt.lL
616. brodne pander, se brodden.

2) den del af hovedet, der ligger
mellem næsen og isse^i (hos mennesker);
partiet fra øjnene til haargrænsen; ofte
mere ubestemt (jf. bet. \) om forhovedet.
2.1) i al alm. vil I være ladet paa Armen,
Foden eller FsLnåen? Holb.Hex.V.5. *Paa
Sværdknappen støtted' han Lænden

| Og
visked sig Blodet af Panden. Blich.(1920).
XXIII. 31. Panum.316. || om tilsvarende

legemsdel hos dyr. VSO. Kjærbøll.xi. Pan-
den staar bøjet frem af (tyrens) tykke
<iybe kødfulde NikkeJVJen3.CT.44. hos in-

sekter og nærstaaende dyr om hovedets overside
neden for øjnene (jf. Pandeblære j || i udtr.

for velsignelse, indvielse olgn. paa Huen
foran over hans Pande (1931: paa For-
siden af Hovedklædetj satte han Guld-
pladen, det hellige Hovedsmykke. 5Mo8.
8.9. *For vor Pande vil vi binde

|
Vid-

nesbyrdets faste Ord.Brors.206. 'Med Fing-
rene grande | Slaa Kors for din Pande I

Qrundtv.SS.IV.371. »En Engel har rørt din
(o: JPEHartmanns) Pande,

| Da som Barn
10 du i Vuggen laa;

|
Han aabned dit Øie

for Lande,
| Som gjemmes bag Bjergene

blaa. Recke.ND.83.
\\ (jf. bet.2A) i udtr., der

angiver, at man kækt (navnlig p. gr. af god
samvittighed) løfter hovedet, ser andre i øj-

nene, med aaben (se aaben 2.5j, løftet
(Schand.SD.xxvin), oprejst (se oprejse
2.s) pande, frejdigt, jf: *hin uforsagte

|

Stormtid, da Tanken rejste Panden frit.

Qjel.Rø.119. *Panden var løftet, frels og
2Qir2ink.Blaum.Sib. 187. \\ bukkes pande
med en, se I. bukke 1. løbe ('se IL løbe
16.1^, rende, (l.br.) støde (Slange.ChrlV.
528. Høysg.S.286. jf. Feilb.) panden mod
muren, væggen olgn. ell. (nu sj.) løbe
med panden mod muren osv. (Slan-

ge.ChrlV. 618. Høysg.S.286. Hrz.X.227),
overf: møde uovervindelige hindringer; for-

søge at udføre noget uigennemførligt; handle
uoverlagt, taabeligt; tilføje sig selv skade.

30 min Skiæbne har . . bragt mig til at rende
Panden i Stykker, imod en anden Prude.
Ew.(1914).lV.311. Han er ingen stakkels
Dreng, men en Fusentast, der render med
Panden mod Døre og Mure. Hrz.XI.354.
Vor Tids Helt er Konfusionsmageren, der
overalt render Panden mod Væggen og
tilsidst brækker Halsen ved at falde over
sine egne Ben. Pont. FL. 485. De havde
hærget det aabne Gallien, men rendt Pan-

40 den til Blods mod Fæstningerne. GSchiltte.

B.50. Den gamle stædige og selvkloge
Vendelbo hører Fortiden til. Han har
rendt Panden imod saa tit, at han ende-
lig har taget mod Fornuft. DanmHVC.625.
jf.: Brandes hævdede, at Digteren skulde
„skildre Virkeligheden", „sætte Problemer
under Debat" og dyrke „Kunsten for Kun-
stens Skyld", uden at opdage, at disse

Synsmaader rendte Panden mod hinanden.
50 PARosenb.HermanBang.(1912).37. 2.2) (jf.

bet. 2.1J m. særligt henblik paa denne legems-

dels udseende, paa særlige kendemærker ved
den. Hunden er gandske hvid, tegned med
sorte Øren og en sort Plæt i Panden. Holb.
Mel.1.2. have et Brændemærke i Panden.
vAph.(1759). Haaret voxer ham langt ned
i Panden. rSO. Når et Barn lyver, siges:

. . du har jo en sort Streg i Fanden. Krist.

BRL.IOO. horn i panden
(jf.

Horn l.i^,

60 undertiden (nu kun som efterligning af Holb.

-

spr ) om hanrejhorn. jf.: hun (forbinder) sig

til, at holde hans Pande ved lige, at den
aldrig skal fattes visse slags Prydelser,
som zirer en gammel Mand. Holb. Bars.

IV.2. sa.GW.I.L \\ (jf bet. 2.i) i forb. m.
adj. til betegnelse af form, udseende, i forb.

2V
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som en bred, flad, hvælvet (jf.hvæl-
ve 1a), lav, skaldet, smal pande, en
haaret, og derved smal Pande røber Ung-
dom, ligesom en skaldet Alderdom. i75a-
den.Horatius.1.117. VSO. aaben (o: skal-

det) pande, se aaben 2.5. høj pande,
dels i egl. bet: Pflug.DP.1059. Baud.GK.6.
dels (dagl.) som betegnelse for begyndende
skaldethed. \\ i forb., der angiver, at pande-
huden rynkes, navnlig som tegn paa ærg-
relse, vrede, (anstrengt, bekymret) speku-

lation olgn. *Med dybe Furer i den sam-
mentrukne FsLuåe. Bagges.V.59. kruser i

panden, kruset pande, se I. Kruse 1.2

(og 2), kruset 1.2. navnlig i udtr. som
rynke panden (ogs.psmde. S&B.), (1. br.)

rynke paa panden (D&H.), have, lave
(gøre. Rolb.Paars.116. sa.Didr.18sc.) ryn-
ker i panden. *Det kruser mangens Top,
og kand hans Pande ryncke,

|
At hånd til

Lands og Vands blant alle Verdens Stød
|

Ey finder Skorpen af det kiære Nærings
Brød. Lucopp.TB.Bé^'. *Jordens meeste
Modgang er

|
El en rynket Pande værd.

Bahb.Po€tF.I.110. *Hr. Ivar rynked Pan-
den; ham hued ei hin Sipot.Ing.DM.133.
Arkitekterne (med) Ansvarets Rynke i

FSLiiåen.MLorentzen.Midtvejs.(l 932).101. jf.:
*Med Rynker over Panden

|
Han sidder

taus og tør. Winth.D.132. rynke panden
ad, (1. br. i rigsspr.) vise sin utilfredshed

med. Feilb. (nu sj. i rigsspr.:) drage (Moth.
P23), trække (YS0.V.R215) ell. slaa
rynker i panden. FrHorn.PM.5e. vAph.
(1772).III.581. S&B.1I.255. D&H.II.188.

jf.: hans mægtige Pande, der kunde slaa

mange dybe Rynker.KMads.Mar8trand.442.
billedl. : *Stormen (er) vild, og Havet | Ret
vrede Rynker slaaer

|
I Fanåen.Winth.

HF.316. panden klarer sig, opkla-
res, se II. klare 1.2, opklare l.i. jf.: *et

Ord fra dig vil . . udslette mig Rynken
af Panden. Aarestr.SS.II.188. Feigheden .

.

glatter øieblikkelig Pandens Rynke. Kierk.
V.133. II

det er skrevet paa hans
pande olgn. {efter Aab.14.1.17.5; nu 1. br.)

man ser det tydeligt, det staar malet i hans
ansigt. Mau.jLl.115. Hillemend, hvor mar-
tialsk seer Herren ud. Mars staaer i Øy-
nene afmalet, og Vulcanus i Panden (o:

man kan se, at I er blevet hanrej). Holb.JJl.

V.3. du fører skreven paa din Pande, at

i Hurtighed havde du ikke din Liige.
Biehl.DQ.II.55. VSO. D&H. 2.3) i udtr.,

der angiver, at forhovedet føles særlig varmt
ved anstrengelser, i feber, er tilbøjeligt til at

dækkes af sved olgn. er i ikke vel, Sveden
staaer jer af Panden. Holb.llJ.III.6. Pal-
men kjøler mig Dagens Glød, | Svaler
min brændende Fsmde.Ing.RSE.V11.162.
jeg kølede min Pande med det salte Vand.
HCAnd.1.267. kold sved paa panden,
se kold sp. 1030^\ jf (sj.): W., der (mødte
i ukorrekt paaklædning) blev kold om Pan-
den og fremstammede en (undskyldning).
GadsMag.1934.393. 2.4) {efter tilsvarende

anv. af fr. front, lat. frons; jf. ogs. med
løftet pande, det staar skrevet paa hans
pande u. bet. 2.1, 2.3; CP, 1. br.) i udtr., der
sigter til, at skam afspejler sig i ens ansigt;
ogs., i forb. m. adj., i udtr., der angiver, at

man undertrykker sin skamfølelse, er fræk.
vilde De nu berøve (min fader) hans Dat-
ter . .? Med hvilken Pande skulde jeg vel
fremstaae for Deres Fader? Gylb.(1849).

10 IV.126. *ej heller har jeg søgt med skam-
løs Pande

|
den Vej, der gaar til Svækkelse

og ^\2i^heå.Lemb.Shak.XIlI.158. fræk Pan-
de. S&B. Larsen. || m. prægnant bet., i forb.

have pande til, have frækhed, dristighed
til. *har du Pande nok til mig at negte,

|

Du er en Beduin, en Stratenrøver? Oe/iZ.

XVI.185. Lemb.Shak.VII.243. hvordan har
De . . Pande til at kaste en skændig Be-
skyldning i Ansigtet paa et helt Folk?

20 Brandes.(PoWsl907.7.8p.6).
3) om pandeskallens indre (hjernen, ner-

verne) ell. om hovedet som sæde for aands-
evner, forstand, tanker; hjerne (2); hoved
(4). 3.1) (uden for dial. nu 1. br.) efter præp.
(især i), der er forstand i hanfi pande
(o: han er klog).Moth.P23. Jeg har . . Bø-
ger — og saa meget i Panden, som der
behøves til at more mig med dem.^a^-
ges.L.1.263. *I hans Pande det aldrig gaaer

io rigtig til (o: han er forvirret). Oehl.SH. 7.

(han har ikke) en eneste ny Idé i Panden.
ESkram.(Tilsk.l890.490). JVJens. (PoU^lt
1934.12.sp.2). have ben, gammelt (bar-

ket) læder i panden, se I.Ben 2.2, II.

Læder 3.8. kunne faa noget i sin pan-
de, kunne fatte, begribe; kunne faa i sit

hoved. Moth.P23. VSO. D&H. det sidder
i min pande olgn., det glemmes ikke let.

Moth.P23. ogs. : jeg har det i tankerne. Feilb.

40
II

i udtr. for beruselse som have noget
paa (ell. i. Molb.0rdspr.340) panden, være
(lettere) beruset. Moth.P23. Han havde faaet
et glas Viin paa Panden; Hans drukne
Mund talte derfore af Hiertens Grund ilde.

CPRothe.JN.252. VSO. en taar paa pan-
den, se Taar. have en smed i pan-
den, (jy.) have tømmermænd efter en rus.

VSO. Feilb.
||

gribe sig til panden
olgn., tage sig til hovedet som tegn paa, at

50 man har glemt noget ell. er fortvivlet. D&H.
3.2) (uden for ssgr. (jf. bet. 4:) nu 1. br.) i

abs. anv.: forstand; hjerne. Kand jeg
tienne Herren med et got Raad, saa er
min ringe Hierne og Pande til Herrens
Tieneste.Holb.Mel.IlI.3. *Naar Panden fat-

ter Tanken,
|
Til Daad er Haanden vendt.

Ing.DM.137. *en kraftig Arm, en kløgtig
FsLnåe.PMøll.1.97. bryde sin pande,
(nu næppe br.) anstrenge sine tanker; bryde

60 sit hoved. LTid.1752.205. bryde ens pan-
de, se III. bryde 2.i slutn. \\ være kop
og pande, pot(te) og pande til noget,
se Kop 3, I. Pande 4.2.

4) som betegnelse for levende væsen,
navnlig som personbetegnelse; især om
dorske, sløve personer (jf. dog Jærn- (2),
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Malmpande^. Krist.Ordspr.504. som skælds-

ord hi en enfoldig kvinde; Feilb. \\ uden

for dial. kun i ssgr. som Dosmer-, Dum-
mer-, Flad-, Fæ-, Gal-, Kvæg-, Kød-, Lav-,

Okse- (2), Torskepande. || i betegnelser for
dyr, se Bredpande.

5) (jf. Front 2.2, Frontispice; sj.) overf.

anv. af bet. 1-2, om den øverste, frem-
springende del, top af en bygning, en
klippe olgn. *I, som indtræde, lader Haa-
bet fare i | Jeg saae en Port, og paa dens
høie Pande |

Med dunkel Farve disse

Ord sig male. CKMolb.Dante.1.15. Taarnets
haarde V2inåe.ThomLa.AB.172. *en gøende
Ræv kroner Klippens blaa Pande. AndNx.
Digte.(1926).71.

Pande-, i ssgr. (sj. Pand-, se u. Pande-
dækkel, -dæksel, -grød, -hætte), til I-II.

Pande
|t af de mange ssgr. m. II. Pande 2

kan (foruden de ndf. anførte) nævnes: Pan-
de-del, -flade, -fold, -fure, -knusning, -mu-
skel, -nerve, -prydelse, -pulsaare, -smykke.
-aag:, et. [II.2] (jf. -dræt; fagl.) trække-

tøj, aag, der lægges paa panden af okser

oign. trækdyr. S&B. LandbO.1.2. -aare,
en. [II.2] aare, som ligger underpandehuden

;

især i udtr., der sigter til, at disse aarer
træder stærkt frem under vrede, raseri olgn.

Moth.P22. de opsvulmede Pandeaarer .

.

vidnede om en eller anden forudgangen
heftig Scene.VThist.TV.n.487. MarySkot-
te.LilleInger.(1925).92. -arm, en. [1.3.5] (jf.
-fod 2, -svans; foræld.) del af pandefoden
(2) paa ældre tiders haandskydevaaben. MB.
1833.189. Funch.MarO.L37. -baand, et.

[II.2] 1) (jf. -bind^ baand, der bindes om
pande og baghoved som smykke, for at holde

haaret oppe olgn. vAph.(1759). TroelsL.X.
147. Kirurglnstr.69. 2) (jf. -rem; vet. ell.

landbr.) et over panden liggende baand i en
hests hovedtøj; ogs. om del af grime (SaU
X.133). MilTeknO.128. LandbO.11.669.
•ben, et. [II.l] (jf. -knogle; især anat)
flad knogle (hos det spæde barn delt i to

halvdele), som fortil danner den forreste del

af hjerneskallen; Os frontis. Saxtorph.0.2.
Panum.507. hos dyr: LandbO.II.661. hertil

Pandebens -hule (o: pandehule. Sal. XIII.
757).

II t hjerneskal; pande (II.l). Moth.
P22. Nysted.Bhetor.(1708).15. \\ om panden
(II.2), forhovedet. *hand heed om øre blev,

|

Angst -Svedens Draaber ham af Pande-
Beenet årev.PoulPed.DP..38. Graah.PT.I.
104. nu kun i en bøfmeremse: pandeben,
øjesten osv., se Mundelip. jf. I. Pande 8:

*Pandebeenl — Godt det groerl
| Bag ved

det Forstanden boer. HCAnd.SS.XII.247.
-bind, et. [II.2] (jf. -baand 1) bind, ban-
dage ell. baand om panden. vAph.(1759). *Det
hvide Pandebind omkring de lange, | Kul-
sorte Yi2i2iV.PalM.YI.24. Amagerdragter.51.
-bjerg, et. [II.2] (sj.) stærkt hvælvet, ud-
staaende pande. JPJac.TI.227. -bjælke,
en. [1.3.3] bjælke, hvortil et akselleje er fast-
gjort; især (møl. ell. dial.) om underlag i

mølle. Moth.P22. Den gl.By. 1930 -31.101.

-blink, et. [II.2] (jf. Negleblink; med.)
om rødlige blink i det hvide, som fremkom-
mer, idet huden trykkes fast mod panden, og
pulsslaget derefter indtræder. OrdbS. -blis,
en. rn.21 (sj.) lys plet ell. stribe i et dyrs
pande; blis i vanden. S&B. -blære 9 en.
[II.2] (zool.) blodfyldt, udvidelig blære i pan-
den hos fluepupper, hvormed den unge flue
løfter laaget paa puppehylstret og faar det til

10 at briste. Bergs.MS.U.268. -bolt, en. [I.S.s]

bolt, hvormed et leje fastholdes. (Kalk.V.797).

II
spec. ^ d. s. s. Løkkebolt. Funch.MarO.!.

150. -brask, en ell. (sj.) et (Bøgh.DD.
1861.46). flt.-er (Grundtv.Saxo.II.88. Bran-
de8.VII.679). (wo. pannebrask; <iZ II. Pande;
om 2. led se II. Brask; især poet. ell. arkais.

(som et kraftigere udtr. end II. Pande^, j/.

;

„hos Almuen eller i daglig Tale.** FSO.)
pande; pandeskal; hoved; især (jf. II. Pande

20 1.2^ i udtr., der angiver, at man slaar en for
panden, kløver, knuser hans hoved. Det var
bedre . . at I gav eders Søn et par Øre-
figen paa hans Pande-Brask. Holb.Jean.1.3.

*Han derfor hævede sin Øxe rask,
| Og

kløvede sin Uvens (0: en hunds) Pande-
brask. T7es8.8i. Grundtv.PS.VII.171. »Mit
Glavind splintred hans Pandebrask. Jn^.
RSE.V1.207. *den russiske Kosak | hug'
ham i Pandebrasken. Drachm.DD.50. en

30 blank og knudret Pandebrask, bagtil be-
kranset af hvide NakkehsiSLr. Po7it.F.1.143.

jf. II. Pande 3: *(den visdom) tør man for-

udsætte rask . .
I
I hver en dygtig Pande-

brask. Gmwd^v.P^. 7. 579. -bræt, et. 1)

[1.1-2] (ikke i olm. spr.) bræt til at anbringe
(stege)pander paa. OrdbS.(Fyn). 2) [IL2]

(jf. -fjæl, -træ 2; landbr.) bræt, der fæstes
til pande og horn paa kreaturer (navnlig
uvane tyre) for at hindre dem i at stange,

^ anrette ødelæggelser olgn. VSO. OrdbS.(Lol-
land). 3) [11.5] (snedk.) bræt (med inskrip-

tion), brugt som frontispice paa møbler.

Skabenes „FsLnåehræf'.FrPoulsen.MH.1.48.
Trap.* V11.81. -bue, en. [II.2] (sj.) buet,

hvælvet pande. *den hvalte Pandebues .

.

Lys (0: øjnene). Bagges.V.251. -bule, en.

[II.2] 1) (nu 1. br.) bule i panden, fremkom-
met ved slag ell. stød. VSO. MO. 2) (anat.,

nu næppe or.) pandeknude. Saxtorph.0.13.
50 Anat.(1840)1.88. -bulk, en. [II.2] (anat.,

foræld.) d. s. s. -bule 2. Panum.508. -ctræt,
et. [II.2] (gldgs.) trækketøj til stude, der be-

staar af pandeaag m. tilhørende seler. Blich.

(1920).XXII.22. -dusk, en. [II.2] (zool.

og vet.) jJandelok hos heste. Ill.da.Konversa-
tionsLeks.X.(1934).418. -dække, et. spec.

[I.3.5] (nu næppe br.): d.s.s. -dækkel 3. Blich.

(1920).XVI.105. ThomLa.KB.40. -dæk-
kel, en ell. (1. br.) et (Funch.MarO.II.30).

60 (i bet.2-% alm. Pan(d)dækkel. [pan'dæg(8)l]).

{fra #v. pfann(en)aeckel; jf. -dække, -dæk-
sel, -hat 1, -hætte, -laag) dække, laag
over en pande. 1) [1.1-2] (sj.) i al alm.
Larsen. 2) [1.3.3] ^ oøjle paa en lavet, som
griber om kanonens tap og i forening med
pandejærnet danner lejet for denne. Pan-
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de-: S&B. Pan dæklen paa Lavetten.

MilTehnO. SaUXVIIL818. 3) [1.3.5] (for-

æld.) del af ældre tiders gevær-, pistollaase,

der lukkes ned over panden for at beskytte

krudtet og tillige tjener som fyrstaal. Pan-
de-: Larsen. Pan(d)-: ME.1785J8. Idet

han udbrød: „Hvad har Du for?" greb
han Pistolerne, slog Pandæklen op, bræk-
kede Stenene af, og sagde: „Kom Du
hjem med migl" Kloppenborg.Er.28. Sal."^

X.583.
II

hertil bl. a. Pan(d)dækkel-fjeder
(MilTeknO. Funch.MarO.II.103. jf. Pande-
fieder ), -stolpe (MilTeknO.158). -dæksel,
et ell. t en (MB.1794.639. jf. MO.). (\
Pan(d)dæksel, se bet. 2-3;. 1) [1.1-2] (nu sj.)

d s. s..dækkel 1. VSO. MO. D&E. 2) [1.3.3]

dæksel over en pande, et leje. Scheller.

MarO.
II

spec. ^ d. s. s. -dækkel 2. VSO.
SaUXVIII.818. Pandæksel. Fisker.SøO.

3) [1.3.5] (foræld., nu sj.) d. s. s. -dækkel 3.

YSO. MO. S&B. Pandeksel. MR.1794.
639. -Qe(de)r, en. [1.3.5] (foræld.) fjeder

paa ældre tiders haandskyaevaaben, der hol-

der panddækkelen fast til panden ; panddæk-
kelfjeder. VSO. MO. Pande-Federen.
SøkrigsA.(1752).§801.stk.3. -Qæl, en. [II.2]

(landbr. ell. dial.) d. s. s. -bræt 2. VSO. D&E.
Feilb. -fod, en. 1) [I.l] (dial.) underlag,

fod, til en (stege)pande. CReimer.NB.153.

2) [1.3.5] (jf. -arm; foræld.) underlag for pan-
den paa ældre haandskydevaaben. MilTeknO.
-frisure, en. [II.2] (jf. -haarj. Schand.
SB.154. *løse og ledige Fyre.

|

Af typisk
Model: Kvindagtig og spæd,

|
med udkæm-

met Pandefrisyre. Blaum.AE.218. -fugl,
en. [II.2] \ betegnelse for amerikanske fugle

af slægten Cassicus (af trupialernes gruppe),
hvis næb breder sig med en plade ud paa
panden. Wiese.T.I.515. -gnaTer, en. [II.2]

(jf. jy. knavpande i sa. bet; sj. i rigsspr.)

om blærefødder, kolerafluer, af slægten Thrips.
CollO. Larsen, -sriffel, en. [II.2] (gldgs.)

griffellignende redskab til krølning afpande-

haar. Bang.SE.201. -grns, et. [1.2] (jf
-sten; fagl.) slagger fra store ildsteder; ogs.

om kedelsten (S&B.). Fleuron.Jæger-Andagt.
(1908).2^ EavebrL.^318. -grad, en. [I.l]

^Pand-, Tychon.Vers.378) . (kog.. især forælc
ell. dial.) grød, tilberedt (opstegt) i en pan-
de; if. Moth.P22 om surgrød. Alle Sorter
Grød, lige fra den Vornedes Bygmeels-
grød til hans naadige Herskabs Pandegrød,
bebyrde og svæ&e Maven. Tode.ST.II.
37. FuldstændigKoge-ogSyltebog.(1861).10L
BerlTid.Viil934.Aft.7.sp.5. OrdbS.(Falster).
-haar, et. [II.2] især koll: haar, der vok-
ser lige over (ell. hos dyr: paa) panden;
spec: haar, der er redt ned over panden;
ogs. om forlorent haar, der anbringes i pan-
den (Moth.P22. Larsen.). 'En Brud paa
hundred' Aar med Jomfrue Liskens Mi-
ner,

I
Behengt med Pande-Haar, med guul

og grønne Baand. Eelt.Poet.t68. Pigen rød-
mede helt op til Pandehaarene. ieve/^ot^.

AD.131. (hun) lavede sig kruset Pan-
dehaar med et Brænd ejem. Gjel.M.102.

-hammer, en. [II.6] {efter ty. stirnham-
mer; jf. Bryst-, Svanshammer) maskin-
hammer, der (af kammene paa en roterende

aksel) løftes til slag ved selve hammerhovedet.
Wagn.Tekn.129. -hat, en. 1) [1.2] (foræld.)

hætte, laagpaa en brændevins-, desiilkrpande;
brændevinshat. Moth.P22. MO. 2) [II.2] f
faldehat. VSO. -horn, et. [11.2] 1) (sj.)

horn (midt) i panden. (Kalk.V.797). MO.
10 2) (flsk.) d. s. s. -torn. LovNr.56''U1888.§16.

LovNr.316VGl917.§16. -had, en. [II.l] (jf.
-skind; hud, som dækker pandebenet; ofte

(jf. II. Pande 2.2^ i udtr., der angiver, at

man rynker panden. VSO. Jeg tog tre Skal-
per; det vil sige, jeg slog tre af (india-

nerne) ihjel; naturligvis lod jeg dem be-
holde deres Pandehud. Drachm.E0.418.
Længe tav han, stirrede op i Loftet med
optrukken Pandehud. Gjel.Mi.322. Karen

20 tav, men rynkede Pandehuden, som om
hun gtvib\eåe.JakEnu.LS.47. -hnl, et.

[1.3.5] (jf. -leje 2; foræld.) udhuling, udbo-
ring, i laasen paa ældre haandskydevaaben,
hvori fængpanden er anbragt. MilTeknO.27 7.

-hnie, en. [II.l] (jf. -bens-hule; anat.)

luftfyldt hulhed i pandebenet (Sinus fron-
talis). Panum.508. hos dyr: Viborg&Neerg.
EB.8. LandbO.ni.422. \\ hertil VunCitliuXt'

htiænét\se(KliniskOrdbog.(1921).177).'hTL-
30 lin g, en. [1.3.6] (^, foræld.) den hule, ud-

borede del afpanden paa ældre tiders haand-
skydevaaben; pandeuddrejning. MilTeknO.
-hulning, en. [II.2] (sj.) pandens flade
del mellem pandeknuderne (Glabella). den
Lidenskabens Energi, som laa over hen-
des Pandehulning og Næsefløje og tynde
Læber. KLars.AE.12. -hætte, en. [L3.61

(ogs. Paii(d)-;. (foræld.) læderhætte, der an-
bragtes paa haandskydevaaben over pand-

40 dæklen; ogs. :panddækkel (S). Pande-: VSO.
MO. Pand-: MB.1822.279. „er afskaffet

hos os.*" MilTeknO. Pan-: MB.1786.88.
-jærn, et. {ænyd.d.s. i bet. 2) 1) [1.1-2]

(fagl., nu næppe br.) jærnblik, hvoraf pan-
der forfærdiges. VSO. MO. S&B. 2) [I.l]

(dial.) stegepande af jærn. Cit.l728.(Bornh.
Samlinger.XIII.(1920).168). Junge. Aarb
Frborg.1918.57. 3) [1.3.8] ^ beslag paa en
lavetvæg, der sammen med panddækkelen (2)

50 danner tapleje for kanonen. Mechlenburg.
Feldt-ArtiUerie.(1786).10. SaUX VII1.818.
Pandekage, en. ['panøikaqa] flt. -r,

{glda. pannæka^he, jf. eng. paneake, ty.

pfannkuchen; til I. Pande 1)

1) flad, tynd kage, navnlig bagt af en
dej af mel, æg og mælk, der hældes ud over

panden, saa den dækker hele dens flade;

undertiden ogs. om flæskekage (jf. Flæ-
skepandekage; og æggekage. I.l) i egl. bet.

60 Eolb.Paars.129. PAEeib.Sk.II.120. (hun)
stod i Kjøkkenet og bagte Pandekager.
Schand.SB.13. Con8t!Kogeb.2S7. i et folke-

eventyr: Paa engang saae (børnene) et lille

Huus . . Huset var ganske af Brød . . Ta-

fet var tækket med Pandekager og Vin-
uerne vare af gjennemsigtigt Kandis-
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sukker. Bechstein.Udv. Eventyr. [overs.lS59].

20. jf. (?): jeg har bedre Forstand, end
at tække mit Huus med Pandekager. PA
Eeib.Sk.lIl.?5. || vende en pandekage
olgn. 1. i egl. bet.: vende kagen paa panden
(med en kniv, en pandekagevender olgn.) for
at faa den bagt paa begge sider. Dodt.F.129.
ySO. VIII.227. 2. se bet. 2.4. 1.2) i sammen-
ligninger, faste forb., talem. olgn. Carl og
Christine, de passe for hinanden som Syl-

tetøi til Pandekage. Z)od^.i^.^8P. det er med
pandekager som med kærlighed; de skal

nydes, mens de er vdLime. AnkerLars.YS.
75.

II
flad (flak, se II. flak l.i) som en

pandekage, dels om landskab: YSO. jf.:
det flade lollandske Pandekageland.
AarbLollF.1927.Ejemst.210. dels (jf bet. S)

om person (især kvinde): Mau.1.499. under-
tiden ogs.: meget flov. *(han) anbefaled sig

og flygted ilsomt I flad som en Pande-
kage fra den Smukke. Sødb.GD.122. D&E.
II
smadre til pandekage olgn., (l.br.)

knuse; dræbe. I næste Øjeblik laa tyve-
tredve romerske Soldater smadrede til

VdiH^ekdige. GScMite.B.119. || det er (gaar)
saa let som en pandekage, (l.br.) det

er en let sag. D&É. jf.: Det kom bare an
på at være gesvindt . . så var det (o: et

mord) jo ellers lige så nemt som at vende
en T^2iu6.ek2ige.NMøll.E.32.

|| (jf. lur ham
paa det u. II. lure 4.i; nu næppe br.:) vil

(dronningen) gjøre Dig til Kammerjæger,
eller hvad Fanden det nu hedder, saa har
jeg intet derimod; men store Ord og fedt
Flæsk smelter let hen, og lu ur dem paa
en Pandekage, de kan spise den selv
(o: stol ikke for meget paa dem). Dodt.F.87.

Il
om ringe, ubetydelige ting. Rigmands Syge

og fattig Mands Pandekage lugtes langt;
om Smaating, som gjøre stor Opsigt. F/SO.
I1I.L213. især i udtr.som hvilken støj,
sikket mudder for en pandekage
{vel efter fr. tant de bruit pour une ome-
lette, se Arlaud.455 ; 1. br) stor staahej for
ingenting! Eolb.Ep.II.7. FædreUVsl865.3.
sp.3. Mau.1.499.

2) overf. anv. af bet. 1, især om ting, der
har en vis lighed med en pandekage. 2.1) ^
tov, der er skudt op i skivede bugter.
Larsen. 2.2) (dagl.) om en rund og flad
masse; spec. (dial.) i forb. som en solbagt
pandekage, en (tørret) kokasse. Anker
Lars.MM.35. Feilb. 2.3) i forb. som lave
pandekage, barneleg, i hvilken der af
spillekort laves en sammenhængende flade ell.

skive. 2.4) i forb. vende (en) pande-
kage med en, d. s. s. vende mølle med
en (se Mølle sp. 735^^). AndNx.DB.33.
Krist.BRL.167. 2.5) {jf. sv. det blev pann-
kake av, det gik i skuddermudder; ikke i

alm. spr.) som betegnelse for, at noget mis-
lykkes, kommer i forvirring olgn. Luxd.Dagb.
1.389. Mon du it har lavet vos en Pande-
kage (o: gjort os en bjørnetjeneste) her.
Skjoldb.G.223.

3) (l.br. i rigsspr.) som personbeteg-

nelse, især som nedsæt, betegnelse for en
svag person, (jeg) gav dem tilkiende, at

een Bormester var ingen Kramsfugl eller

Pandekage. Eolb.Kandst.(1731).111.5. jf.
Feilb.

Il
knyttet til propr. Mads Hansen,

som vi i Skolen kaldte Mads Pandekage.
So/6.ÆJr.7.5. Han s Pande kage, seHansl.8.
Pandekage-, i ssgr. til Pandekage

l(-2); fx. (foruden de ndf. anførte) Pande-
10 kagedej(g); se ogs. u. Pandekage 1.2. -is,

en. (^o//. pannekoekenijs; fagl) fmaa, af-
rundede isflager, der dannes under vandet og
skyder op til overfladen; tallerkenis. Frem.A.
I.(1924-5).336. -vender, en. (kog.) red-
skab til vending af pandekager. FrkJ.Kogeb.
28
Pande-klæde, et. [II.2] O/.-baand 1;

især dial.) klæde, som bindes om panden; ogs.:

hovedklæde. vAph.(1759). VSO. Aakj.PA.
20 130. ErlKrist.K.19. -Uno, en. [11.2] (an at.)

d. s. s. -knude. Frem.ML.261. -knogle, en.

[II. 1] (nu sj.) pandeben. Viborg<S:Neerg.EB.7.

-knub, en. [II.2] se t^.I.Knub 2.2. -knn-
de, en. [II.2] (jf. -bule 2, -bulk, -kno;
anat.) om (hvert af) de to hvælvede partier

af panden paa hver side af midtlinien; Tu-
ber frontale. Sal.^XVlII.818. -kolbe, en.

[1.3.5] (foræld.) staalbor, hvormed bøssemage-
ren udborer fængpanden. MR.1795.692. Mil

30 TeknO. -krel, et. [II.2] (l.br.) pandekrøller.

IstedMøller.llsebil.(1904).168. -krelle, en.

[II.2] (jf.-hsLSLT, -krøl; især i flt.). CBernh.
NF.YU.138. AaseEans.Yr.l59. -kys, et.

[II.2] (let) kys paa panden. lng.EF.VlII.5.
Bang.L.12. -laag, et. (jf. -dækkel osv.)

1) [1.1-2] i al alm. vAph.(1764). YSO. D&E.
2) [1.3.5] t pandedækkel (8) paa gevær. Wer-
fel.Jagtb.8. -lampe, en. [II.2] (med.) lille

elektrisk lampe, der fæstes til en undersø-
Am gende læges pande i st. f. pandespejl. Sal.^

XYIII.818. -lap, en. [II.l] (jf. Lap sp.

402^^; anat.) en af de forreste hjernelapper
(Lobus frontalis). Panum.288. -leje, et.

t) [1.3.3] aksel- ell. topleje med pande.
ForklTømrere.120. OpfB.*lV.662. \^hertil

Pandeleje-dæksel (Scheller.MarO. jf. Vande-
dæksel 2). 2) [1.3.5] (foræld.) d. s. s. -hul.

MilTeknO.158. -lin, et. [II.2] (ffi?i/J. pand-
lin; j/". -klæde; foræld.) hovedlin, lin (L2.0>

50 brugt af kvinder paa landet. Moth.F25.
YSO. I. -lok, en. [II.2] (jf. -haarj haar-
lok i (ell. paa siden af) panden. VSO. Hun
havde Pandelokker. Schand.SB.109.

\\ (jf.
dusk ) om haardusk ipanden hos heste. CollO.

LandbO.I1.601. \\ CP i billedl. udtr.(jf.grihe
lejligheden ved haarene o/^w. w. II.Haar 1.2

slutn.. Lejlighed 3.i slutn.). (Croniwell) greb
med rask Haand Øjeblikkets Pandelok.
FolkEist.Y.108.

60 II. Pandelok, en. se Pendelok.
Pande-mad, en. 1) [I.l] (nu dial.)

mad, som tilberedes (opsteges) i en pande.
Moth.P25. FCarlsen.IlønnelækSogn.(1861).
38. Feilb. OrdbS.(sjæll.). 2) [II.2] (vulg.)

skalle; ogs.: alvorlige prygl, at traktere

ham med Pandemad, hvilket sidste Ud-
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tryk . . forklarede sig som ensbetydende
med at drikke en Skalle. CMøll.PF.170.

Swift&Co. Ved højen Mast.(1892).70. Ekstra-

hl.Vnl933.3.8p.l. -mester, en. [1.2] (efter

ty. pfannenmeister; foræld.) arbejdsleder^

formand, i et saltsyderi. VSO. -metal,
et. [1.3.8] lager-, lejemetal. SaVXVIII.
818. -plade, en. 1) [1.3.6] (bygn.) især i

flt., om lette blikplader, der bruges til tag-

beklædning. SaVXVin.819. AarbTurist.
1930.199. 2) [II.2] plade, skive (metal), der

anbringes paa panden til beskyttelse, som
smykke olgn. den ypperste Præstes Pande-
Plade i det Gamle Testamente. LTii.i 757.
426. Modstanderen (afhuggede) den røde
Top fra Pandepladen paa Kejserens Hest.
SMieh.Dø.38. -pude, en. [II.2] egl: pude,
bundet paa panden; spec: 1) (dial, foræld.)

pandeklæde, -lin af fløjl, der tidligere brugtes

af bondekoner (paa Mors og i Vendsyssel).

Moth.P25. Schade.Mor8.(1811).356. Krist.

JyA.in.92. 2) (jf. -hat 2) f faldehat. Sort.

Poet.24. -par, et. [II.2] (1. br.) purhaar i

panden. Stuck.F0.l9.
Pander, pi. ['panar] Høysg.AQ.42.

{ænyd. (ent.) pande, (flt.) pander, glda. pan-
der, jf. eng. (f og dial.) panter, mnt. pant

Y^^. pande(n)), holl. psLJiå samt oZi/r. pan-
ter (fr. pantiére^; af lat. panthera, jagtnet,

gr. panthéra, stor-t net, men vistnok til dels

sammenblandet m. lat. pannus, stykke tøj,

klud; sml. Dyrepander samt Pandsvend '||

jæg., foræld.) net, der i ældre tid anvendtes
ved fangst af vildt; jægergarn, -net.
Moth.P25. AchfonFriis. 00.11.308.
Pande-rent, en. [11.2] (vet. ell. landbr.)

d. s. s. -baand 2. vAph.(1759). VSO. S&B.
-ring^, en. [II.2] spec. (1. br.) om pandebaand,
diadem (spec. som tegn paa den romerske kej-

serværdighed). GBang.Overs. afPaulusDiaco-
nus: LangohardernesUist.(1897).84. KMunk.
Vedersø-Jeru'ialem.(1934).38. -rynke, en.

[II.2] (jf. -rynken osv.). JacPaludan. UR.
189. O -rynken, en. [11.2] 07- -rynken-
de osv.) til rynke panden (se II. Pande 2.2).

„Jeg vil da haabe, at de passer Kirke-
tiden," ytrede den velærværdige Herre
med en let Panderynken. Drachm.SS.75.
-rynkende, part. adj. [11.2] (jf. -rynken;
8j.). S&B. Larsen, -rynkninq;, en. [II.2]

(j/. -rynken; l.br.). vAph.(1764:). Han ry-
stede paa Hovedet med en misfornøjet
Panderynkning. Gr(/rL3wc/ie.F5i.2iS.-skal,
en. [II.l] fs/. -skalle. B:akEolm.FT.45). (især
dagl.) pandeben; hjerneskal. Oehl.L.1.50. de
(fandt) intet af hende uden Pandeskallen
(Chr.VI: hovedpanden; 1931: Hjerneskal-
len; og Føååeme. 2 Kg.9.35. ./f. II. Pande 8

:

De skulde lære Latin, Græsk o^ Fransk ..

hvis De kunde. Men Pandeskallen er for
tyk. Schand.SB.239. -skind, et. [II.l]

(sj.) d. s. 8. -hud. *Gid den faae Skam, der
slaaer i Dag | En Rynke paa sit glatte
Pande - Skind !S«w6.79. VVed.BB.201. f
-skare, en. [11.2] 7'ynke i panden. Schan-
drup.02K Wadsk.P.Båv, .gmied, en. [1.1-2]

Pandnr

rø> foræld.) haandværker, der forfærdiger
jmnder af jærnblik (pandejærn). vAph.
(1759). VSO. -smække, en. [II.2] (ogs.

-smæk, en (OrdbS.;bornh.) ell. et. Mesnard.
Jordemoder-Skole.(overs.l 749).304. Læsøfolk.
135). (jf. -klæde, -lin, -pude, -snip; foræld.)
en art hovedklæde, der bares af kvinder paa
landet. „Pandesmekke, som kvinder reiser
med.'' Moth.P25. Reskr.^^lzl738. Grundtv.

10 Saxo.III.54. Læsøfolk.136. -snip, en. [II.2]

(jf. -smække; foræld.) om (en del af) hoved-
klæde. vAph.(1772).III. spec. om del af ældre
Læsø-dragt, se Læsøfolk.135. -spejl, et. [11.21

(jf. -lampe; med.) hulspejl (med pandebaand
af læder ell. elastik), som en undersøgende
læge fæster paa panden for at kaste lys ind
paa et mørkt sted. AnkerLars.VS.269. Kirurg
Instr.69. -staal, et. [I] (foræld.) staal-

plade, -stykke som bund i, underlag for en
2Q pande; spec: 1) [1.3.3] i aksellejet i en mølle.

Moth.P25. 2) [1.3.5] i ældre geværlaase. MR.
1832.68. -sted, et. [II] (j/. Kagested; sj.)

pande; hoved. *alt som jeg reed . .
|
Ud-

ffrubled (jeg) i mit pande-sted,
|
Hvad

dette skulde væve. Sort.(SamWanskeVers.^
VI.162). -sten, en. [1.2] (fy.pfannenstein;

jf. -grus; fagl) saltskorpe, der afsætter sig

i saltpander. Funke.(1801).III.357. || ogs.:

kedelsten. MøllR.IV.551. -stilling 9 en-

30 [II.2] (med.) fosterstilling, hvor panden (og
den øverste del af ansigtet) er forliggende.

LeopMeyer. FP. 143. -sakker, et. [1.2]

(foræld.) raasukker, der (ved raffineringen)
blev siddende i panden; ogs.: sukker, der
smeltedes i en pande og brugtes størknet som
brystmiddel (M.O.). Levin. HKaarsb.M.66.
-svans, en. [1.3.5] (foræld.) d. s. s. -arm.
MilTeknO.203. -tegl, et. [1.3.6] (1. br.) tegl-

sten til tagdækning; tagsten af tegl. S&B.
40 DÆff. -torn, en. [II.2] (jf. -horn 2; zool.)

den spids, der rager frem fortil paa hovedet

hos rejer og andre storkrebs. Boas.Zool.*305f.

-træ, et. 1) [1.3.3] (bygn., dial.) svært, vand-
ret stykke tømmer, hvorpaa fordelen af skor-

stenen (over arnestedet) hviler; skorstensham-
msr. MDL. TroelsL.U.20. FortNut.X.22.
2) [11.2] (landbr. og dial.) d. s. s. -bræt 2.

D&H. Feilb. OrdbS.(sjæll.). -addrej-
nin$, en. [l.S.5](^, foræld.) pandehuling.

50 MilTeknO.203. -adsnit, et. [1.3.5] (for-
æld.) d. s. 8. -hul. MilTeknO.158. -aje, et.

[II.2] fzool.) isseøje. Boa8.Zool.H18. Brehm.
DL.m2.27.
Pand-grerd, -hætte, se Pande-grød,

-hætte, -svend, en. (ce?iy^.pand(t)-, pante-
sven; til Pander; jæg., foræld.) jagtbetjent

(som skulde opstille og passe jægernettene,

„panderne"). Moth.P25. Cit.l756.(AarbVejle.

1924.200). Pant-: Lengnick.AntonCarlv.
60 Luplau.[ca.l850].2.

Pandnr, en. [pan'du-V] flt. -er. (gen-

nem ty. fra ungarsk pandur; m. h. t. bet-ud-

viklingen jf. Krabat) 1) (inSi, foræld.) let-

bevæbnet østrigsk infanterist af ungarsk
ell. slavisk afstamning; ofte (jf.bet.2): ir-

regulær, røverisk, vild soldat. ChrBorup.
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PM.52. Meyer? jf. Bagges.II.137. 2) {tale-

spr., nu næppe hr.) mm nedsæt, permnheteg-
nelse: krabat (2); fyr; person. I Først-

ningen tykdes Menneskene jeg (o: en rek-

tor) var en underlig Pandur, da jeg . .

gik med Alonge Parykker og lange Man-
schietter. LSmith.S.53. Det var lutter ked-
sommelige Pandurer. CBernh.XII.139. en
heldig FsLnåur. SITeegaard.F0.124. pan-
darisk, adj. [pan'du-'ris^'l (sj.) adj. til

Pandur; m. henblik paa vilde soldaters op-
træden: *Sang bør ei vendes til pandu-
risk Raaben. Steners.Poes.13.

Paa-dækkel, -dæksel, se Pande-
dækkel, -dæksel.

C9 Panegyrik, en. [panagy'ri^] flt.

-ker. (gennem fr. panégyrique fra lat. pane-
gyricus, substantivering af adj. panegyri-
cus, se panegyrisk) tale ell. skrift, hvori en
person, et foretagende roses (paa overdreven,

kritikløs maade); lov-, ærestale ell. lov-
skrift; ogs. (nu især): højstemt (over-

dreven, kritikløs) ros, lovprisning. Epita-
phier, Bryllups -Vers, Panegyriqver. jffo/6.

Skiemt.)(2v. Wadsk.92. Panegyriken over
Hertugen af Lerma.F7e(i.-8.409. hvad disse
allegoriske Figurer har at sige, er lutter

F'ånegynk. Nystrøm.KO.113. ^ paneg^y-
risk, adj. [pana'gy'ris^] {af lat. panegy-
ricus, gr. panegyrikos, til gr. panégyris,
folkeforsamling, -fest; jf. Panegyrik) om
skrift, tale: begejstret; rosende. *En pa-
negyrisk Tsile. Reenb.T.149. Holb.Paars.283.
Bagges.DV.Vin.324. (hans) Skildring af

danske Forhold . . var stærkt panegyrisk.
AFriis.BD.U.137.
Panel, et. [pa'ne-7] Høysg.AG.40. flt.

-er. (ce^iyfZ. paneel, pernel(l), pernille, jf.
glda. pan(n)el (fk.og intk.), sadelpude; gen-
nem mnt. pan(n)ele, vægbeklædning, sadel-

pude, fra oldf7\pa,nel; j/. panele, panelere)
beklædning af marmor ("i/". Marmorpanel.
Schand.IF.i05) ell. (navnlig) træ paa en
væg, især paa dennes nederste del (jf.Bryst-y
Fodpanel^; ogs. om tilsvarende loftsbeklæd-

ning (jf. Loftspanel 1^. et lidet Jeger-
Kammer . . rundt om i Panelet er indrettet
Senge til nogle smaa J?Lgthunåe. Klevenf.
RJ.94. den smukke Mode, at beklæde
Væggene med Paneel og pryde det med
udskaarne Arbeider af Træ. fføyen.Thorv.
24. FrPoulsen.UR.T.3. VsLVtél-, i ssgr.fx.
(foruden de ndf. anførte; især fagl.) Panel-
bræt, -børste, -felt, -forramme, -fylding,
-hylde, -list(e), -maleri, -stue, -væg. -dør,
en. ()7. Tapetdør; bygn.) glat dør, som lig-

ger i plan med en vægs panel (saa den
er meqet lidt iøjnefaldende). Blich.(1920).
XXVIII.40.AndNx.PE.ni.24. panele,
V. [pa'ne-'la] -ede ell. (nu sj.) -te (jf. Moth.
P25. Grundtv.BR.52). vbs. -mg (s. d.).

(cewy^. panele, pernele, i?/, paneelen, eng.
panel; til Panel; jf. panelere; især fagl.)
beklæde (væg, loft) med panel, det store
huus panelede (1871: beklædte) hånd med
fyr-træ. 2Krøn.3.5(Chr.VI). LandmB.lII.

355.
II
især i 2)art. panelet brugt som adj.:

beklædt med panel; (nu oftest:) paneleret. Éz.
41.16(Chr.Vl). panelede NdiggQ.Grundtv.
Saxo. 1.293. et lavt Kammer under det
skraa Tag, som ret godt var panelet. HC
And.III.181. AlbDam.B.41. jf. (billedl):

(dalen aabner) sig imellem to Bjerge, pane -

lede med Tjørnekrat. Sc^aw^.fiP.i5^. pa-
nelet hvLSolgn., spec. {efter Hagg.1.4; især

10 relig.) om velindrettet hus, rigmandsbolig. *nær
ved Krybberum

|
Fødtes Han som fældte

Dom
I
Over de paneelte S&le.Grundtv.BR.

52. Rich.1.18. en Overklassekapitalist som
ham, der var vant til at bo i panelede
Huse. NJeppesen.P.l44. panelere, v. [pa-
ne'le'ra, ogs. pana-] -eoe. vbs. -ing (s. a.J.

(/.y. panelieren; til Panel; fagl.) d.s.s. pa-
nele. Meyer.^ Suen8on.B.II.199. \\ især i

part. paneleret brugt som adj. PoV^/h
TQ 1934.Sønd.20.sp.4. jf.: hvidkalkede eller

træpanellerede \ddggQ. FrPoulsen.MH.
1.34. Panelerlng, en. (jf. Paneling;
fagl.) vbs. til panelere; ogs. konkr., om (en

stues hele) beklædning med panel. FrPoul-
sen.MR.1.48. Rummet (var) stort og lyst,

hvid Panelering langs Væggene. BuchkS.
129. Panel-hene, en. {jf. -rose samt
SV. panelhons; ;/ar^.) især i flt.: -høns, om
unge damer, der sidder over ved et bal:

30 bænkevarmere. ViborgAmtstidende.^/6l909.3.
sp.6. Paneling:, en ell. (dial.) et (Feilb.).

{ænyd. perneling; uden for dial. 7iu 1. br.)

vbs. til panele: panelering. vAph.(1759).
Wilse.R.V.207. VSO. Saaby.' Feilb. pa-
nel-male, V. (mal.) forsyne (en væg) med
panellignende maling. Larsen, -papir, et.

(bygn.) tapetpapir, der har lighed med træ-
panel. S&B. Larsen, -rose, en. (jarg.)

d. s. s. -høne. BerlTid.''yel927.Sønd. 7.sp.l.

40 -sofa, en. sofa, hvis rygfylding er omgivet
med en firkantet træramme (ofte m. hylde for-
oven). Nathans.IM.84. -værk, et. {ænyd.
panel-, pernel(le)værk; fagl) panel; panele-
ring. Moth.P25. jegffean/høre alt det, som
tales derinde, thi Væggen bestaaer kun af

Paneelværk. Wibe.De Nysgjerrige Mandfolk.
(1783).113. NSvends.H.75. DanmarksKir-
ker.PræstøAmt.(1933).945.
panere, v. [pa'ne-ra] -ede. vbs. -ing

50 (SaUXVni.821). {fra fr. paner; til lat. pa-
nis, brød (jf. ApsLUdLge) ; kog.) dyppe mad-
varer (kød, fisk osv.) i 2^ i sk et æg, rasp,
mel olgn., inden de koges, ristes ell. steges.

nuusm.(1793).52. Const.GH.90. Paner-
mel, et. (kog.) mel, hvori madvarer pane-
res. Meyer. Con8t.Kogeb.42.
Pan-flojte, en. ['pa'*n-]('Pans-.ikfw8i7cL.

n.l72. HPanumB.ML.529). {fløjtens op-

findelse tillagdes den gr. hyrdegud Pan
(jf.

60 Panik, panisk j[; især
J**, foræld.) primitw

rørfløjte (m. ulige lange, sammensatte rør),

brugt (af hyrder) i oldtidens Grækenland;
hyrdefløjte; syrinx; ogs. om en efterligning

heraf som legetøj for børn. OpfB.^III.513.
JVJens.lM.i02'.
pan;C, interj. [pari] {sv. pang; jf. bang;

XVI. Rentrykt "/a 193.5 28
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l.hr.) som efterligning af en stærk og

pludselig lyd, fx. ved et geværs affyring.

CLautrup. Frits og hans Løjtnant.(1896). 91.

Bøssen til Kinden — pang — der laa et

J)yr.BerlTid.'V7l932.Aft.l.sp.l.
Pan-hætte, en. se Pandehætte.
Panik, en. [pa'ni^] uden ftt. {fra fr.

panique ei^. ew^. panic; <i/ /"r. panique, adj.,

se panisk) 1) egl.: panisk skræk; navn-
lig: pludselig skræk, bestyrtelse, der griber

en samling mennesker (fx. en hær); ogs. om
den herved opstaaede forvirring; ofte: for-

virring, der i børsverdenen følger efter et

krak, en uventet efterretning, og som giver

sig udslag i voldsomme kursfald. Enhver
offentlig Indblanding (o: ved lukning af
en sparekasse) vilde . . have forøget den
Panik, som af alle Sygdomme er den mest
smitsomme. Lehm.I1.295. En Panik over-
faldt ham; i Huj og Hast pakkede han en
Haandkuffert og ilede ned ad Trappen.
Schand.VM.282. Der var Panik som ved
en Teaterbrand. TomKrist.LA.247. en al-

mindelig Panik har grebet Børsen. Ludv.
2) (dagl., især jarg. eU.vulg.) forvirring,
tumult, „opstandelse", navnlig som ved
gadeuorden; spektakel; „ballade'^; ofte

ogs. om støjende munterhed; „fest". Jeg vil

Krafteme ikke ha' al den Panek her, og
næste Gang, I skræpper op, skal je' af-

fyre en hel Metralløse Ørenstæver. Æfc-

strabUyioi918.2.sp.3. Musikanter . . for-

rest med smældende Fanik. Bennelycke.
(PoUVb1920.?.sp.6). Råbene brusede i Vej-
ret, men dybest nede skvulpede Latteren,
Glæden over at være til Panik, Glæden
over, at der var Skæg i Gaden. TomKrist.
LÅ.137.

il ofteiforb.lsive panik. CGjer-
løv.Synd.(1915).42. hvis du begaar den
mindste lille Ubetydelighed — bare knal-
der en Rude i Fuldskab eller laver Panik
paa Gaden — bliver du straks puttet ind
(o: i fængslet). Fallada.B. 9. Panik-, i

ssgr. (især dagl.) til Panik 1-2; fx. panik-
agtig, -mager (o: urostifter), -mageri, -sla-

gen (1. br.: rædselsslagen. BerlTid.^^hWSé.
M.7.sp.l), -stemning ofl. W panisk, adj.
[•pa'nis^] {ty. panisch, jf. eng. panie, fr. pa-
nique; fra /a/. panieus, ^nPanikos, adj.

til Pån, navn paa en skovguddom; jf. Pa-
nik) i forb. som panisk skræk ("rædsel.

SaVXYIII.810), pludselig opstaaende, ofte
uforklarlig skræk, der griber en (og jager
ham paa flugt). Primon.Lexicon.(1807).193.
Da Karl (Gustav) rykkede frem for Kjø-
benhavn . . blev man der saaledes beta-
gen af en panisk Skræk, at man beslut-
tede at tilkjøbe sig Freden, selv paa de
haardeste .. \i\k&ar. PNSkovgaard.BS.38.
ECAnd.SS.V.437. jf.: mit Hjærte banker
med dumpe paniske Støå.AndNx.VH.8.
Panisk angst . . bønfalder jeg i denne
Stund hvert dyrebart Secund om at maatte
blive skaanet ior Døden. Bønnelycke.Sp.34.
Panoptikon, et. [pa'nmbrfiikcon] {fra

eng. panopticon, bl. a. betegnelse for et fæng-

sel, hvor fangevogteren kunde se alle fan-
gerne paa een gang (jf. Meyer.^); til adj.

panoptisk, altoverskuende (Meyer.^), af gr.

pan- (se pan-^, og optikos (jf. optisk^; sml.

Panorama) efter ca. 1815 betegn eUe for for-

skellige udstillinger af kuriosa (i Tyskland og
Danmark), navnlig vokffigurer olgn.; voks-
kabinet. Meyer.^(1884). Gæsterne rundt
om Bordet mindede om Voksdukkerne i

10 et Vanoi^iikon. PoUhl934.Sønd.23.sp.3. jf.:
Det var en ganske ung Mand af fuldendt
klassisk Skønhed men dog ingenlunde p an-
op tik onagti g. CarZiw^,i?S.i 5^.

II
om no-

get uægte, forlorent. Det skal være poetisk,

naar Sceneanvisniugen lyder paa, at Ild-

aanden sidder „paa en Sky, der ved ham
faaer et rødligt Skjær, han selv er gan-
ske rødklædt, har rødt Ansigt og røde
Hænder": men det er jo Panoptikon. i2w-

20 bow.ECA.123.
Panorama, et. [pano'ra'ma] best.f.-ei

[-^isi-imsi'-Qt]ell.(sj.)^anoramei(Blich.(1920).

XIX.135); flt. -er [-'ra'ima-'ar] ell. (l.br.) pa-

noramer (Beib.Poet. V.161). (fra ew^. pano-
rama; dannet (1789) til gr. pan- (se pan-^
og horama, syn; jf. Panoptikon) 1) male-
risk fremstilling, hvorved et landskab olgn.

er fremstillet saaledes paa et langt, bredt

baand, at tilskueren ser billedet for sig som
3p en virkelig udsigt; rundmaleri; ogs. om

forevisning, hvorved det malede baand lang-

somt føres forbi tilskueren; undertiden i vi-

dere anv., om teater, hvor saadanne bille-

der forevises. Da jeg var kommet tilbage
til Paris, havde man just nyelig aabnet
et nyt Panorama, der forestillede Antver-
T^en.PAEeib.E.277. Eeib.Poet.V.161. Bran-
des.MB.49. || om samling af landskabsbille-

der ell. om billede (maleri, fotografi), der giver
40 et rundskue over en egn. Paa Bordet laa .

.

et Par Rhinpanoramaer, Erindringer fra

(bryllupsrejsen). Bang.SE.311. paa Væggen
hang store kulørte Panoramer fra Neapel
og St.Francisko.^wcM.-SP.55^. \\(jf.bet.2)

billedl. den, der styrter ned, føler hverken
Smerte eller Augst . . hans tidligere Livs
Begivenheder kunne passere hurtigt, som
i et Slags Panorama, forbi hans Øjne.
OBloch.D.U.202. 2) (D udsigt, rundskue

50 over en egn fra et ophøjet sted. Blich.(1920).
XIX.135. ECAnd.Breve.II.612. Stands
et Øjeblik her i Døren og vend dig om.
— Hvad siger du til det Panorama? Er
her ikke de}l\gt? Pont.A.57.

1. Panser, en. ['pan'sør] flt.-e. {jf.ty.
panzer i bet.i; til lI.Fansei ;jarg.) 1) (nu sj.)

panserskib. Drachm.lJD.153. AÉohl.MP.
111.363. 2) politibetjent (jf. Hjælmer,
Lyner 2). Ravnen.^*kl885.7.sp.2. ELars.

60 KV. 79. Heromme i Skolen ligger et Par
Hundrede Pansere og venter paa at vi

skal holde Fest, saa de kan komme til at

bruge Stavene paa os. AndNx.PE.III.281.
Buchh.EK188.

IL Panser, et ell. f en (Brors. 95).

['pan'sar] pantser (d. v. s. påntser/ Eøysg.



487 Panser Panserfort 488

AG.40. hest. f. -et ell (sj.) pansret (Sal?

XVIII.830); fit. -e ell. f d. s. (Bolh.DE.lI.
289. sa.Hh.I.515. Ærtboe.152). {anyd. (en,

et) pantser, glda. pantser (Brandt.BD.II.
228. Skraaer.II.2J3. et: 8m8t.245), pant-
zeræ, n. (Michael. 182), o/(fn. panzan, w.
fpaDzar, panzer, n.); gennem nmt. panser,
pantzer fra i/ct/. panciera; ofl. af ital. pan-
cia, hug (af lat. pantexj, og egl. : heskyitelse

for underlivet)

1) heklædning til heskyttelse af (over)-

kropjpen i kamp, hestaaende af et svært stof

med derpaa anhragt jærn ell. af metal alene

(sml. Jærnpianser samt Åarh.l867.76ff.94);
hrynje; ofte om en rustnings bryst- og
rygplade (Moth.P26. PEMmU226. SaV
XV111.826) ell. om hele rustningen, har-
nisket (l.i). 1.1) (især foræld.) i egl. het.

en Mand spændte Buen . . og skød Israels

Konge imellem Remmene og Pantseret
(1931: Brynien). lKg.22.34. *Rom under
Romulo kun bruger Skiold og Pandtzer,

|

Den udi Harnisk er, end naar den spiller,

danizeT.Eolh.Skiemt.B7r. Ew.(1914).III.37.
*Hans (o: havmandens) Pandser var om
Livet af sølvblanke ^\di\:0ehl.XXIY.161.
(han) stødte sit Spyd med saadan Magt i

hans tykke Harnisk, at den krummede
Spids blev hængende i Pandseret. 3fo/6.

DK.122. Med gylden Hjælm og Panser
over Kaaben tumlede han sig til Hest i

Kamj^en. DonmBigEist.1. 680. || i panser
og plade, i fuld rustning; ogs. hilledl.:

kampberedt; i videre anv.: vred; forbitret;

i harnisk. I Panser og Plade. Drachm.(iitel
paa etpolemisk afsnit i digtsamlingen UD.3/f.).
SaUXX.614. 1.2) (jf. het. 2; hilledl og i sam-
menligninger, han iførte sig Retfærdighed
som et Pantser (1931 : tog Retfærds Brynje

E2ia).E8.59.1 7. *Fornuftens Pandser, skiøndt
aardt det er,

|
Modstaaer dog ikke Kiær-

ligheds Sværd. Oehl.SH.25. *Klerkekappen
om hans Bryst

|
Er stivnet (o: i frosten)

som et FandseT.Ing.VSt.l6. der skulde
Projektiler til at slaa Hul i et saadant
Pandser af Flegma, som han besad. Schond.
TF.I.14.

II
om noget hindende, hemmende,

snærende. *Isens Pandser spænder
| Sig

over Nordens Barm. Hauch.SD.II.lO. *Nu
skal Du befries, min kjære Stad,

| fra dit
snevre Panser (o: voldene). Kaalund.321.

\\

om stramt siddende, snæver klædedragt, navn-
lig (spøg.) om korset, (skuespillerinden) var
altid snøret som i et Panser. Nathans.ED.
iJ7.i09.j7.;Appetitstrøierne, Silkepand-
serne maae henlægges til næste Sommer-
eampagne. Tode.ST.II.18.

2) om heklædning, beskyttende lag, der kan
minde om en krigers rustning (sml. By^lier-
panser^; spec: 2.1) ^ jærn- ell. staalbeklæd-
ning ttl beskyttelse mod skud, navnlig poa
skibe; pansring. Meyer.^ Scheller.MarO.
haardstøbt Jern, der anvendtes til Pan-
sere ved Landbefæstningerne. /So/.«Zy/JJ.
829. 2.2) (zool.) om ha ard (hen-, hornagtig)
heklædning hos forsk. dyr. S&B. Han

havde en frysende Fornemmelse, omtrent
som en Krebs, der har kastet sit Panser.
JVJens.H.56. (krokodillernes) beskyttende
Panser. Brehm.DL.''II2.37. jf.: Pantser-
førende Søe-Dyyr, saasom .. Søe -Æb-
ler eller ^øe-'Pindsvnn.SAhildgaard.Stevens
Klint.(1759).4 3. 2.3) jærnskinne, hvor-
til et træstykke, der skal bøjes, fastspændes
for at undgaa strækning. Wagn.Tekn.480.

10 Panser-, i ssgr. især til IL Panser 1
||

af de mange ssgr. m. II. Panser 2.i, der be-

tegner krigsskibes (og forters) udstyr med
panser, kan nævnes: Panser- beklædning,
-beskyttelse, -bælte, -dæk, -dør, -eskadre,
-flaade, -kasemat, -konstruktion, -kuppel,
-lavet, -lem, -lugebom, -rist, -skod, -tyk-
kelse, -væg; endvidere betegnelser for pans-
rede skibe og køretøjer som: Panser- auto-
mobil, -fregat, -kanonbaad, -korvet, -kryd-

20 ser, -skonnert, -tog, -vogn. -aal, en. [II.2.2]

(zool.) vestafrikansk, aalelignende fisk, hvis

legeme er dækket af emailleagtige skæl; Ca-
lamichty8(calabaricas). Sal.VII.489. Brehm.
DL.UI1.54. -baand, et (sj.) haand ell.

rem, hvormed de enkelte ringe i et panser
sammenholdes. Oehl.JSG.20. -batteri, et.

[II.2.1] 1) ^ gruppe (poa 2-6 stykker) af
transportable pansertaarne, dækket af et lavt

brystværn. SaUXVIII.834. 2) ^ pansret
30 flydebatteri. OpfB.UI305. Bardenfl.Sem.I.

19. -beton, en. [11.2] staalpulver, tilsat

beton, anvendt til overfiadehærdning af beton.

FagOSnedk.366. -blik, et. [IL2] jærn-
ell. staalplader til pengeskabe olgn. Sal.XlII.
1133. 'hrydentiej part. adj. [II.2.i] ^
om projektil: som er i stand til at gennem-
bryde panser. CollO. OpfB.UI.183. -bry-
der, en. [11.2.1] (1. br.) panserkanon. Sal.

XIIL1133. -brækker, en. (jf. -stikker;
^0 foræld.) vaahen (sværd, dolk), hvormed man

kunde gennembryde en rustnings svage steder

for at give modstanderen naadesstødet (jf.
LNaade 4). SaVXVIII.827. jf.Fanser-
brækkerdolk. smsf. -dragt, en. ^j/". -klæ-
de, -klædning; foræld.) rustning. Oehl.VII.
370. OpfB.*IV.680. hilledl: *Vor Træng-
sel er vort Vaaben,

|
Vort Skjold, vor

Pantserdragt. SaImBus.501.3. -dyr, et.

[II.2.2] fy/". Harnisk-, Kyradsdyr; zool.) be-

50 tegneUe for forsk, bæltedyr. Liitk(n.I)yr.^92.

\ SaVXVIII.827.

?
ansere, v. se pansre.
panser-feje, v. {efter ty. panzer-

fegen, egl: rengøre et panser) rengøre, rense

grundigt. Faar Lægen Peberne lagt, da
skal han, naar Patientens Kræfter tillade

det, grundig Pandserfeye eller reense
heele 'iåasklnen. Ågerbech. FL.136. -fisk,
en. [II.2.2] (zool) om forsk. pansrede fisk; dels

60 (og især) ompansrede ben-ganoiderfra Devon-
tiden. Uss.AlmGeol85. dels (jf.'Næh\i]k) om
en slægt af de panserkindede, Peristhetus.

Brehm.Krybd.240. SaUX VIII.828. dels(for-

æld.) om pansermaller (Cuvier.Dyrhist.1.408)

ell kuffertfisk, Ostracion (SdB.). -fort,
et. [II 2.1] ;ii (mindre) fort, hvis skyts er

28^
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anbragt i imnsertaarne. Sal?XVIII.827.
-frugtet, adj. [II.2] (hot.) i forh. de
panserfrugtede, gruppe af palmerne,

hvis frugt er et af brune skæl pansret hær;

Lepidocaryinæ. Warm.Frøpl.127. -g:edde,
en. [II.2.2] ^ geddelignenae fisk af familien
Lepidostei, der er dækket af haarde skæl;

spec. om arten Lepidosteus osseus. Sal.I.69o.

Brehm.DL.UIl.47. -granat, en. [II.2.i]

^?*/". -projektil, -skarpe ^ panserbrydende gra-

nat. Sal.VIL960. OpfB.UV.534. -hand-
fiike, en. (foræld.) jærn-, staalhandske som
del af en rustning. vAph.(1759). Ing.VS.II.
18. JLange.III.127. -hue, en. {pldn. pan-
zarahiifa; j/. Jærnhue; foræld.) hue afjærn
ell. Staal til beskyttelse for hovedet. OpfB.^
11.102.

II
ogs.: underlag af svært stof til

beskyttelse mod hjælmens tryk. Aarh.1867.76.
-jakke, en. (foræld.) panser, der kun
naaede til livet, i form af en vams med ind-

vendige, runde skæl; panserkyrads. Sal.XV.
36L -kanon, en. [II.2.i] (jf. -bryder; ^,
1. hr.) panserbrydende kanon. OpfB.WIII.
SSL D&H. -kind, en. [11.2.2] (zool) i flt.

panserkinder(ne), afdeling af benfisk,

hos hvilke de under øjet liggende sidelinie-

knogler er stærkt udviklet, saa at (en del af)
kinden er dækket som med et panser; panser-
kindede; Catafracti. Lutken.Dyr.^27S. SaU
XVIIL827. -kindet, adj. [II.2.2] (zool.) i flt.

(de) panserkindede, panserkinder(ne).
Krøyer. L.82. SaVXVLII.827. -klæde,
et. (foræld.) panserdragt. Moth.P26. Oehl.

XXIX.16. -klædning:, en. 1) (foræld.)
d. s. VSO. (u. Pandserklæde;. D&H. 2)
[II.2.1] (^, sj.) pansring paa krigsskib. S&B.
-klædt, part. adj. 1) tU klædt i rustning;
jærn-, harniskklædt ; pansret. Pram.Stærk.
2S2. pandserklædte Mænd med tunge
Stridsøxer i U.æRåerne.Hauch.V.240. Tops.
1.87. 2) [II.2] overf.; dels (sj.) om skib:

Larsen. || dels (zool.) om dyr. Kultidens
. . panserklædte Urpadder, Stegocepha-
1erne. Brehm.DL.UL2.1. 8mst.UIl.93. -ky-
ra(d)8, et. (foræld.) (i. s. s. -jakke. Sal.

XV. 361. -kæde, en. (foræld.) kæde af
ringe i et panser. vAph.(1759). \\ især: kæde
til pynt dannet paa lign. maade. (Kalk.III.
447). VSO.

II
en af ringe bestaaende kind-

kæde til heste. MilTeknO.128. I. -malle,
en. [11.2.2] Jf malle, hvis legeme er pansret
med benplader; Loricaria. Brehm.Krybd.308.
BøvP.III.162. II. -malle, en. (foræld.)
ring, malle, i en ringbrynje. Moth.P26. vAph.
(1764). Leth.(1800). -mide, en. [II.2.2]

(zool.) mide af gruppen Oribatidæ, der er
beklædt med haard kitm. Brehm.DL.U2.248.
-plade, en. 1) (jf. panser og plade u.
I. Panser l.i; foræld.) jærn- ell. staalplade,
der beskytter en del af legemet (brystet); ogs.:

jærn-, staalplade som del af et harnisk. Moth.
P26. *En Sværm af Krigsfolk . . Jeg kan
høre,

I
Hvorledes deres Pandserplader ras-

le. Oehl.III.148. Heib.Poet.X.149. 2) [II.2.1]

(især ij; ell. ^) plade af panser til beskyt-

telse af krigsskib, kanonopstilling olgn. S&B.

Hannover.Tekn.97 . 3) [11.2.2] (zool.) plade i

et dyrs panser. Brehm.DL?lII1.94. -pro-
jektil, en. [II.2.1] (.;/. -granat, -skarp;

^) panserbrydende projektil. Scheller.MarO.
-ring:, en. (foræld.) jærn-, staalring i et

panser, en ringbrynje. Moth.P26. *med Spær
og Glavind, og klædt i Pandserringe.Hawc/i.
SD.IL227. lKg.22.34(Lindberg). -skarp,
et. [II.2.1] ^ d. s. s. -projektil. OpfB.UI.169.
SaVXXI.687. -skib, et. [II.2.i] ^ krigs-

skib, der er beskyttet med panser. OpfB.UI.
303. Scheller.MarO. -s^fold, et. [II.2.i] ^m

skærm af panser(plader) til beskyttelse for
en kanon olgn.; panserskærm. Wolfh.MarO.
274. Scheller.MarO. -skjorte, en. (ænyd.
d. s. (HMogens.); jf. -særk; foræld.) skjorte-

lignende panser til dækning af over- og under-
krop. 0ehl.VLI.22. 2Mos.39.23(1931). -sko,
en. (jf. Pladesko ; foræld.) sko afjærn, staal,

20 der er del af en rustning. Sal.XV.362. -skæl,
et. (jf. Jærnskæl 1; foræld.) skællignende
jærnplade som del af rustning. *Da rysted
Bodvar Biarke de blanke Pandserskæl,

!

Som Klapperslangen Ranglen. OehlXXXI.
200. -skærm, en. [II.2.i] (^ og ^) pan-
serskjold. Wolfh.MarO.274. Scheller.MarO.
Hskort, et. {ænyd. d. s., ty. panzerschiirze,
egl. om skørtlignende panser til underlivet;

foræld., sj.) *spænd Brynien om din Jom-
30 frubarm,

| Lad ringle om din Lænd et Pand-
serskiørt. Oehl. V.268. -staal, et. (fagl)
staal til panserplader. ORung.Skælme ogSkur-
ke.(1934).7. -stikker, en. 07- Hulklinge;
foræld.) d. s. s. -brækker. OpfB.ULlOO.
-særk, en. (foræld.) panserskjorte. Oehl.

ER.126. sa.NG.7. Ridder Jon iførte ham
en let Pantsersærk og en Kyrads. Lng.EM.
TIL 112. Drachm.UD.263. -taarn, et.

[n.2.i] (^ og ^) taarnlignende, panserklædt
40 bygning paa skibe, fæstninger, inden for hvis

j)anser skyts kan opstilles. OpfB.^IL.180.
Scheller.MarO. -troje, en. (jf. -jakke,

-sklorte; foræld.). Oehl.XXXLW'l. \\ billedl.

*Bølgen om din (9: Danmarks) Midje slaar
j

sin staalblaa Psinsertrø']e.SangB.197. -nik,
en. [n.2.2] ^ panserdækket fisk af slægten

Agonus, især om A. cataphractus. Krøyer.I.
143. Spårck.ND.81. -vest, en. beskyttel-

sesmiddel for bryst og underliv mod gevær-
50 og revolverkugler; skudsikker vest. -øg^le,

en. [n.2.2] (zool.) krybdyr fra Triastiden, .

der var pansret med henplader; Aetosaurus
ferratus. Hag.VIlL12.
Pans-flojte, en. se Panfløjte.

pansre, v. ['pansro] ('f pansere. IMakk.
6.43(Chr.VL; 1871: ^pantsre). Moth.P26). -ede.

vbs. -ing (s. d.). {jf. ty. panzern samt be-,

ompansre (og ænyd. lorpantzeret, panser-
klædt); afl. a/" n. Panser) iføre, forsyne

60 med panser. 1) (fH ell. fagl.) i al alm.
S&B.

II (^ og i) m.h.t. krigsskib, auto-

mobil olgn. S&B. Scheller.MarO. Han lod
flere Biler pansre og indrette til Trans-
port gennem Ørkenegnene.BerlTid.^'^f9l934.
M.9.sp.4.

II (jf. u. flg. gruppe) billedl. *Gu-
derne . .

I
Pandsred min Helts Bryst mod
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min Elskovs |
Brand. OehlSO.128. PLevin.

LNJ38.
II refl.: ruste sig; især billedl. *Den

tykke Junker flyer til sin Camin,
|
Og

Nympher pandsre sig med Hermelin. £m;.

(191å).IL202. Skulde han, en Digter, en-

delig paa Grund af doktrinær Uvilje mod
Krig pansre sig mod Indtrykket af tapre
Landsmænds Udholdenhed? Brandes. III.

99. AndNx.PE.II.206. 2) part. pansret brugt

som adj. 2.1) (jf. II. Panser 1; især fH)

klædt i panser; iført rustning, (en

stridselefant) som var pantsret (Chr.VI:
pantseret^ med kongeligt Pantser. IMahk.
6.43. een, der var pandsret op til Tæn-
åerne. Ew.(1914).IV.205. den høie pants-
rede Herre med den lukte Hjelm. Ing.
EM.IIL157. FrHamm.Vald.1.29. || den
pansrede næve, om (anvendelse af) mi-
litær magt (spec. hos det tyske kejserrige;

efter en tale af Wilhelm II 1897, se Arlaud.
510). Hvor utrygt føler ikke dette prøj-

siske Styre trods sin pansrede Næve sig

i ^0TåÅQSvig.Brande8.XII.218. Englæn-
derne . . viste en pansret Næve. Jørg.JF.
11.165.

II (jf II. Panser I.2; billedl. han
var komplet pansret mod Kvinders Magt.
Schand.SB.137. Brystet pansret med uen-
delige Guldkæder. 5mwc?es.iX506. 2.2) i

videre anv.; dels (^ og ^) om skib, fæst-

ning olgn.: udstyret med panser (II.2.1). OpfB.^
11.305. tolv pansrede Kolosser (o: panser-
skibe). AKohl.MP.III.366. pansrede Motor-
vogne. BerlTid.^^kl 934.Aft.9.sp.5. pansret
krydser, (jf. beskyttet krydser u. be-
skytte 2; nu 1. br.) krydser, der er udrustet

med panser paa siderne og panserdæk. Bar-
denfl.Søm.1.16. || dels (zool.) om dyr. Cu-
vier.Dyrhist.il.355. store pansrede Rovfisk.
JVJens.Br.l31. ('^^ej pansrede Stegocephala
(j: urpadder). Brehm.DL.^II2.2. Pans-
ring^, en. (især ^ og .^) vbs. til pansre;
ogs. konkr., om det lag af panser, hvormed
noget er beskyttet, man (har) i den nyere
Tid anvendt Pansring til Pengeskabe.
OpfB.^VIII.526. (det) ømme Punkt i Far-
tøjernes Fsinsring. AKohl.MP.II1.91. Schel-

ler.MarO. jf: den gamle Kvindedragt . .

befæstedes. Dette skete gennem en Art
Pansring, idet der under Klædningens to
Halvdele anbragtes de to nye Klædnings-
stykker, Korsettet og Krinolinen. TroelsL.
IV.16.
Panster-hjul, et. ['panOsdar-] (efter

ty. ^ansterrad; oprindelse usikker; møl.) un-
derfaldshjul (strømhjul), der er anbragt paa
et underlag ved bredden og maa stilles efter
den forandrede vandstand ved et særligt ap-
parat. Kraft.M.II.763. SaUXYIII.835.
Pant, et éll. en (DL.5—7—17 variant,

jf. sikker Pant. Pflug.DP.811; nu kun i bet.

2.2).[i^2iTi!d'\Høysg.AQ.35. flt.-tr ['pandZar] ell

(nu næppe br. i rigsspr.) -e (Holb.DH.1.649.

jf. u. Huspant samt best. f. pantene. Holb.
Berg.217. Bagges. DY. X.160) ell. f d. s.

(DL.5-7-7. Moth.P25. NordBrun.ET.
^1). (ænyd. pant (en og et), glda. pant

(Kalk.III.448), æda. pand (jf MKrist.Fr.
49), sen. oldn. pantr; fra mnt. pant (gen.

pandes^, jf. ty. pfand; af usikker oprindelse)

1) (især jur.j genstand, der gives en
kreditor (egl.: som haandpant) som sik-
kerhed for, at hans krav vil blive opfyldt;
ogs. om sikkerhed af anden art (fx. rettig-

hed, fordring), der stilles en kreditor (jf.
Underpant^; ogs. om det forhold, at no-

lo get pantsættes ell. er pantsat (jf.forb.
som give i, staa i pantj; i videre anv. (nu
1. br.), om den herved for panthaveren stif-

tede ret til at søge fyldestgørelse i det pant-
sattes værdi, panteret (jf. Efter-, For-,
Frempant^. I.1) i al alm. da gaar saadan
Panterettighed for alle Pant, Gaver, Skiø-
der, Udlægger, Indførseler, Bøder. DL.
5

—

7—7. lade sig indføre (o: gøre indfør-
sel, udlæg) i sit pant. Moth.P24. naar Monsr.

20 skaffer Pant, Caution eller Endossement,
skal hånd gierne faae, om det var end
2000. Eolb.llJ.III.3. (aagerkarlens) Huus
er et Forraadshuus af Pant, som . . er
indvied med Enkers og Faderløses Taa-
TeT.Ew.(1914).II.76. Lassen.SO.3. Den,
hvem Pantet stilles, kaldes Panthaveren,
den, der yder Pantet, Pantsætteren. SaZ.^

XVIII.835.
II

brugeligt pant, se bru-
gelig 2. forfaldent (f forstaaen. vAph.

3p (1772).

I

II. jf. I. forstaa 2) pant, pantsat
ting, der ikke er indløst i rette tid. VSO.
MO. haandfaaet pant, se haandfaaet.
lovbestemt, retsbestemt (ogs. stil-
tiende. Nørreg.Privatr.III.309. VSO. jf.
Torp.722) pant, pant (panteret), der ind-

træder umiddelbart ifølge lov og ret, i mod-
sætn. til kontraktbestemt, viljesbe-
stemt pant, der skyldes et løfte. SaU
X VIII. 835. VindingÉruse.Ejendomsretten

.

AQ IV.(1933).1574. nødvendigt pant, (for-
æld.) om retspant og lovbestemt pant. VSO.
urørligt pant, panteret i urørligt gods
(især: fast ejendom); hypotek. VSu. MO.
D&H. jf. : I Almindelighed inddeeles Pant
i rørligt og urørligt. S'c/i^/^e.Zi^.F.^^ 7.

||

talem. Pant (alm.: Laan, se Laan l.sj skal

faae lydeløst hiem. F/SO. se endvidere Mau.
1.116. 1.2) i særlige, faste forb. m. verbum

og præp.
\\
give, stille (Kri8t.Ordspr.595.

50 SaVXVIlI.835) ell. (nu 1. br.) sætte (Holb.
11J.I.4. Schytte.IR.V.226) pant (i noget)
olgn., om debitor: stille sikkerhed; f aa, have,
tage pant (i noget) olgn., om laangiver:

faa, have, skaffe sig sikkerhed. Have der
fleere Pant i et Gods, eller Huus, da maa
den første Panthavendis udløse de andre.
DL.5—7—14. han sagde: jeg vil sende et

Gedekid af Hjorden; og hun sagde: der-
som du vil give mig Pant, indtil du sen-

60 der mig det. Og han sagde : Hvad for et

Pant er det, jeg skal give dig (1931: Hvad
skal jeg give dig i V^mi)? lMo8.38.17. *Da
slap de sidste Penge, | Saa vi har alt os

maattet hjælpe længe | Frem med at give
Panter. Bctfc.Poe«. i F. 80. Dersom du ud-
laaner til din Næste noget Laan, da skal
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du ikke gaae ind i hans Huus og tage

hans Pant (Chr. VI: tage hans pant til pant;

1931: tage Pant af hsim). 5Mos.24.10. Vin-
dingKru8e.EjendomsrettenJV.(1933).1760.

\\

indløse ell. (nu sj.) løse (Holb.llJJV.6.
FAReib.US.423) et pant ell. (nu sj.) løse
et pant ind (Moth.LSOl. f nå. 8mst.302),

faa sit pant tilbage ved at fyldestgøre kre-

ditor, hånd indløser Pantet. DL.5—7—9.
et uindløst Pant. ORung.Skælme ogSkalke.

(1934).56. il
stifte (et) pant, lade et

panteforhold træde i kraft. VSO. SaUXVIlI.
836.

II
faa, give, have, sætte, tage

(noget) i pant ell. (nu sj.) til pant (jf.

Eøysg.S.42), (jf.ovfsp.442*^) faa ell. skaffe

sikkerhed ved noget, der pantsættes. Setter
nogen een anden det til Pant, som hånd
ikke selv er Ejermand til. DL.5—7 —15.
(du maa) ej tage en Enkes Klædebon til

Pant (1931 : i Pant;. 5Mos.24.17. de strække
sig paa Klæder, som de have faaet i Pant
(Ghr.VI: pantede klæder; 1931: pantede
Kapper) ved hvert et Alter. Am.2.8. S&B.
D&K. Feilb. jf.: de skulde give ham som
Pant nogle af de saakaldte „Medens Enge".
Thiele.I.318. staa i pant (\ staa pant.
KMich.LL.123), (nu 1. br.) være pantsat.

Moth.P24. den Krongield, hvorfor Jylland
.og Fyen stod i FsLRdt.Mall.SgH.694. *Mit
Uhr . . hos Amsel jo staaer i Fsmt.Winth.
11.168.

il
laane (ud) paa (ell. mod;

pant olgn., (jf.u.lsLsme Lij om laangiver:

yde laan mod sikkerhed, det (er nu) langt
vanskeligere . . at faae Publiqve og Umyn-
diges Penge godt anbragte, og paa sik-

kert Pant \iås2iiiQ. Stampe.1.226. *Fanden
. .

I
Tog ham bort, til Straf for han laante

paa F2int.Heib.Poet.VII.55. Hrz.III.31.
S&B. laane paa pant, (1. br.) om laan-
tager. Schytte.lR.V.226 (se u. laane 2.i;.

Esm.II.207
2) overf. anv. af bet. 1, uden tydelig fore-

stilling om nogen ydelse fra en laangivers

(en kreditors) side. 2.1) (især poet. ell. høj-

tid.) ting, genstand, som man overgiver en
anden til tegn paa, at noget skal ske, som
bekræftelse paa løfte; bevis; ogs. om sym-
bolsk handling, or.i ting ell. forhold, som man
tillægger symbolsk betydning; symbol; tegn;
i videre anv., om højtidelig forsikring, der
giver en vished, sikkerhed for noget, (ofte i

forb. som faa, give en noget til pant
(paa), være pant paa). Harleqvin træk-
kende sin Dolk, og sættende den for Bry-
sted: „See da, her er et Pant paa min Kier-
lighed." fi^oi&.ZJs^wZ.II.Jf. *Aanden gav jeg
dig til Pant,

| At du gandske vist og
sandt

I
Himlen selv skal nB.sie.Brors.79.

*Tungens mindste Lyd var Løftets sikre
F&nt. Bull.(SkVid.VII.3). *I denne Ring
vor Slægt sin Ære skuer . . | Og selv er
den os Pant paa Guders Gunst. PalM.
(1909).1.374. Grev Adolf fik sin Frihed,
dog skulde han til Pant paa, at han vilde
holde sig rolig, stille . . tolv Gisler. Danm
RigHist.1.736. Sønnen skulde leve. Og af

den lange Tavshed tog han sikkert Pant
paa, at han var i Live. SMich.Æh.72.

||

(L br.) om person; undertiden m. bet.: gid-
sel. Suhm.(SkVid.X.60). *mig, der fangen

|

Nu føres for jer Fod, han beder jer
| At

modtage som Gidsel, sikkert Pant, | At
aldrig han skal bryde Freden meer. Heib.
Poet.lI.224. (radikalismens og socialismens)
officielle Panter i Ministeriet var ret be-

10 skedne — Koloniministeren og en Under-
statssekretær ved Post- og Te\egTB.iy?e-
senet. BerlTid.''^lil922.Aft.l.sp.l. \\ i faste

forb. sætte sit hoved, sit liv i (ell.

tii; pant for noget olgn., (jf. u. Hoved
3.2 slutn.) indesiaa for noget med sit liv;

garantere for. *„Er det da sandt?" — „Ja
vist, mit Liv til Pandt jeg giver." fi^oZ6.

Mel.V.2. jeg vil sætte mit Hoved til Pant
paa, at hun er i den yderste Fortvivlelse

20 over at ægte ReTT.M.Biehl.(Skuesp.VI.396).
VSO. Mau.II.116. jf.: (han) sætter sin Ri-
fogds Salighed i Pandt paa, at jeg nytter
icke til Krigen. Holb.Mel.1.1. sætte sin
ære i (ell. til) pant for ell. paa noget,
give sit æresord paa. Jeg vil sætte min
Ære til Pant derpaa. Holb.DR.1.3. jeg
(turde) betro mig et hvert brav Menne-
ske, som gav mig sin Ære i Pant, at jeg
skulde være i Sikkerhed. CPRothe.JN.59.

ZQ BtrlTid.^VA934.M.3.sp.2. jf. bet. 1: *(han)
skrev . .

|
Til fem ham længst bekj endte

Mænd om Penge . .
|
Sit Æresord til Pant

han sætte Yilåe.PalM.(1909).II.124. 2.2)

(lille) genstand, som deltagerne i pan-
telege maa afgive som bevis for, at de
har overtraadt en af legens forskrifter, og
som de ved legens ophør maa indløse (ved at

udføre en handling, der bestemmes ved en
dom). Bild eder ind, Jomfrue, at det er

40 Juul; hvad skal den giøre, som ejer dette
Fsint? Holb.Vgs.II.4. *Naar Juulen kom-
mer, skal man udi Juule-Stue, | Der glem-
mes Ringen vel, der skal betales Pant.
Anti-Spectator.39. de (foreslog) Julelege.
Nu blev jeg værre faren. Jeg maatte give
Pant paa Pant; snart vare alle mine Lom-
mer tømte. Blich.(1920).XIX.97. PFaber.
VV.115. Legeb.I.b.52. Krist.BRL.486f. leg
med pant olgn., (nu sj.) panteleg. Derpaa

50 begyndes Juule-Leeg med Pant. Skole- -Æ
Mesteren faar en Dom at hånd skal synge '^
en Ynse.Holb.Jul.13sc. Bødt.SD.31. lege
med Panter. 5ÆjB.

||
(ind)løse panterne

olgn., (jf. u. bet. 1.2 samt u. indløse slutn.)

løse sig ved at udføre en pantedoms paabud.
Pantene bleve indløste . . Jeg blev dømt
. . til at synge. Bagges. DV.X. 160. *hun
strax ved Dom blev bunden

|
Og gav bly

Camillo Munden
|
For sit Pant at løse ind.

60 Bødt.SD.36. Hostr.G.106. Krist.BRL.487.
Pant-, i ssgr. se Pante-.
Pantalon, en. [panta'lo)!^] best. f. -en

[-'1(011'(9)n] flt. -s ell. (1. br.) -er [-'Icnn'ar]

(PNSkovgaard.B.155. jf. Feilb. u. pantelan-
ger). {fira fr. pantalon, af ital. pantaloni
(pi.), egl. om de lange benklæder, der i maske-



446 pante Pantejer 446

komedien (Gommedia delVarte) bæres af den

lyatige figur Paataloae ||
gldgs. ell. om ældre

tiders forhold; oftest som pi. (pantaloas); om
det enkelte klædningsstykke ofte i forb. et par
paatalons) lange benklæder; navnlig om
de paa den franske revolutions tid moderne
lange benklæder (i modsætn. til knæbukserne).

Han var klædt i en grøn Pantaloa. PA
Heib.E.200. Dragtea . . bestaaer af Frakke
og Pantaloas, med sort Silkevest. Ørs^.^r.

I.SO. To Par Paateloags a 20 Rdlr. Penia.

1810.312. stramme Fsmtsdons. JVJens.EE.
11. jf.: *Forsmaa da ei ea Gave fix og
fjoag:

I

Et Par moderae Sommerpan-
taloal PalM.AdamH.1.279.
pante, v. ['paa(Z8]-ede. vbs.-mngfSlange.

ChrIV.976. Beiser.IV.423. VSO. Saaby.'),

{glda. paate i bet. 1 og 2, oldn. paata, pant-

sætte, mnt. panden (ty. pfåndenj; til Pant)

I) (jf. bort-, forpante^ f give i pant; pant-
sætte; i forb. pante bort. Moth.P26. 2)

tage i pant; især: gøre udlæg for at skaffe

sig fyldestgørelse; udpante. 2.1) abs. Dom-
meren ^a,ntev. Mich. 7. 3(Lindberg). Krist.

Ordspr.595. 2.2) m. person- obj.: tage pant

af; især: foretage udlæg hos; udpante, da
maa mand hannem pante for hans Ulydig-
hed. Z)L.5—i5—5i. Herskabet skylde vi

Skat og Landgilde; det skal betales . .

Hvem der ikke kan betale, hedder det,

skal pantes og fra GsiSiråen. Bahh.(Skuesp.

IX.139). Grundtv.PS.V.398. En Sagfører,

som ved Fogdens Hjælp panter en Fa-
milje for alt, hvad de har. ChrEngelst.LD.
105. 2.3) (nu sj.) m. tings-obj. Vil De .

.

virkelig pante Dynen under os? Falsen.I.

240. jf. bet. 1: pantede klæder (1871: Klæ-
der, som de havde faaet i Pant; 1931:
pantede Kapper; Luthers overs.(1546):veT-
pfendten K[eiåeTa).Am.2.8(Chr.VI). \\ f
t videre anv., m. h. t. kvæg: optage (3.i). vAph.
(1759). 2.4) i forb. pante ud, (alm.:) ud-

pante, (prokuratoren) skaffer mig og vist

nok min Betalning, om Hånd endelig
skulde pante dem (o: skyldnerne) ud ind-

til Sengen de ligger ]^2La.. JBPaulli.JM.7.
gandte ud hos en Gideldner.vAph.(1759).
[vormangen fattig Mand piner og panter

du ud for din Tiende? Bredahl.V.lIL SvLa.
M.41. 3) (jf. bet. 2.2 og Pant 2.2; l.br.) af-
kræve (en) pant i panteleg. VSO. III.
L69. Feilb.

Pante-, i ssgr. ['pan^ia-] (ogs. Pant-, se

Pant-ejer, -giver, -havende, -haver, -sæt-
te(r), -tage(r) samt u. Pante -forskrivelse,

-herre, -kontrakt, -laan(er), -len, -penge,
-ret, -skilling, -vis. f Pants-, se w. Pante-
obligation, -seddel), (især jur.) til Pant 1

(og i enkelte tilfælde til pante, se Pante-
foged, -ret^; foruden de ndf. anførte kan
nævnes: Pante-behæftelse, -behæftet, -byr-
de, -hæftelse, -kredit, -sag, -salg, -sikker-

hed, -væsen, -attest, en. (jf. -seddel 2)

udskrift af pantebogen (evt. grundbogen),
der bl. a. viser, hvilke hæftelser der hviler

paa en fast ejendom. LovLPet.VIII.350.

Skr.^ysl877. -bog, en. {ænyd. d. s.; jf.
Grundbog 1, Hypotekbog) protokol, regi-

ster, ført af øvrigheden, hvori en fast ejen-

doms hæftelser indføres; især om den rubrik
i skøde- og panteprotokoller (nu: tingbøger),

hvori hæftelser m. m. anføres. Holb.Brv.
111. Forordn.y71738. JurFormularbog.^12.3.
-brev, et. {glda. d. s.; jf. -forskrivning,
-kontrakt, -obligation samt Hypotekbrev)

10 dokument angaaende stiftelse af en panteret.

DL.5—14—29. Foruden ved Kaution . .

kan en Gældsfordring sikres ved Pant.
Pantsætningen kan indføres i selve Gælds-
brevet, som da benævnes Pantebrev eller

Panteobligation..7wrFormMZar6o^.'^4/6. -de-
bitor, en. (jf. -skyldnerj person, som giver

pant, pantsætter noget; pantsætter. Torp.561.

-dom, en. (til Pant 2.2^ dom i panteleg,

hvorved det paalægges en deltager at indløse

20 sit pant ved at udføre en ell. anden hand-
ling. Legeb.I.b.52. -ejer, en. se Pantejer.

-fo«:ed, en. {ty. pfandvogt; til Pant 1 ell.

pante 2) person, aer af en kommunalbesty-
relse er ansat til at foretage udpantninger

(for skat olgn.). Bek.Nr.325^yi2l932.§l.
-fordring*, en. (jf. -gældj den panthaven-
des fordring paa pantedebitor. lOÉansen.Det
Da. Skiftevæsen. (1825). 191. VindingKruse.
Ejendomsretten.IV.(1933).1514. -fori^kri-

spvelse, en. (f Pant-. Ew.(1914).IL219).
(nu næppe br.) pantebrev. Moth.P26. Holb.

Brv.Ul. -forskrivning, en. {ænyd.
pant-; nu 1. br.) d.s. ForordnJhl738.§5. Kr
Ersl.DM.57. -gods, et. {glda. d.s.) 1) (jf.

Gods 1; nul. br.) pantsatte genstande; pant-
sat løsøre; panter. Moth.P26. Wiivet.D.17.

Ing.PO.I.ll. 2) (jf. Gods 4; hist.) pantsat

jordegods. Holb.DH. 1.668. inddrage Pante-

fodser og gjenvinde tabt Krongods.KrErsl.
)M.42. -gæid, en, (jf. -fordriag; gæld,

for hvilken debitor har givet pant. VSO. Vin-
ding Kruse. Ejendomsretten. IV. (1933). 1653.

-herre, ea. (f Pant-. Sander.(SkandM.u-
seum.1798.171)). panthaver; især (hist.):

panthaver, der som herre raader over et pant-

sat land. Riget var adsplittet og i de frem-
mede Paateherrers Vold. In^.PO.II.7. Ot-

tosen.VH.1.377.
Panteisme, ea. [pante'isma] (f Pan-

50 teismus. Primon. Lexicon. (1807). 193. jf.

Meyer.^). {fra fr. panthéisme, dannet i beg.

af 18. aarh. efter eng. pantheist, nydann.
(1705) til gr. pan- (se pan-j og theos, gud
("sm^ Panteon, Teologij; især filos.) livs-

anskuelse (ell. lære), if. hvilken gud er
alt og alt er gud, saa at gud og universet

er en helhed (jf. Naturdyrkelse). Grundtv.
(Bønning.G.l'2.127). Jørg.Liv.III.16. Pan-
teist, en. [pante'isfi] jit. -er. {fra fr. pan-

60 théiste eW. en^^. pantheist, se Panteisme; især

filos.) tilhænger af panteismen. JBaden.
FrO. Meyer.^ panteistisk, adj. [pante-

'isdis^l (især filos.) adj. til Panteisme og

Panteist. Heib.Pros.1.425. JakKnu.A.52.
Pant-ejer, en. ('o^s. Pante-, Krist.BBL.

486). (1. br.) person, som har ejendomsret til
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et pant (mods. Panthaver;. VSO. MO.
\\

(til

Pant 2.2; om ejeren af et pant i panteleg.

Krist.BBL.486.
I»aiite-j«de, en. (jf.I.Jøåe2; gldgs.)

jøde, der ernærer sig som pantelaaner; i vi-

dere anv. (nedsæt.): pantelaaner. Politivennen.

1806. 6678. AxelFelix.Langt fra Danmark.
IIL(1855).69. Schand.SF.158. -kontor,
et. kontor, der fører skøde- og panteproto-

koller. Hage.*1234. især ipante-og brev-
skriverkontoret, brevskriverkontoret. Sal.

Vin. 1036. -kontrakt, en. (f Pant-.

LTid 1743.685). (nu næppe hr.) pantebrev.

vAph.(1759). Nørreg.Privatr.111.307. -kre-
ditor, en. (jf. -debitorj panthaver. Nør-
reg. Privatr.VIL 1 71 . Vinding Kruse. Ejen-
domsretten.IV.(1933).1540. -laan, et. (ogs.

Pant-. VSO. MO.). (I br.) laan, ved hvis

optagelse der stiftes pant. S&B. -laane-
kontor, et. (ogs. Pant-; jf. ABerg.Bet-
skrivningsordbog.(1868).320). (1. br.) laane-

kontor. S&B. -laaner, en. (sj. Pant-.

Krak.1863.487). (jf. -jøde, Pantsætter 2

samt Lombard 2.2^ person, der laa^ier penge
ud mod pant; især: persoti, der med myndig-
Jiedernes autorisation udlaaner mindre sum-
mer mod haandfaaet pant. Lov^'^lfil867.§l.

S0db.GD.45.
li

hertil bl. a. Pantelaaner-for-

retning, -kontor, -seddel (alm.: laaneseddel.

S&B.) samt Pantelaanerske (Krak. 1925. 1.

748). -land, et. 07- -len; hist, 1. br.). Otto-

sen.VB.1.377. -leg, en. (til Pant 2.2; sel-

skabsleg, i hvilken der gives pant. (ofte i forb.

legepantelegj. Jeg foreslog nu, at lege
Panteleg, hvilket blev optaget med Glæde,
og vi valgte Giettelegen med Raad og Øn-
sker. Bagges.D V.X.83. Winth.ll.223. Krist.

BRL.217. -len, et. (sj. Pant-, jf. VSO.
Larsen.), (sml. -land; hist.) krongods, som
pantsattes for kongens (rigets) gæld. LTid.
1742.411. KofodA.LehnsRet.(1777).87. Oito-

sen.VE.1.375. -oblig^ation, en. (f Pants-
obligats. Moth.P26). pantebrev, en Pante-
Obligationpaa 10000de Rixdaler.Pra/iZ.^F.
1.88. JurFormularbog.^200.

ID Panteon, et. ['pan'teiwn] flt. (sj.)

-er (Blich.(1920).XXIII.102). {fra gr. Pån-
the(i)on, af gr.^sm- (se pan-j og theion,

afl. af théos, gud (sml. Panteisme^; egl:

(navn paa et) tempel (i Rom) for alle gu-
der) 1) {efter /"r. Panthéon

, fra 1794-1814
og senere navn paa et ærestempel i Paris)
bygning, hvor berømte mænds minde hædres
(ved gravminder, statuer olgn.) ; mindehal;
ærestempel. JBaden.FrO. Winth.V.129.
Hædersmændene fra Arveprinsens Pan-
theon paa ^ægerspTis.VilhAnd.Litt.II.625.

II
(nu 1. br.) billedl., især om mindeskrift

over afdøde ell. skrift, der indeholder berømte
personers levnedsbeskrivelser; ogs. som titel

paa samlingsværker olgn. Reenb.1.404. Et
FsLatheon. Søioft.(bogtitel.l842). Dansk Pan-
theon. Et Portraitgalleri for Samtiden.
(bogtitel.1842-51). 2) (sj.) som sammenfat-
tende betegnelse for alle guder, hele gude-
verdenen, ogsaa andre Skikkelser fra det

f.

græske Pantheon (havde) Kultsteder eller

i hvert Fald Statuer i Delfis Temenos. Fr
Poulsen.DG.34. smst.27.

Pante-peng:e, pi. (f Pant-. Moth.P26.
if.VSO.). (cEW2/f?.pantepen(nin)ge; WM næppe

.) pantesum. Han pantsatt Kronens Gods,
men betalede ikke P-ante-Pengene. Holb.
DH.II.48. -protokol, en. pantebog. For-
ordn.y2l738!§l. Nøri'eg.Privatr.VII.171.

\\

ipisær i forb.skøåe- og panteprotokol,
protokol, hvori adkomst- og behæftelsesdoku'
menter vedrørende faste ejendomme indfør-
tes; (nu:) tingbog. Forordn.''I<il738.§6. Torp.
117.
Panter, en ell. f et (Moih.P26. MO.).

[ipanVar] flt. -e ell. (sj.) pantre (NMøll.É.
19. best. f. pantrene. JPJac.1.336). {glda.

pantær, n. (Lucid.49. Brandt.RD.1.9); gen-
nem mlat. pantera af ^r. pånthér) 1) (zool.)

20 leopard, Felis pardus; undertiden spec.om
den større, stoi'plettede form (jf. u. Leopard
sam^ Panterkat;. Moth.P26. Aab.l3.2(1907;
1819: Parder;. Brehm.DL.UII2.37. sort
panter, kulsort varietet af leopard; Felis

variegata. BøvP.II.69. || som guden Dionysos
(Bakkus) dyr: Goldschm.Lll.486. *Bak'kos
har kun Vinløv,

|
Døsigt lege Pantrene

med Thyrsen. JPJac.1.336. \\ i sammenlig-
ning, deres Begjærlighed skal reise sig

30 som en sønderrivende Panther i deres Ind-
volde. Eauch.IV.340. (Brandes') Øjne spil-

lede som en ung Psmters. Drachm.D.^xiv.

2) (herald.) afbilding af løve med hornet
dragehoved og ørnefødderpaa forbenene.

Larsen. PBGrandjean.Heraldik.(1919).151.
Panter-dyr, et. {ænyd. d. s.; især poet.

ell. højtid.) panter ; ogs. (zool., foræld.): pan-
terkai. Eolb.Eeltind.lL.318. (han) holder
Ouncen for et Slags Tigere, og troer, at

40 han er et PsLnterdyr. Reiser.IV.195. Oehl.

V.266. *Jeg lister som et Pantherdyr mig
bag det dunkle KTSit.Eauch.VS.85. jf.udtr.

kan leoparden skifte sine pletter (u. Leo-
pardj; *Omskiftes ikke Pantherdyrets Plet-

ter
I

Med Maanens Løb, snart skraae, snart

kuglerunde? 0cR7JJi5.
Pante-reffister, et. (register til) pan-

tebog, -protokol LovLPet.V.119. ORung.P.
39. Pante- og Skiøde-Registret.^or-

50 ordn.^V8l845.§8. -ret, en. (f Pant-. vAph.
(1764)). (til Pant ell. pante 2; jf. -rettig-

hed^ en panthavers ret til at søge fyldestgø-

relse i det pantsatte, naar de vedtagne ydelser

ikke erlægges. Nørreg.Privatr.V11.171. Vin-

ding Kruse. Ejendomsretten. IV. (1933). 1581.

oprykkende panteret, se oprykke 5.2.

En stiltiende Panteret meddele Lo-
vene den, der bygger, underholder og
udbedrer et Skib. Ogsaa Matroserne for

60 deres Hyre. Eandel80.(1807).108. Forordn.
Vil840.§48. -rettifi^hed, en. (især som

flt. til -retj. DL.5—7—7. VindingKruse.
Ejendomsretten.! V.(l 933).1565.
Panter-fluesvamp, en. 3f giftsvam-
en Amanita pantherina D. C. Rostr.Flora.

1.96. -fojg^l, en. \ lille australsk fugl
pe
II
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af sortegraa farve og med hvide og sorte

pletter; Pardalotus. Érehm.FL.164. BøvP.
11.556. -kat, en. panter; især (zool, for-

æld.) i flt, om leoparder, jaguarer, uncer

som en underslægt, Leopardus, inden for

kattene, Felis. Sal.XIII.1143. || i sammen-
ligning. Hun er bedaarendel En kælen
lille Panterkat. Powf.XP.IJ.Pi. -lilje, en.

Si« kalifornisk haveplante (hvis blomst ved

grunden er gul med store, mørkebrune plet-

fer); Lilium pardalinum. Haven.l927.5.sp.2.

-!§(Kind, et. leopardskind. S&B. VareL.^

594. -snog, en. (zool.) den sydamerikan-
ske snog Ptyas pantherinus (m. store, mørke
pletter). Brehm.Krybd.115.
Pante-seddel , en. (\ Pants-. Moth.

P26). (nu sj.) 1) laaneseddel. VSO. Bergs.

GF.U.104. D&H. jf.: en stor Mængde
Pretiosa med vedføiede næsten ulæselige
Pantesedler. Ina.E^. 7. 76. 2) panteattest.

S&B. Larsen, f -skilling, en. {efter ty.

pfandschilling) pantesum. Slange. ChrlV.
421. Pant-: LTid. 1743. 677. Slange.Chr
IV.156. -skriver, en. i/br6. pante- og
brevskriver, se Brevskriveri, -skyld-
ner, en. pantedebitor. VindingKruse.Ejen-
domsretten.IV.(1933).1845. -snm, en. (jf.

-penge, -skilling^ penge, hvorfor noget er

pantsat (og som skal tilbagebetales for at faa
pantet indløst). Ottosen. VB.1.376. f -vis,
adv. (ænyd. pantvis og pantzuifie (HMo-
gens.); efter ft/. pfand(s)weise) i pant; som
pant. da Holstenerne panteviis havde Siæ-
land inde. EPont.Atlas.II.359. Ved samme
Fred blev Jemteland og Herdalen i Norge
cederet til Sverrig, og Halland Pan tv iis

paa 30 Åa.T.Holb.DH.III.48. Slange.Chr
IV.690.
Pant-forskrivelse, en. se Pante-

forskrivelse, -giver, en. 1) (jf. give i

pant (1.2); nu næppe br.) pantsætter. Holb.

JE.II.628. 2) (sj.) til Pant 2.2. Pantgi-
vernes Historier. Éosenhoff. (bogtitel.1854).

-havende, pari. adj. (ogs. -havendes. DL.
5—7—6). {ænyd. d. s.; jf. have i pant (I.2);

nu sj.) i substantivisk dnv.: panthaver. Der
behøvedes store Penge til at udløse de
Panthavende med. Holb.DE.1.442. LTid.
1743.635. -haver, en. (æwt/d. panthavere

;

j/". -havende) person, som har faaet pant i en
ell. flere af en anden persons ejendele; pan-
tekreditor. Holb.DH. 1. 649. VindingKruse.
Ejendomsretten.lV.(1933).1620. ufyldest-
gjortpanthaver, se ufyldestgjort, -her-
re, -kontrakt, -laan(er), -len, se

Pante-herre osv.

Pantoffel, en. [panit(of(8)l] fPantøffel.

LTid.1728.65L jf vAph.(1759)). flt. pan-
tofler. (ænyd. pantoffel, puntuffel, glda. (flt.)

pontofler; (gennem mnt. pantuffel, ty. pan-
toffelj af fr. pantoufle, ital. pantofola, mlat.

pantofla; ,//". Tøffel; nu næppe br.,jf.: ^Pan-
tøffel bruges nu næsten kun i Skiæmt,
man siger Tøffel." vAph.(1759)) let (hjem-
me)sko uden bagkappe; tøffel. JLRasm.
lOOlNat.124. hun (ombyttede) sine Pantof-

ler . . med et Par omvendte tykke Rand-
skoe. BlochSuhr.ÆS.V1.135. jf. staa under
tøflen: *denne Magt (0: konens)

^ | Hvor-
under Manden krymper sig forsagt, |

Hiin
Enevolds-Regjering hjemme,

|
Hiin Kraft,

der i Pantoffelen blev lagt. Erz.D.l.124.
Pantoffel-blomst, en. (nu næppe br.)

^ tøffelblomst, Calceolaria L. Kjærbøll.FB.
128. t -mager, en. tøffelmager. Pan-

10 tøffel-: vAph.(1764). -sko, en. (vet, for-
æld.) tyk hestesko, der anvendes, naar hesten

har lave dragter. MilTeknO. f -træ, et.

Sf korkeg (hvis bark anvendes til indlæg i

tøfler). Funke.(1801).I1.646.
Pantomime, en. [panto'mi'ma] ogs.

(ved tilknytning til I. Mine; især barnespr.

og vulg.) [panto'mrna] ^f i bet. 1: Panto-
mimus. Holb.Skiemt.B8v). flt. -r. {fra lat.

pantomimus, gebærde-skuespiller, ogs. : pan-
20 tomimisk forestilling, af gr. pantomimos,

egl. : som efterligner alt, til gr. pas, gen. pan-
tes, al, hver, og mimos, se I.Mime) 1) (nu sj.)

skuespiller, som kun udtrykker sig ved
gebærder og miner; skuespiller i panto-
mimer (2). LTid.1724.257. En Pantomime
med sine stumme Bevægelser, en Danser
paa SkueiplsLdsen. JSneed.I.110. Meyer.^ 2)

(især teat.) scenisk forestilling, hvor
skuespillerne udtrykker sig ved ge-

30 bærder og miner, men uden ord; navn-
lig: stum forestilling med musik. Klevenf.
RJ.127. Oehl.SB.16. (danselæreren) sprang
som Harlekin i Pantomimen. -Bttw^./SÆJ.78.

Tilsk.l934.I.105ff. jf.: een af de politiske

Pantomimer, hvoraf det franske Cabinet
har spillet saa mange, og som amusere
een Nation paa den andens Bekostning.
FrSneed.1.435. det er en hel Pantomime
at se Fortroligheden vokse mellem de to

40 (d: et ungt par i en sporvogn). JVJens.OM.
105.

II
hertil Pantomime-figur, -forestilling,

-teater, -trup ofl. 3) (ofte m. overgang til

bet. 2) CO gebærde, minespil, hvorved

man søger at udtrykke noget; især i flt.:

stumt sprog v. hj. af gebærder osv.; ogs.

(jf. bet. 2): mimisk optrin i dans, skue-

spil olgn. Ew.(1914).lV.300. Den unge
SkuespillerindesPantomimer vare udtryks-
fulde og skiønne.Heib.Pros.VII.62. Du

50 skal, (gjør en Pantomime.) forstaaer du?
paa en høflig Maade vise ham Vinterveien.
Hrz.lll.29. Drachm.DJ.11.335. panto-
mimisk, adj. [panto'mi-'mis^] (teat. ell.

W) adj. til Pantomime, pantomimiske Ge-
bærder. Wilse.R.V.166. pantomimiske Fore-
stillinger. Heib. Ungd. 98. Tilsk. 1934.1.116.

Pant-penge, -ret, se Pante-penge,
-ret.

Pants-, i ssgr. se Pante-.
60 Pant-skilling, en. se Panteskilling.

-svend, en. se Pandsvend. -sætte, v.vbs.

-else (Moth.P26. Forordn.'1^1738. Schand.
SF.136) ell. (nu oftere) -ning (Slange.Chr

IV.1355. PolitiE.Kosterbl.'Vr>1923.1). {glda.

pan(t)sættæ, sen. oZd?2. pantsetja; jf. sætte

1 pant u. Pant I.2) overlevere som haandpant;

XVI. Rentrykt ^% 19.^5
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ogs. : give panteret i fast ejendom ell. løsøre.

Kommer der Ild i pantsat Huus, eller an-

det ikke haandfaaet Pant kommer til Ulyk-
ke. DL.5— 7— 5. samme Krig (var) ham
saa kostbar, at han . . maatte pandsætte
Fyen til de Holstenske Græver. Holb.DH.
1.391. disse Juveler, som jeg skulde pandt-
sætte for Summen. PAfl"ei&.iSÅ;.III.75. jeg
sælger det (o: et ur) aldrig, men jeg vil

pantsætte det til Dem. Hauch.III.161. Lov
Nr.l26^^U1930.§288.1. jf. Pant 2.i: raad-
vild vover Odin sig til Urdas Brønd, at

søge Kløgt hos Heimdal, dens Vogter .

.

Sit ene Øie maa Han pandsætte. Grundtv.
Udv.1.276. m. h. t. person : Dend pandtsatte
Bonde-Dreng. Holb.l V.261(komedietitel).

\\

(jf. -havende^ part. pantsættende (nu
næppe ftr.pantsættendes^ i substantivisk anv.

Løser den Pantsettendis ikke Pantet til

den Tid, som hånd selv haver forskrevet
sig til. DL.5—7—^. Holb.NF.L221. Ko-
fodA.LovHist.1.492. -sætter, en. 1) per-

son, som sætter noget i pant; pantedebitor.

Moth.P26. VindingKruse.Ejendomsretten.IV.
(1933).1620. \\om Kristofer II. PalM.VIII.
156. Kristoffer Pantsætters og Valdemar
Atterdags Fenoåe. HSchivanenfl.In.333. 2)

t person, hos hvem man sætter noget i pant;
pantelaaner. Krak.1865.316. J/". Pantsæt-
terske. smst.1877.Per8on-Reg.225 (men om
sa. person: FsLn.telsia.iiersk.e.smst.Hus-Beg.

179). -tage, v. [-ita'qa] v6s. -else. 07. -ta-

ger samt tage i pant (u. Pant 1.2^, pante
2.8; sj.). De hviler ved hvert Alter paa
panttagne Klæder. ACLars.(StSprO.Nr.74.
12; overs, af Am.2.8). uegl.: en Panttagelse
af Slesvig . . af Østrig og Preussen (o: be-

sættelsen af Slesvig som et pant paa opfyl-
delsen af ae tyske fordringer). CThSørensen.
Den 2.slesvigskeKrig.L(1883).233. -tas:er,
en. [-jta-qar] f-tagere. jf. Gram.Nucleus.
1251). (jf. -tage samt Pantekreditor, Pant-
haver; nu næppe br.). Jøderne . . laanede
Penge til Geistligheden, og derfore toge
til Pant Kirke-Ornamenter og Crucifixer,
hvorfore dog Panttagerne vare mindre at

fortænke end Pantgiverne. fi^o/6.Jjff.I/.6^8.

sa.Kh.660. JBaden.DaL. -vis 9 adv. se

pante vis.

Panterft*el9 en. se Pantoffel.
I. Pap, en ell (sj.) et (JBaden.FrO.II.

jf. ogs. u. Melpap j. [pa&] (-f Pappe. fk. : JC
Lange.B.79. intk. : JBaden.FrO.II). flt.(især
i bet. 2) -per (BOlsen.Farvehog.(1858).153).
{ænyd. pappe; fra ty. papp(e) (mnt. holl.

papA jf- ital. pappa, lat. pa(p)pa i lign. bet,

2a<. pap(p)are, spise; egl. et barneord; sml.
II. Papa samt II. Pap, III. pappe) 1) (nu vist

kun i ssg. Melpapj tynd grød, vælling
(af brød, mælk osv.), som navnlig anvendes
til smaabørn. Dyr (som) blive opfødde
med en Drik af Byg og en Spise af Pap.
Pflug.DP.990. Til at svøbe og indpakke
dem (j: spædbørn), at lave Pap til dem,
at giøre Varme for dem, behøves gemeen-
ligen megen Tiid. Lodde.RM.67. Maden .

.

beredes saa fiin og tynd, som en Pap. Mar-
tinet. Menneskets physiske Beskrivelse, (overs.

1796).55. JBaden.FrO.II. 2)f masse, der
i beskaffenhed (konsistens) minder om grød,
vælling, fx. om (mel)klister, stivelse, tykke

og klæbrige farvestoffer (til tøjtrykning) olgn.

vAph.(1759). Til Pap i Kattuner og Sirt-

zer bruge Indianerne Safterne af visse
Træer, som ere almindelige i Indien.Huus-

10 holdn.(1799).III.120. JBaden.FrO.II. BOl-
sen.Farvebog. (1858). 153. jf.: (den) sorte
ophedede Farve-Pap udbredte den af-

skyeligste Lugt. CF Wegener.PEKellinghu-
sen.(1879).10.

n. Pap, et ell. (nu især om den enkelte

sort; fagl.) en (VSO. MO. Haandv.21.
Hannover&Smith.Papir.53). [pa6] (f (et)

Pappe. JBaden.FrO.II). fif. (om forsk, sorter

ell. stykker, plader; især fagl.) -per (VSO.
20 Sv Grundtv. Hannover&Smith.Papir.95) ell.

d.s. (BibliotH.U.505. TelefB.1934.sp.5194).
{ænyd. d. s.; fra ^y. pappe; sa. ord som I.

Pap og egl. om den grødagtige masse, hvoraf
pap og papir fremstilles (jf. I. Pap 2); sml.

IIL pappe) materiale (oftest i form af pla-

der), som er fremstillet af grov papir-
masse ell. ved sammenklæbning af pa-
pirark, og som har en tykkelse af V2
mm. ell. mere. hånd har ladet giøre de

30 Mathematiske Figurer af Pap. LTid.1720.
Nr.26.L binde en Bog i Pap. 750.^/. Pap-
bind;, arbeide i Pap. smst. OpfB.UI.510.
limet pap, se II. lime 1. || i sammenlig-
ning, han kløvede med et Hug fem Kiem-
per lige ned til Beltet, ikke anderledes
end de havde været giort af Pap. Biehl.

DQ.II.163. kære, daglige Venner kunde
blive stive som Pap (0: ved døden). Jac
Paludan.UR.llO. \\ spec. (bogb.) om de pap-

40 stykker, som danner sidefladerne i en ind-

bunden bog (sidepapper, papbind), efter 100
Aars Forløb har hans Bind endnu en Hold-
ning, som næppe mindst beror paa de fuld-

komment plane Pappers tætte og intime
Indeslutning af Bogblokkens lige saa plane
Blade. BibliotH.^341. j|

(især haandv.) som
forkortelse for ssgr. m. Pap som 2. led, fx.

("Jf. Pap-dækning, -tag, -tækker^ om tag-
pap.

50 Pap-, i ssgr. af II. Pap
;
foruden de ndf.

medtagne kan nævnes en del ssgr., navnlig
betegnelser for ting, som er fremstillet afpap,
fx. Pap-arbejde(r), -bakke, -bane, -blad,

-emballage, -fabrik(ation) , -flade, -futte-

ral, -hylster, -kasse, -laag, -omslag, -plade,

-skilt, -skive, -sløjd, -sort, -strimmel, -styk-

ke, -tallerken, -vare(r), -æske.
I. Papa, en. ['papa] ell. (uden for ssgr.

som Grand-, Svigerpapa nu sjældnere) [pa-

60 'pa-'] (jf.Anti-Spectator.l74. Wilst.D.111.13.

antzau.D.Nr.28). p.(l.br.) -er [pa'pa'ar;

'paipa-'arj (TBruun.II.321. JBaden.OrtO.).

if undertiden (især spøg.) anvendes kortfor-

men Pa [pa-] Oversk.Com.III.171. {sv. no.

pappa; (dels (jf. no. pape, isl. pabbi^ en
selvstændig dannelse i barnespr. ; dels og især)
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fra fr. papa, af lat. pap(p)a (jf. Pavej, gr.

påppa (og påppasj; egl. lydord fra barne-

spr.; besl. m. II. Pa, I. Pap, II. Papa samt
Pave, 2. led i Dompap og maaske Fader
(se nærmere Jesp.Nut.315. ActaJutl.V1.5/f.

48f.); jf. Mama || barnespr. ell. brugt som
€n fortrolig (kælende) betegnelse; især i højere,

fr. og tg. paavirkede kredse) fader. Reenb.
1.50. niin Sviger Papa . . holder for Troes-
Artikel at gaa ligeledes i Klæder, som
hans Papa og hans Grand Papa for ham.
Holb.Jean.IV.5. *Man kan ei meer med
Mutter

I
benævne sin Mama,

| og alle Hu-
sets Glutter

I
maa sige pænt FsLpsi.Rantzau.

D.Nr.28.
II

anv. som en slags egennavn, især

uden bestemmelsesord (svarende til de u. Fa-
der sp. 622^^^- nævnte anv.;jf. ogs. u. Mama,
Moder sp. 232^'f^-)- Solb.Bars.II.l. Vil
Papa legge sin Stok fra sig, for at leege
med os. JRPaulli.JM.39. Papa har været
meget plaget af en Slags flyvende Gigt.
Pamela.III.133. GyrLemche.K.248. jf.(m.
ordspil paa Papej; „Spisede Papa hiemme
til Middag?" — „Ja han spisede udi Bu-
ret, som han plejer." — „Du Taadsel jeg
spør ikke om Papegojen. Jeg spør om
min Far." IIolb.Masc.L2.

II. Papa, en. [pa'pa-'] flt. (1. br.) -er. {jf.
ældre sv. pappe, sv. dial. papp(e), no. pappe
samt eng. pap, lat. papilla ; lydord fra barne-
spr., ligesom II. Pa; jf. I. Pap, I. Papa l|

barnespr. ell. spøg.) en kvindes bryst ell.

brystvorte; ogs. om die, bryst (2). *Da',
lille Mand . . | Man vandrer nok bort fra

sin Mo'ers Papa
|
forat prøve de unge

Gagakker. Bergstedt.HE.68. i en spot. remse
(anv. paa landet mod kbh. børn) : *køben-
havner, du savner din mo'rs papa, | du
ligger om natten (ell. derhjemme olgn.) og
sutter den a'I jf.Feilb.IV.264.
Papas:øje, en. se Papegøje.
Papa-hae, en. [I] ^jf. -kalot; foræld.)

€,n slags nathue. Den forvildede Kjøbenhav-
ner.(1777).19. RUss. U.121. SaUVI.380.
-kalot, en. [I] (foræld.) d.s. *naar jeg
en lille Papakalot | Paa Hovedet har,

|

Og ikke kan læse Aviserne godt |
For-

uden Q(\2iv.PMøll.I.60.

Pap-bind, et. (bogb.) dels om stift bog-

bind med lav fals og med ryg og hjørner af
shirting ell. lærred, dels om papirbind; ogs.

om en bogs sidepap (jf. u. II. Pap^. Gram.
Breve. 17. PapirL.71. -dej (g), en. (jf.
Papirdej (g); nu 1. br.) om papirmasse ell.

papmaché. VareL.(1807).II.265. Meyer.^
742. -dækning, en. (fagl.) tækning med
tagpap; ogs. om selve paptaget. TelefB.1934.

8P.5826.
t Pape, en. (f|/. pape, jf. /loZZ. papje;

forkortet af Papegøje; sml. Poppe || om ord-
spil m. I. Papa se ovf. 1. 22 ff.) (kælenavn
for en) papegøje. *Snak Pape! da en-

fangl hvad siger Papegøyen? Qraah.PT.
.271. jf.: Vdi^Q-'QvLUTet.Anti-Spectator.

167.

Papegøje, en. [paba'gmia] (nu næppe

br. Papegøj. Robinson.1.221. Prahl.ST.IL15.
JBaden.OrtO. Papagøje. LTid.1741.258.
Rahb.Tilsk.1795.603. Winth.SS.36. — (jf.
Poppe(dreng)j nu vist kun arkais. ell. dtal,

Pop(p)egøj(e) olgn. Klevenf.RJ.96. Oehl
Digte.(1803).262. Bagger. 1. 308. JPJac.
1.128. Drachm.PT.78. OrdbS.(jy.,bornh.,
skaanskfdragørsk). jf. Feilb. 11.861). flt. -r.

{glda. papæ-, papagoye olgn. (Mand.123.
10 171.172. i bet. 3.i: Skraaer.1. 634.643 ofl.);
gennem mnt. pape-, papagoie (ty. papagei
j/".ew^.popinjay; fra oid/"r.papagai, sp.pa-
pagayo, jf. HAPaludan.SM.75; maaske egl.

et arab. ord;
jf.

Pape, Poppe(dreng))
1) '^ tropisk klatrefugl af gruppen

Psittacidæ, som navnlig kendetegnes ved et

overordentlig stort, stærkt krummet overnæb
og ved livlige (især grønne) farver i fjer-
dragten (ofte holdt som stuefugl), grønne,

20 røde og anden Slags Papegøjer. Pflug.DP.
793. En Jomfrue havde en Papegoje,
hvilken hun elskede som sin egen Søster.

Holb.MFbl.38. en stor grøn Papegøie .

.

gyngede fornemt i sin Ring i sit præg-
tige MessinghuvLT.HCAnd. V.146. I Vinduet
sad paa en Stang den store, graae Poppe-
øie. Gylb.Novel.Il.38. Brehm.DL.m3.175.
(jf. Søpapegøje^ i videre anv., om forsk,

nordiske) fugle, hvis næb ell. fjerdragt min-
30 der om papegøjens. Flanken af dette Bierg

(o : et fjæld paa Island) beboes af en utal-

lig Mængde Søefugle, fornemmelig Alli-

ker og Fa.psigøyer.LTid.1755.373. Natu-
rensV.1916.31. islandsk papegøje, se

islandsk, norsk ell. svensk papegøje,
krognæb, Pinicola enucleator. Éjærbøll.376.

Il
i forb., der hentyder til papegøjernes sta-

dige skrigen ell. deres evne til at efterligne

menneskets tale (og mange andre lyd), som
40 de gentager i en uendelighed, stadig plaprer

løs med. Naar min Papegoje er kun tU-

stæde, sætter jeg mine Ord paa Skruer.
Holb.Vgs.1.6. Det er Menneskets skønne
og store Forret at begynde forfra. Det
overlader Papegøjerne at snakke efter

Munden og Aberne at efterabe, brandes.
XII1.425.

II
i sammenligning, (han) gaaer

og kroer sig, som en Fopegø']e. Luxd.FS.
12. især (jf. bet. 2) om person, som snakker

50 løs, efterplaprer andres tale osv. uden egent-

lig forstaaelse. Moth.P29. de fleste Men-
nesker . . give en blot Lyd fra sig uden
Meening og snakke hen i Veiret, som
Fsipegøier.Biehl.(Skuesp.V1.464). *i Falbe-
ladernes og Bukkelhaarets Dage,

|
da som

en Poppegøje man pludredTysk og Fransk.
Drachm.PT.78.

2) (jf. bet. 1 slutn.; nu 1. br.) person,
som raaber op, plaprer løs, pjatter,

60 ell. som tankeløst gentager, hvad andre siger

(foreskriver, lærer osv.), plaprer andres tale

osv. efter. Tode.ST.Il.Fort. naar man har
giort Børn til Papagøier, saa troer man
at have giort nok (o: ved undervisning).

Skuesp.lX.35. Meyer.^ jf.: vore smaa Bal-

siskener og Middagspapegøjer. E8m.I.76.
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3) ovtrf., om hvad der ligner ell. minder
om en papegøje (1). 3.1) (uden for den 1. 18
nævnte forb. foræld.) billedlig fremstil-
ling (af træ osv.) af en papegøje, an-
bragt paa en høj stang og anvendt som
maal ved fugleskydning. Papegøienfra
Fugleskydningen i Fiæstø. E(JAnd.VI.64.
TroelsL.VII.174. \\ i forb. skyde til pape-
gø j en. Cit.ca.l750.(Suhm.NSaml.III.18).

med kæbeknogleme danner en skærerand, der
minderom en papegøjes næb). Cuvier.Dyrhist.
1.388. BøvP.III.553. -fjæs, et. (jf. -næh 2,

-næse; dagl.) nedsæt, betegnelse for ansigt
med fremtrædende, kroget næse. Det Ansigt,
som hendes Beundrere . . havde kaldt et
Ørneansigt, hendes Uvenner og Misun-
dere et Papegøjefjæs. Pon<.iP.FJ7/.^5P.
-fyr,et.(jf.-msiSt; foræld.) fyr, hvis fyrtønde

(det) Kiøbenhavnske Skyde Selskab fore- lo var ophængt og kunde bevæges ved en sær-

tager Tiirsdagen den 13. hujus . . Skyden
til Popegøyen. Cit.l773.(RistMKbh.I.626).

II
skyde papegøjen af, skyde papegøjen

ned (og derved vinde den største ell. eneste

aevinst). ChrFlensb.DM.1.42. SaUIX.132.
II

i overf. anv., dels i forb. skyde pape-
gøjen af (Eolb.Samt.5), dels (nu kun) i

forb. skyde ell. (især) have skudt pa-
pegøjen (sj. en papegøje. Eeib.Poet.VII.

316), ijf.holl.den papegaai geschoten heb-
ben, ty. den vogel abschiessen samt skyde
gøgen u. Gøg 1 slutn.; dagl., især spøg.)

have (have faaet) lykken med sig
(paa uventet vis); være (have været)
overordentlig heldig, „svineheldig^'.
Holb.Vsynl.III.3. Du kan sige, at Du har
skudt Poppegøienl Svigersøn til den rige
Oswald, som formodentlig kjøber hele
Godset i Morgen. Oversk.Il.333. jeg kan

lig anordning (jf DSt.l918.182ff. 1919.45).
'

(jf-

[3.1] (foræld.)

mg
JySaml.3B.II.333f. (jf.smst.339). TrapM.
23. -g:ilde, et. [3.i] (foræld.) forening,
gilde (1.3), oprettet med det formaal at

afholde fugleskydning. MO. SalUX.132.
-g^ren, adj. (fagl. ell. Cp; af (stærk) grøn
farve som (dele af) en papegøjes fjerdragt.
Moth.P29. papegøiegrønne Ridderdragter.
Ing.EM.I.31. TroelsL.IV.54. || intk. brugt

20 substantivisk, dels som farvebetegnelse: Rei-
ser.IL146. CVarg.Farve-Bog.(1773).21. dels

om farvestof: VareL.^854. -mast, en. [4]

{jf. holl. papegaaistok; betegnelsen udgaar
maaske fra e7i sammenligning med klatre-

stangen i et papegøjebur; se ogs. DSt.1918.

182ff. 1919. 43ff.) 4, lille, tynd mast, som
staar indenbords i agterstævnen, og hvor-
paa papegøjesejlet anbringes. VSO. Schel-
ler.MarO. -næb, et. 1) i egl. bet. vAph.

ikke se rettere, end at han har skudt Pa- 30 (1759). S&B. i sammenligning: Mundaab-
pegøjen, for tænk, hvilke uventede gode
Fremtidschancer han . . fasLT. Borregaard.
VL.III.255. 3.2) som navn paa fisk; dels

(sj.) d.s.s. Papegøjefisk. Larsen. jf.BsLV-
papegøje (Scarus cretensis). Brehm.Krybd.
301. II

dels (fisk.) d.s. s. Papegøjerødspætte.
Da.Fiskeritidende.l924.239. OrdbS.(Sjæll. ).

3.3) ^ (sj.) d. 8. 8. Papegøjetulipan. Nat
Tid.^V9l920.Aft.7.sp.5. 3.4) (kbh., jarg.)
sporvogn (især: af linie 9), hvis kende-
farver (paa skilte og lanterner) er rød og
grøn ell. blaa olgn. FrNygaard.(Pol.^^lii
1924.6.SP.6).

4) ^ d. s. 8. Papegøjesejl. VSO. Harboe.
MarO. Rørd.GD.247.
Papegoje-, i ssgr. 1) af Papegøje 1,

fx. (foruden de ndf. medtagne ssgr.) : pape-
gøje-agtig, -art, -bur, -fjer, -gruppe, -han,
-hun, -pind. 2)4/til Papegøje 4; fx. (foruden
de ndf. anførte): Papegøje-bom, -fald, -gaf- 50

fel, -raa, -rigning, -spryd, -and, en. \
alk, Alca torda (der har et højt, sammentrykt
næb). Rjærbøll.744. DanmFauna.XXXlX.
135. -blomst, en. [3] ^ Gaillardia (hvis
blomster har stærke, gule ell. purpurrøde, far-
ver). PHenriksen.Det prakttskeHavebrug.II.
JordensBeplantning.(1911).23. -due, en. \
navn paa forsk, arter af frugtduerne, som
ved deres næb ell. farver minder om pape-

ningen (hos blæksprutterne) er forsynet med
to kraftige Hornkæber, som har Form
af et omvendt Papegøjenæb. Hag.II.l.
2) (dagl.) d. s. s. -næse. 3) (tandl.) stærkt
krummet tang til udtrækning af tandrød-
der. Kirurglnstr.83. -næse, en. ^j/". -fjæs,

-næb 2; især dagl.) betegnelse for fremtræ-
dende, stærkt kroget næse hos et menneske;
spec. (med.) om næse, som ved sammentrækning

40 af næseskillevæggen er misdannet, saaledes at
næsespidsen er krummet nedad. EmilRasm.
H0.93. KliniskOrdbog.(1921).178. -orden,
en. [3.1] (nu næppe br.) spøg. betegnelse for
udmærkelsestegn

,
forestillende en papegøje,

som vinderen ved skydning til papegøjen
(ell. medlemmerne af et papegøjegilde) bar.

VSO. -ridder, en. [3.i] (nu næppe br.)

spøg. betegnelse for medlem af et papegøje-
gilde, som bærer et udmærkelsestegn. VSO.
-redspætte, en. (jf. Papegøje 3.2; fisk.)

gammel, storhovedet rødspætte af Østersø-
racen (med iøjnefaldende røde pletter). Da.
Fiskeritidende.1924.239. -sejl, et. (jf. Pa-
pegøje 4j ^ raasejl ell. (trekantet ell. fir-

kantet) sprydsejl, som anbringes paa en pape-
gøjemast (bl. a. for at holde skibet til vinden i

bidevinds-sejlads). SøLex.(1808).127. Funch.
MarO.IL103. FrPoul8en.MD.17. -snabel,
en. [3] (foræld.) stridshammer, forsynet med

gierne. Brehm.FL.395. BøvP.II.179.405. 60 et krumt, bagudgaaende næb. Sal.XVI.816.
-nnke, en. \ navn paa forsk, til væver-
finkerne, Spermestinæ, hørende fugle, der ud-
mærker sig ved smukke, iøjnefaldende farver.
Brehm.FL.204. Wie8e.T.L116.269. -fisk,
en. (jf. u. Papegøje 3.2; /f (tropisk) fisk af
familien Scaridæ (hvis tænder i forbindelse

-snak, en. en papegøjes snakken ell. sludren;
ogs. overf, om meningsløs, urimelig tale ell.

om tale, som er en blot (tankeløs) efter-

plapren. Holb.NF.(1728).I.125. det (falder)
Børn vanskeligt at fatte Connexion og
Meeningen af det, de læse, men det bliver
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dem Poppegoi-Snak. Cramer. (JySamlAR.
11.465). Pont.(BerlTid:'*/il921.Åft2.8p.3).

-stang;, en. [3.i] (ænyd. d. s.; foræld.) stang,

hvorpaa papegøjen var anbragt ved fugleskyd-

ning. Holb.Ber'g.34. SalUX.132. -»Jg^e, en.

(med.) lungesygdom, psittakosis, som over-

føres fra papegøjer. MartinsLeksikon.il.
(1932).519. -taiipan, en. Q7- Papegøje

8.3J Sf haveform af tulivan med store, stærkt

endeløs 1.2 osv.
|I

i sammenligning, især m.
henblik paa materialets skørhed, tyndhed.
S&B. (skomageren) borede med sin krum-
me Tommelfinger i Saalerne, se, de var
jo som Papir paa begge Skoene — og
Hælene skævel Buchh.Su.I.lSSAlspec. (især
haandv.) om tapetpapir. Chr.VlII.(Bornh.
Samlinger.X Yl.(1925).20). Haandgern.578.
jf. Papirstapet.

/ligede, gulrøde ell. gulgrønne blosterblade. 10 2) (jf.bet.S) i forsk, udtr., der hentyder
MentzO.Pl.375.
Papier-maché, en. se Papmaché.
Papillot, en. [papil'jcocZ, papi'lwc?] flt.

-ter. {fra /V. papillote) 1) (især i flt.) lille

stykke sammenrullet papir, hvorom man
ruller en haarlok for at gøre den
krøllet (jf. HaarkrøUe 2, I. Krølle 2.6;.

(han) har Papillotter i HsLSLret.Skuesp.V.

244. *Hvor smukt hun dreier hver en

til, at papir anvendes til at skrive ell.

trykke paa. 2.1) i al alm. *Papieret bli-

ver vaad,
I
Mit Bleck ey smitte vil, saa

blegner det af GrsLSLd.Holb.Paars.246. over
hver Køje (maa) hænges et Bret eller

Papiir, hvorpaa daglig anføres den der
liggende Syges Tilfælde. Cit.l789.(Søkrigs
A^.Cccc*"). Endskiøndt jeg havde Meget
at mælde Eder, har jeg ikke villet det

Pupillot PalM.1.29. (hun) satte Papillotter 20 med Papiir (Chr.VI: brevj og Blæk.^^Jo^.
i den gamle Dames Krøller. Wted.S. 30. 12. *Hver Mand, som med Kløgt gik i

Lærdom til Bund,
I
Latin paa Papiret kun2) (jf. Manchet 2.2; kog.) udklippet stykke

stift papir, karton, der er viklet om be-
net paa en kotelet, skinke olgn. FrkJ.Ko-
geb.^^(1921).34.

Papir, et. [pa"pi-V] Høysg.AG.37. flt.-er

(især i bet. 2-3; i bet. 1 navnlig om enkelte

stykker ell. (fagl.) om forsk, sorter: YSO.
Paparbeideren.(1835).148. Hannover&Smith.

malte. Wilst.D.1.63. jeg tager strax Pen og
Papir, skriver til Dem. HCAnd.BH.39. jf.
bet. 3.2: Pengesorger (glemte han) naar han
havde sat sit Navn paa et Stykke blaat
Papir (o: et gældsbevis, en veksel). AHen-
riques.TG.97. i sammenligning: (hendes)
Hjerte . . var som et reent, ubeskrevet

Papir.282) ell. (nu næppe br.) d. s. (Holb. iQhviåt PsLpir.FruHeib.H0.12. \\ slet (o:

Stu.II.4). {glda. papi(i)r (Mariagerleg.391
Mand.124), papyr (DMag.2R.I.257), glno.

pappir; gennem mnt. pap(p)ir (jf. nht. pa-
pier, eng. paper^ af lat. papyrus, gr. påpy-
ros (se Papyrusj; jf. papire)

1) et ved en art sammen filtring, -flet-

ning af (plante) fibre, taver (af raastof-

fer som klude, cellulose, straa, træmasse osv.)

fremstillet stof, som i reglen formes i

ustemplet), stemplet, ustemplet papir,
se slet osv. || faa sin afsked paa graat
papir, se IL graa l.i. herefter: faa sit

skudsmaal paa graat papir, (1. br.)

faa et meget daarligt skudsmaal, vidnesbyrd.

Frygt for . . at jages ud af Skolen . . og
at faae sit Skudsmaal paa graat Papir.
Orundtv.Dansk.il.381. det gjaldt at give
en aandelig Stormand som Grundtvig eller

tynde, bøjelige (ofte hvide) blade, oa 40 Kierkegaard deres Skudsmaal paa graat
' " •

" •
'•" ^' ' PsLpir.HBegtr.DF.IV.443.

|| (fagl.) i forb.

som (et eksemplar af en bog (trykt)) paa
stort papir, (trykt paa særligt papir) med
bredere margen (end det almindelige oplag),

(vi skal) giøre os en Ære af at formere
Deres herlige Bibliotek med et Exemplar
paa stort Papir af alt hvad vort Selskab
til Trykken befordrer. Langebek.Breve.96.
Molb.(Rimkr.M.365). 2.2) (jf. bet. 2.s) i faste

som bl. a. anvendes til at skrive (jf. Skrive
papirj ell. trykke (jf. Trykpapirj paa, til

at pakke ind i (jf. Indpaknings-, Omslags-,
Pakpapir; / ogs., især i flt, om stykker
ell. sorter af dette stof. *jeg saae en
Gud . . jeg saae hans Klæder, | Som
vare af Papier, og paa en selvsom Skik.
FrHorn.PM.88. Man maa ikke afviske
Bordet med Papir, thi det vil bringe
Uenighed. Thiele.III.38. *Papir han (o: fa- 50 forb. || CP betro noget ell. sig til papiret
der) klipper med en Sax, | 'Men naar je^
kommer ind, han strax

|
Sin Stads i Skuf^

fen giemmer. [JKrohn].PetersJul.fl866J.I.
V.2. i Japan fremstilles særlig smukke
og stærke PsLpirer. BibliotH.^380.

\\ om en
vis mængde af stoffet, i forb. som et ark,
en balle, bog, lap, et ris, stykke
papir, jf. II. Ark osv. ogs. i forb. et
papir, om et stykke, et blad papir. *stolt

olgn., nedskrive noget (især: noget, som man
nødigt ell. ikke vil udtale sig om). •Be-
troer I da Papiret Intet, | Af hvad I dis-
ter? Boye.WS.27. en Følelse, som jeg hel-

lere ønskede at hvidske Andersen i Øret
end betroe til PsLpiret.Kierk.XIII.92. jf.:
gjennem Papiret tør Hjertet bedre betro
sig, man føler sig ikke tilbage stødt af

det legemlige \eg.HCAnd.BC.I.85. Skal
hun rakte | Mig en Guldmønt, svøbt i et 60 jeg sige det — skal jeg hviske det herned
PsLpir. Hrz.D.II.45. *om Stilken viklet
Var et Papir, en Strimmel. Aarestr.SS.III.
208. ErlKrist.BT.88. || i særlige forb. m.
adj., som endeløst, glittet, haand-
gjort, hollandsk, knækket, kride-
ret, kridtet, kulørt papir ofl., se u.

paa det hvide Papir, at ingensinde banker
mit Hjerte stærkere af Ømhed og Sym-
pathi, end naar jeg omfavner min Bror.
Buchh.UH.68. || bringe paa (Slange.Chr
IV.868) ell til (smst.947. LTid.1741.363)
papir ell. (nu vist kun) paa papiret,
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ogs. (nu næppe hr.) føre til papir (LTid.

1741.522. Éeiim.Fhysik.e) elL sætte paa
papir (Moth.P29. vAph.(1772).III), give

skriftlig form; skrive ned. hans andre For-
retninger tillade ham ikke at sette paa
Papiir, hvad han i Forsamlinger vil sige.

Holb.Conv.224. Flere Gange har jeg i een-
somme natlige Timer bragt min Lykkes
Historie paa Papiret. Heib.Poet.X.56. Tilsk.

af et gjennemlæst Tapir. Ørst. VIII. 189.
Fra den pavelige Balcon flagrede nu to

Papirer, eet med Syndsforladelse, eet med
Forbandelse over Kirkens Fiender.HCAnd.
1.175. Konsistoriet i Petersborg sendte
et Papir til den fornemste Prælat. J5r«n-

des.X.333. han er . . henrivende veltalende t

Det flød som Honning fra haml Og —
han brugte ikke Taii'ii\HKaar8h.M.155.

1934.11.427. jf.: Forfatteren . . mestrer lo
|J
efterladte papirer, se efterlade 1.2.

det saare vanskelige at fæstne til Papiret
sin egen fynske mundtlige Fortællen. DF.
VIIl.l.

II
sætte pen til papir olgn., se

Pen.
II
papiret rødmer ikke olgn., {egl.

efter Cicero, jf.Buchmann.GeflUgelteWorte.'^''

(1925).388 samt Arlaud.77) det er lettere at

fremsætte vovede paastande olgn. skriftlig end
at udtale dem mundtlig, i andres paahør.
Mau.7326. MunchPet.DR.I.138. jf.: (ord som

jf.: Bernstorffske Papirer. Udvalgte Breve
og Optegnelser vedrørende Familien Bern-
storff i Tiden fra 1732 til 1835, udg. af

Aage Friis. (hogtitel.l904ff.). samt (sj.): Pa-
piiret taler, naar Næsen vendes i Veiret.
BieU.Dq.III.54.

||
(nedsæt.) om tidsskrift

ell. avis. (er De) begyndt at abonnere
paa det Papir, som kalder sig „Vort For-
svar" ?" GyrLemche.NB.159. 3.2) især i flt.^

skidt" olgn. er) i mine Øine ingenlunde 20 om skriftlige udfærdigelser af offi-
Noget, Papiret burde rødme ved. Grundtv.
Da.Ordsyrog.(1845). VII. papiret er taal-
m o digt, (især ©j som nedsæt, betegnelse

for kedelige ell. usandfærdige skribenters

virksomhed. S&B.II.449. D&H. BerlTid.^Vs

1934.M.7.8p.6.jf.: Papiret tager villig imod
alt hvad man vil skrive åeTpsiSi.vAph.(1759).

2.3) i udtr. for, at det skrevne (trykte) ofte

staar i modsætning til virkeligheden og de

ciel natur, retslige dokumenter olgn.

Laden . . er en Kiste eller Kasse, hvori
Laugets Penge og Papirer Ugge. Winth.
VIli.263.

II
(vel som forkortelse af Legiti-

mationspapir^ om dokumenter (som paSf
daabs-, fødselsattest olgn.), ved hjælp af hvilke

en persons identitet, data osv. kan fastslaas.

Hvor gammel er du? — Ja, det har jeg
jo forresten altsammen i Papirerne. <Ma-

mere haandgribelige værdier, vanskeligt ell. 30 delung.EH.33. I Tomsk havde jeg som
slet ikke lader sig realisere, kun er fantasi
ell. teori, kun har teoretisk interesse, (begge

forfattere) er betydelige Kunstnere, selv-

om der til Tider er mere Papir end Blod
i deres Kunst. Bomholt.MS.13. Checkbogen
repræsenterede kun Papir: Kontoen bag
den var smuldret bort. JacPaludan.UB.271.

jf.: Nu disse Ejeformer. Der bør Du for

det første ikke glemme, at det ikke er

Kusk en Krigsfange, der ifølge sit Papir
var en Rumæner. Eehler.KK.25. EBode.
JP.38. i nogle (delvis til næste gruppe, se

især 1.56, hørende) forb. som have (sine)
papirer(ne) i orden olgn., ofte i videre

anv.: have en god samvittighed (over for no-

get); have rent mel i posen, selv de van-
drende Haandværkssvende maatte have
deres Papirer i Orden for at komme frem.

saa lang Tid siden Du blev opmærksom 40 Hauch.yil.436. nu tror den Gamle igen
_j^ j_ "r» •_« /•-. 1 T • _j^.___ i_j^ m 1 % r i_Ji i.

paa, at de var „Papir" (o: kun bruges i

skriftsproget). Byskov. (Thorsen.Afh.III.121).
II

især i forb. paa papiret. *Han staar

som en Helt den Dag i Dag,
|
At sige

paa Papiret. Grundtv.PS.YII. 297. (disse

ting) have Anseende af noget paa Papiret,
men betyde lidet eller intet i Udførelsen.
ChMourier.Brød.(1821).vi. Den (o: en mo-
rallære) behøver ikke at blive en Moral

Saa Papiret, den kan blive en Moral i 50 paa Kontoret
[jerterne.jBraw^es.ZiJJ.458fj/'. Papirmoral

sp. 462^^). (der) har været Tale om et Tab
paa Papiret og ikke om et reelt Spild af

Værdier. Børsen.^Vil920.2.sp.5.

3) et med skrift ell. tryk (sats) for-

at jeg er let paa Traaden. Men lad hende
om det. Jeg kan da være komplet lige

flad, naar jeg har rent Mel i Posen og
apirerne i Oiden. Leop.B.48. kigge ell.

se en (efter) i papirerne, (dagl.) under-
søge en person(s liv, adfærd, handlinger osv.).

(han) har nok faaet Lyst til at se Fyrsten
lidt efter i Papirerne. ^er^s.PiS.J.^50. jeg

synet stykke papir, betragtet med hen-
blik paa indholdet. 3.1) (jf. bet. 2.1j i al

alm. Her er en Hob Papiir fra Syndicus,
som Bormesteren skulde giennemsee.Holb.

vil tage ind og se, hvordan der staar

og kigge Dig i Papirene.
'Esm.III.320. ChrEngelst.LD.43. Feilb. \\

dokument, som er bestemt til at fast-
slaa et økonomisk forhold mellem to ell.

flere parter, han skal udfærdige Papirerne
angaaende vor Handel. Heib.TB.Nr.50.15,
Schand.VV.220. jf. ovf. 1.34: hans pa-
pirer er i orden olgn., hans regnskab
stemmer. VSO. Mau.I1.117. jf. Feilb. „Jeg
kommer for at be' dig forvare nogle

Kandst.Y.3. Jeg har neppe nødig at bede 60 Penge for mig," sagde han . . Kroman-
Dem gjemme disse Papiirer (o: manu
skriptet til „Levned og Meninger") — De
holde for meget af mig til at kaste dem
bort. Ew.(1914).IV.234. Hans Arbeidsom-
hed understøttedes ved en beundrings-
værdig Lethed i at finde Hovedindholdet

den talte Pengene efter og laaste dem
ned i sit Chatol. „Du vil vel have Pa-
pir (o: skriftligt bevis) paa dem?" sagde
han. AndNx.DM.IL114. Feilb. jf. : Jeg for-

staar saa godt — Skilsmisse fra en, man
ikke engang har Papirer paa (o: ikke er
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gift med).Bergsirøm.Detgyldne Skind.(1908).
145. spec. (navnlig diat) om dokumen-
t(er) (som skøder osv.), der opsættes ved
køb, overdragelse af ejendom, det lyk-

kedes ham at skrabe saa meget sammen,
at han kunde klare Papirerne paa en lille

Ejendom ude paa Ssinået.AndNx.DM.I.114.
det lille Hængeskab . . hvori Gaardens
Papirer v2iV.BUss.IH.12. Feilb. OrdhS.
(Fyn., SjælL). || T dokument, som har ell. re-

præsenterer en (bestemt) værdi i penge, og

som (derfor) kan gøres til genstand for om-
sætning; værdipapir; dels (jf. Papirs-
penge; nu sj.) om pengeseddel, dels (og

især; jf. Børs-, Industri-, Statspapir^ om
aktie, obligation ell. veksel olgn. (ofte

i forb.som et fint, godt, sikkert pa-
pir;. LTid.1739.655. Banco- Sedlerne og
andre saadanne Papirer. OeconT.III.S6.
fine, gode Vsl^'mqv. JÉaden.FrO.II. Behag
kun at sætte Deres ærede Navn under
dette Papiir . . Han præsenterede nu en
Anviisning paa 20000 Pund. i?ei6.PoetX
70. naar han kommer her paa Børsen
og vil kjøbe — jeg vil nu sige Bankak-
tier — for det er et godt Papir — og
han bare kjøber for 100,000 Rd. Goldschm.
VII.391. (hans formue) stod i sikre Pa-
pirer til 4V3 Procent. ORung.(BerlTid.^^h
1925.Sønd.9.sp.l). I Finland havde han en
Del Papirer, som steg. Lauesen.S.73. hal-
tende papirer, se tt. halte 2.2. kort ell.

langt papir, (^,nu 1. br.) skylddokument
(navnlig: veksel) med kort ell. lang løbetid.

S&B.
II

overf, i udtr. for en vurdering af
en person, et forhold osv., dels i forb. som
hans papirer staar godt (daarligt) for

tiden olgn. Drachm.SS.il. dels i forb. som
være fint papir, være højt anskrevet, an-
set, have godt ry olgn. det gamle, ansete
Firma C. & H.', som hørte til de fineste
Fsii^ireTpsLSiBøTsen..CMøll.Familieliv.(1886).

27. Det er ogsaa et pøbelagtigt Politi,

vi har. Naar W. nævner sin Faders Navn,
saa er det da saa fint Papir, at en saadan
Flab af Assistent burde bukke og følge
ham ud. Schand.F.473. Bladets fineste Pa-
pir blev saaledes Gottlieb Siesbye.JffPZoM^.

CP.250. Selv Teologer er bleven fint Pa-
pir nnl Bode.E.115. Bertel Thorvaldsen
var godt Papir, saa længe han sad i Rom
. . men da han kom med Gavebrevet, saa
hTSLStTsia\moåigheden.Leop.(Pol^y8l903.1).
Hun var ganske vist kun Buffetjomfru —
og næppe fint Fai^ir. Bønnelycke.Lt.75.

\\

(jf. lign. anv. a/" Dokument; spøg ) om spil-
lekort. S&B. jeg fik hele aftenen nogle
elendige papirer

j 3.3) talem. (til bet. 3.1-2J

II
være stiv ell. (sjældnere) sikker i pa-

pirerne, være i besiddelse af gode kund-
skaber (i en ell. anden henseende); være godt
inde i noget; nu især (jf. 8p.462^) i næg-
tende forb. (til) anden Examen gik jeg
op første Dag; at jeg var stiv i mine Pa-
pirer, maa jeg ikke sige; midlertid stod
jeg mig dog.Rahb.E.I.207. Bogan.II.64.

(orkestret) var ikke altid saa sikkert i Pa-
pirerne som ønskeligt. DagNyh.'^^U1921.
2.8p.4. jf: (fugleungerne) havde begyndt
at . . flagre rundt i Rørene. Men endnu
var de ikke videre stive i Papirerne. CEw.
Æ.VIJ.62. være tynd i papirerne,
være i besiddelse af daarlige ell. faa kundska-
ber (i en ell. anden henseende); ogs. i videre

anv.: De er meget hæderlige, ja . . men
10 de er noget tynde i Papirerne (o: har

daarlige pekuniære forhold). JakKnu.QP.62.
Il
fanden er, staar i papirerne olgn.,

(maaske egl. om kortspil; nul. br.) som udtr.

for ærgrelse over, at noget volder vanskelig-

heder, ikke vil lykkes olgn.; ogs. som udtr.

for stor forvirring (VSO.). Fanden skulde
staae i Papirerne, naar jeg ikke opnaaer
min Hensigt. Cit.l847.(PLaurids.S. VIII.
161). Mau.lI.117. der er ild i papi-

20 rerne, (sj.) der er noget (galt) paa færde,
noget i vejen. Erz.VII.100.211. \\ klare
papirerne, (sj.) klare grejerne, ærterne.

Der var ikke Andet at gjøre end at sove.

Imorgen skulde han (0: den arresterede)

nok klare Papirerne. ECAnd.III.258. ||

sætte liv i papirerne olgn., (nu næppe
br.) fremkalde livlig, munter, energisk virk-

somhed olgn.; sætte liv i kludene (se u. Klud
2.8;. Her er en Gjæring i Gemytterne,

30 et Liv i Papirerne, hvorom De ingen Fore-
stilling gjør Dem. PalM.IL.II.289.
Papir-, i ssgr. (f Papire-. Sort.Poet.3.

sa.(SamlDanskeYers.^ VI.182)). (jf.Pai^iTS-)

af Papir l(-2). || Papir- og Papirs- veks-

ler ret vilkaarligt, men der synes at være
en tendens til (nu) at foretrække Papirs-

i ssgr., der betegner noget, som er fremstillet

afpapir, jf. fx. Fapiis-disiget -kugle, -pose
samt Saaby.''

\\
foruden de ndf. anførte ssgr.

40 fcan nævnes fx. Papir-affald , -ark, -bane,

-beskæremaskine, -bredde, -fabrikation,

-forbrug, -format, -forretning, -fremstil-

ling, -handel, -handler, -industri, -kvalitet,

-pris, -produktion, -prøve, -prøvning, -raa-

stof, -skæremaskine, -sort, -tykkelse, -un-

dersøgelse og især en mængde betegnelser

for ting (fremstillet) af papir, fx. Papir-
dug, -figur, -flip, -fo(de)r, -frynse, -haand-
skrift, -hat, -hylster, -krave(tøj), -manchet,

50 -mønster, -reb, -rose, -serviet, -strimmel,
-stump, -stykke, -sæk, -tallerken, -vare(r).

II
visse ssgr. hører til Papir 2.3 og betegner

noget som knyttet til ell. ejendommeligt for

det skrevne sproQ i modsætn. til det egentlige'og i
. -, ,

(virkelige, levende) talesprog fjf. papir-dansl

>g;.

retisic klirakter, uden realitet, ikke eksiste-

•ord, -sproi som værende af rent teo-

rende i virkeligheden; som eks. paa saadanne
ssgr. af mere tilfældig karakter kan anføres:

60 papirfonetik er værre end ingen fone-

tik. /esp. Mi^'on.^ i5. Papirmoral (jf sp.

459^"^ samt Ordmorai;. Papirreformer
uden Bund i det virkelige Liv. EistMKbh.
3R. 1.103. Det er i Virkeligheden lige-

gyldigt, om man kan paavise Papiruret
mod Danmark, hvis vi har forurettet Island
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na.tion&\t. DagNyh.^yil935.1?.sp.4. || andre

ssgr. refererer til Papir i bet: værdipapir,

pengeseddel (se u. Papir 8.2;, jf. fx. Papir-

mønt, -(møiit)fod, -værdi samt betegnelser

for papirspenge ell. papirsvalutaer som Pa-
pir-dollar, -frank, -krone, -lire, -mark
(OBung.VS.198), -rubel osv. -adel, en.

[3.2] (jf' Pergamentadel; sj.) adel(skab),

som er opstaaet ved udstedt adelsbrev; brev-

adel D&H. Papirs-: JBaden.FrO.il. Gjel.

UD.9(se u. Fødselsadelj. -agtig:, adj. (jf.

-artet^ som (i udseende osv.) minder om pa-
pir. S&B. (plantens) papirsagtige Svøb-
blade. SaUXXV.511. -artet, adj. (nu
næppe br.) d.s.s. -agtig; spec. (jf. -snekke;
zool.) i forb. som de papirartede skibs-
snekker, om papirsnekkerne. Baff.(1784).
98. -baad, en. (ogs. (i bet. 1) Papirs-.

Dannebrog.^/si90 7.2.sp.l ). \)i egl. bet. : (lege-

tøjs)baad, fremstillet af papir. HCAnd.V.
163. D&H. 2) (jf. -nautil, -snekke samt
u. -artet; zool.) tynd, baadformet skal, som
afsondres af papirsnekkens hun, og som tje-

ner til beskyttelse for dyret og dets æg. Sal.^

XVIII.855. -bind, et. 07- Papbind; bogb.)

bogbind, der er helt overtrukket med papir.
BibliotH.^I.51S. -birk, en. ^ Betulapa-
pyrifera Marsh, (der har en hvidlig, papir-
agtig bark). Træearter.(1799).247. JTusch.
289. Papirs-: OGPetersen.Træerog Buske.
(1916).105. -blomst, en. se Papirsblomst.
-cig^ar, en. (især om udenl. forhold; nu
næppe br.) cigaret. Blich.(1920).XIII.78.
sortskægede Signorer med den uadskille-
lige Fapircigsir. Brachm.KK 135. Mæn-
dene røg Papirs CigSLrer. HCAnd.DB.
350. LuisBramsen.0.117. GJ -dansk, adj.

[2.3] (jf. -ord, -siprog) om dansk ord(form):
som (næsten) kun kendes fra skrift, en
urigtig papirsdansk Form som „Johsm-
nesDøbeTen'*.GSchutte.(AarbSkive.l921.16).
-dejfg), en. (jf. -vælling samt Papdej (g);
nu 1. or.) papirmasse ell. papmaché. VareL.
(1807).II.265. Meyer.^742. -dragfe, en.
se Papirsdrage.
papire, v. [pa'pi'ra] -ede. {ty. papie-

ren; afl. af Papir; j/. indpapire; farv., for-
æld.) i forb. papire ind (ell. i), lægge pres-

sepapiret (svært karton) ind i tøjet, inden
dette lægges i pressen; papire ud, tage
pressepapiret ud. Dengi By.1927.36.
Papire-, i ssgr. se Papir-.
Papir-fabrik, en. (nu næppe br. Pa-

pirs-. mise.R.V.134. HCAnd.Breve.II.728).
fabrik(8-anlæg), hvor papir fremstilles (jf.
-mølle). Drewsen.S.2. Hannover&Smith.Pa-
pir.ii. -fabrikant, en. Ørst.IV.159.
Hannover&Smith.Papir.8. -fabrikar, en.
(nu næppe br.) d. s. CThaar.H.25. -fiber,
en. (fagl.) især i flt, om de fibre (af klude,

træ osv.), hvoraf papir fremstilles. PapirL.
350. -flad, adj. (jf. papirstynd; sj.). Duk-
ketheatret med dets papirflade Skuespil-
lere. J5er^s.aF.L55. t -flæg:, en, et. (jf.
-siv; bibl.) papyrus(plante). Es.l9.7(Chr.
VI). Grundtv.HV.1.140. -fod, en. (jf. u.

Papir 3.2; Y d. s. s. -møntfod. Hage.^632.
-fordærver, en. [2] (jf. -klakker, -smø-
rer; 1. br.) nedsæt, betegnelse for daarlig
skribent ell. (især) journalist. EErichs.Den
storeDag.(1919).74. -fomi, en. (fagl.)

form, hvori arkene dannes ved fremstillin-

gen af papir. LTid.1728.606. PapirL.323.
-g^arn, et. (især fagl.) garn, fremstillet af
smalle strimler papir og af tavestoffer (som

10 bomuld, hamp olgn.). Da.Industriberetning.
1915-18.165. Hannover. Tekstil.1.144. -hol-
der, en. (især bogh.) genstand, hvormed
mindre papirstykker kan holdes sammen;
spec. (T) om bøjet, tilspidset metaltraad, der
som en lang bøjle hænges op paa væggen og
anvendes til at stikke papirer (regninger osv.)

fast paa. OrdbS. \\ ogs. d. s. s. -klemme.
Mohr&Nissen.Ty.- da. Ordbog. II.(1904).319.
-jagt, en. se Papirsjagt. -kannevas,

20 et. (jf. -stramaj ; haandarb.) stiv karton, som
er forsynet med regelmæssige runde ell. fir-

kantede huller og navnlig benyttes som grund
ved brodering. Sal.XIV.15. YareLy750.
t -klakker, en. [2] (jf. -fordærver, -smø-
rerj daarlig skribent ell. journalist. Skuesp.
14.26. -klemme, en. (jf. -holder; især

bogh.) lille redskab (af metal (svært blik) 0^
ofte med en fjederindretning), klemme (1.4), til

at fastholde mindre papirer med. Mohr&Nis-
30 sen.Ty.-da. Ordbog. II. (1904). 319. -klem-
mer, en. (fagl.) d. s. Larsen, -kniv, en.

(nu 1. br. Papirs-. Tops.II.568. KLars.Sol-
datspr.4. EErichs.S.92). (usamm^nfoldelig)
kniv (af staal, ben osv.), hvormed man skæ-
rer de enkelte, i randen sammenhængende
blade i en (hæftet) bog op, aabner en til-

klæbet konvolut olgn. (jf. Opskærerkniv).
Tops.III.418. Buchh.Su.L302. -kng:le, en.
se Papirskugle. >knl, et. (geol.) brunkuls-

40 art, der lader sig spalte i tynde blade; bladkul.

Sal.III.735. -knrv, en. (ogs. (især i bet. 1)
Papirs-.— ww l.br.ibet.2: HCAnd.VIII.300.
VortHj.III3.8. jf.D&H.). !) (l.br.) kurv af
papir. Papirs-: Mohr&Nissen.Ty.-da.Ord-
bog.II.(1904).319. 2) aaben beholder af svært

_

pap, (imiteret) læder, fietværk olgn. til affald

af papir. Hostr.US.II.9. Et Arbejdsbord
med Papirer og Bøger, ved Siden af samme
en Papirkurv.jSø^/i./J/.50i. KLars.AH.179.

50 ||
i udtr. som kaste, vandre i papir-

kurven, om bortkastelse, kassation af noget
skrevet osv. S&B. Studenterbladet.^1^1934.1.

sp.l.
II

billedl. Det er jo ikke en Papirkurv
fuld af Fakta, man vil vælte ud over sin

Læser — man vil meddele ham et Indtryk
af Liv. Jørg.Liv.1.8. jf. : den typiske pari-
siske Embedsmand . . en komplet Idiot, en
levende Papirkurv. Tilsk.1935.1.32. -lam-
pe, en. se Papirslampe. -land, et. [3.2]

60 {opkommet omkr. 1931; især avis-spr.) stat,

hvis pengevæsen er grundet paa papirmønt-
fod. DagNyh.^^li^l'932.9.sp.l. -lap, en. se

Papirslap.
Papirlig-hed, en. [pa'pi'rli-] {til Pa-

pir; jf. Bevisligheder olgn.; sj.) i flt., som
spøg. ell. nedsæt, betegnelse for dokumenter,
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papirer (3.2). er du der, Notar . . har du
dine Papirligheder med dig? Brandes.VI.
114. Den gamle Bibliotekartype, der ru-

gede over sine Bøger og kun uvilligt ud-
laante dem mod Kaution og alskens Vdi-

j^ir\igheder.Jordbrugsteknik.l931.12.

Papir-linned, et. (fagl.) linned, især

flipper og manchetter, fremstillet af papir-

shirting ell. af hvidt pap, som overtrækkes

med klister og (undertiden) paalimes et tyndt lo

klædestof. VareL.^750. -Ins, en. (zool.) om
forsk, arter hoglus, som især lever i gamle
papirer og bøger. VSO. BøvP.I.715. Bergs.

MS.UI.210. -lygte, en. se Papirslygte.

-maché, se Papmaché, -mager, en.

{ænyd. papir magere, ty. papiermacher; jf.
-mester; nu især foræld.) person, der frem-
stiller papir, som arbejder ved ell. leder af
en papirfabrik ell. -mølle. Slange.ChrIV.265.
Drewsen.S.lll. CNyrop.Haandv.202.240. \\ 20

hertil bl. a. Papirmager-kunst (Borrebye.TF.
157. PapirL.306), -lære (Drewsen. S. 82),
•svend (smst.69. Hannover&Smith.Papir.6).
-mageri, et. (nu næppe br.) den virksom-
hed at fremstille papir; ogs. (konkr.) d. s. s.

-fabrik, -mølle. EPont.Atlas.lL66. LTid.
1762.259. Drewsen. S. 82. -maj^pe, en.

mappe til at gemme, opbevare papirer i. du
har hængt en Kalender og mine Papir-
mapper op paa Yæggen.Hrz.IV.231. D&H. 30

Papirs-: AStrøm.0.254. -naaskine, en.

(jf. Papmaskine^ maskine, paa hvilken

papir fremstilles. Drewsen.S.13. Hannover&
Smith.Papir.5. -masiise, en. 1)0/. -dej (g);
fagl.) masse, hvoraf papir fremstilles, bestaa-

enae af det behandlede raastof, tilsat farve, lim,

fyldestoffer olgn. (jf. u. I. Masse 1.2j. Meyer.'*'

(1863).499. OpfÉ.*III.391. Papirs-: Gyr
Lemche.S.III.33. 2) (1. br.) stor bunke, mængde
af papir(stykker). D&H. -mester, en. 40

(jf. -mager) dels (især foræld.) om person,
der (ejer og) leder en papirfabrik ell. -mølle;

dels (fagl.) om overordnet funktionær, som
forestaar det daglige arbejde i en papirfa-
brik. Holb.DH.11.607. PLevin.LykkensVeje.
(1913).5. AarbVejle.1931.152. -morbær-
træ, et. ^ det til morbærfamilien hørende
træ Broussonetia papyrifera(L.) Vent., hvoraf
basten anvendes til papirfabrikation. Sal.III.
711. Hannover&Smith. Papir. 26. -mn$(- 50

ling, en. (zool.; nu næppe br.) den med blaa-
muslingen beslægtede Modiola modiolus. VSO.
Papirs-: Cuvier.Dyrhist.II.61. -molle,
ea.(nu næppe &r. Papirs-. LTid.1723.178. Ar-
gus.1771.Nr.20.4). {ænyd. papir(s)mølle) egl.

(foræld.) om (det især ved vandkraft drevne)
stampeværk, hvormed klude, som var bestemt
til papirfremstilling, sønderdeltes (jf. Stam-
pemølle); nu især om maskine(ri) til fin-
deling af kludene (jf. Hollænder 3.8^; i vi- 60

dere anv., om bygning(er) med (ved vandkraft
drevne) maskiner, indretninger osv. til papir-
fabrikation (af klude). Holb.DH.II.607. Jeg
(o: en pengeseddel) er . . kommen til Ver-
den i en PapirsmøUe i Sjælland. P-^BTeife.

US.3. Hannover<SbSmith.Pa2nr.4. billedl.iåen

Papirmølle, som hedder Folkeregister og
Klokkerkontorer og Sogneprotokoller. PoT.
^^/iot926.2.sp.3. -moller, en. (nu næppe
br. Papirs-. PAHeib.US.4). (især foræld.) per-

son, som (ejer og) driver en papirmølle. Bag-
ges.DV.VIII.279. HCAnd.VLlll. -mont,
en. (jf. u. Papir 3.2; nu næppe br.) koll, om
(mængden af) de til en given tid gældende
papirspenge (seddelpenge). FrSneed. 1.352.
-montfod, en. (jf. u. Papir 3.2J Y mønt-
system, i hvilket seddelpengene er uindløselige,

men dog lovligt betalingsmiddel. Hage.^614.
-nantil, en. (jf. u. -artet; zool., nu næppe
br.) d. s. 8. -snekke. Funke.(1801). 1.552.
-olie, en. (ænyd. papirsolie (Apotecker
Taxt.(1672).69); apot., foræld.) klar, olie-

agtig vædske, som udvindes ved (forbrænding
ell.) tør destillation af klude og papir. Moth.
P29. VareL.''750. FolkLægem.11.22. -ord,
et. [2.3] (sprogv.) ord, som ikke findes i na-
turlig tale, men bruges i skrift (og i det deraf
paavirkede (højtidelige) talesprog). VDahle-
rup.Det da.SprogsHistorie.^(1921).138. Ru-
bow.SP. 156. -pakke, en. se Papirspakke.
-patron, en. (især fagl.) patron med hyl-

ster af papir. OpfB.'^lI.115. -penge, pi.

se Papirspenge. f -plante, en. ^ papy-
rusplante. vAph.Nath. VI.158. VSO. -pose,
en. se Papirspose, -presse, en. 1) (fagl.)

presse, hvormed man presser haandgjort pa-
pir efter gauskningen for at fjerne vandet.

MO. 2) O/. /*r. presse-papier; l.br.) d.s.s.

-presser. MO. Larsen, -presser, en. (jf.
-presse 2) tung genstand (af metal, sten osv.)

til at lægge oven paa en bunke papirer, breve

osv. for at holde sammen paa dem; brev-

presser. CBernh.XI.103. Schand.TF.I.205.
-ralle, en.(ogs.Papirs;HCAnd.II.34). sam-
menrullet papir; ogs.: papyrusrulle. Pflug.
DP.367. den ypperlige Statue af Demo-
sthenes, med en Papirrulle i Haanden.
Hauch.MfU. 220. HannoverécSmith.Papir.
244.
Papirs-, i ssgr. (jf. Papir-j af Papir

l(-2); om skifte ml. Papir- og Papirs- se u.

Papir-
II

foruden de fidf. anførte kan spec.

nævnes en række betegnelser for ting (frem-
stillet) af papir, fx. Papirs-betræk, -blad,

-daase, -flip, -frynse, -haandskrift, -hat,

-hue, -kodeks, -krave, -løber, -maske, -om-
slag, -saal, -serviet, -strimmel, -stump, -tal-

lerken, -æske.
II

undertiden svarer ssgr. til

Papir 2.3 (jf. Papir- sp.462^^), se Papirs-
bloKade, -dansk (w.papirdansk^;,//". mere til-

fældige ssgr. som: (grundtvigianerne) gjorde
ikke Bibelen til en Papirspave og et

Menneskeskræmsel. Schand.0.11.356. (det)

kæmpemæssigePap irsundersku d.Jem-
baneT.^^Ul934.2.sp.l. -adel, -agtig,8e Pa-
pir-adel, -agtig.

Papir-saks, en. (jf. Papsaks; fagl.)

stor saks, bestemt til at anvendes ved klip-

ning i papir. HCAnd.VLlll. Haandv.259.

II
i udtr., der sigter til, at aviser kan skaffe

sig stof ved at klippe artikler ud af andre
blade og aftrykke dem. Den udenlandske

XVI. Rentrykt '«/;, 19.^5 80
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Politik (i aviserne) bestod . . i ordret Over-
sættelse af Stumper af (nogle tyske aviser)

. . JPapirsaxen var Redaktør. Lehm.1.225.
YortB3.i3.53.
Papirs-baad, -birk, se Papir-baad,

-birk. -blokade, en. [2.8] ^ blokade, som
er erklæret, men ikke haandhæves, ikke er

effektiv (mods. effektiv blokade, se u. effek-

tiv/ Scheller.MarO. -blomist, en. 1) kun-
stig blomst af papir, (hun) har sin Mands
Billede hængende over Døren med Pa-
pirsblomster om. Buchh.UH. 39.

\\ (jf. u.

Blomst 2.5; C3, især lidt nedsæt.) overf., om
retorisk smykkende ord ell. vending, tale-

maade, som ikke har noget tilsvarende i na-
turligt (tale)sprog. Næsten overalt i den
senere græske Litteratur spores Rheto-
rikens Indflydelse. Den har plantet sine

Papirsblomster i Eposets strengt stilise-

rede Rsiye.JLHeib.(StSprO.Nr.ll8.3). Pa-
pir-: Skuepl.38. 2) & om (blomsten paa)
forsk, planter, jf: Papirsblomster, et . .

Draco silvestris. Moth.P29. || især om pryd-
planten Xeranthemum annuum L., der har
papiragtige svøbblade. Sal.^XXY.511. Pa-
pir-: Schaldem.MB. 11.406. BavebrL.UI.
353. -cigar, -dansk, se Papir -cigar,
-dansk, -drage, en. (nu sjældnere Papir-.

vAph.(1759). Bagges.DY.lX.118. Brehm.
DL.mil.67). drage (II.6) afpapir. Drenge
samle sig i store Flokke og lade Papirs-
drager stige i Veiret. ifawcÅ.JJ.i8. Esm.I.
56.

II
billedl. de mange Papirsdrager i

Lovform, som Christian den Fjerde og
hans Kansler fandt Behag i at lade gaa
til \e\Ts.TroelsL.X.135. -fabrik, en. se

Papirfabrik.
Papir-shirting, subst. (jf. -linned;

fagl.) en slags klæde (tyndt stof), som er

fremstillet af papir, hvori der, endnu mens
papiret er vaadt, er presset et ell. andet vævet
stof ind. YareL.^750. -siv, et. (jf. -flæg;
nu næppe br.) om papyrusplanten(s stængel).

Blumenbach.Naturhist.(overs.l793).449.
Papirs-jagt, en. (1. br. Papir-. Meyer

^

743). (jæg.) jagtleg, ved hvilken sporet dan-
nes af lange papirsstrimler, som den ryt-

ter, der forestiller ræven, strør ud efter sig.

ldrætsB.11.801. -kasse, en. spec. (jf. Oste-
kasse; kog.): kapsel af papir, hvori man
bager krustader olgn. bagværk. FrkJ.Kogeb.
34. -kniv, en. se Papirkniv, -krelle,
en. (nu 1. br.) især i flt, om papillotter (1)
ell. om de v. hj. af disse dannede krøller,

(fruen) med den store, hvide Natkappe,
fra hvilken der stak nogle lange Papirs-
krøller \iå.CMøll.PF.397. Saaby.' -kngle,
en. (ogs. Papir-. Holb.Ep.1.220. Larsen.)
kugle af sammenkrøllet papir. Naar han er
ude, stoje de og kaste Papiir Kugler paa
hmsinden. Holb.Stu.11.1. Papirs-: FYJac.
Breve.53. Munch.G.36. -knrv, en. se Pa-
pirkurv, -lampe, en. (1. br.) d. s. s. -lygte.
(en) kulørt Papir-Lampe. Drachm.BK.
107. -lap, en. (nu l.br. Papir-/ (ænyd.
(fit.) papiers-lappe i bet. 1) 1) i egl.bet:

lap (II.l) papir; ofte i videre anv., som ned-

sæt, betegnelse for (mindre) brev, skrivelse.

Biehl.DQ.L71. Drachm.E0.275. Actierne
(faldt i værdi og blev) forvandled til frug-

tesløse Papirlapper. Holb.lntr.(1728).l.
499. D&H. 2) (jf u. Papir 3.2; dagl.) penge-
seddel; lap (se u. II. Lap I.2/ OlesenLøkk.

NE.111.105. Vi skulde jo atter betræde
Østerrigs Grund og atter ærgre os over

10 de skidne Papirlapper og klodsede Kob-
berskillinger. Sc/iawd.O.II.54i. -lygte, en.

(ogs. Papir-. JYJens.OM.96). (jf. -lampe>
lygte, hvis sideflader bestaar af (gennem-
sigtigt) papir, og som i reglen er uden laag,

Moth.F29. Skuesp.1111.110. hele Facaden
var smykket med transparente Papirs-
lygter. fiC^Tit?.!. i 76. DiScH. -mappe,
-masse, -musling, -melle(r), se Pa-
pir-mappe, -masse, -musling, -mølle(r).

20 Papir-smarer, en. [2] (jf. -fordær-
ver, -klakker; nu 1. br.) nedsæt, betegnelse

for (daarlig) skribent ell. journalist. Lyse-
støberens Kone vil hedde Frue; Papir-
smøreren kalder sig Litteratus. FAMeib.
Sk.IlI.281. sa.US.556. D&H. -snekke,
en. (jf. -nautil samt u. -artet; zool.) blæk-

sprutten Argonauta argo, hvis hun bærer en
meget tynd, baaddannet skal (jf. -baad 2/
som omgiver kroppen. YSO. BøvF.111.490.

30 Papirs-: Cuvier.Dyrhist.il.10. Boas.Zool.*

419. -s]^aan, en. (især fagl.) ganske lille

(langagtigt) stykke papir, opstaaet ved be-

skæring af bøger osv. Funke.(1801).11.664J
Green.TJB.205. FapirL.326.
Papirs-pakke, en. (ogs. V^pir-.S&B.).

(1. br.) pakke, indsvøbt i papir. Ing.EF.Y,
155. Schand.TF.lL325. -penge, pi. ell

(sj.) en (se ndf.). (ogs. Papir-. YSO. Gold-
schm.NSM.1.50. Eage.^636 (men : Papirs-

40 penge. Rage.^628). jf. MO.). dels (i alm. spr.j

mods. metalpenge, mønter) om de af en (dertil

bemyndiget) bank ell. af en stat udstedte 0^
som betalingsmiddel cirkulerende værdipapi-
rer (der paa anfordring indløses af den ud-
stedende bank); (penge)sedler; banksedler;

dels (som direkte modsætning til indløselige

pengesedler; fagl.) om uindløselige betalings-

ell. kreditmidler, som udstedes af en offentlig

myndighed (sædvanlig af staten), og som ved
50 dennes paabud gives værdi og derfor skal

modtages som lovligt betalingsmiddel. Papiir-

pengene, som baade havde staaet i en
yderst lav og dertil vaklende Priis, brag-
tes til lige Gangbarhed med Sølvet. J0rs<.

YIIL88. Guld eller Sølv eller Papirspenge.
Kierk.yi.65. Det er som Klangen af det
rene Guld mod Lyden af hvislende V'år

Tpirspenge. Brandes.1.455. billedl: (en officer

har) en ubetinget forpligtelse til . . at op-
60 træde som statens eller kongens umiddel-

bare organ, uden hensyn til livs- og døds-
fare. Den kokarde og den kårde, han
bærer, er kun en papirpenge, hvis kurs
beror på den hos alle rodfæstede over-

bevisning, at den „på anfordring veksles
med guld". ADJørgJY.154.
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Papir-spild, et ell. (nu 1. br.) -spil'
de, en. unyttig anvendelse af papir; (alm.:)

spild af papir. Det er kun Papirspilde
at skrive flere Breve til ham. F/SO. MO.
D&H. Papirsspilde: Rostgaard.Lex.P
24h.
Papirs-pose, en. (ogs. Papir-. Larsen.

PapirHaandhog.(1934). 41). pose (især til

urtekramvarer olgn.) af papir. PMøll.II.ll.
CMøU.PF.173. Kryderier maa ikke gem-
mes i smaa Poser af Papir . . Gem næsten
intet i Papirsposer. Const.Kogeb.346.
Papir-sprog, et. [2.3] (jf. -ord; l.br.)

nedsæt, betegnelse for (stift ell. kunstigt) skrift-
sprog. D&H. Woldemars Papirsprog. Yilh
And.Litt.IY.655.
Papirs-rulle, -snekke, se Papir-

rulle, -snekke, -spilde, en. se Papir-
spilde, -tapet, et. (ogs. Papir-. YareL.
(1807).II.276). (nu 1. br.) tapet af papir.
Larsen. D&H.
Papir -stof, et. (fagl.) raastof til

fremstilling af papir(masse). PapirL.326.
Hannover&Smith.Papir.10. -stramaj, et.

(haandarb.) d. s. s. -kannevas. YareL.^750.
Papirs-tut, en. (1. br.) tut, kræmmerhus

afpapir. S&B. D&H. F&pir-:vAph.(1759).
Blich.(1920).XXIY.78. (han) ledte en Pa-
pirtut med Tobak frem af en anden (lomme).
Høm.Foraarshistorier.(1909).10. -tynd, adj.

(ogs. papir-. S&B. JacPaludan.EY.120). (jf.

Eapirflad^ tynd som papir. TroelsL.Y.32.
aavel Skallerne som selve Appelsinerne

deles og skæres i papirstynde Strimler.
Const.GH.18. -valuta, en. (jf. -penge
samt Papirmønt(fod); fagl.) uindløselige pa-
pirspenge (som grundlag for et lands penge-
væsen); ogs. om papirmøntfod. Hage.^632.
635. Papir-: PoV^li^l934.11.sp.2. -vin-
due, et. (ogs. Papir-. vAph.(1764)). (for-
æld.) vindue, hvor papir anvendes i st. f.

glas. Moth.P29. YSO.Y.P35. MO.I1.404.
-værdi, en. se Papirværdi, -værk, et.

(ogs. Papir-, se u. bet. 1). (jf. Papirværk 2;
nu næppe br.) 1) hvad der fremstilles i en
papirfabrik ell. -mølle. Papir-: „al slags
bunted Papiir." vAph.(1759). || i videre anv.,

om daarligt, skrøbeligt arbejde. Moth.P29.
2) nedsæt., om skriftlige udfærdigelser, doku-
menter olgn. man (gør) sig kun latterlig

ved at pege enten paa Valgloven, Grundlo-
ven eller noget andet Papiirsværk.Grwwd<i;.
Dansk.IL63.
Papir-tapet, et. se Papirstapet. -træ,

et. (fagl.) om forsk, træsorter, som anvendes
til fremstilling af papirmasse; spec. om veddet

af rødgran ell. fyr, som egner sig til frem-
stilling af cellulose og træslib. vAph.Nath.YI.
164. Hannover&Smith.Papir.21. -tut, en.
se Papirstut. -tvinger, en. (nu næppe br.)

d.8.8.-i)resseT.UngdGl.IY.359. MO. -tynd,
adj. se papirstynd. -uld, en. (fagl.) strim-
ler af silkepapir ell. af andre lignende sorter
papir, der bl. a. anvendes som fyld i kon-
fektureæsker. PapirL.326. -valuta, -vin-
due, se Papirs -valuta, -vindue, -væl-

ger« en. (jf. Papir 2.3; især om forhold i

Danmark i aarene omkr. 1905) person, som
for at faa valgret opgav en større indtægt
end den virkelige, og som gjorde brug af
sin valgret, men undlod at betale skatten.

NatTid.'yiil904.M.2.8p.2. PoUyiol906.5.
-vælling, en. (jf. -de'iig); fagl.) vælling

af papirmasse (ell. papirstof). SaUXYIII.
853. -værdi, en. [2.8] Y spec. om et værdi-

\o papirs ell. andet aktivs nominelle værdi; ogs.

(især i flt.) om værdier, som bestaar i (værdi)-
papirer, i modsætn. til mere reelle værdier som
(jord)ejendomme, løsøre, varer osv. ORung.
D.117. Faldet i Priserne maa nødvendig-
vis o^saa vise et Spejlbillede i Form af

Fald 1 Lønningerne, d. v. s. i Lønninger-
nes Papirværdi, ikke i deres Købeevne.
Tilsk.1921.L121. Papirs-: S&B. D&H.
-værk, et. t) se Papirsværk. 2) (næsten

20 foræld.) papirfabrik; papirmølle. YSO. Pa-
pirværket paa StiSLndmøHen. HistMKbh.I.
47. Krak.l925.n.994.
Papisme, en. [pa'pisma] (nu næppe br.

Papismus. Holb.Skiemt.B7*-. JBaden.FrO.).
(fra ty. papismus ell. /r. papisme; til Pa-
pist; nu 1. br. og især nedsæt.) om indbegre-

bet af den (romersk-)katolske kirkes tro, lære

ell. om selve den (romersk-)katolske kirke;pa-
vedom; spec: læren om pavens magt og vær-

30 dighed som guds stedfortræder her paa jorden
og om hans højeste og ufejlbare myndighed
i alle aandelige spørgsmaal. *Fra Overtro
man gaar fra groveste Papismus

|
Til an-

den precipice til vantro Atheismus. I?oZ6.

Skiemt.B7^. *Den gjæve Hans Tausøn . .
|

Som paa Papismens Nakke |
Først traad-

te heroppe \^oiå.Blich.(1920).XIY.153.
Meyer.^ Papist, en. [pa'pisd] flt. -er.

(ænyd. d. s.; fra ^i/. papist eW. /"r. papiste

;

40 afl. af lat. papa, se Pave; nu især nedsæt,

og navnlig om udenl. forhold) tilhænger af
papismen; katolik. Holb.Intr.1.556. (jf.
sa.Ep.IH.34). Ing.EF.Y.165. Tilsk.l934.IL
56. jf.: en ivrig F Rpistinde. LTid.1747.
260. Papisteri, et. [papisda'ri-] (ænyd.
d. s., ty. papisterei; afl. af Papist) 1) (især

nedsæt, og navnlig om udenl. forhold) hvad
der hører til den katolske kirke, den ka-
tolske tro osv. *(han) for Papisteri sig ny-

so lig dræbe lod,
|
Nu han for Qvæker troe

opofrer gierne h\od. Holb.Skiemt.Clv . vi

(falder) tilbage til Papisteriet, som dysser
Sjælen i Søvn med den falske Fred. Grundtv;
Vart.95. Hauch.lII.23. Papisteriet har al-

tid holdt Haanden over Trolddom.i)rac/iw.
XII.560. 2) (dial.) overtro; ogs.: overtroisk

ell. løgnagtig fortælling. Papisteri (er) utro-

lige ting. Moth.P30. det er . . Troldskab
og Papisteri. Hostr.ML.225. Zemn.(„Nord-

60 sjellandsk"). Feilb. papistisk, adj. [pa-

'pisdis^] {ænyd. d. s., ty. papistisch; nu især-

nedsæt, og navnlig om udenl. forhold) adj:

til Papist (og Papisme^, den Papistiske

Rehgion.DL.6—1—1. den papistiske Quds-
t\eneste.Winth.VIII.210. Han var den
sidste papistiske Præst her. SvendbAmt.

80*
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1935.4.
II
paa (sin) papistisk, ('wwwcepi^e

br.) efter katolsk skik og brug. Gram.(KSelsk
Skr.IV.291). den blinde store Almue, som
Saasinpapistisk, troeruden Prøvelse-EPonf,
len.lfl.560. \\

(nu næppe hr.) substantivisk:

de papistiske, papisterne; katolikkerne.

Borrebye.TF.308. Bev.^V3l754.
Pap-kniv, en. (jf.-saks; fagl.) kniv

til udskæring ell. beskæring af papstykker.

Haandgern.357. -maché, en. [pabma'Je]
(nu 1. br. m. fr. form Papler-måche. [papce-

ma'Je] se ndf.— nu næppe br. Papir-. VareL.
(1807).II.265. Re8ol:'^hol846). {efter fr. pa-
pier maché, egl. „tygget papir" ; især fagl.)

papirmasse, som efter forsk, behandlinger

lader sig presse i forme til forsk.smaating
(som dukkehoveder, brødbakker, rammer osv.);

undertiden ogs. (koll.) om genstand(e), frem-
stillet af denne masse. Papiermaché:
Blich.(1920).XVI.181. Bang.S.42. Papma-
ché: Sal.XIV.ll. Buchh.tlR.140. VareL.^
742. -nia^er, en. (1. br.) i^erson, som
fremstiller pap. SvGrundtv. Larsen. || her-

til ssgr. som Papmager-lære (Goldschm.II.

295), -mester (Pont.Sk.98). -maskine,
en. (jf. Papirmaskine; fagl.) maskine til

fremstilling afpap(baner). PapirL.383. Han-
noverétSmith.Papir.94. -næse, en. næse
af pap, brugt til forklædning (ved fastelavn

olgn.). Bajaz . . var en lille, halt Mand,
med en stor, tilsat Papnæse. iVi^.E^.IZ.
260. TidensKvhider.^^1^1930.32. -:^apir,
et. (nu næppe br.) en art (groft, stift) pa-
pir, som i tykkelse nærmer sig pap. CPRo-
the.JN.317. VareL.(1807).II.270. PalM.V.
177. MB.1835.122.

I-II. Pappe, en, et. se I-II.Pap. III.pap-
pe, V. [ 'paba] -ede. vbs. -ning (se u. bet. 2).

(fra ty. pappen (mnt. pap(p)enj; afl. af
I(-II) Pap) t) egl.: klistre sammen med
klister; især: klistre papirstykker oven
paa hinanden. Moth.P30. vAph.(1759).

II
nu kun (bogb.) i /"orfc. pappe op, klistre

en bogs forsatspapir fast til bindets (pap)-
sider; an-, oppappe. Haandv.l8. Bi-
bliotH.^I.506. 2) i videre anv. 2.1) (fagl,
nu vist kun som vbs.) behandle bomulds-
og linnedvarer med klister (tilsat voks,

sæbey gummi olgn.) for at gøre dem fyldige

og svære. Dyner, som Olmerdugs eller

med andet Vaar, der ikke er pappet, kan
h2inkes.Huusholdn.(1799).III.53. Bomulds-
manufakturisterne pappe . . deres Lærre-
der og Cattuner. VareL.(1807).IIL74. som
vbs.: (lærredet) overstryges . . med en Sti-

velse-Opløsning, hvoraf det faaer sin Pap-
ning eller Stivhed. Huusholdn.(1799).IiI.
112. SaVXVIII.856. 2.2) (nu næppe br.)

m. h. t. tobaksblade (under tilberedningen):
lægge i lag; stuve sammen. Wilse.Fri-
dericia.(1767).236. som vbs.: PhysBibl.XIX.
257.
Pappegeje, en. se Papegøje.
Pappei, en. se Poppel.
Pappenhejmere, pi. ['pab(8)n-

ihaiOmara]
|| (1. br.) i ent. Pappenhejmer.

Sick.HÆ.104. JLHeib. (Tilsk.191 9. II. 45).

{fra ty. pappenheimer, betegnelse for sol-

daterne i et regiment, som stod under kom-
mando af en tysk feltherre Pappenheim

(f 1632)) egl (arkais.) om paalidelige,
trofaste soldater, ell. (i videre anv.; nu
1. br.) om trofaste forkæmpere, tilhæn-
gere. Meyer.^(1878). *Vagtmestren for

Pappenhejmerne fiK | af Marketender-
10 skens Krus en Drik. Gjel.Rø.95. jf. : Stor-

borgerne er sku mere bange for Ferdi-
nand end for dig og alle Pappenhejmere
tilssimmen.AndNx.PE.IV.13. || næsten kun
i forb. kende sine pappenheimere
(1. br. sin pappenheimer. se ovf. sp. 471^),
{fra ty. seine pappenheimer kennen; efter

replik i Schiller. WallensteinsTod. III.15 Ij

dagl., nu især spøg. ell. iron., lidt nedsæt^
vide, hvem man har for sig, har at gøre

20 med; vide, hvad man kan vente sig af, hvor
man har folk (jf. kende sine folk u. Folk 3.8

slutn.). Bergs.PP.466. Hvad svarede han?
— Ja, du tier I Og jeg kan saamænd ogsaa
godt fortælle mig det selv. Jeg kender
mine Pappenhejmere. Pont.F.II.150.
Paprika, en. ['pa(')|6rika] {fra ma-

gyarisk paprika; især kog) frugten af forsk,

til slægten Capsicum L. hørende plante;
spansk p> eb er; ogs. (og især) om krydderi

30 i pulverform fremstillet af disse frugter (og

ofte tilsat mel olgn.); ungarsk peber. Kjø-
det (til gulasch) krydres med lidt Salt og
Paprica (ungarsk Krydderi). CGinderup.
Detda.Køkken.(1888).163. VareL.^893.
Pap-saks, en. (jf. -kniv; fagl.) saks til

udklipning ell. beskæring afpapstykker. Nat
Tid.'V5l909.M.4.sp.2. PapirL.81. -spejl,
et. ( ^^ foræld.) drivspejl af pap i ældre
tiders patroner. SaVYII.323. -tag, et.

(fagl.) tag (af brædder) beklædt med tagpap.
BerlTid.'yal904.M.4.Tilll.sp.4.TelefB.1934.
sp.5824. -tryk, et. (farv., foræld.) om
(metode til) fremstilling af mønstret lærred(s-

tøj) V. hj. af udhuggede papstykker, som gen-
nemtrænges af farve. DenglBy.1927.40.
-tækker, en. (jf. -dækning; fagl ell

dial) person, der (som erhverv) lægger tag-

pap paa tage. Biget.^^kl912.1.sp.6.

Papnsser, pi se Pampusse.
Papyrus, en. [pa'pyrus] ftt. d. s.

(NMøllN.l) ell -(s)er (NMøllN.l. HolgPed.
SN.186) ell. m. lat. form papyri (FrPoulsen.
(Tilsk.l923.1.108). KirkeLeks.17.1045). {fra
lat. papyrus, gr. påpyros; sa. ord som Pa-
pir) 1) Sir papyrusplante. Beiser. III.
403. Warm.Frøpl.108. 2) (især bibliot.)

skrivemateriale, en art „papir'', som
fremstilledes i oldtiden i middelhavslandene.

40

50

især i Ægypten, af papyrusplantens
' "\ _ , 5- 07- Pap:

rusrulle^ om (beskreven) rulle af dette

60 stærkt marvholdige stængel; ogs. (jf. Papy-

skrivemateriale. papyrusen var et skrø-
beligt pa^tir. NMøllN.1. HolgPed.SN.186.
OpfB.^III.438. Papyrns-bnsk, en. [1]

2( d. s. 8. -plante. Meyer.^12 7. -plante,
en. (jf. -busk samt Papyrus 1) 2( planten



473 Papyrnsrnlle Par 474

Cyperuft Papyrus L., hvoraf man i oldtiden

fremstillede j)apyru8 (2). Sal.IV.757. MentzO.
Bill.IV.145. -ralle, en. [2] (især bibliot.)

rulle, dannet ved sammenrulning af et ark
papyrus; især om en saadan beskreven rulle.

Drachm.I V.187. Hannover&Smith.Papir.2.
Paqae(t), Paqve(t), se I. Pakke,

Paket.
I. Par, et. [pBr] Høysg.AQ.35.1S8. (i

tryksvag stilling (spec. i bet. 2) ogs. (dagl.)

[db, pa] jf.: e Pa-Daler. FritzJilrg.nr.82.

Feilb.). best. f. -ret ['pBr'af] flt. d.s., best.f.

-rene ['p^r'ana] {æda. d. s., sen. oldn. par;
(til dels) gennem mnt. par, hty. paar fra lat.

par, (m. og) n., en persons ell. tings lige, et

par; jf. fr. paire, eng. pair; substantivering

af lat. adj. par, lignende, lig; jf. III. parere,
Pari)

1) gruppe, der bestaar af to (perso-

ner ell. ting), som (i en vis henseende) ligner

hinanden, hører sammen, lejlighedsvis ell.

(især) if. deres (indbyrdes modsvarende) be-

skaffenhed danner en enhed ell. helhed, l.l)

i al alm. et Par sadlede KseneT.2Sam.l6.1.
16 Ørefs frimærker) i Par (o : to og to sam-
men) med normal og omvendt Ramme sam-
menhængende.DanmarksFrimærker.(1925).
51. et Sæt Jerngaffel og Kniv kaldtes et

FsLT. CBeimer.NB.316. et par kopper, se

Kop 1.1. jf.: stød eller ikke-stød (er) i

mangfoldige tilfælde det eneste der ad-
skiller ordpar som ellers vilde udtales
aldeles ens. Jesp.TS. 212. \\ om legemsdele
(højre og venstre) ell. dertil svarende beklæd-
ningsgenstande olgn.; ogs. (i forb. som et par
bukser olgn.) om en enkelt ting, der bestaar

af to ligedannede dele. et par Fløyels Buxer,
som jeg havde agtet at forære jer til at

§iøre en Kaabe Sit.Eolb.Mel.V.3. Det Par
ko er gjort af en Fusker. Høysg.S.97. Et

Par ATtsbalder. vAph.(1772).in. »Hesten
(o: Sleipner) paa fire Par Fødder springer.
Schaldem.CN.80. Damestrømper, 8 Par .

.

de 3 Par af Silke. FolitiE.KosterbUV7l925.
l.sp.l. endvidere: et par benklæder, bril-

ler (se Brille l.ij, bryster, bukser (se Buk-
ser 1), lorgnetter, (kæmpe)næver (se u.

Lufvante^, pantalons (s. d.), støvler, træ-
sko, tøfler, øjne olgn.

|| fj*/'. Hjulpar samt
1. Mage S) m.h.t. forspand (nærmer og fjær-
mer hest osv.), (dertil svarende) seletøj olgn.

et Par Hovedlag . . havde filtret sig ind i

hinsinden. ZakNiels.Maagen.169. (køre) et
par heste (se u. II. køre 2.i^, et par øksne
(se Okse l.i^ ofi. || (jf. bet. 1.2^ m. h. t per-
soner, der hører sammen i gruppe(r) paa to,

spec. m. h. t. gruppe af to personer, der hører
sammen i forsk, lege, kortspil olgn. ell. (nu
l.br.) gaar side om side i en procession, et

ligfølge olgn. (jf. Følgeparj; Fulgt E. til

Jorden og i Par med Bolle Willum. Luxd.
Dagb. 11.386. Liigfølget bestod af tyve
Par. FiSO. nu især dels om herre og dame,
der danser sammen (om forb. par om par
olgn. se bet.l.s): hun ("saa) gjennem Træerne
Parrene svinge sig i Dansen. Schand.SF.

128. Parrene inddeles af Balinspektøren
i 1ste og 2det Vav. FaulPet.Dans.l5. jf.
bet. l.s: to gør et par, men tre gør en
springdans. Mau.10336. PalM.IL.ll. 721.
dels (jf. Broder-, Døtre-, Søskende-, Sø-
ster-, Vennepar olgn.) om personer, for-
bundne ved slægtskab ell. venskab: *Danmark
saa' som Ven hos Ven

|
Vilhelmus Bisp

og Konning Svend;
| Det end har set et

10 andet Par
|
lAbsalon ogYaldemar.Grundtv.

PS.IIL202. jf.: Hver Mand var Ven med
sin Ganger og havde oplært den i Kun-
ster som de to var ene om, kun Parret
forstod tilgavns hinanden. JVJens. CT. 48.

1.2) (jf.I.Mage 4:) m. prægnant bet, om
særlige kønsbestemte forhold (især i abs. anv.).

\\ (jf. Brude- f Elsker-, Jubel-, Konge-, Men-
neskepar ofl.) om mand og kvinde, sammen-
knyttede ved elskovsforhold, forlovelse ell. ægie-

20 skab. B.eenb.Æ.101. *Samler nye Lyksalig-
heder

I
Trindt omkring det ædle Par (o:

arveprinsen og hans brud)\Ew. (1914).III.8.
*rundt om paa Bænke er der Par, som
kurrer. Jørg.BR.34. han og Hesten (var)
som et Par Kærestefolk. AndNx.DM. II.

147. et lige par, se V. lige 2.i. et par
folk (fsv. d.s., mnt. en par volkes; nu dial.)

mand og kone; ægtefolk. VSO. Feilb. ofte

i udtr.som der bliver (nok) et par af
30 de to, dfe bliver nok forlovede, mand og kone.

De og Jomfruen blive dog nok et Par,
det har jeg længe mærket. Eeib.Poet.VII.
86. PalM.II.206. nu skal Folk faa at se,

at vi virkelig er et Par; og nu skal vi
snart gifte os. Drachm.UB. 293. Det var
en ung fremmelig Fisker nede fra Lejet,

og Pigen var af fattigste Slags; saa der
kunde aldrig blevet Tale om et Par af

de to. AndNx.PE. 1.77.
|| (jf. parre; om

40 han- og hundyr, der lever i (monogamt) køns-
ligt fællesskab, af alt det, som lever . . et

Par af hvert Slags skal du (o: Noah) ind-
føre i Arken . . Han og Hun skal det være.
lMos.6.19. Fuglen og dens Mage er et

Par. Kierk.XI.45. AhvinPedersen.Polardyr.
(1934).59. jf.: et Gnaverpar . . kan efter-

lade sig ca. 1.000 Efterkommere. iSaZ.FZJ.

843. et Ihisi^tar. BøvP.II.427. 1.3) (jf.
bet. 1.2^ i særlig anv., m. forestilling om en

50 gruppes ensartethed, særlige egenskaber i for-

hold til andre grupper.
||
(nu 1. br.) m. sær-

lig forestilling om indbyrdes lighed, ensartet

beskaffenhed, de to ere eet Par o: de ere
lige slette. JHSmidth.Ords.109. jf. bet. l.i:

„Jeg er en Herremand, som lever af mit
eget." — „Du seer liigere ud til at være
en Nar." — „To giør et par (o: du er selv en
nar).'' Holb.Mel.lIL4. vAph.(1772).II.169.

II
{sml. no. par, lige, nt. paar, hty. f paar;

60 maaske m. tilknytning til lat. adj. par; jf.
V. lige 4, III. mage; nu sj. uden for dial,

se fig. bet.-gruppe) om gruppe, der bestaar

af (et mangefold af) to; lige antal; især

m. overgang til anv. som adj.: lige; mage.
*(man vil) forsøge, om man og kand Sty-

cker spille
|
I fiire Acter, og om de u-liige



475 Par Parabel 476

Tall,
I
Som i et Apotheck, her nødig være

skall . .
I
Hvis Stycket vel gaaer af, skiønt

Acterne er Par, | I Læge-Konsten man,
maaskee, Exempel tar. Holb.UHH.Prollsc.
man (kan) ikke sige, om det uendelige
Tal er Par eller Upar. Eil8ch.PhilBrev.159.

Feilb. (lege) par eller upar, (lege) ef-

fen eller ueffen (se effen l.ij, lige og ulige

(se V. lige 4.i/ At leege Par eller U-par,
giver ikKe den Fornøjelse, som Skakspill.
Rolh.Ep.in.97. vAph.(1772).III.\\(nu l.br.)

iforb.-psLT og par ell.psiT ompar,o^8.par
efter, for (se IV.for 4j ell. ved par olgn.,

m. bet. af rækkefølge af, inddeling ell. for-
deling i grupper med to i hver. 1. (jf. foreg,

het.-gruppe; nu sj. i rigsspr.) m. særlig tanke
paa lige antal ell. ensartethed. Være Par
om Par (o: lige i tal). vAph.(1772).III. Alle
Ting ere Par og Par (Chr.VI: ere tvende^,
den ene svarende til den anden. Sir.42.34.

*Stjernerne paa Himlen
|
de parres Par ved

Fa.T.vise.(JvJens.HF.15). talem. (spøg.): de
er par om par (JHSmidth.Ords.109) ell.

par og par (PalM.IL.I.167), og er der
nogen tilovers, saa er det een. 2. om
levende væsener (oftest mennesker) med par-
vis gruppering, (alle dyr) gik Par og Par
(1931: Par for Par; til Noah til Arken,
Han og Hun, ligesom Gud havde befalet
^oBh. lMos.7.9. Strax efter steg Gjæsterne
op. Par om Par, og satte sig i Bunterad
omkring Bordet. Blich.(1920).XXIV. 195.
Brudeskaren traadte Par og Par ind i

Kirken. Gglb.VII.219. de dansende (kom-
mer) ind gennem Døren, Par om Par.
Drachm.M.l 79. KristOrdspr.238.

2) (i alm. knyttet tryksvagt til et flg. subst;
m. overgang til adj.; se Dania. III. 121 ff'.;

især dagl.) som udtr.for en vis ubestemt-
hed i talangivelsen; dels (især knyttet til et

tal-subst. ell. m. nærmere bestemmelse ved flg.

sideordnet num.) som betegnelse for, at an-
tallet (to) angives efter et (løseligt) skøn,
med omtrentlig rigtighed; dels (spec. i

tilfælde, hvor der ikke (kan) regnes med brøk-
dele) med mere ubestemt bet. om et forholds-
vis ringe antal, nogle faa (stykker),
ofte (især i forb. et ell. det ell. de par
kroner osv., ogs. hans par skilling osv.)

som udtr. for, at det omtalte ikke er værd
at regne for noget videre. *jeg (vil) for-
telle Jer

I
Om Heste -Trofasthed et par

Historier. Sort.Poet.64. min ældre Broder
og et Par andre af min Alder. EPont.L.
13. *Jeg tiggede sammen et Par Markes
Penge. 0ehl.SH.21. en Samling af et Par
hundrede forknyttede Træer. Blich.(1920).
X.69. Stjæler — hvor kan Du faae saa-
danne afskyelige Ord i Din Mund! Troer
Du Herr S. bryder sig om et Par Fyrre-
pinde? FritzJiirg.nr. 2. Peder Saksesøn .

.

beklædte kun (ærkebispestolen) i et Par
Aar (1224: -28). DanmRigHist.1.801. (tugt-
husfangen) gjorde meget af sine Par Brugs-
genstande, han forvarede sin Hornkam
som en herlig Ting. JVJens.MD.ii. Vi Par

Mand. AchtonFriis.AJ. 159. et par ord,
nogle faa ord; en kort bemærkning. Nysted.
Rhetor.37. Disse Par Ord kunne vel være
tilstrækkelige. Hauch.DV.II.9. Brandes.V.
243. se ogs.u. Ord 2.3. et par stykker,
se Stykke.

|| (1. br.) i forb. m. f aa. (nogle af)
Bogstaverne i Lexiconner . . have blot et

Par faaOrd under sig.Kierk.P.II.139.*hyem
vilde

I
vel plyndre Eremiten for hansKlæd-

10 ning . . og faa | Par Bøger. UBirkedaUStSpr
O.Nr.76.25).\\om lussinger olgn. for din ufor-
skammede Mund faar (du) et par Ørfigen
eller to (ligesom det kand falde sig til).

Holb.Kandst.IV.2. Hold KæftI Hvis du pjæ-
ver (o : tuder), skal du straks faa et Par paa
Snosken. Bers.G.184. et par flade, et par
paa kassen, et par lussinger olgn., se flad

(1.2), Kasse (1.3.7), Lussing (2). |t
i (side-

ordnet) forb. m. (adjektivisk) num., dels (jf.
20 ovf. 1. 12) m. tilføjelse eller tre (i alm. stillet

efter det subst., hvortil Par er knyttet): et
Konsortium, hvis Tilgodehavende beløb
sig til et Par eller tre Millioner. EBrand.
(Tilsk.1908.633). de generer sig ikke for
at gaa et Par Mil eller tre. CEw.Æ. VII.
37. MylErich.NS.108. jf.: Af Mangel paa
Konst-ord har jeg været nød til at smidde
mig selv et Par eller flere. Høysg.S.aG^.
dels m. num., der betegner tiere, tilknyttet ved

30 og (især ved aldersangivelse: et par og tyve,
i begyndelsen af tyverne osv.). Jeg var en
Snes Aar, eller et Par og Tyve var jeg
vel. Drachm.UB.3. (han var) ungdomme-
lig til Trods for sine Par og fyrretyve
Asir. KLars.SpP.7. SvLa.HS.25. jf.: som
par og tyveaarig Knægt.ELars.GEF.I.125.

II. par, adj. se I. Par 1.3 og 2.

Parabel, en. [pa'ra-'b(8)l] (tidligere ogs.

(m. gr.-lat. form) Parabole. LTid.1739.460.
40 Leth.(1800)). &es<./".-b(e)Ien; fit. -bier. {ænyd.

parabel (parabol); (gennem ty. parabel) fra
mlat. parabpla, lignelse, ord, lat. parabole,
gr. parabole, sammenligning, lignelse, kegle-

snit, a/" ^r. parabållein, sammenligne, egh:
stille ved siden af, dannet af gr. parå, ved
siden af, og bållein, kaste (jf. Ballist^; egl.

sa.ord som Palaver og Parole; jf. parlere)
1) om fortælling, beretning. 1.1) ("CP ell. fagl.)

fortælling i billedlig form; lignelse
50 (2.2); især om Jesu lignelser. LTid.1742.231.

Parablen om den rige og den fattige Mand.
Blich.(1920).IX.209. VVed.BKlSl. Rubmo.
HCA.65. 1.2) (jf. I. Legende 2; wm især dial.)

upaalidelig, usandfærdig fortælling;
sladder-, løgnehistorie; krønike. Et
og Andet (i aviserne) kan være Løgn og
Parabel, (men) det Meste er sandt og har
sin Rigtighed. Schack. 211. JPJac.1.226.
Staun.UD.17.285. Feilb. OrdbS.(Sjæll.,Fyn

60 ofl.). 2)(mat.,fy8.) krum linie (keglesnit),
hvis punkter ligger lige langt fra et fast

punkt (brændpunktet) og en fast linie (lede-

linien). LTid.1739.46d. Paulsen. 1.339.
||

hertil bl. a. Parabel-drager (drager (2) , hvis

over- ell. underdel har parabelform (mods.
Paralleldrager olgn.). Sal.III.675).
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Parade, en. [pa'ra'98] flt. -r.i fra fr.

parade, sp. parada; til sp. parar, gøre rede,

udsmykke, standse, lat. parare (se I. parere,

parat^, i bet. 1 tillige m. tilknytning til II,

parere (1))

1) fj/. paradere^ som udtr. for ydre frem-
træden etl. tilskuestillen. 1.1) i al alm., som
udtr. for, at noget fremtræder til besku-

else, tager sig (godt, smukt, prægtigt) ud:
udstilling (til beskuelse); navnlig m. præg-
nant bet.: fordelagtig, prægtig frern-
træden; stads; pragt; prunk; nu vist

kun (især, m. tilknytning til bet. 1.2, i forb.

som stille (noget) til p aradej om stad-
selig fremtræden uden tilsvarende
virkelig værdi, fremstilling af noget (blot)

for et syns skyld olgn. *Naturen giver ey
omsonst (sine) Gaver . . jDenSoel paaHim-
melen har sat

|
Ey for Parade eene,

|

Dens Glantz ey eene er Zirat, | Men maa
og Verden tiene.Holb.Skiemt.G3*'. dersom
man vilde kuns have et Uhr til Parade .

.

kunde man lade det blive som det var
(o: med ødelagte hjul).JSneed.VI.264. VSO.

Din Sorg er Parade-Sorg, din Glæde Pa-
rade-Glæde, alting Parade og Facade.Ber^-
stedt.A.124. jf. bet. I.2: de Romerske Liv-
Tropper . . underholdes heller til Stats o
Parade end til Nytte. Holb.Herod.205. j
bet. 1.3: Storstuen, hvor Brudesengen staar

paa Fa.ra.ae. FMøll.II.19. || tidligere især i

forb. som give, gøre, have parade,
tage sig (prægtigt) ud. *Jeg dette til hans
Vers kun sige kand, her Skriveri

|
At i

en Ramme net sligt staar. Parade giver.

Holb.Paars.293. De begynde . . at leege
nogle Julelæge, som kand giøre best Pa-
rade paa Theatro. Og kand indrettes med
Musiqve og Optog. JRPaulli.JM.38. min
Kramboed skal i . . indrette at dend kand
have Va.vaåe.Phønixb.TC.II.Nr.6.5. det der
§iør den falske Parade og Anseelse i Yei-
en. Mossin. MoralskCosmologie. 2. stk.(1757).

titelblad. VSO. 1.2) ^ fremstilling af
tropper (i særlig opstilling, med pudsede
vaaben, bedste uniform) ell. (paa orlogs-

skib) af mandskabet til inspektion (jf.

Heste-, Renlighedsparade samt Hær-skue,
-synj; ogs. om mandskabs opstilling til og
deltagelse i en vis tjenesteforretning (delta-

gelse i gudstjeneste ell. militær begravelse,

honnør for kongelige personer osv. ; jf. Kirke-,
Lig-, Lønnings-, Sørge-, Vagtparade^; der-

efter ogs. (konkr.) om saaledes optrædende
troppeafdeling (jf.hig-, Lønnings-, Sør-
ge-, Vagtparade;. Moth.PSO. Klokken 9.

begyndte Regimenterne at marskere (ud
paa den tilfrosne flod), og satte sig udi en
skiøn Parade i en langagtig Kreds. LTid.
1727.U2. Han skal tilholde een af Offi-

ciererne at møde om Morgenen paa Hol-
men ved Paraden. Søkrigs A.(1752). §656.
Den sidste Parade. Drachm.SH. 52. Det
gælder om at være tilstrækkelig fint pud-
set til at kunne tage Paraden, d.v. s slippe
frelst igennem Eftersynet af Udrustnin-

gen. i)SU5'i8.54. Scheller.MarO. ).3) (for-
æld.) om det forhold, at en fornem person
(ofte i et særligt, pragtfuldt værelse, jf. Pa-
rade-gemak, -kammerj modtager gæster,

siddende ell. liggende paa en (pragt)seng
(jf.

Paradesengj, ell. at en fornem persons hg
ligger til skue inden begravelsen; ligparade
(2) ; ogs. m. overgang til konkr. bet. om den
herved anvendte (parade) seng. (især i

io forb. ligge paa paradel nu var der
død en Greve, deri Byen (d: Odense), han
laae paa Parade, en stor Træ-Forhøining
overtrukket med sort Klæde bar Kisten.
HCAnd.L.25. Gvlb.V.246. 1.4) (jæg.J

ud-
stilling af vildtet i ordnet række efter en
klapjagt. Frem.^/4192 7.omslag.2. overskri-
de paraden, se w. overskride l.i.

2) (jf. I. parere 2; rid.) en af rytteren

fremkaldt standsning (hel parade) ell.

20 nedsættelse (halv parade) af hestens be-
vægelse(s-hastighed); især i forb. sive
hesten (hel, halv) parade. Meyer.^ idræts
B.II.821.

3) (jf. Kontra-, Kvart-, Kvintparade samt
I. parere 3; især ^ ell. fægt.) bevægelse
med vaabnet til afværgelse af mod-
standerens hug ell. stød. Moth.P30. JP
Jac.I.50. Gymn.II.166.

\\
(sport.) i kricket.

Ikke enhver Bold kan slaas. Mange Bolde
30 maa Slaaeren møde med en Parade. Denne

bestaar i, at man . . ved en rask Bevæ-
gelse i Haandleddene fører Boldtræet frem
mod Bolden. Gymn.II.69. \\ overf., om ytring
(svar), hvormed man (hurtigt, elegant) for-
svarer sig imod, afværger en andens angreb.

der var bleven gjort Udfald og foretaget
Parader, man havde søgt at blotte Mod-
parten og dække sig seiY.BJahnNielsen.
Landet i Vaade.(1903).30. PLevin.S.48.

40 Parade-, i ssgr. især (^) til Parade
1(2); fx. (foruden de ndf. anførte): Pa-
rade-dag, -kolonne, -opstilling, -roning,
-skridt; endvidere betegnelser for det ved en
parade anvendte udstyr: Parade-benklæder,
-bukser, -dragt, -skjorte, -tøj, -udstyr, -uni-

form o/?, -bænk, en. [l.i] (nu 1. br.) bænk
(paa et stærkt befærdet sted), hvorfra man
kan se paa de forbipasserende ; spec. om bæn-
kene inden for indgangen fil Frederiksberg

50 have:CBernh.IX.76. CMøll.PF.364. -nsu.r,
en. [l.i] spec. (nu næppe br.) om paaklædt
figur (dukke) foran en fjællebod olgn. S&B.
g;eniak, et. [I.3] (jf.-ksLmmer; foræld.)

pragtfuldt værelse (hos fyrstelig person) til

ceremoniel modtagelse ell. til ligparade (2).

EPont.Atlas.II.100. SaUXV.908. -hest,
en. (jf. -hingst; hest, der ammendes af inspi-

cerende officer ell. især fyrstelig person ved
en (militær) parade, ell. som (ved fyrstelig

60 ligparade) føres i ligtoget (efter ligvognen);

ogs. i videre bet. om hest, der er skikket til

at bruges ved festlige optog, er dresseret til

at bevæge sig i adstadig gangart olgn. Kle-

venf.RJ.212. NKKrist.DD.102. jf.: Para-
dehesten „Parmo'*. Drachm.(Morgenbladet.
^^/i2 1879. l.sp.l ; satirisk digt omCarl(Parmo)



479 Paradehin^st Paradis 480

Ploug).
II (jf. -rolle; teat; nu næppe hr.)

skuespil ell. rolle, der først og fremmest giver

skuespilleren lejlighed til at brillere. Rahb.E.
11.52. Heib.Fros.VI.358. \\ C„i daglig Tale."

VSO.; nu næppe br.) person, der (kun) gør
indtryk ved et smukt ydre, dannet væsen olgn.

VSO. -hingst, en. (jf. -hest;. Ing.KE.II.
225. -lins, et. [l.i] (gart.) væksthus med
salgsudstilling af (dekorativt opstillede) plan-
ter. Haveh'L.^II.546. -]i.aarde, en. (jf.
GallakaardeJ kaarde, der hører til (en offi-

cers) paradeudstyr, bæres til pynt (og ikke

er bestemt til at anvendes som vaaben). PalM.
IL.III.278. JLange.1.273. -liammer, et.

[1.3] (jf -gemak; nu næppe br.). vAph.(1759).
JBaden.FrO. -marcli, en. (især ^) en
(ved parade anvendt) marchform med stram
holdning, stærkere fremstrækning (og løftning)

af foden end ved alm. march (i Danmark ind-
til 1837 foreskreven som march med 90 skridt

i minuttet). ExercArtil.(180é).116. Scheller.

MarO. spøg.: Madam B. . . spankede i

stadig Parademarch e paa sine Hosesok-
ker ned ad Gangen. Schand.F.444. -nnm-
mer, et. spec. [l.i] (jf. Nummer 4 samt
Bravur-, Glansnummer oZ^w.J om musikalsk,
artistisk præstation olgn., der tager sig sær-

lig flot, pragtfuld ud, ell. (nedsæt.) om hand-
ling, arrangement, der skal blænde, narre ved
et falsk skær af højtidelighed og ægthed, hele
Afstemningen . . hade været et FsLvaåe-
mimmeT.Galsch.SB.272. -plads, en. plads,

hvor tropper (især vagtparade) samles til

parade. LTid.1738.30. Goldschm.V11.407.
S&B.
paradere, v. [pBr^'de-'ra] -ede. vbs.-lng

(se u. bet. 2). (fi/. paradieren, /V. parader;

afl. af Parade) I) (jf. II. parere 1; nu især
gldgs., dial. ell. spøg.) svarende til Parade 1 (i)

:

fremtræde paa en vis (iøjnefaldende) maade;
tage sig ud (paa en vts maade); ofte (ned-
sæt, foragt.) om hvad der fremtræder med
falsk, forloren fornemhed, har præg af ind-
bildskhed, tager sig paafaldende, latterligt ud
olgn.

II
om person, nu skal jeg . . see dig

i Morgen paradere i Halsjernet ved gam-
mel Strand. Skuesp.V.205. Det var den rige
(grevindes) Eqvipage, hvori denne Dame
selv paraderede i sin hele fyldige Person.
BlochSuhr.ÆS.lV.ll. Brande8.J.60. OrdbS.
(sjæll.). spec. i forb. paradere med noget,
fremvise noget (paa indbildsk vis); lade noget
fremtræde paa en iøjnefaldende maade; ogs.

(især dial.): staa ell. gaa med noget (især:

have noget i hænderne), der vækker opsigt,

er paafaldende, latterligt olgn. Heib.Poet.VI.
251. Her fører han Ordets Klinge med .

.

Elegance . . og det uden nogensinde at
paradere med sin Færdighed. 5ran(fes. FJ7.
415. hvorfor . . staar du da her og para-
derer med Koen (o: hvis den ikke skal sæl-

ges)? JVJens.NH.i88. jeg vil ikke gaa og
paradere med den paraply

j OrdbS.JSjæll.,
Fyn).

II
om ting, især om hvad der er op-

stillet paa række, til skue olgn. (byen) pa-
raderer meget skiønt langt ira. Seidelin.

135. det skjulte Sølvtøi kom atter for
Dagen, Bægere, Kander og Lysestager
paraderede som før paa Middagsbordet.
Etlar.DV.87. Fanen skulde paradere ved
Baaren. JernbaneT.^^/8l934.9.sp.3. 2) ^ud-
føre ell. deltage i en (militær) pa-
rade (1.2); bevæge sig i parademarch.
Prahl.ST.11.4. Jeg skulde lade Borger-
skabet (o: borgervæbningen) paradere for

10 ham (o: den rige baron Goldkalb). Heib.Poet.

V.184. det paalægges (kun) Cavalleristen
at bære Handsker til Paradering, ved Re-
vuer og andre Høitideligheder. MR.1831.
107. Scheller.MarO.\\]iertil Paraderings-rulle
(o: fortegnelse over aet mandskab, der skal

udføre parade, betjene salutkanoner olgn.Bar-
denfl.Søm.II.197). 3) (jf. bet. 2 samt Parade-
hest; rid., nu næppe br.) om hest: bevæge
sig i kunstig, ved dressur indøvet gangart.

20 JBaden.FrO.
Parade-rolle, en. [l.i] (jf. -hest sluin.

samt Glansrolle; teat.) rolle, der (først ug
fremmest) giver en skuespiller lejlighed til at

brillere. Dania.III.235. -seng:, en. [1.3]

(især om tidligere tiders forhold). Moth.P30.
Sal?XV.908. (jf. Ligparade 2) om pragt-

fuld ligseng: EPont.Atlas.lL345. Ing.EF.
11.269.
Paradig^ma eZ2.Paradis;nie, et. [pB-

30 rB'diqma, -'diqma] flt. -digm(a)er ell. (nu sj.)

m.gr.-lat. form paradigmata (LTid.1754.296.

jf. JBaden.FrO. Saaby.''), (fra lat. para-
digma, gr. parådeigma, af gr. parå, ved
siden af, og deigma, prøve; lU ell. gram.;

jf. Mønsterord) (mønstergyldigt) eks-
empel; mønster; spec. (gram.): bøjnings-
mønster. JBaden.Gram.127. Lad os . .be-
tragte vort Forhold som et Paradigma
paa et Ægteskab. SvLa.BG.134.

40 Paradis, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en
(Clitau.PT.132. Langebek.Breve.31). ['pBrB-

idi-'s, ^pa'Tv-]^araåis.Høysg.AG.41. flt.(l. br.)

-er (især i bet. 2.1 : Brors.81. Bagges.DV.I.
188. Heib.Poet.IV.163. HBrix.(GadsMag.
1933.576)) ell. (sj.) -e (i bet. 2.2: ChrMøll.
RS.I.120). {æda. d. s. (AM.), run. d. s., sen.

oldn. paradis, f., ty. paradies, n., eng. para-
dise, fr. paradis; fra lat. paradisus, gr. pa-
rådeisos; vistnok opr. persisk ord m. bet.:

50 indhegning, dyrehave
\\

(uden for bet. 2.1^

især anv. uden art, m. overgang til propr.)

1) (relig.) om Adam og Evas første op-
holdssted: Eden (s have); if. sen.-jød. fore-

stillinger ogs. om (ell. identisk med) de (sa-
lige) troendes opholdssted efter døden
(ved himmelens fjerneste rand (i øst) ell. i

himmelen selv); himmel(en) (2.i); himme-
rig (1). Jesus sagde . .: sandelig siger jeg
dig, i Dag skal du være med mig i Pa-

eoradis (1907: Paradiset). Luc.23.43. nu har
jeg fundet ud hvad det (o : Jeppes opholds-

sted paa baronens slot) er, det er et andet
Liv, det er Paradiis, det er Himmerig.
Holb.Jep.II.l. *Giennem de favre

|
Riger

paa Jorden |
Gaae vi til Paradis med

Sang. Ing.RSE.Vn.233. *Med Glands op-



481 Paradis Paradisfag^l 482

I

dukker Sol igjen | Fra Paradiset i Østen.
8m8t.242. min stakkels Søn . . omkom paa
en Gemsejagt — Gud glæde ham i sit

Paradiisl Heib.Poet.il.10. Yoy mig (o: kong
Valdemar) kan Gud beholde Paradiis,

|

Blot han vil lade mig beholde Gurre Isa.

Syv8.1S2. *(Eva) kasted ned sig for Che-
rubens Fod, |

Der holdt fra Paradisets
aabne Porte |

Med Flammesværdet hver
en Skabning hoviQ. FalM..TreD.265. Sal''

XYIII.862. jf. Paradisfugl (1): 'Saa skiøn
som Paradisets Fugl,

|
Med lange lyse

Vingers Guld. Oehl.É0.152.
||
paradisets

have (if. Edens have u. Eden \). HCAnd.
V.186. FalM.(1909).I.479. det tabte pa-
radis (ofte m. tanke paa Miltons „Paradise
Lost'' (1667), jf.Bagge8.DV.1.200. NMøll.
VLitt.11.692/jr.) Drachm.V.482. jf.: *hvad
vi af Paradiset | Har ved Adams Fald for-

liset,
I
Atter spirer frem og groer. Timm.

ChristeligeSange.(1852).86. især uegl., se bet.

2.1.
Il

i sammenligninger, talem. Hos Fru
Staél Holstein i Coppet levede jeg som
Adam i Paradis. Oehl.Er.1.131. Han er, som
han var i Paradiis (i>: om meget glad per-

son).ySO. Rich.1.50. hvor længe var
Adam i paradis? (spøg.) som (beklagende)
udtr. for, at noget godt (en lykkelig tilstand)

kun varer en kort tid. Moth.PSO. *Alting
vexler — Adam er Beviset;

|
Hvor længe

var vel han i PsiTadisetl PalM.1.84. jf.:
Hvor lenge var Abraham i Paradiis ?B^oZ&.

Jep.IV.l.

2) overf. 2.t) om (opholdssted med)
forhold, der minder om paradis (1);

Eden (2); himmerig (2); himmel (2.3).

(især som præd., i udtr. som være et pa-
radis (for en), være ens paradis), det
slags Folk, som man kalder Galanter, de
har ret Deres Paradis her i denne Bye.
Kom Grønneg.II.117. Egnen herude er nu
et sandt Paradiis. Æ;M;.(JW4;.i 7.550. *øde
Ørkner skabes | Hvor skiønne Paradiser
stod'. Storm.SD.lOl. Blich.(1920).III.137.
*Byen Veile . . | Der for det jydske Para-
diis har Ord. PalM.IY.10. Ny-Skotland vil

. . blive mere og mere vildtrigt og et Jæ-
gernes Pzxviåis.NaturensY.1915.285. || i sær-
lige forb. *naar (hustruen) er fornuftig,
from og viis,

| Saa giør hun af hans Huus
et Jordisk Paradiis. Helt.Poet.54. Ew.
(1914).IIL133. Hamborg, som efter hans
Mening var et Paradis paa Jorå.Buchh.
FD.105. jf.u.bet.l: mit Hjerte hang ved
Italien, som et for mig tabt Paradiis,
hvorhen jeg aldrig mere skulde komme.
HCAnd.XI.218. Langsomt (er man) inden-
for Begynderundervisningen (o: ved svøm-
ning) ved at genvinde det tabte Paradis.
Folkeskolen.l9S0.354.sp.l. 2.2) (jf. Maane 4;
om (øverste felt i) en (paa jorden tegnet)

figur med forsk, felter, anv. ved børne-
leg med hinkesten; ogs. f^/. Paradisspil j som
navn paa legen, (især i forb. hoppe pa-
radis, ogs. hoppe i (FrGrundtv.LK.196.
NJeppesen.F.102) ell. til paradis (Sal.^

XYIII.862), spille (Bang.T.37. CMøll.
PF.445), hinke paradis (8eu.hmke2)).
FremtidensNytaarsgave.1869.120. Han kun-
de springe som en Kakerlak over Pa-
radisets ^tiegeT.ZakNiels.GY.141. Frist.

BRL.254/f.542/f. hun saa ikke stort ældre
ud, end at hun for en Maaned siden kunde
have hoppet Paradis paa Fortovet. JacFa-
ludan.TS.108. 2.3) {efter tilsvarende anv. i

10 ty., fr., mlat.) f aalleri (2) i teater. *(gal-

leriet) fordum blev, paa Grund af Høiden,
priset

I
Med det brillante Navn af „Para-

disef*. Heib.Poet.IX. 451. 2.4) (l.br.) iffær

m. h. t. udenlandske forhold, om aaben for-
hal ell. plads foran en (dom)kirke. Jørg.
Liv.YIl.107. jf.HMatthies8.Gader.ll7. 2.5)

{glda. d. s.) som stednavn, navn paa
værtshus olgn. jeg har aldrig . . hørt, at en
Vert i Paradiis har haft Samvittig h ed. ^o/6.

20 11J.I.7. smst.Y.ll(jf.Werl.Holb.ni3. Hol-
bergA årbog. 1920. 70). TelefB.1934.8p.l520.

jf. HMatthiess.Gader.il 7.

Paradis-, i ssgr. ['pBrBdis-, 'paTBdis-]

(nu næppe br. Paradise*. *Himmel-Fryd og
Paradise-Smag. Graah.FT.II.122). især til

Paradis 1, spec. i navne paa dyr, frugter osv.,

i alm. fra fremmede, fjerne lande, m. straa-

lende farver olgn. Q foruden de ndf. anførte
kan nævnes en del (især relig., poet.) ssgr.

30 som Paradis-drøm, -flod, -forestilling, -fryd,

-glans, -haab, -lys, -minde, -mur, -port,

-tilstand ofl. \ -abiId, en. (jf. -æble samt
Abild 2; poet.) om stor orangefrugt (af Citrus

decumana). *tre Matroser . . var just komne
hjem fra fremmede Land. | Deres Trøier
var af Silke, deres Kiste var tung . .

|
Med

Paradis-Abild de spillede Bold.Winth.lY.
216.
paradiselig:, adj. [pBrB'di'sGli] (sj.)

40 adj. til Paradis: paradisisk, ingen Slags-

maal, ingen Lejermaall Hvilke paradise-
lige Tilstandel Aakj.HS. 424. Karupaaens
paradiseligt grønne Enge.sa.FDD.71.
Paradis-en li e, en. (jf. -finke samt

ty. paradieswitwe) \ den tropiske væver-

fugl Yidua paradisea; enke (LS.s). Brehm.
FL.241. Wiese.T.I.126. -esprit, en. (fagl.)

esprit (S) af paradisfuglens fjer. FrPoulsen.
F.21. -figen, en. T frugt af en art ba-

50 nantræ. YareL.^77. -finke, en. \ d. s. s.

-enke. Larsen, -fisk, en. Jf 1) (nu næppe
br.) den tropiske saltvandsfisk Folynemus pa-
radisus. Cuvier.Dyrhist.1.397. 2) pragtfuldt
farvet (kinesisk) ftsk af de labyrintgælledes

familie, Macropodus viridi-auratus. Brehm.
Krybd.260. BøvP.II.224. -frngtdne, en.

\ frugtduen Columba puleherrima. Wiese,
T.1.530. -fr», et. (fagl.) d. s. s. -korn. Hag.
YIII.17. -fngl, en. {ænyd. d. s.) 1) (jf.

60 -krage, -skade samt Kraveparadisfuglj \
navn paa tropiske fugle af familien Fara-
diseidæ (med pragtfulde farver og ejendom-
melige fjerprydelser, lange nakke- ell. halefjer

olgn.), især om den i Europa først kendte art

Paradisea apoda L. Holb.Jul.12sc. Paradiis-
fuglen breder sin Vifte og driver som en

XVI. Rentrykt </< i936 81
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himmelsk Seiler for Ymden.HauchJ.358.
Brehm.DL.m3.206ff. 2) (astr.) i hest. f.

navn paa stjernebillede i nærheden af sydpo-

len. Bugge.Åstr.5. SaUXVIII.865. -have,
en. (jf. paradisets have u. Paradis 1 ; relig.,

poet). lng.BSE.VII.234. || til Paradis 2.1.

Grundtv.SS.III.448. *Du (o: gud) . . bæn-
ker den fattigste Skælm om dit Bord

|
i

den jordiske Paradishave. £>rachm.GG.21.

t -holt, et. d. 8. 8. -træ 1. vAph.Nath.1.88.
paradii^isk, adj. [pBrB'di-'sis^] (jf. pa-

radiselig; især m) adj. til Paradis (1): som
hører hjemme i, bærer præg af para-
dis, min Herre (der forfatter begravelses-

vers) er her det samme, som Paven er i

Rom, udi hvis Magt det er at publicere
Paradisiske Rangs-Forordninger.ifoZ6.LS/c.
II. 2. Blich.(1920).y. 105.

jf.
Paradisko-

stume: *Skal jeg vise mig | i paradisisk
"i^øgenheå. Drachm.100lN.77. Pont.D.67.

jf.: (vi) vandrede op og ned ad strand-
bredden og tog solbad, nerrerne til højre
og damerne til venstre, og med paradisisk
kort afstand imellem. Bjortø.DG.146.

\\

især (jf. Paradis 2.i^: lykkelig, skøn osv., som
man tænker sig paradis; himmelsk; salig;
vidunderlig, de Ødelæggelser, hvormed
man nu fra forskiellige Kanter truer disse
paradisiske Egne. FrSneed.I.187. Ceylon,
hvor der maa være paradisisk deiligt.

HCAnd.Breve.II.718. Schand.O.II.316.
Paradis -kerne, en. (dial.) d. s. s.

-korn. FolkLægemJL12. AarbVejle.1920.68.
-kong^e, en. (nu næppe br.)% (konge)para-
disfuglen Cicinnurus regius. Cuvier.Dyrhist.
1.222. -korn, et. {æda. d. s. (AM.) ;jf. -frø,

-kerne; fagl.) frø af den med kardemomme-
planten beslægtede planteAmomum melegueta;
stor kardemomme; GranaParadisi. Moth.P30.
JPJac.1.52. MentzO.Pl.222. -kostume,
et. (jf. paradisisk (nøgenhed) samt Adams-
kostume; l.br.) nøgen, afklædt tilstand, (især

i forb. m.præp. i). JakSchmidt.SP.41. -kra-
5e, en. \ d. 8. s. -skade. Sal. XIV. 22.
eg, en. [2.2] d. s. s. -spU. S&B. Krist.

BBL.543. -mandfald, en. (ikke i alm.
spr.) d. s. 8. Himmerigsmundfuld. Kyklopen
. . giemde Odysseus til sidst som en „Pa-
radis - Mundfuld". Grundtv. Dansk. III. 549.
-rod, en. (jf. -stamme; gart.) rod afpara-
disæbletræ. Dværgtræer paa Paradisrod.ila-
ven.l926.173.8p.2. -skade, en.(jf.-^v2ige)

\ paradisfugl af slægten Astropxa. Brehm.
ÉL.286. Paradisskaden (hvis lange) Hale
minder om Skadens. BøvP.II.549. -spil,
et. [2.2] (jf. -leg). *de jublende Smaa,
som . . sprang|iParadisspillet.-ffaaZwnd.5^6.
-stamme, en. (jf. -rod; gart) stamme af
paradisæbletræ. CollO. -stol, en. (nu næppe
br.) magelig (have)stol (liggestol). Stuck.FO.
166. CEw.F.66. -træ, et. 1) {ænyd. d. s.;jf.
-holt, -ved) Y (ved af) indisk træ, der an-
vendes som røgelse; aloe (2). Pfiug.DP.629.
VareL.^28. 2) (gart.) ^ den tykbladede plante
Crassulaportulacea. Citl918.(OrdbS.). Hjem-
met}^kl930.4.sp.2. 3)(tale8pr.)^paradisæble-

træ, -ved, et. (1. br.) d. s. s. -træ 1. Funke.
(1801).II.253. -vej, en. (relig., poet) om
vejen til salighed, til frelse gennem troen.

*Idag blev vor kjære Frelser fød
| Og Para-

disveien f\inden.Ing.BSE.VII.231. -wble,
et. (jf. -abild samt Jødeæble^ navn paa en
slags (smaa, røde ell. gule) æbler (Pyrus
baccata ofi.). Moth.P30. Røde og gule
som Paradisæbler blinkede (kirsebærrene)

10 mellem Løvet. Baud.KK.82. CMatthies.DF.
11.320.

II
(nu ikke i alm. spr.) om forsk,

(røde) frugter af lign. udseende, som orange

(af Citrus decumana. VSO. MentzO.Pl.l24),
tomat (JTu8ch.341. Sal.XVII.543), jødekir-

sebær (1) (VSO.).
II
hertil (jf. -træ 3; Paradis-

æbletræ.
I. CP Paradoks, et ell. (nu sjældnere)

en (Moth.P30. Oehl.XVII.31. Hauch.IIl.
142. Bang. K. 57. Buchh.Su. 1.353). [pBrB-

20 Id eng s] (nu sj. m. gr.-lat. form Paradoxon.
LTid.1726.822. jf. Meyer.^). ftt -er ell. (nu

j

sj.) -a (jf. Meyer.^). {fra (gr.-)lat. para-
^

doxon, substantiveret intk.-form af (gr.-) <

lat paradoxos, se 1\. paradoks) ytring,
paastand, der strider mod de alm.
gældende anskuelser; især: ytring, der

fremføres i en usædvanlig, overraskende,

forbløffende, overdreven form („sættes paa
spidsen"), saaledes at den (for kontrastvirk-

''^ningens skyld, ofte: af lyst til modsigelse)

føres ud over sin begrundelses yderste grænse;
(næsten) fornuftstridig, overdreven
(paa spidsen sat) ytring, at giøre

og U- dyder til fornødne Ting,
)lu

Laster
er et u-blue og u-rimeligt paradox. Holb.
MTkr.24. Sandheden klinger i vor Tid
ofte som en Fsiradox.Eauch.VII.128. Chri-
stendommen . . er Paradoxet og paa et-

hvert Punkt ]^aradox.Kierk.VI1.182. Er
^ 5 Karret snævrere foroven end forneden,

frembringer Vædsken . . et Bundtryk, der
er større end dens Vægt. Denne Sætning
. . er bleven kaldt for et hydrostatisk Pa-
radoks. Sal.^ XII. 41.

II
(L br.) om tilstand

ell. ting, der (i sin art) synes urimelig,

(næsten) fornuft- ell. naturstridig. Hele
Naturen — hele Tilværelsen — Livet
— er en Paradoks. Drachm.F.I.166. II. pa-
radoks, adj. [pBrB'dcogs] intk. og adv.

50 -t ell. (nu næppe br.) d. s. (Holb.Skiemt.
)(4v. Blich.(1920).XXII.35. Mart.Levnet.I.
53). {fra lat. paradoxos, gr. paradoxos, af
gr. parå, ved siden af, imod, og doxa, me-
ning, lære (sml. ortodoks); ji/. I. Paradoks,
paradoksal; d, nu 1. br.) om ytring olgn.:

som har karakter af et paradoks ; urimelig;
(næsten) fornuftstridig; satpaaspid-
sen. den gemeene Mand (har) icke villet

kiøbe de to første (satirer), thi Materierne
60 ere dem for høje og uforstaaelige, ja hver

Linie fast paradox. Holb.Skiemt.)(6^. Hans
Skrift om Sindsforneromelserne var . .

paradokst ved sin Venden op og ned paa
Foreteelserne. Brandes. XV. 183. det para-

dokst kristelige.VilhAnd.Goe.J1.194. \\ om
tilstand, forhold olgn. Bagge8.1.176. denne
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Forplantningsmaade — som man hidtil

bar anseet for noget Paradoxt. JapSteenstr.

F.iii.
II (jf. Paradoks-jæger, -magerj om

person: som ynder, (ofte) anvender para-
dokser. Han var et meget godt Hoved og
selv en god Kunstner, men paradox og
skiærende i sine Meninger. Oehl.Er.II.74.

Brandes.F.12. GJ paradoksal, adj. [pB-

rBdcog'sa'/] (/"r. paradoxal; arfj. <i/ I. Para-
doks; har i senere tid næsten fortrængt \l.

paradoks) d. s. s. II. paradoks. Meyer.^ lite-

rære Spørgsmaal drøftedes med . . en pa-
radoksal Dristighed. Mantzius.SH.IV.167.

Il
om forhold, ting. et stort og i dette

Landskab (o:Nordgrønland) paradoksalt vir-

kende Koralrev.KnudRasm.G.201. \\ om per-

son, som (ofte) anvender paradokser. HBrix.
DanmarksDigtere.(1925).186. han er saa
paradoksal (i sine udtryk) \ O Para-
doks-jageri, et. [I] (Jf. -jæger) jagen
efter (at anvende) paradokser. Blich.(1920).

XX.23. CP -jæger, en. [I] (jf -mager,
-mand samt -jageri og Jæger 3.2; nu 1. br.)

person, der jager efter, ynder (at anvende)
paradokser. At Raahed og Barbari skulde
være noget Skjønt, har hidindtil Ingen
uden Paradoxjægere paastaaet. jørsf.^r.!.

234. Lehm.II.36. -mager, en. [I] person,

der har paradoksale meninger, (ofte) anven-
der paradokser; paradoksjæger. Schand.O.
11.332. Sal.XIV.23. -mand, en. [I] (sj.)

d. s. Blich.(1920).XX.9.
parafere, v. [pBr^'fe-ra] -ede ell. (nu

sj.) -te (jf Moth.P30). vbs. -ing (s. d.). {fra

fr. parafer, af parafe, underskrift (para-
fering), egl. sa. ord som Paragraf; jf. para-
grafere; emb.) m. h. t. et (af udstederen under-
skrevet) dokument: (med)un derskrive (ved
anbringelse af underskrift under (til højre

for) udstederens underskrift, under en skil-

lende (skraa)streg) til embedsmæssig be-
kræftelse af udfærdigelsens formelle
tilbørlig hed (saaledes at en minister paa
denne maade medunderskriver en af kongen
underskreven lov, en departementschef en af
ministeren underskreven ministeriel bekendt-
gørelse, en fuldmægtig en af kontorchefen
underskreven skrivelse osv.). Instr.^/il703.

(Bruun.FR.II.50). ingen Ordre galt her-
efter uden den var parapheret af Kron-
Frmtzen.Luxd.Dagb.n.309. Alle vigtigere,
kongelige Ordrer angaaende Kronprinsens
Forhold paraferedes af Gehejmeraaderne.
AFriis.BD.II.44. Parafering, en.(emb.)
vbs. til parafere; ogs. om den herved frem-
komne paafegnelse (underskrift). Moth.P30.
BerlTid.V-il926.Aft.5.sp.l.

GP Parafrase, en. [pBr^'fræsa] (nu
"næppe br. Parafras. Stampe.iV.93. FrSneed.
1.268. fParafrasi. Holb.JH.I.135. LTid.
1739.744.1756.365). fit.-r, {fra .^rr. paråphra-
sis, af gr. parå, ved siden af, og phråsis,
udtryk (se I. Frase j) omskrivning {X)\ om-
skrivende fortolkning; omskrivende
oversættelse (især af (et afsnit af) en bog).

hans Paraphrase i solut Stiil over Davids

Psalmer. LTid.1740.226. Anders Sunesens
Parafrase af Skaanske Lov. FJJørg.R.26.

II cT musikstykke, der er bygget (som en fan-
tasi) over motiver fra et andet. MusikL.lI.
173.

Paragraf, en. [pBrB'grBf ; ogs. -'gra-f]

(tidligere ogs. m. lat. form (og bøjning) Para-
graphus. vAph.(1764). (dat.:) Paragrapho.
Holb.Kandst.V.2). flt. -fer. {ty. eng. para-

10 graph, paragraftegn, paragraf, fr. para-
graphe; fra Taf. paragraphus, et S-lignende
tegn til angivelse^ af nyt afsnit, gr. parågra-
phos,para5raphé, egl: tilskrevet (tegn), afgr.
parå, ved siden af, og perf part. a/'gråphein,
skrive (se Autograf, Grafit^j/. paragrafere)
afsnit, afdeling af en (skriftlig) frem-
stilling, i en (trykt) bog olgn. de Græud-
ser, inden for hvilke jeg i ovenstaaende
Paragraph har betragtet (tilbøjeligheden til

20 stærke drikke). Ew.(1914).IV.274. Jeg læ-
ser her i Avisen denne Paragraph: Et
Lyststed . . tjenligt for en liden Familie,
er at faae til Kjøbs eller Le\e.PAHeib.
Sk.1 137. jf.: Tolv Paragrapher om Jens
BsLggesen.Hjort.(bogtitel.l817). \\ nu navn-
lig om afsnit af en systematisk ordnet
fremstilling, som en lærebog ell. (især)

en lov olgn. (se ndf.), i alm. med inddeling
i nummererede (med (paragraftegn og) tal

30 mærkede) afsnit, (i forb. m. flg. talord i alm.
udtrykt ved paragraftegn: § (paragraf) 1 osv.).

Leth.(1800). (i registeret) henvises til para-

fraffer, kun undtagelsesvis til sider. Jesp.

'on.621.
II (jf. Løfteparagraf; jur., polit.)

m.h.t. love olgn. Holb.Kandst. V.2. Hvis (manu-
duktøren) virkelig., kunde, .gøre Paragraf-
ferne til Liv for (de juridiske studenter).FLe-
vin.DG.216. dømme efter lovens paragraf-
fer I j) ara graf fem,spec.(polit.)om den som

40 § 5 i Prag-freden 1866 indførte bestemmelse
om Nordslesvigs afstaaelse til Danmark if.

en fri folkeafstemning. Barfod.F.II.652.
SaUV.734. paragraf otte, spec. om den
som § 8 i Lov Nr. 128 ^Vs 1908 indførte
bestemmelse om en lærers afskedigelse p. gr.

af misforhold til sognets beboere. SaUXVI.
232. jf: Han (o: en lærer) skulde para-
graf ottes (^3 : afsættes). AAnkerstrøm.Naar
Kravene melder sig. (1920). 64. DagNyh.^Vi

50 1925.1.sp.l.
II
<aZcm. klare eW. ordne para-

grafferne olgn., (talespr.) klare en (vanske-
lig) sag; ordne sagen; klare sig (i en vanskelig

situation); „klare ærterne". En Telefon-
opringning til Firmaet kunde maaske klare
Paragraferne. Ekstrabl.^^U1921.3.sp.2. „Lad
os nu se, du klarer Ærterne." — „Du kan
være rolig for, jeg gør, hvad jeg kan." .

.

„Du skal ogsaa nok ordne de Paragraffer.
Bare ikke Far bliver iorhidsigl*^ KMunk.

60 Ordet.(1932).7. paragrafere, v. [pnrB-

gre'fe-ra] -ede. {til Paragraf; jf. parafere)

1) t underskrive; parafere. Til des-
meere Bekræftelse haver Vi dette egen-
hændig underskrevet og ladet paragrafe-
re ved Vores Secretarius. LTia. 1737.210.
Skuesp.V.199. 2) CØ inddele iparagraf-

81*
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fer; indordne i en i paragraffer ind-
delt fremstilling; rubricere. Meyer}
Med Sovjetregeringen i Kreml har Mag-
terne omnyggeligt paragraferede Trakta-

ter, hvor alle Eventualiteter er forudsete.

Hol8tein.Ts.il. Det Nye i disse smaa Me-
sterværker er . . ikke deres netto Tanke-
indhold, det som kan refereres og para-
graferes lærebogsmæssigt. Rubow. LS.231.
Parag^raf-Jnrist, en. (jf. -menneske;
8j.) nedsæt, om en (forbenet) jut-ist, der for
lovens paragraffer glemmer menneskelige hen-

syn. PLevin.DG.217. -menneske, et.

(jf. -jurist; /. br.) nedsæt, om en person,

hvis aandspræg er skematisk, tørt, fornuftbe-
stemt EHenrichs.Mændene fra 48.(1911).60.

-tegn, et. tegnet §. Selmar.^71.

I. Parallel, en. [pBrB'læl'] (f Paral-

(l)ele. LTid.l724.242. Thurah.B.238. Archiv
Søvæsen.1.86. — f m. lat. form (og bøjning)
Parallela, jf. flt. Parallelæ. Sylvius.Geom.
22). flt -ler, {ty. parallel (e), eng. parallel,

fr. paralléle, mlat. paral(l)el(l)a; substan-

tivering af II. parallel)

1) svarende til II. parallel 1. 1.i) (jf. Jævn-
\øhslmie;isærmat.)parallel linie. Sylvius.

Geom.22. JuliusPetersen. ElementærPlan-
geometri.(1870).34. jf. Parallelforbindelse:
Saavel Varmekedler som Pumper kan ar-

bejde baade i Paralel og i Serie. /Swwd-

hedsKollForh.1906.473.
\\ O/. Parallel- cirkel,

-kreds samt Breddeparallél; geogr., ^) bred-

dekreds (parallel med ækvator). ArchivSø-
væsen.1.86. (hvalfangst drives især) paa
begge Sider af 30®'s Parallelen, saavel i

den sydlige som nordlige Hemisphære.
StBille.Gal.IlI.92. Scheller.MarO. 1.2) (jf.
Halvparallel^ »di skytte- ell.færdselsgrav,
der løber parallelt med stillingen; i

tidligere tid spec. om en af angriberen an-
lagt grav, parallel med den angrebne front
JBaden.FrO. MilTeknO. Eørd.GK.114. 1.3)

lineal (2) paa dampmaskine. Sal?
XV.866. 1.4) J" en af de paa et orgel sid-

dende lange trælister, der kan skydes ind
og ud og derved lukke ell. aabne for luft-

tilførslen til pibestokkene. OpfB.^ 111.534.
Drachm.KO.84.

2) (jf. II. parallel 2) forhold, der svarer

til et andet, kan sammenlignes, sidestilles med
dette (tjener til at belyse det olgn.); side-
stykke; tilsvarende forhold ell. eksem-
ja el; ogs. om det saaledes fremtrædende
indbyrdes forhold:

I

sidestillingsforhold;
arallelforhold; sammenligningsfor-
old; vurderende sammenligning; si-

destillende prøvelse, (nu især (m. til-

knytning til bet. l.ij i udtr. som være, danne,
søge, finde en parallel til, drage (en) pa-
rallel(ler) imellem olgn.). en Paralele imel-
lem Skilder-Konsten og Poesien. L Tid.
1724.242. Ingen Paralléle synes maaskee
paa første Øiekast mere burlesk end denne,
at ligne de gamle Romere . . med vore
bløde . . qvindagtige Kiøbenhavnere. Tode.

V.285. Jeg har her draget en Parallel

mellem Faust og Nureddin, Wagner og
Nureddin. Brandes. XIII. 407. i det kel-
tiske Vesteuropa (finder vi) de nærmeste
Paralleler til vore jyske Oldtidsagre. Tilsk.

1934.11.304. om parallelsted (paralleltekst):

Biblia, Det er Den gandske Heil. Skriftes
Bøger . . med mange Paralleler (1819:
Parallelsted erj . . ioTsyneåe. Bibelen, titel-

blad(Chr.Vl). Borrebye.TF.688. || sætte
10 (noget), staa i parallel med olgn., (jf.

parallelisere; nu næppe br.) sætte, staa i

ligning (2.2), klasse, niveau, plan med. En
artig og høflig Abbé bliver sat i Paralel
med en grov ogu-behøvletMarqvis.Z/Tid.
1732.439. en Ret, der .. stod i ParaUel
med en Krigs-Ret. Stampe.1.35. det andet
Parti betragter Lænkehunden i Parallel
med Tfaltzgreyen. PAHeib.US.122. Rud
Bay.EP.1.122. H (jf Oktavparallel; J^ stem-

20 me, der gaar parallelt med en anden. HPa-
numB.ML.530.

II. parallel, adj. [pBrB'læl'] (tidligere

til dels ubøjeligt: Straalerne derfra kastis

Parallel. LTid.1726.796). {ty.eng.d.s., /"npa-
ralléle; fra k<. paralielus, pr. parålleios,

^f 9T- parå, ved siden af, og allélo-, gensidig

Callélus, hinanden)) 1) (især mat.) om (ret-

nings)linie: som overalt har samme afstand
fra en anden (ell. dennes tænkte fortsættelse);

30 som har samme retning som en anden (i

alm.: uden at falde sammem med denne);
jævnløbende; sideløbende, (især i forb.
m. præp. med, tidligere ogs. ad (LTid.1733.
313), til (Sylvius.Geom.49)). LTid.1724.
757. man trækker (linien) BH parallel
med DG. Kraft(KSel8kSkr. 111.214). den
paralléle Stilling, hvori en Armees Front
er ligeløbende med den iiendthge. Mil
TeknO.281. Geom..28. parallelle Kurver og

4Q Flader. SaUXVIlI.872. jf Parallelgaard:
en Gaard med to parallelle Længer. -FW-
landsmus.71. || billedl. dine og mine Veje
.. hørte op at løbe paralléle. OEode-^/S^M-
denterbogen.(1896).320). || forskydes pa-
rallelt med sig selv, forskydes i ubrudt
fortsættelse af sine yderlinier. SafXVIII.
872. 2) C3 som danner en parallel (2)^

et sidestykke til, modsvarer noget andet;
sideløbende; (i art) tilsvarende; mod-

so svarende, (han) gaaer parallel (nu: pa-
rallelt med) vor Tidsalders største Tæn-
kere, dog saaledes at han kryber i Stø-
vet, medens de svæve i Ætheren. jørsf.

Br.I.188. en Samling Vers af buddhi-
stisk Oprindelse, af hvilke største Delen
var kendte i paralléle Former paa Buddhis-
mens almindelige Sprog Pali. VilhThoms.
Afh. 111.300.

II J" to parallelt gaaende
Stemmer. HPanumB.ML.530. parallelle

60 oktaver, se u. Oktav 1. jf. Paralleltone-

art: til hver Durskala svarer der en saa-

kaldt parallel Mo\skal&.EAbrah.T.102.
parallel-, i ssgr. især (mat. og Øj til

II. parallel 1; saaledes — foruden de ndf. an-

førte — flere let forstaaelige ell. mere tilfæl-

dige ssgr. som Parallel-forhold, -gade, -linie,
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-side, -sidet, -stang ofl. samt — til dels

vekslende m. adverbiel t'form og m. overgang
til usammensat forb.— i part. adj. som paral-

lel(t)-liggende, -løbende, -stillet ofl. -an-
g^reb, et. ^ frontalangreb, der føres jævnt
over hele fronten. Sal.VII.184. -bevæ-
It^else, en. 1) bevægelse ad parallelle ba-

ner, til dels ogs. ad baner, der ligger i hin-

andens forlængelse (jf. -fileklo, -hammer,
-saks, -skruestik/ Scheller.MarO. Sakse
med Parallelbevægelse af Kæberne (kal-

des) FsLrallelsakse. Hannover. Tekn. 195. 2)

[II.2] (jf. -føring^ J" d. s. s. lige bevægelse
(se V. lige I.2;. EAbrah.T.96. -bælg, en.

(fagl.) bælg (1.2.2), der bestaar af to, med
læder forbundne, parallelle træplader. Han-
nover.Tekn.130. -cirkel, en. spec. (astr.,

geogr.) om de med ækvator parallelle (lille)-

cirkler paa himmelen ell. (jf. -kreds og I.

Parallel I.1 slutn.) paa jorden. vAph.(1759).
SaVXyiII.871. -drag:er, en. (git-

ter)drager, hvis over- og underkant er paral-
lelle (mods. Parabeldrager olgn.). OpfB.*^
IV.134.

t parallelere, v. til II. parallel 2:

d. s. s. parallelisere. Bagges.DV.1.26.
Parallel-fil(e)klo, en.i^flleklo, hvis

kæber har parallelbevægelse. TeknMarO.
Hej, en. spec. (fagl.) fløj (1.6) paa bro,

tder løber parallelt med broens midtlinie. Sal.

YI.748. -forbinde, v. vbs. -else (s. d.).

(jf. -indskyde; fagl.) forbinde (elektriske

lamper, elementer olgn.) i sideordnet opstil-

ling (med direkte strømtilførsel til hver en-

kelt lampe osv.; mods. Serie/ TeknMarO.
•forbindelse, en. (jf. -indskydning og
I. Parallel l.i; fagl.) vbs. til -forbinde; ogs.

cm den hermed betegnede sideordnede opstil-

lingsform (forbindelse). Lamper i Paral-
lelforbindelse. Scheller.MarO. OpfB.^IV.
662. -forskydning, en. (mat.) forskyd-
ning af en figur efter parallelle linier ud
fra figurens punkter. Sal.XIV.32. -foring,
en. spec. [II.2] J": d. s. s. -bevægelse 2.

EAbrah.T.96. -gaard, en. (jf. II. paral-
lel 1 ; bygn.). Den oprindelige Gaardtype
for Thy er den tolængede Gaard, som vi
vil kalde Parallelgaarden, idet den bestaar
af 2 Længer, der begge vender i samme
Retning, ligger solret. AarbThisted.1925.
76. Frilandsmus.lO. -galleri, et. spec.

^ om en langs en befæstnings beklædnings-
mur opført overhvælvet gang, hvorfra den
udenfor liggende befæstningsgrav kan besky-
des. Sal.II.783. -hammer, en. ^ (ma-
skin)hammer, hvis klods føres lige op og
ned (med parallelbevægelse); vertikalhammer;
faldhammer. Wagn.Tekn.129. -indskyde,
V. vbs. -ning (s. d.). (fagl.) indsætte (lampe
olgn.) i parallelforbindelse, elektriske Appa-
rater (kan) være parallelindskudte.Lawcf60.
III.771. -indskydning, en. (fagl.) vbs.

til -indskyde; ogs. om den herved fremkomne
parallelforbindelse. OpfB.^I.200.

CP parallelisere, v. [pBrBlæli'se'ro]
-ede. vbs. -mg. {fra fr. paralleliser; til II.

parallel 2; jf. sætte i parallel u. I. Parallel
2 samt parallelere) som betegnelse for (sam-
menlignende) vurdering af noget, der er jævn-
byrdigt, parallelt: anføre, opstille side
om side; sidestille; jævnstille; lige-
stille. Meyer. ^ (elskoven) var parallelise-

ret (Brandes.lV.83: fremstillet jævnsides^
med Sympathien som vi forefinde den
udenfor Menneskeverdenen. £rand««.jE.P8.

10 (Grimms) „Deutsche Grammatik" er . . en
på historisk baggrund bygget, parallelise-
rende fremstilling af alle ældre og yngre
fotisk- germanske sprogs bygning. Vilh
'homs.Afh.I.61. Parallelisme, en. [pB-

rBlæ'lisma, -la'lisma] (tidligere ogs. (m. lat.

form) Parallelismus. Rahb.atiil.59. JBaden.
FrO.). {fra ^r. parallglismos; til II. paral-
lel (2); J/". Jævn-løb, -strøgs-vidde. Lige-
løb 2; © ell. fagl.) to forholds indbyr-

TXi des modsvarighed; overensstemmelse;
symmetri; ogs. (fagl): hævdelse, paa-
visning af et saadant forhold(s til-

stedeværelse). Meyer.^(1844). der (er) en
tydelig Parallelisme mellem Fødslernes
og Dødsfaldenes Fordelingsmaade. GBang.
Kirkebogsstudier.(1906).126. Hospitalstiden-

de.1922.637.
||

(æstet) om det forhold, at

den samme tanke udtrykkes (i umiddelbar
følge) paa to lidt afvigende maader(m. forsk.

30 billeder olgn.). Rahb.Stiil.59. m. h. t. hebraisk
poesi: „Leddenes Parallelisme" ..be-
staar i, at Verslinjen er delt i to Halvvers,
som hver giver sit særlige Udtryk, tit et

billedligt Udtryk, for en og samme Tanke.
CKoch.(HøjskBl.l920.sp.649).

||
O/.Parallel-

teori; filos.) om den paa identitetshypote-

sen hvilende lære. Tilsk.l930.II.423.\\ sam-
menstilling af parallelsteder i lov- ell. især
bibeltekster olgn. Baden.JurO. JBaden.FrO,

40 SaVXVIII.872.
Parallel-klasse, en. (skol.) skole-

klasse af samme trin (nummer) som en an-
den („A" og „B", „nysproglig" og „matema-
tisk" olgn.). -kreds, en. (jf. -cirkel; nu
næppe br.) breddekreds (parallel med ækva-
tor). AWHauch.(1799).722. -kæde, en.
spec. (jf.-cirls.elj-kTeds;geogr.):bjergkæde med
hovedretning fra øst til vest (mods. Meridian-
kædej. Sal.III.39. -lineal, en. ^ lineal,

50 der kan forskydes parallelt med sig selv, og
som fx. anvendes til opmaaling og afsætning
af retninger i søkortene. Meyer.^ Scheller.

MarO. -møntfod, en. [II.2] (fagl.) (dob-

belt)møntfod, ved hvilken to metaller (guld
og sølv) anvendes sideordnede uden lovbestemt

indbyrdes værdiforhold. Hage.^469. -ner-
vet, adj. (jf. -ribbet; bot.) om blad: som
har nerverne løbende parallelt fra grunden
til spidsen (næsten) uden forgreninger; ret-

60 nervet. Drejer.BotTerm. 28. Rostr.Flora.^*

I.(1917).437. -nitning, en. (fagl.) mods.
Kædenitning, om nitning, hvorved nitterne

i to ell. flere rækker sidder lige ud for hin-

anden. SaUXV.115.
Parallelogram, et ell. (nu næppe br.)

en (Sylvius.Geom.42). [pBrBlælo'grBm'] (tid-
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ligere ogs. m. lat. form Parallelogrammuin. Syl-

vius.Geom.21. Parallelogramma. jf. Meyer}),

fit. -mer. (fra lat. parallelogrammum,^r. pa-
rallelogrammon; af gr. parållelos, paj-allel

(II), og gramme, linie; J/. Jævnløbsfirkant;
tsær mat.) en (især: ikke retvinklet) firkant,
hvis modstaaende sider er parallelle.
Frimon.Lexicon.(1807). Geom.28. kræfter-
nes parallelogram, se I. Kraft l.i. || tidligere

spec. d. s. s. Rektangel. Sylvius. Geom.31.
\\

(fagl.) mekanisme (af (bevægeligt) forbundne
stænger) af form som, et parallelogram, spec.

ved en dampmaskine (tjenende til at give
stempelstangen en retliniet bevægelse). OpfB.^
111.574. SaVV.497.
Paraliel -reg:i8ter, et. [1.2] (fagl.)

register over parallelsteder (i love olgn.).

LTid.l730.692. -ribbet, adj. (bot.) d.s.s.

-nervet. Rostr.Flora.1.427. -ridselje-
der, en. (fagl.) dobbelt-ridsefjeder, der teg-

ner to parallelle linier paa een gang. Sal.

XV.15. -ridsemaal, et. (fagl.) d. s. s.

-streg(e)maal. TeknMarO. -saks, en.
saks, hvis kæber har parallelbevægelse (mods.
Buesaks;. OpfB.^VII.16. Eannover. Tekn.
195. '»Uo, en. (smed. og vet.) hestesko, der
er lige tyk i taa-, side- og dragtstykker.
Grunth.Besl.59. -skrnestik(ke), en.

skruestik, hvis kæber har parallelbevægelse
(mods. Bueskruestik(ke)>l. Hannover.Tekn.
270. -spoling;, en. (jf. -vikling; fagl.)
en spoles omvikling med traad, der lægges
tæt samlet i regelmæssige, sammenhængende
lag (med parallelle vindinger). Hannover.
Tekstil.II.277. -sted, et. [II.2] (jf. -tekst
og I. Parallel 2, -register. Parallelisme;
fagl.) om tekststeder (i love, bibelske skrifter

olgn.), som svarer til (belyser) hinanden, er

ensartede m. h. t. tanken ell. enkelte ord. LTid.
1756.39. Bibelen,titelblad(1819; Chr.VI:Fsi-
rallelerj. Gjel.EI.93. (forf. anvender mange
udtryk) fra sine to Forbilleder, (saaledes
som det ses af) de vedføjede Parallelsteder.
Studenterkom.190. -streg:(e)inaal, et.

(jf. -ridsemaal; fagl.) stregmaal, hvormed
der trækkes to linier paa een gang. Tekn
MarO. -tekst, en. [IL2] (jf. -sted; fagl.)
tekst, der (med afvigelser) svarer til en an-
den; (afvigende) redaktion. KKålund.(Lax-
dæla saga. (1889 -91). XXIII), efter hoved-
teksten er i udgaven et samtidigt haand-
skrift trykt som paralleltekst

i
-teori, en.

[II.2] (jf. Parallelisme; filos.) om den paa
identitetshypotesen hvilende teori. Sal.XIV.
32. -toneart, en. [II.2] J^ om dur- og
M,oltoneart med samme fortegn (som C-dur
og A-mol osv.). MusikL.(1801).188. HPa-
numB.ML.530. -trapez, en. (mat.) fir-

kant, hvori to modstaaende sider er paral-
lelle; trapez. Sal.XIV.32. -vikling^, en.

(jf. -spoling j ved jævnstrømsmaskine: an-
kerets bevikling med ledningstraad i paral-
lelle vindinger. Hag.^ 1.155. -Tærk, et.

spec. 0: et paa langs i en flod opført byg-
ningsværk til indsnævring af flodløbet (mods.
Indbygning 2.i;. OpfB.UV.175.

Paralyse, en. [pBr^'lysa] (nu sj. m.
gr.form Paralysis. JBaden.FrO. sml.Meyer.^

jf. (spøg.): i (kan) faae en Sviinsoot eller

hypocrisie epilepsie, anomalie, paraly-
sie, og endnu, det som verre er.Holb.
Bars. 111.4). flt. -r. {fra gr. paralysis, af
parå, ved siden af, og lysis, (op)lø8ning, jf.
Analyse; med.) lammelse (spec. om den
som sindssygdom optrædende fremadskridende

10 lamhed, Dementiaparalytica). Meyer.*'(1863).
KFont.Psychiatr.il1.88. Han saa for sig

Svogerens forstummede Ansigt, fornam
den sælsomme Paralyse, den dybe De-
pression, der havde ramt hans en Gang
saa kækt kommanderende Vilje. ORung.
'VS.81. paralysere, v.[pBrBly'se'ra]-ede.

vbs. -ing. (/V. paralyser; af Paralyse; O ell.

fagl.) lamme; lamslaa; især (uegl.): faa
til at stivne, staa ubevægelig (p.gr.af

Tid skræk olgn). Primon.Lexicon.(1807). Blich.

(1920).XXIV. 200. (to terneunger ligger)

saa stille, som om de var døde — Mo-
derens Stemme oppe fra Luften har haft
den bestemte Klang, som paralyserer
dem. AchtonFriis.D0.il. 234. D m.h.t. til-

stand olgn.: ophæve (6); neutralisere,
(en) Beslutning . . kunde paralyseres ved
en Negtelse fra Regentens Side. Cit.1840.

(ENClaus.&Schouw.VedThronskiftetl848.88).
30 ThomLa.AH.339. nu vist kun (fagl.) om den

ene elektriske strøms indvirkning paa den an-
den: Fa.Talysenng.RadioMagasinet.1931.452.
Paraply, en. [pBr^'ply-] (tidligere alm.

skrevet (m. fr. form) Paråplui(e). — dagl,
spøg. ell. dial. ogs. m. former som Parapeter
(Gadeordb.^ ChrMøll.RS.143. jf. Peter;,
Para-, Parem-, Perempliks olgn. (Dania.lll.
61. Wied.A.197), Paraplik (PoI.''Vb1933.6.

sp.2)). flt. -er ell. (tidligere; m. fr. form)
40 -p\uiie)s ( EPont.L.139. OeconT.1.26). (fra

fr. parapluie, dannet til fr. pluie, regn, efter

parasol (se Parasol;;.//". Familieparaply samt
Peter) en paa en stok (med haandtag) an-
bragt skærm (af nu i alm. mørkt (sort, grønt
olgn.) bomuldsstof ell. silke), der v. hj. af et

system af fiskebens- ell. (nu) metalstivere ud-
spændes kuppelformet og anvendes til at give

ly mod vejret (regn, blæst olgn.); regnskærm.
den bergenske Mode at lade bære de saa

50 kaldte parapluis over Hovedet. EPontL.
139. da det var Regnvejr havde jeg min
Paraply over Hovedet. Saasnart jeg kom
igennem Gaderne med denne Paraply —
et Særsyn her (o: i Aarhus 1774) — mær-
kede jeg strax, at alle Mødende satte sig

i Bevægelse for at glo paa mig. Tauber.
Dagb.190. Den glemte Paraply. ^rz./).77.

185. (den lille mand) ambitionnerer at

være den, der bør løfte Parapluien høiest
60 paa det smalle YoTto\xg.FritzJiirg.nr.47.

Bøgh.Vi.l20. (han) var af de Mennesker,
der kun lod Paraplyen blive hjemme, naar
Vejret var absolut paalideWgi. JacPaludan.
UR.48. slaa paraplyen op (ell. ned)

\
gaa

med paraply \jf.: med høj Hat og Silke-
paraply korrekt og smalt sammenrullet
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om Stokken. Schand.SB. 108. j/. Parasol;

*Paa Vesterbro en Neger gik, I
Fornam

paa Issen Solens Stik;
|
Saa slog han op

sin Paraply, |
For under den at søge Ly.

Bastian.nr.1.1. \\ (jf. Paraply- i ssgr. samt
Parasol^ i sammenligning. Altid disse Pi-

nier og disse Popler 1 De første ligner .

.

Paraplyer, der er slaaet op, og de sidste

Paraplyer, der er slaaet ned. NatTid.^*/i

1921.M.7.8p.3.\\i særlige udtr. (den lille)

Ole med paraplyen, se Ole 1. kom
nu ikke med den paraply, som det
regner igennem, (dagl., 1. hr.) anv.

som afvisning af daarlige undskyldnin-

ger, udflugter olgn. OrdbS.(kbh.). donner-
wetter paraply, {ty. d. s.; (spøg.) for-

vanskning af fr. parbleu, par dieu, ved

gud; nu 1. br.) anv. som (spøg.) ed. Arlaud.
327. Paraply-, i ssgr. [pBrB'ply(')-] fx.— foruden de ndf. anførte — ssgr. som Pa-
raply-fabrik, -fabrikant, -fabrikation, -for-

retning, -mager, -skaft, -stel, -stiver, -stok,

-syning ofl. || spec. (jf. Parasol-^ i ssgr., der

betegner en ting af form som en opslaaet

paraply, se Paraply-anker, -moder, -net.

-anker, et. ^ paraplyformet anker. OpfB.^
11.506. Scheller.MarO. -betræk, et. (jf.

-overtræk^ stof, der danner skærmen paa
en paraply. S&B. -foderal, et. (jf. -hyl-

ster, -overtrækj foderal, hylster (af stof),

hvori en sammenslaaet paraply kan anbrin-

ges. S&B. -holder, en. (1. br.) d. s, s.

-stativ. S<&B. -hylster, et. d. s. s. -fode-

ral. NatTid.^^/iil911.M.Till.l.sp.3. -mo-
der, en. (jf. Moder 6.2; fagl.) (kyllinge-)

udklækningsmaskine med paraplyformet tag.

Ejemmet.^^kl928.36. -net, et. (fagl.) ved
traadløs telegrafi : luftnet, der i form minder
om en paraply. Schledermann.Eadiotelegrafi.

(1908).97. -overtræk, et. dels d.s.s.-he-

træk. S&B. dels d. s. s. -foderal, -ring^, en.

ring, hvormed den nedslaaede paraply holdes

samlet. ECAnd.VIII.191. -stativ, et. ^i/".

-holder^ apparat (rør med lukket bund olgn.)

til at anbringe paraplyer i. VortBj.IV2.53.
Parasit, en. [pBrB'si^i] flt. -ter. {jf. lat.

akk. flt. psiTSisitos. Rævebog.; fra lat. parasi-

tus, gr. paråsitos; af gr. parå, ved siden af,

og sitos, føde; egl.: medspisendé) 1) om den
især fra den græske og romerske komedie
kendte snyltegæst, der for et maaltid lod

sig bruge til hvad som helst, underholdt gæ-
sterne olgn. JBaden.FrO. NMøll.VLitt.I.508.

2) m. videre anv.: snylter. 2.1) (naturv.)
snyltedyr ell. snylteplante, der lever paa
og af sin vært. JapSteenstr.F.60. Warm.Bot.
370.

II
i sammenligninger. Oehl.XVI.79.

Mange . . knytte deres Existents aldeles
til en Anden, ligesom Parasiten til Plan-
ten. Xierfc.P.1.45. 2.2) (især tD) nedsæt, om
person, der lever som snylter (paa an-
dres, samfundets bekostning), denne Klas-
se af imbecille Personer . . leve som
Samfundets Parasiter. KPont.Pfiychiair.il.
99. NSvends.H.131. Parasit-dannelse,
en. [2] (med.) et til et foster knyttet ved-

hæng, der hidrører fra et andet foster, som
ikke er kommet til udvikling. Panum.167.
-krater, et. [2] (geol.) et mindre krater,

der er udviklet (paa siden af en vulkans
hovedkegle) ved den frembrydende lavas tryk.

SaUXV111.876.
Parasol, en ell. f et (Prahl.BJ.8).

[pBrB'scol'] flt. -ler. {gennem fr. parasol fra
ital. parasole; af ital. parare, afbøde (jf.

10 parere;, og sole, sol; jf. Paraply) 1) skærm
af samme bygning som en paraply, men i

alm. med lysere, livligere farver, anvendt (af
damer) til værn mod sollys; solskærm.
Moih.P31. *Da Hr. Jeronimus . . |

Sin Dat-
ters Parasol og Sole-Skierm blev vaer.

|

Han sagde: Datter! sligt ey dine lige søm-
mer . .

I

Man strax vil tænke, du har faaet

til Kiereste
|
En Super Cargo, naar man

dette faaer at see.Prahl.BJ.7. Grundtv.E.
20 21. *hun gik med mig i Solen med sin

røde FaTSiSo\.SophClauss.F.48. jf.: (hun)
slog sin hvide Silkeparasol op med et

Smæld. Markman.S.3. \\ (jf. Parapiy>> * s«wt-

menligning. adskillige forunderlige Bøger
(o: bøgetræer), nogle kaldes Hænge-Bøger,
andre som en Far&sol.Luxd.Dagb. 1.281.
(fald-)SkæTme foldede sig ud som . . Tsl-

i&soWer. PoUyiol934.10.sp.2. 2) (især tale-

spr.) d. s. s. Parasolsvamp. BerlTid.y91927.
30 M.7.sp.4. Parasol-, i ssgr. fx., foruden de

ndf. anførte, ssgr. som Parasol-fabrik, -fa-

brikant, -fabrikation, -greb, -haandtag,
-skaft ofl. II

spec. (jf. Paraply-j i ssgr., der

betegner en ting af form som en opslaaet

parasol, se Parasol-blomst ofl. -blomst,
en. {som overs, af lat. betegnelse umbelli-

feræ, egl.: skærmbærende, af Za<. umbella,
solskærm ; 1. br.) om planter af de skærm-
blomstredes familie (Umbelliferæ). Blumen-

40 bach.Naturhi8t.(overs.l793).439. -fng^l, en.

\. sydamerikansk klokkefugl (med en stor,

hjælmformet fjerbusk paa hovedet), Cepha-
lopterus ornatus. Brehm.FL.165. BøvP.III.
91. -ffran, en. 2( (jf. -træ) det til fami-
lien Taxodiaceæ hørende japanske naaletræ

Sciadopitys verticillata Sieb. (med parasol-

formede grene). EavebrL.UI.339. -myre,
en. (jf. Bladskærer 1 ; zool.) sydamerikansk
myre af slægten Oecodoma, der afbider blade

50 0^ bærer dem over sig som en parasol hjem
til tuen; spec. om arten Oecodoma cepha-

lotes. Bergs.MS.II.572. Brehm.DL.IIl.376.
-prop, en. (fagl.) træprop med stort hoved

(af form som en parasol(svamp)) ; vandfads-
prop. Larsen, -svamp, en. ^ svamp (blad-

hat) af slægten Lepiota med klokkeformet hat;

især om Lepiota procera. Rostr.Flora.il.97.

KoldRo.Sporepl.240. -træ, et. % dels d. s. s.

-gran. JohsRafn.Skovfrøanalyser1887-1912.
60 (1912).47. dels om en art magnolie. Mag-

nolia tripetala. Eave-Tidende.V.(1839).291.
parat, adj. [pa'ra'd] {ligesom ty. parat

fra lat. par^tus, perf. part. af parare, gøre

rede (se I. parere^; if. Apparat, Parade)
dels om ting : som (uden videre forberedende

behandling, tilrettelæggelse olgn.) er færdig
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til at tages i brug; som straks kan anvendes

(efter sin bestemmelse); dels (og især) om
person: som (uden videre forberedelse, over-

vejelse, nølen) er færdig ell. villig til at træde

i virksomhed (paa en vis ventet, af situationen

krævet maade); beredt; færdig; klar (6);

rede; ogs.: villig; oplagt, (næsten kun
(især i talespr. ofte uden ftt.-bøjning) som
præd. i forb. som ligge, staa, være, have,
holde parat, gøre sig, holde sig parat; især

m.præp. til, T. 6r. m. (personbetegnelse som)
hensobj., nu sj. m.inf. uden præp.). „Lad
dem nu tale Dansk da (i st. f. latin).'' —
„Ja nok, jeg er parat til hvilken af Dee-
lene hånd vil.'' Holb. Er.IIL3. *Være i

Fred til Krig parat, | Saa bør den dan-
ske LKnåsolåsitThaar.ES.ie. (jf.Oehl.Digte.

(1803).242). *Ham at hilse man er parat.

Heib.Poet.VILl97. *En grov Krabat, | Som
er parat |

Til Alt, naar han bli'er despe-
rat,

I

Er . .
I
Den tappre Landsoldat. Bøgh.

Nytaarsnat.(1850).U. *Modet har altid

hjulpet sin Mand | Saalænge som han har
haft et.

I
Øxen iveiret og Høvlen parat I

|

Viis, Du kan klare Butikken. Drachm.DM.
17. *Lad Tøjterne ved Elben være Tysken
parat: | Enker er de sønderjyske Piger I

sa.DG.130. brevene ligger parat(e) (til af-

hentning, afsendelse)
i || (1. br.) attrib.

Samsøe's . . og Sander's (sørgespil) ramte
nogle af Tidens mest parate Følelser.
Skuepl.42.

II
(sj.) m. præp. paa: beredt;

belavet, (jeg) bankede paa og gik ind —
Sarat paa alt, mente jeg. Men jeg var al-

gevel ikke parat paa det, som jeg mødte.
Buchh.FD.37. Parat -lied, en. (I br.)

den egenskab ell. det forhold at være parat.
du foragter mig for min sølle Parathed —
jeg har straks Tungen ude af Halsen —

:

her er noget at forklare — kom til mig
med G2i2L6ierne.JVJens.EE.190. det stadigt
arbejdende Maskineris Parathed. HarNiels.
TT.L182.
Par-bal, et. [l.i] (^//".Parre-bal, -gilde;

især dial.) bal, ved hvilket enhver mandlig
deltager møder med en dame (og betaler for
Ilende). Feilb.BL.227.
Parce, en. ['pBrsa] (f Parke. vAph.

(1759)). flt. -r. {fra Vat. Parea (flt. Parcaej,
egl. : fødselsgudinde, besl. m. lat. parere, føde

C//". Parentation^' J/". Norne; mytol., poet.)

om (hver af) den romerske mytologis (tre)

skæbnegudinder. JBaden.FrO. *Spøg og
Latter blev bedrøvet, | Da Pareen over-
skar hans (o: en skuespillers) Traad.jffei6.
Poet.IX.175. Drachm.D.32.
Parcel, en. [per' sæl'] flt. -ler. {fra fr,

parcelle; af lat. particula, dim. a/'pars, del

(se Part)) (lille) del, (lille) stykke af
et hele (der deles, udstykkes), "i) (l.br.)

i al alm. Leth.(1800). En lille Parcel af
(Goethes) altomfattende Væsen er gaaet
over i enhver dygtig Tysker, som fører
en Fen. Brandes.F.372. Arbejdet var . . ud-
budt i 3 Parceller, de fire Strømpiller,
Jernoverbygningen og Landpillerne. PoZ.

^Vi2l928.7.sp.l.
II (0, foræld.) om den ved

deling af en sammensmedet jærnstang frem-
komne halvdel, hvoraf et bøsseløb smededes.
MilTeknO. jf.: Parcelsmed. sm««. 2) (jf.
Fælles-, Hoved(gaards)parcel samt Jord-
lod^ m. h. t. landomraade, jordstykke.
2.1) (især landbr.) om del af en mark, skov
olgn. Bagges.III.63. i disse tre Parseller,

en Halvdel og to Fjerdendele, er (jord-)

10 Stykket endnu delt. PNSkovgaard.B. 206.
LandbO.1.624. 2.2) (jf. parcellere. Parcel-
list; emb., landbr.) jordstykke, jordlod,
jordejendom, der udskiftes, udstyk-
kes, sælges fra en gaard til selvstændig
drift (og opførelse af dertil hørende byg-
ning(er)), spec. i henhold til de m. h. t. ud-
stykning (i 18. aarh. og senere) givne love.

C. har paa en Parcel af Pleielt Bye . . op-
ført Udhusene til sin Gaard. Olufs.NyOec.

20 1.77. Hendes Fader eiede en Parcel fra

det udstykkede (jioås.Ing.EF.V.95. Hvor
det egentlige Klitland hørte op og gik
over i Mose, havde flere af Klithusene
en Parcel Tørveskær. Skjoldb. KB. 134.

\\

hertil ssgr. som Parcel-bygning (HCAnd.II.
228), -ejer, -(ejer)forening (Krak. 1925. 1.

200), -gaard (Blich.(1920).XXX.128), -hus
(Trap.'^1.221), -kort (spec. om udskiftnings-,

udstykningskort. Cirk.^^U1861.§13), -skøde,

^ -sted (om parcelhus, -gaard. Schand.SB.267.
Trap.^II.376) ofl. parcellere, v. [pBr-

sa'le-'ra] -ede ell. (nu sj.) -te (MB.1802.206).
vbs.-ing, {fr. parceller; til Parcel, især i

bet. 2.2; emb., landbr.) dele i mindre dele;

især: udstykke i parceller; udparcel-
lere, de store Godsers Parcellering. Birck-
ner.Tr.l23. *Haven parcelleret. Parcellerne
forpagtet. Drachm.D.103. et stort Konsor-
tium har købt (stranden) og parcellerer

o den nu ud i lange Strimler. ^/ewron-DTiV.
172. Parcellist, en. [pBrsa'lisdTj fit-tr,

{til Parcel 2.2; især emb!) indehaver af
en parcel. Prffm.^^lU796. I Almindelighed
pløies med 4 Heste, dog hjelpe Parcel-
listerne og Huusmændene sig med 2.JPa-
ludan.Møen.II.(1824).225. Gravl.DB.1.95.
Parder, en. ['pBr'dar, 'pa'rdar] ftt.

d.s. (Højs.4.8(1931: FsinteTe).JBaden.Ho-
ratius.1.225) ell. (nu vist kun) -e (Oehl.

5pA.225. Hauch.DV.I.117 Hab.l.8(Chr.VI:
parder; 1931: Pantere^. Saaby.''), {ænyd.
pard(er), pardus, sv. pard; gennem mnt.
pard fra gr. pårdos; jf. Kamelpard(er),
Leopard; nu især bibl., poet.) d. s. s. Leo-
pard (1). Ulven skal (i Messias' fredsrige)

gaae hos Lammet, og Parderen (1931:
Panteren) ligge hos Kiåået. Es.11.6 (jf.
Grundtv.SS.1.324. Ing.RSE.VI.57). vAph.
Nath.VI.168. Brandes.V.462. *den plet-

Wtede, den vilde Bjergets Parder, | med
samt den stribede Løvinde. UBirkedal.(St
SprO.Nr.76.27). || tdlem. kan en mor(ian)
omskifte sin hud eller en parder sine

pletter, se H. Mor 1, Morian 1. jf.: *Saa
snart forlader fast en Parder sine Plæt-
ter,

I
Som at en Syndere faar gamle Syn-
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der bort. Clitau. IR. 24. || hertil ssgr. som
Parder-dyr, -hud, -kat (tidligere betegnelse

for mindre^ leopardlignende rovdyr. vAph.
Nafh. V1.168. VSO.), -fos (zool; sydeuropæisk

plettet los, Felix pardinus. BøvP.1.302), -plet

(Holh.Sat.I.A2v. VSO. om heraldisk figur:

vAph.(1759)), -plettet, -skind ofl.

Pardon, en. [pBr'do'n ell. (i bet. 2)

pBr'dwri] (f Perdon. Fflug.DF.8. Moth.P58).

flt. (sj.) d. 8. ell. (m. fr. form) -s (i bet. 1:

Buge.FT.265). (ænyd. perdon, sen. oldn. par-

dun, tilgivelse, aflad; ligesom ty. pardon (og

perdon J fra fr. pardon, ital. perdono, mlat.

perdonum, af lat. per, igennem (se II. per^,

og donum, vbs. til donare, give (jf. Dona-
tionj; sml. pardonnere og Baldaane) 1) (jf.

Generalpardonj tilgivelse af en forseelse

(forbrydelse, synd); eftergivelse (af en

(fortjent) straf); nu næsten kun (især ti^):

skaansel over for den (fjende), der maa
vente sig døden; naade (I.l.s). (især i forb.

som bede om, faa, give pardon, (der er)

ingen pardon, (skyde, hugge en fjende
ned) uden pardon olgn.). „du skal henges."
. . „Ach Naadige Herre I er der ingen Fslt-

åon?"* Holb.Jep.III.2. *Ney, Herr Baron,
|

Du bedes ikke om Faråon. Clitau.PT.32.

Naar en fiendtlig Stridsmand raaber: Par-
don 1 og tillige nedlægger sine Vaaben,
maa han strax skaanes. HBlom.Katechismus
f.denDanskeKrig8mand.(1829).37. Pludselig
fo'r (den døende Ulrik Christian) op, greb
sin Kaarde, brød den itu og raabte: „Herre
Jesus Christus, se, jeg brækker min Kaar-
del . . Pardon, Jesus, Pardon I"J'PJac.1.85.

Kun Livet kan jeg ikke tjene Dem med,
som Soldaten sagde, der ikke maatte give
Pardon. Gjel.W.169. || i videre (spøg.) anv.

*(hun) Gav ey Pardon (o: til de fisk, hun
havde fanget), men ræt som Tyve hengte
dem. Clitau.PT.87. *En Gase . . viste min
arme Person | et saa udpræget Had, at

jeg trode . . | at jeg skulde udslettes uden
Fsirdon.ThBarfod.JB.91. \\ bedeom(en)
mild pardon, (misforstaaelse ell. spøg. om-
dannelse af fr. (je vous demande) mille
pardons, (jeg beder) tusinde gange om for-

ladelse; jf. bet. 2 ; sj., muligvis kun som Blicher-

citat) bede (ydmygt) om forladelse. Blich.

(1920). XXVI. 90.' efter at være bleven
banket dygtig om Ørene . . bad han om
mild Pardon og blev skikkelig. Dalgas.
FamilienDalga8.(1891).19. 2) {jf.: je de-
mande psiTdon.Holb.Jean.1.3; sml.Meyer.^;
især arkais. ell. spøg.) anv. abs., som høflig-

hedsytring: pardon, (jeg beder) om for-
ladelse; undskyld. Pardon, Mademoi-
sellel jeg ser, I bliver ganske rød af

Vrede, at jeg tillader mig at gøre Eder
min skyldigst underdanige Reverens. JP
Jac.1.29. ESkram.GC.88. m. bisætn. som
obj.: *Højtærede Mænd af det Land, jeg
er døbt i. | Pardon, at mit Digt er sjo-

felt og hult. ThBarfod.GS.23. pardon-
nere, V. [pBrdo'ne-r8,pBrd(n-]^t perdonere.
Moth.P58). -ede ell. (nu sj.) -te (jf. Moth.

P58). {ænyd. perdonere; ligesom ty. par-
donnieren (og t perdonnieren^ fra fr. par-
donner, ital. perdonare, sen. lat. perdonsLie
(se Pardon j; nu ikke i alm. spr.) give (en)

pardon (for en forseelse); tilgive; spec.
oenaade; skaane; ogs. (jf. Pardon 2):
undskylde. *(han) Ortographisk var,

|
Og

ringste Bogstavs Fejl ej kunde pardon-
nere. Hoi6.Paar8.5iO. jeg faar saa hierte-

10 lig ont. Fru Bormesters pardonnere mig,
at jeg icke kand blive lenger. sa.Kandst.
IV. 8. Borgerne . . bleve pardonerede
paa hivet. Borrebye.TF.292. ElevenfRJ.34.
Rist.Pagebreve.(1898).14.

Pare, en. [pa're] (nu næppe br. Pari.

JBaden.FrO. Meyer.^(1878)). flt. pareer [pa-
're^arl {fra fr. pari, vbs. til parier, vædde
(se III. parere^; omdannet under indfly-
delse af III. parere; især dagl., lidt gldgs.)

TQvæddemaal (navnlig i forb. som holde,
tage en paré paa ell. abs.: paré, m. bet: lad

det gælde et væddemaal, jeg vædder); ogs.

anv. uden egl. tanke om væddemaal, som ud-
tryk for en paastands formentlige rigtighed

olgn. læg Haanden paa Hoften, saa skyder
jeg under Deres Arm. Paré, jeg gjør sex
Points I Ti Ducaterl Goldschm.Hjl.lI.1132.
den nærmeste Keglebane, hvor man slaar

8 om Kongen og 7 om Forhjørnet, og hvor
30 man holder høje Paréer paa Slagene.

Drachm.III.50. jeg tager . . ikke Parée
paa, at W. anerkender denne Konsekvens.
KGBrønd8t.(Dania.IX.216). OrdbS.(Sjæll.,

Falster). jf.BillsiTdpsiTé. HAPaludan.SM.
43.

pare, v. se parre.
Parempliks, en. se Paraply.
Parentation, en. [pBrBnta'Jo'n] flt.

-er. {fra lat. parentatio, vbs. til parentare,
40 bringe offer ved forældres, slægtninges grave,

af parens, fader, moder, i flt. : forældre, for-

fædre, til parere, føde (jf. P&rce); nu ar-

kais., sj.) (højtidelig) tale over (til ære for)
en afdød; mindetale; ligtale. Reskr.^^/n

1698.§3. vore nu brugelige panegyriske
Taler, Parentationer og Liig-Prædikener.
Holb.MTkr.211. Efter Jordpaakastelsen
holdt Præsten en kort . . hjertelig Paren-
tation over de Ord: „Jeg er en Fremmed

»og en Gjæst hos Eder.'' Blich.(1920).XV.
134. Baud.IlS.315. Feilb.(mellemslesvigsk),

jf. : holde Parentation over det hensovede
Nordlys (o: et maanedsskrift). Blich.(1920).
XV.214.
Parentes, en. [pBr(8)n'te's] (ogs. (skre-

vet) Parantes. jf. Sandfeld.S.^52. tidligere ogs.

Parentese. JBaden.Gram.182. sa.Horatius.

1.296. SBloch.Sprogl.321. — nu sj. (m. gr.-

lat. form (og bøjning)) Parenthesis. Eolb.
60 Tyb.III.4. Chievitz.FG.44. jf.: iParenthesi.

Cramer.(1765).15. Meyer.^). flt. -er. {fra lat.

parenthesis, gr. parenthesis, af gr. parå,

ved siden af, en, ind, i (jf. Energi), thésis,

sætning (jf. Tesis)) I) (især C3j indskud (1).

1.1) (forbindelse af) ord ell. sætning(er),der

(i skrift ofte omsluttet afparentestegn) ind-

XVI, Rentrykt V4 1935
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skydes i en skriftlig ell. mundtlig fremstil-

ling (uden nødvendigvis at høre med dertil);

indskud; sidebemærkning; digression;
ekskurs; ogs.: episode (1). Men det er

kun en parenthesis. At komme til Ma-
terien (osv.). Holb.Tyb.IIL4. SBloch.Sprogl.

321. Naa, det var igen en af mine hyppige
VdLTQntQsev. AHenriques.TG.22é. ||

(mat,
især skol.) et sammensat, af en parerites (2)

omsluttet udtryk, hvis værdi skal beregnes.

JuliusPetersen.Aritmetik ogAlgebra f.Mellem-
skolen.^(1924).44.

\\
(m. overgang til bet. 2)

i særlige forb.; dels ved diktat til en skri-

vende, som angivelse af, at et indskud be-

gynder (første del af parentestegn anbringes)

ell. slutter (sidste del afparentestegn skrives), i

wd^n.parentesl—parentes en slutte ti

(i lat. form: (parenthesis) claudaturl^. Pa-
renthesis; thi der maa iiles dermed for

visse Aarsagers skyld (Claudatur) har I

ået? Holb.Stu.II.l. „Hvorfor rykker I mig
i Haaret?" — „Eyl det betyder Parinthe-
sis" — „Ey da skal du faae en Ulykke
(gir ham et Ørefiigen) séel det betyder
Claudatur Parentheses." sms^.9. jf.Meyer.^
dels indledende (markerende) et indskud, i

forb. som i parentes bemærket, jeg
befandt mig hos en velhavende Hose-
kræmmer. (I Parenthes være det sagt,

at jeg ingen fattige kjender). jBZic/i.('i 9-20^.

XI V.35. I Parenthes være det bemærket,
at B. tilbragte en stor Del af sin Tid med
at ærgre sig. Schand.F.10. 1.2) overf.: for-
hold, begivenhed olgn. (af underordnet art),

indtrædende som et (kortere) mellemafsnit,
en afbrydelse i en større sammenhæng; epi-
sode (2). Jakob Knudsen gjorde, ligesom
Søren Kierkegaard, sin Eksamenslæsning
til en Parenthes i sit Levnedsløb. HBegtr.
JK.83. Harboøre-Tilfældet (kan betragtes)

som en lille Parentes i vor Kirkehistorie,
højst beklagelig, men om hvilken man nu
forhaabentlig kunde sige: Parentesen slut-

tet 1 M.Pont.DK.162. 2) (jf. Indskudstegn,
I.Klamme 2^ det (af to skarpt bøjede linier ell.

(især) to halvrunde buer, ogs. to tankestreger,

bestaaende) dobbelttegn, som anbringes foran
og efter et indskud (en parentes{l.i)) ell.(mat.)

et sammensat udtryk (en række faktorer osv.),

hvis værdi skal beregnes; ogs. (1. br.) om den ene
halvdel heraf; klamme(r); parentestegn.
(det er) brugeligt, med Parentheser at ind-
hegne disse Talemaader: (kort at fortælle);
(saa at sige); (som nogle vill mene); (om
saa synes); (som Ordsprogget lyder) etc.

PSchilz.DS.93. Naar man enten ey vil

multiplicere, eller ey kand dividere, og
extrahere nogle Qvantitæter, saa indzing-
ler (nu: sætter) mand dem i Parenthesi.
Cramer.(1765).15. „Min — Din« disse Ord
omslutte som en Parenthes mine Breves
fattige Indhold. Kierk.1.387. Da Adden-
dernes Orden ingen Indflydelse har paa
Resultatet, kan man (i en additionsrække)
hæve eller sætte Parenteser, som man vil.

JuliusPetersen.Aritmetik ogAlgebra f.Mellem-

skolen.^(1924).14. || spec. (bogtr.) om runde
klammer (mods. skarpe, kritiske klammer)*
Selmar.^69. \\ rund, mods. firkantet'
skarp parentes, om tegnene (), henholds'
vis []. DO. I.XXX. JuliusPetersen.Aritmetikog
Algebra f.Mellemskolen.^(1924).14. Paren-
tes-ben, et. [2] (med.) O-ben; sabelben.

Panum.309. parentesink, adj. se pa-
rentetisk. Parentes - (plade)8pant,

10 et. [2] ^ spant med parentesformet knæplade.
Scheller.MarO. SkibsbygnK.44. -tegn, et.

[l.i] d. s. s. Parentes 2. S&B. Parentese-:
Rahb.Stiil.73. parentetisk, ady.[pBr(8)n-
I te'-d\sg] (l.br. parentesisk. Blich.(l 920).X.67).
(a<y. <ii Parentes (l.i)) som har karakter
af, staar som parentes; som er præget
af, fuld af parenteser. Leth.(1800). et

med lærde, særligt teologiske Mindelser
gennemtrukket, parentetisk Sprog, ^ran-

20 des.II.270. parentetiske Indskud.^^ewWc^.
MF.1.302.

Il
som adv.: i parentes (l.i ell. 2);

som en parentes (l.i). Parentetisk siges .

.

at hun maa . . være en forklædt Mandsper-
son. H-BW£r.^B^oZ6er^^ar6o5'.i 5'^<2. P6;.

t Parér, en. (til I. parere 3) ^ den
del af en sabels klinge, der er nærmest ved
fæstet. MilTeknO.240. Parer-, i ssgr. [pa-

're'r-] (især ^) til I. parere 3. -baj le, en.

(jf. -plade, -stang 1) bøjle (I.l) paa fæstet
30 af et sværd olgn. (til dækning af haanden).

Scheller.MarO.
I. parere, v. [pa're'ra] -ede ell. (sj.) -te.

vbs. -ing, jf. Parade, (ligesom ty. parieren
fra fr. parer, sp. parar, lat. parare, gøre
rede; jf. Balparé, Parade, parat) 1) (sj.)

udsmykke; pryde; pynte. Meyer.^ jf.
SaUX VIII.882.

jj p a r e r e t bal, d. s. s.

Balparé. CBernKNF. YII.il. 2) (rid.) sva-

rende til Parade 2. 2.l) om rytter: give
40 (hesten) (hel) parade; holde an; standse.

ExercArtil.(1804).202. Yædløb.50. jf.bet.2.2:

i Attaqven (bør) ikke paa een Gang giøres
Holdt, men Regimentet derfra bringes i

Galop, Trav eller Skridt . . for at skaane
(hestene) for den voldsomme Pareering.
MR.1835.126. 2.2) (muligvis m. tilknytning

til II. parere 3; nu 1. br.) om hest: udføre
parade; standse. Bødt.166. VSO. MO.
jf. bet. 2.1: Han vexlede med forskjellige

50 (jraloparter og øvede (hesten) i øjeblikke-
lig Parering. Tops.III.24. 3) (jf. Parade 3
samt kavere l.i; især ^, fægt.) m. h. t. hug
olgn. ell. (mindre br.) et som vaaben anv.
redskab: afbøde; afværge; afparere;
værge sig imod. (ofte i forb. m. adv. a.f).

jeg veed at parere en Klinge, og give en
Finte. KomGrønneg. III. 79. nun svingede
sin Ildpotte; den Anden hævede sin pa-
rerende i Veiret, og begge Potterne foer

60 imodhinanden.i?C^wd.y.^^7. parere Kvart
(osv.). Scheller.MarO. \\ i videre anv., navn-
lig m. h. t. slag, stød. (han) syntes kun at

gjøre en ren passiv Modstand ved at pa-

rere Slagene af med sine Arme. Schand.
F.78. (maalmanden) havde ingen Chance
for at parere den vanskelige Jordstryger,



501 parere Parforcejæger 502

off Bolden fløj i lettet PoVfil 934. 6.8p.5.

jf.: I dette Øjeblik puttede Kutteren hele
Snuden under i en usædvanlig høj Sø, som
Rormanden ikke havde pareret. Drachm.
VT.164. uden obj.: med den ene Fod stod
(jeg) i (hej86-)Krogen, og med den anden
parerede (jeg) mod Væggene, naar jeg
slingrede.Oe/i/.Er.7.47. || biUedl, isærm. h. t.

angreb i ord, kritik, indvendinger, opfordrin-
ger, paatrængenhed olgn. (katolikkerne har)
øvet sig udi Disputere-Konsten . . for no-
genledes at kunde parere Protestanternes
Stød og stærkeste Objectioner. Holb.Kh.
1010. Du parerer af; vel, jeg skal ikke
gjøre noget videre Forsøg paa at paanøde
Dig min Fortrolighed. Tops.1.335. Det Ind-
læg, han skriver for at parere K.s hidsige
Angreb. Aakj.HS. 51. (sj.) m. person -obj.

(i pass. subj.): frække Mennesker, men i

Bunden godmodige . . Saa smaat forsø-

gende, hvor langt de kan gaa, men ven-
ligt retirerende, naar de pareres af. Knud
Rasm.GS.lI.218.

II. parere, v. [pa're-'ra] -ede ell. (sj.) -te

(jf. Moth.P30). vbs. -ing. {cenyd. d. s., ty. pa-
rieren; fra lat. parere, jf II. komparere;
86 ogs. Parade) 1) (jf. paradere 1 ; nu næppe
br.) ved sit udseende fremkalde et vist (især

fordelagtigt) indtryk; fremtræde (paa en vis

maade); tage sig ud. IIolb.Paars.293. Ej
Madame, til Lykke, I parerer, min troe,

som en Maybrud. sa.^ars.iJ.8. Jol jol Her
Baroni du vil parere artig nok i een galge.
Kom Grønneg. III. 370. MeynikeFosz. (1 747).
44. 2) (jf. paradere med u. paradere 1;
nu kun dial.) være til ens tjeneste; op-
varte en; (gaa og) vente paa en (med
mad olgn.); ogs.: have at gøre med en.

*Hvo med Krigsfolk vil parere, | Hånd i

Tide maa clarere
|
Med Besoldning til en-

liyeT.ReynikeFosz.(l 747).202. HofmanBang.
OdenseÅmt.(1843).537. Skatfegraveren.1885.
11.220. 0rdbS.(8jæll.,Fyn). 3) adlyde; ly-
stre. Moth.P30. De er ikke i Deres eget
Land, hvor De kan tvinge hver ærlig
Mand til at parere Deres Stok. Skuesp.lX.
294.

II
nu vist kun (især dagl.) i forb. pa-

rere ordre, adlyde ens befaling (især m.
bibet.: uden tøven, uden at kny, nøjagtigt,

paa vel disciplineret vis); adlyde; lystre.

General Lieutenant Buchwald . . blev be-
skyldet for ikke at have villet parere Rigets
Marsks Anders Bildes Ordre.Holb.DH.ni.
545. Regeringen vedbliver at kommandere
over Embedsmændene, over Politiet, over
Hæren, og saa længe de parerer Ordre, er
Regeringen Regering. I?ørw2?.J7.5i. (han)
parerede . . Ordre som en disciplineret
Soldat. EH:enrichs.MF.II.129.

III. parere, v. [pa're'ra] -ede ell. (sjæld-

nere) -te (Wied.BS.80. OrdbS.(Falster), jf.
Moth.P30). vbs. jf. Paré. (/?/. parieren; fra
fr. parer, mlat. pariare, lat. parire, gøre
lig(e), betale, handle; aflat.peir, lignende,

^9j jf' I- Par, Pari samt I. komparere; nu
især dagl, lidt gldgs.) vædde (paa ell. om);

holde, tage en paré paa. (ofte i forb,

m. præp. pa,a). Moth.P30. Jeg tør næ-
sten parere, han holder med m'ig.Hrz.
VII. 134. Hvem vil parere? Rødt eller

Sort? Jeg sætter ti Daler paa Sort. Gylb.
VI.30. jeg tør parere paa, at det intelli-

gente Publicum vil tale omtrent saaledes.
Chievitz.FG.il. Vi parerte om to Bajerel
Wied.BS.80.

10 Parer-horn, et. om to smaa hager, der
paa det store middelalderlige landsknægte-
sværd sad neden for parerstangen. Sal.X VI.
1093. -plade, en. (jf. -bøjle, -stang 1

samt I. Kurv 2.8j en (i alm. gennembrudt)
metalplade paa fæstet af et sværd olgn. (til

dækning af haanden). MilTeknO.240. Schel-

ler.MarO. -stang:, en. 1) ^j/. -bøjle, -horn,

-plade, -stok^ metalstang, der (til dækning
af haanden) er anbragt paa fæstet af et

20 sværd olgn., løbende ud til den ene side (som
fortsættelse af bøjlen) ell. til begge sider (som
en tværstang). MuTeknO.240. MR.1854.252.
Scheller.MarO. 2) (af bet. 1 ell. (m. tilknyt-

ning) til I. parere 2; rid.) tværstang, der

sidder (paa trenseringenes indvendige side)

for hver ende af et hovedtøjs bid (1.5), og

som skal hindre bidet i (ved stramning af
tømmen) at trækkes for langt ud til siden.

LandbO.III.772. -i»tok, en. ved ringspil:

30 tværstang (-pind), der afgrænser haandgrebet
paa (gribe)stokken (paa lignende maade som
en parerstang paa et sværdfæste). HjLegeb.
40.

Parforce, subst. [pBr'fmrsa] (sj.) som
forkortelse af Parforcejagt. JVJens.Aa.55.
Parforce-, i ssgr. (\ Perfors-. Rostgaard.
Lex.P39c). (til fr. par force, med (vold og)

magt, ubetinget, ital. per forza (til fr. par,

præp., ital. per (jf. II. per samt Partout, Par-
40 terre, Parvenuj og Force j; smZ. profos, ænyd.

parfotz samt: en hver Philosophi Søn maatte
og par force være Philosophus. i/oZ6.

Paars.234. De Svenske Gesantere for-

greebe sig derudi, at de vilde par force
rejse igiennem en fremmet Potentats Land.
sa.DJBL.II.434. j/. Parforce-jagt, -ridt: 'Een
jager parforce med stor Allarm; |

En An-
den sig lister med Flint under Arm. Blich.

(1920). XV. 225. t perforce: Schandrup.
50 J4») i ssgr. som udtr. for, hvad der udføres
paa en voldsom maade. -gang;, en. (jf.
-ridt; 1. br.) voldsom (hurtig) gang. Og saa-
dan en Parforce-Gang vover De at kalde
en Lysttour. Heib.Poetll.361. -jag^t, en.
(ty. parforcejagd; jf. Parforce samt Hidse-
jagt; jæg.) en nu især i England anvendt
form for jagt, hvorved jægere til hest med
hunde (men uden vaaben) forfølger et enkelt

stykke (større) vildt (især hjort ell. ræv), ind-
60 til det styrter. Rostgaard.Lex.P39c. EPont.

Atlas.II.226. Esm.1.75. i sammenligning:
Intet er utaaleligere for mig, end . . lutter

Samqvem med Andre . . Jeg er efter en
saadan Dag tilmode, som om jeg havde
været paa Parforcejagt, hvor jeg havde
været det \agede Dyr. Sibb.I.10. -jæg:er,

32*
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en. (jf. -jagt; sj.). Bo8tgaard.Lex.P39c. jf.:

••Næseborerne hånd spillet |
Som par

force-J æger-Hest.Cit.ca.l700.(Thott4'>
1525.345). -ridt, et. (jf. -gang; 1. br.).

S&B. -rytter, en. (1. br.). BichPet.Kingo.

(1887).194.

Parfume, en. [pBr'fymg] (nu sj. (m.

fr. form (og udtale, jf. JBaden.FrO.)) Par-

fum. Clitau.PT.82. PalM.(1909).lI.398.
Brandes.T.103. m.fr.p.: Parfums. Tode.
VL306. Gylb.X.257. f Perfum. Rostgaard.
Lex.P39c. PeTiume.Baden.VA.87). flt. -r,

(fra fr. parfum, ital. profumo (perfumo);

jf. EAPaludan.SM.31; sml. parfumere)
1) (især CPj udstrømmende lugt, især af be-

hagelig art; duft (spec. af parfume (2)).

Primon.Lexicon.(1807). (han) slog Vin-
duet op og saå ud i Herregaardens Have.
Som mange Kryderier var samlede, slog
Efteraarets blandede Parfume ind mod
hsim. Schand.IF.323. *sagte vender Vin-
den Bladet —

|
hvor Parfumen (o: lindens

duft) dog er stærkl Drachm.SB.33. \\
(især

spøg.) om stærk, ubehagelig lugt. Baaden
drev igjennem det blanke Vand, udsen-
dende sin Parfume af smeltet Tjære.
Drachm.KK.119. Europæeren (beklager sig

over) Negres formentlig angribende Par-
fume. JVJen8.AS.178. 2) (jf. Parfumeri 2)
vellugtende vand (essens), pulver, sal-

ve olgn., anvendt som toiletartikel; i

olm. spr. om essens, spec. (mods. (billigere) toi-

letvand) om mere koncentreret (dyrere) vare,

anv. (især af damer) til fremkaldelse af (en
særlig) vellugt, kostelig Røgelse og Par-
fum. Clitau.PT.69. et Brev . . i en fin, af

Parfume duftende Konvolut. Schand.VV.
222. hun stank af PBLxl\xme.Wied.lIN.25.

II
hertil (jf. Parfumeri-j ssgr. som Parfume-

daase, -duft, -fabrik, -fabrikant, -fabrikation,

-flaske, -forretning, -handel, -tilvirkning, -ud-

salg, -vare oft. parfnmere, v. [p^rfy-
'me'ro] ("f perfumere. Moth.P58. Rostgaard.
Lex.P39c). -ede ell. (nu sj.) -te (Clitau.PT.
111. LTid.1741.508. VareL.(1807).II.279).
vbs. -ing. (ænyd. perfum ere(t); fra fr. par-
fumer, ital. profumare (perfumare), til ital.

fumare
, fremkalde damp (fumo)

; jf. Par-
fume) ^tve noget (behagelig) duft; gøre
vellugtende; især: behandle noget med
et (parfume)stof for at gøre det vellug-

tende; stænke, hælde olgn. parfume paa.
(ofte i perf. part. som adj). Moth.P58. *De
parfumere sig. Clitau.PT. 2. Men parfu-
merte Eng . . |

Kand langt meere recreere
|

Sind og Siæl, end gylden Dr&gt. smst.lll.

det stærkt parfumerede, fine Lommetør-
klæde. IfC4nd.72II.i5i. S. var bleven
coifferet og parfumeret af den bedste Fri-
sevLT. Bergs.PP.145. parfumerede cigaret-
ter

i II
(spøg., tron.) m. h. t. daarlig lugt.

*Den parfumeret Soe med Sølens Desmer
Piller. LTid.1728.613. *I en Kanal . . | Hvor
Slamkloaken sine Draaber stænker

| Og
parfumerer Luften rundtomkring. jDroc^m.
DM.109. Parfumeri, et. [pBrfyma'ri-']

flt. 'er. {fra /V. parfumerie; især T) 1) in-

dustrivirksomhed med fremstilling af parfu-
mer ; parfumetilvirkning; ogs. (især som
forretningsnavn) om forretning, hvor par-
fumer sælges; parfumeforretning, -ud-
salg. Olien benyttes i Parfumeriet. FareL.^
1003. Krak.1925.II.996. 2) især i flt., som
fællesbetegnelse for, hvad der anvendes som
parfume; parfume (varer). Brændeviins-

10 br.372. Bek.Nr.175^^61 924.
||

hertil (jf. Par-
fume-^ bl. a. Parfumeri-fabrik (Krak. 1925.
11.998), -fabrikation (OpfB.'VI.287).

I. Pari, en. se Paré.
II. Pari, (ubøjeligt) subst. ['paTi] {fra

ital. pari (adj., subst., adv.); til lat. par, liae

(se I. Par, IH. parere^) T om penges, værdi-
papirers kurs, naar prisen, der maa betales

for dem, er lig med deres paalydende værdi;
paalydende værdi; fuld værdi. Han-

^delsO.(1807).108. Hage.''623. „havde jeg
vidst det, havde jeg ikke stemt dansk.** —
„Hvilket, Søster . .?" — „At Danmark ikke
vilde give os Pari for vore Penge.** Laue-
sen.S.113. || næsten kun i forb. m. præp., i

udtr.som være, staa i pari, gaa op i

pari, sælge til ell. under pari olgn.,

især tidligere ogs. m. ital. (præp.-)form: gæl-
de, sætte kursen al pari (FrSneed.I.
129. Heib.Poet. V.168. tillige m. dansk præp.:

30 dog nærmer Coursen sig nu til al pari.

Blich.(1920).XXXI.71). Kreditforeningens
Kasseobligationer (hvis Kurs var under
^SiTi).JurFormularbog.^254. Ved Omreg-
ning af Mark til Kroner beregnes Mar-
ken til PsLTi. LovNr.289'Vel920.§16. \\ uegl.

Hvis jeg havde Aktier i Dem, Hr. K.,

jeg vilde ikke sælge dem under Pari.

Goldschm.(1908).Y1.312. Tanker, som for

Tiden stod saa langt under pari. JacPa-
40 ludan.S.158. || T brugt som adj. (præd.).

JBaden.FrO. Mønterne siges at være pari
(o: staa i pari), saalænge de indbyrdes
ombyttes i Overensstemmelse med deres
Paalydende. Ba^e.-* 6^5. || hertil 6Z.a. Pari-

kurs (Hage.*682), -værdi (smst.623).

Paria, en. ['pa-ria] (ogs. skrevet Pariah.

Blich.(1920). V.190. SaUXVIII.884. \ Pa-
rianer. Tingen er, at Zigeunerne i de-
res Stammeland vare Parianere, — forag-

50 tede som Menneskehedens Udskud. Blich.

(1920).III.67). best. f. -en [ipa-'ri,a?an] flt.

•er ['pa-'ri|a-'or] ell. (især tidligere; m. eng.

flt-form) -s (Pflug.DP.738. Oehl.XV.213.
Blich.(1920).V.190. VilhAnd.HP.39). (ty.-pa-

ria, eng. pariah; opr. indisk (tamulisk pa-
raiyanj) egl. m.h.t. indiske forhold, om de

personer, der regnes saa ringe, at de
staar under enhver kaste (jf. 'kasteløs).

Horerne have en Lov, at de dem ey med
60 Christne, Morer, Parrias eller andre Frem-
mede maa hemænge.Pflug.DP.738. en
ulykkelig forstødt Menneskerace, ligesom
hine Parias i Ostmdien. Oehl.XV.213. SaU
XVIII.884.

II
i videre anv. om den, der

tilhører den laveste underklasse i et

samfund, de retsløse, foragtede, (sam-
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fundets) udskud olgn. vore danske Pa-
riaer (o: keltringerne).Blich.(1920).XIV.
212. England regeredes af Adelsmænd og
hvad var han (o: Jøden Disraeli)? En Paria.

Brandes.IX.302. Maren Smeds . . er Pa-
ria, udstødt, fordi hun som Kogekone er

kommen for Skade at brandsvide Grøden
ved en stor Barselfærd. VilhAnd.HP.53.
Paria-^^lente, en. \ den indiske glente

Milvus govinda. BøvP.11.173. -hnnd, en.

(fagl.) betegnelse for en art hunde, der i

muhamedanske lande færdes i store herreløse

flokke og lever af affald paa gaderne olgn.

StBille.Gal.I.163. BøvP.II.89. -kaste,
en. Aakj.M.38. -8læg:t, en. (sj.). Soldaten
hørte i den Tid til Pariaslægten. iZO^n^?.
XL18.
Pariser, en. [pa'ri'sar] (f Parisier. i

flt.: Holb.Jean.IV.4.V.l). flt.-e, {ænyd. d.s.

(HMogens.), <y. pariser, /"r. parisien(ne)) 1)

indbygger i Paris, ald Verden retter
sig og efter de Parisiers Moder. Holb.Jean.
I V.4. Munch. Verdenshistorie.II.(l 908).286.

II
om person, der har opholdt sig i Paris og

(i høj grad) tilegnet sig fransk væsen olgn.

Holb.Jean.V.l. JClausen. Omkring det Hei-
bergskeHus.(1934).52. 2) om dyr ell. ting

fra Paris; spee. (fagl.) om en slags duer. Den
hvide franske Tumling, hos os sædvanlig
kaldet „Pariseren" eller den „Pariser Hvi-
de«. CGram.Husduen.(1910).68.

|j (fagl.) om
en fransk kanariefugl. De største og
slankeste af disse (stuefugle, „trompetere")
kaldes „Parisere" eller „Pariser Trompe-
tere" (hos os franske Kanariefugle). TFiese.

T.I.552.

Park , en. [pBr^] flt. -er ell. (nu 1. br.)

-e (Clitau.PT.173.° LTid.1751.95. Argus.
1771.Nr.l3.4. Hauch.III. 345. Bergs.FD.
171. Sal.^XV.59) ell. (m. eng. flt.-form; sj.)

-s (i bet. 1 , om eng. forhold : HCAnd.Breve.
11.701). {ænyd. d.s. i bet. 1 o^ 2, glda. d. s.

i bet. 1, æda. paark (AarsberGeheim.il.14);
ligesom ty. eng. park fra fr. pare, mlat. par-
cus, egl.i indhegning, dyrehave; jf. Parket)
1) (jf. Dyre-, Lyst-, Minde-, Nationalpark
oft.) større haveanlæg med græsplæ-
ner, fritstaaende træer ell. trægrup-
per, naturlig skovbevoksning, mindre
søer olgn., især ved herregaarde og slotte ell.

som offentlige anlæg ved større byer. Clitau.
PT.173. *Hvad om vi gik lidt ind i Søn-
dermarken,

I
Ifald du ellers Nøglen har

til Parken. JBa^^es.F.77. Salen vendte ud
til Haven, en noget forsømt Park med
Terrasser og høie ]Åddk\Q.Baud.0I.13. Ha-
vebrL.UI.196. 2) (jf Ånde-, Fiske-, Ka-
russepark ofl.; nu især fagl. ell. dial.) an-
lagt (gravet) dam, især: fiskedam; ogs.

(dial.) om vandingssted, gadekær, mer-
gelgrav olgn. Eders Datter . . styrtede sig .

.

ned udi den dybeste Park udi Haven, hvor
hun druknede. Holb.Masc.IIl.il. Engha-
ven med de to Parker, hvori hans Flaa-
der af Papir og Gaasedun havde svøm-
met. Iw^.Levwei./.^09. *I Parken spiller

Karpen | Og Brasen saa bred. Winth.I.160,
HavebrL.^n.l96. OrdbS.(Siæll., Loll.-Fal-

ster,Fyn). jf: 'Bondens Smaabørn der-
ude paa Marken

|
tumle sig glade om

Ællingeparken. 7i:aaZMnc!.85. 3) fj/. Bal-
lon-, Belejrings-, Bro-, Ingeniørpark ofl.;

fagl, især ^J jylads, hvorpaa (belej-
rings)artilleri, ingeniørmaterialier,
vogne^ automobiler, balloner, flyve-

10 maskiner olgn. er opstillede; ogs. om af-
deling ( opstilling) af saadant mate-
riel. MilTeknO. En stor Park af Høstvogne
holdt paa en Msivk. Rist.ER.lll. den gamle
Kaptajn . . var med at tage den fjendtlige
Park ved FredencisL.8a.FT.232.

jf.
par-

kere: Hundreder af Biler stod i Part uden
for paa den grønne Plæne. Pol.^^/*1925.10.

sp.5. Park-, i ssgr. (f Parke-, se u. Park-
dynd) især til Park 1; saaledes — foruden

M de ndf. anførte — ssgr. som park-agtig, -allé,

-artet, -lignende, -mur, -mæssig ofl. || til

Park 2: Park-fisk, -vand || ^ til Park
3: Park-ammunition (MR.1834.34), -chef
(smst. 1841. 143), -patronvogn (smst.1833.

353), -plads (smst.1850.11. Tjenesteregl.143).

-anlæg, et. park (1) ell. parklignende an-
læg, et pragtfuldt, moderne Landslot med
store FsLrksin]æg.Schand.lF.236. HavebrL.^
1.379. -dynd, et. (f Parke-. Begtr.Sjæll.

30 11.68. Bawert&SGarlieb.Bornholm.(1819).
242). (fagl.) dynd, der opgraves (ved rens-

ning) af en fiskepark (tidligere anv. som
(blandingsmateriale til) gødning). Olufs.Oec.
IX.200. VSO. MO.

I. Parke, en. se Parce.
II. parke, v. ['pBr^a] -ede. vbs. -nin^.

Uf' iy- parken; dannet efter eng. park; til

Park 3; j/. parkere; nu næppe br.) d.s. s.

parkere. Her i Kjøbenhavn saa vi den
40 første Parkning i større Stil under Avto-

mobiludstillingen sidste Vinter, hvor Av-
tomobilisterne med praktisk Sans tog Mid-
ten af Vesterbros Passage i Besiddelse og
parkede deres Køretøjer der. Pol.^^k\1920.
6.sp.l. smst.''^M921.5.sp.3. jf: Parknings-
plads for Biler og Drosker. smst.^^kl924.
3.sp.3. Parke-dynd, et. se Parkdynd.
parkere, v. [pBr'ke'ra] -ede. vbs. -ing.

{fra /V. parquer; til Park 8; y/". IL parke;
50 tidligere spec. ^) m.h.t. artilleri ell. (nu især)

autom,obiler olgn.: opstille, sætte paa
plads i ordnet række, spec. paa de til

midlertidig henstillen af automobiler (af po-
litiet) anviste pladser (parkeringspladser), i

en by, ved en festplads olgn. Parkere Skyts.
MilTeknO. De Motorkørende har . . vist
en vis Tendens til at parkere deres Vogne
ved Frihedsstøtten. BerlTid.^U1923.Aft.2.
sp.2. Som Tegn for, at Parkering er til-

60 ladt, anvendes en cirkelrund, mørkeblaa
Metal- eller Træplade. JSefe.iV^ni 95 ''»/ei95^.

§10. jf.: Motorkøretøjet maa . . være for-

synet med et Par særlige Parkerings-
lygter. Motorkør.23. Parkeringsplads.
smst.42.

Parket, et. [pBr'kæc^] flt. -ter. {gennem
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ty. parkett fra fr. parquet (oldfr. parchet;,

ajl. af fr. pare i bet: afgrænset rum (se

Parky) 1) afgrænset, aflukket rum, fx.

om lukket kirkestol (Leth.(1800)); (m. h.t.

da. forhold) nu kun om en afdeling af
tilskuerpladser foran paa gulvet i

et teater olgn. (foran parterret, nærmest
scenen ell. adskilt fra denne ved orkesterplad-

serne; i alm. inddelt i første og andet
parket; jf. Fri-, Hof-, Nummerparketj. io

Flacat fraHof- TheatretVu 1 7 78. Bagges. I.
267. *Det første, numererede Parket. Hei6.
Poet.IX.449. jeg . . gik med ham til The-
atret og kom ind . . i det saakaldte sid-

dende Parterre, det nuværende andet
Parket, en . . fornem Plads. Oversk.L.134.
PJernd. Minder. (1918). 6. || om tilskuerne
paa disse pladser. Blich.(1920).V.166. Par-
kettet hyssede. KNyrop.OL.I.118. 2) (jf.
parkettere; fagl.) gulv(belægning), bestaa- 20

ende af (forskelligtfarvede) kvadratiske ell.

aflange tavler, træ- ell. (nu ogs.) korkpla-
der olgn. (jf. Parket-plade, -stav, -tavlej,
ofte sammenføjede ved et rammeværk; tav-
let gulv; parketgulv. Klevenf.RJ.lOO.
Baandgern.SlO. *Laksko på glat Parket

|

glider let. Rørd.AfroditesBoldspil.(1920).69.
Parket-, i ssgr. saaledes ogs. — foruden
de ndf. anførte — til Parket 1: Parket-
billet (Heib.Poet.VI.53), -bænk (sa.Pro8. 30

VI. 201), -loge, -plads, -publikum ofl.

-g:olv, et. [2] d. s. s. Parket 2. Tops.IIL
272. den store Forstue, hvor jeg hop-
pede Paradis i Parketgulvets Firkanter.
EhrencrKidde.(BerlTid.yiil920.Sønd.l.sp.4).
-g^ænger, en.[l] (nu næppe br.) teatergæn-
ger i parkettet Politivennen.179911800.1375.
-lim, en. [2] (fagl.) en tykflydende masse,
der anvendes i kold tilstand til paaklæbning
af parketplader. Suenson.B.11.185. -lino- «)

leam, et. [2] (fagl.) linoleum, der er tavlet

paa lignende maade som et parketgulv. Ti-
densKvinder.^yiil930.36. -plade, en.[2](jf.
-stav, -tavle; fagl.) (kvadratisk) plade af
træ, korkmasse olgn. til parketgulv. Suenson.
B.II.185. -snedker, en. [2] (fagl.) haand-
værker, der lægger parketgulve. TelefB.1934.

8P.1469. -stav, en. [2] O/- -plade, -tavle;

fagl.) aflangt (smalt) stykke af træ, kork-
masse olgn. til (rammeværk i) parketgulv. 50

Suenson.B.11.185. -tavle, en. [2] (fagl;
nu 1. br.) træplade (parketplade) til parket-
gulve, vægge olgn. OpfB.^VlII.508. par-
kettere, V. [pBrkæ'te-'ra] -ede. {frafr. par-
queter; til Parket 2; fagl; nu 1. br.) frem-
stille^, lægge parket(gulv). JBaden.FrO.
II. især perf. part. i forb. parketteret
gulv, parketgulv. PalM.ILJI.484. glim-
rende Lysekroner, Spejlglas, Forgyldning,
parketterede Gulve. Tops.1.18. 60

Park-have, en. (gart.) park(anlæg)
med eksotiske træer, blomstergrupper olgn.

HavebrL.^1.379. -kvægj, et. (landbr.)kvæg-
(race), der lever vildt, men i fredet tilstand

i det nordøstlige Englands og det sydvestlige

Skotlandsparker. BøvP.1.230. -landskab.

et. spec. (fagl.) om landskab (i floddale) med
eng, vekslende med mindre løvskove. Sal.XVI.
122. -tante, en. 07- Legetante; talespr.,

1. br.) dame, som tilser og passer børn, der
leger paa legepladser, i parker. NatTid.*U
1925.M.IV.sp.3.
Parlament, et. [pBrla'mæn'^Z] (nu

dial. Parlement. Moth.P33. FrSneed.I.230.
PVJac. Trold. 74. Goldschm.V1.169. Feilb.

Pariemente. Cit.1775. (Bornh. Samlinger.
XVI.(1925).214). — i bet 1 ogs. Perlement
olgn. Moth.P62. Feilb. OrdbS.(Siæll.ofl.)).

flt -er. {ænyd. paria-, parle-, perla-, perle-
ment(e), glda. perlement, strid, oprør, sen.

oldn. parlament, sammenkomst, strid; fra
mnt. paria-, perlement (ofl.), forhandling,
raadslagning , ordveksel, trætte, strid (hty.

parlament, eng. parliament, fr. parlement^,
mlat. parlamentum, egl: forhandling (jf.
parlamenterej; til fr. parler, tale (se par-
lerej; jf. Palaver; i bet. 2 nyt laan fra eng.
(og fr.)) 1) (nu kun arkais. ell. dial.) ord-
veksel (især: af en vred, ophidset art)

trætte; klammeri; optøjer. Moth.P62
Om nogen broder giør parlement i gildes
huus . . og ikke vil stille sig. Cit. 1775.
(Bornh.Samlinger.XVI.(1925).215). Du Svi-
regast og Slagsbroder I Du var ogsaa .

.

ved det Parlement i Aftes udenfor Jeppe
Kypers DøT.PVJac.Trold.74. VilhBang.LS.
196. Levin.(jy.). OrdbS.(sjæll ). 2) sam-
menkomst ell. forsamling, hvori der
føres (højtidelig) forhandling, ved-
tages beslutninger olgn.; saaledes om
forsk, dømmende og lovgivende institu-
tioner i Frankrig og England, spec. m.h.t.
England, om den af Over- og Underhuset be-

staaende engelske nationalrepræsenta-
tion (rigsdag). Pflug.DP.1149. Landets
Repræsentantere i Parlamentet. FrSneed.
1.441. Munch. Verdenshistorie. 11.(1 908.) 91.

det lange parlament, se lang 2.8. (1. br.)

m. h. t ikke-engelske (spec. danske) forhold:
Goldschm. VI. 169. Berl Tid. »Vs 1 92 7.Aft 5.

sp.l.
II det svenske Socialdemokratis Stil-

ling til.. Generalstrike og Gadens Par-
lamenter (o:politiske agitationsmøder olgn.).

Tilsk.1929.L333. Parlamentar-, i ssgr.

se u. Parlamentær-flag, -skib. Parla-
mentariker, en. [pBrlamæn'ta-ri^ar]

flt. -e. (polit) medlem af et parlament
(2), en rigsdag, især med forestilling om
dygtighed som taler, debattør, taktiker
olgn. Pont. M. 118. parlamentarisk,
adj. [pBrlamæn'ta-ris^; ogs. p^rla-] (tidli-

gere ogs. skrevet parlementarisk. Grundtv.
Myth.7. Heib.Pros.IV.295. BirkedaW.II.
82). {ty. parlamentarisch; adj. til Parla-
ment 2; polit) som vedrører, hører til,

er karakteristisk for en nationalre-
præsentation (en rigsdag); rigsdags-.
Heib.Pro8.IV.295. han (udfoldede) store

parlementariske Gaver og holdt glimrende
Foredrag til Gunst for Lovforslaget. Birke-
dal.0.LL82. parlamentarisk immuni-
tet, se Immunitet 1. 1| spec. om optræden, ud-
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tryk: som stemmer med de for en saa-
dan forsamling gældende (ordens)reg-
ler; ogs. -.korrekt; høflig. Chievitz.FQ.42.

Hage/^erj altid i sine Udtryk strængt parla-

mentarisk. EHenrichs.MF.lI.216. Pari a-

mentariisme, en. [pBrlamænta'risraQ]
(polii.)jp ar lameyit arisk regeringsform;
ogs. om den regeringspraksis, at et ministeri-

ums sammensætning (ell. dets fortsatte funk-
tion) er afhængig af rigsdagens (ell. spec. det

folkevalgte kammers, folketingets) flertal. Hø-
rup.in.387. Munch.S.^(1908).38ff'. jf.Fol-
ketingsparlamentarisme. Hørup.lIL
264. Parlamenter-, i ssgr. se u. Parla-
mentær-flag, -skib. parlamentere, v.

[pBrlamæn'te'rø; o^s.fcZa^i.jpBrla-] (tidligere

ogs. skrevet parlementere. Grundtv.B.11.337.
Ooldschm.lll.271). -ede ell.(nu sj.) -te (Aare-
str.SS.II.189). vbs. -ing. {fy. parlamentieren,
/r.parlementer;<i/Parlament)wwder/iand-
le (8pec.(^) om overgivelsesvilkaar ; jf/'.Parla-

mentær); forhandle (for at opnaa noget);

ogs. (især dagl.): veksle ord; snakke (vidt

og bredt, frem og tilbage). Blich.(1920).
XXVIII.59. Efter en lang Parlamenteren
om Prisen . . blev Lejemaalet sluttet. Jafe

Schmidt.SP.28. Natvagten nægtede os Ad-
gang. Alt, hvad vi parlamenterede, truede,
bad, var forgæves. CEw.SU.152. Parla-
menterer, en. spec. (nu sj.) d. s. s. Par-
lamentær. VSO. Parlaments-, i ssgr.

især til Parlament 2; fx. (spec. m. h. t. eng.

forhold): Parlaments-bygning, -debat, -hus,

-medlem, -møde, -valg. -herre, en. (jf.

-lem; nu næppe br.) mandligt parlaments-
medlem. Pamela.I.153. FrSneed.1.424. VSO.
MO. CP -lede, en. (jf. -træt^ lede ved
den af parlamentarismen fremkaldte par-
ti- og kulissepolitik. GadsMag. 1927. 348.
t -lem, et. (jf. -herre samt II. Lem 3^. Fa-
mela.L156. Blich.(1920).IX.119. CO -træt,
udj. (jf -lede;. Tilsk.1933.II.325. Parla-
mentær, en. [pBrlamæn'tæ-V] (sj. Parle-

tnentær. Harboe.MarO. Scheller.MarO.).
flt. -er. {fra fr. parlementaire; til fr. parie-
menter, se parlamentere; J/". Parlamenterer
samt Fredsbud (2)) ^person (officer),
der af en af de krigsførende parter
sendes til fjenden for at indlede un-
derhandlinger. JBaden.FrO. Brandes.
N0.191. Parlamentær-flag, et. (^Par-

lementær-. JBaden.FrO. Harboe.MarO. —
nu næppe br. Parlementar-. SøLex.(1808).
Parlamenter.. VSO.). ^ fredsflag (hvidt flag),

som bæres af en parlamentærs ledsager ell.

føres af et parlamentærskib. Fisker.SøO. SaV
XVIII.913. -skib, et. (nu næppe br. Parle-
mentar-. SøLex.(1808). Parlamenter-. VSO.).
^ skib, der passerer fra den ene krigsførende
part til den anden for at indlede underhand-
linger, udveksle fanger olgn. JBaden.FrO.
Scheller.MarO.
Parle, en. se I. Perle.
Parlement, parlementarisk ofl.,

se Parlament osv.

parlere, v. [pBr'le-'ra] -ede. vbs. (nu

næppe br.) -ing (Holb.Jean.I.S). {ty. par-
lieren; fra fr. parler, af mlat. parabolare;

jf. Parabel, Parole, Palaver; især dagl.,

spøg.) tale (flydende, hurtigt, livligt);
snakke; spec: tale fransk (især i forb.

parlere fransk;. *Den skiden Soe kom
md, mig vilde Fransk parlere

|
Og sagde.

Vater, skal man dette Brev franckere?
IIolb.Paar8.268. Jeg var . . meget for at

10 . . snakke med baade paa jydsk og paa
tydsk, baade paa dansk og paa fransk; og
var jeg end ingen fuldkommen Parleur,
saa parlerede jeg alligevel frisk væk.
Blich.(1920).XXVlI.201. Selskabet skil-

tes ad Kl. over IV2, og Oehlenschlager og
jeg parlerede endnu en Stund. POBrøndst.
RD.29. Ja af en Rejse til Paris har man
stor Fordeel, men dog især den, at man
faaer saamegen Færdighed i at parlere.

20 Hostr.SpT.IlI.8. Leop.GH.91. jf.: (den)
franske Skiælm . . Monsieur FaQon . . med
sit forbandedeParlesnik og Pariesnak.
Eio.(1914).III.275.
Par-leb, et. [I.I.2] (sport.) det at løbe

parvis; især: væddeløb for (motor)cykli8ter,
hvor de kørende to og to arbejder sammen.
PoU^M931.12.sp.3.
Parler, en. [pBr'lø-V, i bet.2 ogs. -'16t;

ogs. m. fr. udtale] flt. -er. {fra fr. parleur,
30 til parler (se parlere^) 1) (nu sj.) person,

der taler flydende, taler meget. Blich.

(1920).XXVII. 201(se u. parlere/ || spec.

om den, der giver undervisning i (at tale)

et fremmed sprog; sproglærer. JBaden.
FrO. ECAnd.BC.I.127. Meyer.^

||
{ved

etymologisk tilbageførelse af Polerer (ty. par-
lier(er)) til fr. parler (parleur), der er dets

sidste kilde; sj.) mestersvend; (mur)-
polerer. *Du (er) Bygningskonduktør

j

40 . . jeg er din Parlør
| . . jeg kan parlere I

j

(raaber ned igennem Kirken:) Hejl Dro-
medarer og Kan allier i jDrac/im. F/I/. 560.

2) (praktisk) lærebog med (daglig-
dags) øvelseseksempler i et fremmed
sprog (og tilsvarende tekst i hjælpesproget).

Ved Hjeip af Parlør lagde jeg mig . . for
Alvor efter Fransk og Engelsk. CLStrøm.
U.46. Wied.S.63.

CP Parnas, et ell f en (Ew.(1914).IV.
50 342). [pBr'nas] (tidligere alm.. m. lat.form (og

bøjning): Parnassus. Reenb.II.28. gen. Par-
nassi. Reenb.II.112. Holb.MpS.267. dat-
ablativ Parnasso. Sort.CC.734. Holb.LSk.
1.5). {fra lat. Parnas(s)us, gr. Parnas(s)ås)
egl. navn paa et bjerg i Fokis i Grækenland,
der var helliget Apollo og muserne; derefter

(ud fra den gi. forestilling, at den, der havde
sovet paa dette bjerg, blev digter, jf. Holb.
LSk.1.5) dels (1. br.) om sted, hvor den

60 enkelte digter udøver sin kunst (Ew.
(1914).IV.342), dels om hjemsted for (et
lands) digtekunst (i alm.) ell. som sam-
menfattende betegnelse for (et lands)
digtekunst (i det hele ell. paa et vist tids-

punkt). *Parnassi Søn (0: en digter). Holb.
MpS.267. *Der høres vindskibelig Støjen
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og Stim
I
Paa hele det danske Parnas.

FMøll.1.120. bestige parnasset (o: blive

digter)
\

Parodi, en. [pBro'di-'] ftt. -zr. {fra fr.

parodie, lat. parodia,_^r. parodia; af gr.

parå, ved siden af, og odé, sang (se Odej)

1) (æstet.) kunstform ell. enkelt digte-
risk frembringelse (ell. enkelthed heri),

der er en (spøgende ell. spottende) efter-
ligning (efterdigtning) af (et digte-
risk arbejde, der tilhører) en vis (høj-
tidelig) litterær genre ell. stil, spec.

(mods. Travesti; saaledes, at form og tone

bevares, men indholdet (emnet) ombyttes med
et andet (et lavt, pudsigt, der ikke passer til

formen), (ofte i forb. m. præp. paa, tidligere

ogs.sif, s;, til. JCLars.ES.268). hvorvel
denne sidste Alder er temmelig fructbar

paa parodier, og de største Poeter, som
Homerus, Virgilius og andre, meer end
engang ere parodierede, saa holder (forf.)

for, at . . blant parodier denne (o: „Me-
tamorphosis") . . kand passere for uge-
men.Holb.Metam.){3^ . Parodie Ri (JFriis')

Taksigelse for Helsinge -Ksi[å.Wadsk.(J
Friis.)()()()(2v). Poul Møllers to Paro-
dier: „Forsøg til et Himmelbrev i Grundt-
vigs nye historiske Smag, fundet af Poul
Møller", en Parodi paa Grundtvigs Stil .

.

og Parodien paa Baggesens „Der var en-

fang, da jeg var ganske Ulle^^.VilhAnd.

'M.I.85. 2) om forhold, ting, person, der

er som en forvrængning af noget andet (rig-

tigt, ideelt) af samme art; vræng eb ille de;
karikatur, (især i forb. m. præp. paa^.
Medens Parterne . . skjændes indbyrdes,
sidder denne Parodie paa en Forligscom-
missair, og skriver paa sine egne Sager.
Blich.(1920).XXI.54. Undervisningen i

denne Førstelærers Hænder var en fuld-

kommen Parodi. Tihk.1921.1.383. paro-
diere, v. [pBrodi'e'ro] -ede. {fra fr. paro-
dier) 1) (æstet.) til Parodi 1, om person
(forfatter) ell. digterisk frembringelse: frem-
bringe ell. udgøre en parodi paa; efterligne
i parodiens form. Holb.Metam.)(3^(seu.
Parodi 1). HBrix.AP.I.211. 2) (jf. Pa-
rodi 2) ved lydlige ell. synlige udtryksmidler
frembringe en spøgende, spottende, ' forvræn-
gende efterligning af noget (især en anden
persons tale, manerer olgn.); frembringe
et vrængebillede af noget. „Hvad ville

I her dal** foer Hertugen op. — „Bede
og byde Fred" svarede den ældre Gesandt.
— „Bede og byde Krig" parodierede Fre-
derik. Blich.(1920).XV.24. Buchh.Su.II.37.
Parodi-magrer, en. [1] (1. br.). AndNx.S.
28. parodisk, adj. [pa'ro-'dis^] {ty. pa-
rodisch, jf. fr. parodique ; adj. til Parodi)
som hører til, vedrører, har karakter
af (en) parodi (1 ell.især 2); spec: lat-
terlig p. gr. af en vis kontrastvirkning
(afvigelse fra det rigtige, ideelle). Bagges.
D V. VIII.368. (Pestalozzis) Lydøvelser lø-

ber lige ud i det ^SLioåiske. NBang.OU.
43.

Paroksysme, en. [pBrcng'sysmQ] (tid-

ligere ogs. (m. lat. form) Paroxysmus.
Holb.Eh.1.546. jf.Baden.FrO. fPsLToksysm.
smst). flt. -r. {fra gr. paroxysmos, tilskyn-

delse, ophidselse, til paroxynein, tilskynde,

ophidse, af parå, ved siden af, imod, og
oxynein, gøre spids, skarp, til oxys, spids,

skarp (jf. oksydere^; især med.) heftigt,
voldsomt (tilbagevendende) anfald ell.

10 forværrelse af sygdom (feber, sindssyge

olgn.); ogs.: (anfald, udbrud af, syn-
lige ell. hørlige udtryk for) voldsom
sindsbevægelse, affekt, lidenskab, be-

gejstring ell. (især) ophidselse, vrede
olgn. en febril Paroxismus, hvilken man
maa give lidt Tiid til at rzse. Eolb.MTkr.
540. En ny Paroxysme af utaalmodig
Vrede bruste op i h2im.JVJens.D.208.
Parol (Eyhn.PE.34. LTid.1731.584.

^PMøll.I.llO. ORung.VS.172) ell. (i alm.
spr.nu oftest) Parole, en. [pa'ro'Z, pa-
ro'lo] {ligesom ty. parole (f parol) fra fr.

parole, ord, tale, mlat. parabola, lignelse, ord
(se Parabelj; jf. Palaver, parlere)

1) (især yii) om kendingsord olgn. I.l) (jf.
bet. 1.8; foræld.) kendingsord, især anv. i

garnisonstjenesten, daglig givet af den over-

ordnede (kommandanten), spec. anv. (til legi-

timation) af inspicerende officerer; løsen
30 (H.l.i); ord (6.i); ogs.: feltraab; i vi-

dere anv.: den sammen med parolen givne
(dags)befaling (i mundtlig ell. skreven

form). Moth.P33. SøkrigsA.(1752).§41. Om
Middagen, som Ballet skulde være om
Aftenen, læser jeg i Parolen, at jeg skulde
rondere om 'Natten.JJPaludan.Er.131. „Pa-
rolen" (Feltraab et) var for Politiet og
Vægterkorpset den samme som for det
militære Vagtmandskab. Davids. KK. 265.

40 Parolens Udgivelse. Kaptajnvagtmesteren
dikterede . . Garnisonsbefalingen og ud-

fav dernæst . . Parol og Feltraab for det
ommende Døgn . . ved, at Ordene hvi-

skedes fra Mand til Mand. Forinden dette
skete, havde han . . kommanderet: „Fsl-

ToW Hi8tMKbh.2R.Y.565.
\\ (jæg.). Paro-

len (er) Jagtherrens Meddelelse til Skyt-
terne om, hvad der maa skydes paa Klap-
jagten. ii'V6m.V4i9.27.oms?«^.<2. 1.2) især i

tidligere tid, om det forhold, at (under-)
officerer indfinder sig hos en over-

ordnet for at modtage dagens parole
(l.i), ell. (nu spec.) at politibetjente giver
møde for at modtage deres overord-
nedes ordrer og anvisninger (i en vis

sag). LTid.1761.114. det blev befalet paa
Parolen, at Soldaten ikke var frossen ihjel.

Eostr.0.116(jf. EistMKbh.2R.V.566). I

Eftermiddags . . havde Politidirektøren .

.

60 sammenkaldt Opdagelsespolitiet til Parol.

BerlTid.^kl922.Aft.5.sp.5. min Bedstefa-
der var gaaet til P av ols. SCBarth. Livs- j
erindringer.(1900).1.20. 1.3) (i rigsspr. især

tD) videre anv. af bet. l.i, dels om (et partis) ^^
ledende tanke, (krav i henhold til et) pro-
gram; løsen (n.2.i); dels om en udstedt

50
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ordre, befaling, (bydende) anvis-
ning, besked olgn. Cit.l70S.( Dania.VIII.
47). „køb mig lidt Kager med hjem, lille

Mand" — var Parolen. JakSchmidtSPM.
fornemme unge Litterater . . udstedte Pa-
rolen om en national Kunstdigtning. FFerZ.

B.18. en politisk Strejke paa Kommuni-
sternes Parole. JernbaneT.^^/nlOdé.S.sp.l.

Feilb. OrdbS.(Falster).

2) m. h. t. forsikring olgn. 2.1) (nu 8j.,

vist kun arkais. ell. spøg.) ord, der udtales
som forsikring ell. løfte; æresord. Hvad
Skam skulde det ikke være for mig at

blive borte (fra maskeraden), da jeg har
givet Parole til saa mange artige Piger.
Holb.Masc.1.9. om jeg aldrig har holdt
Parol imod noget Fruentimmer tilforn,

saa skal jeg giøre det imod hende. PraR
AH.I.48. *Den redelige Mands

|
Parole

brydes ei saa letl Hrz.1.130. || i forb.-paa,

(ens) parol(e), paa (ens) æresord; paa
tro og love. (han) sagde til Dronningen,
at han var kommen paa hendes Parole.

Holb.DH.III.lM. naar nogen een eller

to gange aabenbarer det., ham paa Pa-
role at tie er sagt. Overs.afHolbLevned.178.
*Sig mig, paa Parol, oprigtig:

|
Madsl

hvad har du i din Bsifi PMøll.I.llO.
\\

(paa) kavalers, kavalersk parol(e),
se u. Kavaler 1, kavalersk. jf. : paa ærlig
Karls FsiTol.KomGrønneg.III.63. paa ærlig
Mands Parole.iTici.i750.i55.

i|
parol(e),

anv. abs. som forsikring: paa æresord; san-

delig. Jeg giør det parrol icke af nogen
Ærgierighed, men alleene for at have
nogen Respect i Huset af mine Medtie-
nere. Holb.jKandst.V.5. „Ey det er ikke
Lieutenantens Alvor, jeg vil profecto ingen
Penger have." — „Hånd skal parole tage
dem, jeg svær derpaa."sa.jEr.y.^. Jacobi.

(Skuesp.VlI.402). 2.2) m. særlig (fagl.) anv.

II
(nu næppe br.) ^ tilladelse til mod

afgivet æresord at opholde sig paa et

anvist sted uden for fangehus olgn. At
være paa Parol befrier fra at indespærres
i Fangehuse eller Skihe. Earboe.MarO.

\\

(dial.) ved boldspil olgn. anvendt (udtalt) af
den deltager, der ønsker ret til for en kort
tid at træde ud af spillet, til at gaa
uden for maalgrænsen efter bolden
olgn.; ogs. om fristed i leg. Feilb.II.788
(u. paråi;. DSt.1922.108.
I*arol(e)-, i ssgr. (især ^; (til dels)

foræld.) til Parol(e) I.1-2. -befaling:, en.

den ved en parole (I.3) givne (for en pa-
rolkreds gældende) (dags)befalivg. Parol-:
JBaden.FrO. MilTeknO. Davids.KK.282.
Parole-: HAPaludan.SM.78. -kreds, en.

den kreds af (under)officerer, til hvem en
parolbefaling dikteredes. Parol-: MilTeknO.
jf. Saaby.'' -sal, en. (jf. -stuej. Kongens
Parol sal (paa det 1884 brændte Christians-
borg). Trap.'^1.335. Politidirektørens Kon-
torer .. Far ol es Sil en.smst.403. -stne,
en. (jf. -salj stue, (tidligere) anvendt som
samlingssted ved parole (I.2). Parol-: MB.

1855. 1 74. SCBarth. Livserindringer. (1 900).
1.20. -tid, en. tid for afholdelse af parole

(1.2). VSO.
parre, v. ['pBre] (nu dial. pare. Clitau.

PT.141. jf. Thor8en.32. UnivBl.l.3o2). -ede.

vbs. -ing (8. d.). {ænyd. par(r)e, sv. para, ty.

paaren; til I. Par (1))

1) svarende til I. Par l.i. I.1) (jf. afparre^
bringe, stille sammen til et ell. flere

10 par (især: efter tingenes naturlige beskaffen-

hed og sammenhøren) ; ordne parvis; refl.

og i pass. (reciprokt) ogs.: slutte sig sam-
men, høre sammen i par; optræde
parvis, (i alm. spr. næsten kun m. h. t. hvad
der naturligt danner særlige (faste) par).

Moth.P33. vore gamle Poeter (har) for

Rimets skyld . . lemlæstet Sproget, parret
korte og lange Stavelser tilsammen (o: til

et rimpar). JSneed.1.75. *Heste vrinske høit

20 i Skye . .
|
Og færdig' staae i Spån at

parres. swsi.JJJ. 75. Efterat Spillerne har
parret sig, og ere placerede saaledes, at

Makkerne ei sidde tilsammen, blandes Kor-
tet Spillebog.(1786).163. At parre Handsker,
Strømper. 7/SO. JVJens.HF.15(se u. I. Par
Lsj. Kopper, der var slaaet i Stykker, og
andre, som Mariane havde parret — Un-
derkop af et og Overkop af et helt andet
Stel. FrPoulsen.MD.254.

\li ^ m. h. t. kort,

30 der i visse spil (ell. kabaler, jf. Parrekabale)
kan lægges bort parvis, naar de har samme
værdigrad (til dels ogs.: begge hører til de

to sorte ell. til de to røde farver). Spillerne

(o : i sorteper) . . ser, om de har faaet Kort,
der kan „parres" . . disse lægges da om-
vendt i en Bunke midt paa Bordet. Legeb.

I.C.29. af Kort kan der (i sorteper) an-

vendes hvilket som helst, blot de kan
„parres" væk alle. GZ/SpiL60.||p arre sig

40 ud, (1. br.) om to personer, derpaatænker del-

tagelse i samme virksomhed (at indstille sig

til et valg olgn.) : enes om fælles tilbagetræden

(afholde sig fra deltagelse). PoU]lil910.4.

jf. bet. 2: (sommerfuglene) lader sig føre af

Vinden — indtil de sluttelig parrer sig ud,
to og to. Fleuron.DTN.14.

||
part. parret

brugt som adj.: stillet sammen i par; ogs.

(jf. I. Par 1.3 samt enparretj: udgørende et

par; optrædende i et lige antal (to og to sva-

50 rende til hinanden; jf. parrettaaet}. dette

Rytterie reed heel ordentlig parret fra

Dayrons til Kejserens Hof. Pflug.DP.591.
*Saa pedantisk parrede tillige,

|
Som dog

Strømper exe.Aarestr.SS.111.107. de par-
rede Finner (hos fiskene). Boas. Zool.H78.
en parret Udposning (o: som bestaar af
parrede dele) fra Mundhulens Gulv (hos

springpaddernes han). Sal.XV1.548. vi er
ikke parret (0: ikke lige mange karle og

60 piger). Feilb. 1.2) (især fH) m. afsvækket fore-

stilling om antal, dels: sammenstille (to

ell. flere ting) til et harmonisk hele;

ordne (harmonisk); dels: i tanken sam-
menstille (to ell. flere ting) til en gruppe
med et vist fælles- ell.helhedspræg; for-
ene (til en helhed); sammenknytte; refl. og

XVI. Rentrykt 8/4 1935 33
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1 pas8. ogs.: udgøre et harmonisk hele.

(ofte, især m. h. t. egenskaber, i forb. m. præp.

m e d). denRussiske Monarch fPeter d. Store),

med hvilken Christianus 4. udi en Sammen-
lignelse beqvemmest kunde parres. JSoZ6.

Ep. III. 182. Kjækhed og Mildhed parre
sig i det . . skjønne A&syn. Blich.(1920).

XXIX. 144. *Villiens Kraft og mandig
Styrke parred Du med Tankens Vægt.
Hauch.SD.I.163. (hun) var ligesaa con-
ventionel som frivol, havde disse to Egen-
skaber, der saa gerne parres. Brandes. Volt.

1.256.
II
part. parret brugt som adj. Eilsch.

F.212. Hestens Øine, hvori Forvovenhed
og Frygt ligge parrede ved hinandens
Side. Hauch.III.144. „Du lider dog ellers

Mod hos Mænd." — „Ja vist, men par-

ret med Anstand og sømmelig Adfærd."
EBrand.A.55. 1.3) (dagl., især dial.) intr.:

udgøre et (naturligt) par; passe sam-
men (som et par). Provsten var godt kø-
rende idag . . De parrer smukt sammen
. . rene Stadsheste. Gjel.GL.13. de to sko
parrer ikke. Feilb.

\\ ^ de to kort parrer
(o: kan parres sammen, parres bort)

\

2) (jf. misparre^ svarende til I. Par 1.2

:

lade levende væsener (især: dyr) af modsat
køn danne et par (med kønslig forening
som maal); især (næsten kun i pass. (reci-

prokt) parres ell. (i rigsspr. nu i alm.) refl.

parre sigj: (lade) indgaa kønslig for-
ening, udføre parringsakt. *de vilde
Dyr, ja selv den lede Slange | Sig par-
rede saa smukt, enhver sin Mage fik. Melt.

Poet. 14. den Maade, hvorpaa Sommer-
Fugle af adskillige Slaug parrer sig med
hinsinden. LTid. 1737.46. Faarene . . par-
redes (Chr.VI: undfik; 1931: parrede sigj,

naar de kom for at drikke. lMos.30.38.
(i marts) begynder Ræven at parre sig.

AlivinPedersen.Polardyr.(1934).64. || (nu sj.

i alm. spr.) m. h. t. mennesker. *Fra Ce-
ladon til Myg vil alle parre sig. Ew.(1914).
1.88. *Han (skal) ublue parre sig med en
forbolet Skiøge. Zetlitz.Poes.154. Jørg.LT.
157.

II
(sj.) om planter, et erotisk Problem:

hvorvidt det er muligt at forelske sig

ved andres Mellemkomst, ligesom Blom-
sterne parres ved Bestøvning. VilhAnd.
VT.101.\\part. parret brugt som adj.: som
har en mage (1.4). Parred (er) de som er
samled i egteskab. Moth:P33. jf.: *Du, Clo-
sterets Due,

| Fløyfo; flyv) parret herfra;
|
Af

Frøken bliv Frue,
|
Af Frue Mamal Stub.^

142. nu næsten kun om dyr: S&B. Alwin
Pedersen.Polardyr.(1934).118.
parre-, i ssgr. (i ssgr. til parre 1 til

dels vekslende m. Par- (se Parrebal^, til

parre 2 vekslende m. (nu mere anv.) ssgr.

m. Parrings-^ || især til parre 2; saaledes
— foruden i de ndf. anførte — i ssgr. (især
landbr.) som Parre-drift, -evne, -lyst, -ly-

sten, -tid. -bal, et. [l.i] (jf. -gilde; dial.)

d. 8. s. Parbal. CReimer.NB.345. OrdbS.(Fal-
ster), -bar, et. O/. III. Hæk, Hækkebur;
fagl.). Parreburét maa ikke . . anbrin-

ges i Dues\aget.CGram.Hu8duen.(1910).138.
-g^ilfle, et. [l.i] (jf.-ba\; dial). ved „Par-
regildet" danser den samme Karl med
den samme Pige hele batten. Schand.F.
236. -kabale, en. [l.i] ^ kabale, ved
hvilken de øverste kort i bunkerne fjernes
parvis, naar de kan parres sammen. Legeb.
I.C.40. -syge, en. (landbr.) sygdom (hos
koen), der ytrer sig som stærk brunst, uden

10 at befrugtning indtræder. PhysBibl.XXI.174.
Landbo. III. 772. \\ d. s. s. Fransosensyge.
Landmands-Blade.1893.199.
parret-taaet, adj. (jf. parret u. parre

l.i; zool.) om hovdyr: som har et lige antal
tæer; især i udtr. de parrettaaede (hov-
dyr), d. 8. s. Klovdyr. LandmB.Il.234.
J VJens.LB.168.
Parring, en. flt. (I br.) -er (MO. Saa-

^y-'')' (jf- En-, Fler-, Misparringj vbs. til

20 parre, især til parre 2 og spec. (zool., landbr.)

m.h.t.dyr. Moth.P33. Abildg.&Viborg.F.29.
LandmB.II.68. parring af haanden,
(landbr.) bedækning, hvorved hundyret føres
(trækkes) til handyret (mods. fri parring,

f
årring af løsgaaende dyr). LandbO.1.222.
(1. br.) m.h.t. mennesker. Luthers .. Hoved-

tanke: Tilværelsens Enten -Eller, Ægte-
skab eller Hor, Parring i Gud eller Par-
ring i Djævel. TroelsL.XII.178. KPont.

30 Retsmed. 1. 47. parring i flæng, (jf.l.
Flæng 2.2 j brugt nedsæt., om løse forbin-
delser uden for ægteskab. JMagnus.VA.63.
JacPaludan.UR.214. Parrings-, i ssgr.

(jf. parre-; især zool.) til Parring; saa-
ledes ogs. — foruden de ndf. anførte —
forsk, (især O, fagl. ell. mere tilfældige)

ssgr. som Parrings -drift, -gejl, -kamp,
-lyst, -lysten, -plads, -proces, -raab. -aab-
ning, en. parringsgangens aabning hos

40 visse insekthunner. Bergs.MS.^I.151. -akt,
en. (jf. Kønsaktj om selve udførelsen af par-
ringen. Sal.IX.499. Buchh.FD.99. -bar-
ste, en. parringsorgan hos rundorme ofl.

Landbo.IV.112. -dans, en. om forsk, dyrs
parringsleg (der minder om dans), alba-

trossens, urfuglenes, døgnfluernes, myg-
genes parringsdans \

Brehm.DL.^l2.43.
-dragt, en. særlig dragt, som bæres af forsk,

dyr (især fugle) i parringstiden. Liitken.Dyr.^
50 137. (laksens) Parringsdragt (er) broget-

farvet. Frem.DN.500. -dygtig, adj. i stand
til (moden til) at udføre parring, de dan-
sende, parringsdygtige Døgnfluer. JT'rem.

DN.692. -gang, en. skedeformet organ, der

hos visse insekthunner fører (fra parringsaab-
ningen) ind til parringstasken. Bergs.MS.^I.
151. -kammer, et. rum, hvor forsk, dyrs

parring foregaar. (barkbillen danner) et

Kammer, det saakaldte „Parringskam-
60 mer''.BMøll.DyL.III.243. forskellige Fugle

• • bygger sig særlige Parringskamre og
Lysthuse, hvortil de . . indbyder Hunnen.
Bergs.MS.^I.169. -klokke, en. d.s.s. -tragt.

LandbO.IV.112. -leg, en. (jf. -ddins). (myg-
gene) stiger til Vejrs, tumler sig rundt i

luftige Pairrings\ege.Frem.DN.692. -lem«
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«t. kønslem. JYJens.D.lOS. Brehm.DL.U2.7.
-org^an, et. ydre kønsorgan (især om de han-

lige). LandbO.III.S08. -redskab, et. (jf.

-børste, -organ ofl.). Boas.Zool.*233. -rist,

en. ristformet spind, hvorpaa visse edderkop-

pers han afsætter hefrugtningsstofet. Bergs.

MS.II.lé7. -sæk, en. (jf.-tsiske) parrings-

organ hos visse insekthunner, bestaaende af en
sækformet udkrængning af skeden (Bursa co-

f^ulatrix). Boas.ZoolJ^SSl. -tang, en. ydre

ønsorgan hos insekthanner til fastholdelse af
hunnen under parringen. Brehm.DL.^I2.7.
-taske, en. d. s. s. -sæk. Bergs.MS.^1.151.

-tid, en. især om det tidsrum, i hvilket dyrs

parring (fortrinsvis) foregaar. Werfel.Fiskerb.
34. (kvidre) som Nattergale i Parringstiden.
Drachm.BK.113. Bergs.MS.U.154. -tra8:t,
en. (jf. -klokke^ tragtformet parringsorgan
hos visse rundormes hanner, tjenende til fast-

holdelse af hunnen under parringen. Sal.XV.
289. -valg, et. {efter eng. sexual selection
(Darwin)

; jf. Kønsvalg ; biol.) om udvælgelse

af et individ af modsat køn (med parring som
maal); spec, if. Darwin, om det forhold, at de

stærkeste og for hunnerne mest tiltrækkende

hanner udvælges til parring. JFJac.(1924).V.

133.140ofl. m. h. t. mennesker: Esm.1.95. Ja-
cobsens første . . Fortælling er gennem-
trængt af Naturvidenskabens Livssyn —
„Mogens" er „Parringsvalget" i menne-
skelig Skikkelse. FiZ7i4n(^.rT.40.

Part, en. [pa-'rd; p^r'd] flt.-er ['pa*r-

d9T; ip^rdar] Fkrter. Høysg.AG.1. gen. -s ell.

(nu næppe br.) -es (L Tid.l 73 7.30 7). \glda. d. s.

(Rimkr. 2Mos.21.19(GldaBib.)), sen. oldn.

partr, mnt. hty. part, eng. part, fr. part; fra
tat. pars (gen. partis^; .//'. aparte, Parcel,

Parti, participere, partiel. Partikel, Parti-

tur, Partner samt Portion
||

„sielden . . i

den høiere Stiil. Des hyppigere . . i det
daglige Liv." PEMulU532)

1) (især gldgs., dial. ell. fagl.) m. h. t. ind-
deling (af en helhed), l.l) (jf. Agter-, Bag-,
For-, Halv-, Hoved-, Middel-, Nederpart
ofl.) om del af et hele. (Jesus) nedioer
til jordens nederste parter (1819: Egne).
Ephes.4.9(Chr.VI). den underste Deel af

Munden er u-bevegelig, derfore bruge de
den øverste Part at æde med. Pflug.DF.
495. (vand kan) trænge sig ind i Træers
inderste Parter. Suhm.II.61. Reidgothland,
hvorved man den Tid forstod en Part af

Nørre- og Sønderjylland. Hrz.D.IV.241.
Under den almindelige Del af Bønnen
tænkte alle paa om Præsten vidste Noget
. . men da den næste Part af Bønnen kom,
begyndte Nogle at hulke. JPJac.1.33.

||

(jf. parterej m. h. t. (sønder)deling. Der nu
Striidsmændene havde korsfæstet Jesum,
toge de hans Klæder, og giorde fire Par-
ter (1907: Delej, for hver Striidsmand en
Part (1907: De]). Joh.19.23. Holdt mig, eller

1'eg kløver den Karl med et Hugg udi 4re
^SiTter. Holb.Tyb.III.5. *Derpaa i tusinde
Parter

|
Constablen splittedes ad. JHelms.

NV.79. m. h. t. tankemæssig inddeling: Ind-

byggerne i Bremen kand deeles i 2de Par-
ter, nemlig Doctores og Borger. Overs.af
HolbLevned.191. || (jf. Meste-, Mindre-,
Mindstepart^ m. direkte angivelse af ulige

inddeling (uens størrelse), især i forb. den
mindste, største part ell. (alm.;jf. Mik-
kels.0rdf.206. AaHans.BUS.115) mindste

y

største parten (ofte sammenskrevet: stør-

steparten^. *Jeg ryster den fillede Hat Jer
10 fuld;

I

Af al min Eje og alt mit Guld
|
Skal

Størsteparten I nyde. Drachm.T.84. Stør-
steparten (o: af publikum) var mødt fest-

klædt.BerlTid.''yil906.Aft.l.sp.5.spec.m.ad-
verbiel anv., i udtr. største parten ell.

(nu vist kun) for største parten, for
største delen(s vedkommende). Han havde
anseelige Arvemidler. Disse gav han stør-

steparten bort til Kirken og Kirkelærere.
Mall.SgH.13. Hrz.NG.324. 1] m. h. t. (ind)-

20 deling i (omtr.) lige dele: d. s. s. Del 3; især

(jf. u. ottende samt Femte-, Fjerdepart
olgn.) i forb. m. ordenstal. med Afgrøden
skal det være saaledes, at I skulle give
Pharao den femte Part (1931: en Femte-
del;, og de fire Parter (1931: Femtedel;
skulle I beholde. lMos.47.24. (rigsmarken

var) dend fierde Part af en Rixdaler.
Slange.ChrIV.390. Feilb. den halve part,

se halv 1.2. om verdensdel: Tyrken har alt

30 de 3 Parter af Verden inde, og Christen-
dommen er kun den fierde (man regnede

paa den tid med 4 verdensdele). Holb.GW.
IV.IO. jf. (spøg.): Herculus, som under-
tvang de 5 Parter af Verden, maatte jo

lade sig coujonere af en DdXildi. Holb.Tyb.
1II.5. spec. (regn., foræld.): tal, som gaar
op i et andet tal; maal (L3.4); ogs. (jf. Part-

regning;." led i et forhold, en proportion;

i forb. som tage i part, udregne, hvor
40 mange gange et tal gaar op i et andet; ogs.:

udføre forholdsregning. S&B. Larsen. 1.2)

særlig anv. (af bet. l.i;. || om del (2.5) af
et (udgivet) værk. Denne 3die Part bli-

ver solt å parte til dem, som allereede
maatte eye de 2de første forhen udgivne
V2xtev.LTid.1737.306. ThSchmidt.E.69.

||

(jf. Del 2.2; om jordstykke. L. fik een-
deel Parter (hver paa 5 T. Hk.) ved Stran-
den. Lwccc^.Da^ft. 1. 99.

II (jf. Ordpart; om
50 taledel, ordklasse, udi enhver af de Otte

Parter i Talen kan der findes ord, som
komer af ord i de andre Pkrter. Høysg.

AG.26. sa.S.Z5r. \\ om afdeling af en
skoleklasse. Grundtv.Udv.L17. jeg (var)

paa øverste Part i Mesterlectie. Blich.

(1920).XXIV.59.
II
om dugt i tov. Mil

TeknO. OpfB.UI.67. \\ nu især (^) om del

af et tov ell. en kæde, i alm. om en ved
en ell. flere blokke afgrænset del af en løber

60 (4.3) ; saaledes om den imellem blokkene lig-

gende del af et tov: Harboe.MarO. en fir-

skaaren Talje har fire Parter. Scheller.

MarO. om den fastsiddende ende af et tov,

i forb. som fast part (SøLex.(1808)), jf.
FastepartsawipaastikkendepartM.paa-
stikke, ell. (spec.) om den frie ende af et tov

33*
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olgn. (tampen), den ende af en trosse, hvori der

hales (halende eZ/. hejsende part, se u.

IL hale 1.8, hejse 1^, ell. som slippes (kastes

los), naar det, som er hejset op, skal fires

af (løbende part. SøLex.(1808). Funch.
MarO.Il.91). Skruevindereb . . ere Jern-
kæder, der hekses om egen Part omkring
Bommen. Bardenfl. Søm. 1.108. Parten af

Skødet beholder man i Haanden, klar til at

rive ud. smst.158. 1.3) (nu 1. hr.) m. indde-
lings- ell. modsætnings-bet., uden tyde-
lig forestilling om forhold til helhe-
de n.\\ om en af to ell. flere ting ell. mulighe-

der; del (9.2). Maria haver udvalt den gode
part (1819: Deelj, som ikke skal borttages
fra henåe.Luc.l0.42(Chr.YI). „hedder det
sådan el. sådan?" — „begge parter (i alm.

spr. : begge åe\e).''Feilh.IV.317. \\
en part.

1. en del (2.8); nogle; somme. Moth.PSS.
2. som adv.: (for) en del (5); dels. Moth.
P33. *„Hvi bygger du da Offerhus og
bloter?«

I

— „En Part for Folkets Skyld;
dog og en Part,

|
Fordi jeg stundum var

i Klemme.'' Grundtv.PS.11.177.
2) m.h.t. fordeling (til flere) ell. tilde-

ling. 2.1)07- Arve-,Biærge-,Broder-, Him-
merigspart ofl.) den del af noget (især fæl-
les ejendom ell. udhytte), som tilhører ell. til-

falder en; andel {!). (ofte uden art.iudtr.

have, faa, give part i noget oZ^n.j. Ha-
ver den afsatte Skipper nogen Part i Ski-

bet, da skulle Reederne ham . . udløse.

DL.4 -1—34. *Fogden har af Vraget stør-

ste Part. Holb.Paars.37. han har . . tilbudet

mig at give mig Part i hans Forretninger.
Heib.TR.Nr.60.6. Barken „Snekkersten",
hvori Konsulen havde Part. Norman-Hans.
SB.31. løvens part, se I. Løve 8. m.h.t.

(fælles) udgifter: vi faar en bil (i fælles-

skab), hver tager sin part (af udgifterne)
i

|l overf., m.h.t. skæbnetitskikkelse olgn. *(æsel-

driveren) fik af Pryglene med
|
Sin Part.

Drachm.D.78. *(du) ser, hvor Livet er stort

og rigt . .
I
og tager den Part, som din

Skæbne vil. Stuck. S. 24.
|| f m. afsvækket

bet: give, unde (en) part af noget, over-

lade (en) noget; ogs. : meddele (en), underrette

(en) om noget, paa det jo ei noget ringe-
ste blad hos mig skulde forkomme, af

hvad Deres generosité har vildet unde
mig Part af. Gram.Breve.65. (gesandterne
havde) fundet nødvendigt, at gifve Direc-
teurerne udi Rigs-Stædernes CoUegio Part
af hvis som var psLSseret. Slange.ChrlV.
1042. 2.2) i særlige præp.-forb., som udtr.

for (aftalt) fordelingsforhold. || faa
'_

.
.' 8j.) faa fe

vedkommende (hvad der tilfalder en); faa
paa sin part olgn., (nu sj.) faa for sit

som sin part (2.i). Der er farligt lidt at

fortiene ved Comoedier nu omstunder. I

denne Maaned har jeg (o: skuespillernes

leder) ikke haft 20 Rdlr. paa min Part.
Holb.Hex.I.l. Langebek. Breve. 84.

\\
(især

^, fisk., landbr.) som udtr. for det forhold
(den aftale), at en deltager (som løn)
faar en vis andel i udbyttet; i udtr.

som fare (se IL fare 1 .2J, forhyre, fiske, ar-

bejde, bjærge hø (osv.) paa part. CollO.

Scheller.MarO. Udbyttet af Sælfangsten
var forskellig. Mandskabet fangede paa
Part. Skjoldb.(Pol.^Viil925.11.8p.4). Feilb.

OrdbS.(sjæll.). 2.3) (jf. lign. anv. af lat. par-
tes (flt. af pa.Ts) i forb. som overtage ens
partes, udføre ens forretninger, dublere

ens rolle. Meyer.^ S&B.) om del (1) i en
10 vis (fælles) virksomhed, i et ansvar

olgn.; delagtighed; andel (2); isæriforb.
som ha.v e(Holb.Jul.l2sc.), tage (sin) part
i ell. af noget, deltage i noget; (tidligere) ogs.:

føle deltagelse med, medfølelse, interesse for.

du er en tro Tienner og tager Part i Jom-
fruens Sorg. jffoZ6.MeZ.I.4. kan jeg ikke faae
Part i Handlingen, saakan jeg idetmindste
faae Part i Æren. Heib.TR.Nr.39.14. Hun-
nen (er ikke ene om) at ruge . . ogsaa Han-

20 nen tager sin Part AlwinPedersen.Polardyr,
(1934).127.\\ (jf. Parti 1.4; arkais.) om rolle
i skuespil. Alle er enige om, at næst
Kronprinsen . . havde Ingen ageret sin
Part saa vel som Madame Gyldenløve.
JPJac.I.186. JakKnu.CD.53. \\ for min
part, (jf. IV. for 7.9J især knyttet frem-
hævende og indskrænkende til pron. jeg, som
udtr. for, at en ytring (kun) gælder m. h. t.

vedk. selv: for mit vedkommende; hvad mig
30 angaar; for min del (6.2). Jeg for min Part

holder for, at den Indianske Handel over-
gaar alle udi Yigtigheå. Holb.Kandst.il.1.
Vil De have noget (litterært) Nyt, saa præ-
sterer jo Frankrig . . vel sagtens Noget.
Jeg siger Tak for min Part, efter hvad jeg
. . kjender til nyfransk Literatur. /Sc^and.
AE.126. Rørd.JE.32. Feilb.

3) (jf. Medpart samt Partnerj om per-
son, der er med i et vist fællesskab,

40 tager ell. har del i noget sammen med en an-
den ell. med (en gruppe af) andre personer;
spec. om den ene af et par (1.1(2)). det
har behaget Himmelen . . Ved en reen
kierlighed at sammenknytte tvende par-
ter . . Nemlig min ældste Datter, Leo-
nora og Seignr. Peder Erichsen. Holb.Stu.
II.l. Kender De den Slags Frierier, der
ender med, at Parterne siger du til bin-
anåen? JMagnus.HF. 71. || især (jf. Kon-

sotra-, Modpartj om en person (ell. grup-
pe af personer), der staar i et vist mod-
sætnings- ell. konfliktforhold (strid,

trætte olgn.) til en anden (gruppe). Holb.
HP.III.12. samme stridige Parter, som
da nyelig havde ført den Orthographiske
Krig. Høysg.Anh.4. Efter det mærkelige
Aar 1848 . . saa det en Tid ud, som om
Preussen var den slagne Part. Wester-

gaard.(Verdenskult.VII.214). i talespr. især

60 i udtr. som: det er bedst for begge
ell. alle parter olgn. Heib.Poet.VI.291.
Det før saa muntre Hus blev stille og
mørkt, men for Ingen saa afskrækkende
som for ham . . Under disse Forhold var
det en Lettelse for alle Parter, da Gros-
sereren en Dag erklærede, at Familien
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skulde flytte ud paa Landstedet. Goldschm.
1.28S.

II
spec. (jf. Hovedpart 2, Kontra-,

Modpart o/L; jur.) om de i en retssag
(proces) over for hinanden staaende
(grupper af) personer (sagsøgeren, kla-

geren paa den ene side, sagvolderen, sag-

søgte paa den anden). DL.2—17—18. *som
Dommer skal (du) adskille Parters Trætte.
Jacobi.Skr.278. (jeg) har gereret mig som
Dommer, ikke som FsltL Kierk.II.290. Tje-

nesteregi.147.
II

i særlige forb. mægle mel-
lem to parter (ell. to parter imellem j, se

mægle, begge parter ell. ogsaa den
anden part bør høres olgn. (jf.lat.siu.-

diatur et altera pars) ogsaa modparten bør

have lejlighed til at udtale sig. jeg har hørt,

at en Øvrighed altid maa høre begge Par-
terne, førend hånd telåerDom.Holb.Kandst.
V.3. S&B. Feilb. være part i sagen,
være en af dem, der er indviklede i en (rets)-

strid; ogs.: være en af de paagældende og
interesseret i et bestemt udfald af en konflikt

olgn. *Den, som selv er Part i Sagen, bli-

ver ei til Dommer brugt. ffei6.Poei.X585.
LeckFischer.KM.152.
Part-, i ssgr.(sj.Parte'f se w. partvis;

jf. Parts-^. især til Part 2; saaledes ogs. —
foruden de ndf. anførte — ssgr. som Part-
antal, -ejer, -fiskeri, -penge ofl.

parte, v. ['prr^a; 'p^r^a] -ede. (glda.

d. s. (KbhDipl.1.279), sen. oldn. parta, mnt.
parten; af Part (1); nu dial.) d. s. s. par-
tere, de trende Capitainer . . bleve førte

ud til Galgen, hvor de bleve hengte, slæbet
og partet i fire Stykker. CPRothe.JN.71.
ved Bjælken (hang) tre nøgne Faarekroppe
. . Kvinderne (fik) travlt med at parte
og sønderskære. Skjoldb. KR. 130. Feilb.

OrdbS.(Sjæll, Fyn ofl.). partere, v. [p^r-

'te-'ra] -ede ell. (nu sj.) -te (Falst.0vid.70).

vbs. -ing (Falst.Ovid.69. VSO. CSPet.Litt
993). {ænyd. d.s., sen. o/^in. partera; fra fr.

partir, lat. partire ; til Part (1) ; jf. parte

;

især fagl.) dele i (især: 2 ell. 4) parter,
i alm.: ved gennemskæring (paa langs (og
paa tværs)); sønderdele; sønderlemme.
Riget (var) uden Konge, adskilt og par-
teret under fremmede Herskaber. Gram.
(KSelskSkr.IV.8). „Mennesket (deler) sig
selv i to Personer, af hvilke den ene sø-

ger at føre den anden bag Lyset, imens
en tredje . . forundrer sig højlig over
denne Konfusion" . . For at han ikke
skulde partere sig selv i alt for mange
Personer, bragte Jeg . . Talen paa (et an-
det emne). PMøll. 1.336.

\\
(om da. forhold

foræld.) m. h. t. (dræbt, spec. : henrettet) men-
neskes legeme (som udtryk for mishandling
ell. som tillæg til henrettelsesstraf). Hvo som
laster Kongen . . have forbrut Ære, Liv
og Gods . . Kroppen parteris og leggis
paa Stægle og Hiul. DL.6—4—1. JPJac.
1.291. (dagl., spøg.) i forsikringer, eder:

min Papa vill have mig til at tage en an-
den adelig riig Jomfrue. Men jeg skal
før lade mig parteere og hakke til Kiød-

mad, førend jeg skal beqvemme mig der-
til. Éolb.HP.1.6. Satan partere mig. CRei-
mer.NB.649.

\\
(med., vet.) m.h.t. sønderdeling

affoster (embryotomi). Sal.VII.368. LandbO.
1.683.

II
m. h. t. slagtning, forskæring olgn.

jeg gaaer hen til en Slagter, og seer hvor-
ledes de partere Studene. Skuesp.VII.286.
stegte Duer, parterede i 2 eller 4 Dele.
FrkJ.Kogeb.l3. partere grisen uå.OrdbS,

10 (Lolland).

Parterre, et ell. f en (Holb.JJBet.a4v.
EPont.Atlas.II.267). [pBr'tBra] fit. -r. {fra
fr. parterre, af par, paa, ved (jf. Parforce-,
partout, Parvenu^, og terre, jord (jf. Ter-
rasse^) 1) (gart.) (større) plant have-
anlæg (nær op ad beboelseshus) med græs,
blomsteranlæg olgn. EPont.Atlas.II.267 . Hun
vilde kun en lille Promenade op til Slot-

tet . . forbi Parterret, hvor Roserne staar
20 og å\iiteT.Esm.I.198. DanmHavebr.90. jf.:

lave Vinduer, som man kan . . see ud af

ned paa etBlomsterparterre.Ba/i&.Mw.
1786.11.445. FrPoulsen.VV.42. en Deel (af
haven indrettes) til Lyst-Parterrer. Have
D.(1762).l. 2) m.h.t. teater olgn. 2.1) sam-
ling af tilskuerpladser paa gulvet i

et teater olgn., spec. og nu næsten kun (mods.
Parket 1) om den bageste del heraf med
(billigere) pladser for staaende (jf. Staa-

30 parterre) ell. (nu oftest) siddende tilskuere,

(ofte i forb. i ell. (tidligere) paa parter-
re tj. naar en fornemme Dame vilde re-

solvere sig til at sidde engang paa Par-
terren, blev det holdet for en meget an-
stændig Mode for Borger-Koner at giøre
det S3.mme.Holb.JJBet.a4v. *Han gaaer
paa Theatret; han stiller sig bag i Par-
terret. Blich.(1920).IV.147. TelefB.1934.sp.
3164.

II (jf. bet. 2.2) m. henblik paa det for-
40 hold, at navnlig tilskuerne paa gulvet i ældre

tid gav deres bifald ell. mishag stærkt til-

kende. JSneed.III.227. *jeg gad seet paa
den, som nu vel Nogen nægter,

|
At paa

Parterret man tør være Smagens Vægter.
Oehl.Er.IV. 13. Der blev Mudder i Par-
terret da Pibningen begyndte. 750. JF.
M218. stille paa parterretl som opfor-
dring til parterrepublikummet om at indstille

sin meningstilkendegivelse (jf. Blich.(1920).
50 XXIX.208). Stille paa Parterretl nu kom-
mer Kongen. Mau.il.360. jf. Reuter.Land-
mandsliv.II. (overs. 1869). 10. i videre anv.
(gldgs.): (min søster) med Mand og Børn
sad . . ved Thebordet, (de) omringede mig
og (talte) Alle paa eengang . . Ved mit
alvorligtbydende „Stille paa Parterretl" fik

jeg da Ordet. Blich.(1920).XXIX.63. 2.2)

(nu 1. br.) fællesbetegnelse for tilskuere,
der har plads i parterret (2.i); (tidli-

60 gere) ogs. (til dels m. best. bet. uden best. f.)
m. videre anv.: publikum. Det er .. bruge-
ligt i Spannien, at parterret falder paa
Knæe og læser, naar en Munk med et

Crucifix i Haanden kommer ind paa et

Thesitre. Holb.Hex.IV.5. „jegvilstrax skik-

ke mit Skilderie til Isabelle, som det er.
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jeg meener det kand være got nok I" (til

Partere) „er det mig ikke ligt nok Mes-
sieursl" KomGrønneg.111.367. Heib.Pros.

VI.201. Dansesalonen „Figaro", livis livs-

frodige mandlige og kvindelige Parterre
beherskedes af Underofficerer og . . Ve-
sterbroslagterne, medens Byens mere raf-

finerede Levemænd . . dominerede Lo-
gerne. KLars.GHF.I.léT. jf.: „Den franske
Komedie" (i Paris var) et Rendez-vous
for den elegante Verden. Det var et Stam

-

parterre af Litterater, Lærde, Abbé'er,
Officerer og SkønsL&nder. Mantzius.SH.V.
192. 3) (hygn.) om (fleretages) bygnings
nederste etage i plan med den omgivende
grund; stueetage. JBaden.FrO. trap.*!.

613f. Parterre-, i ssgr.
\\

(gart.) til Par-
terre 1: Parterre-anlæg (Schand.SB.l), -have
(VLorenzen.Landgaarde.il. (1920). 5) ofl. \\

(teat.) til Parterre 2: Parterre-billet (VSO.
Schand.TF.lL79), -loge (VSO. HAPaludan.
SM.33), -plads (Holst.R.), -publikum (S&B.

jf. bet. 2.2j ofl. II
spec. (fagl.) m. h. t. gymna-

stiske øvelser olgn., der udføres paa jorden
ell. paa gulvet (mods. i trapez, paa line olgn.),

i ssgr. som Parterre-akrobat (Meyer.^ Pol.^h

1934.Sønd.3.sp.2), -brydning (DagNyh.^Vi^
1934.18.sp.6), -gymnastik (Meyer.), -gymna-
stiker (OMung.Y.105).
parte-vis, adv. se partvis.

Part-forklaring, en. se Partsforkla-
ring, -falelse, en. (filos.) følelse, der udgør
en del af en sammensat følelse (totalfølel-

sen). AlfrLehmann.Denindividuelle sjælelige

Udvikling.(1913).47. O -fiavende, part.

adj. som har part i noget; jf. Part 2.2: Martin
Hammerich (har) nævnt sig som partha-
vende Forfatter i „Deklarationen".Jff/Sc/ii<;a-

nenft.Be.l2. || (jf. -haver^ anv. som subst.

alle indbudne møde med Madvarer . .

Skøndt Brylluppet stod i Brudens Hjem,
blev det saaledes dog et Sammenskuds-
Gilde af alle Parthavende. TroelsL.XII.
56. GJ -liaver, en. (jf. -havende samt
Medpart og Participant, Partnerj person,
der har part i noget, især en erhvervsvirk-

somhed, handelsforretning olgn. ; partner ; ak-
tionær. SvGrundtv.Till. Parthaver i Sag-
førerforretning. BerlTid. ^^/n 1 904. M. 4. sp.2.

Parti, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en
(Moth.P34. JacBircherod.R.32. Cit.1743.

(Læsøfolk.75). Feilb.). [pBr'ti?] Høysg.AG.
40. flt. -er. (glda. (et, en) parti (Mand.94.
Suso.10. GDLove.Y.146. Mariagerleg.213),
mnt. partie, hty. partei og partie, eng. party;
fra fr. partie og parti, egl. perf. part. af
partir, dele, skille sig ud, afrejse, lat. par-
tire, dele; j/. Part, partere)

1) O/- Bag-, For-, Nederparti ofl.; især
d ell. fagl.) del (af et hele). Ui) i al alm.,

om del af en ting, især m. nærmere be-

stemmelse ved gen. ell. præp. Pflug.DP.749.
Solglimtet, som saa straalende falder paa
Tagets øverste Partie, medens det Øvrige
staaer i Skygge. Si&&.Ii.i7. Nu saå han
alle de slidte Partier i det . . gamle Gulv-

tæppe. Schand.SB.204. Partierne eller Fa-
gene i et Jærngitter fastgøres . . til Pil-

ler af Sten eller Murværk. Gnudtzm.Husb.
194.

II
(sj.) om del af virksomhed olgn. denne

Exercice hos Ægypterne (har) været en
Parthie af dend udvortes Dyrkelse de
giordte deris AigudeT. LTid.1724.243. 1.2)

Cj/. Bag-, Kæbe-, Nederparti oZ^n.^ om del

af menneskes ell. dyrs krop ell. billed-

10 lig gengivelse heraf, (et) Linned- Skiørt, som
naaer dem (o: bjergskotterne) ikkuns til

midt paa Laaret, hvorfra og indtil Mid-
ten af Læggen det heele Partie er bart
og blottet. Agre.RK.54. paa busten, por-
trættet er partiet omkring øjnene særlig
karakteristisk

i jf: Svær og højbarmet
var hun (med) fedt Nakkeparti. ieo^).

LR.83. 1.3) (særpræget, malerisk) del af
et landskab, en egn ell. billedlig gengivelse

20 heraf. Skuepladsen forestiller et Partie
af Skoven i Sorgenfri. Heib.Poet.VII.373.
(et) romantisk Partie, en gammel Ridder-
borg forvandlet til en Kirke.HCAnd.il.
55. Fra Himmelbjærgets (top) ser man ud
over et Parti af disse de saakaldte „bak-
kede E-eder*". IngvBond.JR.14. jf. Gade-
parti. Schand.0.1.191.

\\ (jf.Pa.rtsp. 518^^)

t om del af verden. Sverrig er af dend
partie, som i forrige tilder var kaldet va-

30 gina gentium (o: folkenes moderskød, if. hi-

storikeren Jordanes). JacBircherod.R.32. 1 .4)

(jf. Part 1.2j ew del af et litterært ar-
bejde, musikstykke olgn.; spec. om den af
en enkelt kunstner udførte del af et skuespil

ell. (nu vist kun) en opera olgn.; rolle;
stemme. Virtuosen . . begyndte at spille

sit Partie, medens hele det øvrige Orche-
ster endnu kun stemte. Bagges.D V.IX.155.
Jeg spiller Elskerinderne af anden Classe

40 . . Colombine har hidtil spillet de første.

Men nu ta'er hun bort, og saa faaer jeg
hendes Partier, fir^;. 7771. 556. I Kjøben-
havn udførte Jenny Lind alle sine Partier
paa Svensk. HCAnd.XII. 58. Geb.MusK.
63. jf.: (han) hævdede, at (øl) gav Fysik
til de store Wagn erp årti er. JacPaZwrZan.
TJR.235.

II
hertil (jf. I. give 7.3-4 samt Num-

mer 4; dagl., jarg.) udtr. give partiet,
optræde paa en vis maade (især m. bibet.

50 af uægthed, vigtighed, flothed olgn.); dels m.
nærmere bestemmelse (af „rollen"): hvad skal
det til, at . . du stiller i Forsamlingen og
giver Partiet som ¥o\ketd\er? Sødb. 0. 8.

(hun) købte Sørgeklæder og gav Partiet
som grædende Enke. Aftenbladet.^/6l921.2.

sp.5. jf.: *Hjorten sig kror som en for-

nem Marquis, | og Hinden gi'r kjønt In-

génuens Parti. Schand.SD.186. dels abs.: op-

træde flot, i flotte klæder; spille den fine og
60 flotte (mand). Tror han, at han har Lov

til at give Partiet, fordi han har en Kjæ-
restel — Som om det var en Kunst. -Km-
ter.MitFangeliv.(overs.l870).l 90. Herskabet
kunde give Partiet paa Ridebanen, hun i

ekstravagante Kostumer. JakSchmidt. SP.
98. (han) havde eftergjort de gamle Ti-
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kronesedler og blev nappet i Beværtnin-
gen „Vaaren" . . hvor han sad og gav
Partiet midt i et helt Harem. ^eWTid.Va
1925.Aft.l.sp.2.

2) om noget af flere enheder bestaaende

(en vis portion ell. gruppe). 2.1) (jf. II. Lad-
ning; især T og ^) om (ubestemt) kvan-
tum ell. portion af en vis af ensartede

enheder bestaaende masse, især af handels-
varer; ogs. m. prægnant bet.: stor por-
tion; større varemængde (i engroshan-

del); ofte m. bestemmelse af arten ved flg.

subst. (tilknyttet umiddelbart ell. ved præp.
2ii). en parti ss^M. Moth.PS4. sælge Hør-
kramvahre i smaa VdiriiQi.Adr. "^^Iil762.sp. 7.

Idealitet er ikke . . Noget, som gaaer med
i Kjøbet, naar man tager større Partier.

Kierk.VI.408. ved Køb af hele Partiet gi-

ves 6 °/o Rabat. Ludv. ||
(nu næppe br.) om

samling af enkelte genstande. Af Toppen
skydes et Parti Blomster, derefter en een-

lig Green. Pflug.DP.492. 2.2) (jf. bet. 2.3-5;

nu næppe i rigsspr.) i al alm.: gruppe,
skare, flok af personer (med fælles træk,

virksomhed olgn.). Her har i disse Dage
streifet eet Parti Tartere igiennem. P/iø-

nixb.FM.1727.Nr.8.6. jf. bet. 2.3: Denne
Hyrevogn kjørte nu strax tilbage til det
samme Selskab . . eftersom den skulde
hente et andet Parti. Gylb.VI.164.

\\ (jf.

Part 1.3j gentaget, med inddelings-bet. een
Parti sang, een Parti dantsede, og een
Parti spillede paa adskillige Instrumenter.
LTid.1728.283. \\ om hold (I.ll.i) af stude-

rende olgn. (jeg havde) inden en Maaneds
Forløb flere Partier af Manuducender-G^/Zft.
XI.55. Han gav sig til at studere Jura,

læste flittig paa Parti med Mønster-Juri-
sterne C. S. og h.F. Galsch.(Tilsk.l927.II.

77). II
gruppe af personer (en familie), der

bebor en del af et hus (en lejlighed); sæt
af lejefolk. den fornødne indvortes Ren-
lighed i Husene (kan ikke opretholdes uden
sandstrøning), især hvor mange smaa Par-
tier bo t\\s2immQn.Cit.l789.(H.Matthiess.KG.

24). Feilb. 2.3) (jf. Jagt-, Kane-, Land-,
Lystparti ofl.) gruppe af personer, sel-

skab, samlet til fælles underholdning
(forlystelse, tidligere især til fælles ud-
flugt); nu næsten kun (m. overgang til bet.

2.5 og S) om kortspil-selskab, navnlig om
(den enkelte, i alm. af 3 ell. 4 personer be-

staaende) gruppe af deltagere, som spil-

ler sammen ved en enkelt lejlighed ell. (især)

jævnligt ell. regelmæssigt (oftest i ssgr. som
Bridge-, L'hombre-, Spilleparti olgn.); tid-

ligere ogs. om selve fællesarrangementet (for-
lystelsen): sammenkomst; selskab; ud-
flugt; tur. for at en Lysttour skal være
godt arrangeret . . maa man ikke foretage
den flere Gange om Ugen . . thi over
slige Partiers Behagelighed svæver en
usynlig Aand, som man ikke maa trætte.

Eeib.Pros.VIII.479. (jeg overvejede) Tu-
sinde Planer . . for enten at faae Anna
med paa Ballet eller bringe det hele Parti

(o: familiens deltagelse i et foreningsbal) tW.

at gaae overstyr. CBernh.NF. 11.80. min
Fader gik . . hver Aften i Klubben . . hvor
han nok havde sit Parti, uagtet han vist

ikke var nogen stor eller passioneret Kor-
tenspiller. XwisJ5rarw8ew.0..5. vi er saa man-
ge, at der lige kan blive to partier (til

bridge)
| ||

gøre parti (med en) (om no-
get), være med af partiet, (nu næppe

10 br.J være med i, deltage i et fælles selskabe-

ligt arrangement, en udflugt olgn.: gøre (en)

selskab. Vi ville benytte det smukke Veir
(til en udflugt). Regieringsraad F. . . giør
Partie laed. Bagges.DV. X.117. man sam-
les allerede ved Indgangen derhenne til

Sommertheatret. Jeg har nok Lyst at

gaae derind. Er De med af Fartiet? Hrz.
XIII.258. hun (var) bleven længer end
hendes Herskerinde, for at gjøre Parti

20 ved et Spillebord. CBernh.II.151. Min Sø-
ster og Svoger havde gjort Parti med
hende og Otikel om at tage ud til Casor-
tis. GylbJ.128. m. videre anv. : alle brave
Adelsmænd burde gjøre Parti (o: slutte

sig sammen) om at udpibe dette Stykke.
Gylb.III.144. 2.4) (nu næppe br.) flok ell.

skare af væbnede (spec: rytteri); (mindre)
troppestyrke, troppeafdeling (spec.:ud-

sendt paa strejftog); strejfkorps. Poster
30 sampt partier vare langt udsendt, for at

afverge Tarternis OYeridlå.JJuel.428. Nep-
pe havde de lagt en Time, før de saae
et Partie af 24 Mand, anførte af Oberste B.
Mall.SgH.157. MilTeknO.

\\ f strejftog.
Jeg tør sige, at jeg alleene ved Partie
hid og did skildte dem over ved 20000
Munå. Holb.Didr.18sc. Telemack hafde væ-
ret ude paa Partie, og opbragt en deel fan-

ger. Dumetius.III. 92. Slange.ChrIV.1249.
40 2.5) gruppe af personer, sammenknyt-

tede ved fælles sympatier, fælles me-
ninger, især i social, religiøs, litterær
ell. (uden nærmere bestemmelse nu spec.) po-
litisk henseende, i modsætningsforhold til

anderledesmenende (i alm. m. et bestemt ud-
formet program, en ledelse, en fører olgn.; jf.
ssgr. som Arbejder-, Folke-, Fremskridts-,
Højre-, Mod-, Venstreparti samt forb. som
det konservative, liberale, moderate, na-

50 tionalliberale, nationalsocialistiske parti^;

ogs. om gruppe af personer, der staar
sammen (imod en anden gruppe) i en pri-
vat, personlig konflikt ell. disput ell,

(jf. Modparti^ i lege, sportskampe olgn.

Moth.P34. Foruden disse neutrale Folk,
gives der endnu et, Regieringen gunstigt,
og et, Regieringen ugunstigt Partie. ^ircfe-

ner.Tr.l76. Drengene inddeles (ved tov-

trækning) i tvende lige store og lige stær-
60 ke Partier . . hvert Parti har den halve

Deel af Touget. Gymn.(1828).94. vi skulde
lege Ordsprogslege . . vi vare saa Faa;
vi kunde . . kun være Fire paa hvert Parti

. . det (blev) overdraget til Corpus Juris

og mig at vælge hver sit Parti. Scharling.

N.207. Det gjaldt . . om at arbejde det
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af uensartede Elementer nylig (1870) dan-

nede „forenede Venstre" sammen til et vir-

keligt Parti. Sørup.1.3. Farisæernes Parti

(1819: Sect). ApG.15.5(1907). denne vig-

tige sag bør være hævet over partierne
i

han staar uden for partierne
i || (jf. Part

3; nu næppe br.) m. h.t. retsstrid olgn. Alle
Mennesker, i det mindste det tabende
Parti, klage over Processer. Tullin.II.352.

om de enkelte deltagere: Naar nogen Tvist
eller Irring imellem Kiøbmænd om Kiøb
og Salg . . hændes, maa de tvistige Par-
tier udvælge . . gode Mænd dennem imel-
lem at midle . . Vil Parterne deres Sag
voldgive, forholdes i saa Fald dermed
efter hoyen. Forordn.V8l742.§22.\\ (nu sj.)

/Jt partier m. prægnant bet., om dannelse

ell. tilstedeværelse af (skarpt adskilte) partier

(i et land), partistrid olgn. Kiødets Gier-
ninger ere aabenbare, saasom: Hoer, Skiør-
levnet . . Vrede, Trætte, Tvedragt, Partier.

Gal.5.20. Abildg.D.8. En Stat, sønderslidt
af Partier. MO. II

partiet er (u)lige oZ^w.,

(jf. bet. S og 4: samt V. lige 1) de to mod
hinanden staaende grupper, parter er (ikke)

lige, har (ikke) det samme antal, de samme
(kamp)vilkaar osv. Hvad seer jeg I Et Men-
neske overfaldet af tre. Partiet er alt for

VL\ige.Lodde.(Skuesp.IV.S12). *det er ikke
vanskeligt for jer,

|
Som bære Masker,

mig at intriguere, | Som gaaer med ube-
dækket Ansigt . .

I
Tag Masken af, saa

staaer Partiet ]i^Q.Heib.Poet.IV.309. HF
Ew.JF.I.129.

II
i særlige forb. m. verbum.

hvad Partie jeg end . . helder til, saa
reiser jeg nu til Frankerige. i'^rS^weed./.

260. For ikke længe siden havde hun
været paa deres Parti, som vilde hin-
dre Opførelsen af „Le Tartuffe". Sc/ian^i.

IF.32. især i udtr. som ta^e parti (for
ell. imod en ell. noget; jf. Partitagen),
tage, t antage (se antage 8.2j, f holde
ens parti olgn., nu især om tilslutning til

de af en person fremsatte meninger, indlæg
i ord til forsvar ell. støtte for en personøs
sag) olgn. „jeg havde nær kommet i Klam-
merie . . forgangen for Hosbonds skyld .

.

jeg tog Hosbondes Partie . . som jeg al-

tid pleyer at giøre" . . „toog du mit Par-
tie imod hende, saa maae hun jo ende-
lig have talet ilde om mig." Holb.Bars.1.3.
M. hafde holdet Dansk Partie (o: sluttet

sig til det danske synspunkt). Gram. Breve.
169. (der er) liden Forskjel . . imellem de
største og de gemeneste iblandt Menne-
sker, naar det gjælder om at tage Partie
for eller imod dem, der lade sig bruge
for eller imod deres eller deres Venners .

.

Interesse, smst.229. *Den Mands Partie sig
Begge sloge til.We8s.146. Sid stille som
en Mus under en Ordstrid mellem to Paa-
rørende. Hvis De tager Parti, ender det
let med at gaa ud over Dem selv. EGad.
TT.U2.

li
tage, vælge, gribe til det

parti fat osv.), tage sit parti {efter ty.

(seine) partei nehmen, fr. prendre (son)

parti; nu sj.) (i en vanskelig, ubehagelig si-

tuation, især: nødtvungent) tage en beslut-

ning om, hvorledes man vil forholde sig;

(med resignation) vælge en vis (ofte: ube-
hagelig) udvej; træffe et (afgørende) valg

(ml. fiere muligheder). Slange.ChrIV.928(se
nej 8p.ll7V^^-)' Jeg har syntes meget
godt om den Pige. Men Faderens For-
nemhed og min (kusines) fornuftige Fore-

10 stillinger have bragt mig til at indsee min
Daarlighed. Jeg veed, jeg har taget mit
Parti som en Mand; jeg har undveget at

see Comtesse (j.Gylb.V.122. Den gode
Jomfru . . tog da . . det Parti at skrive til

Madame Y.smst.XII.70. *Man tager sit

Parti — hvad vil det sige?
|

. . Man gi'er
Afkald paa

|
Totaliteten . .

|
For med det

Ringere sig at forlige . .
| Man tager sit

Parti — slaaer sig til Flasken. PalM.Adam
20 H.IIL3f. AKohl.MP.II.47.

3) (jf. bet. 2.3) m. h. t. kortspil, boldspil,

skak, billard olgn.: et enkelt (efter gæl-
dende regler gennemført) spil; ogs.om
en række af spil, spec. (i piket ofl.) om
en vis gruppe af spil, der udgør en
regnskabsmæssig enhed, (ofte m.flg. arts-

bestemmende subst.). LTid. 1738.256. Skal
vi spille et Partie VOmbre? Skuesp.Y1.42.
siig ham, at jeg bier efter ham med et

30 Partie Skak. smst.IX.426. Skal vi saa gaa
hen og spille et Parti Billard. Goldschm.
1.232. B. begyndte at rumstere . . ved
det Bord, hvor de gamle Jettonskasser og
Spillekortene havde deres Plads. Saa fik

man sig et lille Parti, saa spiste man til

Atten. Tops. III.3S0. Hver Gsmg Bolden
(i tennis) er død, tælles et vist Antal Points
for een af Spillerne, indtil et Parti er vun-
det. Gymn. 11.109. || i forsk, særlige udtr.

40 gøre (o: spille) et parti, se gøre 9.i. jf. bet.

2.5: Partiet staaer lige o: den ene af de
Medspillende har endnu ikke erholdt no-
gen Fordeel over den anden. VSO. spec.

i udtr. for et spils afslutning: parti! anv.
som udtr. for, at et parti (i tennis, billard

olgn.) er afsluttet (vundet af den ene part).

*See, hvor excellent hun spiller!
| See,

hvor Kuglen triller! |
Kan hun tabe? —

Hvilke Griller!
|
Hvad sa'e jeg? — Par-

so tie.Urz.D.LI 94. partiet er ude (for en),

spec. (sj.) : spillet er tabt (for en) ell. (uegL):

han har ikke mere at haabe; spillet er ude
(for ham). Exellentsen . . klynker da endnu
værre, end jeg . . Partiet er ude for ham;
jeg vil haabe, at Favoriternes Tid (o:

under enevælden) maa være forbi. H^Æm;.
JF.IL72.

4) m. h.t. forlovelse ell. ægteskab. 4.1)

(jf. Fornuft-, Inklinations-, Konveniens-
60 parti ofl.) om det forhold ml. to personer af

modsat køn, at de er ell. agter at blive mand
og hustru; forlovelse ell. (især) ægteskab,
(oftest i udtr. for et saadant forholds ind-

gaaelse). „jeg finder dette aldeles ikke
af den Vigtighed, at vi derfor skulle op-

hæve Partiet." — „Og jeg skulle forme-
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deist saadant søge Skilsmisse mellem dem,
om de end vare virkeligen gifte." Holb.

Er.III.6. Hverken jeg eller min Mand
samtykker der udi; thi Partiet er alt for

u-lige. sa.Pern.1.5. han vil af med sin

Datter, og driver derfor paa det Partie.

Bahb.Tilsk.1791.255. de (havde sfraks) set

paa Dronningen, at der ikke blev noget
af Partiet. Schand.IF.201. jf. opslaa 8: Par-

tiet (o: forlovelsen) er opslaaet. Luxd.FS.
86. II

i særlige udtr. for en forlovelses ell. et

ægteskabs istandbringelse, dels om den uden-
forstaaende: gøre (Winth.1.22), slutte,

smede , stifte partier ell. et parti, se slutte

osv., dels om den ene (oftest den mand-
lige) part, især i forb. gøre et passende,
skikkeligt, rigt, (nu navnlig:) godt parti
olgn., i alm. (jf. bet. 4.2J om et i økono-
misk henseende gunstigt forhold, det uri-

melige Parti I er falden paa at vil giøre
med en Tøes fra Ægypten, en Landstry-
gerske. KomGrønnegJ.312. Det er meget
bedre for et Fruentimmer at gifte sig

(end at gaa i kloster), naar hun kan giøre
et nogenledes skikkeligt Fartie.PrahLAH.
III.102. det er ey troligt, at Martha, som
har Midler og kunde giøre et stærkt Par-
tie, skulle vilde indgaae nogen Forbin-
delse med ham, hvorved hun intet vandt.
Ruge.FT.329. ingen Pige gjør dog et saa
brillant Parti som den, der formæler sig

med Rimlen. Kierk.1.174. Hun var af en
af vore bedste Familier, var smuk og be-
gavet, men gjorde dog intet Parti og
endte som Stiftsdame. Schand.UM.85. \\

(nu
næppe br.) m. betegnelse for (den ene af)
parterne ved præp. med ell. (i)mellem. der
bliver et Partie imellem åQm.Holb.Ygs.
Y.2. Grev Schachs Partie med Frøken
von Krogen åQQ\2LTQTQS.Luxd.Dagb.I.196.
4.2) (jf. Giftermaal 2.i) om den ene (oftest:

den kvindelige) part i et fremtidigt ell.

muligt ægteskab, (i alm. m. nærmere be-

stemmelse ved et adj., især som præd. i forb.

(være) et godt parti olgn., navnlig (jf.
bet. 4:.i) m. henblik paa vedk.s økonomiske
forhold). Kunde han ikke forskaffe os et

Par ret rige Partier? Et Par unge Piger
eller gamle Koner, naar de ikkuns har
Penge. Skuesp.IX.230. denne Pige . . var
et Parti for mig. Heib.Poet.X.13. (han blev)

gift med Byens smukkeste Pige og bed-
ste Parti. Esm.1.2.
Parti-, i ssgr. [p^r'ti-] især til Parti 2.5

(navnlig om polit. forhold); saaledes— foruden
de ndf. anførte— ssgr. som Parti-afskygning,
-avind, -baand, -ibestræbelse, -fanatisme,
-fjendskab, -formaal, -had, -hemmelighed,
-hensyn, -interesse, -kamp, -kiv, -kævl,
-lidenskab, -manøvre, -medlem, -moral,
-møde, -navn, -pligt, -politik, -præg, -sag,

-sammenhold, -skel, -spaltning, -splittelse,

-spørgsmaal, -standpunkt, -stifter, -stri-

d(ighed), -vælde, -aabning, en. [3] (jf.
Aabning l.i slutn.) i skakspil: Skak.(1916).
32. -aand, en. (jf. -gejst, -syge samt

Aand 7) tidligere spec. om overdreven tilbøje-

lighed til at danne partier, arbejde for et

partis fremme, deltage i partistrid olgn.;

partibestemt fanatisme. Sygdom kan komme
Folk til at snakke over sig, men Parti-

aand endnu mere. Tode.H.124. PDrachm.
D.64.
partial, adj. se partiel.

Part i-arbejde, et. spec. [2.i] (bogb.):
10 indbinding af bøger i større ell. mindre par-

tier. Bogtrykkeren. 1934. Juni. omslag. 2. Q)

-banner, et. (jf. -fane^. overf. : Adskil-
lige . . droge ind i Rigsforsamling eller

Rigsdag under et Partibanner . . saasnart
de vare komne ind, kæmpede (de)\inåeT et

SLuået. Ooldschm. VI1.467. 03 -bestyrelse,
en. (jf. -ledelse, -styrelse^. Partibesty-
relsens (Pont.DR.^1.134: Partistyrelsens

j

Udkast til et nyt Program. Pont.DR.1.204.
20 OP -blad, et. (jf. -organ, -presse, -skriftj

blad (tidende), der er organ for et parti.

Molb.Reise.II.38.

Particip, et. se Participium. Parti-
cipant, en. [pBrtisi'pan'd] (f Participiant.

LTid.1760.262). flt. -er. (jf. ænyd. medpar-
ticipant; fra fr. participant, egl. præs. part.
«/ participer, se participere; nu 1. br.) del-
tager; især: parthaver. Ægteskab maa
være reent; man lider derudi ikke Par-

so ticipanter og Actier, som i andre Socie-
teter. H^oZ6.P/iiZos.7J.4. Hvad var Skibets
Navn? . . Hvem var dets Rhedere eller

Participanter. Gylb.XII.123. Eage.^reg. jf.:

det kom mig for ligesom han vilde æde
alleene, og ingen Med-Participanter
have. Holb.Ep. III. 61. participere, y.
[pBrtisi'pe'ra] -ede ell. (nu sj.) -te (Mossin.
Term.525). vbs. Participation (JBaden.FrO.
Meyer.), {fra fr. participer, lat. partici-

40 pare, til lat. pars, del (se Part^, og capere,
tage (se II. kaperej; jf. Participant, Parti-

cipium; især T og jur.) tage ell. have del
(i); deltage (i). Holb.Kh.884. Holberg
(synes gentagne gange) at have participe-

ret i Oversættelsesplaner. Eoos.B^Z.^^.
||

især svarende til Part 2: have ell. faa
andel (i noget); være participant. Jeg
merker at denne Knægt vil participere
med mig i Handelen (o: tage sin part af

50 ducørerne), det maa jeg søge at forekomme.
Holb.Rpb.I.14. mange Beboere paa Lan-
det participerer i en Skude. Cit.l736.(Jy
Saml.4R.IlI.239). NatTid.^^kl923.M.3.
sp.2. Participiant, en. se Participant.
Participinm, et. [pBrrii'siMom] (sj. Par-
ticip. Rask. Isis.111. EJessen. Gram.30. jf.
(best. f. og flt.) : Partisippet, Partisipperne.
Rask.IslS.107). best. f. -piet; flt. -pier dl. (nu
sj.) m. lat. form -pia (Høysg.AG.159. Fles-

te sen. Gram. 14). {fra lat. participium, egl.:

deltagelse; jf. participere; gram.) verbets

adjektiviske form (maade); tillægsform,
-maade. Høysg. A G. 23. VBrønda 1. Ord-
klasserne.(1928).'l08. præsens fs/. nutids.

Sal.'^XVIII.926) participium, perfek-
tum (sj. fortids. SaUXVlII.926) parti-

XVI. Rentrykt 8/4 1935 84
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cipium olgn., participium med nutids be-

tydning (aktivisk), henholdsvis: med fortids

betydning (passivisk). Høysg. AG. 78.159.

JÉaden.Gram.125. Madv.LatSprogU93. i

sa.bet. (nu sj.): aktivt, passivt parti-
cipium. JBaden. Gram. 221. Madv.Lat
Sprogl.^68. || spec. (foræld.) om perfektum
participium som verbal-adj. (i modsætn. til

den ubøjede verbal-form, supinum). Høysg.
AG.83. JBaden.Gram.137. lo

I. Parti culier, en. [pBitikyli'e, -kyl-
ije] best. f. -'en [-"(j)e-'an] fit. -'er [-"(j)e-'ar]

ell. (nu 1. br.) m. fr. form -s (FrSneed.I.351).
(ligesom ty. partikiilier fra /V. particulier,

privatmand, af fr. adj. particulier (se par-
tikulær^) 1) (nu næppe br.) person, der ikke

beklæder ell. (i det givne tilfælde) ikke op-

træder som indehaver af en offentlig bestil-

ling; privatmand; ogs.: (jævnt) bor-
gerlig person. (Didrik Slaghek havde op- 20

naaet) den største Værdighed, som nogen
Particulier kunde opstige til, næst Kon-
gen (o: ærkebispedømmet i Lund). Gram.
(KSelskSkr.III.33). Kierk.XIII.261. 2) (jf.
Kapitalist; nu mind7-e br.) person, der uden
lønnet bestilling lever af sin formue; rentier.
*Part'culier (PalM AdamÉ.I.(revideret udg.
1849).101: Particulier; van Pahlen |

. . var
en Cavaleer . . |

Hvis Rigdoms-Strøm end-
nu ei sagde stop;

|
Hvis Tid var altid ledig 30

som hans 'Kj:oip.FalM.AdamH.I.107. Hjortø.

IV.22. II. particulier, adj. se partiku-
lær.
Parti-dannelse, en. et (politisk) par-

tis ell. partiers dannelse; ogs.: et (under visse

former) dannet parti. Goldschm.VII.467. JK
Carlsen. ChrBichardt.(1928).8. -deling;, en.

om det forhold, at man deler sig i partier,

(af ordstriden) opstod Fjendskaber og Par-
tidelinger som i en parlamentarisk For- 40

samling. Schand. 0. 11.258. Hørup.IILl63.
partiel, adj. [pBrti'æl', pBr'tcæl'] (nu

sj. partial [pBrti'a'i,pBritca-'Z] Nørreg.Privatr.
III. 263. Bugge.Astr.165. jf. SaUXVIII.
926). {fra /V. partiel, Za<. partialis; a/Z.a/'pars,

del (se Pa.Tt);jf. partisk 1; O ell. fagl.) som
(kun) gælder, vedrører, omfatter en del (af
noget); delvis; ikke fuldstændig; ikke
total. Foruden de mangfoldige partielle

Forbedringer, som ere gjorte i Christian 50

den 5tes . . Lov, have vore senere Lov-
givere ofte tænkt paa en total Reform.
ASØrsted.Haandb.1.34. Afsindige, der lide

af en saadan partiel Galskab. COtto.Phræ-
nologien.(1825).255. partiel Sending. Ludv.

II
(astr.) om (maane-, sol)formørkelse. Bugge.

Astr.165.^ Sal.^XVIII.926.
Parti-fane, en. ^j/.-bannerj. iscer overf.

(jf. I. Fane 2) : K. var ikke en Mand (der)
naar han stod under en Partifane, opda- 60

gede noget Godt og Smukt under en mod-
sat Fane. Goldschm.VII.486. Deres (o:

Hiort Lorenzens) Person (er) saa at sige
. . en Partifane. Cit.l842.(PLaurids.S.IV.
384). -farve, en. (jf. I. Farve 4.i;. Folk
søgte hen uden for de Blade, der bar

Partifarven (o: deres eget partis farve). Kun
Kværulanterne mødte op hos Modstan-
derne. AndNx.PE.I V.30. -felt, et. (1. br.)

det felt paa en stemmeseddel, der inde-

holder navnene paa et partis valgkandida-
ter. LovNr.l39^'U1920.§47,3. -fælle, en.
(polit.; fortrinsvis inden for socialdemo-
kratiske kredse). Hans Ord vejede tungt
mellem Partifællerne . . Modstanderne
forhandlede let med ham, fordi han var
til at stole paa. Hørup.III.154. Partifælle
N. N. blev Ridder formedelst sine For-
tjenester af Samfundet. Det maatte en
Socialdemokrat ikke. Han blev eksklu-
deret. BerlTid.y7l925.Aft. 5.sp.3. -ferer,
en.

II [2.4] (^, nu næppe br.) fører for et

strejfkorps. MilTeknO. || især til Parti 2.5.

Goldschm.V.426. Hørup.1.98. ^7.; Det falske
Lys, hvori de partiførende Slesvighol-
stenere . . have sat os. HCAnd.XIl.250.
-ganger, en. se -gænger, f -geJKt, en.

d. s. s. -aand. LTid.l761.68. jf.: den Snak-
ken . . den Bagtalen . . som er Sielen i

alt Partiegeisterie. Bahb.Min.1786. II.

565. -gænger, en. (nu næppe br. -gæn-
gere. Moth.P34. Holb.Didr.18sc. f -ganger.
Holb.Intr.(1728).260. LTid.1755.242). flt.

-e ell. t d. s. (KomGrønneg.III.161). {ænyd.
d. s. (bet. 1), ty. parteiganger) 1) [2.4] (for-
æld.) fører for ell. medlem af et strejfkorps
ell. en trop lejesoldater, en friskare. Holb.
Didr.l8sc. Ing.KE.II.199. den sidste Par-
tigænger i Europa var Garibaldi. Sal.*

XVIII.926.
II

hertil bl. a. Partigænger-korps,
'kr\g(MilConv.VI.378f.). 2) [2.5] (ivrig, fana-
tisk) tilhænger af et politisk parti; partimand.
Heib.Pros.X.321. Himlen (bevarej Bogen og
mig fra . . at en brølende Partigænger cite-

rer den anerkjendende og indrullerer mig
i Mandtalslisten.ÆTierA:. 7JJ.558. KLars.MH.
84. jf.: hun (var) en forudflyvende Par-
tigængerske af „det unge Tydskland".
HCAnd.III.248. Cp -gængeri, et. især
svarende til Partigænger 2: (ivrig, fana-
tisk) tilslutning til et (politisk) parti, (ivrig,

fanatisk) optræden ud fra partistandpunkt
olgn. Kierk.XIII.262. Ogsaam.H.t.Strauss-
Moden spiller Partigængeriet sikkert en
stor Ro\le.BBergh.(Tilsk.l908.342). -gæn-
gerisk, adj. (1. br.) adj. til -gænger (2),

-gængeri. EBrand.(PoV^1^1909. 7.sp.2).

Partikel, en. [pBr'tig(a)l] (\ ^slt^-

kul. Overs.afHolbLevned.65. flt.P SiTticuleT.
LTid.1738.573). ^<. partikler, {ænyd. d. s.

(Chr.IV'sBreve.I.(udg.l848).335); fra lat.

particula, dim. a/" pars, <ZeZ /'se Partj;,//.L Par-
ticulier, partikulær samt Parcel) 1) CP lille

del af en ting. jf. Part I.2: Besøg af Pro-
fessor Munthe, som forærte mig den før-

ste Particul af sin Critica sacra. Luxd.
Dagb.1.174. || især (oftest i flt.) om (smaa)-
dele, (smaa) bestanddele af et stof, en
masse (jf. Ild-, Ostepartikelj. Holb.MTkr.
146. Glasset knasedes i utallige Partikler.

Blich.(1920).XII.185. Sættern elet, denne
Hovedbestanddeel og meest nærende Par-
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tikel i Melet. ChMourier.Brød.(1821).ll. Da
Kjødsiden er udad, hænger mange smaae
Partikler ved Skaftet; Arbeideren maa af-

pudse dena med Filen. Skomageren.(18S2).
93. jf.i ved Hjælp af store Fimreduske
fimrer (myggelarverne)¥øAen, Smaapar-
tikler, ind i MxinåhxiXen.NaiurensV.iyiO.S.
hilledl.: (litteraturen) vil altid, som enhver
sund Organisme, nok vide selv at skille

sig af med de . . overflødige Partikler,

der for en Tid kunne plumre dens Saf-

ter. PLM.øll.KS.11.276. Drachm.BF.156.
2) (jf. Nægtelsespartikel; gram.) betyd-
ningsmæssigt underordnet, ikke som
selvstændigt sætningsled optrædende
(smaa)ord; især om (ubøjelige smaaord
som) adverbier, præpositioner, konjunktioner,

interjektioner, nu spec. om infinitivsmær-
ket 2it (II. at). Holb.Hh.1.502. Infinitivus

er det første Sted at sette Verbum paa
(o : infinitiv er verbets hovedform), og denne
Partikl (at) kand staae foran: saasom: at

læse. FSchulz.DS.66. Undertiden udbryder
Taleren i Exclamation med 01 eller Ah I

eller andre Partikler efter Sprogets ^a-
tuT. Basth.GT.180. Wiwel.206f. VBrøndal
Ordklasserne.(1928).56f. \\ undertiden ogs.

om uselvstændig orddel (præfiks, suffiks).

Sal.'XVII1.92 6.

Partikulier, en. se ParticuUer.
partikulær, a^/.jpBrtiku'læ-V] ell.(nu

sj.) [-ky^læ-r](jf.JBaden.Fr0.samt: FaLVtiku-

\ier(adj., udtalt:)„F&rtikylær'*.Leth.(1800)).
(tidligere, især i bet. 1, alm. (skrevet) parti-

culier. Eolb.Anh.4^. LTid.1726. 675.1737.
190). {jf. æw2/f^. particular (HMogens.); dels

(spec. i bet. 1) fra fr. particulier, privat, sær-

skilt (jf. I. Particulier^, dels (i bet. 2) fra lat.

particularis, som vedrører en del (af noget),

speciel; til lat. particula, se Partikel) 1) (nu
vist kun i tilfælde, der ogs. kan opfattes som
hørende til bet.2) privat, l.l) (nu næppe
br.) om person; især i fit., i forb. parti-
kulære folk, personer. H.olb.Kh.775.
Det store Kongelige Sukker-Raffinaderie
(drives nu) for Particuliere Folkes Reg-
ning. EPont.Atlas.II.202. ACLHeiberg.Kin-
go.(1852).241. \\(jf. I. Particulierj anv. som
subst. (omkostningen overgik) en Particulai-
TesKTæfteT.Slange.ChrIV.A2v. etArbeid, en

»particuliere ikke let kan tilforhandle sig.

Langebek.Breve.l 78. 1 .2) (m.overgang til bet.2)

om ting, forhold olgn. particulier: Holb.
DH.IiI.565. particuliere Palais og ziirlige

borgerlige Huuse i Stståen. LTid.1747.339.
(eden maa ikke aflægges) for Sk]æiik ogGave,
eller af nogen pa.Tticu\sLiTÅbsigt(o: privat
hensyn). MR.1705.129. han (vilde) af parti-

kulær Formue dække dette Deficit, ^/ic/i.

(1920).XXX.73. Kierk.P.X1.418. 2)(nu især

fagl.) speciel; særlig; 'enkelt. Partikulér
o: sær, Qn\\g.Moth.P34. den første Tome af
dette Verk, som indeholder den Tydske
Engelske og Hollandske Stat . . er ud-
dragen af de fornemste particuliere Sta-
ter, blant andre . . Puffendorffs Statu

Imperij Germhmci. Holb.Anh.4v. Arbeider,
som ere beregnede paa en ganske bestemt
og particulær Kreds af Tilhørere, f. Ex.
som her paa Studenter. Heib.(GadsMag.
1928.292). Høffd.Rou8seau.(1912).88. Par-
tikulær-kammer, et. [I.2] (jf. Kam-
mer 9.1; foræld.) (lokale for) forvaltningsgren,
der omfatter partikulærkassen; ogs. om par-
tikulærkassens midler. Werl.Bibl.174. Hist

10 MKbh.2R.V.469. -kasse, en. [1.2] ^ Particu-
lier-. v^;^/i.^i759;;. ("j/*. -kammer 0^ Chatol-,
Hofkasse; foræld.)kasse (1.2.2), der, adskilt fra
statskassen, stod til kongens disposition til dæk-
ning af personlige udgifter, understøttelser

til institutioner ell. personer olgn. Luxd.
Dagb.I.137. Kongen forbeholder Sig som
hidtil udelukkende Raadighed over Par-
ticulairkassens Midler. Kundg.^^kl849.§12.
HistMKbh.2R.V.469. -signal, et. [2] f Par-

20 ticulier-. Harboe.Mar0. 358). (.^, foræld.)^

særligt signal(flag) for det enkelte skib (i

fiaaden). Funch.Mar0.11.104.
Parti-ledelse, en. (jf. -leder, -(be)-

styrelse^. paa Søndag var der Møde i

Partiledelsen og Møde om Fabrikkens
Affærer. AndNx.PE.III.253. -leder, en.

(jf. -fører, -ledelse/ Hauch.Y11.101.
t partilig, adj. {efter ty. parteilich,

afi. af partei (se Parti/- jf. partimæssig)
30 som hører til, er særegen for et parti (2.5),

partidannelse olgn.; partisk. Lader dog
være Ende paa det partilige Væsen 1 JS^ersT.

TT.I.154. t -hed, en.
{jf.

ty. parteilich-

keit) om partiaand, fanatisme, partiskhed.

Paulus regner (0: i Gal.5.20, se u. Parti

2.5^ ald Partie og Partielighed iblandt
Kiødets aabenbare Gierninger. -ffersZ.TT.

11.357. LTid.1741.294. .//". Upartilighed
(0: upartiskhed), smst.1724.685.

40 Parti -liste, en. (jf. III. Listej liste

over et partis kandidater (ved rigsdagsvalg).

Hovedst.V^1913.3.sp.2. LovNr.l39^yd920.
§26. GJ -les, adj. som ikke tilhører noget
(bestemt) parti, staar uden for partierne;
neutral. Oehl.Er.11.113. S&B. -mand, en.

medlem af et parti; især om den, hvis hold-

ning i høj grad er bestemt af hensynet til

partiet; partigænger, de egentlige Parti-
mænd høre mig . . ikke til . . min Styrke

50 er den bevægelige Majoritet, ifawc/i. 71/.
101. Partimanden, der underordner sin
personlige Mening under Partiet. J^ÆTen-

richs.MF.II.17. -niæssig:9 adj.
(jf.

parti-

lig^ som vedrører et parti, svarer til, stem-
mer med dettes væsen og interesser. Aften-
bladet.^/6l921.1.sp.7. Politikerne (søger kun)
at drage personlig eller partimæssig For-
del af deres Stming. GadsMag. 1929.653.
-org;an, et. (jf. -blad, -presse/ Drachm.F.

60 1.454. PDrachm.D.116. -pen&^e, pi. spec,

[3] (især billard.) om (indsats ved et spil (par-
ti), i form af en) afgift til regnskabsføreren.
Spillebog.(1786).169. Regnskabsføreren ud-
betalte ham Pouillen (0: i billardspil) efter

Fradrag af Partipengene. Goldschm.VIII.
167. Billard.(1933).45. CO -presse, en.

34*
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(jf. -blad, -organ;. Hovedst.y2l913.3.sp.2.

-pris, en. [2.i] Y (lavere) pris, der gælder

for (store) partier (af en vare). S&B. Fol.

^Vil 909.9.

Partisan, en. [pBrti'sa-'w] (f Barti-

san. Moth.B75. VSO.1.260). ftt. -er. {ænyd.
bartisan; ligesom ty. partisane (mnt. bar-

desanj fra ital. partigiana; foræld.) stang

-

vaaben med et langt og spidst (mere
ell. mindre liljeformet) blad (jf. Kne-
belspyd, Korsgevær;. Holb.Hex.III.9. De
smaa diende Børn stak de paa deres
Partisaner, som de kunde været Pad-
der. Borrebye.TF.288. Blich.(1920).XV.46.
Nobelgardisten (fældede) sin Partisan, men
næppe havde han set Oberstens Kort,
før han gjorde Honnør og lod ham pas-

sere. Bergs.FM.U6. Recke.FJ.41.

partisk, adj. [pBr'ti's^; nu 1. br. -^tisg]

Partisk. Moth.PSé. (ænyd. partis(k), ty. par-

teiisch; af Parti; jf. partilig, partimæssig)

1) t iil Parti 1: partiel. Denne partiske
Strøg-Regn falder som oftest midt i han-
ået. HWest.StCroix.(1793).243. 2) til Parti

2.5, om perso7i(s meninger, optræden olgn.):

hørende til og præget af et parti; især

m. forestilling om hildethed, ensidighed: ikke
rent sagligt bestemt; ikke uvildig; en-
sidig; ubillig; uretfærdig, (især tidligere

ofte i forb. m. præp. (i) mod ell. for/ et

partiisk Svar. Kyhn.PE.61. Vi ere alle par-
tiske, naar vi dømme over vore egne Hand-
linger. Schytte.IB. V.357. du er bestandig
partisk for dine Yenner.Hauch.VII.203.
Plutarch er ingenlunde partisk imod det
menige Folk. Brandes.IX.75. Feilb. Par-
tisk-hed, en. (jf. Partiaand; den egen-

skab ell. det forhold at være partisk; ogs. om
partisk ytring ell. optræden. Holb.Paars.230.
Ingen hafde Aarsag til at sige, det (o: at)

Kongen med sin Rustning sigtede til no-
gen Partiiskhed for eller imod nogen af

de i Tydskland krigende Magter. S^an^e.

ChrIV.1064. der blev klaget stærkt der-
over som Partiskhed, at de monumentale
Opgaver . . overdroges til Bissen. JLange.
1.64.

CP Parti-skrift, et. (jf. -blad;. MO.
(et) Partiskrift, udgivet i et politisk Øie-
med. Allen.1.62. -stilling:, en, især (polit.)

dels om den enkelte persons stilling m. h. t.

(politisk) parti: Dagen efter meddelte alle

Bladene, uden Hensyn til Partistilling,

(dette) Faktum. Tops.IIl.179. dels om den
ved partiernes indbyrdes styrkeforhold be-

stemte situation: (ministrene) vælges under
det nøjeste pligtmæssige Hensyn til den
foreliggende Partistilling. Hørup. III. 293.
-styrelse, en. (jf. -bestyrelse, -ledelse;.

Pont.DE.U.134. -syge, en. (jf. -aand; /. br.)

om overdreven, partibestemt fanatisme. Rahb.
Min.1786.II.569. Hauch.Br.59. -tagen,
en. (1. br.) det at tage parti (for ell. imod
en ell. noget). Brandes.Y1.507. Hvilke Ka-
rakterer, hensat uden al Partitagen til

nogen af Siderne. JVJens.(IslSagaer.I.19).

Partitur, en (Bagges.(ABagges.JB.I.
Till.82). Winth.X.198. JBaden.FrO. VSO.
jf. Saaby.'') ell. (nu oftere) et ( Winth.XI.6.
CarlNiel8.LM.20. jf. Heib. Pros. VIII. 416).
[pBrti'tU'V] flt. -er. (fra ital. partitura, mlat.

partitura, deling; til lat. pars, del (se Part>)

J^ (nodehæfte, bog, der indeholder) en
samlet fremstilling af de forskellige
stemmer i et musikstykke paa nodesy-

^ o stem, takt for takt lodret under hinanden.
MusikL.(1801).188. Han havde taget Par-
tituren til Antons italienske Bravour-Aria
.. med sig.Ing.LB.II.127. MusikL.ILl75.

II
hertil bl. a. Partitur-læsning (MusikL.

11.175), -spil (smst), -stemme (Geb.MusK.
63).

Parti-vare, en. [2.i] r især i flt., om
varer, der købes ell. sælges til partipriser.

PoU""1x1909. 9. ORung.(Pol.^yiil934.Sønd.5.
20 sp.l).

Il
hertil bl. a. Partivare -forretning

(BerlTid.^Viil904.Aft.l.sp.4), -udsalg. CO

-vis, adv. især til Parti l(i) og 2.i: (for-
delt) i partier. VSO. Har Lægen tilladt, at

den syge maa vadskes over hele Legemet,
bør dette dog ske partivis. VortHj.II2.241.
Han hængte Fiskene til Tørre (og) solgte
dem partivis. Buchh.FD.148.

|| jf. Parti 2.4:

hans Forsæt var . . alleene at svække de
Svenske ved smaa Skarmytzler, og at over-

- o rumpie dem, hvor de kunde findes Parti-

viis. Holb.DH.III.213. Slange.ChrIV.1198.

II
anv. som subst., efter præp. i; jf. Parti 2.1

:

Han vil kun sælge disse Vare i Partiviis.

VSO. -væsen, et. (især nedsæt.) om hvad
der Jiører til, er udtryk for partidannelse,

partifanatisme, partipolitik olgn. Ørst.VI.
128. (han) skal ikke indføre Politiseren
og Splid og Partivæsen i min skikkelige
Menighed. Hostr.Int.38.

^0 Part-ladning, en. [l.i] T ladning, der

kun udgør en del af et skibs tast. Hage.^566.
Partner, en. ['pa'rtinar, 'pBr^war] flt.'6.

{endnu ikke i JBaden.FrO.; fra eng. part-

ner, til eng. part, del (se Part;; jf. Part 3,

Parthaver, Participant; især i (mere ell.

mindre) fagl. spr.) person, der medvirker
ved, har part i, tager del i en vis (af
en sluttet (snævrere) kreds udført)
virksomhed, især merkantil, kunstnerisk,

50 artistisk virksomhed, spil, dans olgn. (han-
delsfælle, medoptrædende person, medspiller,

meddanser, makker olgn.). (den unge dame
vilde ikke) deeltage i Dandsen, men satte

sig . . ved Pianofortet, hos vor gamle Mu-
sicus, (der blev) lyksalig over en saadan
Fairtner.Gylb.XI.93. (Zeiss) tilbød Abbe
at træde ind i Forretningen som Partner,

for saaledes at sikre Virksomheden hans
Medarbejderskab. KLars. TreMænd.(1918).

60 70. Muligt spillede Hr. G. ogsaa en Bridge?
Han kunde i en Fart skaffe to Partnere.

ORung.VS.ll. (artisten) havde mistet sin m
Partner, hvorved han foreløbig var ble- fl
ven brødløs, til han fandt en ny. ERode. "
(BerlTid.^Vil919.M.18. sp.2). Partner-
ske, en. (1. br.) kvindelig partner. Pol.^/n
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1928.4.8p.l. (Harlekins) Partnerske, Co-
lumbine. TiM.1934J.114.
partout, adv. [pBr'tu] (ogs. skrevet

partuj. {ligesom tv. partout (i sa. bet.) fra

fr. partout, overalt, alle vegne (jf. Partout-
i ssgr.); af fr. par, paa, ved (jf. Parforce-,
Parterre, Parvenujl, og tout, alt (jf. Toutj;
nu især gldgs. ell. dial.) ved udtr. for en per-

sons (bestemte) ønske ell. vilje: absolut;
endelig; for enhver pris. (især i forb.

m. ville; i rigsspr. nu sj. i forb. m. næg-
telse), (han) forlangte . . af mig, at giøre
hans Portrait færdig til i Morgen Kl. 9,

som naturligvis blev besvaret med Nei;
endelig raaatte jeg par tout love ham at

begynde strax. IiHans.PD.68. kan Du par-
tout ikke leve uden at bade Dig i den
fornemme Verdens Straaler, saa . . gaae
til Hove, og gjør Cour til Grevinder og
YLoiå2imQv.CBernh.NF.Y.38. Kapitajn W.
blev alt mere hjertelig og vilde partout
beholde Lieutenant H. til Middag. Gold-
schm.(1908). V1.167. (drengene) skulde partu
ud og staa paa Hovedet i (sneen). AndNx.
DM.1II.87. Feilb. OrdbS.(Sjæll.,Fyn oft.).

II
(ved omdannelse af fr. å tout prix, for

enhver pris) \ anv. som adj. Jeg har faaet
det Stykke Silketøi for Spotpriis . . det
(er kommet) fra et meget solid Huus i

Hamborg, men der nu er i Pengeforlegen-
hed og sælger ud til partout Priis (o:

nedsat pris, udsalgspris). Hrz.XIV.27. Par-
tout-, i ssgr. (til fr. partout, overalt (se

partout^) -billet, en. (jf. -kort; 1. br.)

Lundb. -kort, et. (jf. -billetj adgangs-
kort, der (ved en vis lejlighed ell. inden for
et vist tidsrum) giver ihændehaveren adgang
overalt i en institutions, en udstillings forsk,

afdelinger, til et teaters forsk, forestillinger

olgn. Meyer.^(1878). uegl.: Et Liv med Par-
tout-Kort til al Jorderigs glade Vellyst.
Nans.BM.ll.
Part -reder, en. (sj. Parts-. Lassen.

AO.^530). T, vL '*'^der, der (som medlem af
et interessentskab) har part i et skib ell. i

rederiets skibe. Scheller.MarO. Hage.^285.

jf. Partrederi. Scheller.MarO. Hage.^285.
-regning;, en. (jf. tage i part u. Part l.i;

regn., foræld.) forholdsregning. Larsen.
Parts-, i ssgr. (jf. Part-^ til Part; især

(jur.) til Part 3^ m. h. t. forhold, der vedrører
de i en konflikt, spec. en retssag (proces), over

for hinanden staaende (grupper af) personer,

•ahonnent, en. (tilFeLrt2ell.S; telef.) abon-
nent paa en partstelefon. SaUXVIII.930.
-afhøring:, en. (til Part 8; jur.). Munch
Fet.DR.UL(1924).322. -ed, en. (til Part 3;

jf. I. Lov 6; jur.) ed, som aflægges af en
part i en proces (til bekræftelse af en af-
given forklaring). Lassen.S0.233. LovNr.90
^y41916.§9. -evne, en. (til Part 3; jur.)
evne til overhovedet at være part i en proces.
JurO.(19.34).113. -fordeling;, en. (til Part
2 (ell. S); fagl.) fordeling af de med et fælles-

foretagende forbundne udgifter (i forhold til

den enkelte parthavers interesse i foretagen-

det). LandbO.III.773. -forklaring;, en.
(sj. Part-. ErlKrist.K.112). (til Part 3; jurj.
MunchFei.I)lVll.(1924).322. SaUX VIII.
922. -ottentlig:hed, en. (til Part ^•,jur.)

om det forhold, at parterne i en retssag har
ret til at overvære retsmøderne. Sal.^X VIII.
929. -reder, en. se Partreder, -system,
et. (telef.) partstelefonsystem. OpfB.*I1.627.
TelefB.1934.7. -telefon, en. O/. -abon-

10 nent, -system samt Medpart; til Part 2
ell. 3; telef.) telefon, der har ledning fælles

med en ell. flere andre (der tilhører andre
abonnenter). Sal.XVII.230. TelefB.1934.6.8.

jf. Partssystem: Partstelefonsystem.
SalXV11.230.
part-tag;e, v. (sj.) tage del, have part i.

hvert eneste Ansigt parttog i den enkeltes
Glæde. ThitJens.M.151.
partu, adv. se partout.

20 Partur-linie, en. se Pertyrline.

part-Tis, adv. (sj.) (fordelt) i parter;

jf. Part 1.2: Bøger (som) udkomme Parte-
viis.ThSchmidt.E.69.
Partyr-linie, en. se Pertyrline.

CO Parvenu, en. [pBrva'ny] best. f. -en

[-'ny'an] flt. -er [-'ny- ar] ell. (nu næppe br.)

m. fr. form-s (Qoldschm.(1908).VI.315). (fra

fr. parvenu, egl. perf. part. af fr. parvenir,
komme frem (til), naa frem (i verden), lat.

30 pervenire; jf. Nymand, Paddehat 2.2) op-
komling. Primen.Lexicon.(1807).197. En
Parvenus Rolle vilde jeg saa nødig spille

. . med hiint Udtryk er meent den, der
ved Rigdom eller Forbindelser, uden eget
Værd har hævet sig over en vis Stilling,

og nu, uden Dannelse eller andre Fortrin,

prætenderer Ligeberettigelse i det Selskab,
hvori han er trængt ind. I)odt.B.358. Hjem-
met.1913.467.sp.2. II

uegl., om ting. Berlin
40 er Byernes selvglade Parveny. Cavling.L.

39. Ved Siden af Egen er Bøgen en Par-
venu. FyensV.^^kl921.3.sp.3.
par-Vis, adv. til I. Par 1 : (fordelt, ord-

net) i par; to og to. Bladene . . voxe par-
viis, men meget ulige.i2eiser.I77.5iP. stolte

Slægters brogede Skjolde sad parvis over
de vide Forte. JPJac.II.6.

\\ (jf. I. Par l.i;

m. h. t. levende væsener, især personer. Geist-

ligheden og Borgerskabet marcherede der-
50 paa, Par-viis, anførte af Biskop Svane og

Borgemester 'N2insen.Holb.DH.III.465. fire

stærkmusklede Heste, der, ikke parviis,

men een foran den anden . . fremslæbte
en .. Lastvogn. J5a^^e.s.7) 7. F777.4^i. der
kom Gæster til Fods. Parvis eller i Klyn-
ger kom de vandrende fra alle Kanter
over Mark og Sti.Wied.LH.17. \\ spec. sva-

rende til L Par 1.2. Agerhønsene lever par-
vis, Urhønsene i Flerkoneri. JBo^an.7.jf58.

60 AlwinPedersen.Polardyr.( 1934).134. \\ (1. br.)

anv. som adj. jeg stod ganske udenfor den
parvise eller flokkevise Fortrolighed, som
mine Kammerater dyrkede. 7ir7ar8.^7f.^.5.

Il t anv. som subst., i forb. m. præp. i. Midt
under Sangen kom Mænd og Qvinder
frem, deels i Parviis (Hauch.Charles dela
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Bussiere.(1860).85: deels Parviisj deels i

større GTwpper, Hauch.VII.?9.
Paryk, en ell. (nu ikke i rigsspr.) et

(Argu8.1?71.Nr.34.3. OrdbS.(Fyn)). [pa-

'rø^l (f Parykke. Bagges.(Iver8.1783.20).

jf. Holb.LSk.V.3. — nu kun arkais. Per-

(r)yk ^Peruk, Per(r)uque ofl.). Moth.
P62. Eolb.HAmb.II.3. sa.Ep.II.57. Høysg.
S.20. Pamela. 1.368. Lægen.reg. Rist.FT.
46. i bet. 2.1 : Argus.l771.Nr.34.3. i bet. 2.8:

Rahb.Fort.I.218. f Pyrryk. Moth.P186). flt.

-ker. {ænyd. perryk, ty. periicke, eng. pe-
ruke; fra fr. perruquCjy/". ital. perruca, par-
ruca, ital. dial. piluca, sp. peluca; muligvis
til lat. pilus, haar)

1) hoveddække, beklædt med kun-
stigt haar (som efterligning af naturlig
haarvækst), baaret til skjul af haarmangel
ell. tidligere (især i 17. og 18. aarh., navn-
lig anv. af mænd, især af overklassen) som
pynt (fremstillet i talrige former (efter anven-
delsen, vedk. persons stand osv.), jf. Allonge-,
Bukkel-, Hestesko-, Knude-, Messingpa-
ryk ofl., se SaUXVIII. 931); forlorent
haar. *lang Perryk (jf. Allongeparyk^.
Reenb.II.444. hånd staar inde udi Grøn-
stuen og pukler (o: bukler) sin Paryk for
^^Q\\et.Iiolb.Jean.I.2. (han) holdt det for
en dødelig Synd, at pudre sin Peryk. sa.

HAmb.II.7. hans Peryk sad skievt. Argus.
1770.Nr.6.2. Han havde ingen Paryk, han
bar sit eget RsiSiT.JPJac. 1.241. Ludvig
XIV . . skiftede Paryk, naar han gik til

Messe, havde spist til Middag, var kom-
met hjem fra Jagt, fra Spadseretur, in-

den Aftensmaaltidet o.s.v. SaUXVIII.930.
(grund)muret paryk, se grundmuret 1,

mure 2.i. || al landsens parykker, se u.

Land 4.3.

2) m. videre anv., om hvad der minder
om ell. bærer (ligesom) en paryk (1). 2.1)

(spøg., dagl.) om naturligt (især fyldigt,

langt) (hoved)haar. Argus. 1771. Nr.34.3.
Bostr.EfterladteDigte.(1893).33(se u. græm-
me 2). Bjørn (stod) en lille Stund tanke-
fuld og kløede sig med de mægtige Fingre
i FaTykken. Drachm.STL.58. Hans brun-
røde Paryk buskede sig ukæmmet over en
lav, stejl Pande. ^ers.G.4 7. Feilb. OrdbS.
(sjæll.).

II om (pudel)hundspels. Blich.(1920).
XXV11.64. *de (andre hunde) ruske i Pud-
lens uldne PsLTyk. Kaalund. 122. 2.2) om
menneskes hoved. Der er ikke andet end
alt dette løbendes Væsen (o: foredrag og
møder), der staar ham i Parykken. Skjoldb.
KH.73. jf. Hoved 4.i: en god paryk (o:

forstand). Feilb. || i rigsspr. nu kun (spøg.,

dagl.) i udtr. for forvirring, vrede olgn., som
(være, blive) arrig (Winth.V.27. Thy-
reg.UdvFort.L379), konfus (Bagges.L21),
krus (se IV. krus 2), kruset ^se kruset

2.2J ell. især gal i parykken olgn. (jf.til-

svarende udtr. u. Kalot 2). jeg blev gal i

Parykken . . og saa sagde jeg ham at han
kunde gaae Fanden i Vold. PAHeib.Sk.II.
236. vi skal tjene Penge. Helles bliver

Mutter gal i Parykken, naar jeg kommer
hjem mtten.Hrz. V.334. EJuelHans.KV.32.
Feilb. sætte en kruser i parykken, se

I. Kruse 2. 2.3) (jf. bet. 2.4 samt Paryk-
blok; nu 1. br.) egl. om gammel(dags)
mandsperson, der (efter parykmodens
tid) bærer paryk (1). VSO. || ældre
mandsperson, der har gammeldags
vaner og meninger, er snæversynet,

10 uforstaaende, lidet begavet olgn.; (gam-
mel) pedant, (især i flt., i forb. gam-
le parykkerj. de gamle Perykker i Kol-
legiet vare sære nok til at meene: en Mand,
der levede paa (saa stor) Fod . . kunde
intet Tillæg behøve. Rahb.Fort.I.218. *For
Nyttens Triumfvogn trækker vor Slægt—

|

vi er ingen Parykker. Kaalund.320. det er
fordelagtigere for Deres Parti, at jeg er
ved Roret end en stokreaktionær Paryk.

20 Gjel.HE.141.
\\

(sj.) om kvinde, véd De,
hvad Værtinden sagde derhenne — den
modbydelige gamle Paryk.ERode.(BerlTid.
^y6l934.Sønd.7.sp.2). 2.4) (jf. bet.2.z samt
Mandehoved 2; nu næppe br.) mønt med
et med paryk (1) udstyret mandsho-
ved. Et ældre Slags (otteskillinger) kald-
tes Mandhoveder eller Parykker. 750.IF.
0240. 2.5) (fagl.) d. s. s. Parykdue. den
gammeldags hvidhovede Paryk. CGram.

30 Husduen.(1910).83. 2.6) (jf. Paryknet samt
Messingparyk; guldsm., nu næppe br.) et

af sam'menviklet jærntraad dannet
underlag, hvorpaa guldsmedearbejde
lægges under lodningen. Hinnerup.Juv.
533.
Paryk-, i ss^r.f'f Parykke-, seu. Paryk-

blok. — tidligere ogs. Per(r)yk-. Moth.P62.
vAph.(1759). seogs.u.-msiger). af Paryk,
især (spec. m. h. t. ældre tiders forhold) i bet. 1

;

40 saaledes (foruden de ndf. anførte) ssgr. som
Paryk-fabrik, -kam, -mode, -pudder, -æske.
-abe, Qn.(zool.) den afrikanske marekat Cer-

copithecus polycomus (med lange, flagrende
haar paa hoved og skuldre). Brehm..Pafted.66.
SaUXVL588. -blok, en. ('f Parykke-, se

ndf.). 1) (jf. -form samt Hueblok; en (især i

tidligere tid anv.) træblok, hvorover parykker
formes (laves) ell. sættes, naar de ikke bru-
ges. Moth.P62. Bergs.PS.VI.155. jfbet.2:

50 Nogle bedekkede deres skaldede Hove-
der med saa store Parykker, at de syntes
levende Parykkeblokke. Eiv.(1914).1.74. 2)
(nu 1. br.) nedsæt, betegnelse for en gammel-
(dags), tør, lidet begavet mandsperson; (gam-
mel) paryk (2.3). *Lad en Parykblok af

Docent
|
Kun tærske Langhalm, mens Til-

hørerne forsmægte. Heib.Poet.XL18. hans
Sidemand, en gammel Parykblok, reiste sig,

og holdt en lang . . Tale. PalM.IL.II.699.
60 Galsch.SR.171. Pol.^l'il935.8.sp.l. -bnk,

en. (zool. ell. jæg.) raabuk med parykopsats.

BøvP.L218. -bnsk, en. ^ d. s. s. -træ.

Dansk Havetidende. 1876. 162. Katalog fra
planteskole (1912). -dne, en. (jf. Paryk 2.5

samt Munkedue; fagl.) navn paa en race af
husduen med en paryklignende fjerdannelse I
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i

paa hoved og hals. EPont.Atla8j.626. Sal.V.

553. -form, en.parykblok{\).D&H. -kak-
tus, en. (jf. Olding 4^ ^ navn paa kaktus-

slægten Cephalocereus (Pilocereus) (der har
lange haar i toppen). GartnerTidende.1917.
207.
Parykke, en. se Paryk. Parykke-

blok, en. se Parykblok. parykket,
adj. [pa'røga^] (sj.) forsynet med paryk
(af en vis art). Bagges.(ABagges.JB.I.74).
skønt parykkede Aåéismddnå.Bråndes. Volt.

1.41.

Paryk-lak (FolkLægem.III.82), -lim,
en. (foræld.) en harpiks-olie (Vernix San-
darac), anv. til at smøre i parykker. Folk
Lægem.1.51. -magrer, en. person, hvis

virksomhed er at fremstille og ordne paryk-
ker, udføre frisørarbejde olgn. Jeg lader
det komme an paa min Skrædder og
Perukmager, hvorledes mine Klæder skal

skiæres, og mit Haar skal kruses. iToZft.

Philos.II.2. (han) lod en Parykmager
komme, for at istandsætte hans Paryk-
kers noget forfaldne Bukler. Pram. VI.

167. TelefB.1934.sp.4158. jf.: Peruqve-
mager-Lauget. Laugs - Art.'^^ls 1747. § 1.

Peruquemager-Professionen. iait^fs-

Art^y31742. O -manér, en. (jf. -stilj.

(han havde advaret) mod Muser, Pega-
sus, Parnas og Hippokrene i Lyriken,
og stemplet sligt som Parykmanér og
Yedtægt. Brandes.V.300. -net, et. O/. Pa-
ryk 2.6; nu næppe br.) hueformet under-
lag (net), hvorpaa parykkens haar anbrin-
ges. VSO. MO. -opsats, en. (jf. -buk
samt Opsats 1.5; jæg. ell. zool.) mangelfuldt
udviklede (laadne) rosenstokke hos kønsligt

abnorme raadyr. VigMøll.HJ.191. -ord,
et. (jf. -stil; sj.) gammeldags, forældet ord
(udtryk). Det er et Parykord at blive
kaldt Akademiker . . Kald jer derfor kun
Studenter. PoU^Uol929.14.sp.l. -plante,
en. ^ navn paa en art af torskemund, Lina-
ria cymbalaria L., hvis tynde, krybende grene
danner et tæt filter (som en paryk). Have-
selsk.1911.75. -stil, en. (jf. -manér, -ord,

-væsen; æstet.) gammeldags, snørklet stil (der

hører hjemme i ell. minder om paryktiden)

;

(rokoko- ell.) barokstil. Bogen om Aurora
Konigsmark har i sin Parykstil . . Præg
af Aarene omkring 1700. Brandes.NG.123.
et snurrigt, fuldstændigt i Parykstilen
holdt Uhr. Drachm.E0.18. -tid, en. (hist.)

cm det tidsrum, da parykker var paa mode
(og man i det hele yndede det kunstfærdige,
prangende, snørklede; jf. -stil^; (rokoko- ell.)

l>aroktid. Brandes.I.30. som Barn lever ('Oe^-

lenschlåger) endnu i Paryktiden, Enevæl-
dens privilegerede Tidsalder. JVJens.FS.
65. jf.: Den arkaiske Periode er Græken-
lands Paryktid. Fr Poulsen. Græsk -romersk
KunsthiHtorie.( 1918).14. -træ, et. 07- -busk
samt Gultræ^ ^ den fra Middelhavslandene
stammende (pryd)busk Rhus cotinus L., hvis
blomster danner topformede, langhaarede
stande. Kjærbøll.FB.362. Warm.Frøpl.274.

CP -væsen, et. (jf. -stil^. Enevældens
Parykvæsen og Autoritetstro. Brandes.II.
375.

I. Pas, en ell. f et (VSO.). [pas] (tid-

ligere ogs. skrevet Passe. JBaden. FrO. jf.
Meyer.^(1874)). flt. d. s. ell. -ser. (ænyd. d. s. (i

foro. raabe pas, give efter); af det fr. mel-
dingsudtr. (je) passe, sp. paso (ell. påse),
præs. af /"r. passer, sp. pasar, se II. passe;

10 smi.II-V. Pas ;j/'. Polskpas) ^meldingsud-
tryk, der angiver, at vedk. spiller intet
spil har, ikke ønsker at have spillet
(være den spillende); tidligere ogs. om pas-
melding hos samtlige spillere (JBaden.FrO.).
Naar den, der sidder i Forhaanden, har
gode Kort til at spille, saa spørger han:
er det tilladt? Have de andre ikke saa-
danne Kort, at de kan spille sans prendre
(o: uden at købe, solo), eller Tourne, saa sva-

20 rer de Fas. Spillebog.(1786). 9. Blich.(1920).
XIII.136. er der pas (hele vejen) rundt
(o: har alle meldt pas)?

\
er der tre pas-

(ser) (o: har tre af spillerne meldt pas)?
\

II
især i forb. melde ell. sige pas. De

Ord er af en uhyre Betydning, Mand . . Og
saa siger De dem i en Tone, som om De
melder Pas i et Whistparti I -S?;La.SZ).P9.

der er sagt „Pas" Omgangen rundt. GI
Spil. 15. ogs. (jf II. passe; talespr.) m.vi-

30 dere anv. : erklære ikke (mere) at ville del-

tage (i noget); melde sig fra; ikke ville ell.

kunne (være med) længer; opgive ævred; give

tabt. Det kan jo nok være en alvorlig

Sag at skulle kappes med saa talentfulde

Mænd . . men jeg kan nu ikke lide at sige
Fas. JLange. Breve. 267. *Nu har han (o:

en kræmmer) lukket Butikken
I
og slukket

sit Lys og meldt Fas. Sødb.GD. 43. (han
maatte) melde Pas i hvad der angik sjæle-

^ lige Ople'velsev. JacPaludan.TJR. 168. m.
tings-subj.: Nerverne — de er lige ved at

sige pas. Skjoldb.ML.36. \\ (jf. I. passe slutn.

samt 1. Krølle 4.2, Tilpas; nu næppe br.)

„Tilsats (o: indsats) i Spil, naar Spillet

ikke er endt, men blot udsat." J^aden.
FrO. Meyer.^

II. Pas, en (Moth.P37. KomGrønneg.IIL
99) ell. (nu) et. [pa, ogs. pas] fit. d. s. (fra

fr. pas, skridt, trin, af lat. passus (se Pas-
50 sus^; egl. sa. ord som III. Pas; jf. Dansepas;

dans.) særlig taktmæssig bevægelse i (kunst-)

dans; dansetrin. Kom lad os dantze en
Menuet tilsammen for at see, hvilke Pas
jeg giør. Holb.Jean.1.6. Dandsek.(1801).20.
(danselæreren) indbød mig strax til at be-
gynde Valsningen, efter at han havde viist

mig Pas'ene. OehLEr.II.173. JClausen.Om-
kringdetEeibergskeHus.(1934).80. jf.: Me-
nuet er sammensat af . . Forpas, de høire

60Sidepas og de venstre Sidepas. Dandsek.
(1801).23. Pas . . er Forpas eller Sidepas
eller Tilbag ep as. JBaden.FrO.

III. Pas, en (i bet. 1 (jf.dog VSO. MO.);
t i bet. 2: Pflug.DP.414. KSelskSkr.1.289.
LTid.1756.27) ell. et (i bet. 2; allr. Moth.P
34). [pas] Høysg.AG.36. flt. -ser ell. d. s. (i
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het 2.1: Sal?

I

II. 317. jf. Glahder.Retskr.)

ell. (nu næppe br.) -se (i bet.2.i: Ørst.Vl.

171. Qrundtv.PS.y111.348). {ænyd.d. 8., ty.

ew^. pass, /V. pas (se II. Pasj, /a<. passus,

skridt (se Passus;; jf. I, IV-V. Pas)

1) (uden for ssgr. ('Indpas, Pasgang ofl.)

nu ikke i rigsspr.) som udtr. for bevægelse

(gang). 1.1) om gang (art); spec. om ride-

dyrs (hests) gangart: d. s. s. Pasgang. Moth.
P37. Pasgængere . . gaae een Pas, som
er gandske magelig. OeconJourn.1757.403.
VSu. 1.2) (jf. Indpasj om (uhindret) bevæ-
gelse fra et sted til et andet; gennemgang;
adgang; passage (1). Fruentimmer har
åben pai},. Moth.F34. Russerne (havde) al-

deeles slet ingen Pas eller Giennemfart
til Lands haft til hRY^lanå. Slange. ChrlV.
486.

II (jf. Fripas; i forb. som begære, have
fri (ell. frit. VSO. MO.) pas. (man) hafde
begiert fri Pasz igiennem Sundet for be-
væbnede ^\ihe.Slange.ChrIV.884. smst.597.

II
spec. i udtr. som betage (Ffiug.DP.1096.

se bgs. betage I.2 slufn.), forbyde (Holb.
Eh.I.108), forhindre (smst.358), hindre
ell. især afskære en passen ell. (m.
overgang til bet. 2.i; passerne (Sort.HS.
Elv. Pflug.DP.345.1096) ell. skære (en)

passen af (PBMylius.CortAdeler. (1740).
32. Mossin. Term.458) , især m. h. t. krigs-

manøvre. Holb.DE.1.386. 4re Danske Or-
logs-Skibe lagde sig . . midt udi Sundet,
for at afskiære Passen imellem Slottet og
dend Svenske Leyr.Slange.ChrIV.287. alle-

rede havde den ene af Hundene afskaaret
mig Fassen.Rahb.Fort.1.457. i skakspil:

(ved at) sætte Brikker paa disse ledige
Felder . . hindrer man Modspilleren Fds-
sen.Spillebog.(1786).240. overf.: *der styrt

to friske Drenge . . |
midt i deres Lob

skar Døden Passen ni. Kyhn.PE.77. jf.
(dial): gaa en passen af, fortrænge en
medbejler; stikke en ud. OrdbS.(siæll.). 1.3)

(til bet. 1.2; nu næppe br.) om fremgang
m.h.t.militær rang; (militær) forfrem-
melse, æresbevisning, bemeldte Office-
rer (skal) ved forefaldende Avancements
. . ei nogen Præference eller Pass . . præ-
tendere. MR.1726.437. smst.1780.779. (jeg)

gik til min Svoger . . for at complimen-
tere ham til Storkorset, blev beklaget af
min Søster, fordi jeg, som det kaldtes,
intet Pas gjorde. CEEolten.0.197.

2) m. steds-bet. 2.1) ("J/". Aalepasj passa-
belt sted; (snæver) passage; nu næsten
kun (geogr.) om lavere, fra siderne til-

gængeligt parti af bjerg(kæde). Pflug.
DP.415. med en u-trolig Hast, opfyldte
(Torstenson) de Moratzige Passer imellem
Stapelholm og Slesvig. Slange.ChrIV.1251.
Mod Jordanen frembyder dette Landstrøg
steile Skrænter, dybe Kløfter, snævre Pas-
se. Ørst.Vl. 171. *Hvi siunges evigt om
Spartaner,

|
Som gjorde Fienden Passet

(o: Thermopylæ) trangt? Oehl.XXIV. 216.
„Høve Stræde" („Sjællands eneste Pas").
Trap.'^II.562. 2.2) (jæg., nu næppe br., jf.

dog: Ræven har ikke sit pas (o : gang, til-

holdssted) der. OrdbS.(Fyn)) om harens ell.

rævens vildtsti (veksel). WerfeLJagtb.
66. Hedserens Bekjendtskab med Revie-
ret og de Paser, hvorfra Haren kommer.
sm8t.l03.

IV. Pas, et. [pas] Eøysg.AG.36. flt -ser

(DL.3—11—9. Æreboe.184. Forordn.'''Iil804.

§8. VSO. MO. Drachm.DJ.II.206. Saaby.')
10 ell. (nu alm.) d. s. (ECAnd.XI.171. MR.lb66.

64. jf Glahder.Ret8kr.) ell. f -se (Eolb.DE.
11.741. Æreboe.185. MR.1849.161). {ænyd.
d. s., ty. pass, ital. passo, af lat. passus, skridt

(se III. Pas og Passusj, ell. af ital. passa-
porto, egl.: tilladelse til at passere havnen
(se Passeport;)

1) et til en person af en myndighed
udstedt dokument, der tjener vedk. som
legitimation, giver ham ret til at færdes

20 frit inden for et vist omraade ("j/". Lejdebrev;,
i en vis virksomhed, med visse særlige rettig-

heder olgn. (jf. Befordrings-, Fri- (2), Klude-
(samler)pas ofl.). (betlere, der) saadan Pas
og Bevis medbringe, hvorefter dem kand
tilstædis fra et Stæd til et andet at

rejse. DL.3—11— 7. Stor-Fyrsten (kunde)
give dennem Pas paa at bruge Skibe
(i de norske farvande). Slange. ChrIV. 55.

II
uden for ssgr. nu næsten kun om doku-

30 ment, der udstedes af en offentlig myndig-
hed (jf. Gesandtskabs-, Konsulats-, Po-
litipas ofl.) som legitimation til en person
ved indrejse i ell. ophold i et fremmed land
(i alm. m. (fotografi og) en beskrivelse af
vedk.s ydre, rejsens formaal og rute olgn.);

rejsepas. DL.3—11—9. Pesten ("ci*; alle-

rede udi Rensborg, og vi lader alle Men-
nisker komme i Byen uden Fail.Eolb.GW.
III.l. Vi rejste fra Paris, jeg og mine

40 Kolleger, med Passer, stilede paa Madrid.
PAEeib.E.184. Man udstæder ingen Pas-
ser om Søndagen. ^a^^es.L.J.5. Visitatio-

nen af vore Pas og Kofierter.ECAnd.XI.
171. SaVXVIII.931. overf: *IJesu Navn,
til Jesu Pris,

| Som gav os Pas til Para-
dis,

I
Nyaaret vi begynde. Grundtv.SS.V.

536. jf. bet. 2: *Snart maa jeg vel staae
rede

I
Med Pas og Ueisestav. Bødt.220.

\\

(nu ikke i alm. spr.) i forsk, talem., der ud-
50 trykker, at en person fremtræder med tyde-

ligt særpræg, ikke er til at tage fejl af olgn.

„Verden . . er fuld af . . Skalckagtighed.
Det er for jer Skyld alleene jeg icke tør

vove jer ud" . . „Er det da icke ogsaa Synd,
at vove Doris i slig een Farlighed .

."

— „Det har ingen Nød, Doris . . er saa
gammel at hun fører sit Pas i Ansig-
tet." JJSPawZ^t.iV^.<5P. Et godt Ansigt be-
høver intet Pas. VSO. gale (galne. Moth.

60 P34. Eolb.MTkr.277) folk har intet pas
behov, se II. gal l.i.

2) (jf. Afsked 2.2 samt Afskeds-, Amts-, «
Fri- (1), Hjemsendelses-, Karantæne-, Kas- Æ
sations-. Løbe-, Udygtighedspas ofl.; uden "
for ssgr. nu ikke i alm. spr.) en (overordnet)

persons skriftlige erklæring til en anden (un-
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derordnet) om, at denne udtræder af sit for-

vligtelsesforhold (og har ret til at begive sig

bort til anden virksomhed); afskedsbevis;
ogs. m. videre anv.: afsked (2.i); løbepas;
spec. om den af et herskab (en husbond) ved

et tjenesteforholds ophør afgivne skriftlige

(anerkendende, rosende) udtalelse ang. vedk.

tyendes tjeneste (dygtighed, opførsel olgn.);

skudsmaal; anbefaling. Om Passer
og ^\\iåsm2i2\e.Forordn.(Kvartudg.)^^hl 701.

en ærlig Karl (kan ikke) blive antagen
udi Tieneste, uden han viiser Pas. Lige-
som Herrer vare saa villige at give Tie-
nere FsiS.Holb.LSk.III.4. Huusbond og
Madmoder skylde deres Tienestefolk (at)

give dem Pas, naar de forlade Tiene-
sten, saaledes som de have fortient^ørre^.
Privatr.1.276. m. videre anv.: Men (pige),

som en gir pas,
| Og tar en anden, er

vanskelig som Gi\2iS.FrHorn.SomnPoet.96.

jf. Afsked 2.1 : *Utroskab lønnes jo
I
Med

Pas paagraat Fsi^iT.Stub.124.
||

(dial.)

om afskedsgave til bryllupsgæst. Naar Gje-
sterne forlode Brudehuset, blev hver især
medgivet et saakaldt „Pas", som bestod
i et meget stort Udsnit af en Hvedekage
og en halv Faaremælksost. Ing.Levnet.1.98.

II
i (tautologiske) forb. som pasogafsked

e^Z. besked, se Afsked 2.i, Besked 3.2. overf.:

•Jerusalem,
|
Hvor al min Nød og Smerte

|

Sit Pas og Afskeed faaer.5rors.596. afske-
diges udenpasogrest (o: resterende løn),

se Rest. H faa sit pas læst og paa-
skrevet (-f beskrevet, se beskrive %\)
olgn., faa sit skudsmaal (med rene ord); faa
læst og paaskrevet (se paaskrive^. Moth.PSé.
VSO. „Schiller er affekteret og Goethe
er kold." „Naa, der fik de To deres Pas
paaskrevet." FCHillerup.EnSynder.(1850 ).

141. Naar nogen havde gjort noget slet,

ja sandelig fik de deres Pas \ddst\ Lunde.
HG.164. Feilb. sml.: du skal faa pas paa
dit læ(de)r, se H. Læder 3.i.

V. Pas, et ell. en. [pas] flt. (i bet. 2) d.s.

{ænyd. glda. d. s., mnt. pas, hty. pass, fr. pas,
skridt (som længdemaal), (regelmæssigt) mel-
lemrum; fra lat. passus, skridt (se HI. Pas^;

jf. IH. passe og Passer samt Kompas)
1) (uden for forb. tilpas (s. d.) og saa pas

(se bet. l.i) nu kun dial.) som udtr. for et

vist (ringe, normalt, passende) maal
ell. forhold. 1.1) om passende maal ell.

mængde (især af mad, drikke). *Saa brin-
ges frem det Sidste Glas

|
. . hver da faaer

sit Pas,
I
Og meere skal ey taale. Reenb.

1.360. Ved Nadveren var der ikke stor
Omveksling . . der havde man sine „satte

Retter" . . og sit „jævne Pas". FrGrundtv.
LK.83. OrdbS.(Fyn). spec. (jf. Pasglasj
om et lille glas brændevin. Feilb. faa sit

lave pas olgn., se Lavepas 2.
||
paa det pas-

(set), af den størrelse. Esp.254. over pas-
(sen), se overpas. nu er det til pas oign.,

se tilpas. 1.2) om (sædvanlig, normal,
passende) tilstand, orden; isæripræp.-
forb. som være ved ens, eet, samme, sit

gamle pas, .som udtr. for uændret tilstand.

*I lever paa et pas, min Herre, i en Tone, I

I Aar som udi Fior. Holb.Skiemt.Clr . *Hana
soer, at alting stod end ved det gamle
Pas. Tychon. Vers. 208. han vender ikke
(plov-)FnTen nok. Jeg har sagt det til

ham et Par Gange, men det bliver ved
eens F&s. AntNiels.FL.il. 156. Esp. 255.
OrdbS.(Sjæll.,Fyn). ved ell. i lave pas, se

10 Lavepas 1 . være vel til pas olgn., se til-

pas. 1.3) (jf. Lag 4.2) som udtr. for et (om-
trentligt) tidspunkt; i forb. paa ell.

ved det pas (da) olgn. just ved eet Pas
(o: paa een gang) er vort terra borrea-
lis blevet saa frugtbart paa Antiquiteter.
Gram.Breve.53. den Svenske Ambassadeur
(var) ved samme Pas . . her i Danmark.
Slange.ChrIV.805. Han gik derfra ved den
Pas, da man pleyer at tænde Lyys.Eøysg.

20 S.304. Det var ved det Pas. Lemn.(„høres
endnu i Talespr."). Feilb. Esp.255. 1.4) i

særlige adverbielle forb. m. bet. af omtrent-
lighed, tilnærmelsesvis nøjagtighed i

angivelsen olgn. || knyttet til størrelses-, maa-
des-, tids-, stedsangivelse, i forb. (saa) paa
ell. ved (et ell. en) pas, omtrent. Dette
stod paa ved en pas tu AsLT.Wing.Curt.SS.
han er fød saa paa en Pas imellem Varde
og 'RiiigkiøhmS'Skuesp.V.204. Min Gield

30 er saa paa en Pas henimod 1200 Rdr.Wi-
wet.D.42. for tolvhundrede Aar siden,

eller saa ved et Pas, skal der have været
en . . Konge i Danmark ved Navn Harald
Hildetan. Grundtv.Dansk.1.5. MO. Levin.
(„høres endnu i Talespr."). en Sørgemarch,
som . . lyder paa en Pas som saa: (osv.).

NWGade.OB.49. Feilb. Esp.255. OrdbS.
(Fyn).

II
saa pas (vistnok især (i det mindste

i forb. m. adj.) efter sv. så pass, no. såpass;
40 mindre br. i alm. spr) dels ved tids-, steds-

angivelse olgn.: omtrent; saa godt som; (saa)
nogenlunde. Ved Ti-Tiden saa pas skulde
vi have Skyhornet (o : et bjerg) under Fød-
derne. Gjel.W.162. Ja, nu er jeg saa pas
ved Vejende (o: ved slutningen af de frem-
satte betragtninger). MRubin. (Det nyAarh.
1907.253). dels i forb.m.adj.olgn.: i en saa høj
grad, som man efter omstændighederne kan
forlange ell. vente; (saa) nogenlunde; (nogen-

so lunde)pas8eligtell.tilpas.Drachm.M.99. Kre-
aturerne stod og gumlede ved Krybberne
og holdt hverandre såpas varme. Rørd.På
Højskole.(1898).105. (han udkastede)Fl&ner i

Snesetal, vilde og saapas fornuftige mellem
hverandre. AndNx.PE. 1.123. Hostrup er
vel . . blevet saapas Klassiker, at der kunde
være Anledning til at udgive hans mange
utrykte Lejlighedskomedier. Mantzius.MF.
27.

60 2) om cirkelformet figur ell. ting (i en
vis afstand fra, stillet i et vist forhold til

andre lignende). 2.1) (bygn.) en i ældre (sen-

romansk og gotisk) stil anvendt, af cirkel

-

segmenter dannet figur, indskreven i

en cirkel, en trekant olgn. ell. ordnet
kredsformigt. Stilart.327. SaUXVIJL

XVI. Rentrykt "/^ 1935 85
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953. især (m. angivelse af segmenternes an-

tal) i ssgr. Tre-, Fir-, Sekspasosu. Stilart.

149. Éeckett.(mstTidsskr.9B.IL382). jf.:

dea gotiske Alterkalk har gerne seks-
pasform et Foåk2iiit. Sal.'XVIIL953. 2.2)

(fagl., nu næppe br.) d.s. s. Pasform 1. Den
gl.By.1927.50.

VI. Pas, suhst [pas] rPasch. JBaden.FrO.
Meyer.^). flt. -ser (OrdbS.). {ty. pasch; vist

omdannelse af fr. passe-dix, se Passedix)
betegnelse for kast i terningspil med to

ell. (nu) tre terninger, hvorved begge ell. alle

tre terninger viser lige mange øjne; navnlig
i forb. m. num. sotn pas een osv., tre enere

osv. 'Pas Tre og Pas Fire — De rafle

d

og drak. HSeedorf. Mod fremmede Stjærner.

(1919).49.
Pas-, i ssgr. af I—V. Pas (til dels ogs.

af III. passe, se Pas-form (2), -kugle samt
Pasop; om anden oprindelse se Pashamp^"
især a/" IV". Pas (1); saaledes ogs. (foruden
de nif. anførte) ssgr. som Pas-afgift, -ge-
byr, -kontor, -kontrol, -paategning, -van-
skelighed(er), -væsen ofl.

Pasadix, en. se Passedix.
Pas-bord, et. se Passeport. -breT,

et. (foræld.) lejdebrev; pas. Slange.ChrIV.

887.

Pasch, subst. se VI. Pas.
Pascha, en. se Pasha.
pas-dreje, v. (ogs. passig-. Tidsskr.f.

Kunstindustri.1886.131). vbs. -ning. {jf. ty.

passigdrehen (til ty. passig, forsynet med
cirkellinier, ovale figurer olgn.); til V. Pas 2;

jf. Ovaldrejning samt Pasværk) udføre
drejning, ved hvilken drejestaalet bevæges
frem og tilbage (vinkelret paa omdrejnings-
aksen), saa at snittet ikke bliver cirkelrundt

(men ovalt olgn.). især som vbs.: urnnd Drej-
ning eller Psisd.re\iimg.Wagn.Tekn.221.
Påse, en. se Page.
Pas-form, en. 1) (^y. passform, pas-

sereform); jf. V. Pas 2.2 samt III. passe 1;

fagl.) om de ved flerfarvetryk paa lærred
(tidligere) anvendte metalforme, der, to ell.

fiere sammenhørende, udfylder (passer ind i)

hinanden. Larsen. 2) (til III. passe t; jf.
Pasning 1) Y m.h.t. beklædningsgenstand
(tøj, fodtøj): god form, der passer (saa at

tøjet, fodtøjet sidder godt, ikke generer olgn.);

især i forb. god pasform olgn. Forret-
ningens . . Renommé garanterer for Fod-
tøjets Kvalitet, Elegance og gode Pasfor-
mer. 8ocialdem.^/il909.3.sp.3. det tarvelige,
billige Stof, den uskønne Pasform, det
daarlige Sait. Pol.^Viot934.10.sp.5. -gang:,
en. {ty. passgang; jf. III. Pas l.i samt -gan-

fer, -gænger; fagl.) gangart, hvorved et

yr (spec. en hest) samtidig fiytter samme
sides for- og bagben; ogs. (og især): langsom,
adstadig gangfart). Qram.Nucleus.543. Vi-
borg&Neerg.RB.74. ride Heste til, baade
i Pasgang og Trav. Qrundtv.Snorre.1.26.
Landbo.111.773. m. h. t. andre dyr (giraf

ofi.;jf. -gænger^: Schouw S:Eschricht.DP.17.
SalIII.51. y (især spøg.) m. h. t. mennesker:

sindig, langsom gang. Qrundtv.Saxo.III.
274. naar han, i fine, sorte Klæder og
med den høie Silkehat paa Hovedet i ad-
stadig Pasgang vandrede ud til Frederiks-
berg. Bergs.GP.1.247. || overf., m. h. t. virk-

somhed, tale (fortælling), tankegang olgn.:

jeg skal stræbe at nedtvinge min forliebte

Gallopade til en jevn historisk Pasgang.
Blich.(1920).K.l93. Bergs. FD.9L -gaa-

10 ger, en. {ænyd. d.s.; nw næppe br.) d.s. s.

-g3enger. Eøysg.S.42. Ing.VS.II.44. VSO.
MO. -glas, et. (Passii: Sort.Poet.89. LTid.
i 794.225j.(rBMyi.pas(se)glas,<.y.passglas;.;7.
V.Pas 0,9' III. passe 3; foræld.) glas med cirkel-

formede maalemærker (parallelle ringe).VSO.
MO. (konen)t3LppQåe . . en storTræstob fuld
af Øl . . tog et Pasglas med Trefod frem
. . og hældte . . et Par Streger af den søde
Most i Øllet. Rist.FT.l4. -gænger, en.

20 (//*-^y-passg"ånger; s/nL -ganger; fagl.) dyr
(især hest), der gaar pasgang. Leth.(180b).
lng.EM.II.5l. Elefanter, Flodheste, Ka-
meler, Giraffer og adskillige Antiloper
ere normalt Pasgængere. Sal.KIV.ll3. bil-

ledl. (jf.-g2ing): I Begyndelsen holdt vel
den velvillige Læser sin rappe Ganger an
og troede, at det var en Pasgænger, jeg
reed. Kierk.V1.451.
Pa^ha, en. ['paja] (f Bassa. LTid.1738.

30 303. jf. III. Basse), best. f. -en [-Ja-'an] fit

-er [-i/a-ar] (<y. pascha (f bascha, bassa);

fra tyrk.) ærestitel til tyrkisk militær
og (senere ogs.) civil embedsmand. LTid.
1727.139. *i din (o: grækerens) Borg sig

nu en Paska kroer. Blich.fl920). V.208. Alj
Psisoha.. smst.XIII.l. pasha af tre heste-
haler, se u. Hestehale 1.

i|
i sammenlig-

ninger ell. billedl., især om person, der op-
træder hovmodigt, strengt (over for under-

40 ordnede) ell. (nu navnlig) kræver husfaderlig
respekt og hensyntagen, fører en magelig og
nydelsesrig tilværelse, formaar at vinde kvin-

ders gunst olgn. Den østerrigske Pascha
Gessier tvang (Tell) til at skyde et Æble
af sin Søns Hoved. Blich.(1920).K.12. han
(o: en læge) var slet ikke det. Folk troede
og sagde, en Pascha, der hver Vinter fik

sit Harem iyldt. FrPoulsen. MD.96.
Pas-hamp, en. {ænyd. d. s.; fra ty.

50 passhanf, jf. eng. pass(hemp); vistnok side-

form til ty. basthanf; fagl.) a.s.s. Basthamp.
VareL.HlO. Hannover.Tekstil.L119. -hoj-
de, en. [111.2.1] spec. (geogr.) anv. som udtr.

for en bjergkædes middelhøjde. Sal.III.39.

-kort, et. 1) [I] ^ i fit.: (daarlige) kort,

som man maa melde pas paa. SvQrundtv.
Glahder.Betskr. 2) [IV] om et som pas tje-

nende legitimationskort (med begrænset gyl-

dighed). Sylling.HJ.310. 3) {ty. passkarte,
60 holl. paskaart; jf. V. Pas og III. passe 3

slutn.: ^, nu næppe br.) søkort, hvorpaa man
afsætter sit bestik (skibets fart) efter længde-

og breddegrader. LTid.l727.5. vAph.(l764).
VSO. MO. -kagle, en. {ty. passkugel;

jf. V.Pas og III. passe 3; ii, jæg., foræld.)

kugle, der (mods. Rendekuglej har ganske
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I

samtne kaliber som skudevaabenets løb. Blich.

(1920).XVIII.64. VigMøll.HJ.187.
^vPaskvil, en. [pa'sgvil'] flt. Aer, (ænyd.

d.s., SV. paskiil, ty. pasquill(e), fr. pasquille;

fra ital. pasquillo, dannet af navnet Pas-
quino, der opr. betegnede en for sin spydige

vittighed kendt romersk skomager fralS.aarh.,

men sen. overførtes paa en defekt antik statue,

paa hvilken sedler med anonyme skriverier,

vittigheder olgn. fæstedes; CO, især om ældre

tiders forhold) ondskabsfuld, fornærmelig,
ærerørig (især skriftlig) udtalelse; navnlig:

£t (ofte: anonymt) skrift med usandfærdigt,
ærerørigt indhold (især rettet mod en enkelt

person); smædeskrift, (ofteiforb. m.præp.
(i)mod ell.overy tidligere ogs.ipaa). Over-
bevisis nogen at have skrevet, eller op-
slaget, Skandskrifter og Pasqviller paa ær-
lige Folk, og haver ikke været sit Navn
bekient, da bør hånd at miste sinÆre.DL.
6—21—8. I har . . fortienet at rettes for

de Pasqviller, I har giordt mod honetes
gens. Holb.Hex.IV.3. Pasqviller og Skand-
skrifter over nævnte Folk. PAHeib.R.II.
131. VilhAnd.Litt.II.971. || hertil bl. a. Pa-
skvil-raager (ChrBorup.PM.^(1785).7).

t Paslantant, subst ("Passelantant.

Tode.BO.27). (n^. passlatant (Mensing.Wb.
III.971); omdannelse af fr. passe -temps,
tidsfordriv, passer le temps, fordrive tiden

{se passere 2.s), rimeligvis m. tilknytning til

subst. Tant) tidsfordriv; spøg; i forb. ud-
føre, sige noget for paslantant. *Tit

siger een for Paslantant
|
En Ting, han

i en Hast opfandt. TotZe.F.90. sa.SJ.1.109.

CH pas-leis, adj. som ikke har noget pas;

som mangler pas. KancSkr.^^/iil816. Bran-
des.IV.376.
Pasning, en. ^j/". Passelse; især CP ell.

fagl.) vbs. til III. passe. !) til III. passe l.i,

cm det forhold, at noget passer ell. tilpasses

{til noget andet) m. h. t. dimension og form
(jf. Pasform^. „Engelsk Herreekvipering**
med Garanti for 1. Kl. Snit og Pasning.
Mary Skotte. Lille Inger. (1925). 135. TeknO.
løbende pasning, m.h.t. borehul: anbrin-
gelse, der tillader bevægelse (af den i hullet

anbragte aksel), mods. siddende pasning.
OpfB.'lII.llO. 2) (1. br.) til III. passe 3,

jf. Aande-, Ordpasning. 3) til III. passe 5,

især om røgt, pleje olgn. MR.1810.477. Nu
er Drengen saa stor og forstandig, at jeg
kan overlade Hjordens Pasning til ham.
Hauch.II.323. Man skulde bruge en flink

Karl til Pasningen af den store, smukke
HsLve. Drachm.VT.306. Pasning . . af en
Msiskme. Scheller.MarO. Dødsaarsagen er
i de fleste Tilfælde slet Pasning og slet

Ernænng. Hjemmet.l913.302.sp.2.
Pas-op, pro;?r. [pas'cDb, pa.^S(!nb]/lt.(l.br.)

-per. (sy. pass-upp, -opp, wf. passupp, hty.

passauf (især som hunaenavn); egl. imp. af
?asse op (se III. passe 4.2>; jf. ThHjelmqvist.
mperativiskasubstantivbildningar.(1913).21.

142.160) især anv. som hundenavn. Ing.LB.
1.9. *Pasop lod høre sin vagtsomme Røst.

Ploug.1.333.
II (jf. Oppasser; spøg., 1. br.)

om person, der har tilsyn, opsyn, kontrol

med noget. Jeg gratulerer Thiele af gan-
ske Hjerte, fordi han er bleven Pasop
paa Kongens Bibliotek; naar han nu bare
ikke bliver saa slem til at sige Vov, vov I

som Molbech. PMøll. ( Vilh And.PM. 1. 65).
(soldat.) oppasser. DSt.1918.52. (sj.) i videre
anv.: kammerat olgn. Ej hjerte Pasop, hvor

10 jeg lo af Din sidste Skrivelse. Rist.Page-
breve.(1898).48. smst.65. -penge, pi. især
(tidligere) om afgift for udstedt rejsepas.
Beskr.V,1789. MO. jf Bobé.(Bagges.L.(udg.
1909).325). II

(^sm?. III. Pas 1.2; foræld.) af-
gift, som betaltes for tilladelse til at køre ind
ad Kbh.s byporte (paa visse tider af dagen)

;

passagepenge; portpenge. MO.
Paspommerns, en ell. (dial.) et (jf.

Feilb.). ("Paspomme-rouge. (flt.:) -rouges.
20 Sydfynskes.125. dial. -rut. Feilb. -rose. (flt.:)

Paspommeroser. Jul paa Bomholm. 1933.17.
sp.l. — Passepommerus. AxLange.FP.5). flt.

-ser. (ni. pas(pom)meruusch; fra /r. passe-
pomme (rouge), af fr. passer, gaa forbi,

overgaa (se passere^, pomme, æble (og rou-
ge, rød); egl.: (rød) æblesort, der overgaar
andre m.h.t. tidhghed; nu dial.) navn paa en
slags røde tidlige æbler. *Knøsen lytted
.. paa Faders Fortælling

|
Om Paradisets .

.

30 Glæder
|

. . tyktes . . at skimte . . Livsens
Træ med de rødmende Paspommerusser.
Blich.(1920).IV.225. *En Pigeon, Rainet,
Borstorffer, eller en Paspommerus. Hetft.

Poet.X.378.
passabel, adj. [pa'sa?b(8)l] (fra fr.

passable; af ^n passer, se passere; især Cp)

1) til passere l.i, om vej olgn.: som kan
passeres; farbar, lad Bønderne tilhol-

des at giøre Veyene psiSS2Lble.Argus.1771.
40 Nr.15.4. de Steder, hvor Drivisen . . er

lettest psLSSSibel.EMikkels.ØE. 165. 2) til

passere 4.i: som kan passere, gaa an;
taalelig; ikke (helt) daarlig. ieg fin-

der baade Stilen og Orthographien over-
alt ret god og passable. Langebek.Breve.
268. Hun er min Troe ikke saa dum, og
jeg finder hende ganske psLSsabel. Lodde.
(Skuesp.XI.157). skrive passable Come-
dier. Hrz.X.168. Aase Hans. Vr.l54.

50 Passade, en. se Passat.

Passage, en. [pa'sa/a] flt. -r. {ænyd.
d.s., ty. eng. d. s.; fra /r. passage, vbs. til

passer, se passere; jf. Passering)

1) (jf. llLPaiS 1.2) til passere 1, om be-

vægelse. 1.1) (nu sj.) til passere l.i, i al

alm.: færdsel, trafik, rejse, sejlads
inden for et vist omraade. LTid.l738.203.
ugentlig gaaer omtrent trehundrede Last-
dyr over Bjerget, saa stærk er Passagen.

60 Gierlew.Italien.I.( 1807).15. Den megen Pas-
sage og Bevægelse paa Gaden behagede
hende. Gylb.lI1.30.

||
spec. om det forhold

at være passager om bord paa, at rejse (paa
kahytsplads) med et skib. gick ombord paa
Pacquet-Baaden . . efter at hafve betalt

den ordinaire Contingent for Passagen.

35"
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Elevenf.RJ.186. (i Falmouth) tog jeg Pas-

sage i et Dampskib, der anløb Dartmouth.
van Dockum.Gl.Minder.(1888).lll. (sj.) om
betaling for rejsen: Vor Rejse ned ad Missi-

sippi . . var anslaaet at skulle medtage
8 Døgn, og Passagen for hele denne Rejse
paa 1. Klasse . . var 5 . . Dollars for hver.
Lui8Bram8en.0.188. 1.2) (jf. Indpassage>
til passere 1.2, m. særlig forestilling om be-

vægelse (hen) forbi et vist punkt, gennem en
(snæver) adgang olgn.; gennemgang; gen-
nemfart; overgang, (nu især i forb.(hsLye)

fri passage ell. m. præp. is ennem olgn.).

Man tænkte . . at de Svenske skulde finde
stor Modstand ved Passagen af (o : idet de

passerede, overskred) den Flod Notez. Holb.
DH. III. 184. (den) russiske Stillehavs-

eskadres Passage gennem vore Farvande.
BerlTid.^^lsl905.Aft.l.sp.8. overf.(jf bet. S):
hvis man mærker, at Den, man taler med,
er ganske uimodtagelig for en spøgefuld
Form, bør man øjeblikkelig slaa Kontra
med en rask Passage over i det kedelige.
EGad.TT.15e.

|i
(især fagl.) m. tings-subj.

Blodets Passage igiennem Lungen. LTtrf.

1738.207. Vintersneens Fygen og Som-
mersolens skærende Straaler havde fri

Passage overalt (gennem huset). Schand.
BS.3. (synkebevægelsen) medvirker til at

give fri Passage gennem Svælget. AKrogh.
Fysiol.l6.

II (jf. Passageinstrument; astr.)

om et himmellegemes bevægelse gennem et vist

plan ell. forbi et andet himmellegeme: gen-
nemgang (l.i). Seegaard.Astron.136. 1.3)

(rid.) høj trav med langsomme, svæ-
vende trin (idet hesten lægger legemets vægt
mere paa bagparten og hæver forparten).
Meyer.^ IdrætsB.II.760.

2) om (især forholdsvis snævert) sted,
hvor(igennem) bevægelse (især færd-
sel) finder sted; gennemgangssted;
gennemgang (2). 2.1) tQ i al alm. Passa-
gerne over Alpes og de Pyrenæiske Bier-
ge. LTid.1730.94. (jeg) gik ned i Kahyten.
Da jeg er temmelig høj og uvant med
denne Passage, stødte jeg Panden mod
Dørhammeren. Blich.(1920).XIV.127. jeg
stod i Passagen mellem Referentlogen og
Tilhørerlogen i den gamle Landstingssal.
Til8k.1925.II.394. \\ om fordøjelseskanal olgn.

Søbemaden (bereder)Yeien for de følgende
Spiser, væder Passagen, skyller det endnu
i Maven resterende bort. Tode. VI.132. 2.2)

fj/. Nordvest-, Nordøstpassage; geogr., ^)
om søvej; især: stræde; sejlløb. (Chr.
IV) opsøgte nye Lande, ubekiendte Pa-
sager, Havne og Søer, som bære hans
Navn. Holb.Ep.lII.182. et Foretagende .

.

for at finde Passagen Nordvest over Ame-
rica. LTid.1754.23o. Scheller.MarO. 2.3)

gennemgang (ml.huse) fra en vej (gade)
til en anden; spec.i en by: overdækket
ell. aaben forbindelsesvej, ad hvilken
der er (offentlig) gennemgang, men
ikke gennemkørsel. Passager .. med Glas-
tage over. Flisegulv, Boutikker paa Si-

derne. ECAnd.IL217. 'paa offentlige Pas-
SB.ger.Drachm.D.48. Private Gader og aab-
ne Gaardspladser (Passager) (skal) holdes
tilbørlig oplyste. Politivedtægt for Kbh.1913.
§21. hertil navne som Jorcks Passage (Krak.
1933.1.327), Søpassagen (smst.561) ofl. jf:
Smaapassager, som i Købstæderne paa
Bornholm i Regelen kaldtes Gænger.EMat-
thie8S.Gader.56.

3) om del, afsnit af et hele, m. fore
stilling om en særlig (afvigende) beskaffen-
hed. 3.1) (j/. Passus; især fD) (kortere) af-
snit af en skriftlig fremstilling (med
et vist stil- ell. indholdsmæssigt helheds- ell.

særpræg). *Just den Passage meest jeg .

skatter,
| Den udi kort begreb det heele

Verk befatter. Holb.Skiemt.Dlv. En Pas-
sage af den Hellige Augustin falder mig
ind. „Drukkenskab . . er langt fra mig;

20 Herre, forbarm dig over mig, at jeg al-

drig forfalder dertiW Etv.(1914).lV. 265.
Hans Romaner havde . . altfor mange ud-
tværede Passager. Rimest.(GadsMag.1933.
314). 3.2) J^ afsnit af et musikstykke;
spec. om en figur af hurtige nodeværf hl

Tid.jdier; løb (n.4.2). LTid.1754.316. BBergh.
M.69. 3.3) {efter eng. passage; jf. dublere
1.3; væv.) til passere 1.3: En Strækning
med tilhørende Doublering kaldes under-

30 tiden en Passage. Hannover. Tekstil 11.198.

4) {jf. SV. dial. paschas(a), no. passasje;
nu dial.) til passere 3: noget, der passerer,,

er passeret; begivenhed; tildragelse; hæn-
delse; episode; ogs. beretning herom: for-
tælling; historie. *Iblant Historier, som
for ham bleev' opregned',

|
Hånd en Pas-

sage hør, som saadan staar optegned.irt/7m.
PE.39. Til Liittig . . skal sig nyelig en
artig Passage have tildraget. LTid.1733.

40 747. Eahb.(Skuesp.X.446). SCBarthXivs-
erindringer.I.(1900).171. Gravl.J.17. Feilb.

t Passtage-fagl, en. [1] {jf. eng. bird
of passage, p-. oiseau de passage) trækfugl.
LTid.1738.573. -instrnment, et. [I.2}

(jf -prisme; astr.) d. s. s. Meridiankikkert.
CollO. Paulsen.1. 642. -kamp, en. [I.2}

^ kamp under fortsat sejlads (krydsning),
Scheller.MarO. -peiifii:e, pi. 1) [l.i] (emb.)

\

betaling for rejse. Omkostningerne ved
50 Forflyttelse af en Familie paa 4 Medlem-
mer (fra Vestgrønland til Scoresbysund) vil

koste 16-1800 Kr. bortset fra Passagepenge.
\

Cit.l927.(EMikkels.ØE.156). 2) [I.2] (jf Pas-,
Passér-penge; især foræld ) afgift for pas-
sage (med varer) gennem et land, forbi et told-

sted olgn., spec. for passage gennem en byport

(jf--tegn); portpenge. Vahrerne . . maatte fø-

res igiennem Sverrig, som man tilbød Pas-
sage-Penge. Holb.DH.II.805. HistMKbh.

60 2B.V.465/f. -prisime, et. [I.2] (astr.)

prisme, der, anbragt paa en kikkert, gør
denne anvendelig som passageinstrument. Sal.

XIV.84.
Passager, en. [pasa'Je-V] (nu ikke i

alm. spr. Passagerer. Lefh.(1800). jf. Pas-
saserer. Mo^/i.P^i samt (flt.): Passagerere.
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BrandesJI.294.YI.278. — f Passagier (ud-

talt:) Passaschier. JJBafiew.FrO. — nu kun
dial. Passener. Moth.F453. Blich.(1920),

VII. 17. E8p.255). {ænyd. passager(er), ty.

passagier (mnt. passener;, fr. passager; fra
ital. passagiero, til ital. passare, rejse, gaa

(jf. passere^) person, der (mod afgift) la-

åer sig befordre med postvogn ell. (nu især:)

jærnbanetog, ruteautomobil, skib, sporvogn

stor vedholdenhed (næsten hele aaret
rundt) fra samme verdenshjørne: nord

for ækvator fra nordøst, syd for ækvator

fra sydøst (ved ækvator omtr. fra øst; jf.
Nordbstpassat. StBille.Gal.1.32. Paulsen.
11.750. Nordøstpsissaten. SalJL255. Ost-
Passade. LTid. 1750.286. Sydost- Passade.
smst. Syåøstpassaten. Sal. II. 255). vAph.
(1759). faae Passaten, komme i, oppebie

otgn.; rejsende. Americus Vesputius be- lo Passaten. FSO. i det variable Belte mel-
lem begge Passater indtræffe . . hyppig
de saakaldte Dravater eller Tornados. S<!

av sig som passager paa en Flode 1499.

lolb.Ep.y.56._ den egentlige Post . . fø-

rer Breve og Passagerer fra et Sted i Ri-

get til det andet. FrSneed.I.506. Trafikma-
skiner benyttes af . . Luftfartselskaber til

. . Befordring af Passagerer, Post og Gods.
BerlKonv.YIII.265. JernbaneT.^''/iil934.2.

sp.4. blind passager, se u. blind 6.
|| (jf.

Passant; tidligere ogs. m. videre anv., om vej-

Bille.Qal.1.32. Paulsen.II.749. \\ overf.Heib.
Pros.X.331. en Passat, hvilken uforandret
maa føre ham ad den lyse Vei ved den
Elskedes Side. Kierk. VI. 99. (tidligere) i

forsk, talem., som udtr. for en gunstig lej-

lighed olgn. : Han er i Passaten o: det gaaer
heldigt for h&m.VSO. Han har forsømt

farende, fodgænger olgn. Vi Passagerer (o: i 20 Passaten.sms^. Passat-drift, en.(geogr.)

en kane) tosos denne Hændelse endnu tem-
melig let Blich.(1920).XIX.53. Kjøgelan-
devei er den trivielleste af alle mulige
Landeveie, Passagererne ere altfor pjal-

tede og skabede, til at man kan tage dem
op (i sin vogn). CBernh.NF.III.4. || hertil

ssgr. som Passager- automobil (NatTid.^^/s

1928.M.l.sp.2), -baad, -befordring, -befragt-

ning, -billet, -damper, -fartøj, -forsikring.

en af passaten fremkaldt strøm (i havene
omkr. ækvator). SaU11.329. -refi:ii, en.

(meteorol.) regn, der fremkaldes ved, at pas-

saten stiger op over terrænforhøjninger. Sal.^

XIX.1030. -sky, en. (meteorol.) om seer-

lig, til passaternes omraade knyttet skydan-
nelse. Sal.XIV.85. -star, et. (fagl.) støv

(af brunlig ell. rødlig farve), der især falder
paa det tropiske Afrikas vestkyst. Sal.XIV.

4ærger^ahytj-maskinQ(9:flyve7naskine tilpas- 30 85. -Tind, en. fPassad-. LTid.1762.404).

sagerbefordring. Jernbane T. ^hl 935. 8. sp.l),

-skib (spec: Ved „Passagerskib" forstaas

et Skib, som er indrettet til at befordre
. . flere end 12 P&sssigereT. LovNr.145^^/3
1920.§42.3), -takst, -trafik ofl.

Passage-ret, en.{\.2\spec.(jur.)om den
i folkeretten anerkendte ret til uskadelig gen-
nemsejling af en fremmed stats søterritorium.

SaUXVIII.940. -tegn, et. [I.2] tegn, der

(Z. s. s. Passat. AWEauch.(l?99).673. Sal^
XVIII.941.

II
overf. i Begeistringens Pas-

satvind lagde (digteren) Stolberg, som en
Ørn, store Strækninger tilbage. OeAZ.ÆJr.

11.213.
I. Passe, en. se I. Pas.
II. passe, v. ['pasa] -ede ell. f -te (jf.

Moth.P41). (ænyd. d. s., ty. passen, en^.pass;
fra fr. passer, sp. pasar, egl. : gaa forbi (i

giver ret til (fri) passage, spec. (foræld.): 40 passere;,' sml. HI. passe; jf. I. Pas 05^ bort-,

fritagelse for at betale passagepenge ved en
byport. MR.1712.213.1837.81. S&B.
Passant, en. [pa'san'd] flt. -er. (fra fr.

passant, ital. passante, egl. præs. part. af
fr. passer, ital. passare, se passere (I.1); jf.
Passager; især GJ ell. fagl.) især i flt, om
{forbijpasserende, forbigaaende per-
soner, spec. fodgængere i en større bys
gader. Meyer.^ Passanter over Broerne

forpasse (3), lurepsisse)^ melde (sige) pas.
Når alle passer så nær som en, da har hånd
got ved at vinde. Moth.P41. Jeg passer.

Skuesp.VI.44. *Manden (saa) i sin Kasse
(o: med spillepenge),

\
Og sagde med et

Suk: Ja, jeg maa ipsiSse.PalM.AdamH.I.
249. Pol.^yiil934.Sønd.37.sp.2. naar der
er passet rundt (o: alle har sagt pas),

saa formoder han, endnu at finde de
til og fra Nørrebro.OSwn^'.fDanmHFC^tf;. 50 beste Kort i Stammen. Spillebog.(1786).

jj oftest i hotel-syr., om (hotel)gæster, der kun
gør kort ophold. Baud.GK.40. de flygtige
Turister, man i Hotel- og Rejsesproget
benævner Passanter, som ynder at kom-
me saa hurtigt som muligt i Hus, og som
styrter ind i det første Hotel, der frem-
byder sig for dem. PoUyd913.5.
Passat, en. [pa'sa'^i] (f Passade. LTid.

1750.286. vAph.(1772).III). flt. -er. {sv. og
passad, ty. passat; fra holl. passaat; mu- 60 //.

ligvis fra ital. passata, gang, gennemgang,
passage (til ital. passare, se Passager, pas-
sere 1.1;, og i saa fald egl.: fortsat sej-

33. VSO. bortpasse: Den Bestem

-

'SO.
Jl jf

melse, at de sorte Esser ikke maa passes
hort. Spillebog.(1900).37. billedl: SvendNa-

lads (med samme (gunstige) vind); ^, ge-
ogr.) østlig vind, der mellem vende-
kredsene (især paa oceanerne) blæser med

gelfar. Bigsdags-Runer.(1871). 34. |l (jf. I.

Pas; overf. De hafde nock vildet haft

mig i Lægen med, men jeg havde passet
for minFsLTt.KomGrønneg.I.304. *paa Kær-
lighed . . er Masser

|
af Rim; men „Hof*

„Lejr" — nej, jeg passer. DracAm.Z)/.
^39.

II (jf. I. Pas slutn.) f passe til,

gøre (ny) indsats, naar alle spillere har meldt
pas. Moth.P42.

III. passe, V. ['pasa] Uøysg.AG.U.vræs.
-er ell. (nu dial.) pas (KomQrønneg.II.404.
Flemløse.175); præt. -ede ell. (nu dial.) -te

(Helt.Poet.121. Holb.Skiemt.D6r. Ew.(1914).
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IV.192. jf. Moth.F41. FUmløse.l65J;part. -et

tU. (nu dial) -i (JBPaulli.SB.87. jf.FlemJøse.

165). vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd.

d. 8., ly. passen, holl. passen, eng. pass ; dels fra

fr. passer, gaa forbi (jf. II. passe, passere^,

overskride, indhente, udfærdige (et dokument)

ofl., dels dannet til de u. (III og) V. Pas
anf. suhsL, m. forsk, bet-udvikling i de forsk,

syr.
II

bet. B kan dels være udviklet af bet.

A (se spec. bet. 1.2 og S), dels (bl. a. gennem
ty., holl.) forudsætte en bet-udvikling fra
„gaa forbi" til „forholde sig afventende, lu-

rende, opmærksom over for'% jf. II. passe,
lurepasse)
A. (jf. passelig) m. bet af (rigtigt)

maal, størrelse, beskaffenhed olgn.

1) (jf. bet 2) som udtr. for, at noget har
det rette maal ell. den rette beskaf-
fenhed. 1.1) (jf. bet. 1.4 og 2.1J om ting

(iscsr brugsgenstand, beklædningsgenstand):
have det maal (den størrelse, form osv.),

som netop kræves efter tingens bestem-

melse og anvendelse; i udtr. som passe
enfs fod osv.), passe paa (foden), passe i

(nøglehullet) olgn. ell. (abs.) passe (godt,
daarligt osv.). her er de Mascarade Klæer,
som hun bestillede. Jeg troer nok, at de
skal passe hende. Holb.Masc.1.5. tre par
Silke-Skoe, hvoraf de to Par havde neppe
været brugt, og passer mig gandske vel.

Famela.1.20. (hatten) klæder Dem for-

træffelig, og passer Dem, som den var
gjort tilDem.Heib.FoetV.191. *„Nu er det
vist den feile Nøgle . . |

Prøv du kun,
Malfred" . . Malfred (der lukker Kassen
op). „Den psLSser.** Erz.VL210. De Støvler
passer ikke. S&B. møtrikken passer til

(ell. paa^ skruen
i
skruen passer til (ell. i)

møtrikken
j de passer sammen

} jf. bet 1.2

:

passe som fod i hose, se Fod sp.60^^.

jf.betl.s: passe sammen som hæ^te
og mall.e, se u.l. Hægte 1.2. 1.2) (nu især

t^spr.) m. subj.- skifte, om person: have en
saadan legemsbygning, størrelse osv., at en
vis ting passer (l.i) vedk.; kunne bruge.
Han maa have Klæder, som han kan passe.
VSO. „Kan du passe denne," spurgte hun,
idet hun holdt Sweateren i Vejret og tog
Øjemaal af Drengen. KBirkGrønb.BS.147.
Feilb. spec. i forb. som passe hat osv.

med en, (kunne) bruge hat osv. af samme
størrelse (nummer) som en anden. Heib.Foet
yil.267. En Dværg kan ikke passe Klæ-
der med en Kæmpe. Maw. 4864. Ingen i

Helsingør passede Sko med hdjn.Baud.
KK.91. vi passer tøj sammen ! || (m. over-

gang til bet 3^ ved at tage en beklædnings-
genstand paa søge at faa fastslaaet, om den
passer vedk.; prøve (spec: hos skrædderen
ell. skomageren). Moth.FéO. da man . . lod
hende komme derop, for at passe Skoen,
sad den saa næt og snæver om hendes
Fod, at Alle saae, at den var syet dertil.

M Winther.Da.Folkeeventyr.(1823).53. Stam-
pen af smaa (bal-)Sko, som utaalmodigt
blev passet imod (julvet. Esm.I.19. PoZ.^Vs

1912.3. (nu næppe br.) m. subj., der betegner

en anden person end brugeren (især: skræd-
deren): prøve (paa en). „Skrædderen . .

bad at Herren vilde forsøge om Kiolen
passer." — „Hvorfor kommer hånd ikke
selv og gasser den?"Holb.HAmb.1.4. VSO,
„Skal jeg passe Kiolen paa (o: hjælpe

Jeronimus kjolen paa, til prøvning)?** —
„Ja nok.** Arv ifører ham en gallonneret

10 Klole. Holb.HAmb.1.4. 1.3) ved videreudvik-

ling af bet. l.i: have den rette beskaf-
fenhed, art, karakter (den af forhol-

dene, af en tilsvarende tings beskaffenhed

krævede, den af vedk. ønskede olgn.); være
det rette, naturlige; høre hjemme,
være paa sin plads (ved at svare helt til,

stemme fuldkomment med noget andet); staa
(godt) til noget; ogs.: egne sig; især w.
nærmere bestemmelse ved præp.-led (m. u^gl.

20 steds-bet, som udtr. for anvendelsen (til, paa)
olgn.) ell m. adv. godt, daarligt osv. (kon-

gen forstod ikke) at vælge de Regierings-
regler, der passede efter Tider og Om-
stændigheder. Mall.SgH.690. dette Logis
. . passede fortræffelig med vore Punges
Omstændigheder. Bagges.DV.X.300. *den-
ne Psalme skulde synges jo,

|
Ved hver

en Fest . . | Hvad enten saa den passed
eller ei. Hauch.SK.80. Lave og pøbelagtige

30 Udtryk passe ikke i en alvorlig og værdig
Stiil. VSO. de gamle Petroleumslamper .

.

passede hans Øjne bedre (end det elektri-

ske lys).Eønberg.GK.139. I dette Kapitel er
samlet forskellige Opfindelser, som . . ikke
ret har kunnet passe ind i de foregaaende
K8i^itleT.HHol8t.Elektr.lI.229. Hvad om de
kaldte deres lille Pige for Jutta, det vilde
jo passe godt at opnævne Jørgens Mor^
Lauesen.SV. 150. Jutta var egentlig et

4p smukt Navn . . maaske det ikke passede
til gamle Mennesker, men til unge var
det et smukt Navn. sms<. passe i ensemblet,^
se Ensemble, passe i, passe for ens kram,
se II. Kram 2.2. passe som femte hjul til

en vogn, som en (knyttet) næve til (elL

fiaaj et (blaat) øje, se II. femte, III. blaa 2.1,.

II. knytte 4.i, I. Næve 1. iron. (afvisende;

jf. VIII. lige 3.1^: gaa og være Tiener for
ingenting (o: gratis), det ku' lie passe.

50 AaBrodersen. HavekolonienDanevang.(1931),
127.

II (jf. sp. 557^^) ved beregning af tal-

størrelser, jeg kan ikke faa det til at passe
(o: stemme, gaa op) [det passerl det stem-

mer! det gaar op! ofte i videre anv., som
udtr. for, at en udbetalt pengesum slaar lige

til, at modtageren ikke skal give tilbage (men
kan beholde resten i drikkepenge). SvenClau-
sen.Kulturaben.(1927).24. || om person; dels

i forb. som passe (for) en, være den rette

60 som omgangsfælle ell. (især) ægtefælle for en.

naar man . . er kommen til den Overbe-
viisning, at man ikke passer for hinanden,
skal man saa ophæve Forlovelsen? 5ei&.

FoetVL372. Kierk.V.92. abs. (m. flt.-»ubj.)r

de passer (nu (alm.): de passer for hin-

anden/ Heib.Foet.IY.260.y.333. *Vi er i
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I

Familie, | vi passe, viTo!i2tcA.J.3^. GyrLem-
che.SJl.l 70. dels (jf. bet 2.2; sj.) i forh. m.adv.

:

tilpasse sig. han har nu engang forladtVejen
(o: er udvandret fra de hjemlige forhold) og
kan ikke passe til i Fiskerlejet mere. Tom
Krist.(Tilsk.l930.I.137).\\ ip&sse (for) en,

om adfærd olgn.; dels: være det naturlige for
en; være det, som en er mest egnet til; ogs.:

sømme sig for en. *Min (o: en bondepiges)

Mand skal drive Studen, det passer ham
bedst. WiwM.F/.^OO. 'saadan Færd . . | Den

§asser ikke for Din Stand og Fødsel.BawcA.
'B.63. lad ham ligge og snue, den Gamle;

det passer ham bedst. Drachm. VD.129. dels

(talespr.): falde i ens smag; behage en; være
en belejlig(t). (hendes) hele frie Aandsud-
vikling passede ikke længere den nye
Slægts anstandsmæssige Alvor. Pont.M.96.
Jeg var noget gnaven og distræt; Herre-
gud, det er Mænd saa tit, og nu passede
det mig tilfældigvis ikke om Aftenen at

gaa rundt i Butikker. KLars.Ei bl.114. jeg
kommer, naar det passer mig

j
l| om ytring

olgn.: passe paa, med sandhed, med rette

kunne anvendes paa, siges vm (en ell. noget);

have fuld berettigelse, gyldighed, holde stik

med hensyn til; gælde (1.4.2) (om). *(visens)

Omqvæd' . . passer paa Grev Gert:
|

„Lyk-
ken den vender sig ofte om.*^ Mrz.Xl.27.

jf.: det kunde nok passe paa (o: være at

vente af) dem (o: nisser) at rende om og
fodre Dyr og øde andres Ting. Søiberg.

EK.153.
II (jf. sp. 556^^; abs. og oftest

upers.; især talespr.) som udtr. for overens-

stemmelse med virkeligheden: være rigtig(t):
være sand(t); „stemme". *„Ved Widdin
var Du?« — „Jal" — „I første Række?« —

|

»Det psiSseT.'*Drachm.DJ.II.37. Han vidste
. . godt, at Præstens Ord ikke passede.
Pont.LP.yiI.50. Vi havde telegraferet til

Minna, men der kom Besked, at Adressen
ikke ^Sissede. Buchh.UE.139. det skal nok
passe (o : saaledes forholder det sig sikkert)

\

passer uret (o: viser det rigtigt)?
\ \A)(jf.

hensigtspassende samt Passenhed^ part.
passende brugt som adj.: som passer (l.s)

(til noget, i de givne forhold); naturlig;
egnet. 6 a 8 Gange Spidsrodsløben (synes)
at være passende (o: som straf for en de-
sertør). MR.1773.500. Dr.Ryge havde været
den meest passende af alle til at udføre
dette lille . . F&rtie. Eeib.Pros.yiL85. den
fode Præstekone (var) et Exempel paa,
vormeget gode og passende Klæder Kan

udrette. Gylb.YIlAl. med passende (tids-)

Mellemrum. LeckFi8cher.KM.200. „kan jeg
skrive ansøgningen saadan ?"— „det er vist
meget passende**

\
et passende parti,8e Parti

4.1.
II
nu især: stemmende med skik og

b^^g, god tone; 8ømmelig;korrekt; klæ-
delig. Sans for detSkjønne og det Passende.
Schand.BS.276. Er det passende, at den
unge Hr. F. gaar der ind alene med Poula?
EQad.S.115.

|| som adv. Eeib.Pros.III.177.
Saasnart det passende kunde ske, gjen-
gjældte Skuespiller B. Hr. Krogs Visit.

6oldschm.YIl.341. spec. som udtr. for ønske

olgn., i forb. tw. kunne: nu kunde gæsterne
passende komme (o: nu kunde det passe godt,

være rart, rimeligt, om osv.) | AEenriques.
GA.169.

2) (jf. bet. S.2) refl. ell. f være passet
(til) (Moth.P41. Eøysg.S.158), d. s. s. bet. 1.

2.1) (nu næppe br.) d. s. s. bet. l.i. Skoene
passer sig vel til fo6en.Moth.P40. „hvis

io (kongen) Tar hugge Hovedet af dig, skal
vi giøre det samme ved 20 . . Trojaner**
. . „men maaskee ingen af alle de tyve
Hoveder skulde kunne passe sig til min
Krop.*"Eolb.Ul.lL3. 2.2) d. s. s. bet.1.8. Jeg
forsøgte engang at giøre Vers, og valte

dertil først to Riim, nemlig Dør og Smør
. . men jeg var min Troe icke Capable udi
3 Dage og 8 Nætter at faae den Dør passe
sig til det Smør. Eolb.Tyb.111.7. Mangen

20 en deilig Plan gaaer dér over styr, bare
fordi den ikke passer sig med den eller

dens egennyttige Afsigter. OeconT.lV.52.
Denne fine grønne Kjole, denne . . Vest
af Atlask passer sig net^ til den hele
Mand. Gylb.lX.42. Morten Fers var bleven
forlovet med Hegnsmandens Grethe. Der
var kanske nok hist og her nogle unge
Piger, der gik og smaafniste i Krogene;
men i Almindelighed fandt man, at det

30 passede sig rimeligt. Pont.L.18. passe sig

til ens kram, se II. Kram 2.2. j| om person
(ægtefælle): Skioldunger og Freyrs Æt ('o

;

ynglinger) passe sig vel sammen (o: om
ægteskab mt. en dansk prinsesse og en svensk

prins). Suhm.1. 153. Ane passer sig dog
langt bedre for min Broder, end for Za-
charias, og han trænger til en Kone. Oversfe.

1.258. Gylb.111.270. || i alm. spr. nu næsten
kun om adfærd olgn.: passe (for); sømme

40 sig (for); være passende. Naadige Herre!
jeg kan vel tænke paa Dem; men for

tidt . . kunde ikke passe sig for saadan
en ringe Skabning som \eg.Blich.(1920).
XXyiI.170. *Feigt at fortvivle passer sig

for B&SiTeT. PalM.AdamE.1.188. MG. („især
med Hensyn til udvortes Velanstændighed,
til det i Skik og Sæder vedtagne"). Hvad
der i vore Dage passer sig og ikke passer
sig, det troer jeg nok, jeg bedre kan have

50 en Mening om end baade Du og Onkel 1

FritzJurg.nr.26. Det passer sig ikke at

græde, derfor lo jeg et Par Støn af denne
muntre Udtalelse. jBMC^/^.Z7I?.85. Feilb.

\\

tidligere alm. om ytring olgn., især i forb.

m. paa: passe paa.^\ hvilken Bagvaskelse I

. . der blev min troe (i komedien) ikke
spillet uden om en gammel Hanrey, som
lod sig tage ved Næsen af sin Kone. Hvor-
dan kunde nu saadant passe sig paa Her-

60 ren? Eolb.LSk.1.3. da intet af dette passer
sig paa denne Egn, slutter mand . . at

Hochbuch . . er det virkelige gamle Lauen-
huTg.LTid.1737.581. her passer det sig,

at hvad man savner, det skal man lede
om. Grundtv.Saxo.1.142. jf.: Hans idelige

Ordsprog . . passer sig altid til den Ting,
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han taler om, som en knyttet Næve til et

blaat Øie. PAHeib.Sk.IIL7.

3) (jf". af-, for- (2), ind-, tilpasse; sva-

rende til bet. 1.1 og s) tildanne, forme, ind-

rette, ordne noget saaledes, at det faar det

rette maal (form) ell. den rette beskaffenhed

(saa at det passer); tilpasse; afpasse;
ordne. 3.1) i al alm. Moth.Pél. Det er .

.

fordeelagtigt, at saae Rug sidst i October-
Maaned . . Dog forbinder det in^en; Men
det bør passes efter Jordens Beliggenhed
og '^sitxiT.JPPrahl.AC.30. man syer disse

8 Alens Stykker sammen med Stregsøm
efter Længden, og passer Striberne, hvor
man har med Bolster at giøre. Huusholdn.
(1799).III.63. Anden Tartar passer en Piil

(d: lægger en pil til rette) paa Buestrængen.
Hauch.DV.L116. jf. bet. I.2: Sadelen blev
taget af den Graa og Seletøiet passet paa
den, saa godt det lod sig gjøre. ThRas-
mussen.Erindringer fraSt.Croix.(1866).90. i

videre anv.: mage (V.l.1-2). Oehl.XXV.126.
disse Drenge . . syede Tilskuernes Klæder
sammen, og de passede det da almindelig
saa, at det var Mænd og Qvinder, hvis
Klæder bleve sammensyede. -Hrawc^.M/*J5.

20. H nu næsten kun i forb. m. adv. (især
tilj. *Hvorledes skal han hurtigt passes
ind

I

I disse snevre Forhold? Hrz.KV.18.
(han) passede de to Stykker (af en statue)

sammen, idet han lod et Broncebaand over
den venstre Skulder . . dække Sammen-
føjningen. jBrancies. 771.688. Den nye Saal
passes til og hæftes ^sla. Haandv.48. spec.

m. h. t. borddækning: passe 'til (til bordet,
middagen), gøre (de sidste) forberedelser; gøre
(alt) i stand.

|| (jf. V. Pas, I. Passer og Pas-
kort 3; nu næppe br.) J, Passe i Kortet
(o: gøre bestik). Roding. VSO. 3.2) (jf. bet. 2)
refl.; i forb. m. til: tilpasse sig. (en for-

fatning) skal være den uforgængelige
Ramme, hvori alle Forskydninger og Om-
væltninger i Samfundet efterhaanden vok-
ser sig ind og passer sig til Hørup.III.
221. hun vilde hellere end gerne danse,
hendes Legeme passede sig til med en for-

underlig Fø']eligheå.JacPaludan.UR.166.
\\

(sj.) om begivenhed, forhold: indtræffe; føje
sig. Det passer sig den Dag . . at begge
de Gamle (0: ugler) er fraværende. jPTcm-

ron.DTN.62.
B. m. bet. af opmærksomhed, omsorg olgn.

(ofte i forb. m.præp. ell. adv. som passe om
(jf. IV. om 6.2X op (jf. op 12;, paa (jf. IL
paa 13;;.

4) som udtr.for agtpaagivenhed, vagt-
somhed olgn. 4.1) (jf. oppasse l.i; nu især
dagl., dial.) i forb. passe (en) op, opholde
sig (skjult) et sted, ventende paa, at den per-
son skal komme forbi, som man ønsker at

træffe (især: faa fat paa, spec: behandle
paa voldsom maade, overfalde olgn.) ; vente
paa, at en skal komme forbi; søge et

tilsyneladende tilfældigt møde med en;
vente, lure paa en; ligge paa lur efter
en. Moth.P42. Derudover passede den Dan-

ske Flode Lybekkerne op Aaret derefter,
mødte dem og omtrent i Egnen af Born-
holm. Thurah^. 215. Blodhævneren, der
?asser Morderen op i en Hulvej. PMøll.
1.124. Han passede hende ikke op og

fik heller ikke efter hende. Hjortø.Æ.119.
'eilb. OrdbS.(sjæll.). 4.2) (jf. forpasse 1

samt paapasselig^ m. overgang til bet. 6(1):

passe ell. passe paa ell. (i rigsspr. nu
10 næppe br.) passe op, have sin opmærksom-

hed rettet imod et vist forhold og (spec. : i det

givne, rette, gunstige øjeblik være parat til at)

handle, som situationen kræver det; søge
ell. sørge for at benytte en lejlighed
(paa rette maade), at handle efter en
(foreliggende) situations ferav.|| passe
paa ell. (alm.) passe, m. subst, der betegner
tidspunkt, lejlighed olgn. allevegne Fien-
der i Baghold, som passede paa Leilighed

20 at skade. Wand.Mindesm.395. (hun) havde
passet Øieblikket til at tilkaste Torben
Bille et Blik. CBernh.V.209. passe den
rette grænse, maaden, se Grænse fl.2.2

slutn.), Maade (1.3.2). nu især i forb. som
passe paa ell. (alm.) passe tiden (klok-
ken, uret), spec. m.h.t. tidspunkt for opbrud.
Høysg.S.l3. Passer du Tiden, Svigerfader?
Bergstrøm.MD.24. M. (tager sit Ur frem):
„Undskyld, jeg passer lidt paa Tiden. Jeg

io skal til Udvalgsmøde." sws^.5-2. jf.: (han)
rejste sig. „Nu maa jeg vist passe To-
get (o: tage til banegaarden).*^ Pont. D. 162.
passe sit snit, se Snit. || m. h. t. noget
vigtigt, især farligt: passe op (Skuesp.
ni.76. BornhHaandvEr.37.228. jf. Pas-
op^ ell. i alm. spr. nu kun passe paa,
give agt (paa); være opmærksom (paa);
spec: holde øje med (noget truet ell. fare-
truende); holde vagt over; ogs.: tage sig

40 i agt for; være forsigtig m. h. t. noget.

hånd har sat to Matroser ved Døren, at

passe op, og i fald du nu løb bort, saa
blev Sagen veire. Holb.llJ.V.6. Borte er
hun af Cammeret, i hvor nøye jeg end
self haver past paa. JRPaulli.SB.87. hvor-
for passe vore Told-Betientere ikke bedre
op? J8need.IL257. Der skal saa lidt til at

ødelægge Ens Navn, Ens kunstneriske
Omdømme — man maa passe paal^eW

50 Tid.^/il932.M.3.sp.4. talem.: passe paa lun-
ten, se IL Lunte 2. passe paa som en
smed, se u. Smed. især i imp. som kom-
mando olgn. (pas op I ell. (nu) pas paal):
han er falden i en dyb Søvn. Jeg be-
svær dig . . Pas nøie op, naar han vaag-
ner. Skuesp.III.76. pas mig vel paa Knæg-
ten i Træet (o: at han ikke slipper bort).

PMøll.1.301. Rektor (under læsningen).
*„Pas på i din bogl | Det er gudernes

60 sprog." Hostr.SD.1.184. pas paa for udel .

.

pas paa ved Roret I Scheller.MarO. ved Ba-
nen . . er opstillet en Tavle med Paa-
skrift „Pas paa Toget." Motorkør.42. jf.
bet. 6.3: Hej pafi op Karle, nok et Glas
Viin af Carnalie Sæk, forstaar I vel ? Holb.
Jep.IILl. Q m. h. t. vedk. persons virksomhed
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ell. adfærd: passe ell. passepaa, anstrenge

sig, bestræbe sig, sørge for; ogs.: benytte lej-

ligheden til; dels (nu 1. br. i alm. spr.) m. fig.

inf.i Sultene Folk æde fra dem, der ikke
{)asse paa at bruge deres Ské. Høysg.S. 91.

ad mig see, du passer at holde (kaffen)
over en stadig Ild, for at den kan være
vaim. IIeib.Poet.VII.357. laa der en Sten
i Skaaret, pirrede (karlen) den lejligheds-

vis bort med Træskosnuden (for at den ikke

skulde genere høstpigen). En Knold kunde
han ogsaa sagtens passe at træde ned,
naarhan skolde Ye'ien.JVJens.HF.Sé. Da-
nia.IX.26(sjæll.). dels m. fig. (især nægtende)
dii-sætn.: Han maatte passe paa, at han
ikke gik hen og lavede ÆggeKage af hele
Historien (o: ødelagde arbejdernes stilling).

AndNx.PE.III.197. Ved Trykningen maa
der passes nøje paa, at Anlægssiden af Pa-
piret er vinkelret afskaaret. Papirlfaan^-
bog.(1934).28.

5) (jf- oppasse 1.2 og 2, Oppasser 2-4^

som udtr. for virksom omsorg m. h. t. et

hverv olgn. 5.1) (jf paapasseligj i forb.

passe paa, (med ansvarsfølelse) have sin

opmærksomhed (stadig) vendt imod noget
(overdraget ell. betroet) og i givet tilfælde

gribe ind med ord ell. handling til bedste for
dette; have tilsyn, opsyn med; tage vare
paa; drage omsorg for; ogs.: vogte, vær-
ne (mod opdukkende fare), somme (af kej-

serens hustruer) passede paaKlæderne.P^w^.
DP.487. *Det er desværre sandt, man for
et Ordsprog siger:

|
At intet værre er at

passe paa end Piger.Prahl.BJ.2. *Vor Jarl,

som har saa mange Ting i Hov'det, | Og
som skal passe paa os allesammen. OeJd.

HJ.55. Den gamle Pige, som passer paa
Huset, lader mig frit komme ind i Væ-
relserne, saa meget jeg vil. Sibb 1.152. ti

(mand) blev tilbage og passede paa ^^\-

het. JVJen8.(IslSagaer.I.29). (halvt spøg.)

m.h.t. voksen person (kvinde): Du skal blive
her, saa flytter jeg hen paa Kroen saa-

længe . . min Værtinde . . er en flink

Kone, hun vil passe godt paa dig I Pont
LP. IV. 122. passe paa en som paa sin
øjesten, se i^. Øjesten. 5.2) (jf.bet.6.s) m.h.t.
paahvilende (varig) opgave olgn.: (paa ved-
tægtsmæssig maade) øve en fortsat, regel-

mæssig (ofte: erhvervsmæssig) virksomhed,
saaledes som ens arbejdsomraade kræver det

for at være i den rette tilstand; arbejde
regelmæssigt med; gøre sin pligt med
hensyn til; varetage; tage vare paa;
sørge for. || f passe paa. passe på sin
forretning. Moth.PéS. Horrebow passer vel
nok paa sine astronomiske og geometri-
ske Lectioner. Gram.Breve.40. (kromanden)
vidste at passe paa sin Næringsvej og
holdt for, at visse smaa Kneb deri ikke var
utilladelige. PAirei6.C75.ii5. || uden præp.
man passede sine Forretninger og sine
Fornøielser. Eahb.Fort.1.359. *Jeg sysled
tro og stille,

| Jeg passede min Dont. Winth.
HF.27. 'Lad Andre kjøre Ploven

| Og

passe Huus og Hleml Holst.D.11.64. *Kon-
toret præcist han p2iS3ed.Schand.SD.64.
Kakkelovnen skal tilses og passes mindst
2 Gange i Døgnet: Morgen og Aften. Ingeh
Møll.KH.156. passe butik(ken), telefon(en),

have(n) osv. jf. forsømme (8p.956^f-): det
ene skal passes og det andet ikke for-

sømmes
I
passe sit kram, se H. Kram 2.2.

passe sit eget olgn., se bet. 5.4. || m.h.t. (hus)-

10 dyr: sørge for m. h. t. fodring, renholdelse

olgn.; ogs. m. h. t. løsgaaende dyr: vogte (paa
marken). MR.1814.423. Gavn for Føden
skulde (drengen) gjøre, og saa passede
han Mads Jensens røde k!o, han kunde
nok røgte og tage sig Noget for. HCAnd.
(1919).III.394. passe Kreature, Høns, Gæs,
Kyllinger. F50. Kreaturerne skal have de-
res Passen, ellers brøler de. SElkjær. Under
Uvejret.(1922).61. Feilb. OrdbS.(Fyn,Fal-

20 sier). 5.3) (jf. bet. 5.2) m. h. t. omsorg for,

hjælp til mennesker.
||

passe syge, gamle,
børn olgn., (jf. Sygepasser^ sørge for dem
med renholdelse, pleje olgn. Tiden skal ikke
falde en Moder lang, der har fem Børn
at ^Sisse. Bahb.Tilsk.1791.60. Nu laae den
gamle Frue syg . . pleies og passes skulde
hun. HCAnd.V1.16.

\\
(nu ikke i alm. spr.)

i forb. m. adv. op ell. (sj.) paa (Moth.P42).
1. pleje (passe) syge osv. (en) Malabarisk

30 Qvinde .. passer de Syge op.LTid.l743.
596. Tode.ST.11.50. Feilb. 2. (jf. oppasse
1.2, Oppasser (2 og) 3j gaa en til haande;
opvarte; varte op (ved gilde). LThura.Poet.
356. Han har længe passet Studenter op.

VSO. Feilb. jf.: Tjeneren havde . . An-
det at tage vare . . saa maatte da Herren
passe sig selv oTp.Blich.(1920).XXVin.
129. spec. dels (soldat): være oppasser for
(en officer). Min tro (oppasser) er saa flink,

40 at han magelig kan passe 4 Officerer op.
Cit.l864.(ÉIbsen. Øjebliksbilleder fra Krigen
1864.(1883).36). DSt.1918.52. dels (dial):
være haandlanger for (en tækkemand, murer).
FrGrundtv.LK.20. Feilb. jf. Aakj.BT.13.
3. f om præst: betjene (en menighed). Hånd
(skal holde) sig fra (andres) Meenigheder .

.

og passe den Meenighed op, som Ham er

betroet. Mossin. (KirkehistSaml.4R.III.539).

5.4) (jf.bet.Q; talespr.) m. særlig udvikling
50 af bet. 6.2y i udtr. passe sit (eget) ell.

passe sig selv ell. (sjældnere) passe sig
(SvLa.AB. 38. ACWestergaard. Fiskerdren-
gene.(1932).41), tage vare paa, være optagen

af sit eget og ikke (upaakrævet) blande sig

ind i andres forhold; holde sig til sit eget;

lade andre skøtte sig selv. De aad, som
de var betalte for det; jeg passede . . min
Mad og mine sex Vin^sts. Schand.VV.6.
Vi passer hver sit, og lar hinanden i

60 Fred. GyrLemche.SJII.44. han fik Lov at

passe sig selv (o: gaa i fred).Ber8.G.227.
spec. (især i imp.) som afvisning af utidig

indblanding : Pas du dig selv, uartige Tøs.
Gylb.XII.167. Jeg synes, De skulde passe
Dem selv. Hebo.MD.62. jf. pas dig selv,

anv. som navn paa en plante : d. s. s. Hus-

XVI. Rentrykt »/4 1935 36
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fred 3. OrdbS. pas din næringsvej I se Næ-
ringsvej 2.2.

6) (jf. bet. 5.4; nu dial.) i forb. passe om
ell. (især) passe paa, anse for noget be-

tydningsfuldt, godt, attraaværdigt; inter-
essere sig for; ænse; skøtte om; bryde
sig om. (næsten kun i nægtende udtr.).

«Hand skal sige jer —" — „Jeg pasz intet

paa, hånd skal sige mig noget.** KomOrøn-
neg.II.404. *0 gode Gud . .

| Jeg veed lo

for vist, at naar du tager | Det (o: jordens
tant) bort, saa giir du Himmerig,

|
Hvad

passer jeg da, Jord, om dig. Clitau.FT.37.
Bog passer han paa Haan og Spot | Kun
saare iiåt.Winth.X.154. *Skarnagere pas-
ser jeg (o: fluen) lidet paa, |

De bære saa
sværtede Klæder I PMøll.I.12. Feilb. OrdbS.
(Fynofl.). jl

spec.m.h.t. mad olgn.: kunne
lide; synes om; gide have. Jeg passer just

ikke stort om disse herre fine og fornem- 20

me Biikkevsirer.ThomLa.SH.lSS. MDL.
Feilb. OrdbS.(Fynofl.).
passé, part. adj. se u. passere 2.2.

Passedlx, en. ("Pasadix (se ndf.). Passe-
dis. VSO. jf. PaCdifi. Moth.FST). (fra fr.

passedix, af fr. passer, gaa forbi, gaa ud
over (se passere^, og dix, ti;jf. VI. Pas; for-
æld.) terningspil (med tr'e terninger), hvor-

ved et lige antal øjne (over 10) giver gevinst.

Formeld min Respeet til Grævinden. Jeg 30

kommer til hende mod Aften paa en Pas-
sedix eller Obscurite. Holb.HAmb.II.4. jf.

:

(Deres penge) kan De nemt blive skilt ved
her (i klubben)^ hvor Pasadixbrættet
er permanent. Blich.(l920).XX.l01

.

Passe-£:las, et. se Pasglas.
Passelantant, subst. se Paslantant.
passelig:, adj. ['pasali] {ænyd. d. s., ty.

passlich (påsslich); til HI. passe A;jf. pas-
sende (u. HI. passe l.i) samt upasselig; 40

nu især gldgs., dial.)

I) som passer (sig); passende; til-

pas, (ofte m. flg. præp. efter, for ell. til).
\\

jf. ni. passe 1.1. (der) legges en passelig
Steen eller en Øxe under Aasen paa Plov-
bøssen, saa gaaer (ploven) meget grundere
end før. JPFrahl.AC.14. den støvle er rig-

tig passelig. Feilb. || især til III. passe 1.3

og 2. En af de naturligste Skiønheder i

en Tale er, naar enhver expression er 50

passelig efter Sagen se\v.LTid.l737.554.
Nedenstaaende Fortælling: Bankerotten
synes som en Prøve paa (forf.s) Maner,
passeligst til at meddeeles her. Rahb.LB.
1.218. det (træ) fandt han passeligt til

Bj:2in&^e\.SvGrundtv.FÆ.II.187. Det var
. . pænt Maaneskinsveir i tredie Uge af
September, saadan rigtig passeligt Veir for
Kjærestefolk og Krybskytter. Gjel.M.205.
Madam Larsens første mandlige Logerende 60

var en Fyr, der lige var en passelig Ven
for hendes nykonfirmerede Datter. J5re-

gend.ES.78. Feilb. OrdbS.(Langeland), om
tid: Naar passelig Tid var gaaet, vilde han
blive gift med Ane. Pont. L. 148. (jf. IIL
passe 1.3 slutn.) m. præp. paa, om ytring:

i

Talemaader . . som ere ey saa gandske
passelige paa den forehavende Materie.
LTid.1737.543. PAEeib.US.45. \\ spec. om
(sømmelig) adfærd olgn. den Nøgenhed,
som (damerne) finde saa uskyldig og pas-
se\ig.Tode.ST.I.230. Hun besad det Talent
at gaae lige til Grændsen af det Passelige,
uden dog at overtræde denne Grændse.
Gylb.Yl.59. Han holdt det ikke for pas-
seligt. y/SO. umiddelbar Følelse for det
passelige i Kunsten og IjIwet. YilhAnd.
Erasm.ll.160. || som adv. (man har) til-

kiendegivet Kammeret, at det passeligst
overlades Gen. og Gom. Collegio . . at døm-
me om Officierernes Ca-psicite. MB.1772.
418. Grus . , jævnt rent og passelig fint

til BygmngsbTug.PNSkovgaard.B.271. han
overveiede, hvordan han passeligst skulde
gribe Sagen an. Gjel.M.392.

2) m. begrænsende, indskrænkende bet. : som
har et saadant omfang, en saadan beskaf-

fenhed, som man efter omstændighederne kan
forlange ell. vente; omtrent (ell. knap nok)
tilstrækkelig; nogenlunde (S); ikke (helt)
ringe; tilpas. Mand motte .. lafve sig

til en offentlig Krig, til hvilken . . her
udi Riget var ikke uden passelig Forraad.
Slange.ChrIV.1172. hvis man ikke med
passelig Sikkerhed kan se 5 Stik paa sin

egen Haand, (bør man) passe. Pol.^^1%1934.

Sønd.9.sp.2. jf. saa pas ('w. V. Pas \.i): Det
havde været saapasselig Velstand —
nu skulde det blive Guldalder. /Sc^oveZiw.

Landmandsbankenl871'1921.(1921).79.\\som
(^rads)adv.: nogenlunde (2.2); ret; især

tidligere ogs. (jf. bet. 3j: ikke synderlig;
maadelig (2.2); lidet. *De Svenske . .

|

Giør Staden og Landet kun passelig glad.

Sort.ES. 04*" . det havde . . været en usæd-
vanlig kølig, men passelig regnfuld Køy
sommeT.VilhAnd.Al).110. (jf. saa pas u. V.
Pas l.i) i forb. m. adv. saa: Moth.SS. „vi

ere hidskikkede for at lade ham viide, at

hånd møder om 8 Dage . . paa Bye-Tin-
get.** . . „Det er got, I gode Mænd.** — „Mig
Siunes det er saa passelig gof Eolb.llJ.
V.6. (stedet) laa saa passeligt langt borte
fra Staden og MenneskeiæTse\.TroelsL.BS,
11.221.

3) (jf. bet. 2; m.h. t. bet.-udviklingen smL
maadelig 2; nu næppe br.) m. nedsæt, bet,

om person uden (tilstrækkelig) begavelse ell.

moral: da årlig (2); uærlig. Moth.P41.
„Hr. Magister, hvorfor kaldes (de omtalte

dyr) da Skildpade?** — Magisteren: „Fordi
de bære ligesom et Pantser eller Skildt iM
(o: skjold).** — Vægteren, (reisende sig.): *
„Hør I Magister . . det skal I have sagt

som en passelig Mand, jeg bær og Skildt,

men er derfor hverken Tudse eller Pad-
de.** Triw;e<.Æ;i.7Jf. Luæd.FS.3. Han for-

retter sit Embede som en passelig Karl^

og fortiener følgelig at miste det. Bahb.
Til8k.1803.419.

PasselijB:-lied, en. (jf. Passenhed; nu
1. br.) den egenskab ell. det forhold at være
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passelig (passende). Ordenes Passelighed
o: deres nøiagtige Overeensstemmelse med
det, vi ville sige, og saaledes, som vi ville

sige det. Rahb.Stiil.9. at tænke over Pas-
seligheden af de religiøse Skikke og Cere-
monier. HSchwanenfl.M.II.38. || m. h. t. ad-

færd olgn.: sømmelighed; god tone; taht. den
Mangel paa Fiinhed og Passelighed, hvor-
med han gav sit Hjerte Luft Ing.EM.

I

II.

125. I det Hele behandles Maaltidet yder- lo LandhO.IlI.208. || i sammenligninger. *(se)

oven bevægeligt forbundne, forneden spidst ud-
løbende ben, og anvendt til at maale med
ell. til at tegne cirkler med. Moth.P42.
*(han) tar sin Geometrisk Fasser. Holb,
Skiemt.C6r. man setter den eene Foed af

Passeren paa det første given Tal og strek-
ker den anden Foed til det andet given
Ta\.Sylviu8.Geom.6. et Bestik, indehol-
dende en god Passer og en Ridsefieder.

.IlL ^
-

^
lig en bagatelle, uden Hensyn paa Passe-
lighed, Anstændighed, Skjønhed og Ele-
gance. Heib.Pros.VlII.488. VSO. MO.
Passelse« en. (dial.) vbs. til HI. passe 6:

pasning (3); røgt; pleje, det gale var jo,

at hun ikke kunde faa den Passelse, hun
skulde hsiYe.ZakNiel8.Ki.23. (baaden fik)

sin Passelse, rigeligt med Tjære og Ma-
ling. Gravl.0en.127. Det synes en dårlig

paa Jomfru Heires Dands,
|
(hun) stræk-

ker ud sit lange Been
| Og dreier lang-

somt sig saa net
| Som Passeren paa et

Tegnebræt. Wm<^.7i.i^5. retoriske Anti-
teser, regelmæssige som en Passers to
lige lange Ben.Brande8.II.423. || hertil ssgr.

som Passer-aabning (om afstanden mellem
passerens ben (svarende til den dermed teg-

nede cirkels radius). Paparbeideren.(1835),
passelse, og dog forlanger Russeren meget 20 7i. Haandgern. 314) , -ben (vAph.(1764).
af sin hest. NAJen8en.Ventetider.(1926).156.
Passener, en. se Passager.
Passen-hed, en. (til passende (se HI.
asse l.i); nu næppe br.) den egenskab ell.

t forhold, at noget passer; passelighed. Net-
hed i Klædernes Passenhed til Legemet,
og Reenhed i det Hele er uadskillelig fra
det gode Selskabs Udseende. EWest.St.
Croix.(1793).166. Det er mig ikke nær

^

Drachm.Py.3), -maal (sa.T.187), -spids ofl.

2) (astr.) i best. f.: lille stjernebillede paa
den sydlige himmel; Circinus. Bugge.A8tr.5.

SaUXVIII.944.
II. Passer, en. ['pasar] flt.-e. {jf.ty.

passer; til HI. passe 5(2-3); jf. I. Passer
samt Oppasser) person, hvis hverv det er at

passe noget (en maskine, dyr, mennesker olgn.;

L br. uden for ssgr. som Dyre-, Faare-, Fyr-,
nok, at jeg kjender en Landmands agri- 30 Heste-, Kedel-, Kreatur-, Lampe-, Maskin-,
culturiske Principer, hans System .. jeg
maae ogsaa kjende Systemets Passenhed
for hele Locallteten. Blich.(1920). XXII.
189.

Passepommerus, en. se Paspom-
merus.
Passeport, et. fPasbord. DL.3—19—

12. MR. 1707.156. Politivennen.1799/1800.
1269. Erz.XI.168. FrOlsen.Detda.Postvæ-

Motor-, Mølle-, Sygepasser ofl.). han (blev)

Passer af Bsia\et.JVJen8.Br.6. et halvt
Dusin Heste og deres PsLSseTe.AchtonFriis.

JL.I.107. jf.: engagere en udenlandsk
Passerske til sine Børn. EGad.TT.74.
Passér-, i ssgr. ('Passere-, se m. Passer-

seddel, -\ægt). af passere, især i bet 1.2.

passere, v. [pa'se'ra] Høysg.AG.191.
-ede ell. (nu^ikke i alm. spr.) -te (LTid.

sen.L(1889).6.12. Rist.LM.211. Pashort 40 1725.494. EPont.Men.II.24. FrSneed.I.
Slange.ChrIV.655). {mnt. pasbort; fra fr.

passeport, jf. ital. passaporto (se IV. Pas);
nu foræld., arkais.) d. s. s. IV. Pas. i) d. s. s.

IV. Pas 1.
il
om et af kongen udstedt bevis, der

gav ihændehaveren ret til fri befordring og
underhold paa rejsen. FrOlsen.Detda.Post-
væ8en.I.(1889).6.12. || især om rejsepas. Eolb.
Paar8.328. hånd begierte et Pasbort og
Leyde-Bref for det gandske Gesandtskab.

391. BHans.PD.69. jf. Moth.P42. spec. i

bet. S: LTid.l720.Nr.43.6. Heib.Poet.VI.30.
PalM.V.333. JPJac.I.113. JakKnu.CD.55).
vbs. -ing (s. d.), jf. Passage.

i|
som hjælpe-

verbum brugtes tidligere i alm. have undt.
i bet. 3; nu bruges i alm. være, undt. hvor
verbet har trans, bet; se dog ndf.sp.567^^''^^^-

{ænyd. d. s., /t/. passieren; fra fr. passer,
ifai.passare, sjp. pasar; til lat. ^assus^ skridt

8lange.Chriy.655. RistLM. 211. overf.: 50 (se Passusj; J/". MV. Pas, passabel, Pas-
sant, Passat, III. passe samt Paslantant,
Paspommerus, Passedix, Passeport, Posse-
ment)

1) som udtr.for bevægelse. 1.1) ^j/". pas-
sabel. Passage l.i, Passant; nu næsten kun

*Med Sværdet skal vi
|
Bane vor Vei og

skrive os et Pasbord | Paa Fyenboens
Pande. Erz.XI.168. 2) d. s. s. IV. Pas 2.

een hver (skal) give sine Tienistefolk .

.

naar de fra hannem skillis, Pasbord, som de
have iovi\ent.DL.3—19—12. MR.1707.156.

I. Passer, en. ['pasar] ((f) Passere.
LTid.1724.471. Sylvius.Geom.l). flt -e. (jf.
ænyd. passer, om det gaffelformede viser-

apparat paa en skaalvægt; ligesom sv. pas- 60

såre fra ty. passer, der paa grundlag af
fr. compas osv. (i sa. bet.; se Kompas^
er dannet af ty. passen, afpasse, afmaale
olgn. (jf. III. passe 3, spec. slutn.)) 1) (jf.
Cirkel 2; især og mat.) et redskab (af
træ ell. (i alm.) metal), bestaaende af to for-

i. overgang til bet. 1.2) i al alm.: bevæge
sig (fremad); gaa; drage; færdes (ad);
om ting: føres, passerendes Overfart til

og fra dette Land (o: Gulland) . . hæn-
ger (o: afhænger) af Nmden. Langebek.
Breve. 182. stelle Klipper, hvor vel en
Stie fører over, men man dog ikke selv
til Fods kan passere uden Fare og Be-
sværlighed. FrSneed.I. 207. \\ overf. Det
Rygte som her paa dette stæd passerer
(nu: verserer^, at det med Matrosernes

36*
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Enroullering ikke skulde have den for-

ventede fremgang. Deichm.(Bruun.FR.II.
215). Om Deres I^aade vil have den God-
hed at passere nogle Maaneder tilbage i

Deres ÉT'måTmg.B.eib.Poet.1.196. || m.obj.
man (har) to Veie til Klosteret . . Den
ene er Kiøreveien . . Den anden, der blot
kan passeres til Hest eller til Fods, er .

.

meget steil. Molb.BlS.2Saml.L58. VSO. 1.2)

(jf. Passage 1.2 samt Passér-j m. særlig fore-
stilling om bevægelse (hen) forbi et vist punkt,
igennem en (snæver) adgang olgn.: bevæge
sig, gaa, drage, (om ting:) føres forbi,
igennem, over (en grænse olgn.) elL vider

e

(fra et vist punkt); om ting ogs. som udtr.

for retning dl. beliggenhed, plads: være ført,

stillet, anbragt igennem (ell. forbi) noget; gaa
(8.1-2). Heele Krigshæren staaer i Gevehr
for mig naar jeg passerer. ÆToZfe.ZJZ.JI. 5.

de ved Toldstederne passerende Vogne
og FsLTtøier.Mandat^Val720.§M. Rosen-
floret paa hans Kiste opduftede Gaderne
længe efter, at Ligtoget havde passeret.
FriisMøll.(Belgien.(1916).168). overf.: I for-

føreriske off forførte Mennesker . . I pas-
sere (Brandes.IV.65: glemmes^ hurtigt og
det er godt, at I have Eders Tiå.Bran-
des.E.91.

II (jf. forbipasserende, indpasserej
m. adv. ell. præp. Printz Eugenius har
brudt op med sin Leyr passered over den
Flod V2iå\is.Holb.Kandst.II.3. de Svend-
ske Skibe, som passerede igiennem Sun-
det, skulle . . fremviise deres Rejse-Pas.
Paus.CU.11.174. han havde passeret Vagt-
skibet forbi, uden at blive anraabt.Sfamjje.
11.108. Maden . . kan komme i „den gale
Hals" . . i Stedet for at passere gennem
Spiserøret. OBloch.D.^1.49. Fra Sporet gaa
Masterne op igennem Fiskene — saaledes
kaldes de Huller i Dækket, hvorigennem
de T^2iSseTe.Bardenfl.Søm.I.79. passere S. V.
om Øen . . agten om et Skib. Sc/ieWer.MarO.

||
m. obj. *Vi vove maa et Slag, vi Flo-

den maa passere. Holb. Paars. 186. Tallet
paa (de) Skibe, som enten frem eller til-

bage, passere Øresund . . er gemeenligen
5000 om AaretEPont. Atlas. 11.279. Min
Onkel maa troe, at jeg for længe siden
har passeret Hamborg. B'ei^.Poe^. 7.i77.
Naar Vinden er et Par Streger fra agter-
ind, haler man ind paa Storskøde, og
naar Vinden er passeret agterind (o: ret-

ningen, punktet lige agten for skibet)^ skif-

ter man Sejlet over til den anden Side.
Bardenfl.Søm.I.161. Sigtede indhentede
Damen paa Cykle, og idet han passerede
hende, rev han Tasken . . af hendes Cykle.
PolitiE.Vd923.3. passere linien, se I. Li-
nie 1.3. (jf. Passage 1.« slutn.) astr.: Pla-
neterne (maatte) ved at passere Cometer-
nes Hvirveler . . faae en langt hastigere
<}sLng.Kraft.(KSelskSkr.III.268).

j]
spec. som

udtr. for, at en person ell. ting ikke bliver

staaende (paa stedet) ell. standses; saaledes
især dels om person(er): passere ell. pas-
sere gaden, (efter færdselspolitiets ordre)

fjerne si^, begive sig bort (fra stedet); gaa
videre; især i imp.: S&B. jeg stod i Por-
ten; jeg ved ikke, hvor længe jeg stod
der. „Passér Gaden," sagde Betienten.Sødb.
ÆD.130. „Paa' en, paa'en, paa'en igenl"
hylede Ungdommen . . Mængden skyllede
frem foran Palæet. . „Passér (jaden,værsgo'
at passere I" raabte de fortrængte Betjente.
GyrLemche.NA.297. dels (jf. bet. l.s) om m

10 ting (fx. fad med madvarer), der gaar rundt 9
(ved maaltidet), fra haand til haand: gaa •
om(kring); gaa videre. Nu passerede Ste-

fen (o: ved et bryllupsbord). JakKnu.S.66.

(jf. bet. 4.1^ m. forestilling om prøvelse,
særlig tilladelse ell. godkendelse, (ofte

i forb. passere frit ell. (nu sj.) fri). *Hvad
Storm mig kommer paa . .

|
Saa ved Mi-

nervæ Skytt (o: beskyttelse) passerer det
(o: skibet) dog fri. Fal8t.0vid.26. Naar de

20 reise ind (i Frankrig)j visiteres de ved
Grændsen, og passere saa frit. FrSneed.I.
198. Vagten vilde ikke lade ham passere.
VSO. toldbetjenten satte et mærke paa
kufferten og sagde: passer!

j
passere

censuren, kontrollen olgn., gaa igen-

nem censuren, kontrollen; blive censureret,

kontroleret (og godkendt). Skrifter, som .

.

ikke have passeret Censuren. FrSneed.L
52. passere mønstring, revu, se Møn-

30 string (l.i og 1.3), Revu. y (jf. bet. 2.2; om
udenl. forhold, nu sj.) om lovforslag olgn.:

blive (færdig)behandlet (i den lovgivende for-
samling); spec: blive vedtaget. FrSneed.L.
391. Slavehandelens Afskaffelse har i Gaar
for første Gang, efterat Sagen er afgiort
i Underhuset, været for i Overhuset . .

Kongens Søn (satte) sig imod denne Bill.

(mange) mene, den ikke vil passere i

Overhuset, sms^.505. 1.3) (især fagl.) føre,
40 bringe forbi ell. igennem noget ell. vi-

dere (fra stedet); faa til at ell. lade pas-
sere (Li).

\\
(væv.) indri (1); indpassere (2);

trække i. VæverB.60. TeknO.
\\

(kog.) lade

(mad) gaa gennem en si, sigte olgn. Til at

passere eller sie især Supper . . bruges
Træsier. Huusholdn. (1799).L14. Grønkaal
kan . . passeres gennem Sigte eller lig-

nende, saa den omtrent bliver lige saa
fin som Spinat PoU/iil927.4.sp.5.

|| (jf.
50 bet. l.i) m. h.t. fad med madvarer olgn. (hun)

passerede Brødbakken med sine sagtmo-
dige Rænåer. KLars.GHF.L73.

2) (jf. bet. S) m. h.t. tidsforhold olgn.

2.1) som udtr. for udviklingens fremskriden
forbi et vist tidspunkt; især om per- m
son: naa (forbi) et vist alderstrin; fylde '}
(n.6.8); „runde". Begge hafde nok deres ™
70 Aar passerede. Gram.Breve.280. Over-
lægen, der . . nu passerer „det runde

60 Hjørne" i Tilværelsen (o: 50 aar). Dag
Nyh.V7l921.7.sp.l. 2.2) (nu I br.) om tid,

forhold olgn.: skride frem; forløbe; gaa

;

især m. særlig forestilling om afslutning:
skride forbi; gaa til ende; endes. *Saa
vil Aftenen passere | Med adskilligt Giek-
kerie. JFrii8.64. *Faren er alt passeert.
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HtihJ'ottJX.90.
Jl

m. h. t. organisk udvik-

ling, modning, forfald, er (pæren) først

tjenlig, passerer den hvLVtig. Éredsted.Pom.
1 362. spec. i part. passeret bru^t som adj.

(efter /"»•. passé; jf.: (skuespillerinden) var
jo allerede dengang lidt passée og blev
krampagtigt ved at spille Kameliadamen.
Gad8Mag.1932.100. AaseHans.Vr.210; l.br.)

som har overskredet sin kulmination; om per-

son: som er ude over sin bedste alder (og

kraft); (for) gammel (og gammeldags). Te-
noristen L. . . var allerede noget passe-
Tet.NAbrahams.Meddelelser.(1876).ll 7. smst.

259. 2.3) (gldgs.) m. obj., der betegner tids-

rum: tilbringe (paa en vis maade, paa et

sted); fordrive (2.8). *Saaledes, Kjære
Frøken I skal

|
I Tiden da passere | Med

Railleri, med Dans og B2^..Falst.43. Et
Huus hvori jeg kand passere min øvrige
he\Q-T]idi.LTid.l736.95. Denne Sal . .hvor
jeg har passeret mange fornøjelige Aftener
i en Kreds af . . Venner. PAHeib.Sk.I.l 7.

Kierk.VIII.66. Fussingø . . er et deiligt

Sted at passere sin Sommer psiSi. Schack.
158. Esm.I.61. f i forb. m. igennem, over:
Kongen var . . nød til at følge med Bon-
den udi sin Hytte, passerede der Natten
over. LTid.1736.94. de (bremser) som bli-

ver i Bræmse-Boligen, passerer Vinteren
igiennem, uden at have eller søge Føde.
smst.1738.537.

3) (jf. bet. 2.2 samt Passage 4j om be-

givenhed: indtræffe; foregaa; hænde;
finde sted; ske. (især m. intk.-pron. som
subj.: det, noget, hvad (der) olgn., ogs. m.
Historie (2 og 3) som subj.; ofte i fortid,

i beretning om det allr. hændte og (spec.) m.
særlig forestilling om det virkelig indtrufne,
mods. det opdigtede). *sligt passeret var i

meget gamle Tider. Holb.Paars.171. Hvad
synes jer nu om den Historie, den er vir-

ckelig passeret, og eenhver Moers Barn
bekiendt der i Byen. sa.UHH.1.5. jeg vil

gierne troe at her icke passerer noget
u-skickeligt, mens imidlertiid saa snacker
Folck derom. KomGrønneg. 11.203. Hvad
passeerte ellers den Dag? Kom der Ingen
om Eftermiddagen? iTei6.Poe<.FI. 50. EG
And.(1919).II.367. jeg kan ogsaa komme
frem med en Historie, som passerede mig
forleden Atten. Chievitz.FG.26. Romerin-
derne, de værgeløse, gyste. Skulde det
virkelig passere dem at de blev slæbt væk
af de store lodneVildmænd ("o; cimbrerne)?
JVJens.CT.263. da saa vidt var pas-
seret, (emb.) da dette var sket (ofte som
overgangsformel i retsprotokoller). Hylling.
HJ.25.jf.Tilsk.1919.lI.542.

\\
i?aW. pas-

seret brugt som adj. efterfølgende Fab-
ler ere visse passerede Historier. Falst.

Ovid.lOO. Comparenten (fremlagde) den
passerede Udlægsforretning. Hylling.HJ.
218. især anv. som subst. : Ertz-Hertugen .

.

undskyldte det passerede. Slange.ChrlV.
454. Blich.(1920).XIV.197. Hylling.HJ.219.
Larsen.

\\
(nu ikke i alm. spr.) om ytring:

finde sted; blive udtalt; veksles (mel-
lem to personer), nu veed 1 vel self hvad
Ord der er passeret ham og Anselme
imellem om at I skal have Hypolitte til

ægte.KomGrønnea.1.242. (den) Samtale,
som nu passeredfe imellem Forvalterens
Kone og Præsten. PAHeib.US.145.

4) som udtr. for fremtræden med en
vis gyldighed. 4.1) (jf. bet. 1.2 slutn. samt

10 passabel 2; især talespr.) om forhold ell. til-

stand, især en persons adfærd, optræden, ud-
tryksform olgn.: (erkendes for at) være
(nogenlunde) tilfredsstillende, tilla-
delig, taalelig, i orden, passende (pas-
sabel); (kunne) godkendes, gaa an;
ogs.: forblive upaatalt (som noget, man
finder sig i), (næsten kun i inf. efter modal-
verbum, især kunne, ell. lade (IV.10.2)j,

det måe passere dennegang. o: gåe hen
20 uden stTB.i.Moth.P42. jeg skal tale med

Mester Herman, og begiære hans Datter
. . (Hånd tar sin Hals-Klud af, og binder
den om igien, tar en Kam af Lommen og
kemmer sit Haar, bøster sine Skoe.) Nu
troer jeg nock, at jeg saa vidt kand pas-
sere, nu maa jeg bancke psia.. Holb.Kandst.
LI. én stavelse lyder næsten ligesom tu,

og saaledes bliver noget for lang, saasom
hjelm, arm, karl, og deslige ord, som ilde

30 nok passérer; men komer der endnu én
Consonant til, da bliver det verre. Høysg.
AG.204. *Hvad 01 og Miød angaaer, dét
kunde vel til Nød

| Passere. | Men Slags-
maall fy.M.CBruun.PF.1.216. At man vi-
ser de formuende Piger og Enker større
Opmærksomhed end de uformuende, vil

jeg endda lade passere. Heib.Pros.VIlI.
458. Den Slags Opgørelser paa Maa og
Faa kan simpelthen ikke passere i en

40 Kildeanalyse, der gør Krav paa at tages
alvorlig. Tilsk.l917.II.161. jf. bet. 4:.2: fordi
der om ingen Vished findis, faar mand
det som en Conjectura at lade passere.
Pflug.DP.1150. I maa agere Honmester
Herre I . . Jeg har alt giordt (bonden) til

Paltzgreve . . Træk jer Kiole af Herre!
jeg maa see hvordan han passerer der
udi. Holb.Pants.1.3. 4.2) (nu ikke i alm. spr.)

i forb. passere for (m. flg. subst., sjældnere
50 adj., inf.), især om person: ved en enkelt lej-

lighed ell. varigt regnes for (lige med)
noget, (i alm. omdømme) holdes for, ud-
gives ell. udgive sig for noget; anses,
gaa, gælde for. Svoger slegter sine
kiære Forældre paa, thi de paserer for de
vittigste Folk der i Egnen. Holb.llJ.IL5.
Jeg vil passere for en ertz-ingemacht Ca-
naille, dersom jeg i sex samfælde Maane-
der har faaet en Skilling ind. KomGrønneg.

60 III.75. denne Dame passerer for andæg-
tig og gudelig sindet. EPont.Men.II.192.
Dog kan (stavelsen) ba i frugtbare . . ende-
lig passére i trang (o: til nød) for en kort
stavelse. Høysg.AG.191. jo lærdere en var
eller passerede for at være, desto dum-
mere kaldte Herr M. ham. Eu\(1914).IV.
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25. PMølL(FC0l8.PM.72). VSO. MO.
S&B.
Passér-ha^e, en. [1.8] (væv.) hage-

formet redskab, hvormed traaden (ved pas-

sering) føres gennem lidseøjet. OpfB.^III.
364.
Passeringf, en. {ænyd. d.s.; nu vist

kun fagl.) vbs. til passere.
|| (jf. Passage l.i)

til passere 1(2). Rysserne skulde unde Sver-
rige alene . . frie Passering med Persian-
ske Kiøbmænds-Wahre. Slange.ChrIV.970.

II
(væv.) til passere 1.3 (slutn.). Passerin-

gen eller Traadenes Indtrækning i Red-
skabet og Opsnøringen. VæverB.129. OpfB.*
111.364. konkr., om den del af mønsterteg-
ningen, hvorefter væveren retter sig, naar
han passerer (trækker i). VæverB.77.
Passer-maskine, en. [1.3] (jf. -styk-

ke; kog.) apparat, hvorigennem madvarer
sigtes. ÉavebrL.^11.39. -peng^e, pi. (jf.
Passagepenge; l. br.). Tops. 1.87. -sed-
del, en. (nu i. 6r. Passere-. JJuel.445. Leth.

(1800). VSO. Feilb.n.790). (jf-tegn; især
emb., ^j seddel, der giver fri passage for
person (spec. om udgangstegn for soldat) ell.

varer (der har ret til at passere videre fra
et toldsted olgn.). Forordn.(Kvartudg.P^/i's
1700. ve den Underofficer eller Menig,
som uden Passeerseddel efter Tappenstre-
gen . . viste sig i Nyboders Gader. Davids.
KK.253. Udførsel af levende Heste her-
fra Landet til Tyskland maa kun finde
Sted over Padborg/Flensborg -Weiche un-
der Ledsagelse af Passersedler. J5e/i;. iV^r.

318^Viol933.§l.
II

billedl. Holb.JJBet.aS^.
Lad det saa ti Gange være sandt, at Daa-
ben er et guddommeligt Regjerings-Pas
for Evigheden; men naar Letsindighed og
Verdslighed vil bruge den som Passeer-
seddel, er den det saa o^S2L2l? Kierk.VII.
318. -stykke, et. [1.3] fj'^ -maskine; kog.)

8tof, hvorigennem madvarer sigtes. Tidens
Kvinder."^^1^1928.33. -teofn, et. (jf. -seå-
del; især ^). Ingen maa lade noget bringe
ud af Hospitalet, uden at hans Bud dertil
. . har erholdt et Passeertegn, hvilket igjen
afgives til Portneren. MB.1818.142. spec.

om adgangstegn til militært omraade: Pas-
seertegnene til Citadellets Volde. MB.1837.
81. Davids.KK.283. -Tæg^t, en. (nu næppe
br. Passere-. .;/. Meyer.^). (mønt.) til passere
1 (og i.i): den mindstevægt, som en (slidt)

mønt (spec. guldmønt) skal have for at cir-

kulere som lovligt betalingsmiddel. HandelsO.
(1807).U0. Hage.*620.
Passiar, én ell. (i bet. 2; dial.) et

(PNSkovgaard.B.344. OrdbS.(bornh.)). [pa-
si'a-V, pa'Ja'r) (tidligere ogs. (skrevet) Pa-
tlare. 8økrigsÅ.(1752).§479.595). fit. (l.br.)

-er. {jf. holl. pitsj åring, raadslagning, krigs-
raad, pitsj aar(vlag), signalflag, hvormed
krigsraad sammenkaldes (paa admiralskib);
dannet a/" passiare (s.d.); tidligst i sømands-
spr.; nu især talespr.) i) jævn, daglig-
dags (munter, hyggelig, fortrolig)
samtale; ogs. (m. overgang til bet. 2): uhøj-

tidelig tale; snak(ken). (ofte iforb.som
føre (se II. føre 3.3;, holde passiar, nu især:

faa en passiar, slaa eri passiar af (med),
passiaren gik livligt olgn.). Ingen maae
paa en Chaloupe holde Patiare, ej heller
røge Tobsik. Søkrig8A.(1752).§o95. vi for-

drev Aftenen med Musik og Passiar. Cit.

1807.(FrSchmidt.DB38). jeg . . kan slaae

en lille Passiar af. Heib.Pros.X.540. *naar
10 jeg nu har spiist, er bleven mæt,

| Saa
faae vi en fornuftig PsLSs'iar. HCAnd.X.
377. under en gemytlig Passiar nøde (vi)

vore CigSLTer. Bergs.PP.224. Passiarenjgik
livligt mellem de tre Fruer. Pon^.LP. Fi"/.

72. en lun passiar, se III. lun 4. om
skriftlig meningsudveksling: Bagges. 111.31.
billedl.: *Søkrigens Kjæmpe fører

| Med
Slottet (o: Kronborg )PsissiaLr. \ Fra Land Ka-
nonen tordner,

| Og Fregatten giver Svar.
20 Winth.ND.45. 2) tom, vidtløftig, me-

ningsløs, overflødig tale; vrøvl; snak;
sludder. *vor Kaptajn han hjelper gjer-

ne
I
I hvor han kom; men han Kan ikke

lide
I
Den mindste Passiar om ædelt Hjerte.

Thaar.PB.27. lad os ikke spilde Tiden
med lang Passiar. Falsen.D.21. selv lærde
Mænd for lidet over et hundrede Aar
siden have troet alt dette Passiar. PxV
Skovgaard.B.283. den evindelige Passiar

30 om, at nu skal Verdenshistorien begynde,
som om den nu skulde begynde præcise
Kl. 4. Kierk.XIlI.350. De siger, at han har
skadet sit Parti. Det er Passiar. Sørup.!.
168.

II
(aa) passiarl som afvisende svar.

*„Lidt maae vi ordne paa vort Toilette."
j— „O, det er ei nødvendigt!" — „Ih Pas-

siarl
I
Kom nvLl"* Rrz.1.44. Passiarl Den

Historie skal Ingen binde mig paa Ær-
met. Gylb.XI.192. „jeg (har) trukket lov-

40 lig store Veksler paa Taalmodigheden
her — .** „Aa, Passiarl Hvor kan De nu
komme med saadan noget. De skal blive
her.'' Pont.LP.VII.158. „Og dermed troer
Du, jeg skal lade mig surre (o: fange)? Pas-
siar,min Engell".. „Passiar igjen.^Oversk.
11.273. SvLa.SD.43. passiare, v. [pasi-

'a-ra, pa'Ja'ro] (f pjassiar(r)e. GRLuna.KA.
95). -ede. vbs. jf. Passiar, {ænyd. d. s. i bet.

:

signalere, holde skibsraad (Cit. 1665.(Hans
50 Svendsen. TilOrlogs under deRuyter.(1909).55.

104). Kalk.V.8bl); fra AoZ/. pitsj aren, pa-
sjaren, overlægge, raadslaa, ved signal kalde

sammen til skibsraad; af malajisk bit(s)jara,

raadslagning (se Arkiv.XLIV.109ff. KNy-
rop.OL.II.lMff.); m.h.t. bet.-udviklingen sml.

Palaver; opr. særligt sømands-udtr.; nu især

talespr.) samtale jævnt (muntert, for-
troligt); føre passiar (med); slaa en
passiar af (med); ogs.fjf. Passiar 2): tale

60 vidtløftigt, overflødigt; snakke; slud-
re. „Jeg kan ikke udtale —" (søløjtnan-

ten:) „Han skal heller ikke staae her
og pasiare, men gaae hen og spiis sig

mæt." Tode.S.H7. „Componisten N. mødte
os . . og Baggesen glædede sig ret hierte-

lig over ham, og passiarede med ham —

*



573 passisdreje Passionsmnsik 574

(saaledes) dicterede Sophie (o: B.s hustru)

mig. Bagges.DV.XLlS?. *Herrer i Kapper
og^ Damer med Smykker

|
Hoppe ned,

imens der passiares og lees. Hrz.D.I.184.

vi gik hjem, sladrede med deu yndige
Elena og passiarede Aftenen bort. Bran-
des.XI.55. saa plukker jeg (o: fadeburs-
ternen) den anden (høne) — og imedens
sladrer vi lidt sammen — for jeg maa
altid passiare, naar jeg skal være flittig.

Drachm.FÆ.l77. om skriftlig meningsud-
veksling: De skal faae en Afskrift af (dig-

tet) j men ikke i Dag, thi da skal der al-

lene passiares. (Hvor det i Grunden dog
er behageligt at passiare paa Papiret, saa
faaer man dog Lov til selv at snakke).
HOAnd.BO.1.32. Skriv mig (til), hvis ellers

Lysten til at skrive og passiare lidt med
mig kommer over dig. Goldschm.(Edda.
KIV.(19 20).234:). \\ billedl. Naar den første

Flok Vildgæs musikalsk passiarende træk-
ker højt hen over Jægeren. Rørd.JE.lO.
pa9$fi^-dreje, v. se pasdreje.
JPassion, én. [pa'Jo-'n] /It. -er. (ænyd.

d. s. og (i betl) pas(sie), glda. pas, mnt.
passie, <y. passion, /"r. passion; fra lat.i^SiS-

sio (gen. passionis^, tit lat. pati, lide; jf. II.

passiv. Patient) 1) (især kirk.) lidelse {\)\

især om Jesu lidelser (og død); ogs. om
beretning herom ell. billedlige fremstillinger

heraf ell. (især i ssgr. som Passions-andagt,
-bøn ofl.) om (tiden for) helligholdelse af
Jesu lidelse og død ved gudstjenesten (i pas-
sionsugen; jf.VSO. M.O.). Moth.P42. Paa..
Mandfolke Pulpituret . . findes malet Pas-
sionen, deelt udi Sex Sectioner. Thurah.
B.77. Passionens Drama (er) Midtpunktet
.. i Kirketjenesten. Fred.jBff".i50. om de

forsk. ( 9, 14, 15) steder, hvor Jesus led forhaa-
nelse ell. pine før sin død(jf.Korsve\ 1): Kor-
set, Smertens forældede Symbol,harvorTid
raderet ud . . Bort fra Passionens ni Statio-

ner, det er vor Vej I ORung. VS.143.
|| J^ om

komposition (passionsmusik). MusikL.lE.176.
2)('j/'. Lidelse 3; nu især ^) (stærk) sinds-
bevægelse; især: attraa; (varig) liden-
skab; spec. om stærk erotisk følelse, li-

denskabelig elskov. Undertiden har hun
to Passioner paa engang, som for Exem-
pel: Jeg saae hende i Gaar dantze og
græde tiilige. Holb.Vgs.I.l. Ingen Passion
regierer saa sterck i en Qvindes Hierte,
som Misundelse. sa.CZHH. 7 r. 9. Henrich
den Ottende, Konge i Engeland, fulgde
sine Passioner og ikke sin Fornuft, ^c/iy^^e.

IR.V.23. F50.(„brugtes . . tilforn meget
(efter det Franske)"). Kjerlighed uden
Passion existerer ikke. Gylb.(FruHeib.HG.
356). kloge Folk (kan) med Mirakel-Ab-
sud eller Wunder-Dekokt . . indgive kold-
sindige Personer den mest brændendes
Passion..7PJac.r.iii. Kampen mellem den
erotiske Passion og de borgerlige Forhold.
VilhAnd.Litt.IV.610. H have en (forme-
lig) passion for, især (jf. passioneret
slutn.) m. noget afsvækket bet. : have en (ud-

præget) forkærlighed, en mani for; være en
libhaver af; ynde. en Mand, som har Pas-
sion for Spil. Kom Orønneg. 111. 33. Deres
Kjæreste har en formelig Passion for det
Pak. Chievitz. FG.208. JakSchmidt.SP.137.

II
om lidenskabens maal ell. genstand. Vore

unge Herrer gaae paa Jagt hver Dag, det
er udentvivl en forførerisk Passion for
dem, som først faae Smag derfor. Hflans.

10 PD.200. hendes Passion var KsLnarie-
fagle. Bers.G.149. noble passioner, se

IL nobel 2. jf. moderere l.i: min Ho-
ved-Passion er at gaae en mandig Fien-
de under Øyjie.Holb.ULin.4. Skuesp.V.
432. passioneret, part. adj. [pajo'ne--

ra<] (oqs. passionert [pajo'ne'rd] Mossin.
Term. 137. Hrz. X. 41. Aarestr. SS. III. 39.
HBrix.GT.43). (jf. ænyd. upassioneret,
upartisk; ligesom <z/. passioniert fra fr. pas-

20 sionné, perf. part.'af fr. passionner, bringe

i lidenskab, opflamme; især CP) om person(s
sind, følelser, ytringer): præget, bestemt af
passion(er); lidenskabelig. Passionered..
Er den, som lader affekterne råde for me-
get. Moth.P42. Digtet er stærkt passione-
ret og svagt reflekteret og fremhæver
ved sin naive Patos Eventyrets strenge
Jroni.VilhAnd.HP.ll. Madame . . med et

passioneret Blik, stryger sig ind paa Hall.
30 jVJens. S. 59. || især m. noget afsvækket

bet.: meget optagen, opfyldt af; ivrig,
begejstret, interesseret for; som har
en passion for; dels (som præd.) i forb.

m.præp. for: Stiftamtmanden er en Mand,
som er meget passioneeret for sit Embede,
og det giver ham bestandig nok at tænke
psLR.HSans.PD.12. Han var ikke passio-
neret for Sport saalidt som for nogen an-
den Ting. ÉBrand.UB.8. dels (nu især) at-

4ptrib. i Mr. som: en passioneret Spiller.

JBaden.FrO. Han skal have været en lo-

vende ung Mediciner og en passioneret
Sportsmand. Pon^.ÆJr.^i. Passions-, i

ssgr. af Passion, især (kirk.) i bet. 1
|| for-

uden de ndf. anførte ssgr. kan nævnes: Pas-
sions-andagt, -bøn, -gudstjeneste, -kantate,
-koncert (jf. -musik ndf.), -prædiken ofl.

-blomst, en. ^ 1) ^J/". Lidelsesblomst 1)
(blomst af) prydplanteslægten Passiflora L.

50 (i hvis blomsterkrones forsk, dele man har
villet se billeder af de fra lidelseshistorieii

kendte marterredskaber: korset, tornekronen,
naglerne ofl.). Luxd.Dagb.L403. Lund har
. . i sit Maleri „Christus og Magdalene"
anbragt en Passionsblomst i Urtegaarden.
Brandes.I.501. Warm.Frøpl.254. i sammen-
ligninger: med et Knald at aabne sig lige-

som en Passionsblomst. JK'terfc.7.^i5. 2) f
d. s. 8. Lidelsesblomst 2. Moth.P42. -bro-

60 der, en. (1. br.) medlem af passionsordenen.
S&B. -historie, en. (jf. Lidelseshistorie

;

relig.). Holb.MTkr.5L VSO. MO. -kors,
et. (jf. Kristkors; især herald.) d. s. s. la-

tinsk kors (se latinsk 2). PBGrandjean.
Heraldik.(1919).163. -masili, en. (jf.P&s-
sion 1 slutn.) J^ musik(8tykke) med motiv
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fra Kristi lidelseshistorie, især anvendt ved

passionsgudstjeneste i kirken elL ved kirke-

koncert, paa en Concert i Kirken . . op-

førte (man) en Passionsmusik af Weyse .

.

Texten (som er af Thaarup) omtaler Jesu
Død. GylbJ.98. Sal?XVIIlM5. -orden,
en. (jf. -broder; 1. br.) en romersk-katolsk

orden, der virker for ihukommelsen af Kristi

lidelse og død. S&B. -salme, en. (kirk.,

æstet.) salme med emne fra lidelseshistorien,

især anvendt ved passionsgudstjenesten. Moth.
F42. Brors.BK.48. CSPet.Litt.958. -skue-
spil, et. (jf. -spil samt Mirakel 4, Myste-
rium 3; æstet.) skuespil med emne fra lidelses-

historien (opført i tilknytning til paaskefesten,
især i den katolske middelalder og endnu
(spec.) i byen Oberammergau i Bayern). HC
And.BH.22. RNeiiendam.OmkringTeatret.I.

(1919).102. -spil, et. (æstet.) d. s. S&B.
RNeiiendam. Omkring Teatret. 1.(1919). 118.

-sandag, en. (katolsk-kirk.) søndag før
palmesøndag. Schindler.Liturgi.(1928).859.

-tavle, Qn. (kirk.) altertavle med fremstilling

af Jern lidelse. Tilsk.1932.1.468. -tekst, en.

(især kirk.) den bibelske beretning om Kri-
sti lidelse og død, spec. anvendt som tekst til

passionsmusik. VSO. SaUXVIII.945. -tid,
en. (kirk.) om tiden mellem fastelavn og paa-
ske (fastetiden). Moth.P42. S&B. -Uge,
en. (jf. Lidelses-, Paaskeuge; kirk.) den
stille uge (før paaske). Moth.P42. Sal.^

XVIII.731.
II

(katolsk-kirk.) ugen ml. pas-
sionssøndag og palmesøndag. Schindler.Li-

turgi.(1928).359. -Tiser, en. (foræld.) om
maleri af Kristus paa korset, med en kreds

af smaa billeder fra lidelseshistorien for klok-

keslættene fra 6 morgen til 6 aften. Fort
Nut.X.39.

I. Passiv, en (i bet. 1) ell. et (BashlslS.
111. Madv.GB.II.18; nu især i bet. 2). (tid-

ligere ogs. (m. lat. form) Passivum. Høysg.
AG.62. JBaden.Gram.117J. ['pa|Si-'v]; i 6e<.

2 ogs. (nu 1. br.) [pa'si-'v] jf. Jesp.Fon.560.

flt. -er; (især) i bet. 2 ogs. (m. lat. form) pas-

siva (JBaden.FrO. SaUXVIIl.946). {af
lat. passivum (genus verbi), intk. af. adj.

passivus, se II. passiv; mo^s. I. Aktiv) 1)

(især uden art; gram.) d. s. s. Lideform.
Rask. Isis. 111. Participium Perfectum i

FsiSsrv.Madv.LatSprogl.103. EJessen.Gram.
165. Sætningskonstruktioner med . . Brug
af Inversioner og FsiSsiveT.Aarb.1934.4.
omskreven passiv, se omskrive 4.i. 2)

Y gældspost; især i flt. om alt, hvad der
maa fradrages ejendelenes (aktiver-
nes) sum, naar den virkelig tilstedeværende

formue skal fastslaas. JBaden.FrO. Saa
døde Faderen. Boet blev opgjort og viste
Passiver. Den gamle Købmandsgaard blev
so\gt.Wied.CM.156. det uhyre . . Passiv,
som Pensionsbyrden repræsenterer. Tilsk.

1929.1.4. II. passiT, adj. ['pajsi-'v] adv.
•i ell. (tidligere; m. lat. form) passive (Holb.
DH.in.466. Graah.PT.L12). (fra fr. pas-
sif, lat. passivus, til lat. pati, lide; jf. Pas-
sion, Patient; mods. II. aktiv) 1) (jf. pas-

sivisk; gram.) om (form af) verbum: som
hører til, er udtryk for passiv (I.l).

JBaden.Gram.117. Adskillige Verber have
i Latin passiv Form med activ . . Betyd-
ning. Madv.LatSprogl.123. Brøndum-Niel-

sen!SF.18. passivt participium, se Par-
ticipium. 2) (især Gl^ (som forholder sig)

uvirksom; som ikke optræder aktivt,
ikke gaar aktivt, angribende til værks.

10 (ofte i forb. som forholde (II.2.i) , holde
(18.4) sig passiv^, hånd (formaner) Parla-
ments-Herrerne, at de sig ikke . . til en
passiv Lydighed lade overtsile. LTid.1733,
111. *(han) talte med en Ven fortrolig,

j

Som, med Cigar i Munden, stum, | For-
holdt sig heel passiv og rolig,

| Og svarte
kun af og til med „Hm I" Winth.VI.68. Indi-

videt (finder) sig gjennemgaaende passivt
(Brandes. 1. 398: uvirksom^ i at blive be-

20 røvet Ålt.Brande8.DD.52. de fleste idræts-
foreninger har baade aktive og passive
medlemmer

j

passive miner, se II.

Mine 3.3. passiv modstand, jf. t«. Mod-
stand 1.

II Y om handel: som bestaar i (ell.

har overskud af) indførselshandel; ogs. (om
udenrigshandel) : som besørges af andre nati-

oner. KiøbmSyst.IIIl.114. Pol.V6l921.3.sp.2.

jf.: PassivhandeL HandelsO.(1807).110.
Sal?1.388. j/.L Passiv 2: passiv gæld,

30 se II. Gæld 2.1. j/. : Passivgielden.jBTiø&m
Syst.LlOl. HandelsO. (1807).110. \\

(kem.)
om metal: som er gjort uangribelig af syre.

Sal.XIV. 89. JNBrønsted. Grundrids af den
uorg.Kemi.(1916).327. Passiv-, i ssgr. til

I. Passiv og II. passiv. \)(gram.) til bet. 1, fx.
Passiv-endelse (StudierDahlerup.87), -form
(Rask. Isis.205. StudierDahlerup.84), -sæt-

ning (smst.80), -vende (o: omdanne en akti-

visk sætning til en passivisk. smst.SO), -ven-
40 ding (Wiwel.62). 2) Y til bet. 2, se u. II. pas-

siv 2 slutn.; endvidere: Passiv-forretning (om
modtagelse afpenge olgn. til forrentning. Lære-
bogiHandels- Teknik.(l925).143), 'konio(SaU
III.554), -side (i en status; overf: PDrachm.
D.88). passivisk, adj. ['pa|Si-'visg]f^rawj.

d. s. s. II. passiv 1. Naar en Sætning skal

forandres fra den activiske Form til en
passivisk. JBaden. Gram. 199. AaHans.Sæt-
ningen.(1933).80. Passivitet, en. [pa-

50 sivi'te'd] {jf. ty. passivitåt, fr. passivité;

især GI) den egenskab ell. det forhold
at være ell. forholde sig passiv (IL2);

(sløv) uvirksomhed. JBaden.FrO.II. Pa-
tienten . . er i høj Grad træg, saa at man
har en stadig, seig Passivitet at over-
vinde. KPont.Psychiatr.1.29.
Pas-skriver, en. næsten kun om ældre

tiders forhold: person, der havde den bestil-

ling at skrive (udstede) (rejse)pas. Moth.P36.
60 Bagges. L. 1.11. en Passkriver for uden-

landske Reisende (bliver) fortrolig med at

see de eventyrligste FigvLTer. Kierk.1.276.

-skrne, en.[Y.l.i\Øtilpasset skrue. TehiO.
Passns, en. ['pasus] flt. (1. br.) d. s.

(JBaden.FrO. Aakj.HS.207). {fra (m)lat.

passus, egl.: skridt (se II-III. Pas); jf. Kom-
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pas, I. Pace, Passage 3.i; især tD)et af en en-

kelt ell. flere (efter meningen sammenhørende)
sætninger (perioder) hestaaende afsnit af en
(skriftlig) fremstilling; punkt; skrift-

sted. Den af Etatsraad Hurtigkarl citerte

Passus i Lovens Fortale. ASØrsted.Haandb.
1.3. derfor har jeg . . vaaget over, at der
da ikke har indblandet sig ikke en Pas-

sus, ikke et Punctum, ikke en Linie, ikke

SaUXVin.948. konkr., d.s.s. Pastel 2: Fun-
ke.(1801).Il1.441. S&B.), -papir (ru papir
til pastelmaleri. PapirL.337), -stift (OpfX.^
VL481. PapirL.337. jf Oliestiftj, -stykke

(især tidligere, d. s. s. Pastel 2: VSO.) ofi.

2) hillede, maleri, der er malet i pa-
stel (1). JBaden.FrO. nogle smukke, gamle
Pasteller af Fyrstens Forfædre. FrPoulsen.
MD.121. 2t)'\ ^ planten farvevajd (der

et Ord, ikke en Stavelse, ikke et Bogstav lo giver en blaa farve), Isatis tindoria L. vAph.

i Retning af Forslag til Forandring i det
VåyoTtes.Kierk.XIlI.438. I „Adolphe" fin-

des følgende Passus (Brandes.lV.79: Ud-
vikling;. Brandes.E.92.
Pasta, en. ['pasda] (nu ikke i alm. spr.

Paste ['pasda] Frank.KL.172. JBaden.FrO.
YidSelskOver8.1931l32.253). flt. (fagl.) -er ell.

paster (Funke.(1801).111.389. JBaden.FrO.

jf. Glaspaster. Funke.(1801).111.34 7. VareL.
(1807).! 400). {fra ital. lat. pasta, dejg; jf. 20 Flasker (kan) pasteuriseres ved Nedsænk-
Pastel, Pastiche, Pastil, Postej samt Kalli- nmg iYanå,OpfB.^VL173. (man bør) drik-

ke (mælk) kogt eller „pasteuriseret". Vort

Nath.VllI.383.
paHteurisere, v. [pasdøri'se-re] -ede.

vbs. -ing ell. (I br.) Pasteurisation (jf. Sal.'^

XV111.951). (frafr. pasteuriser; efter op-

finderen Pasteur (omkr. 1850); især fagl.)

opvarme en vandholdig vædske (mælk olgn.)

til en vis temperatur, der ligger under van-
dets kogepunkt, for at dræbe dens bakterier;

*erilisere uden kogning. Vin . . paa

pasta og Altæa-, Glas-, Lodde-, Tandpasta

ofi,.; især fagl) en (i ikke tørret tilstand)

dejgagtig masse, især af lægemidler, kos-

metiske midler, madvarer olgn. Sølv giver
en ypperliff Masse til Paster, saa at man
kan aftrykKe Medailler, skaarne Stene
o. s. V. deri. Funke.(1801).111.389. Æble-
brød eller Pasta laves som Abrikosbrød.

Hj.Ill.79. LandbO.111.776. jf.: Pasteuri-
seringsapparat. OpfB.^Vl.172. LandbO.
111.776.
Pastiehe, en. [pa'sdij, 1. br. pa'sdrja]

fit. -r. {fra fr. pastiche,y/'.i<aZ. pasticcio, egl.:

postej; af ital. pasta, dejg (se P&sta); æstet.)

kopi ell. efterligning af (stilen i) et

Lomh.H.37. j/".: Russisk Marmelade eller 30 ældre kunstværk (maleri, musikstykke, lit

FT\igtpasta.FrkJ.Sylteb.46. i sammen-
ligning: Havens Gange var som en blød
Pasta at træde i. KnudPouls.Va.l61.

||
(nu

l.br.i alm. spr.) om en af en dejgagtig
masse formet (tørret, fast) genstand
(kage olgn.). En Glaspokal med Fr.IV's
Navnetræk og paasat en Paste med hans
Billede. VidSelskOversigt. 1931132. 253. jf.
Glaspasta: Paster eller Glaspaster (kaldes)

de uægte Ædelstene som ere eftergiorte 40

af Gl2ism2LSse.JBaden.FrO. Meyer. jf. Pa-
stil: Paster (er) Smaa Sukkerpleskener.
JBaden.FrO.
Pastel, en. [pa'sdæl'] fit. -ler. {ænyd.

d. s. (om et farvestof), jf. æda. pastel, dejg

(Earp.Kr.l97); fra fr. pastel, ital. pastello,

(af farvedejg formet) farvestift, mlat. pa-
stellum, dejg; af ital. lat. pasta, dejg (se

Pastaj; især mal.) \) en farvemasse, frem-

teraturværk) ; nu spec. om skønlitterært
arbejde, hvori forfatteren(ikunstnerisk
hensigt) tilstræber en direkte efterlig-
ning af forældet sprog. JBaden.FrO.
II. (Hauch arbejdede med) de gamle Sa-
gaer for i Kraft af Studium at frembringe
en Pastiche (Brandes.I.403 : Efterligning^
som Thorvald Vidførles SsLgSL.Brandes.Dl).

61. Bubow.SP.236.
Pastil, en. [pa'sdil', -isdel'] (gldgs. Pa-

stille. en Chokoladepastille. KMich.B.
15). fit. -ler (jf.: „(udtales) Pastilljer." JBa-
den.FrO. Meyer.^). (/ra/r.pastille,j/'.S|p.pa-

stilla, ital. pastillo, lat. pastillum, pastillus,

pastil, pille; vistnok af Za<. pasta, dejg (se

Pasta); j/. Kage 3.i) en lille rund skive
(kage), kugle, terning olgn., bestaa-
ende af lakrids (jf. LsiknåspsiStil), choko-
lade, sukker osv., oftest med et ell. andet til-

stillet af et farvestof (tidligere især blaat, 50 sat lægemiddel (især mod hoste). JBor
af planten farvevajd, se bet. S), blandet med et

dejgagtigt bindemiddel (pastelfarve), ell. en

af en saadan masse fremstillet blød farve-
stift (hvormed der males (tegnes) tørt); pa-
stelstift; ogs. om malemaade med an-
vendelse heraf. Moth.P42. med 5 Pund
Guatimalo Indigo kan farves ligesaa me-
get, som med 200 Pd. Pastel eller Weyde.
JPaulli.Urte-Bog.(1761).235. VSO. MO.

den.FrO. Panum.599. PharmDan.(1933).
578. jf.: en lille Daase med Hostepa-
stiller.EGad.TT.187 . || sjældnere om andre
smaa genstande af lign. form, kugler af en
kunstig masse, til halsbaand olgn. (JBaden.
FrO. Meyer.), fyrværkeri- ell. eksplosionssa-

ger (Kbh.'Vel921.5.Hp.3) olgn.

Pastinak, en. [pasdi'na^]^«j.Pastinake.

JBaden.FrO. — dial. Pastinakel ofi. JTusch.
Meyer. || nu især i udtr. (male) i pastel 60 323. Feilb. ogs. (nu dial.) m. former som Pe
(sj. m. fr. præp. : en pastel. Klevenf.RJ.132).
Oehl.Er.lII.176. De bedste af Degas' Bil-

leder er ikke i Olie, men iPastel.EHan-
nover.NA.313. || hertil ssgr. som Pastel-

billede, -blaa (TidensEvinder.^Vi 1930.32),
-larve, -kridt (jf. -stift;, -maler, -maleri ( VSO.

stinak. Kogeb.(1710).177. OeconH.(1784).
11.207. JTu8ch.l62. Flemlø8e.l2. Pist(i)-
nak. JTusch.162. SjællBond.43. Kværnd.
Pindnak. FrGrundtv.LK.53. Pinster-
nakkelrod. VSO.). fit.-kcr. {ænyd. msti-,

peste-, pastenakke(l) ofi., <y.pastinak(e), hall.
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pastinak, pasternakel ofl.; fra lat. pastinaca;

jf.MorTod8lutn.)3(navnpaa shærmplan-
te8lægtenPa8tinacaL.,i8ærP.8ativaL.(a\in.

pastinak), hvis rod anvendes som køkkenurt;

ogs.om roden af denne plante. Moth.P45.

fule Rødder, Roer og Pastinakker.OecowT.
11.52. HavebrL.^II.197. (hun) hængte

sig af Ærgrelse, fordi Svigerdatteren abso-
lut vilde have Pastinakker paa de gule Ær-
ter. KMich.F.15. \\

07- Hvidkaal 2; gldgs.

ell. dial.) i vrøvleremse: Det var atten hun-
drede og hvidkål, da pastinakkerne faldt

ned og slo^ gulerødderne ihjel. Xns^.Ord-
8pr.238. Feilh. Pastinak-rod, en. (cent/d.

d. 8. (Kalk.IIL472);jf. Pastinak; især dial.)

LTid.1725.426. Hrz.XVIIL295. FolkLæ-
gem.II.12. AxLange.FP:89.
Pastor, en. ['pasdcnr] ell. (uden fi^.

5ropr.; nu gldgs. ell. dial.) [pa'sdoV] (jf.
esp.Fon.570); især foran propr. ogs. [pas-

dar] best. f. -en [pa'sdo-r(a)n] ell. (sjældnere)

{'pasdor(8)n, 'pasd8r(8)n] (jf.i'^u harvisse-
ig Herr Pastoren forbudet dig det Bask.
OrammaroftheDanish language.(1830).115)

;

flt. (1. br.) -er [pa'sdo'rar ell. pa'sdo-(r)j]

(ænyd. d. s. (Rævebog.); ligesom ty. pastor fra
lat. pastor, hyrde; jf. I. Hyrde 2.{'s og) 4,

Sjælehyrde og Faar 2 samt pastoral) en
menigheds sjælesørger (sognepræst ell.

kapellan); nu (jf. VSO. M.O.; uden for
forb. pastor emeritus, se Emeritus^ i olm.
spr. kun (som titel) om den enkelte, bestemte

præst, som tiltale (især i forb. hr. pastoren,
pastor N. N.^ ell. omtale (pastor N. N., (hr.)

pastoren). *Hvor Prædicher hånd da galt,

ej som en ret pastor
| at det er ingen

Synd, at manden Konen slaar.Ci^.ca.i 705.
(Thott4H524.354). Doctor K., forhenvæ-
rende Legationspræst i Paris, siden Pa-
stor til Bredsted. Elevenf.RJ.17. Hr. Pa-
stori De maa virkelig komme herover til

Malles off Eliisters Bryllup og forrette

Vielsen. Seib. Poet. VI. 403. *„Velkommen
du ny, du velsignede Aar j med Vaar-
smil og " Pastoren glemte Finalen.
Stuck.D.108. *Bindingsværk med Egeplan-
ker — fordum Præstens Bolig, I

indtil

Præsten blev Hr. Pastor og fik Wiener-
vogn. Rørd.Dengamle Præstegård. (1 916).62.
pastoral, adij. [pasdo'ra'i] {fra lat. pa-
storalis, adj. til pastor, hyrde (se Pastor^)

1) (jf. I. Hyrde 1.3; især æstet.) som hører til,

svarer til en hyrdes(landlige) tilværelse; land-
lig; idyllisk; i hyrdedigtningsstil.Pri-
mon.Lexicon.(1807).198. to Hyrder (blæser)
deres pastorale Melodi paa engelskHorn og
Obo. ÉBergh.M.71. Frenssen ser sit Milieu
lidt vel pastoralt, gør det mere enkelt, end
det er.Roo8.Modemety.Lifteratur.(1914).105.

jf. Hyrdedigt: Pastoraldigtning. SaZ.^

XVIII.952. 2) CP som adj. tU Pastor: som
hører til, svarer til en præsts stilling ell.

virksomhed; præstelig; gejstlig. Primon.
Lexicon.(180 7). 198. FrEelweg. jydske Min-
der. (1855). 8. Allerede i skolen kunde
(Kierkegaard) efterskrive Mynsters pasto-

rale periodestil, saa læreren mente, det
var plagiat af en prædiken. i^5randf./SJS'.

219.
II

hertil (teol, kirk.) ssgr. som Pastoral-
brev (d. 8. s. Hyrdebrev. FrSneed.1.393. Sal.

XIV. 93), -seminarium (anstalt til praktisk
uddannelse af teologiske kandidater. Prom.
yi7l811. Lektionskatalog.1934.II.8), -teologi

(den del af den praktiske teologi, der behand-
ler præstens virksomhed. JBaden.FrO. Sal.

10 XIV.93) ofl. Pastorat, et. [pasdo"ra-'i]/?L

-er. {fra wi/a^. pastoratus; til Pastor; emb.,

kirk.) præstekald ell. det (de) dertil sva-
rende sogn(e). vAph.(1759). (han) var
Præst til Ullits, Føulum og Svingelbjerg
. . Herremanden (frarev) egenmægtig det
benævnte Pastorat Svingelberg Sogn.Blich.
(1920).XXVII.82 (jf.sm8t.XXIL255). Her-
regaarden Lungeise . . ligger i vort Pb^.-

storat. Schand.UM.8. Pastor-fugl, en.
») %. tropisk fugl med sort fjerdragt og hvid-

lig, udtrævlet halskrave (som en præstekra-
ve); præstefugl; Prosthemadera novae-zeelan-
diae. Wiese.T.1.495. -inde, en. (som titel

for) en præsts (sognepræsts, kapellans) hu-
stru (ell. enke). Meyer.^ Pastorinden vaagede
med Skinsyge over sin Mands Anseelse.
Pont.LP.V11.112. Pastorinde Blomberg.
sm8t.VIII.71. Bang.SE.367. jf.:(N. N.)En-
kepast OTiiide.Krak.1933.1.987.

y Pas-tvang, en. spec. (emb.) om det for-

hold, at (rejse)pas kræves (if. lov) ved ind-
rejse i et land. Hage.*357. -værk, et.

[V.2] (jf. -dreje; d.s. s. Ovalværk. VSO.
MO. Larsen, jf. Pasværks-patron, -ro-
set, smst.

II
(sj.) om pasdrejet arbejde. Dys-

sel.Indenland8Reise.(l 774).128.
I. Pat, en. se I. Patte.

II. Pat, ubøjeligt subst. (og adj.). [pa^Z]

{],igesom eng. ty. holl. patt, fr. pat laant fra
40 ital. patta) i skakspil om det forhold, at

en spiller, der staar for træk, ikke kan
trække uden at sætte sin konge i skak;
ogs. brugt som adj. i forb. som være, blive

pat, om kongen ell. spilleren: være, komme i

den angivne situation. Iligemaade maa man
vogte sig for, at den, om sit Spil mistviv-
lende, Contrapart ei søger sin Tilflugt i

Patt. Skak.(1773).23. Skak.(1916).22.

Pa-taar, en. {til II. Pa; vulg.) (lidt)

50 die; nassetaar. AndNx.DM.IV.23. AaBro-
dersen.HavekolonienDanevang.(1931).52.
Patat(e), en. (tidligere ogs. Patato. flt.

-s. LTid.1757.403.1759.66. vAph.Nath.VI.
172). flt. -(e)r. {egl. sa. ord som Batat(e), idet

denne plantes knolde forveksledes med kar-

toffelplantens; jf. Patet(e), Potet; nu vist

kun dial.) kartoffel. vAph.Nath.VI. 172.
Der ere faa Steder i Riget, hvor der avles

saa mange Patater, som her. Wilse.Fride-
60 ricia.(1767).240. Feilb.(u.^otet).

Patch, en. [padj] flt. -er (Larsen.

Lundb.). {fra eng. patch, egl. : lap; nu lidt

gldgs.) en slags medaillon (3) i halskæ-

der. I et sort Fløjelsbaand hængte en
emailleret Patsch med en stor Diamant
ned foran paa Halsen. GjelR.(1883). 166.
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KLar8.SA.50. en Halskæde med Patsch.

Pol*hol91L8.
Patchouli, aubst. ['padjuli] (eng. fr.

d. 8.; egl. et indisk ord; især fagl.) egl. %
navn paa busken Pogostemon patchouli Pell.;

nu især om den æteriske olie, der faas af
denne busks blade, ell. om den heraf frem-
stillede parfume. Det er ikke Moskus ..

det er Patschuly. Friseuren sagde, at det
var det aWerfineste. Chievitz.F§. 94. Op- lo

vartningspigen stank af Patchouli. Jørg.

Liv.V.97. MentzO.Pl.313. || hertil: Patchouli-

olie (VareL.''754), -plante (MentzO.PL313).
I. Patent, et. [pa'tæn'<£] flt.-er. {ænyd.

d. s.; fra fr. patente (forkortet for lettre

patente, egl. : aabent brev), af mlat. patens
(forkortet for litera patens^, egl. præs. part.

af lat. patere, være aaben;jf. II. patent, pa-
tentere)

1) (især hist.) om opslag (af stort for- 2p
mat, af arkstørrelse), der indeholder en
offentlig kundgørelse; ogs.: offentlig
kundgørelse, aabent brev fra en re-

gering, øvrighed(s-person) olgn.; ofte i forb.

udstede ell. (tidligere) udgiye (Reenb.II.201.
Slange.ChrIV.641) et patent, lade et patent
udgaa olgn. (en general) hafde ladet et

tryckt patent udgaae i Pohlen, hvorudj
hånd forbød, at ingen . . maatte slaae sig
til det Svenske partie. JJuel.429. (Caligula 30

lod) kundgiøre ved Patent, at hånd . . vilde
tage imod Nye-Aars-Gave. ThSmidt.S.439.
Østrigs Kejser (havde) under 5. November
1916 udstedt et Patent, der erklærede Kon-
geriget Polen for et bestaaendeRige.TiTsfe.
1920.L266.

2) (emb.) et (af regeringen, myndighe-
derne udstedt) dokument, hvorved et pri-
vilegium, en rettighed olgn. tilstaas
en; fx. om dokument, hvorved en rang, ti' 40

tel olgn. tildeles en, et adelskab oprettes olgn.

(jf. Adels-, Nobilitationspatent samt Or-
denspatent (PalM.IL.in.280)), ell. hvorved
der gives en ret til at udøve en vis virksom-
hed ell. indehave en vis stilling olgn. (jf.
Afskeds-, Fører-, Officers-, Skipperpatent^.
„Hvorledes tør I paastaae, at dette Navn
hører jer til?** — „Om det hører mig til?

ja, for en Ulykke I jeg har Patentet paa
det.''Skuesp.IV.462. Selskabet meddeelte 50

ham Patent som dets Æresmedlem. FSO.
det Patent, som gav den Afdøde Brugs-
retten til Skoven (var) udløbet, ^rawaes.
VIII.322. jf.: *Der siges Mogene (o: maa-
gerne) fast alle Dage henter | Af Haved
Bytte, ja forsynes med Patenter

| At øve
Kaperi i Søe, i Flod og Aae. Holb.Metam.47.

3) «9^- (jf bci- 2 samt Opfinderpatent^
om dokument, hvorved der gives en
person eneret til (i et vist omfang og 60

under visse betingelser) økonomisk at ud-
nytte en opfindelse; nu især om den her-

ved opnaaede beskyttelse af opfindel-
sen , ret til at udnytte den; patentret;
ofte i forb. faa, have, (ud)tage patent paa
noget. I Aaret 1775 fik han Patent paa

sin Opfindelse. VareL.(1807).IIL50. Patent
medcleles paa Opfindelser, der kunne ud-
nyttes i Industrien, eller hvis Fremstilling
kan gøres til Genstand for industrielt Er-
hverv. LowiVr.6P"/42894.^J[. tage Patent paa
noget. Ludv. dette Patent var udtaget i

4=2St2iter.JernbaneT.^U1934.10.8p.l. || i bil-

ledl. anv. (jf. Eneret slutn.. Monopol slutn.).

•Paa Blindhed Amor selv jo har Patent.
PalM.IV.282. det modsatte af Hjemve er
Udve, et Ord, hvorpaa jeg tager Patent.
JLange.(Brande8.XlV.466 ). || konkr., om
selve den patenterede opfindelse ell. (i videre

anv., jf Patent-j om snild indretning olgn.,

„mekanik". DSt.1904.23S. han (viser) hende
sin Shagpibe, skruer den fra hinanden og
demonstrerer ogsaa dens indvendige Dele,
gør med en delikat Haandbevægelse op-
mærksom paa „Patentet**. JFJens.OM.i/^l.
Han vilde ikke bytte sin Slæde væk, idet
der var nedlagt en fem, seks forskellige

Patenter og nye Opfindelser i den. Knud
Rasm.GS.1.446. i spec. fagl. anv.: Patenter
(Røstpatenter). Det underste Led af Røst-
skinnerne. Harboe.MarO. Patentskiver ta-

ges ud af Blokken og skrabes rene, og
Patentet vaskes godt rent med Petroleum.
KuskJens.Søm.62.

4) (bogtr.) egl. : papir af den størrelse, der
brugtes til patenter (1); hel ark, der kun
er beskrevet ell. trykt paa den ene side.

min heele Disputats som de recensere,
naar De undtage Titel-Blad og Tabellen
paa Patent, bestaaer ikke fuldt af 2 Ark.
LTid.1748.214.

5) (forkortet for Patentstrikning; dial.) i

forb. som strikke patent, om patentstrik-

ning. OrdbS.(Sjæll, Fyn).
ILj^titent, adj.[p2i^tæii!d](sv.,ty.d. s.; op-

staaet a/' Patent- i ssgr.; dagl, især jarg.) som
der er tagetpatentpaa;p atent er et ; især bil-

ledl.: ypperlig; fortrinlig ; førsteklasses, det er
en Patent Karl af den Slags, der ikke fabri-

keres nutildags. ARecke.EnOldgesell.(1860).
31. der var . . altid nogen, som var mere
katolske end Paven, hvorfor skulde der
ikke ogsaa være Venstremænd, som er
mere patent, end Partiet hidtil har været.
FlensbA.Viol928.2.sp.l. Kakkelovnen det er
et patent Gemmesteå.BerlTid.^Va934.Sønd.
24.sp.3.

Patent-, i ssgr. næsten kun til I. Pa-
tent 3; foruden de ndf. medtagne kan næv-
nes Patent-agent, -bureau og (især emb.)
Patent-ansøgning, -berettiget, -beskyttel-

se, -beskyttet, -giver, -haver, -kommis-
sion, -krav, -lov(givning) , -myndighed,
-register, -ret, -retlig, -rettighed, -væsen;
navnlig findes en stor del (især fagl.) betegnel-

ser for opfindelser (indretninger, fabrikata),

hvorpaa der er taget patent, ell. som egl. har
været patenteret; af disse er kun enkelte medta-
get ndf., i øvrigt kan nævnes Patent-aabner
(til konservesdaaser oZ^n.^, -aksel, -anker, -be-

slag, -bind, -blok, -dør, -fold (til faar),-gøå-
ning, -kardus (se Kardus 4-), -knap, -Taas,

37'
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-lim, -mærssejl, -ophalingsbedding, -op-

rulning (ved rullegardin) i -papir, -prop,

-skagle, -skive (i en blok)^ -stivelse, -stræk-

tov, -stjreapparat, -talje, -tov samt beteg-

nelser for farvestoffer som Patent -blaat,

-bronze, -gult. || i uegl. ell. overf. anv. bru-

ges Patent- undertiden til betegnelse for, hvad
der anses for bedst, ypperligst, ell. hvad man
ligesom har eneret, monopol paa; ogs. m.
(overgang til) rent forstærkende betydning;
som eksempler kan nævnes: disse Patent-
Skyklapper, som Nationalbevidstheden .

.

er allerdygtigst til at binde om Panden
paa (folk). Gjel.GL.58. vi (blev) fodret med
overgemt aandeligt Patentfoder,^ase^ans.
Yr.216. Indenfor Snedkerfaget kaldes en
Hammer sommetider for en Patentskrue-
trækker, fordi det hænder, at en Svend
slaar Skruerne i med Hammeren i Stedet
for at skrue dem i.BerlTid.'^lzl934.Sønd.

5.sp.2. i betegnelser for forhold, der er sikret,

beskyttet, monopoliseret olgn., ell. som anses

for ypperligst, bedst, sikrest olgn.; ogs. i til-

fælde, hvor Patent- har rent forstærkende
bet; som eksempler kan nævnes: Der bør
ingen Patent-Philosofie finde Sted, men
det bør staae Enhver frit for, at danne sig

denne selv til sin Siels Næring og Nødven-
dighed. HCLund.Samler.L(1803).177. Sel-

skabet og . . deres Patentmoral og deres
Dydsthermometer og Kvindelighedskom-
pas. JFJac.II.127. vi antager . . at Stem-
megivningens Hemmelighed til alle Tider
vil i Realiteten være ganske patentsikker.
MPont.(Fol.ysl926.4.sp.2). spec. i personbe-
tegnelser, hvor Patent- har bet.: ægte, første-

klasses, af reneste vand ell. (nedsæt. :) af over-

dreven høj grad, ærke-; som eksempler kan
nævnes: en rettroende Patentdemokrat. JX
Eeib.(StSprO.Nr.93.30). „jeg kender ham
. . som et flinkt ungt Menneske .

.** —
»En Patentdreng er hån.'*EmilRa8m.F.244.
(vulg.:) „Tror Du da, at Akademiet vilde
udstille Kunstværker fra Vridsløselille?"

„Nej gu' gjør jeg ej I Men det beviser
blot, at det bestaar af gamle Parykblokke
og JPatentidioter.**J5er^8.i?'3f.ii7. GJørgen-
8en.Kluk&Co.(1930).ll. saa synes jeg ikke,
man behøver at være Patentpatriot for at

harmes over denne Tilsidesættelse af dan-
ske Interesser. PoZ.Vs7908.4. Den, der kjen-
der Roms ældre Historie i den uviden-
skabelige og patentpatriotiske Skikkelse,
hvori den foreligger for os hos Livius.
JLHeib.It.8. -aar, et. (emb.) tidsrum af
et aar, regnet fra datoen for patentets ud-
stedelse (for hvilket der betales en vis afgift).
LovNr.69^^U1894.§7. -bar, adj. (emb.) d.s.s.

patenterbar. SaUXV111.596f.
patentelig:, adj. se pertentlig.

patenter-bar, ad/. ('<t/ patentere; em5.^
som lader sig patentere; som der kan faas pa-
tent paa; patentbar.Ugeskr.fRetsv.l914.A.635.
patentere, v. [pad(8)n 'te-ro] -ede ell. (nu
8j.) -te. vbs. -ing (Hannover. Tek8til.ll.545).

{ty. patentieren; afl. afl. Patent 3; j/.paten-

tisere (2)) beskytte (en opfindelse) ved pa-
tent; tage patent paa; ofte i part. pa-
tenteret brugt som adj. Meyer} Levin.
Paa Grund af Pengemangel var Ideen ikke
psitenteret. Buchh.GS.103. den patenterede
Opfindelse. Sal.''XV111.956.

\\
fremstille

ell. forbedre noget ved en vis fremgangsmaade
(som der (oprindelig) er taget patent paa);
fx.: forbedre staaltraad til staaltov ved glød-

10 ning og afkøling i smeltet bly. Hannover.
Tekstil.ll.545.

\\ d billedl. (jf. u. I. Patent 3;.

Denne patenterede Alvor dækker over en
rastløs Ærgerrighed. EBrand.Fra85iil91.
(1891).65. hvorfor skal de gode Navne
i Grunden patenteres af Adelen? Poi.^Vs
1934.11.sp.6. Patent-folio, en. (til I.

Patent 4; bogtr.) format som et ikke-sam-
menlagt helark. NyerupPRasm.DV.1.297.
-format, et. (til I. Patent 4; bogtr.) for-

20 mat, som fremkommer, naar arket ikke fol-

des sammen. SvDahl. Ordbog f. Bogsamlere.
(1919).82. -^las, et. (fagl.) rundt, tykt

glas, brugt til koøjer olgn. (opr. patenteret).

Harboe.MarO. Hag.V111.3L -^^rifTel, en.

T griffel (1.2), fabrikeret af pulveriseret Ur-
skifer, griffelaffald m. m. Hage.^680. pa-
tentisere, v. [patændi'se'ra] -ede ell. -te.

{jf. eng. (sj.) patentize; afl. af Patent; nu
næppe br.) 1) (til Patent 2) tildele et

^adelspatent. *ikke (er) hver patentiseret
Mand

| En . . Ven af Kongen og sit Land.
Thaar.ES.511. 2) (til Patent 3; d. s. s. pa-
tentere. Meyer.^ Patent-log:, en. (mods.
Flynder-, Haandlog^ ^ log, der bestaar af
en med skruevinger forsynet cylinder, som
slæber efter skibet og sættes i en omdrejende
bevægelse, hvis hastighed ermaal for skibets ha-
stighed. OpfB.U.115. Scheller.MarO. -stil-
lads, et. (fagl.) spec. : stillads til bygningsar-

40 bejder, bestaaende af en svær stander, ad hvil-

ken en platform kan bevæges op og ned. CMøll.
PF.82. TelefB.1934.sp.5747. -strikket,
part. adj. (jf. -strikning; fagl). PolitiE.Ko-
sterbVyil922.1.sp.2. -strikning:, en. (jf.
I. Patent 5; fagl.) om en vis slags strik-

ning. S&B. Engelstad&Smeby.Strikkebogen.
(1932).16.
O Pater, en. ['pa'rfar] foran navn ogs.

[pa(')d9r] flt. patere ell. (især tidligere, m. lat.

50 endelse) patres (Holb.Pem.lIl.l. Beskr.^Ve
1758. VSO. Lundb.). {fra mlat pater (egl:
pater monasterii, „klosterfader"), lat pater,
se Fader; jf. Frater) katolsk gejstlig (jf.
u. Fader 4.2^. Holb.Pern.IIl.l. »Pater Jo-
seph! laan mig Ørel Hrz.D.11.63. *Lad
Pateren Dig binde (o: i ægteskab)

|
Med

Velsignelsens Baand. Winth.HF.170. jf:
(det) prægtigste Stykke (mosaik) har den
øverste Ordens-Pater foræret Paven.

60 LTid.1744.747.
\\
(nu næppe br.) ubest. f. i

best. anv. »Hammerslaget gav om Paters
Hiemkomst Bud. Wess.182.
Paternitet, en. [patBrni'te'd] {fra fr.

paternité, af lat. paternitas, til paternus,
adj. til pater (se Paterj; især jur.) det at
være fader (til et barn); faderskab. Pri-
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\

mon.Lexicon.(1807). en Paternitetssag (hen-

hører ikke) under Politiretten, naar den
Paagjældende for Dommeren . . har ved-
ffaaet Paterniteten. Kane SkrMi 1826. bil-

TedL: mango af de Udsagn, der blot til-

lagdes ham, var saa morsomme, at han
ikke nænnede en Afvisning af Paterni-
teten. J?mn^es.iV6)^.i 94.

II
hertil: Paternitets-

bevis, -erklæring, -sag ofl.

Paternoster, et. [paCO^iar'ncosdar] flt

paternost(e)re. {æda. d. s. (AM.14.96); fra
lat. pater noster, ijor fader, o: begyndelses-

ordene til fadervor i den lat. form) 1) (især

katolsk-kirk. ell. foræld.) bønnen „fader-
vor". Pflug.DP.901. *(ingen) Dag gik hen,
hvor ikke jeg |

Har i det mindste læst
tre Paternostre. Oehl.C.243. *Smukt Klok-
ken klang fra fjerne Kloster, | Og Kud-
sken mumled sit Paternoster. Winth.VI.74.

jf. Feilb. 2) (katolsk-kirk.) om (hver af) de
store perler ell. kugler i en rosenkrans,
ved hvilke der bedes et fadervor (i reglen ad-
skilte ved ti mellemliggende mindre perler,

kugler, der repræsenterer ave marid'er); ogs.

om hele rosenkransen, det jeg har om
Halsen er ægte Coraller, Ave Marier og
Pater nostere af slaaet GvAå. Biehl.DQ.iV.
156. *som jeg selv har gjort det i mit
Kloster, | Tæl Bønnerne paa dette Pater-
noster. PaZM. 71.526. Sal.^XX.396. 3) overf.

anv. af bet. 2 (til dels forkortet for ssgr. m.
Paternoster-j. 3.1 ) (foræld.) d. s. s. Pater-
nosterbaand 2.i. Rist.FraStøvlettiden.(1884).

191. 3.2) d. 8. s. Paternoster-baand 2.2,

-værk. OpfB.^IIL185, SaUVII.91. 3.3)

(iisk.) medetøj, bestaaende af en line, hvis

ene ende holdes nede paa bunden v. hj. af et

blylod, og paa hvilken der ml. loddet og flaad-
det er fæstet en ell. et par kroge med forfang.
Fedders.FF.62. 3.4) f om de mandlige
kønsdele. Moth.P45. 3.5) f <i. s. s. Pater-
nosterhør. VareL.(1807).I.547. Pater-
noster-baand, et. {glda. pater noster
band; j/. Paternoster 2) 1) (katolsk-kirk.)

rosenkrans; psalterium. Falst.81. han (har)
i sin Haand et rødt Paternosterbaand, hvis
Perler ustandseligt glider mellem hans
F'msTe.Jørg.JF.I.19. 2) overf. 2.1) (foræld.)
tynd hampeline med 5-6 knuder, brugt ved
en soldaterstraf ell. ved tortur; ogs. om selve

straffen, torturen. SKjær.FraStavnsbaandets
Dage.(1888).105. 2.2) endeløs kæde, rem,
besat (med visse mellemrum) med skovle, øse-

kar olgn., brugt til løftning af noget; løfte

-

maskine, elevator med saadant ell. lign. system;
ogs. d. 8. s. -værk. AKohl.MP.III.374. OpfB.*
1.396-7. -bonne, en. 07-Griftbønne; fagl.)

d. s. 8. -ært. MentzO.Pl.308. -elevator, en.

(fagl.) d. s. s. -baand 2-2. Kellermann .Tun-
nelen.(overs.l913).95. -fiskeri, et. (fisk.)

fiskeri med paternoster (3.3). Sal.VI.635.

t -lior, en. navn paa en (ikke nærmere
kendt) sort hør. Moth.P45. -1(0rn, et. (fagl.)
d. s. s. -ært. VareL.^432. -kæde, en. (fagl.)
d. s. 8. -baand 2.2. Scheller.MarO. -værk,
et. (fagl.) løfteapparat (for faste ell. flydende

legemer), bestaaende af en endeløs kæde ell.

rem, hvorpaa der med mellemrum er befæstet

skaale, spande, hylder olgn. LTid.1738.239.
OpfB.mi.259. -ært, en.

(jf.
-bønne, -korn;

fagl.) om frøene af den tropiske plante Abrus
precatorius L.; krebseøjne (3); ogs. om selve

planten. NHartz. Væksthusene i bot. Have.
(1895).34. Sal.'1.105.

Patet(e), en. flt. -(e)r. {sideform til

10 Patat(e) (og Batat(e), Potet>; nu kun dial.)

ka rtoffe 1. Partaiter./EJTorm.JAger-Dyrk-
ning.(1757).65. 0ecMag.V.b2v. en Skieppe
Land til Fsiteter. Argu8.1771.Nr.22.2. Rhode.
HA.VI1. JTusch.342. Feilb.(u.T^otet). Bren-
derup.§40. AxLange.FP.132.
patetisk, adj. [pa'te-dis^r] {ty. pathe-

tisch, fr. pathétique; fra gr. pathétikos, til

patein, lide; J/". Patos; især O) følelses-
fuld og (samtidig) højtidelia, højtids-

20 fuld; med patos. *Det sagde nand med
Graad, og fait paa sine Knæ.

|
Hvad ey

udrette kand en slig Pathetisk Tale ? Holb.
Paars.65. han blev intet Øjeblik patetisk
eller lyrisk, han lod Kendsgerningerne og
Tallene tale for sig selv.FrPoulsen.MD.275.
Patiare, en. se Passiar.

Patienee, en. [pa'/aiis(9) ell. m. fr. ud-
tale] {ænyd. patien(t)s; (til dels gennem ænht.

patients) fra fr. patienee, afia^. patientia,

30 til patiens, lidende, se Patient) 1) (nu næppe
br.) taalmodighed; især brugt som ud-
raab: hav taalmodighed! giv tid! Patienee
et lidet Øjeblik. Holb.Bars.IV.4, Lit Pa-
tienee mein E.T.sa.Didr.l28c. Leth.(1800).

2) <^ (nu l.br.) kabale (2). Han spiller

saamæn exellent baade Pasience og Kjøge-
lomber. 0versk.I.212. Amtmandinde A. B.
sad og lagde Fsitience. IBentzon.GH.7.
Patient, en. [pa'Jæn'^] flt. -er. {ænyd.

40 d. s., ty. patient; fra lat. patiens (gen. pa-
tientis/ præs. part. af pati, lide; jf. Passion,
IL passiv, Patienee) person, der er syg,
lider af en svaghed olgn.; nu især: per-
son, der behandles for sin sygdom,
svaghed olgn. paa hospital, af læge, tand-

læge, fodlæge, massør osv. *En Medicus før

Dag paa Patientens Trappe | Man seer
alt i Gevær med Krucken under Kappe.
Holb.Paars.252. Frøken Emilie! og fuld-

50 kommen paaklædt? Jeg troede, at De var
Fatient. Éostr.S.4sc. Æter af den Slags,
Tandlægerne sprøjter ind paa deres Pa-
tienters Gummer for at hedøve.Buchh.UH.
14.

II
(især spøg.) om dyr, der er sygt (og

behandles af dyrlæge). De er Dyrlæge .

.

jeg (o: en læge) kan ikke være tjent med
at miste al min Praxis fordi jeg boer i

Huns med Dem. Jeg maa bede Dem af-

holde Deres Patienter fra at bide mine
60 naar de mødes paa Trappen. FritzJurg.

nr.70.
II

hertil Patient-besøg (spec. (nu næp-
pe br.) om stuegang paa hospital. OLBang.
Frederik8Ho8pital.(1857).15), -stue, -(an)tal

ofl. samt (nu 1. br.) Patient-inde (o: kvindelig

patient. LTid.1754.389. Oylb.V.lll. Bran-
de8.XI.190. KPont.P8ychiatr.III.7).
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Patina, en. ['pa?ti(i)na] best. f. (Ibr.) -en

[•pa?ti|na'9n] (fra ttal. patina, lakering; især

fagl.tll. CP) overtræk(af basisk kobberkarbonat)

paa bronzesager, der i lænfere tid har været

udsat for luftens paavirkmng ell. ligget i jor-

den; ædelrust. Meyer.^ Jordfundne Sager
og i det hele Genstande, der har Patina

S
Malmklokker, Malmgryder o. 1.) bør al-

rig j^uåses. FortNut.IV.77. || billedl, især

om smukt, gammelt, ærværdigt præg ell. ud-
seende. Greifswald er en lille indtagende
By med fin historisk Fsitmsi. Pol.^Viol918.

7.sp.6. den store Træbakke, der havde
mange Maaltiders Patina over sig.Rnud
Basm.GS.I.331. patinere, v. [pati'ne-'ra]

-ede ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing (Hannover.
Tekn.353). (fr. patiner; til Patina; især

fagl.) overtrække med patina; dels (især

i part. patineret brugt som adj. (ell. i forb.

som være, blive patineretj^ om naturlig

fremkomst af patina; dels om kunstig frem-
bringelse af patina ell. andet lignende over-

træk. Meyer.^ Jeg er netop i Færd med
at patinere RsLmmeT.Pol.^/iil926.2.sp.3. Re-
naissancens Bronzestatuer er ofte smukt
brunt patinerede. iSaZ.2ZFJ2I.5'6i. || billedl.

Selv paa en jævnt midaldrende Læser
virker (Joks. Jørgensens ungdomsbøger) ejen-
dommeligt patinerede. Friis - Møll. (PoLVn
1926.9.sp.3).

Patos(, en. ['pa-tws] best. f. (sj.) -en

(Galsch.SR.75). (/ra ^r. påthos, egl.: lidelse

(jf. Antipati, Homøopat^, til patein, lide

(se patetiskj; især æsiet.) om forening af
lidenskab (grebethed) og højtidelig-
hed (værdighed), som præger noget, der

fremsættes i tale, skrift, musik olgn. Oehl.

F.131. Jeg slog Lenore op, læste dette
Digt høit med al den Pathos, der var mig
mulig. Kierk.1.333. hans skrivemåde er .

.

naturlig, fri for al affektation . . Den er
jævn, den hæver sig aldrig til pathos.
ABDrachm.(Letterst.tidskr.l919.558).
Patriark, en. [patri'Br^] (f Patriarke.

ApG.2.29(Chr.VI)). flt.-er. {ænyd. d. s., glda.

patriarche (HellKv.30, Suso.97. Mand.36),
oldn. patriark!

; fra ^r. patriårches, til pa-
triå, herkomst, slægt, og en afledning af år-

chein, herske (jf. Monarkj) 1) betegnelse for
Israels stammefædre, især om Abraham,
Isak og Jakob (og deres forfædre) ell. om
Jakobs 12 sønner. Isaak avlede Jakob, og
Jakob de tolv Patriarcher. ApG.7.8. Pa-
triarchen Abraham. ^e&r.7.4. *Nu kom han,
Patriarkers Haab,

|
Med Nytaars-Sang og

Himmel-Daab. Grundtv.SS.1.394. Rørd.JE.
1.215. 2) (hist.) navn paa overhovedet
for jødernes „store raad", synedriet.
Holb.Kh.87. VSO. 3) (hist. ell. katolsk-kirk.)

i den ældste kristne kirke ærestitel for
biskopper, senere officiel titel for in-
dehaverne af visse bispesæder; endnu
i den katolske kirke titel for visse biskopper.

Holb.Eh.382. KathOrdb.33. jf: den ærlige
Jæger (knælede) for Patriarchen (o: ab-
heden).Blich.(1920).XXVIII.30. 4) (isærfQ)

billedl. anv. af bet. 1: mand, der minder
om en patriark, fx. om den mand, fra
hvem en stamme, slægt nedstammer, en slægts,

families overhoved, ærværdig gammelmand;
overhoved, leder, d^r (besidder magt, autori-
tet, men samtidig) er faderlig over for sine

undergivne; ogs. om person ell. ting, forhold,
der er grundlæggende ell. de ældste, første

paa et vist omraade. min Moders Morfader
io (var) Fader til saa mange Børn, at han

billig kand regnes iblant Norges Patriar-
ker. Overs.afHolb.Levned.4. 'Tommeltot er
Patriark (o: mellem fingrene), \ Lille, but-
tet, rørig KnsiTk. Krossing.D.ll. Smedjen,
Landsbyhaandværkets ærværdige Patriark.
HeeAnd.MS.97. jf : den Gamle . . drak ro-
lig sin Kaffe. Alle fulgte Huspatriar-
kens Exempel.lng.LB.II.36. patriar-
li.al8l£, adj. [patriBr'ka-'lso] intk. og adv.

20 d. s. ell. (sj.) -t ( Bagge8.DV.VlII.250). {ty.

patriarchalisch; fra lat. patriarchalis) 1)
(især m) adj. til Patriark 1 og 4. Tode.Vl.
31. det lille Kjøbenhavn under Frederik
den 6tes patriarchalske Regjering. Fru
Heib.HG.449. VVed.H.52. 2) ^I br.) adj. til

Patriark 3. Den patriarchalske Værdighed.
VSO, Patriark-l£or8, et. [3] (heraU.)
kors med to ulige lange tværgrene. PBGrand-
jean.Heraldik.(1919).164. SaVXIV.537.

30 Patricier, en. [pa'tri/ar] flt. -e ell.

d.s. (LTid.1737.592. HScÅwanenfl.OK.325.
Nans.P.31). (<v.patrizier (ældre ty.ogs.patri-
cius. jf.Holb.Stu.I1.10); efter lat. patricius,
egl. adj. til patres, senatorer, patricier, flt. af
pater, fader (se Paterj; i/", patricisk; hwt. ell.

Qø) egl. m. h. t. forholdene i oldtidens Bom
(mods. Plebejer^, om de personer, der til-

hørte byens gamle slægter og dannede
en arve adel, der oprindelig havde hele den

^politiske indflydelse, ejede jorden og besatte

de højeste embeder; overf, om person, hvis
stilling, stand minder herom; nu især om
person af gammel, fornem slægt. Bx)l-

lin. DeRomeresOprindelse. (overs. 1 758). 47. i

Sammenligning med de Vanskeligheder
og Afsavn . ., som enhver ung moderne
Plebejer har at kæmpe med . . er denne
unge PsitTicieTs(D:Byro7is) Genvordigheder
dog virkelig for Intet at regne. Brandes. V.

50 500.
II

hertil: Patricier-barn, -ejendom, -fa-

milie, -gaard, -hjem, -hus, -slæ^, -stand ofl.

samt Patricier-inde. patricisk, adj. [pa-
•trisis^] (hist. ell. tS)) adj. til Patricier. Ørst.

VlII.117. Den unge Københavnerinde af

patricisk Æt er sjældent en Skønhed, men
endnu sjældnere naiv. Esm.1.93. Danske
patriciske Slægter. Elvius&Hiort-Lorenzen.
(bogtitel.1891).

Patriot, en. [patri'o-'d] Høysg.AG.16.
60 flt. -er. {ænyd.d. s. (:^istMKbh.3R.I.112);

fra ^fr. patriotes, landsmand, a/?. a/" påtrios,

fædrene, til pater, fader; jf. patriotisk. Pa-
triotisme; især d) person, der elsker
sit fædreland (og paa en uegennyttig,

opofrende maade arbejder for dets vel); tid-

ligere (især i 18. aarh.) ogs. nærmende sig
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bet: god horger; undertiden lidt nedsæt,

nærmende sig bet: chauvinist ('smZ. Kraft-,

Patentpatriot (ovf. sp. 583*^)); i ftt ogs. (i)

betegnelser for forsk, politiske partier (se

SaVXVIII.968). Reenb.II.53. et Navn,
der kan forhøie en Konges Ære, og for-

ædle den Viises Værdie, Patrioten eller

den gode Borser.JSneed.III.125. Harle-
quin Patriot eller den uægte Patriotisme.
Ew.(komedietitel.l772). En Læge kan pro-
ducere sig overalt i den hele Verden; han
maa derfor være Cosmopolit; men en Dig-
ter er afhængig af Sproget; derfor maa
han være Viitr\ot.Beib.Poet.V11.229. EOlr.
Absalon.II.(1909).159. || om person, der elsker

(og virker for) sin egn, by olgn.; i reglen

kun i ssgr. som By-, Lokalpatriot. *0I lytter

Cimbriens Zeloter, |
I ægte, kiække Pa-

trioter,
I
Som over alting elske Jydsk I

Bagge8.TJngd.II.217. Patriot-inde, en.

(nu 1. br.) kvindelig patriot LTid.1751.359.
Brandes.IX.498. patriotisk, adj. [pa-

tri'o-'tis^] (f patriotsk. LTid.1729.166). {ty.

pWiotisch, eng. patriotic, /r. patriotique

;

fra gr. patriotikos; især O) adj. til Patriot

og Patriotisme, (forslaget stilles ikke) i Hen-
seende til mindste egen Interesse, men
alleene af en patriotisk Driit.Eolb.Bpb.II.2.

en ædel og patriotisk MsLnd. Birckner.Tr.

62. „vi leve i Bismarcks Tid og maa lære
af Mesteren —" — „Skaan i alt Fald min
patriotiske Følelsel'' Gjel.HV.15. jf.: Pa-
triotiskhed. Bagges.DV.LlSS. Grundtv.
PS.I.195. Patriotisme, en. [patrio'tis-

ma] (i Patriotismus. LTid.1759.48. Bagges.
L.1.377. Tode.S.66). (ty. patriotismus, eng.

patriotism, /V\ patriotisme ; dannet til Pa-
triot, jf. artiklen -isme 1; især GJ) en pa-
triots følelse, sindelag (over for sit fædreland);
fædrelandskærlighed; især: kærlighed til

og uegennyttig virken for fædrelandet. •Pa-
triotisme 1 tidt misbrugte

|
Femstavelse I

Bagges.I1.41. Patriotisme er ikke Selvfor-
herligelse og Vilje til Krig og Ødelæg-
gelse. Men den skal ytre sig i Bestræ-
belsen for at gavne sit Land, med alle

Kræfter og Evner. EomoS.VD.47.
\\ jf.

Patriot slutn.: overdreven Klubpatrio-
tisme. Tre fraLandsholdet.(1933).29. f Pa-
triot-skab, et. d. s. Kiærlighed til sit

Land, sin Lov og sit Sprog, eller hvad vi
ville kalde Påtriotskab. EFontMen.IL306.
Argus.l771.Nr.39.1.
Patrol, patrol(l)ere, se Patrouille,

patrouillere.

I. Patron, en. [pa'tro'w] Eøysg.AG.
195. ("f m. lat. form (og bøjning) : Patronus.
DL.2—22—4; flt patroni. smst.2—3—4). flt

-er. {ænyd. patron, pattrun, glda. patrone,
ty. eng. fr. patron; af lat. patronus, afl. af
pater, fader; jf. IL Patron) 1) beskytter;
skytsherre, l.l) i egl. bet.; opr. (hist.) om
forhold i oldtidens Rom: (fornem) person,

der (mod visse tjenester) ydede en anden per-
son (klienten) sin beskyttelse og hjælp; der-

efter (nu 1. br.) om (rig, mægtig) person.

der understøtter, beskytter en anden, tager sig

varmt af en person ell. (nu sj.) en sag, et

forhold; velynder; beskytter. 'Den fat-

tige Student, før hvide Dag frembryder,
|

Giør Vers til sin Patron, ham roser for

hans Byder. Eolb.Paars.252. de, der ere
Patroner af de gamle Comoedier, kand
sige, som sant er i visse Maader, at hver
Nation, hvert Seculum har sin Smag. sa.

10 JJBetaSv . Patronerne (var) forbundne,
at forklare Lovene for deres Clienter .

.

at tage sig af deres Sager . . at forfremme
deres Nytte og Fordel (osv.).Rollin.DeRo-
meresOprindelse.(overs.l758).50. 'derhos har
ved Hjælp jeg af Patroner

|
Erholdt . .

lniorm2itioner.PalM.IV.94. EEenrichs.MF.
11.178. li (nu især katolsk-kirk.) om væsen
(gud, helgen olgn.), under hvis oeskyttelse et

sted, en gruppe personer, en virksomhed olgn.

^ staar; skyts-aand, -helgen, -patron. Skulde
jeg ikke kiende Mercurius som Laqveiers,
Tieneres og fuldmægtiges Patron? ^oZ6.
Plut.1.6. Billedet skal forestille St. Knud,
som Kirkens Patron. Thurah.B.71. *l Sla-

gelse, sin Fødeby, med Iver
|
Som Helgen

og Patron han dyrket bliver. JS^etft. Poe^.

V111.16. *Vi . . fik med Kannibaler Dyst . .
|

Vi bad til vor Patron | og lagde Søm i

vor Kanon
|
og skød. J7Jens. C. 558. 1.2)

30 (jf. Birkepatron; næsten foræld.) person,

der er protektor for ell. har det øverste
tilsyn med, overledelsen af institution

olgn. (han) var Ejer af en stor og god
Bogsamling, som han gav til Herlufsholms
Skole, hvis Patron han havde været. Gwde.
0.161. I min Egenskab af Borgermester
(i Eckernforde) var jeg Patron for Slag-

terlavet og Fiskerlavet og mødte person-
lig ved deres LavsforsamTinger.jffi2Hiort-

40 Lorenzen. Erindr. fraSønderjyll.(1920).23.
||

om kirkepatron. Kirkens Forsvar, eller Pa-
tron.DL.2—22—5. Petri Kirke, for hvilken
Plessen var Patron. Tilsk.l934.IL243.

2) {efter fr. patron, sp. patron, padron,
ital. patrone, padrone; nu sj. og kun om
udenl. forhold) om ejer af, chef for for-

principal (EandelsO.
(1807).110. Meyer."-), ell. husbond (Skuesp.
retningsvirksomhed, princip

t

V.15; spec. m. h. t sv. forhold om husbonden
50 paa større landbrug) ell. kaptajn paa skib

,

egl. paa galejer ell. kystfarere i Middelha-
vet (Reiser. 1.169.293. BiehlDQ.IV. 283.
Meyer.^). j/.sv.brukspatron: Patronerne og
Directeurerne for det Jarlsbergske Sølv-
haltige Blye- og Kobber-Værk. Stampe.II.
502.

3) {ty. d. s.; egl. spøg. anv. af bet l.i; dagl.)

brugt som spøg. ell. respektløs personbetegnelse

:

karl (1.2); fyr (II.l). En vild Patron er
60 det — han pryglede nylig sin Betient for

ingen Ting. Skuesp.XI.441. *Tænk . . paa
en Synder,

|
Til hvem Samvittigheden

raaber: stopl | Og see, om strax Patronen
holder op. PalM.IV.8. Søren Vægter var
en gammel Patron, som man ikke be-
høvede at undse sig ior.PontLR.117. nu
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især i forh. som en lystig (Wmth.IX.231.
PMøll.1.61. Gjel.M.194), snurrig (PO
Brøndst.RD.lO. Kierk.XIIl.112. AFriis.

BD.IL312. HomoS.VD.8), sær (Winth.X.
317. JakKnu.Va.l54. AndNx.PE.llI.92),
underlig (GLStrøm.U.82. JakKnu.LF.
130) patron.

II. Patron, en. [pa'tro-n] (f Patrone.

LTid.1724.10. JBaden.FrO.ilJ. flt.-r. {ænyd.

d. 8., ty., mnt. patrone, eng. pattern (meng.
patronj; fra fr. patron, mlat. patronus, eks-

empel; egl. sa. ord som I. Patron) I) (jf.
Blikpatron; fagl.) om form, model, ska-
belon ell. mønster, hvorefter noget frem-
stilles ell. tildannes; ogs. om instrument,
hvorved mønster, tegning olgn. overføres. Moth.
P46. VSO. MilTeknO. (overlæderet) tilskjæ-

res med Skomagerkniven paa en Patron
af Zmkblik.OpfB.'^V11.576. I Mekanik-
ken, som overfører Arbejdsbevægelsen paa
Værktøjet, er der indskudt saakaldte Pa-
troner, Skiver af Bronze ell. Staal, hvis
Rande er dannede i Figurer, ligedannede
med dem, man vil frembringe (o: ved guil-

lochering). SaUX.369.
|| (foræld.) om et efter

figurerne udskaaret papstykke, v. hj. af hvilket

man kolorerede spillekort. SaUXXll.16. jf.
Kortpatron. VS0.1I1.K280.

\\
(væv.) om

en slags tegning ell. mønster (m. angivelse af
traadenes krydsning), hvorefter noget væves;
tidligere ogs. om selve mønsteret i tøjet. Ingen
Mester maae . . sælge af det Tøi eller

Stof, som nogen Kræmmer eller Forleg-
ger har givet ham Mynster eller Patron
af til at arbeide, uden hans skriftlige

Minde. Forordn.^/7l705.§9. dersom han fin-

der saadan Patron og saa tyk Brocade
udi Staden, vil jeg give det for intet.

Eolb.Pants.11.3. Tullin.Ill.201. OpfB.*llL
360. 2) (jf. Bakke-, Klemme-, Metalpatron

2) muffe af træ ell. metal, hvori ar-

bejdsstykkets ene ende fastspændes i en dreje-

bænk; drejepatron; ogs. om den maskin

-

del, der fastholder boret i en borema-
skine; borepatron. GutsMuths.(1802).46.
Wagn.Tekn.229. 3) egl. om det cylindriske
hylster omkring ladningen til (haand)-
skydevaaben; nu om hylsteret (af pap,
metal) med dets indhold (projektil, lad-

ning, tændmiddel); ogs. om hylster, fyldt
med et sprængstof (jf. Brønd-, Dynamit-
patron^ ell. (tidligere) om rakethylster
(JBaden.FrO.il) olgn.; i videre anv. om
cylindriske stykker af et porøst stof, der ind-
sættes i piber for at opsuge tobakssaucen (jf.
Kulpatron j. Holb.Paars.338. en Patron
l^iMåt. Reiser. II. 14. Man ryster Krudet
af Patronen paa Panden (af geværet). Sø-
krigsA.(1752).§801.8tk.lO. *I Byens Skoler
Drengene

| Travlt lavede Patroner. Holst.

LHbl.84. Lad Gevær I Tøm Magasin —
Patron udiAKohl.MP.1.175. (jf. u. afbide 2;
foræld.:) *Vi bide Patronen, vi ryste vort
KT\idt.Bagges.V.135. blinde, løse, skar-
pe patroner, se blind 10.2, II. løs 2.4, skarp.

Patron-, i ssgr. næsten kun (især ^)

af II. Patron 8, fx. (foruden de ndf med-
tagne) Patron-karre, -kasse, -krave, -kærre,
-magasin, -rum, -vogn.
O Patronat, et.[patro'na'd]^<.-er.(/Va

lat. patronatus (ofte i forb. jus patronatus^;
til I.Fdtron)en patrons (I.I.2) beskyttelse,
overtilsyn, overledelse olgn.;tidhgere ogs.

om stilling, værdighed, embede som patron for
institution olgn.; ogs. i al alm. om protek-

10 torat, overtilsyn olgn. (Leth.(1800)); især

(foræld.): det at være patron for en kirke,

have overtilsynet med den, kaldsret m. m.
hånd har patronatet til kirken. Moth.P46.
Herremanden . . havde Patronatet over
begge (kald). Blich.(1920).XXy11.82. I de
sydtyske Lande, der i en lang Aarrække
havde staat under Frankrigs Patronat,
var Nationalismen . . ikke saa fremtræ-
dende. ThGraae. TJweJensLornsen.(1891).ll.

20 |l hertil bl. a.: Patronats-herre (S&B.), -kald

(smst. Patronat-: Meyer.^), -ret (EHolm.
DH.1660-1 720.1.93. TroelsL. 1. 236. Sal.^

XVIII. 971) samt Patronat-skab (StBille.

Gal.IlI.62).

Patron-bælte, et. (især jæg.) bælte

ell. gehæng, hvori patroner er anbragt. Schel-

ler.MarO.
Patrone, en. se II. Patron, patro-

nere, v. [patro'ne-'ra] -ede. vbs. -mg (Schel-

30 ler.MarO.). {afl. af II. Patron 3; jf. afpatro-

nere) ^ lade, fylde et patronhylster;
samle og færdiggøre en patron. Schel-

ler.MarO.
CP Patronesse, en. [patrøinæsa] flt.

-r. {fra fr. patronesse; afl. af I. Patron)
kvindelig patron (1.1). jeg veed, at deres
Dydzirenhed er min Veninde, eller ræt-
tere at sige, min Patronesse og Velyn-
derske. Holb.LSk.1.5. Capellet . . har havt

40 Sanct Annam til Patronesse. Thurah.B.58.
(Livia) var ingen Kunstnernes Patrones-
se. FrPoulsen. To romerskeKejserindeprofiler.

(1915).ll.

Patron-forer, en. mekanisme (fjeder,

vægtstang) i et skydevaaben, der under skyd-

ningen bringer patronen fra magasinet op i

kammeret; tilbringer.Skyderegl.81. -holder,
en.holder, hvoripatronerne medføres i patron-
tasken. Skyderegl.l4. -hylster, et.ff-hylse.

50 OpfB.Wil.73). (jf. II. Patron 3 beg. og u.

Hylster l.ij det cylindriske hylster (af pap,
metal), der omslutter ladningen til (haand)-
skydevaaben. MilTeknO. Skyderegl.85. -ka-
non, en. (mindre) kanon, hvori ladning

og tændmiddel (samt projektil) indføres sam-
let som en patron. Scheller.MarO. -ma-
ger, en. [II.l] (foræld.) person, der tegner

patronerne, hvorefter noget væves. FortNut.

IX. 99. -papir, et. (fagl.) papir(sort),

60 hvoraf patronhylstre forfærdiges (forfær-
digedes). MR.1781.835. MilTeknO. PapirL.
289. -pind, en. (foræld.) d. s. s. -stok.

MilTeknO. Funch.MarO.11.104. -pnng,
en. (foræld.) en slags patrontaske. MR.1832.
63. -stok, en. (jf. -pind; foræld.) cylin-

drisk stok, hvorpaa patronhylsteret forfær-
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digedes (ved at rulles, vikles derom). MB.
1819.132. Funch.Mar0.11.104. -»topper,
en. indretning, der sætter magasinet % et ma-
gasingevær ud af forbindelse med kammeret,
saaledes at geværet kan bruges som enkelt-

ladende bagladegevær. Scheller.MarO. -ta-
f^ke, en. lædertaske (ved en rem spændt om
livet ell. fastgjort til livremmen), hvori sol-

daten medfører patroner. Moth.P46. Skyde-
regl.20. || slaa paa patrontasken or^w.,

ved eksercits markere ladningsgreb (ved at

slaa paa patrontasken). Det fornemste, I

(d: soldaterne) har i agt at tage, er eders
Tempo, som bestaaer udi Ein, Zwey, Drey,
og at I slaaer lige med Hænderne paa Pa-
tron Tasken. Holb.Ul.II.3. SøkrigsA.(1752).
§801.stk.8. Blich.(1920).VIII.117. \\ hertil:

Patrontaske-laag (MilTeknO.), -rem (vAph.
(1759). Kaper.) ofl. -træ, et. (foræld.)
stykke træ med udhulinger, der anbragtes
inden i en patrontaske som holder for pa-
tronerne; kardus (1 slutn). MilTeknO.
Patroaille ell. Patrulje, en. [pa-

'trulja, pa'trolja] (nu ikke i rigsspr. PatruUe.
JåilTeknO.ySO. MO. jf.: FsLtTomlle (ud-
tales) „PatruU«. Leth.(1800). Patrol. Moth.
P46. KomQ-rønneg.V.119. Slange. ChrlV.
769. VSO. MO.). flt. -r. (fra fr. patrouille,

til patrouiller, se patrouUlere ; især ^ ell.

i politi-spr.) 1) den vandring, runde,
der foretages af vagt(post), politibe-
tjent, patrouille (2) olgn. om Ronder,
FsitTomner.LTid.1738.30. gaae Patrol eller

ride FsLtTol.Primon.Lexicon.(1807).199. Nys,
da jeg (o: en kirkekone) gik min „Patrulje"
ned igennem Skibet, fornam jeg, at (kir-

kemusene) rørte saadan paa sig. Drachm.
K0.151. 2) vagt(hold) af soldater, po-
liti olgn., der patrouillerer (i by, fæst-

ning, lejr osv.); ogs. undertiden om enkelt-

person. Moth.P46. Da jeg gik derfra mødtes
jeg paa Gaden af en Patrouille, der an-
holdt mig. PAHeib.E.36. *Gadens Bandit-
ter fjæle sig tavs,

|
naar Patruljen træk-

ker forbi. Sødb.GD.97. jf.: Der udsendes
desuden fra (politistationerne) Cyklepa-
trouiller ad fastlagte Ruter. Kbh.sKom-
munalkalender.1932.94. sml. Patrouillevæg-
ter: Vægterpatrol J. H. (er) antaget til

Distriktsbud ved Fattigvæsenets 8de Ho-
vedåistrikt Penia.1806.352. 3) lille trop-
pestyrke, der udsendes til løsning af
et ell. andet hverv (fx. indhentelse af efter-

retninger, afsøgning af terrænet, sikring af
kommandoer under march ell. fægtning; jf.
ssgr. som Efterretnings-, For-, Fægtnings-,
Officerspatrouille;. Prahl.ST.1.19. Mil
TeknO. paa vor yderste venstre Fløi ved
Venningbond . . var posteret en staaende
Patrouille paa 1 Underoff . og 6 Manå.FFal-
kenskjold.22deInfanteri-Regiment.(1866).16.
(spejdertroppen) bestaar af et Antal „Pa-
trouiller" (som oftest 2-6), der hver ledes
af en Patrouillefører. Sal.^XXI.1081. Pa-
troaille- eZ/.Patrnlje-, i ssgr. (især ^)
a/" Patrouille, især i betl. -baad, en.

mindre, hurtiggaaende fartøj, der anvendes til

vagttjeneste,uakigstjenesteudenfor(befæstede)

havne, i nærheden af ankerpladser, ved mine-
spærringer olgn. Bardenfl.Søm. 1.22. Schel-

ier.MarO. -betjent, en. politibetjent, der
patrouillererpaa gaden (jf. Gadebetjent/ Be-
gulativ'''Ul863.§'24. ORung.P.160. -forer,
en. MilConv.VI.393. Sal?XXI.1081 (se u.

Patrouille 8;. -post, en. (politi-spr.) om
io patrouillebetjents post ell. rute. Kbh.sKom-

munalkalender.1932.94. patrouUlere ell.

patruljere, v. [patrui'je-'ra, patrol'je-ra]

(nu ikke i rigsspr. pa(rol(l)ere. Jiloth.P46.

Holb.Didr.7sc. ChrBorup.PM. 16. PraM.
ST.II.93. VSO. MO.). -ede ell. (nu sj.) -ie.

vbs. -ing (Moth.P46. VSO. Davids.KK.264).
(fra fr. patrouiller; jf. Patrouille, afpa-
trouillere; især ^ ell. i politi-spr.) 1) (jf.
Patrouille 1-2^ om (soldater-, politi)vagt-

"^ (hold): g aa omkring
,
foretage runder

inden for et vist omraade for at holde
vagt, opsyn; ogs. (uegl.): gaa omkring,
frem og tilbage (især: for for at holde vagt,

opsyn). Min Kammer- Pige skal stedse
patrollere paa dette Sted, om det blir mig
forbudet at komme her oftere. Holb.Masc.
III.2. Til den Ende bør han hver Nat,
naar Vejrliget tillader, lade rundere og
i^diirom\\Qre.SøkrigsA.(1752).§12. Dette sid-

30 ste blev sagt meget højt, for at de Andre,
som just patrouillerede forbi, kunde blive
underrettede om denne Beslutning. CJføW.
PF. 313. Kbh.sKommunalkalender. 1932. 94.

2) (til Patrouille 3^ om en patrouille s (S)

udsendelse og virksomhed. MilConv.VI.
394. Patrouille-tjeneste, en. in-

stallere en Patrouilletjeneste med Far-
tøjerne. 5c/ieWer.iliarO. -vagt, en. (l.br.).

Foruden Ankervagten blev der sat Pa-
40 trouillevagt tilNsLtteji.Etlar.SB.332. -væg-

ter, en. (jf. -betjent samt Vægterpatrou-
ille u. Patrouille 2 ; foræld.) vægter (politi-

betjent), der patrouillerede paa gaden. MB.
1851.458.

I. Patte, en. ['pada] Høysg.AG.37. (nu
kun dial. Pat. Lucopp.TB.A8r. BøsselJor-
demoderkunsten. (1 754). 74. Brenderup.§ 66.

158. jf. Feilb.). flt. -r. {ænyd. patt(e), sv. patt
(sv. kial. pattej, no. patte, jf. isl. patti, lille

50 barn; vel egl. lydord fra barne-spr.; jf. II.

Pa)
1) (især dial. ell. vulg.) die (1.1). Ammen

har patte nok. Moth. P47. Brækkes den
reene Patte op, uden at være ostet, da er
det aleene en Virkning af, at Barnet har
pattet for hastig eller for meget. ^pot.

(1791).199. Feilb. Kværnd. OrdbS.(Sjæll.,

Møn). Wofteiforb. faa, give, have patte,
har barnet fåedt patte. Moth.P47. Hos de

60 Dyr, der giver Patte, bliver næsten al

den Mad, som Mødrene faae, til Mælk.Z>er-
ham. Astro- et Physico- Theologie. (overs. 1 759).

427. *at gie Patte | og sig kun med Børn
og Gryder bei2itte.Aarestr.SS.II.188. „Skal
du ha' lidt Patte, Svend?" — Hun drejede
den Fempattedes Yver, som vilde hun

XVI. Rentrykt ^5 1935
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straale ham op i Ansigtet Stuck.111.273.

SjællBond.Ul. Feilh. \\ billedl. *Ham gav
blot Naturen Patte; | Ham gav ingen sund
Critik

I
Denne Ue\k.Bagges.II.118. jf.ndf.

1.27: *Vi kom herud i Omnibus,
|
Mens

vi fik Cigarernes Patte. | Afveien, Folk,

for den vordende Rus I Heib.Poet.VIII.210.

2) om hvert af de topformede frem-
sjpring paa kvindehryst (brystvorte) ell.

(især) paa dyr(s yver), hvorigennem
barnet, ungen udsuger mælken. LTid.
1741.530. Drøvtyggerne .. have alle etYver
siddende mellem Laarene og forsynet med
flere Patter. BMelchior.Pattedyr.(1834).126.
hun begyndte at trække i Patterne (paa
koen). Pont.F.IJ.13. (barnet) tager sin Patte
og .. falder i Søvn igen. SechLeth.BP.66.
Feilb. OrdbS.(Fal8ter,Møn). \\ ompattebrik,
-told olgn. Man giør best derudi, at man paa
Vaarten setter en liden dreyet Træehytte
med en Lederpat, og trykker den til Bry-
stet, og lader Barnet sue paa denne Fat.Bøs-
sel.Jordemoderkunsten. (1754). 74. jf. : Naar
et Lam blev flasket op . . blev der brugt
en Lammepatte; det var et Kohorn, i

hvis Spids der var dannet en Patte af

Skind, sjællBond.82. H (nu især dial.) bil-

ledl. ; især om cigar(et), pibe. *(han tog pi-

ben) i Munden og med Glæde suede,
|

Som man den gamle Mand ved Patten
kunde see.Prahl.BJ. 9. Feilb. jf.: *vi vil

sue paa den kunstig B,øge-Fa.t.Lucopp.
TB.A5*'. En utændt Cigaret vippede mel-
lem hendes Læber. Onkelen skar en Gri-
mace. „Der kommer hun med sin Pa-
pirpatteI"Pon<.J:P.»J.^50. || i særlige forb.

(faa en til at) falde til patten olgn., (faa
barn, unge til at) tage patten og begynde
ai die; især billedl. (jarg. ell. vulg.): (faa
en til at) lystre, makke ret, falde til føje.

AndNx.DM.II.148. Naar Olaf Poulsen
spillede, saa underordnede de andre sig
hans Spil, og gjorde de det ikke, saa
skulde de snart lære at falde til Patten.
Levy.(Tilsk.l919.II.350). spytte patten
nd olgn., om diende barn: slippe patten
og ophøre med at die. billedl. (nu sj.): de
raske Unger-Svende udspyttede Patten,
pløiede det vilde Hav. Grundtv.Udv.VI.47.
saJPS.IV.398. vænne fra patten, se væn-
iic*

il (^j-) o»w brystvorte paa det mandlige
bryst, (han bibragte manden) to store Kniv-
slag under hans venstre Patte. Ct/.ca.i 70^.
(Aakj.HV.69).

3) isæriflt, om bryst-, pattevorterne
i forb. m. de forhøjninger, udvækster,
hvorpaa de befinder sig; spec. (i rigs-

spr. næsten vulg.) om kvindens bryster
(Mammæ). de bedreve horerie i Ægypten
. . der tryktes deres bryster, og der be-
føledes deres jomfrudoms patter (1871:
deres jomfruelige Bsirm). Ez.2.3.3(Chr.Vl).

en Hun-Kat med saadanne Patter under
Bugen, som en Kat kand have, der har
lJneeT.LTid.1723. 378. en gammel brun
. . Hønsehund, hvis svingende Patter fejer

mod Fliserne. Esm.1.153. Feilb. jf.: *Hans
lærde Øyne ey tør see paa Jomfru e-

Patter. FrHorn.PM.150.
4) overf. anv. af bet. 2-8 (jf. ogs. Kopatte

2-3). 4.1) (landbr. og dial.) om hængen-
de hudfold, udvækst hos dyr, fx. om
vortelignende hudlapper, halstitter hos faar
(PolittE.^y8l923.4. Feilb.), svin (Moth.P
46. OeconH.(1784)JL87), jf. Halspatte.

10 Moth.^H57. 4.2) (^fjara.) om udbygning
til kanon paa siden af en foræld, type af
kanonbaade. KLars.Soldatspr.31.

II. patte, V. [ipads] -ede. vbs. -nine
(JCLange.B.19. Abildg.&Viborg.F.29. K
Pont.P8ychiatr.L42). {ænyd. d. s., sv. patta;

jf. I. Patte)

1) om barn ell. dyrs unge: suge mælk af
(rnoderens) bryst, yver (ell. afflaske olgn.);
die (H.l); ofte (mods. die^ om ell. m. særlig

20 tanke paa sugebevægelserne. I.l) i al alm.
Hovedet legges mod Brøstet, saa at (barnet)
kand Tjatte. Pflug.DP.1109. Nogle (bønder-
børn), som allerede kunde tale og gaae,
pattede endnu. JSneed.II.438. Hvalpene
patte i Regelen 6 JJger.VortHj. 1114.6.
hurtig opdager (barnet), at det er lettere

at patte af en flaske end hos moderen.
SMonrad.ModerensBog.(1916).58. 1.2) m.
obj., der betegner den diegivende (ell. dennes

^ bryst, yver). Føllene, naar de ere 3. eller

4. Dage gamle, lade de Patte Køerne.
Pflug.DP.1033. de smaa Grise patter
deres Moder. PoI.^Vb1925.3.sp.6.

||
patte

ud, (jf. udpattej tømme for modermælk
(ved patning). Moth.P46. VSO. en Hus-
eller Nabokone, der var øvet i at kunne
patte en Barsel- eller diegivende Kone
ud. OrdbS. (u. Pattekone;. 1.3) (jf. ind-
patte^ m. obj., der betegner mælken (ell.

40 hvad der indsuges med modermælken); i forb.

m. adv. ell. præp.-led. *Melken, som et Barn
af geile Bryste patter,

|
Kand foraarsage,

at man siden bliver vaér | Hos Barnet
den Natur, som Barnets Amme h&r. Grraah.
PT. 1.261. Glasbeholderen (fyldes) med
Mælk, som Barnet . . patter til sig gen-
nem Pattetolden.7or<J3;;M7i.i5e.

2) t ^«vc die- Moth.P46.
II
patte op,

opamme. den amme har pattedt ham op.
50 Moth.P47.

3) overf. anv. af bet. 1. 3.1) (gart., foræld.)

om en form for podning: afsuge (2). Af
gamle Podemestre findes endnu enkelte
(i Fredensborg). Naar de plante unge Vild-
linge om et ældre Træ, kalde de det for

at patte, idet de forklare, at de unge patte
det ældre. Cit.l897.(AarbFrborg. 1933.89).

3.2) (nu i rigsspr. især spøg. ell. nedsæt.) suge
(paa noget) paa en maade, der minder

60 om patning; oftest i forb. patte paa no-
get. *Jeg (o: sommerfuglen) patter af det
Alabasterbryst, [ Som Liliens Hjerte om-
hvælver. PMøZi.7J4. *Du ei maae | Patte
paa din Tommelfinger. Pas/taw-^r. 7.1. Du
behøver blot at sætte dig hen med en
Blyant, — patte lidt paa den, — se ud i
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Luften . . saa rasler Pengene ud af Ær-
merne paa dig.SvLa.M.56. H især (om suge-

bevægelserne ved) rygning (jf. IX. bakke,
paffe 2, III. pavej. allerede som Dreng
stjæler (man) sig til at patte lidt paa en
lille Pibe. Ho8tr.FF.49. han havde aldrig
kunnet vænne sig til at patte paa en Ci-

gar. HFEw.Fort.285. TomKri8t.LA.30.
\\

(1. hr.) m. ohi.j der betegner cigar(et), pibe.

•han meest Veien sov og sine Øine gneed,
|

Og patted' Piben, og sig tog en Priis.CAi*

Borup.PM.60. Bergstedtl.éé.

Patte-, i ssgr. (især dial. Pat-. jf.Feilb.
samt u. Patteungej. af I. Patte (især i bet. 1)
ell. II. patte (1). -aar, et. (1. br.) om (hvert

af) de aar, i hvilket et barn dier. Den med
Nyresygdomme saa hyppigt forbundne
Brækning havde fra Patteaarene af fun-
det Sted Off siden af og til indfundet sig.

JournalMeaChir.III.114. -amme, en. (nu
1. br.) diegivende amme (mods. Goldamme^.
S&B. Australien, hvor han, som det spø-
gefuldt sagdes, havde været alt muligt
undtagen lige Fattesnnme. AHenriques.SD.
136. -barn, et. 1) (nu 1. br. i rigsspr.)

barn, som endnu dier; diebarn; spædbarn.
Moth.P46. *var det godt, ifald de (d: am-
merne) vilde bukke

|
For Pattebarnet,

mens det laae i Vugge ? Grundtv.Kvædl.
285. Hyrder og Konger knæler alle med
forelskede Lader over Pattebarnet. FFed.
BB.133. Feilb. OrdbS.(Siæll.). 2) nedsæt.,

i sammenligninger ell. billedl. *(han) som
et Patte-Barn med Suk og Graad sig klsL-

ger. LTid.1733.534. Gjør han mig ikke et
V æsen af den Rift . . og svøber mig ind
som et FattehsLrn. Ing.EM.1.117. saadant
noget fortæller jeg ikke ham, for han vilde
blot le og sige, at jeg er et Pattebarn.
Hvilket er upassende for en Dame paa
tyve AsLT. Nans.JD.165.

||
(sj.) om tobaks-

ryger. *I Mandfolck Drage -Slægt, som
Damp af Munden sprude,

| Fortørret patte-
børn I iwco;?i?.r5.^i«. -brik, en. (med.)
en med pattetold forsynet glastragt, hvis

krave sættes ned over brystvorten (brugt til

beskyttelse af saarede brystvorter under die-

givningen). S&B. SMonrad. ModerensBog.
(1916).48. -broder, en. (jf. -søster; nu
1. br.) diebroder; mælkebroder. Moth.P46.
PMøll.1.170. S&B. -brog, en.{ænyd.d.8.;

jf. -dug samt II.Brog 1 ; nu næppe br.) bryst-

dug (1), patteklud olgn. Moth.P46. VSO.
MO. ADJørg.II.112. WPsittehrog .. Er det
sted på nattrøjen som ståer abet, hvor
patterne henger. Moth.P46. -besse, en.

(jf.l. Bøsse 1.5; nu ikke i rigsspr.) en slags

patte/laske. Moth.P47. VSO. MO. f -dolk,
en. (sidste led svarer vist til no. dial. dolk,
dolg, klump, knude, bornh., sv. dial. dalk osv.,

se u. II. Dolk) d. s. s. -klud 2. Man handler
altsaa meget ilde, naar man, saasnart et

nyefødt Barn lukker Munden op eller skri-

ger, strax putter det i Munden en Patte-
dolk, der er fyldt med blødet Sukkerbrød,
Hvedebrød og åes\\ge.Paulitzky.Anviiming

tilSundhedspleie.(l 798).426. Frank.SM.1807.
202. VSO. 'dnjc, en. (nu næppe br.) d. s. 8.

-brog. VSO. MO. -dyr, et. {ligesom ty.

såugetier efter Linnés benævnelse mammale;
især zool.) dyr afhvirveldyrenes højest staaende
klasse, Mammalia (hvis unger nogen tid efter

fødslen ernæres ved at die moderen). Cuvier.

Dyrhi8t.I.84. Qrundtv.SS.V.332. Danmarks
Pattedyr. (bogtitel.l933ff.) || hertil: Pattedyr-

10 gruppe, -levning, -lignende (se u. lignende 1.8^,

-slægt, -verden ofl. -flaiske, en. (jf. -bøsse
samt Dieflaskej flaske med en sut, pattetold

olgn., hvoraf barn ell. unge (der ikke faar die)

patter mælk. BGBaumgarten.Lægebog for
Mødre.(1789).58. »For Patteflasken gi^^r de
Glutten Øl. Drachm.DD.152. LandbO.IIL
778. billedl: Ganges, Euphrat og Nilen,
der i Old-Tiden spillede saa udmærket en
Rolle, som store Patte-Flasker for Folkene.

20 Grundtv.Udv.VL47. -flæsk, et. (dial.)

fedme (hos spædbørn, pattegrise), der skyl-

des kraftig diegivning. Moth.P47. OrdbS.
(Falster). -f»U et. (landbr., dial.) føl, der

endnu aier moderen. PhysBibl.XVIII.238.
Grunth.Besl.113. OrdbS.(Falster), -srias,
et. (jf. -kop 1; især med.) tragtformigt glas,

hvis munding kan passe ned over brystvorten,

og hvis tynde ende rager op i en gummibal-
lon, brugt til udsugning, udtømning af mo-

30 dermælken. Skulde en Moder have over-
flødig Melk, maae hun drage den ud
formedelst et V2i\ieg\2iS.JCLange.B.229.
VortHj.IIl.156. -glnt, en. (i rigsspr. især

tS}) spædbarn, der faar die; (spædt) patte-

barn (1). Prahl.ST.in.36. Jeg saae hende
. . med en Patteglut ved Brystet. Blich.

(1920).XII.32. *Lars Hansen sad og tys-

sede paa Pattegluttens Skraal. ARecke.P.7.
AKohl.MP.L225. -^rime, en. O/. -stang;

40 landbr., dial.) en slags grime (1.4), der hin-

drer køerne i at suge deres egen mælk. Land-
mand8-Blade.1878.467. OrdbS.(Sjæll, Lan-
geland), -^rifi, en. {ænyd. d. s.) gris, som
(endnu) patter soen. Moth.P46. der er tolv

tilbage, tolv søde, smaa bløde, blanke
Pattegrise om en So. Skjoldb.Sl.52. p (dagl.)

spøg. ell. nedsæt., om spædbarn ell. i lign. anv.

som Pattebarn 2. Moth.P46. S&B. Feilb.

II t om person, der sugede den første mælk
50 af en barselkvindes bryst. Moth.P46. vAph.

(1772). III. -horn, et. (nu kun dial.)

dæggehorn. VSO. Feilb. -hule, en. [1.2]

(jf. -høj; anat, nu næppe br.) om hulrum
(Cellulæ) i bentappen Processus mastoideus
(vorteknoppen) paa tindingebenet. Bøtcher.

B.79. -haj, en. [1.2] (anat., nu næppe
br.) om vorieknoppen , Processus mastoideus
(se u. -hule^, der ligner en brystvorte. Tode.

M.32. Bøtcher.B. 26. -kalv, en. (land-
60 br.) kalv, der dier koen; diekalv. OrdbS.

(Loll.-Falster). -kind, en. 1) [1.8] (jf.

-brog, -dug; foræld.) tøjstykke, brystlap, som
dækkede den del af brystet, som kjolelivet lod

bar. Folkedragter.llO. 2) (jf -dolk; nu
kun dial.) en med sukker, hvedebrød olgn.

fyldt sammenbundet klud, der gives spæd-
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børn at sutte paa. JCLanae.B.243. Nye
Hygæa.VI.(1825).173. VSO. MO. Feilb.

-knap, en. (nu næppe br.) om knap paa
rangle olgn., hvorpaa barnet kan sutte. Pram.
1.403. -kone, en. (dial.) d. s. s. -moder.
DanmarksFolkeminder.I V.(1909)M. Feilb.

\\

ogs. om kone, der var øvet i at udsuge mælken

af en diegivende. CReimer.NB.106. -kop,
en. I) t en ældre slags patteglas. Mesnard.
JordeModer-Skole.(overs.l749).295. 2) (land-

br.) indretning til at paasætte patten, v. hj.

af hvilken mælken udsuges ved malkning med
maskine. Landbo. III. 491. -lam, et. (nu
ikke i rigsspr.) lam, der endnu dier moderen;
dielam. Moth.P46. VSO. S&B. || ogs. (kæ-
lende) om patteglut. VSO. -moder, en.

(jf. -kone; dial.) kone, der skulde give bar-

net die paa vej til og fra kirke ved barne-

daab og ofte holdt huen ved daaben. Skatte-

graveren.l885.II.133. Kværnd. FrGrundtv.
LK.59. Strange.P.1.76. Feilb. -mærke,
et. (vet., foræld.) i fit., om smaa pattevorter

hos hesten ved mundingen af kønslemmets
skede. Viborg&Neerg.HB.52. -nus, en. [pa-

da'nus] 1) ^j/". Nusl; dial.) kælende beteg-

nelse for spædbarn. Feilb. 2) [1.8] (jf. Nus 3,

Pakkenus; dagl., næsten vulg., ell. dial., Jf.:
„Talespr., spøg., uædelt.** Levin.) især % fit

som (oftest spøg. ell. kælende) betegnelse for
de kvindelige bryster. Pattenusser o: ange-
neme patter.Moth.P46. 'Fremdeles mellem
to smaa, trinde Pattenusser

|
Den (o: ro-

sen) klæder nu saa uforligneligt. TBruun.
IV.4S4. Nathans.F.164. Feilb. Patter,
en. (nu sj.) diende barn; pattebarn (1-2).

vAph.(1764). han var . . noget af en kakkel-
ovnsfyr, men dog altfor Hæderlig og god
en kammerat, til at han kunde henregnes
til patternes foragtelige kaste. Hjortø.K.30.
Patte-saks, en. [1.2] (vet.) saks til af-
klipning af den yderste spids af en beska-

diget patte. SaVXVIII.983. -sele, en.

(jf. -grime, -stang; landbr.) sele, der hindrer
koen i at suge sin egen mælk. -sttang, en.

(landbr.) stang, anbragt ml. en kos grime
og patteselen. Fleuron.K0.184. f -svamp,
en. en slags patteklud (2). Frank. KL. 38.

-soster, en. (jf. -broder; nu sj.) mælke-
søster; diesøster. Rahb.Forti. 31. Grundtv.
SaxoJ.139. S&B.
-pattet, i ssgr. {afl. a/" I. Patte 2; landbr.)

som sidste led af ssgr. , der angiver patfer-
nes (2) form ell. antal (ell. antallet af mælke-
ydende patter), fx.: Hun drejede den Fem-
pattedes Yver. Stuck.III.273. havde en Ko
faaet Kalv, saa var det det klogeste, at
Mor malkede den de første Dage, at den
ikke gik hen og blev trepattet. Aafe/.^T.
26. hun (o: en ko) er trepattet, hun (o:

en anden ko) topa.ttetFleuron.KO.165.
Patte-tid, en. (sj.) tid paa aaret, da

dyr har diende unger, ville I skyde Ænder
ude i Moserne paa Heden, saa kunne I

faae Bøsser. Men al anden Skyden fra-

beder jeg mig paa denne Aarstid, da det
er Rugetid og Pattetid. CBernh.XI.27.

-told, en. (især med.) lille kautsjukhætte,
der i spidsen er gennemboret med 3-4 fine
huller, gennem hvilke barnet kan patte mælk
af en (patte)flaske. SechLeth.BP.79. -trng^,
et. (landbr.) tragtformet indretning, hvoraf
kalve patter mælk. Landb0.III.778. -ang^e,
en. (ogs. Pat-. EChristians.0.I.21). (dagl.)

pattebarn (1 ell. (især) 2). S&B. Det er næ-
sten Altsammen som skrevet for Patteunger

10 eller for Folk, der gaar i Bavn&om. Brandes.
XI.189. Kun de alier mindste brøler og
græder, disse Patteunger, der hænger i

en Bylt paa andre Børns Ryg. EKomerup.
NyeJapan.(1922).29. -Tarm, adj. (især
dial.) af varmegrad som modermælk, (man
giver barnet) et Par Theskeer (ormefrø)
i Pattevarmt Melk hver Morgen. Garboe.
HA. 82. JPJac.1.9. Feilb. -vorte, en.

{ænyd. d. s.; „uædelt og plat om Fruen-
20 timin er.**Levin. jf. Bryst-, Dievorte) d.s.s.

I. Patte 2. Moth.P46. Grise, der . . drøm-
mer med Pattevorten i Munden. Pont.F.I.
215. -ælling, en. (dannet efter Pattegris
olgn.; jæg.) ikke udvokset vildælling; grøn
ælling (se grøn 3.2;. VigMøll.HJ.195\ Pat-
nng^e, en. se Patteunge.
Patok, en. [pa"tø-V] (ogs. Batøk ([Bille.]

Skoledrenge.(1886).87. Krist.BRL.552. Dag
Nyh.^V4l922.7.sp.4), Platøk (DSt.1930.46),

30 Batik (smst.45) ofl.). fit. -er (8mst.47). {jf
(i lign. bet.) ty. dial. pascheck, potschack,
potschecker ofl.; vel egl. et slavisk ord, jf.
russ. padjok, kæp, stok, gærdestav) paa visse

steder (bl. a. ved Sorø akademi) betegnelse

for en svær, forneden tilspidset stok, der
bruges i en leg, hvorved det gælder om at

hugge sin stok fast i jorden og om muligt
slaa modstanderens over ende; ogs. navn paa
selve spillet. DSt. 1920. 14L 1930.45ff. 60.

40 187. jf: N. N. blev Sejrherre (o: i en match
i Soransk Samfund) og dermed Aarets
„Bsitøk-Konge''. DagNyh.^yil922.7.sp.4.
lidt Mørhed i Armene efter Batøk-Spil-
lets uvante Anstrengelser. sms<.

I. Pauke, en. ['pcou^a, 'pau^a] ('f Pukke.
Slange.Chrl V.94. Reiser.1.284.IV.52. f Pau-
ker, se u. bet. 2.i). flt. pauker ell. f paukere
(Slange.ChrIV.782. Mall.SgH.339). (ænyd.
pauke, (hær)pukke, sv. puka; fra ty. pauke,

50 mht. puke; af usikker oprindelse; jf. H.
pauke) 1) (uden for J^ især foræld.; ofte i

flt.) slaginstrument, bestaaende af en halv-

kugleformet kobberkedel, hvorover et tromme-
skind er spændt; kedeltromme; ofte spec.

om hærpauke. Pflug.DP.1013. slaae paa Pau-
ker. vAph.(1759). *i Møllerens Stue . .

|

Der
klinge Violiner og Paukens dumpe Slag
(o: til dans).Winth.V1.221. Paa Seinen var
en smuk Tournering, hvor Ridderne bleve

60 stødte i Vandet under (o : til lyden af)
Pauker og Trompeter. HCAnd.Breve.I.131.
MusikL.II.179. \\ billedl. Han vilde have
alle Glædens skingrende Pauker rørte.

RNeiiendam. Scenen drager.(1915).79. H ta-

lem.: modtage (en) med pauker og
trompeter, (1. br.) modtage med fuld mu-
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sik. S&B. D&E. 2) overf., om hvad der

minder om en pauke (1). 2.1) (anat, nu næppe
hr.) om trommehulen, Cavum tympani.
AWHauch.(1799)A85. Pauker: Saxtorph.
0.72. 2.2) (zool.) d.s.8. Labyrint 2.8. Sal. VII.
241. 3) (jf. II. pauke S; \ i udtr. for duel.
(løjinanten:) „Ifald de (o: De) bliver, en
i Pauken, først med mig, og derefter
med hele vores Klasse." Blich.(1920).XXX.
76. II. panke, v. ['pmu^a, 'paupQ] -ede.

{jf. ty. pauken; til I. Pauke; jf. I. Pauker)
1) (nu 1. hr.) slaa paa pauke(r). vAph.
(1759). Der blev blæst og povket på visse
holdepl&åser. FrHamm.Levn.1.73. D&H. I|

billedt., i forb. pauke for noget, om stærk
agitation ell. reklame, lovprisning. Det er
ikke Ungdommen, som . . har pavket for
denne Pjeses Våhredelse. IRaunkiær.(Pol.
^Vil905.6.8p.l). 2) C3 frembringe en lyd,
der minder om paukens klang; især om
rørdrummens lyd. *Rørdrummen pauker,

]

Og Nattergalen slasLeT.Winth.I.158. Bergs.
BR.30. Da flimrer det første Lyn, fulgt af en
pavkende og langtrullende Torden.7J2awn-
kiær.ID.27. Meyer.^ 3) f slaa; prygle;
ogs.: duellere. Om en anden physisk og
moralsk slem Følge, som denne Pauken
(o: om klø i skolen) undertiden har, tør jeg
her ikke tale. Tode.V.155. jf.: at skaffe sig

en ny Næse af Hønsekjød, naar man havde
„pauket" den gamle af ved en høi Kvart
eller Terts dernede i Gottingen.^er^s.GF.
11.382. Pauke-, i ssgr. (-f (efter ty. pau-
ken-j Pauken-. Pouken- Skral. Slange.Chr
IV.99. se ogs. u. Paukeslager, f (efter mht.

Euken-^ Pukken-. se u. Paukeslager^. af
, Pauke 1, fx. (foruden de ndf. medtagne)

Pauke-hvirvel, -lyd, -slag, -stikke, -stok (jf.
Pauker -stikke, -stok^. L Pauker, en.
rpcou^ar, 'pau^ar] flt. -e. (f Pukker. Reiser.

11.103). (fra ty. pauker, mht. pukære, pu-
ker; til II. pauke; jf. Hærpauker; især Ja;,

foræld.) pauke slag er. Nogle Trompettere
og Pauqueere med deris spil og kiedeltrom-
mer. JJuel.135. MR.1718.328. EBDhlp.II.
19. Drachm.PT.117. |j hertil Pauker-dreng
(HPanumB.ML.433), -stikke (vAph.(1764J.

jf. Paukestikkej, -stok (smst. jf. Paukestok).
II. Pauker, en. se I. Pauke 2.i. Panke-
slagier, en. (i Pauken-. IIolb.Ep.IV.357.
vApk(1759). t Pukken-. Slange.ChrIV. 93).

(jf. Paukist; især ;«;, foræld.) person, der
åaar paa pauke. Winth.IX.295. Etlar.GE.
1.88. De militære Paukeslagere.HPawwm^.
ML.537. Paukist, en. [pcnu'kis«?, pau-
Msd] flt. -er. (jf. Paukerj J^ paukesla-
ger, der er medlem af et orkester, et kapel.

Qlahder.Retskr. BerlTid.^Vsl929.M.15.sp.5.
Paul, propr. se Povl; om forb. Per og

Paul se u. Peter.
Paulun, et. [pcou'lu-'w, pau-] B'øysg.

AG.40-41. flt. -er. {glda. paulun(æ), pawion
(Brandt.RD. 1. 219); fra mnt. pauwelun,
paulun, af /"r. pavillon (se Pavillon j; især
højtid.) 1) (især bibl., foræld.) i egl. bet, om
telt, teltdække, teltbolig olgn. (Jabal)

var fader til dem, som boede i pauluner
(1871: Telte; og vogtede Kvæg.lMos.4.
20(Chr.VI). Du skal og gjøre Tepper af

Gedehaar til et Paulun (1931: Teltdækkej
over TsLbernsiklet. 2Mo8.26. 7. Mose lagde
Kjeppene for Herrens Ansigt i Vidnes-
byrdets Paulun (1931: Telt). 4Mo8.17.?.
*Den næste Dag til Reisen op de stod.

|

Kamelen de Paulunet bære lod. PalM.
ip (1909).1.472. jf.: Vi har taget Fjendens

befæstede Lejr og holder Fest i hans Pau-
luner. OUsenLøkkl^H.1.132.

\\ (jf. u. bet. S;
i udtr. for at rejse sit telt (og tage ophold)
et sted. Laban med sine brødre slog pau-
lun (1871: slog Telt; paa det bierg Gilead.
lMo8.31.25(Chr.Vl). jeg slog mit Paulun
o^.Robinson.1.94. 2) billedl. 2.1) (poet.)

hvad der hvælver sig over noget som et

telt. *I sit venlige Paulun | Huldt mig
20 Bøgeskoven vmkQT.Eeib.D.25. *den klare
Himmel hvælver

|
Over os et blaat VdiU-

lun. Erz.X.3. *Dankonningen sig viste
|
I

Skovens Paulun. Winth.EF.215. 2.2) (især

relig.) om menneskelegemet som guds ell.

sjælens bolig, jeg agter det ret at vække
Eder ved Paamindelse, saalænge jeg er i

dette Paulun (1907: Telt;, da jeg veed,
at mit Pauluns Aflæggelse (1907: Aflæg-
gelsen af mit Telt; (o: døden) er snart

30 ioTh&anéen. 2Pet. 1.14. *For Grav-Folket
Morgenen gryer, | Sig rejser Guds faldne
Pavlun (o: paa dommedag). Grundtv.SS.lV.
407. Mart.Dogm.544. 2.3) (højtid.) hvad
der beskærmer, danner ly ell. (jf. bet. S)
er tilholdssted for noget. Éagges.DV. VII.
348. Ingen af os boer allerede trygt i

Fredens Pauluner. Myn8t.Betr.II.13. under
Borgerfrihedens Pauluner trives her (o: i

England) alle horgeTWgeUjdeT.NyeEyqæa.
40 VIII.(18'^6).3. jf. u. bet. 3: *Her under Nat-

himlens rolige Skygge |
Vil vi, o. Frihed I

dit Tempel opbygge,
|
Glædernes milde

Pauluner opslaae. #twM.J.i. 3) om bolig
ell. opholdssted; nu kun (ogs. undertiden i

flt.) som spøg. betegnelse for en persons bolig,

hjem, lejlighed, logi. i Bryggerset, hvor
Maren havde sit Paulun. Bang. T. 107.
Kristian Arentzens Pauluner paa Nørrebro.
NatTid.''yBl920.Aft.3.sp.6. || ofte i forb.

soopslaa sit paulun ell. sine pauluner.
Hvor Hun opslog sit Pauluun, samlede
Hun stedse de Bedste omkring sig. J^t/ws<.

FrBr.9. (Coleridge) bosætter sig ved hine
„Søer" i Nord-England, hvor "Wordsworth
og Southey noget tidligere havde opslaaet
deres Pauluner. jBran des. F. 54/2. Reumert.
ER.149.
Pause, en. ['pmuso, 'pauso] (f Paus.

Moth.P49). flt.-r, {ænyd. d. s., sv. paus, eng.

60 ty. /V. pause; fra lat. pausa, af gr. pausis,
til pauein, ophøre;

jf.
pausere) kortere ell.

længere tidsrum, i hvilket en hand-
ling, et arbejde olgn. ophører for der-

efter at genoptages; midlertidig afbry-
delse ell. standsning; ofte om ophold

(under arbejde olgn.), der er bestemt til hvile
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ell. maaltid. Saadan Forbittrelse er iblant

kun en liden Pause i Kierlighed. Kom
OrønnegJILSl. *der er og Pauser under
Slaget. Drachm.D.24. efter en indånding

. . følffer en udånding og derpå en pause,

indtil legemets trang til luft gir sig udslag

i enny indånding. Jesp.2^ow.55i. Børnene
forstod Nydelsens Kunst; de gjorde Pau-
ser (o: i spisningen). JacPaludan. VV.71.
man afbrød mødet for at holde en halv
times pause

i || om ophold i samtak, op-

staaet ved, at de samtalende personer (mid-
lertidigt) tier, ell. om ophold, en person gør
i sin tale, oplæsning olgn., fx. af retoriske

hensyn (jf. Kunstpause^, ell. om cæsur olgn.

han (nævnede) aldrig . . det Navn Allah,

uden i en besønderlig Tone og en mer-
kelig Pause. Reiser.IIIA90. *Han taug selv,

og da først var hørt en liden Pause,
|

Forkyndte han en Dom. ChrBorup.PM.189.
Giøre en Pause. Leth.(1800). (de) taler nu
og da, med ligegyldige Ord om ligegyl-

dige Ting, og tier i lange Favser. Stuck.

F0.135. Becke.Verslære.24. || om ophold ml.

de forsk, afdelinger ell. numre af (teater-,

films-, cirkus- osv.) forestilling, koncert olgn.

Anders dansede næsten hele Tiden med
Elirsten, i Pavserne maatte han høre for

det af de andre KsLTle.JVJens.HF.16. I

Biografteatrene . . er der kun ti Minutters
Fa,yse.Biget.^Viol913.1.sp.4. de to (fodbold-)

Hold gik ned til Pavsen (o: opholdet efter

1. halvleg). PoUViol934.4.sp.4.
|| O/. Gene-

ral-, Nodepause^ J^ tidsrum, i hvilket en
ell. flere stemmer tier, pauserer; ogs.: tegn,

som angiver opholdets varighed. LTid.1744.
517. Va Pause. SÆ5. en hel ell. halv Takts
Pause. JDÆH. de fleste har sikkert op-
levet, at Pausen i 2. Takt saa godt som
aldrig bliver overholdt i sin fulde Værdi.
CarlNiels.LM.59.

j| f om takt ell. rytme i

sang. Moth.P49. pausere, v. [pwu'se-'ra,

pau'se-'ra] -ede ell. (1. br.) -te. vbs. -ing (jf.

ndf). (glda. (vbs.) pauseren (Suso.160),

<y. pausieren, /r. pauser, ia#. pausare; til

I. Pause; uden for J^ især CO) gøre en
pause, et ophold ell. holde pause (for
at hvile sig, puste ud). Hvis min Gien-
boes Lænke-Hund . . vilde pausere alleene
eengang om Ugen . . vilde jeg holde ham
hans anden Bieffen til gode. Holb.Ep.II.
174. skulle vi nu ikke pausere for i Aften,
og gjemme denne Undersøgelse til vi sam-
les igien? NBlich.SL.43. Tambourmajoren
(svinger) sin sølvknappede Stok til Tegn
for Trommeslagerne, naar Musiken pau-
serer. Davids.KK.275. „En lille bitte Pause
— til?** — wNej. — Herregud, du (o: en
model) kan jo ligge og — pausere der-
henne." StellanBye. LøgnensAnsigter. (1 906).
15.

II
holde midlertidigt inde med en samtale;

gøre et ophold i sin tale, oplæsning olgn.

(saa) forstummede jeg aldeles og vi sad
paany i en trist Pauseren. Gylb.XI.44.
Bchand.VV.152. Præsten pavserede i Frem-
sigelsen afhitamet.Galsch.SB.22.jf.: Læse-

stykkerne er ved smaa lodrette Blyantstre-
ger paa de rigtige Pavseringssteder
inddelt i Verioåer. Folkeskolen.1930.246.sp.l.

II J' om stemme(r) i et musikstykke. MusikL.
11.180.

II t slaa takt til sang. Moth.P49.
Paase-sig^nal, et. spec: signal, hvorved
radiostation angiver, at der er pause under
udsendelsen (saa at der kan stilles ind paa
stationen, selv om den ikke sender for øje-

10 blikket), -tegn, et. J^ et til nodesystemet
hørende tegn for pause. S&B.
panver, adj. ['på'var, ogs. 'po'varl (un-

dertiden m. fr. form pauvre. Bøgh.III.233.
Bang.SE.67). {fra fr. pauvre, af lat. pau-

J)er, fattig; d ell. højere talespr.) (temme-
ig) fattig ell. tarvelig; ringe; ussel;
nu oftest om resultat af anstrengelse olgn.:

sløj; mager. JBaden.FrO. Bøgh.III.233.
Tersling betragtede forbavset Dekoratio-

20 ner og Møbler (o: paa det kgl. teater): han
mindedes ingensinde at have set noget
saa pauvert og saa snavset. EBrand.UB.19.
det er paa høje Tid at gøre noget, skal vi

klare Resten af det pauvre Liv. SvLa.M.
68. Forsøget (faldt) temmelig pauvert ud.
ArthChrist.KH.39.
L I*ave, en. ['pa'va] (f foran person-

navnPav. Falst.(DSt.l929.60). BeynikeFosz.
(1747).135. Bagges.L.I.193. jf.' ogs. ndf.

30 /. 56). flt. -r. (æda. pauæ, oldn. påfi; vel fra
osax. pavos, mnt. pawes, paves (af oldfr.

papes, sideform til papa, jf. gr. påpas^, men
paavirket afoeng. ell. mlat. papa, af lat. papa,
fader; jf. 1. Papa, Papist, Pavst, H. pave)

1) overhovedet for den romersk-ka-
t olske kirke (biskoppen af Bom, Kristi

statholder paa jorden, den hellige fader).
Cardinaler og Bisper troer hvad Paven
troer. Holb.UHH.Il.8. hans Hellighed Pa-

40 yen. Biehl.Cerv.LF.II.380. *Han brugte sit

gode danske Sværd, | Som Paven sin Stav
i Rom. Oehl.L.1.296. *Tak fordi, trods alle

Paver, | Ordet gaaer og Skriften staaerl

Grundtv.SS.1.55. *hist i Pavens Stad (o:

Bom).Winth.XL128. \\ den hvide pave,
(især foræld.) om paven i modsætn. til den
sorte pave (se u. bet. 2.i). KrErsl.16Aarh.201.

II
talem. trættes om pavens skæg olgn.,

se Skæg. rejse til (ell. være i^ Rom og
50 ikke se paven olgn., (gldgs.) forsømme det

vigtigste. Mau.7333. Klevenf.BJ.64. Hauch.
MfU.303. At komme i Dyrehaven uden
at gjæste Kilden, Kirsten Piils Kilde, er
omtrent det samme som at være i Rom
uden at se Paven. Davids.KK123. \\ *hør
mig, du pav (ell. pavst. Mau.II.118. jf.
Madv.E.46), jeg være vil

|
din pestilens,

mens jeg er til; |
naar jeg er død, skal

du forgaa,
|
det siger Luther, var derpaa,

60 (jf. Pavekatekismus; nu næppe br.) vers,

som findes i Besens udgaver af Luthers lille

katekismus paa bagsiden af titelbladet (med
Luthers portræt), se ACBang.Den lutherske

katekismus' hist. I. (1893). 252.IL (1899). 301.

BjKornerup.Besen.I.(1928).357. jf. Graah,
PT.I.259.
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2) overf., om personer. 2.1) om person,
hvis magt, myndighed sammenlignes
med en paves, ell. som anses (anser
sig selv ) for ufejlbarlig olgn.; (dial.)

om stolt, vigtig, opblæst person (Feilb. jf.
Pavst 2.2 samt bornh.ViSiW som spøg. ell. ned-

sæt, personbetegnelse (E8p.255)). (visse teologer

vil) have deres Exeges til at herske, vil alle

være Paver. Grundtv.LK.45. (Kristen Kold)
var i sine Kredse næsten en Pave. ERen-
richs.MF.I.321. Tysklands første Rigs-
biskop, den evangeliske Pave Ludvig
Unller. BerlTid.^V9l934.M.1.8p.5. ofte som
2. led i ssgr.: (jeg er ikke) nogen infallible

Digterpave. Blich.(1920).XXXI.62. det
under Literaturpaven Gottscheds Ægi-
de reformerede tyske Tea.ter. Boos.HK.200.
•Professor-Paver. Gjel.Rø.l93. || den
sorte pave, (især foræld.) om jesuitternes

overgeneral. KrErsl.16Aarh.201. 2.2) (især

dial.) hovedpersonen i de u. bet 3.5 nævnte
lege. HjLegeb.107. KNordent.JL.II.106.

3) overf., om ting ell. forhold. 3.1) (for-
æld.) træklods, udskaaret som en skægget
mand (forestillende paven), der som straf for
forseelser lænkedes til skoleelever, saaledes at

de maatte bære den paa ryggen (bære pa-
ven). Moth.P49. VilhBang.LS.90. 3.2) (jf.
Peter; dial.) stor siendunk; munk (I.4.i).

Feilb. 3.3) f hummerens mave. Moth.
P49. VSO. 3.4) (ty. papst; jf. Biskop 5,

Kardinal 3; nu næppe br.) blandings-
drik af rinskvin og champagne. Tode.ST.
1799/1800.364. VSO. 3.5) (især dial.) leg,
hvis hovedperson kaldes pave (2.2); spec: leg,

i hvilken en af deltagerne skal finde de øvrige,

som skjuler sig („lyse, sætte dem i band");
ogs. : stueleg med dans i kreds omkring hoved-
personen (HjLegeb.106). smst.95. KNordent.
JL.II.105. jf.: „Af Pave sat i Ban** hed
Legen. sm8t.l06.

II. pave, V. ['pa'va] -ede. {jf. no. dial.

pava seg, forholde sig, opføre sig som en pave,
eng. f pope, ty. sich papsten; til I. Pave) 1)

(dial.) i forb. som gaa ogpave, gøre sig

det behageligt; gaa og drive. Feilb. \\ ogs.:

tosse om; være underlig. Esp.461. 2) (sj.)

i forb. pave sig op, gøre sig vigtig; være
opblæst; puste sig op. det (er) næsten lat-

terligt at pave sig op til Ufejlbarhed.^ø^A.
SørenKierkegaard.(1870).40. S&B. D&H.

in. pave, V. ['pa'va] -ede. {lydord; jf.
paffe 2; sj.) ryge kraftigt; bakke. Di-
striktslægen tav ogsaa og pavede vældigt
paa Piben. Rosenkrantz.Retsbetjente.(1901).
112.

PaTe-, i ssgr. (især hist.) til I. Pave (1);

fx. (foruden de ndf. medtagne) Pave-bud,
-emne, -fjende, -flag, -herredømme, -hof,

-kroning, -messe, -navn, -stad, -tilhæn-
ger, -trone, -ven, -værdighed, -brev,
et. {ænyd. d.s) brev, udstedt afpaven. S&B.
SaVlV.251. -bulle, en. (tidligere ogs.

-bulla. Molb.EPl.49). bulle, udstedt af paven.
Grundtv.BrS.382. EllenJørg.H.85. -dom,
et ell. t en (LTid.1724.768). {ænyd. d. s..

oWn. pafadomr; nu især arkais.) 1) (nu næppe
br.) pavens embede ell. værdighed. Pave m-
nocentz dend 9de . . sad ikkun udi Pave-
Dommet udi 2 Maaneder. Slange.ChrIV.66.

2) pavens ell. den katolske kirkes magt, herre-

dømme; den katolske tros hersken, bestaaen
(i et land); ogs. om selve paven ell. den ka-
tolske kirke som magtfaktor, indehaver af
magt ell. indflydelse; pavedømme (1). Pave-

10 dommets YéTioåQ.Éalle.Bib.1.28. hvad
der er skedt under Pavedommet, i Mid-
delalderens Mørke, er ligesaalidt vores
som Christi Skyld. Grundtv.Udv. V.52. || bil-

ledl. de ypperste Præster i det nye phi-
losophiske Paiveåom.Balle.Bib.I.vii. vil

man bygge sin tro på skriften, kommer
man kun til at bygge på sin egen eller

andres fortolkning, og vi have et nyt
pavedom. Kold.B.28. 3) (nu næppe br.) om

20 alle de (katolske) lande, der kirkeligt er wn-
dergivet paven. Hvad er almindeligere,
end at see ryggesløse Folk i Pavedommet
med Kaars, Helgene og Guder om Halsen
og paa Brystet? fioZ6.Mr&r.7i. jf.: *Jeg
il^e har Behov Exempler at forskrive

|

Fra andre Lande, fra et fremmed Pdive-

åom. Falst.fDSt. 1929. 60). \\ spec. om pave-
staten. *I Pavedommet, og i Rom især,

j

Er Politiet ikke nær | Saa høfligt . . som
30 heri Bagges.DV. 1.274. 4) den katolske tro

ell. lære. (Chr. II forskrev) en Evangelisk
Lærer . . hvilket giver tilkiende, at han
og havde i Sinde at forlade Pave-Dommet.
IIolb.DH.II.128. Udi Wien faaer hånd
den Lykke, at omvende til Christendom
en forfængelig Dame, som vil omvende
ham til Pavedom. LTid.1742.259. \\ nedsæt,
om hvad der henhører til den katolske tro,

kirke og if. protestantisk opfattelse er falsk;
40 papisteri. Udi Christenhedens Hoved-Stad

finder Menoza hos skiulte Israeliter nogen
liden Christendom, men ellers i Staden me-
gen Pavedom og Diævelskab. LTid.1742.
258. alt Romersk Afguderi og Pavedom.
Grundtv.Udv. V.423. -due, en. (<y.pfaffen-

taube, jf. eng. priest samt Klerkedue ; fagl.)

due med hvid hovedtegning („kalot"). CGram.
Husduen.(1910).83. -demme, et. {ænyd.
d.s., oWn. påfadæmi;J/*.-dom) i) d.s.s.-åom2.

so den verdslige Magtes Nidkierhed for at op-
hæve Pavedømmet. Bothe.OmHierarkiet.il.
(1779).170. Reformationen berøvede Pave-
dømmet Halvdelen afVerden. Ejøften^avns-
posten.1847.255. det ufejlbare Pavedømme.
Bille.Italien.II.53. 2) (nu næppe br.) d.s.s.

-dom 3. Geistligheden der (o: i Busland)
som i Pavedømmet veed Alting. Æreboe.
109. 3) (nu næppe br.) d. s. s. -dom 4. be-
kiende sig til FsiYeåømmet.vAph.(1764).

60 Han gik over til Pavedømmet. F/SO. -fin-
k.e, en. \ nordamerikansk finke med bro-

get fjerdragt, Fringilla ciris. Wiese.T.I.200.
BøvP.III.272. -hat, en. (jf. -hne) d.s.s.

-krone 1. D&H. om Peterskirkens kuppel:

Schand.SD.113. -hue, en. d.s. den hel-

lige Fader i sin Purpurkaabe og med
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den sølvhvide F&vehTie.HCAnd.L156. VSO.
-katekif^mns, en. (sj.) en blandt de „stær-

ke jyder" anvendt betegnelse for deres kate-

kismus (som indeholdt det u. I. Pave 1 slutn.

anførte vers). LJac.(Falladiu8.V.327). -kir-
ke, en. i hest. f., om den romersk-katolske

kirke. 'Alle Pave-Kirkens Skikke,
|
Skik-

ked vi til Paven h\em. Grundtv.SS.V.208.
FrHamm.Eirkehist.il.312. -koris, et. (he-

rald.) kors med 3 tværgrene. Sal. X. 941.

-krone, en. 1) (glda. d. s. (Mariagerleg.

376); jf. -hat, -hue) den krone (tiara), der

er tegnet paa pavens værdighed. VSO. en
fattig italiensk Landposts Søn fik den
tredobbelte Pavekrone paa sit bekedne
Boveå. Riget.'/8l913.5.sp.3. 2) O/. Bispe-
hue 2.2; zool.) sneglen Mitra papalis. LTid.
725.720. Fedders.S.L118. -krønike, en.

(foræld.) krønike, der behandler pavernes liv

(og den romerske kirkes historie). Moth.F49.
LTid.l722.Nr.l3.é. VSO.
•pavells^ «<y- ['pa'vali] {ænyd. d. s.,

oldn. påfaligr) som hører til ell. angaar
paven ell. den romersk-katolske kirke og tro;

ogs.: som minder om paven; tidligere spec:
katolsk, (ridderen sværger) at hånd er god
Catholsk . . vil og, saa lenge hånd lever,

ved saadan Pavelig Lærdom forblive. Pflug.
DP.902. (de katolske gejstlige) flattere sig

ogsaa med den Forhaabning, at de med
Tiiden skal giøre den heele Christendom
Pavelig igien.Holb.Kh.lOlO. dend Pavelig
Stoel 07. Pavestol;. LTid. 1722. Nr. 13.4.

Kirkens Fader, afført sin pavelige Pragt,
stod foran Alteret.ECAnd.1.158. paveligt
Ba.nå. Jørg. OF. 135. de pavelige, (for-

æld.) pavens tropper ell. tilhængere. Drachm.
YD.324. d Pavelig-hed, en. man er

jo . . kommen til den groveste Pavelighed
ved at vige af fra den jevne, reene og
sande Christendom. Rothe.OmHierarkiet.il.
(1779). 223. jf. I. Pave 2.i: den Pavelig-
hed, hvormed (J. C. Christensen) utvivlsomt
kan optræde. EBrand.(PoWU1921.5.sp.5).
-sindet, adj. (1. br.) som slutter sig til

paven ell. pavedømmet. S&B. D&H.
Pave-lov, en. (kirk., foræld.) lov, ud-

stedt af paven; spec. om den kanoniske ret.

Moth.P49. VSO. S&B. -lose, et. fj/". Kon-
geløse ; især hos sprogrensere) tidsrum, i hvil-

ket der ikke er nogen pave ; interregnum. Fr
Eamm. Kirkehist. II. 236. FrNiels. KH. II.

875. -magt, en. O'/". -dom,-dømme, -vældej
pavens magt og myndighed; paven ell. den
katolske kirke som magtfaktor. Om Hierar-
kiet og PsLve-Magten. Rothe, (bogtitel. 1778-
79). Hadet til Pavemagten. Brandes.XLlO.
ErErsl.16Aarh.199. -pibe, en. (jf.Ke\ser-

J)ibe; foræld.) stor hollandsk tobakspibe af
er. VSO. MO. -række, en. (jf.Konge-
række^. Bille.Italien.II.53. DanmRigHist.
1.779.

pavesk, adj. se pavisk.
Pave-soldat, en. (1. br.) soldat i pa-

vens hær. S&B.
Pavest, en. se Pavst.

Pave-stat, en. i best. f. dels (foræld.)
om kirkestaten (1.2); dels (efter traktaten med
Italien 1929) om vatikanbyen og andre un-
der pavestolen hørende bygninger og arealer

i Rom. HCAnd.VII.256. SaUXXVI.857.
-stav, en. krumstav som symbol paa pa-
vens værdighed. Moth.P49. VSO. -stol,
en. {ænyd. d. s., oldn. påfastoll) pavens høj-

sæde ell. trone; billedl., om pavemagten, -vær-
10 digheden. Schandrup.Al^. Hadrian havde

besteget Pavestolen. DanmRigHist. 1.604.
Kirkestaten afgav det faste Grundlag for
Pavestolen. ErEr8l.16Aarh.206. -sæde,
et. (1. br.) pavens og den pavelige regerings
opholdssted; ogs. om pavestolen. VSO. -son-
dring, en. (især hos sprogrensere) splittelse

afpavemagten; spec. om skismaet mellem den
romerske og avignonske pavestol 1378-1417.
FrHamm.Kirkehist.il. 320. den Pavesøn-

20 dring, der fandt Sted i Begyndelsen af

hans (o: Teodoriks) RegeriDg. FrJSiels.EH.
11.47. SaUXVIII.1010. -valg, et. {ænyd.
d. s.) valg af ny pave (som foretages af kar-
dinalerne). Holb.Eh.753. *intet Pavevalg
er gyldigt,

|
Med mindre Tydsklands Kon-

ge det st2iåldbsteT.Hauch.DV.III.62. Fr
Niels.EH.II.497. -vælde, en, et. d. s. s.

-magt. Horreb.II.279. Ottosen. VH.L176.
t Pavian, en. flt. -er. {fra ty. pavian)

30 d. s. s. Bavian (1). Moth.P49. Reiser.1.522.
Borrebye.TF.64.
Pavillon, en. [pavil'jcnii] best. f. -en

[pavil'j(Di],*(8)n] flt. -er [pavil'jcoii'ar] ell. (nu
næppe br.) -s (EPont.Atlas.II.187. Gylb.X.
235). {fra fr. pavillon, af mlat. papilio, telt,

lat. papilio, sommerfugl; jf. Paulun)
1) t telt. Reiser.1.93.

2) (foræld.) om baldakin, himmel (S.s)

olgn. CPRothe.MQ.L167. et Muskito-Net
40 eller saakaldetPavillon.HCJlf(mrad.Gt«inca-

Eysten.(1822).130.\\ (herald.) vaabenkap-
pe; vaabentelt. LTid. 1726.638. || hertil

Pavillon-seng, himmelseng m. en af tapetseri

udført himmel, der var kortere end sengen.

SaUXXI.240.
3) (mindre) bygning (oftest af træ) i

anlæg, park olgn. (ogs.: beværtningshave),
der (skal tjene dekorative formaal og) an-
vendes som lysthus, restaurant olgn.

50 (om sommeren), (en del af Amalienborg
plads) blev giort til en Lyst-Hauge . . ha-
vende i Midten en Pavillon, hvor man
kunde holde T&iel. EPont.Atlas.II.184. En
Pavillon i et Kaffehuus i Palais-Royal i Pa-
ris. Heib.Poet. VII.20L Tilsk.1920. 1.142. \\

spec. (især foræld.) om mindre forlystelses-

etablissement (i have olgn.) med optræden af
sangerinder; sangerindepavillon. Bøgh.
DA. VII.291. VidarBruun. FraSangerinde-

60 knejpernesDage.(1920).28.33.38.63ofl. hertil

Pavillon-melodi (CMøll.PF.523), -sang ('Pa-

villonsangens og Sangerindepavillonens
Period e.VidarBruun.FraSangerindeknejper-
nesDage.(1920).ll) ofl.

4) (bygn.) om del af bygning(s-kompleks).

4.1) t ^*^^« taarn ell. kuppel, det brudte
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Tag (giver) ved sine Pavillons eller For-
høyelser i Form af smaa Domer, et riigt

og ziirligt Syn. EPont. Atlas. II. 192. smst.

283(86 t*. Kikkenborgj. A.2) parti af byg-
ning, især af ornamental karakter,
som danner fremspring paa dennes fa-
cade ell. er fremhævet ved sin større
højde ell. paa anden maade. mit for Slot-

tet (o: Christiansborg), en Aabning til Ud-
kiørsel, hvis Sider ere besatte med tvende
Favmons.EPont.Atlas.il. 103. I hver af

dets (o: det bernstor/fske palæs) tre svagt
fremspringende Pavilloner førte høje Døre
ind i det Indre. AFriis.BD.II.277. Trap.*
1.333. 4.3) bygning, der slutter sig til

hovedbygning (især palæ) som tilbyg-
ning ell. sidefløj, ell. som danner en mere
selvstændig (fritliggende) del af et slots-
kompleks. Den middelste og største Pa-
villon, hvorudi Kongen gemeenlig ophol-
der sig, naar Hans Majestet paa denne
Plads {o: Amalienborg) lader Kiøbenhavns
Garnison mynstre.Thurah.Hafnia hodierna.

(1748).93. paa begge Enderne, lod man
det (o: Hirschholm slot) udvide, formedelst
tvende tilbygte Pavillons, af hvilke den
eene blev indrettet til en Slots-Kirke, den
anden til flere Gemakker. EPont.Atlas.II.
241. smst.187. Trap.*1.356. A.3) om de en-
kelte bygninger i et hospital, anlagt

efter Pavillonsystemet, der gaar ud
paa at lade et hospitalskompleks bestaa af
en række mindre bygninger (bl.a. for at hin-

dre udbredelsen af epidemier, brand). Sal.

IX.30.

5) (guldsm.) den nederste (ikke synlige)

del af en indfattet ædelsten (brillant)

(mods. I. Krone 4.5j. Hinnerup. Juv. 310.
Dragsted.ÆdleStene.(l 933).222.
Pav-imde, en. (især foræld.) kvindelig

pave; i egl. bet. kun om en kvinde, Johanne,
der if. sagnet blev valgttilpave 855. LTid.1743.
639. Bille.Italien.II.51. Sal.''XIII. 115.

\\

overf. ell. i sammenligning, sidder hun ikke
og bryster sig der i Kareten som en Fav-
indel Biehl.DQ.IV.159. Therkel Pedersen
blev en af Førerne i denne (o: de stærke
jyders) Kamp (men han) træder i Skygge
for sin virkelystne Hustru . . „Pavinden",
som hun kaldtes. JySaml.4R.V.21.
tpavisk, adj. (pavesk, LTid.1726.254).

{ænyd. pawesk, -isk, glda. pawesk (Diplo-
matariumChri8tierniI.(1856).5); jf. pavste-
lig) pavelig. Moth.P49. Rostgaard. Lex.
P32c.

II
de paviske, pavens tropper ell.

tilhængere. LTid.l722.Nr.l2.2.1726.254.
PaTSt, en. [pau'sci] ff Pavest. Rost-

gaard.Lex.P32c. — dial. (i bet. 2.2j Pavs.
Feilb. OrdbS.(Fyn)). flt -er. (ænyd. pavest,
overmodigt menneske; fra mnt. pauwst, paw-
est (jf. hty. papstj, sideform til mnt. pawes
osv. (se I. Pave); jf. pavstelig; nu næppe br.

i rigsspr.) 1) (nedsæt.) pave (I.l). Erke-
bisp og Pavst og hele Kleresiet. Ing.KE.
1.116. (det) maatte være over ti Snese
Aar siden. Folk her havde givet Skat til

hver Pavst dernede i Bom. RasmHans.M.
11.54. i et gammelt rim: *hør mig, du pavst
osv., se u. 1. Pave 1 slutn. 2) overf. (jf. I.

Pave 2) 2.1) (katolsk) gejstlig. *naar har
Pavster vel kunnet dølge

|
Den Lyst, at

Næsten for Tro forfølge, I Der evig Kio-
len særegen var, | Hvad Snit og Farve
den ogsaahar.TBruun.lv.66. 8mst.III.208.
Her satte Pavsten Monstranzen fra sig,

10 og samtalede med den anden Frater i

et forblommet Tungemaal.Frank.SM.1806.
443. Blich.(1920).Vl.l74. 2.2) i videre anv.,

dels: overmodig, opblæst person (Moth.
P49. Rostgaard.Lex.P32c), dels, i formen
Pavs (muligvis et m. Pavst ubeslæatet ord,

jf.Bavs samtjy.T^ovsif pøvs^; tyk mand
(Feilb. OrdbS.(Fyn)). 3) {jf. ty. papst,
klør es) ^ trumf-seks i styrvolt. Moth.
P49. SAJørgensen. Spillebog.^ (1802 ). 276.

20 *hvad har I at stikke med,
| som skulde

gjøre nogen ræd? | En Pavst 1 en Dus I

Grundtv.PS.IV.153. JPJac.1.288. Esp.255.
paTstelig:, adj. ['pausdali]

{jf.
ty. pa^st-

lich; afl. af Pavst; jf. pavisk ; sj., nu næppe
br.) pavelig. *pavstelig Band. TBruun.
III.135.

I. Peb, et. se Pib.
II. peb, præt. af pibe.
Peber, et ell. (i bet. 2 samt undertiden

30 (nu næsten kun m. foransat bestemmelse til

angivelse af arten, sorten) i bet. 1, 3.1^ en.

['peuar; prov. og dial. 'peu'ør] peber. Høysg.
AG.37. (nu næppe br. (skrevet) Pebber. Pftug.
DP. 488. 489. 827. 118L Pibber. smst. 540.

1108). flt. (om forsk, arter, sorter; sj.) pebre
(vAph. Nath. VI. 182.184. Drejer.BotTerm.
259. DagNyh.^y7l934.Sønd.l8.sp.2) ell. d. s.

Cfire grønne Peber. DagNyh.^^lzl935.Sønd.
16.sp.3). {æda. pipær (AM. Harp.Kr.308),

40 oldn. piparr, eng. pepper, ty. pfeffer; fra
lat. piper, af orientalsk oprindelse)

1) krydderi bestaaende af de tørrede

frugter af forsk, planter, der hører til fami-
lien Piperaceæ (især, uden for ssgr. og attrib.

forb. (se bet. 3.1j, Piper nigrum); i ssgr. (jf.
Krydder-, Neger-, Nellikepeberj og attrib.

forb. ogs. om lignende krydderi af andre
planter. Jeg drejede derpaa en Qværn
til at male Peber i.FrEorn.PM.8. At kom-

50 me Peber paa Maden. VSO. De persiske
Tæpper . . laa rullet sammen og indstrøet
med Peber. KMich.K.57. VareL.*670. ji

bil-

ledl. ell. i sammenligninger, (træets) Bark
smagte som den sterkeste Pebber. P^w^.
DP.1181. han befolkede sit Bal med .

.

juridiske Kandidater og Officerer, for
Fylds Skyld nevtrale Grosserermulighe-
der, som Peber i Retten nogle radikale
Læger. Schand.SB.130. Ogsaa politisk Pe-

60 ber findes fra Aarene før den store Re-
volution i to Yiser.VilhAnd.Litt.II.723.

2) ^ som plantenavn, om planter af
slægten Piper L. (især P. nigrum

,
peberbu-

sken) ell. af familien Piperaceæ (peberfami-
lien); i ssgr. (se fx. Frø-, Munke-, Mur-,
Musepeberj ogs. om andre planter. Funke.

XVI. Rentrykt «/5 1936 89
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(1801)11.222. Drejer. BotTerm. 259. SaV
XV1II.1020.

3) i særlige forb. 3.1) i faste forb. m. at-

trib. adj. grøn peber, (umoden) spansk

peber. I>agNyh.'Vsl935.Sønd.l6.sp.2. hel(t)

peber, fj/. Peberkornj de hele frø af pe-

berplanter. Huu8m.(1793).94. FrkJ.Sylteb.

76.83. hvid(t) peber, peber, som faas

af de modne frugter af Piper nigrum. Pflug.

DP. 480. vAph.Nath.VI.180. FrkJ.Sylteb.

76.83. indiansk CeZi. indisk. VareL.(1807).
III. 21) peber, (foræld.) d. s. s. spansk
peber. OeconJourn.1757.847. vAph.Nath.
V1.183. 1 an g (t) peber, (jf. Flue-, Lang-
peberj krydderi bestaaende af de hele, tørrede

frugtmande afPiperlongum og P. officinarum.

Pflug.DP.827. MentzO.Pl.226. rød peber,
(moden) spansk peber. BerlTid.^''kl935.Sønd.
21.sp.4. sort peber, peber, som faas af
de umodne, tørrede frugter af Piper nigrum.
Pflug.DP.489. MentzO.Pl.225. spansk pe-
ber, ^j/*. Fuglepeber samt Paprika^ kryd-

deri bestaaende af (de hele) tørrede frugter

af forsk, arter af Capsicum. vAph.Nath. VI.

183. MentzO.Pl.217. stødt peber, (jf.
Peberstøv^ peber i pulveriseret form. Huusm.
(1793).94. FrkJ.Sylteb.82. tyrkisk peber,
(nu 1. br.) d. s. s. spansk peber. OeconJourn.
1757.847. VareL.(1807).III.21. FolkLægem.
III.83. ungarsk peber, spansk peber (i

pulveriseret form); paprika. FrkJ.Kogeb.
176. FolkLægem. III.83. 3.2) forb. støde
peber i overf. anv. 1. leg ell. straf i leg,

bestaaende i, at to svinger en tredie i arme
og ben og lader ham støde mod jorden ell.

mod en fjerde, som ligger paa hænder og
knæ. Den der ejer dette Pant, han skal
støåeFebeT.Hostr.G.lll. DSt.l932..30. Feilb.

2. udsættes for bump og stød under ujævn
bevægelse, (hesten) bar høit, og for et uøvet
Blik syntes Sergeanten at støde en Smule
Peber i Sadlen. Gjel.R.l. Jeg sidder paa
Vognbunden mellem Martinus's Ben og
støder Peber. FalkBønne.PT.13. jf.: Fa-
deren tog hende op paa sit Knæ . . og
lod hende ride. — De støder s'gu Peber
med Barnet, sagde Skovrideren. jBaw^.L.
39. 3.3) forb. peber og salt (ell. salt og
peber^ i overf. anv. 1. som udtr. for skarpe,
stærke ingredienser, bidende satire olgn. „Nu
skal vi have En (o: en melodi) med Peber
og Salt I" og hun spillede en lystig En.
HCAnd.AV.llO. Du synes jeg fortjener:
Slet I Hvad? — med tre Streger under
og Peber og Sa\t\ Rode.Moderen.(1920).i.
jeg tror slet ikke, at de rigtig onde Teg-
ninger vilde passe os. I en Simplicissi-
mus kan man ryste Peber og Salt ud, for
det er et Yerdensblad. PoUVél928.11.8p.l.

jf. ndf. 1. 9. Politiet (stod) parat til at
kaste sig over ham med Strikker, men
den gamle blev som Peber og Salt da hun
saa deres Hensigt. „Pak \er.'* AndNx.PE.
11.218. 2. {efter eng. pepper-and-salt; dagl.)

dels om sort- og hvidprikket graat stof, anv.
til herretøj, dels om graat ell. (nu) blaat

bomuldstøj, anv. til sygeplejekjoler, kitler olgn.

en Dame, som . . er gaaet hjemme som
en Bodfærdig, med bare Fødder og en
Kjole af Peber-og-Salt . . mødte i Søndags
i en straalende Pragt. CBernh.NF.1.62. et

Sæt „Salt og Peber-. Pol.Vsl922.8.sp.3.
Kjole . . Bomuld, Peber og Salt. PolitiE.

KosterbU^lQl924.1.sp.l. 3.4) i <a/em. ||være
(blive) saa ond som peber olgn., (nu

10 kun dial.) være (blive) meget vred, arrig.

Moth.028. Holb.Stu.III.l. Af alle disse
var der ingen saa vanskelig, som en Theo-
logisk Student, han var saa arrig som Fe-
ber. Overs. afHolbLevned.72. Feilb. (u. ond^.

jf.: han var . . hidsig, som der var Peber
og Tobak i ham. HCAnd. V. 20. \\ være
(som) ell. (sj.) staa, sidde som (D&H.II.
75.125) peber i ens næse olgn., være me-
get ubehagelig, generende, irriterende for en.

20 Moth.P49. (bibelens) Lærdomme ere som
Peber i Eders høytstikkende Næser.Argus.
1771.Nr.40.3. KMads.(KunstmusA.1915.44).
følgende ondskabsfulde Notits . . har prik-

ket Kammerherren som Peber i Næsen.
Beumert.LT.11.10. OrdbS.(Fyn). \\ ønske
en (der)hen, hvor peberet gror olgn.

{jf. ty. einen hin wiinschen, wo der pfef-

fer wåchst, einen ins pfefferland wiinschen,
og lign. udtr. i mnt., holL; dagl., spøg.) øn-

30 ske en langt væk, pokker i vold. gud give I

du varst som peber vokser.Moth.P48. VSO.
Gid alle de Bøger vare Fanden i Vold
og hvor Peberet voxer (Biehl.DQ.1.38:
paa Bloksbierg). Lieb.DQ.1.32. *„de hel-

lige Tre" send did, hvor Pebret gror.
Drachm.DJ.il. 350. Pont.FL. 556. \\ det
koster peber (Feilb.) ell. 6.er er peber
paa (Moth.P48. D&E.), 07- peberdyr, peb-
ret; nu næppe i rigsspr.) det er meget dyrt.

40 Peber-, i ssgr. af Peber 1 (ell. 2), fx.
(foruden de ndf. medtagne) Peber -afkog,
-agtig, -bælg, -dyrkning, -handel, -plan-
tage, -produktion, -smag, -sort, -stilk ofl.

-agurk, en. (kog.;l.br.) især i flt., om
smaa agurker, nedlagt i eddike med salt, peber
og andre krydderier; sure agurker. VareL.*9.
-bod, en. (jf. -kræmmer, -svend 2 samt
Krydderbod; foræld.) urte(kræmmer)bod;
om hansekøbmændenes boder: CBemh.V.64.

50 -bnddike, en. (jf. -bøsse, -daase; foræld.)

buddike med peber. Ing.EM.1.32. -bnsk,
en. Sf 1) d. s. s. -plante. VareL.(1807).IL
287. SaUXVIII.1020. 2) (sj.) d. s. s. -træ 2.

Sal.XIV.144. HavebrL.H.199. -bøHse, en.

(jf. -buddike, -daase j bøsse (I.I.2) til at strø

peber paa maden med. Moth.P50. Huus-
holdn.(1799).ni.78. der manglede en Pe-
berbøsse i Flat de ménagen.jVJens.H.61.
m. henblik paa den undertiden brugte skik

60 at give ugifte kvinder (pebermøer) en peber-

bøsse paa deres 30-aars-fødselsdag : faa pe-
berbøssen, (1. br.) fylde 30 aar. \\ (spøg.;

sj.) pengepung. Han har maaske ikke Pe-
berbøssen i Orden, det Fuseldyr. F^er^-
strøm.Tjep.(1912).80. -daase, en. (nu især

dial.) peberbøsse. KomGrønneg.III.96. VSO.
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MO. Feilb. -dyr, adj. (jf. w. Peber 8.4;

nu kun dial.) meget dyr; urimelig dyr; peb-

ret, hvad de (d: antikvarerne) har at gamle
Editioner er peber-dyrt Elevenf.BJ. 106.

Feilb. -frerken, en. (sj.) d. s. s. -mø. jf.

-stand: *det værste, man kan tænke,
|
Er

dog Peberfrøkenstand. Bøgh.III.263.

-fiijH^l, en. \ peberædende sydamerikansk
skrigefugl af familien Ramphastidæ; tukan.

Ba/f.(1784).297. KLars.Ci.57. -fi:esel, en.

(nedsæt., sj.) d. s. s. -svend 3. Wied.E0.22.
-græs, et. (ænyd. d.s.i bet.l) ^ 1) (jf.

Vandpeber; nu næppe br.) bidende pileurt,

Folygonum hydropiper L. Moth.PSO. Rost-

gaard.Lex.P33b. 2) (sj.) blaatop, Molinia
cærulea Moench. Bentzien. Anvisning til at

binde Buketter. (1863). 18. -has, et. {efter

holl. peperhuis(je); nu kun dial.) kræmmer-
hus (2). FrHorn.PM.8. Hubertz.Ærø.(1834).
250. MDL. Feilb. -hylster, et. (kog.)

den hele frugt af spansk peber. HanneKnud-
sen. Krydderplanter. [1916]. 33. Fiskerand
med spanske Peberhylstre. TidensKvinder.
Viil932.36. -jomfra, en. (sj.) d. s. s. -mø.
Rahb.Tilsk.1797.813. -kag^e, en. {ænyd. d. s.;

især bag.) krydret (honning)kage. Nørnber-
ger Peberkager, Kogeb.(1710).175. JacBir-
cherod.R.15. Green.tJR.155. *Moer har Pe-
berkager ba^t. [JKrohn]. PetersJul. [1866].
I.V.3. Bageri. The og Peberkager. JacPa-
ludan.UR.99. -kaffe-træ, et. % palmen
Hyphæne thebaica Mart., hvis frugters smag
minder om peberkager. MentzO.Pl.l31. f
•kant, en. i best. f. d. s. s. -kyst. Reiser.

IIT.3. -korn, et. {æda. pipær korn (AM.),
oldn. piparkorn) I) om (hvert af) de enkelte

(hele) frø af peberplanter; tidligere ogs. koll.

om peber (1). Denne Dag indtoge (skibene)

noget lidet Peberkorn.Reiser.1.297. to Fade
Guineiske Peberkorn.sws^.^iO. han (havde)
drukket en dygtig Snaps med Peberkorn
i. FCaillerup.EnSynder.(1850).104. FrkJ.
Kogeb.84. i sammenligning: disse Paaskrif-
ter skulde gøre deres æggende Virkning
som Peberkorn paa den rent kunstneriske
Skildring af Personen. JLan.^e.J/1.177. I

de smaa Æg kommer der Menneskekyl-
linger mindre end et Peberkorn. KMich.
B.72.

II (jf. Korn 7, III. Gran 3; sj.) om
meget ringe del; (mindste) smule, jeg (har)
ikke . . lagt dem et peberkorn i vejen.
Rørlyk.QP.134. 2) {jf. holl. peperkoren;
nu næppe br.) om de mørke pustler ell. plet-

ter, der fremkommer ved visse farlige syg-
domme (pest); ogs. om linseplet olgn. Hrz.
yiI.21(seu.lÅxise 2.i). Mansa.Pestenl710.
(1842).246. -kræmmer, en. 07- -bod,
-svend 2; foræld.) person, der sælger kryd-
derier; urtekræmmer; spec. om de hanseatiske
købmænd. Holb.DE.1.774. Ing.KE.II.104.
EdErslev. Jylland. (1886). 306. -kvinde,
en. (sj.) d.s.s. -mø. HBrix.fNatTid.''Iil924.
Aft.7.sp.3). -kværn, en. (jf. -mølle; nu
især dial.) lille haandkværn ell. morter, hvori
peberkornene males ell. stødes (og som frem-
bringer en ensformig snurrende lyd). Cit.

1707.(AarbPræstø.l925.89). VSO. Feilb.BL.
56. ÉrOrundtv. LK.30. \\ talem. munden
faar ell. løber paa ham som en pe-
erkværn olgn., han snakker ustandselia;

munden staar ikke paa ham. saa snart de
(0: kvinder) har faaet dette brendte Die-
velskav (o: kaffe) i Livet, begynder Mun-
dene at løbe paa dem som Peberqverne.
Holb. Bars. 1.6. We8S.Anno.54. Aakj.FDD.

10 190. -kyst, en. (jf. -kant; geogr.) i best.

f. navn paa del af Øvre Guineas kyst (hvor-

fra man faar malaguettapeber (paradiskorn)).
EdErslev. Jylland. (1886). 309. Sal.'^X VIIL
1022. -land, et. (,//". -kyst samt holl.pe-
perland; sj.) land, hvor der produceres pe-

oer; spec. om Ostindien. LTid. 1728.314.
•mynte, en. [peuar'mønia] 1) Sf mynten
Mentha piperita L., hvis æteriske olie an-
vendes i medicinen, til likør, bolsjer olgn.

20 Aaskow.A.14. JTusch.145. *Hvorhen, Sig-
nor Dottore? | Med Hastværk han sig

skyndte;
|
Den hele Gade lugter

|
Endnu

af FebermyTite.Aarestr.SS.III.121. MentzO.
PI.211.

il
hertil (især yf) Pebermynte -olie

(den æteriske olie, der udvindes af peber-

mynte. VareL.^672) og betegnelser for produk-
ter, indeholdende denne olie : -draaber (VareL.^

673), -kage (Tychsen.A.I1.608. MentzO.Pl.
211. d. s. s. -pastil^, -kamfer (0: mentol. Pa-

30 num.470), -pastil, -spiritus ( VareL.'^795),

-stang (AndNx.LK.152), -sukker (VareL.*-

210), -tinktur (VareL.^759), -vand (PalM.
IL.II.334) ofl. 2) sukkerpastil, som inde-

holder pebermynteolie ; pebermynte-kage, -pa-

stil. MentzO.Pl.211. Hun graver en lille

Pose med franske Pebermynter op af sin

Haandtaske.jBwc/i/i.S'P.5i. 3) (sj.) spøg. om-
dannelse af Pebermø. I to gamle peber-
mynter. Svedstrup.EG.il. 321. -mælke-

40 hat, en. (jf. -svampe Si» den giftige mælke-
hat Lactarius piperatus Scop. (der har en
skarp, bitter smag). Sal.VII.722. -me, en.

{dannet efter -svend; jf. -mynte 3 samt -frø-

ken, -jomfru, -kvinde, -pige; spøg. ell. ned-
sæt.) ældre, ugift kvinde; gammel jomfru.
TBruun.III.135. Rahb.Tilsk.1797.123. det
ny Ord Pebermø, som adskillige uden
Nødvendighed have villet skaffe Borger-
ret i vort Sprog. KbhSkild.1811.20. PalM.

50 U.252. en syrlig Pebermø er Leonore
(0: i „Den vægelsindede").Pol.^/iol920.5.sp.5.
Feilb. OrdbS.(Sjælland), -mel le, en. (kog.)

d. s. s. -kværn. Moth.P50. vAph.(1759). Po-
litiE.KosterbU^l9l925.4.sp.l. || som nedsæt,

personbetegnelse', han (kan) spare sig, den
Pebermøile (0: om PAHeib.), at skrive fle-

re Comedierl CarlGandrup. SpotterensHus.
(1928). 50. -ned, en. {ænyd. d. s., ty. pfef-

fernuss) 1) lille rundagtigt stykke bagværk
60 omtr. af størrelse som en hasselnød, især brugt

som juleknas. Pipperkari . . heedte en gam-
mel Kierling i Byen, som soldte Peber-
Nødder. Holb.Uaa.L5. Kogeb.fl710).175.
*over hver en Gjæst en Flod der regner

|

Af Pebernødder, Julebrød og Kleiner. Pal
M.IV.18. (H.C.Andersen kunde) glædes
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over at vinde en Haandfuld Pebernødder
i Gnav. Reumert. HCAndersen som han var.

(1925).92. II
talem. (T): vi handler ikke

med pebernødder olgn., vi handler ikke med
smaating; det drejer sig ikke om smaasummer.
Nathans.MP.294. 2) (1. br.) i fit, om slag

ell. stød med knoerne; nødder (se I. Nød 6).

GJørgensen.HøjtHumør. (1 932). 63. -olie,
en. ifagl.) æterisk olie, fremstillet af sort

peber. VareL.^759. -peng^e, pi. (foræld.)

penge, som en militær afdeling fik udleveret

til at købe peber for, der brugtes imod møl i

munderingssager, dækkener olgn. MB.1816.
502.1829.8. •pis:e, en. (sj.) d. s. s. -mø.
Argu8.1771.Nr.41.4. -plante, en. (jf.
-busk 1, -ris 1, -træ 1) 2( plante, af hvis

frugt man faar peber; spec. om Piper ni-

grum L. S&B. MentzO.Pl.224. -ris, et.

(nu næppe br.) ^ i) d. s. s. -plante. vAph.
Nath.YI.181. VSO. S&B. 2) (sj.) d. s. s.

-træ 2. vAph.(1759). -rod, en. {æda. pi-

]}diTioi(Harp.Kr.309)) ^ den dyrkede plante
Cochlearia Armoracia L., hvis rod har en
skarp smag; ogs. om selve roden (Tode.NH.
161. MentzO.Pl.l87. reven peberrod. Apot.
(1791).86. FrkJ.Kogeb.180). JTusch.151.
Warm.Frøpl.241. vild peberrod, (dial.)

d. s. s. Peberurt. JTusch.l26(Falster). \\ her-

til ssgr. m. Peberrods- (sjældnere Peberrod-,

fx. Peberrodblade. JVJens.HF.113. Peber-
rod-Smør. FrkJ.Kogeb.179. Peberrod Saus.
IIuusm.(1793).134. se ogs. ndf. 1.45), fx. (især
gart.) Peberrods-dyrkning, -plante (MentzO.
Pl.187) og navne paa redskaber, der anven-
des ved dyrkningen, som -jærn, -pind, -ske
(FBruun.Urtegaarden.(1901).36);(isærkog.:)
-kød (o: kogt (okse)kød med peberrodssovs.
Eolb. Ligbeg. Ise. Schand.F.236), -saft, -sa-

lat, -smør (o: smør, der er rørt sammen med
reven peberrod), -sovs (o : sovs, tilberedt med
peberrod) og (nu næp^e br.) -vin, -øl (o:

vin, øl med peberrod i. Apot. (1791). 87f);
endvidere kan nævnes -taarer (nu næppe br.

:

uægte taarer; krokodilletaarer. Tode.V.46) og
Peberrod-træ (o: det tropiske træ Moringa
oleifera, hvis rod smager (og anvendes) som
peberrod. MentzO.Pl.163). -ror, et. (fagl.)
bambusrør med smaa, skarpt fremspringende
ledknuder, anv. til stokke, piberør olgn. CollO.
YareL.^67. -sots, en. (kog., nu næppe
br.) sovs, (bl. a.) tilberedt med peber. vAph.
(1759). S&B. -stand, en. ^j/". -frøken-
stand, -svende -stand; 1. br.) ugift stand.
Graah.PT.I.109. *Dog ei Blomster kun
og Frugt,

I
Torne selv den (o: ægtestan-

den) bærer . . | Ak I men Peberstanden
og

I
Har sin egen Plage. Heib.PoetIX.340.

-stov, et. (fagl.) fint malet peber ell. af-
fald herfra. VareL.(1807).II.289. VSO.
SaVXVIlI.1021. -svamp, en. ^ (nu
næppe br.) d. s. s. -mælkehat. DiætLexII.
205. -svend, en. {glda. pebersven (i

bet. 1); om ordets bet. se HistTidsskr.8M.II.
60) 1) t omvandrende, ugift kræmmer, som
drev smaahandel med forsk, ting (oprindelig
især peber). Inderster, Pebersvenne og

Tienistefolk.i)L.^—^5—i. Moth.P50. Pe-
ber-Svende eller ledige Karle, som hverken
ere boesatte eller tiene i Aars Tieneste.
Forordn. ^^/i^1746. VI. §4. \\ ogs. : urtekræm-
mer ell. (urte)kræmmer8vend. *De Vahrer
(o: rosiner, sukker olgn.) icke jeg mis-
unde nogen skal. |

Det skiøne Maver gir,

skiønt Liberi paa Hænder.
| Paa Fnat en

Pebersvend og Skredder man jo kiender.
10 Eolb.Paars.340. MDL. 2) (jf -bod, -kræm-
mer samt Garp; foræld.) betegnelse for de
som regel ugifte bestyrere af hanseaternes
butikker og kontorer; faktor; udligger. EPont.
(KSelskSkr. VII.207). Da Peberet udgjorde
den væsenligste Artikel i deres (o: de frem-
mede handelsbetjentes) Speceriboder, kald-
tes de i Almindelighed Pebersvende, vel
ikke uden spottende Hensyn paa deres
vrantne PivieMgheå.Ing.KE. 11.112. HC

2Q And.VlII.99. jf.: *gierne vilde disse Pe-
bersvende (o: de hanseatiske købmænd)

\

Beherske Nordens Handel. Oehl.DM.16. 3)

(jf. -gesel, -mø; især spøg. ell. nedsæt.) æl-

dre, ugift mand; gammel ungkarl. Sort.Poet,

88. En middelaldred Mand, som var Peber-
Svend . . blev engang af sin Ven opmuntret
til at begive sig udi Ægteskab. Holb.MFbl.
12. Philets Forslag om Pebersvendene.
Ew.(bogtitel.l771). denne Pige maatte jeg

30 vinde, eller døe som Pebersvend. G^Z6.
(1849).III.162. „Jeg er ikke Pebersvend.
Ungkarl, om jeg maa be'." — „Ungkarl har
været. Pebersvend skal til at være.^Esm.
11.32.

II
hertil ssgr. som pebersvende-agtig,

-alder (Han var nu 34 Aar og nærmede
sig saaledes Pebersvendealderen. i2icAPef.
Kingo. (1887). 92), -bolig, -hjem, -liv, -stand
(Oehl.(Molb.Athene.I.305). j/.Peberstand. nu
næppe 6r.; Pebersvends-: Gylb.XII.159),

40 -særhed (Hrz.XVIII.297), -tilværelse ofl.

samt (nu næppe br.) Pebersvenddom (o:

det at være pebersvend. Tode.V.46. Bagges.
1.147). -svenderi, et. (afl. af -svend 3;

J/". -stand; sj., nedsæt.) liv(s-førelse) som pe-
bersvend, det siger jeg, at Svigerdatteren
skal være der før Aar og Dag; jeg vil

ikke have noget FeheTsvenåerLHCAnd.
IV.251 (jf.sa.SS.V.196). kvindeligt Peber-
svenderi og hysterisk Erotik. Bønnelycke,

50 (PoV^U1920.7.sp.6). -svendet, adj. (sj.)

adj. til -svend 3: pebersvendeagtig. S. er
lidt af en Særling, faamælt og pebersven-
det. VortLand.^ynl898.2.sp.2. -te, en. (sj.)

te med (stødt) peber i. Maven var daarlig.

Han havde prøvet baade Peber-Te og
SennepskoTn.Pont.DR.IV.145. -træ, et.

(glda. d. s. i bet. 1) ^ 1) (nu 1. br.) d. s. s.

-plante. Moth.P50. vAph.Nath.V1.180. VSO.
2) almindelig kælderhals, Daphne mezereum L.

60 (hvis bark har en brændende smag; jf. Pe-
bertræbark. FolkLægem.III.83). Viborg.

Pl(1793).78. Funke.(1801).II.143. Warm.
Frøpl.299. *det lysrøde duftende Peber-
træ. i2ør^.GZ^.i54. 3) især i forb. peruansk
pebertræ, om den i Sydamerika voksende
busk Schinus molle L. vAph.Nath.V1.187.
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Sal?XXI.l. t -nrt, en. ^ 07- vild pe-
berrod u. Peberrod) strandkarse, Lepidtum
latifoliumL. vAph.Nath.VI.189. JTu8ch.l26.
pebet, perf. part. af pibe.
peble, V. se pible.

Pebling, en. ['peulen ; ogs. 'peCOblen,

ipæulen] flt.-e(Rein.S08. Blich.(1920).XIV.
151. Wmth.VIII.236. Bøgh.JT.248) ell. -er

(Holb.DH.L108. Orundtv.Udv.V.22. PMøll
1.154. TroelsL.^XIV.211. Feilb.). {glda. (i

bet. 4:) pebling, pæpling (Molb&NMPet.
Dipl 32.316), pæffling (FLaale.nr.ll85);
vist egl. et ord m. grundbet.: noget, der er

lille og rundt (jf. øst-sv. dial. påppling, klø-

ver), afl. af jy. peble, kurre paa garn, sv.

dial. pepla, knop, lille, rundt ekskrement, jf.
ty. dial. (svabisk) poppel, poppele, bebbele,
garnnøgle, knude, kugleformet frugt, lille men-
neske ell. dyr; sml. ogs. II. Knebel, I. Knevel
(samt jy. knebling, se Feilb.) 1) (dial.) om
forsk, ting, der har form som smaa kug-
ler; fx. om suppeboller: Skatteåraveren.1885.
11.221. om pebernødder: OrdbS.(Taasinge).
om dyrs ekskrementer: Feilb. 2) (jf. I. Duk-
ke 4, Dværg 3 samt Knægt 6.2; bygn., især
dial.) betegnelse for de korte lodrette tøm-
merstykker i bindingsværk (mellem fod-
stykke og løsholt ell. mellem løsholt og rem).
6ecMag.I.62. MDL. HZangenberg.Da.Bøn-
dergaarde.(1925).72. Trap.^Vl.372. 3) (dial.)

lille dreng; lille fyr. Peblingerne kun-
de begynde at støtte paa Benene og æde
Skeemad. FMøll.I.lSå. vi sige endnu i Ta-
lespr.: vil den Pebling lære mig. Levin.
Rietz.518(skaansk). Feilb. OrdbS.(Fyn). jf.
F eblingetiå. Ing.PO.II.98. 4) (foræld.)
betegnelse for eleverne i latinskolen
(som tillige medvirkede ved kirkelige hand-
linger), hvo veed, om der ikke endnu
kand under Skole -Støv ligge skiulet en
ung Pebling, som er beskikket at blive
et Riis for FrsinkTig.IIolb.Heltind.1.265.
naar Cantoren intonerer vel, har Peblin-
en godt ved at treffe Tonen. Biehl.DQ.
11.229. *Der sidder paa sit Katheder,

|

Blandt Peblinges skjælvende Flok,
|
Mo-

narchen, som Rector header. Blich.(1920).
XIV.151. *I Skovklosters Haller, |

Hvor
Munkebrødre sang,

|
Der Peblingen van-

drer
I
Sin tunge SkolegSing.Winth.ND.44.

TroelsL.^XIV.211. \\ talem. begynd med
lidt; lær peblinge at skrive. Eein.SOS. Mau.
7336. en klattet fole kan blive en hest,
en fattig pebling kan blive en præst olgn.,

se u. Fole. || hertil bl a. Peblinge -dragt
(Biehl.Cerv.LF.I.304), -kjole ('Pebling-:
Holb.Metam.49), peblingenes dragt, der min-
dede om en præstekjole; samt Peblingesøen
som navn paa en af søerne i Kbh. (1615
Peblingsøe (KbhDipl.1.592); grunden til

navnet uvis; se OlufNiels.Kbh.I.271. HistM
Kbh.2R.in.352. jf. ogs. Both.Kjøbenhavn.
(1865).278) Trap.^L763.779. (han) kand
udregne . . med Griffel og Blianspen hvor
mange Draaber der er i Pebling Søen.
Eolb.Stu.I.ll.

f

pebre, v. ['peura] -ede. (cenyd. pibre,
olan. pipra, eng. pepper, ty. pfeifern; afl.

af Peber) 1) komme peber paa ell. i;

spec: krydre (mad, bagværk olgn.) med
peber, pebre madden. Moth.PSO. VSO.
En meget let Mayonnaise . . sødes en
Ubetydelighed, pebres let og hældes over
Salaten. EMode.JM.59. især i part. pebret
brugt som adj.: Moth.P50. pebrede og

10 upebrede Nødder, Kager og alskens Knas.
Roivel.Høgholt.(1868).12. Biksemad, godt
^ebret.JacPaludan.UR.245.

|| (jf. ind-, ned-
pebrej overdrysse (tøj, pelsværk olgn.) med
peber som værn mod møl. Gardiner . . laa
omhyggelig pebrede i store Kamferkasser.
Riget.''y6l913.7.sp.l. Vaaren er inde. Kjø-
benhavnerinderne pebrer det kostelige
Skindtøj ned. Pol.Vil914.2.

\\
(landbr.) an-

bringe ingefær (ell. peber) som pirringsmiddel
20 i hestens endetarm for at gøre den livligere

under mønstring. LandmB.iII.430. LanabO.
IIL667. 2) (1. br.) oversaa; overdrysse;
overdænge; spec: gennemhulle med projek-

tiler ; ramme med hagl- ell. kugleskud. Jeg
har et net Gevæhr . . og min Herre har
et . . bredt schweizer Sværd; og (viskai)
pebre dem og hugge dem i Skiver. Skuesp.
X.255. Egentlig burde der altid være en
Doktor med (o : paa jagt) . . Naa, der bli-

30 ver vel Ingen „pebret". Gjel.RS.II.21. En
ung Mand, hvis Ansigt var pebret med
Filipenser .. rejste sig.Pol.^Vil928.21.8p.
2. jf.: Mitraljøsen .. gennempebrede
Hovedgaden i Loos uafbrudt og grundigt.
Rørd.8F.129. 3) (især (D) overf.: krydre (3);

især: iblande, isprænge noget skarpt,
bidende, skrapt, man har opdaget, at

det blotte Hyklerie var . . noget flaut i

sig selv, og at det altsaa maatte pebres
40 noget for at faae en forhøiet Smag. Rahb.

Tilsk.1792.272. Hun bar Nyheder fra Huus
til Huus, vidste at pebre dem med den
behørige . . Ondskab. CBernh.NF.IV.247.
den sunde Moral, der pebrede Landar-
bejdernes Snaps og Byarbejdernes Bajer.
Hørup.II.315.

II
part. pebret brugt som

adj. *mangen . . saltet Spot og pebret
Glose. Bagges.SkR.186. (fra det sentimen-
tale) gik man til det Pebrede, faldt ind i

50 lutter Røver- og Ridderhistorier. HCAnd.
n.274. HBrix.VGD.40. 4) part. pebret
brugt som adj. i videre anv. 4.1) (nu især

dial.) om person: skrap; kras; arrig, lad
De nu være at komme Peber paa Jom-
fruen, for hun kan være pebret nok i

Forvejen. Hostr.G.lOO. Feilb. jf. Pebermø:
„Min Broder er en Satirikus, og han
siger, at der skal brav spansk Peber paa
Satiren, om den skal smage godt." . . „Saa

60 ligner jo Satiren en gammel Jomfrue, siden
den er saa pebret?"" PAHeib.Sk.L218. 4.2)

{ty. gepfeffert, nt. pepert; jf. peberdyr samt
u. Peber 3.4; dagl.) meget dyr. VSO. 'Smør-
ret er pebret . . | for hvem, der har sat Bo.
Ploug.1.151. Priserne paa disse Snurre-
piberier er ret pebrede. Strange.NS.82.
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Pedal, et (i bet. l.i: Moth.PSO. JBa-
den.FrO. Drachm.KO.87. EFunumB.ML.
512. nu 8j. i bet. 1.2 : Geb.Mu8K.95. Mu-
sikL.II.lSl. nu sj. i bet. l.s: MusikL.I.

321) ell. en (i bet. 2-3; sj. i bet. l.i: EPont.
Men. 11.101. Hallager. 135. VSO. D&H.
i bet. 1.2: Chievitz. FG. 115. HPanumB.
ML. 300. i bet. 1.3: HPanumB.ML. 218).
[pe'da'Z] flt.-er. {fra w/a<. pedale, intk.til

lat. pedalis, adj. til lat. pes (gen. pedis^,

fod; jf.
Fod, Pjedestal) I) J^ (del af)

mekanisme paa forsk, musikinstrumenter,

der trædes med fødderne. 1.1) paa orgel:
klaviatur til bastonerne, der nedtryk-

kes (spilles) med fødderne; fodklaviatur;
ogs. (jf. Pedalflygel^ om tilsvarende kla-

viatur paa visse klaverer. Moth.P50. Musik
L.(1801).192. Pedalet (paa orglet) om-
fatter 2V2 OktsLY. HPanumB. ML. 512.

\\

stum pedal, (1. br.) pedal (paa orgel tii

øvelse), der ikke giver lyd. D&H.
||

(ikke i

fagl. spr., jf. dog Kombinationspedal^ om
fodklaviaturets enkelte taster; pedaltan-
gent, et Orgel paa 28 Register og 8 Pe-
daler. Borrebye.TF.173. billedl: alle Peda-
lerne paa (tordenens) Orgel a.The\åe.Schand.
TF.1.193. 1 .2) indretning paa klaver til dæmp-
ning ell. forstærkning af lyden; som kolL:

Meyer. ^ jf. HPanumB.ML.539; nu især om
de enkelte fodtrin (paa moderne klaverer of-
test: to), hvormed man forlænger, dæm-
per ell. forstærker tonerne. VSO. Chie-
vitz.FG.115. MusikL.U.181. spille med
stærk eller svag Pedal. D&H. billedl. : Hertz
selv er bleven ældre, men hans Pen er
den gamle. Hans Instrument er det sam-
me; det har ikke tabt nogen Tone, der
engang var os kær; maaske bruger han
nu Pedalen lidt mere end tilforn. Brandes.
1.529. 1.3) (jf. Pedalharpej om indret-
ning paa harpe (Meyer.^ MusikL.I.321)
ell. (nu navnlig i ikke-koll. anv.) om de (7)
fodtrin paa harpe, ved hvis nedtryk-
ning instrumentet omstemmes (gennem
forkortelse af strengene). HPanumB.ML.
218f. 2) betegnelse for (hvert af) de to fod-
trin paa cykel, ved hvis nedtrykning
cyklen drives frem. IdrætsB.1.392. han
længtes hjem . . og traadte kraftigt i Peda-
lerne. AndNx.PE.IV.152. (der) køres paa
Fortovene paa Cykle — eller staas paa
Pedalen. FrederiksbergBladet.^V^l 934.5.sp.3.
3) i^ om forsk, fodtrin, hvorved en me-
kanisme sættes i gang ell. udløses; fx.
paa automobil: imellem Motor og (gear
er) indbygget en saakaldet Friktionskob-
ling, der kan udløses ved en Pedal. SaZ.^

VIL36L j)

tomobil). BerlKonv.IL128. ^S ta r t ( e') p e d a 1.

XVIL361. jf. Bremsepedal (paa au-

Motorkør.58.
\\
paa slagmaskine, jf. Han-

nover. Tekstil.II.439.
II
paa (træde)symaskine.

Bare træde Pedalen. CFMortens.EF.223.
4) {ty., eng. d.s.; sj., spøg.) om fødderne;
koll.: hans Pedal duer ikke. JBaden.FrO.
i flt. : være klam paa Pedalerne. Meyer.

^

Pedal-, i ssgr. foruden de ndf. anførte

kan nævnes: 1) (især J") til Pedal 1: Pedal-
brug, -mekanik, -register, -skiftning, -træk.

2) (især fagl.) til Pedal 2: Pedal-gummi,
-kugle, -omdrejning, -omgang, -tacdbjul.

-aksel, en. [2] 1) aksel, som pedalen
drejer sig om. ldrætsB.1.392. 2) d. s. s.

Krankaksel. OpfB.^11.49. -arm, en. [2]

(jf. -stang samt I. Krank 1^ krumtap,
som forbinder pedalen med krankakslen.

10 OpfB.Ul.45. pedale, v. [pe'daCyla] -ede.

{jf. eng. pedal; af Pedal (2); sj.) bruge pe-
daler); spec. (især spøg.): cykle. JyllP.-^/i

1928.5.sp.3. Saa pedaler hun af Sted. Dag
Nyh.^^hl932.9.8p.5. Pedal-flygel, et.

[l.i] J" klaver forsynet med fodklaviatur (som
paa orgel), især anv. ved forstudier til or-

gelspil. Sal.Xiy.148. HPanumB.ML.539.
-harpe, en. J" harpe med pedaler (l.s)

til omstemning. LTid.1729.642. HPanumB.
20 ML.218. billedl: (Ewalds) Harpe var en

Davidsharpe, ikke en Pedalharpe; men
derfor kunde han ogsaa kun spille i een
Tonesiit.Heib.Pros.lv. 434. -rar, et. [2]

metalrør, som omslutter pedalakslen (1).

IdrætsB.1.392. -slag, et. [2] (fagl.) hel

omdrejning afpedalerne. Cyclehb.23. OpfB.^
11.57. -stang, en. [2] (nu sj.) d. s. s. -arm.
Cyclehb.99. -tangent, en. [l.i] J" tangent,

taste, paa et orgels pedal. Biogr.Haandleks.
30 IL(1923).63L -værk, et. (foræld.) pedal

(l.i) paa orgel. MO.
Pedant, en. [pe'dan'rf] (f m. (pseudo)-

lat. form Pedantus. Holb.Tyb.lL2.V.6. f m.
ital. form Pedante. LTid.1739.669). flt.-tr

ell. t -ere (vAph.(1759)). {(gennem fr. pé-
dantj fra ital. pedante, skolemester; maaske
besl. m. Pædagog; især ©) person, der
lægger stor vægt paa ell. (nu næppe br.)

ynder at prale med (unyttig) boglig viden
40 (tidligere især som modsætning til den prak-

tiske, mere alsidigt orienterede verdensmand);
spec. om lærd, der lægger overdreven
vægt paa detailler, men er uden sans for
overblikket ell. helheden; ogs. i videre anv.:
person, der hænger sig i uvæsentlige
smaating ell. smaaligt følger visse regler,

formaliteter olgn. Sort.(SamlDanskeVers.^VL
195). *Meen I, Soldater og ej være kand Pe-
danter,

I

Saavelsom lærde Folck.^o/6.Paar.9.
50 540 (jf. sa.Ep.1.63). Jeg (o: rektor) fandt
mig nu kaldet til at intervenere ; dog ikke
for at straffe Disciplenes „Friheder" dem
den gamle Pedant (o : en lærer) jo selv var
Ophavsmand til. Blich.(1920). XXIV. 125.
dette er netop Kjendetegnet paa Pedanten,
at han skjænker det Tilfældige en Vigtig-
hed, som om det hørte med til Totaliteten.

Heib.Pros.I.251. VilhAnd.L.1.18. \\ (jf. pe-
dantisk 2 slutn.; nu næppe br.) person, der

60 er gammeldags m. h. t. paaklædning. Holb.
Jean.IV.6. Pedanteri, et ell. f en (Moth.
P50). [pedancZa'ri-'] flt. -er. {jf. fr. pédan-
terie, ital. pedanteria; til Pedant; især GJ)

handling, opførsel, tænkemaade, som
er karakteristisk for en pedant; ogs.

om uvæsentlige smaating, smaatterier olgn»
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*Intet Hexeri jeg finder derud i (o: i ekaer-

citsen), |
Sær, naar borttages det som er

Pedanteri. |
At slaae paa Tasken med den

højre Haand tillige,
I
Og andet Lapperi.

Holb. Paars. 339. det staar saadan Mand
som Herren icke an at giøre Vers, og at

være Autor eller bemænge sig med noget,
som lugter af Pedanterie. sa.7t/6J/.^. (hans
visdom) er opfyldt med unyttige Pedan-
terier. Clitau.FT.Fort.l. vi (ser kvinderne)
undertiden lærde indtil Pedanteri, og un-
dertiden naive indtil Gaasethed. Chievitz.

FGJ66. (min fader) fandt, at det var et

dumt Pedanteri at straffe en saa uskyldig
Ting som Tobaksrygning med Prygl og
Stu earrest. Schand. 0.1.76. Plesner.Sneedorff.

(1930).151. jf.: du har godt af engang
Imellem at ryste Støvet af dig og rense
dig for dine Embeds-Pedanterier.ITr^:.
IV. 268. pedantisk, adj. [pe'dan'dis^]

(især tD) adj. til Pedant. I) om person:

som har de for en pedant karakteri-
stiske egenskaber. Den eene (frier er)

noget narragtig og den anden Pedantisk.
Eolh.Tyh.llI.l. pedantiske Lærere. i'i<;.

(1914).1V.248. vi Danske . . er for pe-
dantiske, for pernittengrynsa gtige. Ti/sfr.

1915.11.839. jf.: (læreren havde) trods al

Pedantiskhed meget Lune. Poiy41934.
3.sp..2. 2) om ting og forhold: som er ka-
rakteristisk for, staar i forbindelse
med en pedants væsen og tænkemaade.
*(han) kand ey for dend

|
Pedantiske Stu-

dering . .
I

Faa stunder en Forkering |
at

slaae. Sort.Poet.38. her er saadan underlig
Lugt inde, her lugter saa Pedantisk, saa
Latinsk, saa Græsk. Holb.Tyb.III.5. (skole-

mesteren) giør en Pedantisk Complement.
saJul.l2sc. Tale pedantisk (o: udkramme
skolevisdom).vAph.(l?64). Arbejdet passede
han pedantisk. AndNx.PE.IV.82. jf.: Om
Aftenen var der et landligt upedantisk
BsL\.EudBay.EP.I.192.

\\
(nu næppe br.)

om klædedragt: gammeldags; smagløs. VSO.
Pedel, en. [pe'dæl'] ftt. -ler. {ænyd. d. s.;

fra mht. pedell, bedell, universitetstjener,

retsbud, af mlat. pedellus, bed ellus, bidel-

lus, laant fra oht. bital, bitel, frier, tals-

mand, tjener, sa. ord som oldn. bidill (jf.
L Bejlej; til V. bede; sml. Bøddel; univ.,

skol.) funktionær ved universitetet, hvis

hverv bl. a. bestaar i at meddele forelæsninger,
disputatser olgn. (ved Kbh.'s universitet fra
1916 afløst af Universitetsfuldmægtig; jf.
LovNr.l32''^U1916.§13); person, der ud-
fører portnertjeneste, sørger for ren-
gøring olgn. ved højere læreanstalt
(især: de lærde skoler). Eolb.Paars.55. Jeg
har Ordre at masacrere det heele Acade-
mie indtil Pedellerne. sa.T^/ft.F.^. alle Che-
ferne for CoUegierne in corpore, med
Vicekanzleren i Spidsen, og fire Pedeller
med deres Sceptre foran, kom ind ad
BøTen. FrSneed.1.520. *af Hovedløse man
gjør Pedeller,

|
Direction af Aandløse.

Meib.Poet.X.230. LovNr.75^^41892.§4. Pe-

dellen ved Kirurgisk Akademi. ioviVr.98
'^/b1931.§586. II

(sj.) om opvarter (opsyns-

mand) i en dansebod, (han var) saa heldig
at blive ansat som Pedel paa en Dandse-
bod. Der kunde han ikke let slaae for

h3iaTåt.Blich.(1920).XXX.lll. Pedel-, i

ssgr. (f Pedelle-, se u. Pedelscepterj. fx.
(foruden de ndf. anførte; univ., skol.): Pe-
del-bolig, -embede, -lejlighed, -løn, -stil-

10 ling. -scepter, et. (foræld.) stav (scepter,

spir) af sølv, som af pedellen (pedellerne)

blev baaret foran universitetets rektor ved
fester olgn. Pedelle-: vAph.(1772).IIL
-stav, en. (foræld.) d. s. S&B.
Peder, j)'^opr. se Peter.
Pe<ler-silje, -sil le, en. se Persille.

Pedestal, en. se Piedestal.
Peg, et. [pe'q, pai'J flt.d.s. ("tp, l.br.

uden for ssgr. som Fingerpeg; jf. ogs. Hen-,
20 Paapeg^ vbs. til H. pege. 1) til H. pege 1.

1.1) til II. pege 1.1 (især om den enkelte hand-
ling). De to Mænd gjorde et Peg til Huen
med en Finger (o: som hilsen). CFMortens,
EF.207. Se, Torp . . Torp fulgte Retnin-
gen af hans Peg og saa to unge Menne-
sker. ÆW/irmLJ5!r. 7^.

II
(m. overgang til

bet. 2) uegl. Eeib.Pros.X.35. 1.2) /tHL pege
1.2: retning, de formentlige Oldtidsveje .

.

har Peg efter Gi&vhøiene. AarbEards.1934.
30 135. 2) overf.: indirekte ell. ufuldstændig

oplysning om, hvorledes noget forholder sig,

hvorledes man skal bære sig ad med noget

olgn.; antydning; vink. jeg . . kunde
give mangt et Vink, mangt et Peeg, der
ikke var .. Mnyttigt.Rahb.Charis.lS06.103.
et Brev . . fra min Fader, hvori fandtes
et Peeg til, at dersom jeg fortrød den
valgte Bane, maatte jeg ikke glemme, at

han, kun saa godt som nødtvungen, havde
40 samtykket. sa.E.II.160.

CP Pegasus« propr. ell. en. ['pe-'ga|Sus]

(ogs. Pegas [pe'ga's] £ørup.LN.2. Achton
Friis.DØ.1.296). best.f. pegasen [pe'ga-'s(8)n]

ell. (spøg.) pegasus(s)en; flt. (sj.) pegaser
[pe'ga'sør] ell. (spøg.) pegasus(s)er (PalM.
V.302). (afgr.Pégåsos, mytisk, bevinget hest,

hvorpåa Perseus svang sig op til himmelen, og
ved hvis hovslag kilden Eippokrene fremsprud-
lede) 1) om (afbildning af) vinget hest.

50 *Høit kneiste Borgetinden, |
Dens ranke

Spiir derhos;
|
Der dreied sig for Vinden

|

En gylden Pegasus. Eeib.Poet.JX.6. *Her
vented Rideknægten med hans Heste,

|
Der

væligt som to Pegasusser sprang. PalM.
V.302. PBGrandjean.Eeraldik.(1919).151.
2) vinget hest (ved hvis hjælp digteren

hæver sig til Olympen (inspireres)) som
symbol paa digterevnen ell. digtnin-
gen; især i forb. som ride, sadle, spore,

60 "bestige Pegasus, digte ell. forsøge sig i

digtekunsten. *Skriv, naar du est beqvem
dertil,

|
Det altid ey gelinger;

|
Thi Pe-

gasus og stundom vil
|
Forholde sine

\inger.Beenb.II.21. JBaden.FrO. *mig
Lysten ofte nok har drevet,

I
Og sporet

mig Pegasen for min Yiå,Erz.AN.230.
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dette saa uventede og kåde sidespring

af Racines pegasus (o: en komedie).V Ved.

Bacine.(1932).98. Poeten rider Pegasen.
yilhAnd.LUtin.198. 3) (jf. Hest 3.6; astr.)

navn paa et stjernebillede paa den nord-

lige himmel. LThura.Poet.159. Heegaard.

A8tron.l99.
[. Vege, en. flt. -r. {til II. pege ; jf. hornh.

paj (Esp.466), nt. peek (peke); hesl m. Pig;

jy.) I) (jf. Peger 2.ij mejekrog, -pind.
JVJens.HF.84. Anesen.JG.146. Feilb. 2)

(jf. Peger 2.2^ viser paa ur. Feilb.
'

IL pege, V. ['peq^a; især^ dagl.^^^psiié]

dial.(nu kun
162).

jf. Moth.PoO.

Gram.(KSelskSkr.pæge.
Suhm.Hist.1.394. MCBruun.PFJ.12.

Feilb.). -ede ell. (1. br. i rigs-

'spr.) -te [ipe(-;g(2a] (Brors.8. Blich.(1920).

fiLl. JPJac.1.88. Pont.SV.116. Esp.466.

Flemløse.164. jf. Moth.P50. Saaby.' Feilb.).

vbs. (1. br.) -ning, jf.Peg. {ænyd. pege, pæge,
^v. peka, no. peke (dial. peika^' besl. m.
Pig; grundbet.: stikke, vise med en spids

genstand; jf. I. Pege) vise hen paa ell.

mod. (ofte i forb.m.præp., der angiver ret-

ningen, især paa ell. (navnlig i bet. 2) (hen)
til, sjældnere ad, efter, modj.

1) i egl. bet. 1.1) om person: strække en
finger, haanden ell. en stok olgn. ud i

retning af noget, især for derved at hen-
lede opmærksomheden paa det. hånd
peeger paa Donaustrømmen (paa kortet).

Molb.Kand8t.ILl. her ligger Troja, hvor
jeg peeger med min Finger. sa.ifJ^. II. i.

*(hun) peged taus med Fingeren
|
Til

Rhitras Leie hen.Winth.RF.224. „Kan Du
see det store Træ?" sagde Hexen, og pe-

fede paa det Træ, der stod ved Siden af

em. MCAnd.V.1. (han) pegte mod Døren.
JPJac.L.88. (især jy.:) jeg kan aldrig lide

at Man peger ad mig med et ladt Gevær.
Blich.(1920).X.58. „Du der .

.** Jens Han-
sen peger med en Sav af Kai. KBecker.
VV.I.76.

II
pege ud, (j7. frempege>/Vem-

hæve, udskille noget ved at pege paa det;

spec: ved pegning udfinde, udvælge, hvad
man søger ell. ønsker; udpege. Dersom Du
iblandt mine Folk kan pege den Skyldige
uå. Levin, i Butiksruderne pegede vi ud
alt, hvad vi ønskede. Bang.T.ix. Han pe-
gede ud for hende, hvad hun skulde se

Saa . . han viste hende et Farveskær paa
en vestlige Rimmel. SMich.8.2O . som udtr.

for foragt: pege fingre ad. „Peger ham ud
iffien." Børnene: „Æ-Æ-Æ-.'*Holb.Jul.l2sc.

II
i udtr. for foragt, spot (jf. ovf. 1. 52).

pege fingre ad olgn., se Finger 2.3. jf:
de got Folck, som man peger efter paa
Gaden (Hanreyer med Gunst at sige).

KomQrønneg.11.221. \\ talem. (kunne) laa
alt, hvad man peger paa olgn. Nu
kand hun jo allersnarest blive gift, og faa
hvilken Mand hun peeger -psiSi. Holb.Kandst.
IV.3. (lykken havde) føyet (jriffenfeld i hvad
han pægede paa. CPRothe.MQ.II.229. Hrz.
XV.180. KMich.B.86. jf.: jeg skulde tale

til Borgemester for ham, det første hånd

pægte (d : naar det passede ham). JRPaulli.
Kandest.DT^. 1.2) (især m) m. tings-subj.;

især: vise i, have en bestemt retning.
Demonstrativa kaldes de, der ligesom pe-
ger paa tingen. Høysg.AQ.59. *Din Finger
peged paa det hellige Kors. Oehl.XI.47.
*Mod den tydske Bred

j
Peger Flaget.

ARecke.6. (oksen) havde fire Horn, de to

var store og krummede sig smukt, det
10 tredje pegte i Vejret. ThøgLars.(IslSagaer.

1.221). vejvisere af Jern med Vinger,
som jpegte i Øst og i Yest. Buchh.Su.I.
149. Vejen pe^er til F2irnm.0rdbS.(sjæU.).

2) (især (Q) i overf. anv. 2.1) om person:
(gennem tale ell. skrift) gøre opmærksom
paa, henvise til, fremhæve noget. Holb.
Samt.6. Her vil jeg blot pege paa det
Hæng til en vis Tungsindighed, som jeg
før har omtsilt. Ew.(1914).III.25L *I be-

20 høver ei min Pegen
|
Paa hvert et . . smag-

løst Steå. Bagges.Ep.221. *Jeg (vil) pege
til de halvforglemte Minder. Oehl.A.289.
(Brandes)^egeåe hen paa franske . . Poe-
ter som li?evemestve.Ruboiv.BB.62. jeg
ser, hvorhen du peger (o: hvad du mener).
D&R. 2.2) især m. tings-subj.: vise hen til;

tyde paa. PoulPed.DP.9. *Min Fabel pæ-
ger kun til dem, | Som ey om Grund og
Aarsag spørge. Bie.Fabler.(1765).23. Dette

30 peger tydeligen hen til et nærmere Slægt-
skab imellem disse Sprog. F-SO. Drachm.
LK.17. Ved Ildens Hjælp antager den (o:

en brændselshob) en anden Eksistensform,
der ikke er synlig for det menneskelige
Øje. Peger ikke dette paa mærkelig Maade
hen paa den kristne Udødelighedstro.Pon^.
LP.VII.86. jf.: Goethe og Schiller pe-
gede ud over deres Tid ved deres Sans
for det Oprindelige. Høffd.DF.40.

40 Pege-, i ssgr. især til II. pege l.i. -fin-
ger, en. {ænyd. d.s., jf. <i/. zeigefInger,
lat. index) haandens anden finger (regnet

fra tommelfingeren); ofte (jf. fingeren paa
munden, med løftet finger u. Finger sp.

9999«.) i udtr., der betegner, at man paa-
byder tavshed, advarer, irettesætter. LTid.
1739.824. Berengaria . . hævede Pegefin-
geren advarende. Ing. VS.II.63. *Du ..læg-
ger paa din Mund din Pegefinger. ITeift.

50 D.86. føj, føj I lød det fra flere Sider, og
Pegefingre løftede sig i Vejret. Sc^ano.
SB.193.

II (jf. -pind; billedl., især i udtr.

for overdreven tydelig belæring. Heib.Pros.

X.31. den Lære, som med opløftet Pege-
finger deraf (0: af en roman) uddrages.
Brandes.1.397. jf.: Opstillingen (paa mu-
seer) skal være anskuelig og derigennem
belærende eller oplysende, men den skal

ikke være overdreven pegefingerpæ-
60dagogisk. Tilsk. 1933.11. 154. -mærke,

et. (skol.) hjælpemiddel (som regel i form af
en papirsstrimmel), hvormed smaabørn kan
følge linierne i en bog. billedl.: Danmark
ligger som en solbeskinnet Plet — en
Lysstrimmels Pegemærke, „der kan vise

Vejen imod Folkenes fredelige Samarbej-
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de**. EBrand. (PoU^M930.13.8p.2). -ord,
et. [1.2] (gram., sj.) paapegende stedord. DSt.
1906.119. -pind, en. (jf. -stikke i; pind,

som man peger med; spec. dels (jf. -mærke;
nu sj.) : lille pind, som børn anvender til at

pege paa bogstaverne med, dels d. s. s. -stok.

Moth.P53. Bagges.III.38. Barnet bruger
Pegepinden, for ikke at oversee det enkelte
Bogstav. Kierk.IV. 158. KBecker.V V. 1.118.

jf.: *Han (o
: pegefingeren) er Barnets Pege-

pind,
I
Naar det faaer sin Fibel ind. Kros-

8ing.D.ll. || billedl. (jf. -finger^, om hvad der

viser i en bestemt retning, antyder ell. frem-
hæver noget; spec. om belæring, anvisning til

at forstaa noget. Grundtv.(KbhSkild.l817.
41 7). (han) trængte til en kommenterende
Pegepind (i litteraturen). Schand.AE.39.
Brandes føler Lettelsen ved at kunne slippe
Agitatorens Trommestik og Professorens
Pegepind. Rubow.BB. 62. Peger, en.

(1. or.) 1 ) en, der peger, ell. noget, hvormed
man peger; spec: \ A) pegefinger. JD&H. 1.2)

pegepind. D&H. 2) om spidst redskab (der
peger). 2.1) (jf. I. Pege 1 ; dial.) mejekrog,
-pind. MDL. ' 2.2) (jf. I. Pege 2) viser paa
ur. D&H. 3) (gram., sj.) kendeord. D&H.
Pege-stili^iie , en. {ænyd. d. s. i bet. 1)

I) (nu næppe br.) d. s. s. -pind. Sort.Poet.

26. 2) (no.) kløftet gren (tveje), som (holdt

paa en bestemt maade) anses for at være i

stand til (ved drejning) at vise, hvor der er

vand, metaller olgn. i jorden; ønskekvist. Tul-
lin.II.304. vAph.Chym.Il.495. jf.: Dan-
marks Agerdyrkning er dets sande Guld-

frube, og Bondestandens Oplysning og
orædling den ubedragelige Pegestikke,

hvormed enhver af dens rige uudtømme-
lige Aarer opdages og erkiændes. Ea/i6.

E.IV.156. -istok, en. (ænyd. d. s.; jf.
-pind; især skol.) større pind ell. stok, som
anvendes til at pege paa stor tavle, vægkort
olgn. med. Rostgaard.Lex.P35b. Med raske
og energiske Haandbevægelser . . gaar
PegestoSien hen over Vægkortet. XBec/cer.

VV.I.118. FrGrundtv.LK.190.
pejle, V. [ipaila] (f pægle. Slange.ChrlV.

255). -ede ell. f -te (JJuel.38. StBille.Gal.

1.79). vbs. -ing (s. d.). {ænyd. pejle i bet. 1;

fra nt, holl. peilen, mnt. pegelen; af mnt.
pegel, holl. pei\, mærke paa drikkekar, maal
(jf.Pægl); egl.: maale v.hj. af bestemte mær-
ker)

1) (fagl, især ^) v. hj. af pejlkompas ell.

pejlskive bestemme retningen (og afstan-
den) til et fast punkt paa land ell. ret-

ningen til et himmellegeme (især solen)

for derigennem at konstatere skibets position
ell. kompassets fejlvisning; nu ogs. : bestemme,
hvorfra et undervandssignal ell. en radioud-
sendelse udgaar (SaUXVIII.1040). Peilte
soelen om morgenen i opgangen, og be-
fandt, compasset at have en half streg mis-
viisning Nordvest. JJuel.38. Han skal . .

pejle alle de Lande, som de passere, og, om
mueligt, tage Kryds-Pejlingen. SøkrigsA.
(1752). §.359. »Tordenskjold han pejled

|

det snevre Sund. Drachm.PT.83. Faren for
Sammenstød kan . . erfares ved omhygge-
ligt at pejle paa Kompasset et sig nær-
mende Skib. Lovtid. 1897. 12.

II
billedl. *Lad

Klogskabs Fyr os pejle
| og føl^e Sandheds

Na.sil. Ploug.I.119. især m.h.t. hvet, betragtet
som en sejlads: *Vor Gisning kand feyle,

|

Hvor vi end vil peyle. Stub.(Arier og San-
ge.I.(1773).nr.87). (jf. VilhAnd.Litt.il.216).

10 Blich.(1920).XV.222.
\\ i videre (uegl.) anv.:

søge at finde ud af, bestemme, hvor noget er.

Bagger.II.404. *Folk ved de Treds, der pej-
ler ST^ise-Tiåen. Drachm.DJ.11.309. (han)
pejlede Døren til Udenomsbekvemmelig-
heden. Esm.I.157.

2) ^ bestemme vandstanden i et skibs
und errum ved nedsænkning af pejlstokken

i et særligt pejlrør ell. i pumpens rør. (iforb.
som pejle pumpen^. VSO. Harboe.MarO.

20 *man hurtig pejle lod | ved Pumperne og
fandt alt fire Fod. Drachm.DJ.1.120. Kusk
Jens.Søm.364.

3) (især ^j v. hj. af pejlstage, lod ell. sær-
lige pejleapparater bestemme dybdefor-
holdene paa et med vand dækket areal;
lodde (2.1). (de) pæglede her og der Dy-
bet og Gmnåene. Slange.ChrIV.255. Mil
TeknO. (hvis) man kun vil pejle til den
bløde Bund, anbringes en Brik paa En-

30 den af (pejlstagen). LandbO.III.780. \\ uegl.

Drachm.TJD.147. *Det Menneskehav, som
dernede brød —

|
her (o: fra et højt sted)

kunde han pejle dets Bnnå.Aakj.SV.11.92.
(sj.) søge at udforske (især noget dunkelt,

utilgængeligt); lodde ^2.i slutn.). Gang paa
Gang pejlede (Strindberg) i sine Værker
de Sindets Afgrunde, hvor Ruelsen, Hæv-
nen og Hadet har til Ruse. DagNyh.^^/i
1912.A.l.sp.3. Hvor har Amerika forandret

40 sig siden. Men pejler man endnu længere
tilbage . . forbavses man over hvor mange
Træk der har holdt sig totalt uforandrede.
JVJens.RT.84. m. tings-subj.: *Kun druk-
nende Toner pejler

| Nattetavshedens Sø.
Friis-Møll.Ind.41.

Pej le-apparat, et. !) [1] (fagl.) d.s.s.

Pejlingsapparat. PoUNixl931.2.sp.6. 2) [3]

(især $^) apparat til dybdemaaling. LandbO.
III.780. -kompas, et. se Pejlkompas.

50 Pejler, en. spec. (til pejle 1; fagl.) d.s.s.

Pejlingsapparat. 5-Rørs transportable Pej-
lere. BerlTid.'Vi^l934.Aft.Lsp.2. Pejle-
stok, en. se Pejlstok.

Pejling, en. flt. -er. (især .^) vbs. til

pejle; ogs. om det enkelte pejlingsforsøg

ell. -resultat ell. optegnelse herom; især i

flg. anv.: 1) (jf. Anker-, Krydspejling^ til

pejle 1. Ved Solens Peiling paa et ge-
meent Compas at finde Dagens Tiid. LTid.

60 1728.584. Peilingerne (er) aldeles feil an-
tegnede (paa kortet). StBille.Gal.II.27. Ror
man imod et Maal, der haves i en Ret-
ning tværs eller skøns paa Strømmen,
skal man søge stadigt at holde Maalet i

den samme Pe][ing.Bardenfi.Søm.L145. Pej-

lingen trækker (o: forandrer sig) ikke .

.
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stærkt. Scheller.MarO. tage en Fe\\mg.sm8t.

II
i videre anv. Han togPeiling af Stedet,

gik ned paa Gaden og recognoscerede.
Baud.AB.160. 2) til pejle 3. SaLY.620. |l

overf. Forarbejder og Pejlinger laa forud
for Darwin. JVJens. (FoU^/il934. 11. sp. 5).

Pejlings-apparat, et [1] spec. (jf.
Pejleapparat 1, Pejler; fagl): radiomodta-
gerapparat, hvormed man kan bestemme, fra
hvilken retning forsk, svingninger kommer.
AarhRadio.1924.282.
Pejl-kompas, et. (^^\\t; Moih.P52).

(til pejle 1) ^ kompas med særligt sigie-

apparat, anv. til pejling. VSO. Scheller.

MarO. -line, en. (til pejle 3; især .^)
line med mærker, som anvendes til bestem-

melse af pejlingsstedet ved dybdemaalinger.
Sal.V.621. LandbO.III.780. -lod, et. (til

pejle 3; jf. Dybdelod; fagl.) lod anvendt
til dybdemaaling. MilTeknO. S&B. -rør,
et. (til pejle 2,) ^ rør, i hvilket vandstan-
den i skibs underrum ell. tank maales ved
nedsænkning af en pejlstok. Scheller.MarO.
KuskJens.Søm.78. -skive, en. (til pejle 1^

^ instrument (messingring med radier) med
sigteapparat ayivendt til pejling. Bardenfl.
Søm.11.13?. -stag^e, en. (til pejle 3; fagl)
inddelt stage, som anvendes til dybdemaaling
af lavere vand. Sal.V.620. -stik, et. (til

pejle 3; fagl.) det at stikke pejlstagen lod-

ret ned i vandet for at maale dybden. Sal.

V.621. LandbO.III.780. -stok, en. (sj.

Pejle-. Meyer.^) 1) (til pejle 2) ^ jærnstok
med maaleskala, som nedsænkes i pejlrøret

ell. pumpen ved bestemmelse af vandstanden
i et skibs underrum. SøLex.(1808). Kusk
Jens.Søm.78. 2) til pejle 3; spee. (^): pæl
med mærker til bestemmelse af vandstanden
i grave olgn. MilTeknO. -stol, en. (til

pejle 1) ^ trebenet stativ, der tjener som
underlag for pejlkompasset. VSO. Harboe.
MarO. D&H. -støtte, en. (til pejle 1)

^ (stativ, der tjener som) underlag for pejl-

skive. OpfB.U.108. Scheller.MarO.
I. Pejs, en. se Pes.
II. Pejs, en. [pai's] flt. -er. (jf Pis, Pus;

lydord) 1) (nu ikke i rigsspr.) kælenavn til

katten. Bagges.1.48. *en Kat,
|
Der mo-

red sig, som andre Pelser,
|
Med Muus

at fange. smst.II.léé. *Min sorte Peis. PD
Faber.Rørdrummen.I.(1819).85. 2) (sj.) kæle-
navn til uglen. Fleuron.J.83. Hvad er
der i Vejen med „Pejs"? Han puster sig
jo op, skyder Ryg. smst.92.

III. Pejs, en. [pai's] flt. -er. (optaget fra
no. peis; til grund mnt. pesel, pisel (se Pi-
se\); især om no. forhold ell. efterligning her-

af) muret ildsted med stor aabning. SétB.
Vi gik ind i Hytten . . han tændte Lys
og gjorde Ild op paa Fe}sen. JVJens.M.L
99. Sommer-Blokbus .. stensat Fejs.ORung.
SkælmeogSkalke.(1934).69. || hertil ssgr. ['pai-

S9-1 som Pejse-ild, -stue ofl.

Pejter, propr. se Peter.
Pek, et. se Pik. Pek(k)el-heriiig^,

-kne, se Pikkel-hering, -hue.

pekuniær, adj. [pekuni'æ-V, pekun-
•jæ-V] (fra fr. pécuniaire, af lat. pecunia-
rius, til lat. pecunia, penge, afl. af pecu,
pecus, kvæg; J/'. Fæ, I. Fæt; især CP) som
bestaar i ell. angaar penge; økonomisk;
pengelig; penge-. JBaden.FrO.lI. hans
pécuniaire Forhold vare i yderste Forfald.
ChievHz.FG.219. pécuniaire Midler (o: pen-
gemidler). StBitle. Gal. I. ii. det maa have

10 været pinligt for ham . . at falde Faderen
pekuniært til Byrde. TroelsL.BS.II.207.

\\

(sj.) om person: (overdreven) sparsommelig.
G. beskyldes for at være altfor pecuniær.
NyeHygæa.IL(1823).113.
"Pel, en, et. se Peld.
Pelargonie, en. [pelBr'go'nia; ogs.

pela-] (m. lat. form Pelargonium. Bagger.
11.429. MentzO.Pl.315). fit. -r. (sen. lat. pe-
largonium, dannet til gr. pelargos, stork,

20 som benævnelse for geranium) % slægt af
storkenæbfamilien, alm.anv. som prydplanter,
Pelargonium L'Eérit. *Blomst af Pelargo-
nien, ^ares/r. /S/S. JiJ.i57. de stærkt røde
Pelargonier fik de lilla Heliotroper til at

blegne. SMich.S.136.
Peld, et (i bet.l) ell. en (i bet. 2). [pæl']

(ogs.Ptl. Moth.P53. Oehl.IV.76. PKierke-
gaard. VitalsKirkehist.L( 1889 ). 309. Pelt.

Moth.P52. Ing.EM. 11.78. Pjeld. ikfo/A.P
30 72. Søtoft.KH.73. Pjæld. Grundtv.PS. VIII.

164). (ænyd. piel(d), pelt (DgF.III.323),
glda. peld, pell, pæll, æda. pæl (Da.Sprog-
tekster.I.(1925).14) , oldn. pell; fra oeng.
pæll, af ?a<. pallium, kappe, tæppe; genopt.

fra ældre dansk i 19. aarh.; orkais.) 1) en
slags kostbart stof ell. tøj. Hans Klæde-
dragt var af nyt og fiint sort Pelt. Jw^.
EM.II.78. 'Wors.DO.47. *Straale du skulde
i Sindal og Pe\å.Recke.SB.103. jf.: *Giv

40 Lykke . . St. Sebaldusl
|
Saa skal dit Al-

tar faae et Overtræk
|
Af Purpurpel.

Oehl.IV.76. smst.94. \\ billedl. *En deilig

Skovsall Væggen klædt med Pjeld,
J

I

Roser og Lilier stukken ud. Søtoft.KE.73.
2) klædningsstykke (af peld); kappe.
Moth.P72. *Sigurd Syr . . stod i Marken
med Filtehat

| Og i en graalig Peld, | . . Dog
var han ogsaa Helt. Oehl.XI.92. jf.: *Saa
staaer den røde Skygge for mit Blik,

|

50 1 Purpurpeld (Oehl.IV.114: Purpur-
kaaben) med gyldne Kongekrands. Oehl.

(1841).II.297. 3) S om en bjørns pels.
*De (o: jætterne) slumre dybt, som Biør-
nen i haarede Peld (c^ Helt). Oehl.(1835).
VIL 356.
Pelekan, en. se Pelikan.
Pelerine, en. [pela'rrna] flt.-r. (fra

fr. pelerine, egl.: krave paa pilegrimsdragt,

i kloster-spr.: skulderslag for nonner; fem.
60 til pélerin, pilegrim; jf. Pilegrim) større,

løs krave ell. slag (isår anv. af damer i

19. aarh.), som dækker skuldre og bryst

(jf I. Modest;. JBaden.FrO.lI. Eeib.Poet.

XI. 109. Kvinderne i mørkt Vadmel og
vatteret Rejsekaabe med langfryndset Pe-
lerine. KBirk&JKure. IngridKlo.(1907). 92,
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en Byd arne i sort Pelerine med Perler.

JVJms.LB.219. jf.: Frøken Ragnhild bar
en sort Perlepelerine over en Spasere-
kjole af graatærnet Silke. Pont.FL.346.

||

(hj.) om lignende krave paa gejstlig mands-
dragt. De gamle Cardinaler kom i .. Fløiels

Kapper, med de hvide Hermelins Pele-
riner over. HCAnd.I.156.
Pelikan ell (nu 1. br.) Pelekan

(PSyv.(DGrammat.in.l66). Brehm.FL. lO

646. ACLars.(StSprO.Nr.99.21)), en. [peli-

'ka-n, nu 1. br. pela-] flt. -er. {ænyd. d. s.,

^Wa. pellican (5Mos.l4.17(GldaBib.)); fra
sen. lat. pelicanus, pelecanus, gr. pelekån,
til gr. pélekys, økse) 1) \ svømmefugl
af familien Pelicanidce med stor hud^ose
mellem undernæbbets grene; spec. om en især

i Middelhavslandene levende art, Pelicanus
onocrotalus (jf. Krop-gaas, -pelikan/ 3M.os.

11.18. Pflug.DP.396. BøvP.1.658.II.412. 20

111.291. krøltoppet pelikan, se krøl-

toppet 2.
II if. gi. fabler nærer fuglen sine

unger med sit blod. Moth.P53. *Det er med
Hjerteblodet |

At Pelicanen maa Ungerne
nære. PalM.V. 372. Pelikanen, der nærer
sine Unger med sit Blod, var Symbol paa
Christenkærligheden. Amagerdragter. 199.

EathOrdb.33. 2) (foræld.) om forsk, redska-

ber. 2.1) (med. ell. tandl.) instrument til

udtrækning af tænder. Moth.P53. Tode. 30

ST. 1783.468. JournalMedChir.IV.6. 2.2)

(kern.) destillerkar, forsynet med rør, hvor-

igennem opstigende dampe ledes tilbage i kar-

ret. vAph.Chym.II.497. OHMynst.Pharm.
1.176. 2.3) ;ai betegnelse for en slags ka-
non (der egl. var prydet med et billede af
en pelikan). „Forresten slaaes jeg ikke
gjerne med Kaarde." . . „Kanskee vi skal

bruge Flitsbue eller Pelikan? Er De i Sky-
deselskabet?" PAHeib.Sk.II.209. Meyer.^ 40

3) (jarg.) spøg. betegnelse for en uden-
landsk (barbarisk) orden. Der er Peli-

kaner i Luften (o: udsigt til ordener). Cit.

1920.(OrdbS.). nogle har . . heraldiske
Metalplader paa Brystet, andre kun en
vingeskudt Pelikan i Knaphullet.Ly^ircfe.
TreTaler.(1934).44. 4) (dial.) nedsæt, beteg-

nelse for en hest; pillik. Kom saa, I to

forædte Pelikaner, raabte han til Øgene.
Anesen.JG.38. OrdbS.(Falster). Pelikan- 50

lod, en. (zool.) forgællesneglen Aporrhais
(pes pelicani), hvis skal har en svømmefod-
lignende forlængelse. Cit.l763.(AarbVends.
1926.314). Boas.Zool.*395.

Pellerine, en. se Pelerine.
Pellik(e), en. se Pillik.

Pelme, en. se Perm.
Pels, en. [pfel's] ff Pelts. Moth.P53. E

PontA1las.IV.135. Skuesp.VI1.131. Grundtv.
Saxo.II.32.302. Blich.(1920).XVII.111). flt. 60

-e ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (LTid.1727.
649. EPont.Atlas.IV.135. Aakj.BS.82. jf.
Thorsen. 72). {ænyd. d. s. i bet. 1, sen. oldn.

pilz, uldskjorte, underskørt, jf. eng. pilch, ty.

pelz; gennem mnt. pels fra mlat. -peWieesi,

klædning af skind, afl. af pellis, skind; jf.

II. Fel, Fille samt pille, Plaid; bet. 2 senere
optaget fra htv.)

1) haaret ayreskind anvendt til be-
klædning; klædningsstykke lavet af
ell. foret med pelsværk, især: (lang) over-
klædning (for mænd ell. kvinder); p eiskap

-

pe, -kaabe. Naar de drage ud paa Hval-
fangst, have de en Pels af Sælskind. LTid.
1729.215. en bruun Klædes Felts. Adr.^/i
1762.sp.l6. *Svage maatte til forede Peltse

1

tage Tilflugt, og troede at føle
|
Nordpo-

lens Frost. Ha8le.BD.117. Bet var hunde-
koldt, og iført Pelsen og en dertil sva-
rende lodden Hue vandrede jeg ned ad
Byens Hove6gSiCie.Wied.LH.72. Amager-
dragter. 86/f. jf.: Kamtschadalerne har i

ældre Tid anvendt Fugleskind . . til Pelse.
Hatt.ArktiskeSkinddragter.(1914).13. samt:
en kort Silkepels fløi opløst efter hende
som et Seil. Gylb.XI.28.

2) dyrs haarklædning ell. skind, især
hos dyr med tykt, blødt haarlag; dels om
skind ell. haardragt paa levende dyr; dels

(især if) om afflaaet skind; bælg. Øvede
Uldklippere afklippe Pelsen (o: faarets)

saaledes, at den forbliver heel. Olufs.Land-
oecon.444. *Af Bjørnens Pels var Huens
Foer,

I
Af Ulvens hans Tornister. Tyw//i.

IV.59. *Den Ene er en Islænding
|
frej-

dig og frels,
I

den Anden er en Bamse
|

udi sin tykke Vels. Ploug. 1.342. Hos de
gamle (o: gorillaer) bliver Pelsen ofte graa-
s^rængt. BMøll.VyL. 1.7. *Pelserne dam-
per paa Bede og Buk | af Morgendugg.
Aakj.RS.82. jf Pelsside: Pelstæppe, til

Automobil . . langhaaret, Pels paa begge
Sider. PolitiE.KosterbUia925.1. sp.2. (sølv-

ræve) begynder at sætte Pels i Septem-
ber-Oktober. PoZ.V4iP54.iS'øri<Z.iP.f;;p.4.

3) overf. anv. af bet. 1 og 2: hvad der
dækker ell. tilhyller noget i et tykt, blødt

lag. inden Raklernes fulde Udfoldelse ere
de helt omgivne af en hvidlig eller graa-
lig „Pels" (de kaldes almindelig „Gæslin-
ger"). Sai.X/7. 550. Parnassets Tinde . .

lyste i sin vinterlige Vels. FrPoulsen.BH.
181. Ingen Sky breder sin uldne Pels over
Markerne. CKoch.FF.70.

4) (især dagl; i faste forb.) krop; liv.

4.1) styret af præp. paa, i udtr., der egl.

betegner korporligt angreb, skyde paa pel-
sen, ramme med skud; skyde ihjel, han slog
. . al Tobakken i Tigerens Flæs . . heraf
maatte Bæstet nyse, og imidlertid skiød
han det paa Velsen. Skuesp.YII.338. Sig
strax, hvor red Drengen hen ? eller jeg sky-
der dig paa Velsen\ Ing.LB.1.39. Drachm.
T.120. jf.: (han) havde slaaet og skudt

—

jeg veed ikke hvormange Svenskere paa
Veltsen.Winth. VIII.186. Det skulde da gaa
haardt paa, naar (krybskytterne) brændte
EnpaaPelsen.GieZ.M.^57'.||børste(^ySO.;,
skrubbe (smst.) ell. (nu især) give (S&B.
D&E.) en paa pelsen, prygle en; ogs.:

give en en omgang, overhaling. ||
gaa en

paa pelsen, (især dial.) gaa løs paa, an^

40*
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gribe en; gaa en paa livet. MO. Kok.Da.
Ordsprog.(1870).nr.506. Kaper. Feilb. jf.:

de havde ikke noget imod at komme de
„Store" paa Pelsen (o: Hl livs). PLaurids.

(S^./.i5. Ildrikke paa pelsen, drikke fuld.

Der drikke vi ham da paa Pelsen, og naar
vi saa har faaet ham brav tilpakket, saa

lad mig sørge for Resten. Syngesp.V?.89.
hvor er da Studenten, som skal drikkes
paa Pelsen ?^os^r. G. 7^. ErlKrist.S.109.

faa, have en paa pelsen, (1. br.) blive,

være beruset. S&B. JD&H. 4.2) i udtr., der

€ffl. betegner opretholdelse ell. tab af livet, mod
ell. frygt over for livsfare, redde pelsen,
redde livet, i denne Klemme betænkde
han sig . . ikke længe paa at vælge, hvad
der vel var Livsfare ved, men levnede
dog en Smule Haab om at redde Peltsen.

Grundtv.Saxo. II. 82. JVJens. (IslSagaer. I.

16). II
sætte pelsen til, miste livet. *Sætte

de vilde ei Peltsen til,
|
Derfor de satte

ei Liv paa ^ill Grundtv. Snorre. III. 80.

D&H. OrdbS.(Fyn). || vove pelsen, vove
livet; ogs.: tage en risiko. Goldschm.VlII.
333. det maa desuden være en Mand, der
er vel kjendt med Farvandet heroppe, en
resolut Mand, som ikke er bange for at

vove sin Vels. Etlar.SB. 259. DagNyh.^U
1923.5.sp.3.

II
være bange for pelsen,

frygte døden; ogs.: være bange for at risi-

kere noget. Schand.TF.1.97. disse Skrig
paa Frelse, disse klagende Bønner til de
modige blandt os, som kun er fejge og
bange for Felsen. Bønnelycke.Sp.58.

5) (jf. Bælg 6, Krop 3 ; nedsæt, ell. spøg.)

om person; som 2. led i ssgr. som Doven-,
Flyve-, Løgne-, Odder-, Ræve-, Svinepels;

jf. Luskepels.
Pels-, i ssgr. ['pæls-] især til Pels 1;

foruden de ndf. medtagne kan nævnes flg.

(navnlig betegnelser for (dele af) klædnings-
stykker, hvortil der er anv. pelsværk) : Pels-
besætning, -betræk, -bræmme, -bræmmet,
-bærende (dyr), -fo(de)r, -fo(d)ret, -han-
del, -handler, -handske, -indhyllet, -kant,
-kantet, -klædt, -kyse, -mode, -slag, -strim-
mel, -trøje, -vante, -bereder, en. (jf.
-mager samt Buntmager, Felbereder, Pels-
ner; fagl.) person, som tilbereder skind af
pelsdyr. Krak.(1984).2008.sp.8. -bere-
den, et. (fagl.) virksomhed, hvor pelsværk
tilberedes. Krak.l925.II.1000. -bille, en.
(zool.; 1. br.) bille, hvis larve lever i pelsværk;
nu spec. d. s. 8. -klan(n)er. Cuvier.Dyrhist.
11.199. BøvP.I.711. -dyr, et. (jf. -vildt;
især jæg.) dyr, hvis skind anvendes som
pelsværk. S&B. der var nok at jage baade
Pelsdyr og Storvildt. TroelsL.1.66. Bogan.
11.55.
pelse, v. ['pælsa] -ede. vbs. -ning. {sv.

pålsa, iføre pels, sv. dial. pelsa, flaa, ty.pel-
zen, flaa, prygle; til Pels; j/. indpelse samt
pelset) 1) (i nyeste tid; fagl.) flaa pelsdyr.
føde (sølvræve) op . . til Pelsning. PolM

4

1934.Sønd.20.sp.4. 2) (jf. Pels 4.i; især jæg.)
m.h.t. vildt: skyde paa pelsen; dræbe, jeg

(betroede) Jørgen mit højeste Ønske, det,
at være sammen med ham i Skydehytten,
naar han gik ud „for at pelse Mikkel*.
Bergs.PS.V.320. et Raadyr . . havde han
pelset ude paa sin egen M-drk. ZakNiels.
TF.H8. jf.: Bjørnen (o: Hakon jarl) sid-

der i Klemme; det var nok saa sundt at I

peltsede ham (oldn. orig.: at taka bJ9rninn^.
Grundtv.Snorre.1.234. Pelser, en. se Pels-

10 ner. pelset, adj. ['pælsaf; som 2. led i

S8^r. -|pæK')s8<] (jy. p&\sret Aakj.RS.41). {jf.
<!/. pelzig, gepelzt; til Pels; m. /i. f. pelsret

jf. SprKult.IlI.l/f.) forsynet med pels.

1) t til Pels 1. Galasafloden, kiær for de
pelsede Faar (lat. orig.: Dulce pellitis oui-
bus; anm.: For at bevare Ulden for Uren-
lighed og Luftens Skarphed, pleiede man
at bedække Faarene med Skindj. JBaden.
Horatiu8.I.153. 2) (1. br. i alm. spr.) til Pels

20 2. *en deilig pelset Biørn. Oehl.XVI.81.
*den pelsede VddMerWil8t.Il.III.v.l97.

\\

som 2. led i ssgr., fx.: tykpelse de Faar.
GyrLemche.S.I.180. tyndpelsede som-
merskind. Freuchen.Rømningsmand, (1928).
34. 3) (1. br.) til Pels 3; i ssgr. som: De
smaa Egepuslinger . . er tykpelsede af

Lav og sortgrønt Mos. Fleuron.DTN.147.
Caprifolium havde tændt sommerlige, rød-
hvide Julelys paa tætpelsede Graner.

30 JacPaludan.TJR.84.
Pels-farm, en. [2] (fagl.) farm til op-

drætning afpelsdyr. Krak.(1934).3196. -far-
mer, en. (fagl.) person, som driver pels-

farm. Pol.^^lhi934.Sønd.l5.8p.l. -farver,
en. (fagl.) haandværker, der farver pels-

værk. Cit.l857.(OrdbS.). TelefB.1934. sp.

5237. -frakke, en. O/. -kaabe, -kappe^.
Sal. III. 56. DagNyh."- «/io 1912. Till. 2. sp. 3.

-hue, en. hue af pelsværk. vAph.(1759).
40 Baud.JS.ll. -jaeger, en. (jf. Jæger l.i

slutn.) jæger, der jager pelsdyr. Rørd.P.
15. Pelsjæger i Alaska. KBecker.VV.II.62.
-kaabe, en. (jf. -frakke, -kappej kaabe

af ell. udstyret med pelsværk. Schand.VV.
121. begge (konerne var) iført tunge Pels-
kaaber. Skjoldb.PerHolt.(1912).169. -ka-
nin, en. (fagl.) kanin, der opdrættes for
skindets skyld. PoU^hl929.15.sp.6. -kap-
pe, en. (jf. -frakke, -kaabej kappe af ell.

50 udstyret (fodret) med pelsværk. Drachm.T.
33. D&H. -kjortel, en. (jf. -rok; foræld.)
overklædning, fodret med pelsværk. VSO.
MO. -klan(n)er, en. (jf. -bille; zool.)

bille, hvis larve bl.a. angriber pelsværk; Atta-

genuspellio. Schade.Mors.(1811).208. Spårck.
ND.197. -krave, en. krave af pelsværk,

fastsiddende paa herre- ell. dameoverstykke ell.

baaret løst (af damer). VSO. Goldschm.VI.
178. BerlTid.^^/nl934.Sønd.24.sp.3. -kræ.

60 et. [2] (zool.; nu sj.) d. s. s. -lus. Brehm.
' d.675. -lus, en. [2] (jf. -kræ, -æder;

zool.) insekt af gruppen Mallophaga, som
lever i pattedyrs haarklædning (haarlus) ell.

fugles fjer (fjerlus). CollO. Spårck.ND.
187. -mager, en. (jf. -bereder, -skræd-
der og Pelsner; foræld.) buntmager. Moth.
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F53. VSO. MO. -maskine, en. (fagl)
d. 8. 8. -symaskine. EkstrabU^/il934.11.8p.6.

-mel, et. (zool.) møl, hvis larve angriber
pelsværk; Tinea pellionella. Ra/f.(1784).165.
Spårck.ND.204.
Pels(n)er, en. [>pæls(n)9r] flt -e.

(glda. (som tilnavn) pel(t)ser (Skraaer.I.

724f.), /sv. pålsare; fra mnt(holl.) pelser,

A/y. pelzer; til Pels \\ formen PelsnerveZ
efter ænyd. kørsener, buntmager (sv. kors-
nar, mnt. korsner, ty. kiirschnerj olgn. ord

||

ji/. Pelsmager; /oræW.) buntmager. Pel-
ser: Cit.l 743 og 1 748.(CNyrop.Haandv.267).
P e 1 sn e r : Peltzner oc HandskemagerLaugs-
Articler.^^U1684.§2,4ofl. (men: Peltzer. 8ms<.

§5). de nærværendeHandskemagere i Kbh.
maae drive Peltsneri, skjøndt de ei have
aflagt Prøve som Peltsnere./S/<:r.«/7^8^5.

Jl

hertil Pelsneri, om en buntmagers fag,
laandværk ell. (erhvervsjvirksomhed. Skr.^h
1823(se ovf.). Lov^^/i2l857.§18. pelsret,
adj.se pelset.

^els-rok, en. (fra ty. pelzrock; jf.
-kjortel; foræld.) d.s.s. Pels 1. Moth.P53.
VSO. Hoserne og Trøjerne maatte denne
Gang være efter eget Valg, men en sort

Fløjls Pelsrok over det hele. TroelsL.IV.
121. -side, en. [2] (1. br.) den haarklædte
(laadne) side af et stykke (tilberedt) skind;

haar-, narvside. Hjemmet. 1913. 221. sp.3.

-skind, et. (især fagl.) afflaaet (og tilbe-

redt) skind af pelsdyr, den sorte Kjole,
der endte højt i Halsen med en Bræmme
af endnu sortere Pelsskind. 5^^0/1.^6.55.
Alle Sorter Pelsskind beredes og farves.

Krak.(1934).3196. -sko, en. 07- -støvle;

I br.). MO. D&H. -skræd(d)er, en.

(foræld.) d. s. s. -mager. MO. -spinder,
en. [2] (zool.) natsommerfugl af familien
Lasiocampidæ (hvis larve har en tæt, pelsag-

tig behaaring). Sommerfugle.45. -stevle,
en. (jf. -skoj støvle fodret med pelsværk.
HCAnd.BB.70. Pont.KG.21. -symaski-
ne, en. (jf. -maskine; fagl.) symaskine til

syning af pelsværk. Krak.(1933).3410. -sæl,
en. (zool.) især i flt., som betegnelse for en
gruppe øresæler, hvis skind anvendes til pels-

værk (mods. Haarsælj. BøvP.III.237.VareL.^
837. -Tåre, en. [2] (jf. -værk; især t)
oftest i flt, som betegnelse for afflaaede (og
tilberedte) pelsskind med haarene paa ell.

beklædningsgenstande olgn., hvortil der an-
vendes pelsskind; ogs. om fugleskind. S&B.
VareL.*674. || hertil feZ. a. Pelsvare-fabrik,
-farveri (Krak.l925.II.1000), -handel (Vare
L.^675), -marked fsms/.;. -va(d)sk, en.

[2] (fagl.) vaskning af ulden paa dyrene;
rygvask (mods. Fabriksvask^. Hannover. Teks-

tU.1.53. VareL.^900. -vildt, et. 07- "dyr;

jæg.) haarvildt, som jages for skindets skyld.

TroelsL.II.134. VigMøll.HJ.188. -værk,
et. flt. (nu næppe br.) -er (LTid.1748.624.
Funke.l1801).1.82. LMoltke.(FædreUy»1867.
3.sp.2)) ell.f -e (Eaff.(1784).165). (isærr)
dyreskind med tykt, blødt haarlag; dels (jf.
Pels 2 ; nu næppe br.) om det enkelte skind,

dels (i koll. anv.j om pelsvarer; i alm. spr,

ogs. om forsk, skindudstyr paa beklædnings-
genstande. I Huder, Pelsverker, Kiød af
Kreaturene bestaae de Førsters Rigdomme,
som herske over Jægere, Fiskere og Hyr-
der. Schytte.IR.II.59. en ung Mand i rigt
Pelsværk. HCAnd.IV.233. Handelen med
Pelsværk.750. VareL.*674.

\\ f talem. Hun
handler med Pelsværk (o: om løsagtig

10 kvinde). VSO.
\\
(herald.) mønster paa skjold

(forestillende stiliseret pelsværk). PBGrand-
jean.Heraldik.(1919).49.

\\ hertil bl. a. (jf.
Pels-;.- Pelsværks-hue (Hauch. V1.1 99), -kaa-
be (Schand.AE.211), -muffe (se I. Muffe 1),
-udslæt (med.: udslæt fremkaldt af pelsværk,
der er imprægneret med farvestoffer. Vore
Sygd.IV.469). -æder, en. [2] (zool, l.br.)

d. s. s. -lus. Bergs.MS.U.522.
Pelt, en, et. se Peld.
Pelts, en. se Pels.

Pelnche, se Plys.
I. Pen, en. [pæn'] Høysg.AG.132. flt.-ne^

ell. (nu ikke i rigsspr.) -ner (Holb.Stu.II.l.
Cit.l771.(HistMÉbh.2B.II.135). Feilb. Univ
BLI.381). (ænyd. glda. d. s. (ogs. i bet. „fjer")f
sv. penna, no. penn, sen. oldn. penni, eng.holL
pen, fra Za^. penna, fjer, sen. ogs.: (fjer)-
pen; jf. m. lign. bet.-udvikling ty. feder, fr,
plume; besl. m. I. Fjeder)

30 1) (nu vist kun i tilfælde, der ogs. kan op-
fattes som hørende til bet. 2, se Penne-bøsse,
-fane, -marv, -pose^ fugle fjer. J/". pindet:
*De spæde Fugle Børn og dunepenned
Unger. Holb.Metam.44.
^skriveredskab (og deraf udviklet bet.).

2.1) egl. (tidligere) om et af en fjer (i alm.
svingfjer af en gaas) dannet skrivered-
skab (hvis spids man tilskar og splittede før
brugen), anvendt til skrivevædskens (blækkets)

40 overførelse tilpapiret (pergamentet osv.) ; især

fra midten af 19. aarh. (<.M0.) om et til

anbringelse i et (penne)skaft tildannet (fa-
briksmæssigt fremstillet) metalredskab (i

alm. af staal og med kløvet spids) til

lignende anvendelse; ogs. (jf. Fyldepen ofl.)

om det hele af (penne)skaft og metal-
stykke (-pen)bestaaende skriveredskab;
sjældnere (nu næsten kun i ssgr., jf. Blyants-,
Blæk-, Kridt-, Kulpen olgn.) om (stiftfor-

så mede) skrive- ell. tegneredskaber af anden art;

skrive-, tegnestift, jeg vil ikke skrive til

dig med Blæk og Pen. 3Joh.l3. et knippe
Penne. Holb.KR.III.6. de tar Pennene
fra Øret. sa.Stu.II.l. Ew.(1914).II.225(se u.

Blæk 1). Pennene (er) uduelige, enten
slæbe de, eller sprutte, eller have Tæn-
der. Rahb.Tilsk.1797.534. Blyant og Rød-
kridt, hvoraf forfærdiges Penne, som bru-
ges til at tegne og skrive raed. Hallager.

60 162. Pennefjederen (sagde:) „Pennen er

det, som skriveri" . . „De har kun lidt

Erfaring I" sagde Blækhuset. „. . De er kun
Tyende, og mange af det Slags har jeg
havt . . jeg kjender baade Fjederpen og^

Stasi\j^enl''HCAnd.(1919).IV.22.*Skriveren
kastede Pennen væk, |

den slog paa Arket
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en stor Klat Blæk. DJohans.Fortællinger.

(1877).129. med en grov (d. e. en bred)

og blød Pen faar man en kraftigere Skrift

end med en fin (d. v. s. en spids) og haard
Fen. AlfrLehm.G.72. jf. Penneprøve: (hun)
skrev de Ord først, som man forsøger
Penne med: Den som mig føder, &c. Holb.

UHH.L5. (Chr. Winthers) Skrivebordsun-
derlag (bærer) Spor af at have tjent til

Prøve for Fennen. PHans.IIL272.tvl. dyp-
pe en pen, se II. dyppe l.i.

|| (jf. Penne-
slikker^ som udtr. for, at man under an-
strengende tankevirksomhed ell. adspredthed
putter (fjeder)pennen (ell. penneskaftet) i

munden: bide (paa), tygge (paa), (spøg.:)

spise sin pen olgn. *Digterne skal deres
Penne spise |

For at udfinde Ord, som
ritne sig paa umf. Bagges.ComF.74. sa.SkR.
89. Levin. j| (jf. Penne-kniv, -pose, -sni-

der, -split^ i forsk, (foræld.) udtryk for til-

dannelse af fjederpenne. En Penne -Knif,
som skier en Pen paa et Snit. LTid.l724.
10. skjære, spidse, splitte en Pen. 750.
PalM.AdamH.1.155.

|j O/- penne-før, -fører,

-føring, -førsel^ i udtryk for pennens an-
vendelse til formning af skrifttegn; især i

forb. m. føre (3.4). (om overf. anv. se u.

bet. 2.2/ jf. bet. 2.2: Jeg er saa betagen af

Skræk og Bedrøvelse, at jeg neppe er
istand til at føre Fennen. Blich.(1920).XIV.
166. især i udtr. som føre pennen for
en, dels m. h. t. en begynder i skrivekunsten:

omfatte og føre en skrivendes haand under
udførelsen af skrivebevægelserne (for at ind-

øve disse). Moth.PSS. dels m. h. t. person, der

ikke selv kan skrive: skrive (især: underskrift,

navn) for en, idet denne holder paa den skri-

vendes haand ell. paa (den øverste del af)
pennen (og derved giver underskriften gyl-

dighed). Moth.F443. nu især (emb.) i udtr.

med ført, paaholden (paaholdt) pen
(forkortet m.f. P., m. p. F.). de underskreve
(testamentet)^ Manden egenhændig og Hu-
struen med ført Pen. Hylling.HJ.29. Jur
Formularbog.^147. se videre u. paaholde 1.

II

som maalsbestemmelse, i forb. en pen
)læk, (nu næppe br.) saa meget blæk, som
en pen kan rumme. Moth.PSS. 2.2) (jf.
Penne- bruger, -fægter, -fører (2) ofl.) i

forsk, (til bet. 2.1 hørende) udtr. m. overgang
til (overf.) at betegne den virksomhed at
skrive, spec. at give sine tanker ud-
tryk skriftligt (over for en læserkreds,
offentligheden), at optræde som ell.

være forfatter; (særlig) maade at
skrive paa; ogs.: (forfatters) skrive-
evne, skrivekunst. Det er en Mand,
som bruger sin Pen til alles Bevøm-
melse. Holb.LSk.1.3. Om hånd ingen Mid-
ler havde, saa kand hånd forsørge Jom-
fruen alleene ved sit Pen og Griffel, sa.

Stu.ILL2. man bestemmer en ung Per-
son af Stand til Bogen eller Pennen, som
man kalder det JSneed.11.195. *Een stri-

der med Pen, og en anden med Sværd.
Bahb.PoetF.L.112. *Jeg skrev saa tit med

vanhellig Pen, | min ringe Gejst var i

Satans Eje. PAHeib.US.605. »Hvad Tun-
gen ikke vover at fremsige,

| Udtrykker
ofte Pennen kiækt. Hauch.CarlV.51. *Hel
sjælden rørtes Pen og Bog

|
Af vore

blonde Fædre. PMøll.L35. hans raske og
livfulde Pen . . har de samme bestik-
kende Egenskaber som tidligere hans Tale.
Holst.V.219. Tivoli blev i hans Pen til ^den

10 kønne gamle E.SLye**.JacPaludan.UR.257.
(en) Forfatter, der uden at være Bladmand
kan leve af sin Fen. Brandes.XL 230.
CSPet.Litt.466. en Pennens Mand z'^: en
skribent). Kidde. Artikler ogBreve.(udg.l928).
39. en hurtig, hvas, løbsk, oddet
pen ofl., se hurtig (3), hvas (3.3), løbsk
(3.1), oddet (I.l). lade pennen løbe
olgn., se II. løbe 9.i (og 20.2;. || i forsk. udtr.

for en skriftlig virksomheds, en forfattervirk-
20 somlieds begyndelse, ophør olgn., som sætte
pen til ell.(l.br.) paa (Hauch.L.8) T^a.p ir

ell. (sjældnere) til papiret (Grundto.Udv.
VIIi. 302. StBille.Gal.LLL.135), især tid-

ligere, spec. m. h. t. polemik, satire: spidse,
hvæsse (sin) pen (imod en ell. noget)
olgn. ell. lægge pennen bort ell. fra
sig, CP nedlægge (se nedlægge 5.1^ ell.

(sj.) kaste (se II. kaste 1.2^ pennen ofl.

*Mod alle Stænder I har talet, hvæsset
30 Pen. Holb.Paars.295. jeg spidser min Pen

alleene imod Laster, og ikke imod Folk.
Overs.afHolbLevned.200. jeg (fattede) den
Beslutning . . i de første to Aar ikke at
sette Pen til Papiir, og at anvende al

denne Tid til at læse. Ew.(1914).IIL.247.
Wess.236 (se u. Kritik 1). Grundtv.Udv.
LII.614. en umyndig theologisk Candidat,
der prøver Penne i en PiAkrog. smst.L.202.
Jakob Knudsen sætter aldrig helt forgæves

40 Pen til Papir. HarNiels.TT.L85. Det var .

.

finanspolitiske og . . kulturelle Overvejel-
ser, der gav ham Pennen i Haanden. Jac
And.Er.IL.127. jf. bet. 2.3: et Problem, der
baade før og senere har sat talrige Penne
i Bevægelse. CSPet.Litt.632.

\\ (jf. penne-
førj i forsk, særlige udtr. for skriveevne olgn.,

som føre en (elegant, god, vittig)
pen, tidligere ogs. ^j/. II. forstaa 4.1^ for-
staa pennen, skrive godt (osv.), kunne ud-

50 trykke sig (korrekt) skriftligt; (jf. næste bet.-

gruppe:) (ikke) være stiv i pennen,
tidligere ogs. færdig (S) i pennen (Moth.
P53), (ikke) være øvet i, dygtig til at skrive,

udtrykke sig skriftligt, jeg er meget for

en Sviger-Søn . . der løer en god Pen,
og kand gaae mig noget til Haande i mine
Forretninger. Holb.Stu.L6. En Person, som
skriver en net og ziirlig Haand, og som
af Grunden forstaaer Pennen i Tydsk og

60 Dansk, søger Condition som Copiist. Adr.
^^Iil762.sp.l6. *jeg . . veed, hvor rap De
Pennen føre kan. PalM.Luftsk.49. Han var
. . et af (studenter-)Foreningens lyseste

Hoveder . . og førte en elegant og vittig

Pen. Studenterkom.6. for dem, der ikke ere
synderlig „stive i Pennen", kan en Brev-
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bog (være) praktisk. Sal.III.618. Kidde.B.

262. |l i forb. i pennen, som udtr. for

affattelse i skriftlig form; dels m. subj., der

betegner tanker ell. (skrevne) ord, i udtr.

sorri falde, løbe, slippe (Coll.(IICAnd.

BC.1I.161)) ell. (nu 1. br.) flyde en i

pennen olgn., af sig selv, uforvarende,
(næsten) imod ens vilje faa skriftligt udtryk.

utilbørlige Ord løbe mig bestandig i Pen-
nen og i Muaden.CBernh.NF.I.SO. de
overstrøgne (ord) er som oftest dem der
falder lige af Hjertet i Pennen. HCAnd.
BC.I.61. det er kuns en simpel Vise ; den
flød mig saadan i Pennen af sig selv.

CKMolb.Amb.102. hun skulde nok passe
paa, at der ikke løb hende andet i Pen-
nen, end hvad hun virkelig følte og tænkte.
KnudPouls.U.43. nogle tilfældige . . Navne,
der falder mig i Pennen. Pol.^^/nlØSé.U.

sp.3. jf.: det, som jeg skref, flød mig saa-

ledes af Pennen. Qram.Breve.164. dels m.
person-subj., i udtr. som diktere, tilsige
en noget i pennen (LTid.17S7.533. VSO.
MO.) ell. alm. (om den skrivende selv): for-
fatte (se forfatte 2.i), bringe, sætte
olgn., nu næsten kun f CP, gldgs.) føre noget
i pennen, nedskrive (1); antegne (2.i);

bringe paa papiret; affatte. Holb.Stu.II.9(se

u. opsætte 2). Der kand intet stort siges

hverken om det eene eller det andet, hvor
udover jeg intet videre haver villet føre

i Pennen. sa.Ep. V.l. *vor Augustus skiøn-
ner paa |

Hvad hånd (o: Ovid) i Pennen
bringer. J Friis.f Falst.Ovid.bl *•). Kierk.lII.

196. Hylling.HJ.97. De udgivne Taler
af Augustin ere, saavidt vides, tagne i

Pennen af Rnrtigskrivere. MHamm.FK.31.
MPont.MO.49. |)

(frem)komme fra ens
pen olgn., være skrevet, forfattet af en;

spec: fremkomme som del af et forfatter-

skab, fra bemelte Mag. Albert Thuras Pen
kand med første ventes endog et andet
Sknit.LTid.1737.3. Langebek.Breve.221. der
kom saa meget fra hans (o: en forfatters)

Ven.Lauesen.SD.15. || være ved pen-
nen, (nu næppe br.) være ansat som skriver;

have en kontorstilling. *Hvad angaar min
Person, da kand inand icke nægte, | At
jeg ved Pennen er, har ey behov at fægte.
Holb.Paars.59. FSO.(„i daglig Tale"). 2.3)

(jf. Kvindepen samt Penne-skaft, -visker)

GJ som (mere ell. mindre tydeligt følt) per-
sonbetegnelse, om en forfatter, skribent,
stilist (nu især: inden for journalistikken),

næsten kun med nærmere bestemmelse ved
attrib. adj. (især af rosende art). *Jeg tit

velsignet har, end tacker i hans Graf,
|

Den Pen, den store Pen, som Author er
åerai. Holb.Paars.206. endnu en Ting . .

maae overlegges, efterdi den er kommet
fra en stor Pen; det er, om ikke Inertien
strider . . mod \ttrsictionerne. Kraft.( KSelsk
Skr.Ul.285). »Beskrevet han fandt sit dybe
Savn

I
Af mesterlig Pen i Judæa /^o: en pro-

fet ). Grundtv.SS.II.2S0. Hr. Bille var en
Pen, afdøde Topsøe var en mindre Pen,

afdøde Ploug var en større, men ingen af
dem skriver mere. Hørup.I.212. de gaade-
fulde Penne, der skriver Damepressen.
JacPaludan.FJ.94. (journalist) Warre var
Byens eleganteste „Fen**. PDrachm.K.254.
han (blev) Medredaktør af „Modersmaalet"
. . og udviklede sig til en af Danskhedens
bedste Penne. PoVU 1926. 3. sp. 4. jf. ovf.
8p.636*^^-: Kvindesagen sætter fremdeles

10 et stort Antal baade mandlige og kvinde-
lige Penne i Bevægelse. NationaløkonTids-
skr. V1.440.

II. Pen, en. [pæn'] (nu kun dial. m. lang
vokal: Pen. Moth.P53. jf. Feilb.). flt. (1. br.)

-ne. (sy. pen, wo. penn, ty. mnne, n<. pinn;
vistnok sa. ord som Pind; jf. penne) ^ den
smalle, kileformede (undertiden kløftede) ende

af et hammerhoved; hammerpen; (ham-
mer)næb. Hallager.248. Wagn.Tekn.126.

20 En Hammer, der svarer til den. Fru H.
havde hængende . . passer med Kanten
af sin Pen i Striberne, og Banen passer
i Saaret midt i PAnåen. PoU^/zl926.5.sp.2.

III. pen, adj. se pæn.
Pen-, i ssgr. se Penne-.
Penal(-ha8, -æske), se Pennal(-hus,

Pendant, en (GFUrsin.Vhre.(1843).
21. TomKrist.LA.278. Glahder.Retskr.) ell,

30 (nu I br.) et (JBaden.FrO. Kierk.XII.103.
KNyrop.OL.I.123. VVed.FF.27. Saaby.').

[paii'daii] best. f. -'en, -'et [-'daii'(8)n, -'dar^'a^]

flt. -er [-'daij'ar] {fra fr. pendant, egl. præs.

part. af pendre, hænge, lat. pendére; jf.
Appendiks, dependere, Pendelok, Pendul,
Perpendikel ofl.) 1) (fagl,, nu 1. br.) om
hængende ting. 1.1) fj/. Pendelokj hænge-
smykke; øresmykke; ørelok. Meyer, paa
hvidt Fløj el laa en Pendant, en stor Ame-

f) tyst med en Krans af smaa Diamanter,
fastgjort til en tynd Guldkæde. Tidens
Kvinder.^y9l927.14.8p.3. 1.2) (ur.) hænge-
bøjle (i ur), der udløser repetervær-
ket. GFUrsin.Uhre.(1843).21. 2) 13 egl. om
ophængt maleri olgn., der svarer til, danner
modstykke ell. sidestykke til et andet; især m.
videre bet., om ting ell. forhold, der svarer til

en anden ting, et andet forhold: sidestykke;
modstykke; mage(stykke). (ofte % forb.

50 m. præp. til, sjældnere gen.). Charlottenb.

1794.18. Til denne holsteenske Begiven-
hed . . har nyligen en Forpagter her i

Landet leveret en Pendant, fode. V. 298.
(en) Række Strofer . . følger som det ryt-

misk og logisk krævede Pendant (Brandes.
11.47: Modstykke). Brandes.DD.219. Eng-
len (paa et maleri) jpaa den ene Side af

Floden danner Pencfant til Døberen paa
den anden Side. VVed.HR.85.

||
(sjældnere)

60 om person. Denne Mand, et sandt Pendant
til Marquis de Tuffiéres i Komedien. PA
HeibE.123. Schand.TF.L215.
Pendel, en. ['pæn'd(a)l] flt. pend(e)-

ler (LTid.l744.556. AWHauch.(1799).472).
{fra ty. pendel; egl. sa. ord som Pendul)
et bevægeligt ophængt legeme; pendul
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Pendelen eller Perpendikelen. ^TT^awc/i.

(1799)M. Phy8Bihl.XX.20. ,7/. Pendulslag:

•taktfast lød . . Pendelslaget (0: fra

stueuret). Kaalund.266. j/.Pendulur: Pen-
del-Uhr. Meyer?(1844). || nu næsten kun

(fagl.) om ledning (med fatning), hvori
en enlcelt elektrisk lampe (pære) hæn-
ger. Meyer.^ 7/'. Pendellampe. HHolst.

Elektr.1.316. Pendelledning. TeknO.
Pendelok, en. [paiid(a)'l(o^] (sjæld-

nere skrevet Pandelok. LTid.1738.335. — nu
sj. Bandelok. Syngesp.Yl2.19. BerlTid.^Vn
1926.Sønd.7.8p.3. Feilb.1.46). /?t -ker. (fra

/r. pendeloque , a/" /V. pendre, hænge (se

Pendant^, og loque, lap, trævl, løkke (paa
sløjfe); jf. Pendant I.1, Berlok samt I. Lok 8;

nu 1. br!) nedhængende pynt; især om hænge-
smykke, spec. som (del af) øresmykke;
ørelok. Ørenringe og Pandeloqver i Sølv
indfattede. Adr.^''U1762.sp.lO. TBruun.Y.
201. Dengl.By.1928-29.100. jf.: (hun) er

en rigtig fiin Dame; hun havde svære,
store Guldbandelokker i QiQue.Dodt.
B.62.
Pendins, en. se Penning.
Pendul, en (LTid.1725.79. Winth.XI.

144. PalM.VIII.36. VilhAnd.PMu.II.140)
ell. (nu i alm. spr. næsten kun) et (LTid.
1725.79. GFUrsin.Uhre.(1843).3. se ogs.

ndf.). (tidligere ogs. m. fr. form (og udtale)

:

Pendule. LTid.1725.79. jf. Pendiile. JBa-
den.FrO.). [pæn'du'Z] flt. -er. (fra fr. pen-
dule, mlat. pendulum; af lat. pendulus,
(ned)hængende; jf. Pendant, Pendel, Per-
pendikel) et bevægeligt ophængt legeme,
der kan svinge frem og tilbage om et

punkt ell. en akse; især (fys., mat.) om et

legeme, der kan dreje sig om et fast punkt
ell. en fast akse, som ikke gaar gennem lege-

mets tyngdepunkt; saaledes (fagl.) om appa-
rater til fysiske forsøg, til maaling af pro-

jektilhastigheder olgn. MilTeknO. Christians.

Fys.688. || i alm. spr. spec. om et saadant
apparat i et (hængende ell. staaende) (stue)ur:

perpendikel. LTid.1725.79. jeg saae til

Klokken — havde det ikke været for Pen-
dulens Slag, jeg vilde ogsaa troet, at den
var gaaet i ^t2i2ie. Blich.(1920).XIX.70.
Bowel.Br.530. \\ i sammenligninger ell. bil-

ledl. Flid er Drivhjulet i ethvert Værk,
men Orden den Pendul, der regulerer
Værkets Gang. Eauch.VI.208. Piben svin-
eede som et Pendul for Oles hivende
Skridt. ErlKrist.K.148. Pendul-, i ssgr.

saaledes ogs. (foruden de ndf. anførte) forsk,
(især fys.) ssgr. som Pendul -bevægelse,
-forsøg, -linie, -linse (jf. Linse 2.i), -lod,

-længde, -stang, -udslag o/l. -hjerte, et.

(med.) hjerte, der er mere midtstillet og smal-
lere end normalt; Cor pendulum. Klinisk
Ordbog.(1921).184. -leje, et. (jf. -søjle)

en særlig forbindelse mellem en bros dragere
og piller, hvorved en vuggende og rullende
bevægelse muliggøres. Sal.^lV.53. -maaler,
en. elektricitetsmaaler med to som penduler
ophængte traadruller. SaU VI.875. -rytme.

en. spec. (med.) om det forhold, at pausen
mellem 1. og 2. hjertetone har samme længde
som pausen mellem 2. og 1. KliniskOrdbog,
(1921).184. -liav, en. rundsav, hvis sav-
blad kan føresfrem og tilbage under skæringen;
svingsav. OpfB.*II1.135. CP -»lag, et. (jf
-sving(ning). Pendelslagj. *bliver ikke Det,
vi kalde Tiden,

|
Ved Pendulslaget bragt

i afraaalt Rhythmus? Hrz.XI1.83. Schand.
10 AE.53. CP -STin^, et. (jf. -slag, -sving-

ning^. *naar med Pendulsving et Uhr sig
bevæger ved Midnat. Hauch.DV.IL 117.

overf.: Deres Liv var et evigt Pendul-
sving mellem Paris og London. BudBay.
EP.1IL170. -STingning, en. (jf. -slag,

-sving; især fys.). Schand.TF.1.248. Sal.''

XVIII.1057. -sejle, en. (jf. -leje; bro-

søjle med bevægelige led foroven og forneden,
der tillader en vuggende bevægelse. SaVIV.

20 54. -ur, et. 1) (stue)ur, der er forsynet
med pendul (og ikke med uro olgn.). LTid.
1737.571. Astronomiske Pendul-Uhre med
Corrections - Penduler. Bugge. Astr. 1 9. Opf
B.^II.279.

II
om taktmaaler (metronom). Mu-

sikL.(1801).30. 2) (astr., nu næppe br.) i

best. f. navn paa et stjernebillede paa den
sydlige himmel: uret (Horologium). Bugge.
Astr.5. -Tægt, en. vejeredskab, hvorved
et penduls udslag angiver vægten af det vejede.

30 SaUXVIII.1658.
pene, v. se penne.
Penge, en (se bet. l.i og 2.i; ell. pi,

[pæi^a] Høysg.AG.51. (nu kun dial. ell. spøg.

(som pi): Penger. 2Mos.22.17(Chr.VI). 2Eg.
12.7(Chr.VI). Holb.Jep.1.6. sa.Vota.40. Mos-
sin.Term.525. Blækspr.l896.25{c<i længer).
Thorsen.72. — dial. (ent., bet. l.i^ Peng. Esp.
264). {ænyd. penge(r), sv. pengar, no. pen-
ge, sen. oldn. (ent.) pengr; egl. sa. ord som

40 (flt. af) Penning || om ordets brug (frem-
trængen) i bibel-overs, se u. Penning)

1) (jf. Guld-, Hitte-, Hul-, Jærn-, Kob-
ber-, Lykke-, Læder-, Sølvpenge ofl.) om
mindre genstand (af særlig form og beskaf-

fenhed), nu næsten kun om papirseddel
(jf. Papirs-, Seddelpenge; ell. især om me-
talstykke, forsynet med præg (værdiangi-
velse) og anvendt som omsætnings- og beta-

lingsmiddel; pengestykke; mønt (1); ogs.

50 (især i ssgr. Jubel-, Skuepengej om (mønt-
formet) medalje olgn. l.i) (nu næsten kun
foræld., dial. ell. spøg. (barnespr.)) om en en-
kelt ell. et bestemt angivet antal mønter; ogs.

om mønt med en bestemt værdi: penning
(2) ell. (jarg., spøg., især ^) øre. én skil-

ling er tolf penge. Moth.P53. man kiøbte
(i Erik Ejegods tid) en Skiæppe Korn for
en Fenge. Holb.DH.I.195. en Penge af
Guld, veier en Ungersk Species -Ducat.

60 Luæd.Dagb.1.94. Grete . . (Seer paa Pen-
gen): Hvor meget mon den gaaer for.

Faer? Bahb.(Skuesp. IX. 155). en Maade
Hvede for en Penge (Chr.VI: penning;
1907: Denar).Aab.6.6. Blich.(1920).XXVII.
62. „Tag denne Penge til Vederlag." Pi-

gen leverede Kørbitz Papiret og tog Sølv-
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i
engen.Etlar.OH.IL197. Undertiden gaar
olen ned som en rød, gloende Penge.

KnudPouls.B.UO. Esp.264.jf.: han lønnede
(de afskedigede) med 100000 Sesterspen-
ge. JBaden.Overs. afSvetoniu8.I.(1802).208.

jf. bet. 2.8: *Var jeg en Rigmand . . med
tusind (o: mange) Penge. FrNygaard.E.19.
(indtil) hvid og penge, se I. Hvid. pen-
ge, som er stum, gør lige hvad der er

vendte paa fattige P'olks Begravelser. «a.

Herod.117. Hans Majestæt (vtlde) dennem
det bevilge imod en vis og aarlig Penges
Atgiit.Slange.ChrIV.739. dersom der ikke
var andet at befrygte, end den Penge (o

:

(penge)bøde) eller anden personlig Straf,

som de allerhøieste Befalinger true Over-
træderne med. Skuesp.V1.139. \\ om et vist

(forholdsvis) ubetydeligt beløb, for hvil-

krumt, se n. krum 1.5. han er ham s asi \0 ket noget sælges, købes, faas; betaling; pris;
lig som en penge en anden, se HI.
lig 1.1.

II
(nu næppe br.) m. attrib. ordenstal,

i udtr. for del af en sum (procent), den
tredie Penge (o : tredjedele7i af myndlingens
indkomster), som Værgen for sin Umage
nyder. DL.3—17—26. (dersom en arv ikke

af riget) udføris, da bør hverken siette,

eller tiende, Penge (o: sjettedelen til kon-
gen, tiendedelen til øvrigheden) deraf givis.

nu især i forb. (for) en billig penge
(se billig 2.i;. de selge deris Børn for en
Rixdlr. og nogle self for en ringe Penge.
Fflug.DF.787. *for en ringe Priis, en us-
sel Penge,

| Den stakkels Roat offrede sit

lAw.Beib.Foet.IX.205. En privatmand købte
(gaarden) for en forholdsvis ubetydelig
penge. AOlr.(AarbKbhAmt. 1921.13). Aakj.
1)K.87. 2.2) m. nærmere bestemmelse af sum-

smst.5—2— 78. (den abyssinske kejsers) un- 20 mens størrelse ved et foreg, subst. i gen., (især)

dersaatter give Kopskat, og den 10de Pen-
ge af alle Mmerne.Fflug.DF.1030. Slange.

ChrIV.230. Den tyvende Penge, 5% o.s.v.

Levin. („l^u obsolet"), ottende penge, se

ottende. 1.2) m. anden anv., især koll, til

dels m. overgang til bet. 2.s. dine Tjenere
samlede de Penge (Chr.VI: penger^ som
fandtes i Buset.2Kg.22.9. forvar dine Pen-
ffe vel . . du kand slaae en Knude om

m.bet. af omtrentlighed, i udtr. som en
krones, et par kroners penge, tid-

ligere ogs.: en (et par) dalers (Nysted.

Rhetor.22. Hdb.Bars.I.l. Wadsk.84:), mdirks
(Eolb.Bars.IV.4. 0ehl.SH.21. BCAnd.Il.
232. Feilb.II.558), rigsdalers (Eeib.Foet.

VI.48), skillings (Bahb.Tilsk.1795.378.
FJHans.Novel.II.167) penge (se AaEans.
BTJS.73). Kunde jeg faae mig et got Rør,

em med din ^kiorte.Eolb.llJ.y.9. Ro- 30 saa vilde jeg nok spendere en marks Pen-
merne betegnede all slags Mynt og Penge
med det Ord af Kobber. sa.Ep.III.86. en
Pose fuld med Fenger. Mossin.Term. 525.
mønte, slaa penge, se mønte (l.i), slaa.

II
efter præp. i: betale halparten i penge,

og halfparten i vare. Moth.F55. tre Kilak,
der omtrent er det samme som fire Skil-

ling i vore Fenge.Bagges.NK.58. TroelsL.

IV.89. hvor meget er det i danske penge?!

II
i (andre) forb. m. attrib. adj. *0, hvad

var det, som dig (o: Judas) drev,
|
Da du

sligForræder blev ? |
Var det kun de blanke

Penge? CFrim.Fsalmer.(1794).56. Gamle
danske Penge (Mønter). F-SO. Feilb. jf. H.
falsk 3.1, overf.: Det er falske Penge, Du
giver mig; Du vil min Troe binde mig
noget nasL Ærmet.Skuesp.V.381. gale, haar-
de, hele, hvide, lette, onde, røde, smaa,
svære penge ofl., se II. gal 4, haard l.i, II

ge, eller tre, der^aa. Eolb.llJ.III.6. *0,

havde dog jeg Gæk paa Appelsiner
|
Span-

deret de tre, fire Skillings Fenge\ FMøll.
1.115. Fyrværkeri, som de har givet en
Kronespenge eller to for. Fol.^^/iil904.2.

sp.4. 2.3) (jf. bet. 1.2 og 3 samt Mønt 2.2;

m. almindelig ell. ubestemt bet., om (ube-
stemt) mængde af penge (1), ved udtr.

for en persons formue, fortjeneste, ud-
40 gift olgn., ell. om økonomiske værdier

i alm.; formue; kapital; ogs. spec: be-
tydelig mængde af penge (1); rigdom;
velstand. *Sig Verden Møje gør, at

samle Gods og Fenge.SalmEj.540.4. (han)
lader Procuratorer henge, der tage penge
af begge psirter.Beenb.Æ.11. Her er Man-
den ude, Mutter, som skal have Penge
for de 8 Tønder Kuli, vi fick i gasir.Eolb.

Kandst.1.6. Her er en Styver Brendeviin,
hel 3.1, II. hvid 3, III. let 1.8, ond 3.i osv. 50 Jeppe, men Pengene først. sa.Jep.1. 6.

II
om udtr. som penge(ne) er runde osv. se

u. bet. 3.

2) (jf.Mønt2) om samlet (især ubestemt)
mængde af penge (1). 2.1) (penge)be-
løb, (penge)sum, bestemt ell. anvendt
til et vist formaal

\\ (nu næsten kun i

ssg. Aar(s)penge^ om løn, afgift, penge-
bod olgn., især i forb. en aarlig, en vis

penge, den, der Gierningen giorde, (skal)

.de kaster min troe paa Nakken ad to

Skilling." — „Ligesom 2 Skilling var ikke
Fenge.**sa.llJ.II.5. *Drik som du har Pen-
ge til,

I

Lund ei creditere vil. Wes8.269. (han)
har faaet en Kone med Fenge.VSO. Han
har faaet Penge med sin Kone.MO. •Sø-
rens Fa'r har Penge

| og Ko og Kalv i

Vænge . .
|
Lille Fa'r har ingen Ko

|
o^

han har ingen Fenge. Levy.Bv.26. (pubh-
give hannem (o: den forurettede) een hil- 60 kum) forlangte Pengene igen.FoUI\il934.

ug (o: passende) Penge for Lyden og Ska
den.DL.6—7—10. andre Secter (flk) Re-
ligions fri Øvelse, naar de kun betalede
en ringe aarlig Penge til Regieringen.^oZ6.
Eh.II.6. Marcus Aurelius (viste) sin Gav-
mildhed ved de store Penger, han an-

17.sp.l. E. Carpenter: Pengene eller
Livet. Roman fra det fjerne Vesten. Over-
sat.f6o.9fi<eU897j. pengene paa bordet,
se I. Bord 2. en sum penge, se Sum.

II
i særlige forb. m. verbum olgn. (have)

penge på kistebunden. Moth.F54(jf. Kiste-

XVI. Rentrykt »/b 1935 41
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bund;, det er der penge i, (talespr.)

det kan der (sikkert) tjenes penge paa, bringes

noget ud af. AaseHans.Vr.Wl. i Øjeblikket

er der . . flere Penge i (o: at tjene ved)

professionel Tennis end nogen Sinde før.

DagNyh}^/nl934.4.8p.6. komme ell være
i pengene, (jarg.) om hest ved trav- ell.

galopløh: blive ell. være blandt de vindende

(nr.(l,) 2 ell 3; „placeret"). OrdbS. være
ved penge, (dagl., lidt gldgs. ell. dial.)

d. 8. s. være ved mønt(en) (se Mønt 2.9).

*Jeg ofte maa, dis vær I til een og anden
trænge, |

Og tage paa Credit, naar jeg
er ey ved Fenge.Holb.Faars.120. jeg veed,
han er altid ved Feiige.Skuesp.lX.242.
Schand.IF.116. OrdbS.(Fyn), være sine
penge værd, (nul.br.) om brugsgenstand

olgn.: være sin (indkøbs)pris værd; ikke være
købt, betalt for dyrt; kunne indbringe (ved

salg), hvad den har kostet (i indkøb); bevare

(have bevaret) sin værdi (pris), jeg for-

staar icke Verset, men kand dog see, at

det er altid sine Penge værå.Holb.Tyb.
1.9. Høysg.S.129. slig en Jernharve (kan)
holde 1 mange Aar . . og er altid sine Pen-
ge yærå.JPPrahl.AC.21. være (alle) pen-
ge(ne) værd, (dagl.) om ting, som man
finder ikke er købt for dyrt, ell. som man
gerne vilde købe (give penge for at faa);
især om fornøjelse (forlystelse), som har gi-

vet udbytte, morskab olgn. i forhold til ud-
gifterne, som ikke har skuffet forventningerne;
ogs. m. videre anv. : være storartet, morsom,
„sjov", grinagtig. To saa deilige Vinger .

.

som de, Fuglen har, ere Penge værd.HC
And.V.67. *I skal dandse alle Tre.

|
Det

er Penge værd at see.smst.VIII.224. *Han
er rent ud sagt „alle Pengene værd",

|

Jeg elsker ham, men hans Præsenter især.

Rantzau.D.Nr.86. det sagde Du for grin-
agtigt. Det „æh — med Fru Petersen"
var alle Pengene værd. Gud styrke mig.
Du maa ikke blive vred over, at jeg gri-

ner ad Dig. KLar8.SA.98. have penge
ved (Feilb.) ell. (i rigsspr.) hos (se hos é)
eW. paa sig (j/". II. paa 1.4 slutn.) ell. paa.
lommen (se I. Lomme 2.2^. have (osv.)

penge som græs, plovhjul, sand,
skidt olgn., se Græs (l.i) osv. endvidere i

talrige udtr. som anbringe, sætte (sine)

penge i et foretagende, i banken, i pri-

oriteter, paa rente, have penge staa-
ende i noget, trække sine penge ud
af noget, hæve, inddrive, indskyde,
laane, tilskyde penge, faa penge
ind, skaffe, tjene penge, lade pen-
gene rulle, strø om sig med penge,
lægge penge op osv. VSO. MO. Ludv.
se i alm. videre u. de forsk, hovedord, lave
penge, (jarg.) tjene mange penge (ved
gode) forretningsforetagender). JacFaludan.
VV.68. gøre penge, (nu sj.) skaffe sig,

hæve penge. ,Coll.(RCAnd.BC.II.195). gøre
i (ell. t\\) penge, se gøre 8.(5-)6. komme
til penge, se II. komme 17. koste (man-
ge, ingen) penge, se II. koste I.1-2. faa

(have, tage, give) penge i ell. imeWem
hænder, paa haanden olgn., se Haand
12.6, 6 og 8. leve af sine penge (o: som
rentier, uden egl. livsstilling ell. erhvervsvirk-
somhed).

II
i forb. m. præp. for. det har du

for ingen penge (o : gratis).Moth.P55. *man
alting kand

|
For Penge paa sig binde,

|

Assessors Titel, Rang og Stand, | En ædel-
baaren Qvinde. Beenb. II. 17. den Grav,

10 som Abraham kiøbte for Penge (Chr. VI:
penningenes værd;. ApG.7.16. se videre bet.

8 og u. IV. for 10. ('i og) 2. m. h. t. (offentlig)

optræden, fremvisning (for publikum) olgn.

:

*Gift eder med Bassen, det ganger saa
sødt,

I

Vi kunne da spille for Penge.PiføW.
1.12. *Ja det gik saa vidt, at man

|
Lod

ham see for Fenge. Ba8tian.Nr.l0.2. faa
noget for pengene ell. sine penge
olgn., spec. : faa rigeligt (af varer, udbytte,

20 morskab olgn.), faa alt, hvad man kan for-
lange (i forhold til prisen, udgifterne, ogs.

uegl.: for sit besvær osv.). i (d!e tyske ko-
medier) har mand adskillige smukke For-
toninger, Præsentationer af store Søer,
gloende Drager, Kriege, Belejringer, saa
der er altid noget for Fengene.Holb.Bars.
III.5. hånd kand anvende et par Skilling
paa noget smaat Galanterie, saa faar hånd
baade Varer og Snack for Pengene.sa.F^s.

30 II.4. Høysg.S.55. der faar man noget for
pengene

j jf.: Det graagule Kalkfjeld er
ikke højere end Himmelbjerget, men saa-
ledes som det ligger umiddelbart ved Ha-
vet, syner det for alle Pengene (0: i

høj grad). EmilRasm.(Pol.^kl935.15.sp.5).
kun give faa ord for penge(ne), se

Ord 1.3 slutn. for penge og gode ord,
se god sp. 1173^^. (det er) rene ord for
pengene, se ren. || m. attrib. adj. ell.pron.

40 giv mig den (tærskeplads) for fulde pen-
ger (1871: for iM\åBe%2Mng).lKrøn.21.22
(Chr. VI). Hånd sidder inde med frem-
mede penge. Moth.S161. y/". korte penge
('m. III. kort 2.1;: lange penge, (jf.l&ng
2.3; Y om langfristet Jobligations)laan. Pol.
^^U1932.11.sp.l. nu især i forb. som kon-
tante, lige, løse, rede penge ofl., se

kontant (l.i), lige (V.2.5 og 4.i), løs (II.3.2),

rede. kongelige penge, se II. konge-
so lig 2. især ved udtr. for store pengebeløb,

rigelige indtægter ell. formuesmidler, i forb.

som have, tjene (osv.) gode (jf. ovf.bet.

1.2) ell. mange penge. Ved disse Bø-
gers temmelig stærke Aftræk kunde jeg
vel have vundet gode Fenge.EPont.L.lOl.
*Hans mange Penge gjør ham Plage tidt.

PalM.AdamH.I.250. du maa helst tage
gode Penge med, for hvem véd, om han
(o: sønnen) ikke kan trænge til nogen

60 Mønt. SvGrundtv. FÆ. 1.218. det var en
Skam at sige Andet, end at jeg har tjent

gode Fenge.Schand.TF.il.220. Feilb. ogs.

store penge, nu især (talespr.) i forb.

som tjene store penge. Jere Forældre
have satt store Penge paa \ev.Holb.Er.V.5.

Spanierne . . tilsige sig af disse Verker
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store Fenge. LTid.1728.390. (han) viste

stort Forretningstalent, saa paa Grunde,
som den Gamle kjøbte, off tjente store

Penge paa ved Sa\get.Schand.VV.133. Han
havde en Gang tabt store Penge ved Over-
hørighed mod et Forbud. JakKnu. S. 137.

En Mand med ca. 3 a 4000 Kr., søges til Op-
findelse som kan give store Penge hurtigt.

BerlTi(U^/il924.M.18.8p.l. koste store
(LTid.1756.274. Rist.S.8) ell. (især) man-
ge penge, se II. koste I.1-2. smaa pen-
ge, se smaa. svære penge, se svær.

||

fruens penge, se Frue 1.3 slutn. kon-
gens penge, se I. Konge 2.2.

3) (jf. bet. l.ij ordspr. og talem., især til

bet. 2.8 (se videre Mau.7337f. Krist.Ordspr.

239jf. 596). II
pengene brænder ham paa

laaret, se II. brænde lO.i. || Penge kan
gjøre alting godt.SvGrundtv.Da.FoTkeæven-
tyr.(1884).156. jf. Mau.7361.7376.7387ofl.
{sml: Penge er Meget. Penge er ikke
Å\tGoldschm.VIII.29).

\\
god nat, Ole, pen-

gene ligger i vinduet, se Nat 3.i.
jj

penge(ne) lugter ikke (0: det er lige

meget, hvor de kommer fra). Mau.7431. Krist.

Ordspr.239. Arlaud.371. jf.: en Skattened-
sættelse for de store Formueejere. Det
vil altsaa sige, at man . . tog den arbejds-
løses sidste Brødskorpe for at kunne give
den til de rige . . Hvis Penge lugtede .

.

vilde (formueejerne) faa en vammel Smag
i Munden. Bigsdagst.F.1930/31.4210.

||
pen-

gene sidder løse hos ham, se II. løs 2.2.

Ijf: Pengene sidde ikke fast hos ham.
Ékue8p.V.442). || Penge tale (0: formaar)
mere end tolv Tingmænd.MaM.7546. FalM.
IL.II.719. naar guld og penge begynder
at tale, maa fattig mand tie Kvær, se III.

kvær 2.
||
penge er løsenet, se II. Løsen

2.1. penge er gode varer, de gælder baade
vinter og sommer, se II. gælde 4.i. penge
er ikke at skæmte ell. spøge meå.Bolb.ul.
Prol. Mau.7373. penge(ne) er runde,
for at de kan rulle olgn. (0: pengene er

til for at bruges). Mau.7364a. Krist.Ordspr.
240.

II
penge vokser ikke paa træer, se

Træ.
Il

(et) Ordsprog (siger), at „laante
Penge, naar de — efter Løfte tilbagebe-
tales, ere fundne Penge." Kierk.IX.90. (jf.
Mau.7360 samtla.B.nesp. 115^^^'). onde ^en-
ge er alle vegne ell. kommer igen, se ond
3.1.

II min haand klør, jeg faar vist penge,
se III. klø 2.1. naar tosser kommer til

marked, faar kræmmeren penge, se Kræm-
mer (jf. løse 3.2 j. liremand faar penge,
luremand faar prygl, se Luremand. Man
faar (ogs.: harj Penge for at bruge dem,
hedder det. EGad. TT. 57. || er du krum,
er du lam, har du penge, saa gaar du fram,
se frem 3.3. det gamle Ord . . : Naar Bon-
den har Penge, saa har vi alle Penge.
Rigsdagst.F.1929130.902. Tilsk.l931.IL414.

jf. Mau.928. \\ høflighed koster ingen pen-
ge, se Høflighed 2. Det er det tykke, der
koster pengene, se II. koste l.i. Vi vil mø-
des om det hvor Ord koste Penge (nem-

lig for Retten).Mau.7249. FrGrundtv.LK.
283.

II
Man skal tælle Penge efter sin

Broder (o : man skal udvise forsigtighed (øve

kontrol) i pengesager, selv over for slægtnin-

ge).Mau.7378. Blich.(1920).IV.14. \\ I mene
vel som saa, at der hører mere til for at

være Penge end at kunne ringle.Dodt.AT.
19. tid er penge, se Tid. |f hvad gør
ikke tysken ell. vildtysken (Wess.lie)

10 for penge? ogs. m. tilføjelser som : sagde
bonden, han saa en abekat danse, ell: han
saa et broget føl olgn. (jf. broget 1 slutn.),

anv. nedsæt, om tysk (overdreven) vindskibe-
lighed; ogs. som olm. udtr. for, at mennesker
for at vinde penge er i stand til ell. villipe

til hvad som helst, ogs. at nedværdige sig,

handle utilbørligt olgn. Mau.10707. Wess.133.
Oehl.L.II.118. Kierk.YII.117.XIV.255. Møn-
ning. Rationalismens Tidsalder. I. (1886). 162.

20
II
Studene gaa til Pengene, Hestene fra

Pengene (o: med alderen gaar studene op
i pris, hestene ned).Mau.7382. Blich.(1920).

XXII.231. Krist.Ordspr.241. \\ Dyd uden
Penge er ikkun et blot 'Na.vn. Holb.Plut.

I.l. (jf. Mau.7397 samt: her er baade Dyd
og Fenger. Holb.Pern. 1.4). elskov uden
penge varer ikke længe, se Elskov l.i. en
købmand (ell. pige) uden penge, det er
som en fiol uden strenge, se Købmand 1,

30 Pige.
II
ingen er en god kvindeven, uden

han er sine penges uven, se Kvindeven.

jf. Mau.7367.
Penge-, i ssgr. (nu næsten kun dial.

Peng(e)s-, se Feilb. samt ndf. u. penge-løs,
-pung, -urt, -ødej. af Penge, især i bet. 2.3;

foruden de ndf. anførte kan nævnes mere
tilfældige ell. let forstaaelige ssgr. (til bet.

1 ell. 2) som Penge -afgift, -attraa, -be-
gær, -beholdning, -bekostning, -beløb, -be-

40 svær(lighed), -bevilling, -bidrag, -bøsse,

-chatol, -cirkulation, -debitor, -dynge, -er-

statning, -fideikommis, -foragt, -foragter,

-fordring, -forraad, -forretning, -forskud,
-forstrækning, -forstærkning, -fortjeneste,

-forvalter, -forvirring, -foræring, -gave,
-gemme, -glæde, -godtgørelse, -gæld, -hen-
syn, -indsamling, -indtægt, -konvolut, -krav,
-kredit(or), -kval(er), -laan, -laaner, -lom-
me, -marked (jf. Marked 3^, -mellemvæ-

50 rende, -offer, -omløb, -regnskab, -rulle,

-samler, -snyderi, -sort-, spil, -stabel,

-støtte, -tilbud, -tilskud, -transaktion, -ty-

veri, -udbytte, -udlaan, -udlæg, -under-
støttelse, -vinding, -vrøvl, -aager, en.

(især bibl.) om (det at tage) (aager)rente af
pengelaan. Du skal ikke tage Aager (1931

:

Rentej af din Broder, Pengeaager, Mad-
aager eller Aager af nogen Ting (1931:
hverken af Penge, Fødevarer eller andetø.

(^ 5Mos.23.19. VSO. MO. jf.: simple Pen-
geaagrere vare hans paatrængende Cre-
ditorer. CBernh.XI.302. CP -aand, en. (jf.

-sjæl; l.br.) (tænkemaade, der er præget af

)

overdreven interesse for penge, økonomisk
fordel olgn. Rahb.(VSO.). MO. CP -adel,
en. (jf. -aristokrati^ især svarende til I.

41*



647 Peng^eaffære Pengefyrste 648

Adel 2, om en (adel8)stand, hins privilegier

hviler paa rigdom. Blich.(1920).X.l. Pen-
geadelen . . køber Jorden bort under Fød-
derne paa Jorddrotterne. JijB/ørner.Jfe/aai

og Midler. (1906).l 6. jf. D&H. -affære ,

en. (jf. -anliggende, -forhold, -sag samt
Affære 1 ; ogs. (i flt.) m. bibet. af uorden i

en persons økonomiske forhold), (brevet) hand-
ler . . om hans Svoger H.s Pengeaffairer.
Gosch.B.93. Pont.LP.VIII.13. -afpres-
ning, en. ^j/'.-(ud)presning ; især jur.) hand-
lingen at fremsætte visse trusler mod en for
derved at ska/fe sig ell. andre uberettiget (øko-

nomisk) vinding. VortHj.III2.67. ERode.
JP.97. jf. (sj.): (banditføreren) pengeaf-
pressede rige Borgere og Godsej ere.iVai
rid.i°/4i950.^/'^.4.si).4. -anbringelse, en.

(jf. anbringe 3.4^. (at sætte sin kapital i en
skønhedsklinik) er Tidens eneste sikre Pen-
geanbringelse. Ei?o(?e.JP.i58. (malerier) er

en fortrinlig Pengeanbringelse. Kentaur.
1934.Dec.26.sp.l. -aniigrgende, et. (jf.
-affære;. Blich.(1920).XXVIII.102. Ludv.
-anstalt, en. (især Y) d. s. s. -institut.

D&H. -anTisninig:, en. (Tf ell. jur.) om
(udstedelse af) en anvisning (5) paa et

pengebeløb, ved Sigt betalbare Pengean-
visninffer. LovNr.58'V^1897.§l 7. -aristo-
l^rati, et. (jf. -adel; mods. Aands-, Adels-
aristokrati;. Blich.(1920).III.74. det jø-

diske Pengearistokrati.PowtXP. Vlll.O.jf:
den unge Pengearistokrat, for hvem
hun var flygtet hin Afteji.Schand.Fort.345.

-bar, adj. (nu dial.) d. s. s. -løs. *For Guld
jeg græder nu pengebar. Grundtv.Krøn.87.
Esp.264. -baron, en. (sj.) d. s. s. Finans-
baron. S&B. -beg^ærlig^, adj. (jf. -ger-

rig, -gridsk;. Kierk.yiII.145. Tandr.K.93.
Feilb. -begærlighed, en. (jf. -gerrig-
hed; iscerCP;. Holb.Herod.196. LeckFischer.
A.165. W -belønning, en. (jf -løn 1)
især (konkr.) om belønning i penge til den, der

har udmærket sig (ved flid, heltemod olgn.).

(fiskerne afslaar) den Pengebelønning, som
den Reddede byder dem. Molb.EL.194. Et-
lar.GH.11.100. -blad, en (Moih.P54) ell.

et (vAph.Nath.yi.l96. VSO.). {ænyd. d. s.;

jf. -græs, -urt; nu næppe br.) ^ d. s. s. pen-
ffebladetfredløs. JTusch.139. -bladet, adj.

(jf.-b\sid) om plante: hvis blade er (kredse-
runde (omtr.) som en mønt; i plantenavnet
pengebladet ir e dlø s y Lysimachianum-
mulariaL. Viborg.Pl.(1793).44. Lange.Flora.
529. -blok, en. (1. br.) d. s. s. Blok 2. Moth.
P55. VSO. DanmarksKirker.PræstøAmt.
(1933).807. -bod, en. flt. -bøder (se u. -bøde),
{ænyd. penninge both; jf. -bøde, -mulkt,
-straf samt II. Bod 2; især CP ell. jur.) VSO.
en Forseelse, som kun kan medføre Straf
af Pengebod eller simpelt Fængsel. GrwwdZ.
(1849).S85. Blodhævn bliver til Pengebod.
AOlr.NA.53. -bog, en. (især dial.) bog-
ell. taskeformet gemme for (seddel)penge olgn.;

lommebog (1); tegnebog. BornholmsTidende.
yiil925.2.sp.2. OrdbS.(Lolland). -bok-
-ser, en. (jf. -rytter; jarg.) professionel

bokser. DagNyh.^*/^1927.16.sp.l. -brev, et.

(J/'.CBnt/^Z. penninge bref, forskrivning; post.}

brev, hvori penge(sedler) indlægges til forsen-
delse. Heib.Poet.V.363. AndNx.S.ll. -bæl-
te, et. (nu 1. br.) bælte, der er indrettet til

at gemme penge i; pengekat. vAph(1759).
Krøyer.Er.150. PolitiE. KosterbU^U1923. 3.

sp.2. -bade, en. (jf. -hod-, især GJ ell. jur.),

S&B.
Il

især i flt. (ogs. som flt. til -bod; saa-

10 ledes VSO. MO.). Moth.P54. Fruen kom-
mer i Penge-Bøder, jegji Stokhuuset.B^oZft.
Didr.7sc. -diarr(li)é, en. (jf. Mund-
diarr(h)é; dagl, spøg.; 1. br.) (tilbøjelighed

til) ødslen med penge. C3 -djævel 9 en.

Cj/. Djævel 2.2^ om (ond aand, der tænkes
at opvække) pengebegær(lighed). Hendrik
Conscience : Pengediaeve\en.(bogtitel.l857).
S&B. -fod, en. (nu næppe br.) møntfod.
KiøbmSyst.II.6. -forandring, en. spec,

20 (jf. -omvæltning; hist), især i best. anv., om
de i forbindelse med statsbankerotten og rigs-

bankens oprettelse 1813 staaende forandrin-
ger m. h. t. Danmarks pengevæsen (med ind-
førelse af en ny møntfod, kursfald olgn.).

Peer fik Rigdom ved at arbeide, og Povel
ved at spille i Lotteriet, og Hans ved Arv,
og Mads ved Pengeforandringen. Kierk.
VIL371. Schand.UM.155. C3 -fordel, en.
Ew.(1914).IV.330. (han) har villet giøre

30 sig . . Pengefordeel . . af en . . Hemme-
lighed, hvoraf han var i Besiddelse. Molb.
NTidsskr.L50. JakKnu.GP.18. -forhold,
et. (jf. -affære^ især (i flt.) om den enkelte

persons økonomiske forhold, ofte med bibet.

af uorden olgn. Goldschm.VII.572. Skjønt
han altid havde havt rigelige Embedsind-
tægter, havde hans Pengeforhold aldrig
været sioT2iXiede.Schand.TJM. 213. hans
Pengeforhold er haabløst derangerede.

40 Pont.HK.87. -forlegen, adj. (1. br.) som
er i pengeforlegenhed, (han) havde „sat
Fyr" paa Gaarden og saaledes ydet den
pengeforlegne Møller en Haandsrækning.
Aaki.VF.178. -forlegenhed, en. (jf.
-forlegen, -klemme, -knibe, -mangel, -nød,
-vanskelighed samt Forlegenhed 1). Ved
indtrufne Uheld er jeg for en kort Tid sat

i Pengeforlegenhed. Blich.(1920).XXXIL
135. en Reisende . . kom i Pengeforlegen-

50 hed, uagtet han dog var i Besiddelse af

et meget stort Penge-Papiir — der var
Ingen, som kunde bytte dei. Kierk.XIL
435. han befandt sig i evig Pengeforle-
genhed. Brandes.III.580. -forsendelse,
en. (jf. -(for)sending, -sendelse; især konkr.,

jf. Forsendelse 2; post.). Ludv. Franke-
ringen af Pakke- og Pengeforsendelser.
DanmarksFrimærker7(1925).ll. -forsen-
ding, en. ^j/. -forsendelse; l.br.). denne

60 Pengeforsending var en ren og pur Ædel-
modighedshandling fra hendes Side. Riget,

''V%1913.7.sp.6. CP -fyrste, en. (jf -baron,
-herre, -konge, -mand, -matador samtYyisie
5.2^ rigmand (med fyrstelig levevis). Agostino
Chigi, en af Renaissancetidens store Penge-
fyTSieT.Bille.Italien.IL381. Schand. UM.115.
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I

i

-genstand, en. (jf. Genstand 2 slutn.;

nu næppe i rigsspr.) pengebeløb af (en vis)

betydning, et Forfatterhonorar er . . ingen
Herregaard, og de Ubekjendte (o: forfat-
tere) maatte blive længe borte, for at de-
res Honorar, selv med Rente og Rentes
Rente, kunde blive en Penge-Gjenstand.
Kierk.I.xiv. -gerriff, adj. {ænyd. pen-
{nin)ge gerig; jf. -begærlig; nu især CP

Uf- dog Feilb.)) begærlig, gridsk efter penge;
egs.: paaholdende; nærig, det (bør) en Bi-
skop at være ustraffelig . . ikke kivagtig,
ikke pengegierrig (Chr.VI: penge-gierig;
1907: pengegridsk).lTim.3.3. Holb.Rpb.
II.4. Hauch.TV.334. Jeg forlanger inte, at

Tøserne skal gaa ind til Rigdom, ikke —
Du maa inte tro, at jeg er pengegjerrig.
Bøgh.1.29. GJ -gerrighed, en. {ænyd.
d. s.; jf. -begærlighed) Pengegierrighed
(Chr.Vl: penge-gierighed; 1907: Penge-
gridskheden; er en Rod til alt Ondt. ITim.

6.10(jf. Gerrighed 2 sluin.). Holb.Fhilos.il.3.
CBemh.NF.XII.202. -grids(k, adj. {ænyd.
pendinggridsk; jf. -begærlig) Molb.DH.1.
455. (jøderne) er dog et pengegrisk, scho-
felt Folk. Goldschm.1. 94. ITim. 3. 3(1907;
se u. -gerrig^, -gridskhed, en. (især
o;. Heib.Pro8.lv. 387. trods sin Penge-
griskhed tog han aldrig mod Almisse. 3a-
vids.KK.355. lTim.6. 10(1907; se u. -ger-
righed^, -gris, en. (dagl.) penge(spare)-
bøsse af form som en gris. Pengegrisen
var saa proppet, at han ikke længer kunde
rasle. HCAnd.(1919).III.107. JMeyer.Borg-
mesterensDatter.(1890).142.

\\
(l.br.) overf.,

om rig person. Jeg laante altsaa 100 Pund
af Doris, der som bekendt er gift med en
FengegTis.Buchh.Su.il. 218. -græs, et.

2( 1) (nu næppe br.) d. s. s. pengebladet
fredløs (se u. pengebladetj. vAph.lfath.YI.
196. 2) (dial.) eng- troldurt, Pedicularis
palustris L. (rød pen^egræs), ell. skjaller,

Rhinanthus crista galh L. (gul pengegræs;
begge med frø, der efter modningen rasler i

frøgernmet). JTusch. 324. 333 (Jylland). 3)
folkeligt navn for pengeurt (1), anv. som
lægemiddel. FolkLægem.III.83. -gad, en.
(sj.) om mammon, opfattet som en person
(gud). Stub.54(se u. Mammon^, -gyldig,
^^J' Uf' ^V' geldgiiltig; sj.) gældende som
(lige med) penge; som koster (maa vejes op
med) penge. *hvert et Ord . . holdis Penge-
gyldig. 5aW.Poe^.8. -gæk, en. {ænyd.^en-
dinge gæk; nu næppe br.) d.s.s. -nar. *En
karrig Puge og en giærig Penge-Giek.
Worm.Sat.35. -handel, en. (jf. -liandler,

-omsætningj Y omsætning(er) i mønt, veks-

ler, værdipapirer olgn.; vekselerer-, bankfor-
retninger. JohsBoye.III.154. VSO. Hage.*-

1085. -handler, en. (jf. -mægler, -veks-
ler; nu næppe br.) person, der driver penge-
handel; vekselerer. vAph.(1759). JohsBoye.
III.153. -herre, en. (1. br.) nedsæt, be-

tegnelse for en pengemand, pralende som
en nybagt Pengeherre. Qravl.(AarbTurist.
1926.197). -hjælp, en. (ænyd. d. s.)

hjælp (1), bestaaende i penge. LTid.1738.36.
EHolm.DH.1660-1720.II.291. GJ -hus, et.

(jf. -institut^ om bank, (større) bankierfirma
olgn. S&B. KBokkenh.U.123. -institut,
6t' (jf- -anstalt, -hus^ Y om bank, spare-
kasse. S&B. Hage.*363. -jflrde, en. (jf.
I. Jøde 2; nu talespr., især nedsæt.) jøde, der
driver pengehandel, nuspec: udlaan af pen-
ge; ogs.: (jødisk) aagerkarl. Schytte.(MO ).

10 S&B. -kapital, en. (nu næppe br.) penge-
sum. Slange.ChrIV.1033. Graah.PT.1.242.
-kasse, en. (jf. -kiste, -skrin^ kasse til ell.

med penge; ogs. m. særlig forestilling om ind-
holdet, om (mange) penge. Moth.P55. den
Boet . . tilhørende Pengekasse. MR.l847.
147. Berg8.GF.I.256. det nazistiske Parti
(disponerer) egenmægtigt over den tyske
Arbejdsfronts Pengekasse. Jernbanet. ^^li

1935.2.sp.4. staa for pengekassen, admini-
20 strerepengene, -kat, en. 07- -bælte, -knude;
nu især foræld, ell. dial.) d. s. s. Kat 7. de
stærkt udstoppede Bælter, der tillige syn-
tes at tjene dem til Pengekatte. Ina. ZÆJ.

1.31. Drachm.BF.65. HMatthiess.VV.119.
-kiste, en. {ænyd. d. s.; jf. -kasse, -skrin
og I. Kiste 1.4; især C3 ell. foræld.) Dersom
jeg havde den store Molochs Penge-Ki-
ster. Ew.(1914).II.304. CBernh.NF.I.211.
billedl.: (Bernstorffs) Godmodighed løb af

30 med ham . . Her var et Hul i (hans) Pen-
gekiste, hvorigennem mange Penge spor-
løst ioTSYdindit. AFriis.BD.1.229. -klem-
me, en. {jf. ty. geldklemme; nu ikke i

alm. spr.) pengeforlegenhed; pengeknibe; pen-
gevanskelighed. vAph.(1759). Det blev mig
sagt, at han igen skulde være kommen i en
slem Fengek\emme.Pont.HK.101. -knap,
adj. (især CP^ om forhold paa en vis tid:

knap, kneben, vanskelig i økonomisk hen-
40 seende; i forb.som (i disse) pengeknappe

tider. Levin. PoUynl903.2.sp.2. det er jo

pengeknappe Tider. KMunk. Ordet. (1932).
18. -knaphed, en. (jf. -mangel, -nød og
-rigelighed; især ID). Ludv. i Danmark hav-
de der (i 1857) bredt sig en følelig Penge-
knaphed. Det da. FolksHistorie. VII. (1926-
27).143. -knibe, en. 07. -klemme; l.br.).

D&H. -knude, en. (jf. -kat og I. Knude
1.2; nu dial.) sammenknyttet tørklæde olgn.,

50 hvori penge opbevares; ogs.: pengepose ; penge-
pung; nu især om en paa (et hjørne af) et

tørklæde knyttet knude med penge, (da Jo-

sefs brødre) tømte deres Sække, see, da
var hvers Pengeknude ("i^5i: Pengepose^
i hans Sæk; og de saa deres Pengeknuder
(1931: Fengeposer). lMos.42.35. han tog
Pengeknuden (1931: Pengepungen^ med
sig. Ords. 7. 20. Feilb. -konge 9 en. (jf.

-fyrste samt I. Konge 3.i; 1. br.). (købman-
60 den) søgte at give sig Mine af en Penge-
konge og borgerlig Fyrste. Ing.KE.1.50.
-kraft, en. (sj.) i flt., om økonomiske mid-
ler, anvendte med et vist formaal. disponere
over forenede Pengekræfter. ^ierfc. FJIJ.

60. -krise, en. (nu næppe br. -krisis.

Hauch.VII.287). (især r) økonomisk krise
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(med forstyrrelser i pengevæsenet). Hendes
Fader var . . falleret i Pengekrisen 1857.

Schand.SB.127. Ved Pengekrisen 1813 var

de sidste Rester af Slægtens Formue ædt
op. 0Bung.SM.15. -kurs, en. (jf.Kurs 3.2;

nu 1. hr.) T penges kurs i forhold til andre
hjemlige møntsorter (jf.VSO.) ell. i forhold

til fremmed valuta (valuta-, vekselkurs). Kiø-
benhavns Penge-Cours. Guineer, 5 Rdlr.

24 Sk. Rosenobler, 6 Rdlr. 2 Mk.Adr.V^l 762.

sp.ll. HandelsO.(1807).48. GJ -kværn,
en. (jf. -mølle og Kværn 1 slutn.). Jeg
tilbringer hele mit Liv . . med at holde
en umaadelig Pengeqværn i Gang.LMoltke.
Dick.XXiy.28. O -kær, adj. {ænyd. d.s.;

jf. II. kær 3.i) som sætter stor pris paa penge;
ogs.: (noget) pengegerrig. Officeer-Standen
er en Profession, der meere bør være ære-
end penge-kj er. Mi^.l 707.^58. Rahb.NF.L
300. Hendes pengekære Bondeslægt var
længe imod Forbindelsen med den fattige

(frier). FrPoulsen.YN.13.
pengelig;, adj. ["pæi^ali] {jf. ty. geld-

lich (geldig, geldisch), fr. pécuniaire (se

pekuniærj; a/* Penge (2.s); < MO.; CO, især

hos sprogrensere) som vedrører, hører til, be-

staar i penge; penge-; pekuniær; økono-
misk, at „komme paa Knæerne" i pengelig
Henseende. EejmdaVU1869.1.sp.3. penge-
lige Vanskeligheder. ZakNiels.Maagen.143.
de pengelige og økonomiske Betingelser
i Europas forskellige Stsiter. DagNyh.^^/4:
1922.1.8p.5. som adv.: en pengeligt sorgfri

Stilling. Rørd.SL.43.
Penge -linse, en. 3? f^w næppe hr.)

d. 8. s. Havelinse. Funke.(1801).11.340. VSO.
III.L147. -lotteri, et. ^j/. Lotteri 2; mods.
Varelotteri/ Pengelotteriets Hovedformer
ere Klasselotteriet, Tallotteriet og Rente-
lotteriet. iSaLZLi006. -løn, en. (ænyd. d. s.)

1) (jf. Løn 1.1 ; især (D) d.s. s. -belønning.
VSO. MO. Allevegne udlover han en
pengeløn til den, der kan finde ham den
frække tyv. NMøll.N.11. 2) (jf. -lønning og
Løn 2(2); især emb.) løn (gage) i penge. VSO.
Lærerlønnen (er) i Stedet for at bestaa af

Offer, Accidenser, Korn, Smaaredsel o. 1.

bleven en ren Pengeløn. SaUXYI.232.
-lanning, en. (jf. Lønning 2; emb.) d.s. s.

-løn 2. YSO. MO. -løs, adj. (nu dial. pen-
ges-. Høysg.S.335. Feilb.). {ænyd. ^enge(s)-
løs, oZ^w. pen(n)ingalauss ^o^ félauss^* jf-
-bar, -øde) som er (næsten) uden penge; som
mangler penge, (især som præd. ell. appos.).
Dronningen (o: Christine af Sverige) var
gemenligen Fengeløs. E:olb.JH.II.712. En
Pengeløs Students Memorial. Graah.PT.I.

jeg mangler tyve
Tusind . . Den Klatskilling kan sgu ikke
gøre dig i^Qjigéiøs.ErlKrist.K.BB. ordspr.:
bedre (er) at være pengeløs end venneløs
ell. æreløs. Mau.617f. jf. Pengemangel:
bygge stolte Luftslotte op midt i deres
Pengeløshed.YYed.BB.179. \\ O om

ting (pengepung). *Nødvendigheden ligger
haara og tuug,

|
Den ligger i din penge-

løse Fun^. PalM.Y.56. f -malm, en. (jf,
-sten; mineral.) om (de af jærnerts bestaa-

ende skiveformede smaadele i) myremalm.
Brimnich.M.242. -mand, en. (jf. -fyrste^

person, der ejer mange penge; kapitalist;

ogs. (jf. VSO. MO.) om person, der tragter

efter penge, forstaar at tjene penge olgn.

10 Den rige Handelsmand Mr. S. . . var en
Særling og . . gjaldt for en kold Egoist og
hjerteløs Pengemanå. Ing.EF.Y.35. slige
Foretagender høre desværre ikke til dem,
som vore Pengemænd føle synderligt Kald
til at unåerstøtte. Eauch.VI.187. Saasnart
Krog og Morten kom sammen, vare de
som Magneten og Jernet: Pengemanden,
der vilde tjene Penge og forstod, hvor-
ledes det gik til, og Kraiten, der kunde

20 tjene dem, droges til hinanden. Goldschm.
Y11.497. de store jødiske Pengemænd.
Brandes. XI. 469. om pengeudlaaner : For-
uden mit Mellemværende med Penge-
manden Carlsen har jeg betydelige . .

Forpligtelser overfor Skrædder, Skoma-
ger. iVaws.Fi2.i5i. -mangel, en. {ænyd,
d. s.; jf. -forlegenhed, -knaphed, -løs-hed
(u. -løs^ -nød, -trang samt I. Mangel 1)
Troe hun mig, det er ikke af Penge-

30 Mangel, at Herskabet lader dem (o: folk
med regninger) saa løbe. Holb.DR.1.2. Som
han pieier at sige, er Pengemangel den
eneste Sygdom, han undertiden lider af.

Hrz.X.296. Feilb. -masse, en. YSO. en
Mand, der repræsenterer en Pengemasse.
Goldschm. YIII.185. || nu især (i national-
økonomisk spr.) om mængden af de i et sam-
fund (en stat) tilstedeværende penge. Sal.

XIY.179. -matador, en. (jf. -mand og
40 Matador 3; især CP^. en fed, stakaandet

Pengematador. 5^c/iawd.J^.454. Unge Penge-
matadorer i smaa Købstæder. Drachm. YT.
176. -middel, et. 07- 1- Middel 8; især
G3 og nu næsten kun i flt). (han) lod søge
hos Kong Christian om Penge-Middel til

at verfve Krigs-Folk foT.Slange.ChrIY.744.
vinde Pengemidler til . , at sætte min Ret
i^iennem. Hrz.XII.305. nu især (svarende
til I. Middel 8.2^ m. selvstændig anv.: efter,

50 at hans faa Pengemidler vare opbrugte,,
kom han i stor Nød. Goldschm. VII. 536.

-mnlkt, en. (jf. -bod; nu 1. br.). Holb.
Hh.II.513. Schytte.IB.Y.49. YSO. MO.
-mægler, en. (jf. -handler og Mægler 2;

nu næppe br.). JBaden.OrtO. YSO. -mær-
ke, et. pap- ell. papirmærke (med paatrykt
angivelse af en vis møntværdi), der udleveres

til medlemmer af en (for)brugsforening olgn.

som bevis for, at de har købt varer for et

60 vist beløb; rabatmærke. PSveistrup.Brugsfor-
eninger.(1887).30. -mølle, en. fj/". -kværn;
især Cø) om (ensformig, trættende) forret-

ningsvirksomhed med pengefortjeneste som
(eneste) formaal; ogs.: forretningsvirksom-

hed, der giver (meget) rigelig pengefortjeneste,
KLars.MB.75. W -mønt, en. {ænyd. d.s.;

\
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jf. -stykke) niønt(8lyhke) som omsætnings-
middel. Borrebye.TFJ57. Børn, der end-
nu ikke kender Pengemønternes indbyrdes
FoTho\d.Skoleprogr.NærumEo8i8kole.l913.27.
-nar, en. {ænyd. d. s.; jf. -gæk, -træl;

nu sj.) person, der er en nar efter penge,
er naragtigt, overdrevent pengegridsk. VSO.
-ned, en. (jf. -mangel, -trang og II. Nød
2.7j. Moth.P55. I sin Pengenød fandt man
ved Hoffet paa det Middel at sælge Ba-
ronetværdigheden. Brandes.IX.lé. en ikke
ubetydelig Indtægtskilde, som sprang, just
som Pengenøden var størst. Skjoldh.SM.50.
-neje, adj. (jf. -gerrig og III. nøje 4; nu
ikke i alm. spr.). (hun) holder sønnen til stu-

deringerne, skønt mere pengenøje slægt-
ninge fraråder det. Edda.XXV.(1926).182.
-omssetning;, en. (jf. -handel og Om-
sætning 2.2j Y statskloge Pengeomsæt-
ninger. Ing.P0.II.228. 1 Middelalderen var
Pengeomsætning og Laan ihænde paa Jø-
derne. GoldschmJSfSU.Vn.188. -oniTælt-
njng:, en. ^j/- -forandringj spec. om for-

holdene efter statsbankerotten 1818. min
Fader havde lidt betydelige Tab ved
Pengeomvæltningen 1813.Bagger.I.27. Da-
vids.KK.294. -papir, et. (nu næppe Ir.)

værdipapir, lydende paa et vist beløb, (jeg)

siger dig, hvor du kan finde alle Mølle-
rens Penge -Papirer. Ing.LB.1.39. Kierk.
XII.435(se u. -forlegenhed^, -piner, en.

(jf. -skinder, -trækker og ty. geldquåler
samt Pennepiner; sj.) nedsæt, om person,
der paa en hoard, hensynsløs maade indkræ-
ver (forfaldne) pengebeløb (aagerkarl, lom-
meprokurator), en nedrig Pengepiner med
milelange Begninger. Pont.SV.18. -pose,
en. {ænyd. d. s.; jf. -kasse, -pung, -sæk)
ofte m. særlig forestilling om indholdet, om
en persons penge, rigdom. Eolb.Tyb.IV.4.
*Glæden (faar) Ende, naar

|
Hans Penge-

Pose Svindsot faaer,
| Og Thomas sig må-

finder. Graah.PT.1.302. *bedre og bedre
Handelen gaaer | Med Æg og med Høns
og med Fjer og med Uld. | Tilsidst faaer
jeg Pengeposen iu\d.ECAnd.X.548. var det
Pigen, Du friede til, eller var det Pen-
geposerne ?Xet"e/^ro2<;.^oWæZHw^6r.^i86iy).P7.

-presning:, en. (sj.) d. s. s. -afpresning.
•Underslæb og Vold og Pengepresning.
PalM.VI.115. -pnger, en.{ænyd. pengepu-
ge(r)) person, derpuger penge sammen; gnier.

KomGrønneg.1.79. Udgifter, hvortil de
maae laane Penge af Pengepugere. i2a/i&.

Til8k.1798.493. han var en Pengepuger, en
Blodhund. Goldschm.1.437. Skjoldb.SM.30.
,//". Pengepugeri. S&B. -pnne? en. (dial.

Peng(e)s-. FrGrundtv.LK.227. Feilb. Flem-
løse.106). (ænyd. penninge-, pengspung; j/.
-pose) (lomme)pung til opbevaring afpenge-
(stykker), tidligere ofte pølse- ell. poseformet,
fremstillet af stof ell. skind og lukket med en
snor, en forskydelig ring olgn., nu alm. taske-

formet, fremstillet af skind og oftest lukket

med en metallaas. (jeg) opbrød . . min Pa-
trons Skrin, hvorudi laae 8 Penge-Punge.

Holb.Plut.II.S. En strikket Pengepung.
VSO. *sin Pengepung han glide

| Lod i

Haanden paa den Gamle. PalM.ND.217.
Bergs.GF.11.397. Bang.L.115. || m. særlig

forestilling om pungens indhold ell. om (en per-
sons) penge, rigdom olgn. Anti-Spectator.99.
De Bøder, som derfor skulde komme, ville

neppe gjøre din Pengepung letteve.Hauch.
V.377. den Hyldest til Pengepungen, som

10 jeg saå præsteres af Folk, der gjorde For-
dring paa en Stilling i Aandslivet. Schand.
0.1.153. ramme en paa pengepungen,
opnaa, at en kommer til (som straf olgn.) at

udrede ell. miste penge; ramme en saaledes,

at det gaar ud over hans penge. Aakj.VB.
113. -re<le, en. (nu næppe br.) i udtr.

født i en ^engerede, født i rige forhold.
Fød i en Pengerede, som man siger, hav-
de han altid seet Formuen forøges. C^ern^.

20 NF.XI.259. CP -rig, adj. (ænyd. pen(nin)-
gerig, oldn. pen(n)ingarikr

; J/". -stærk ; 1. br.)

Denne baaae Penge- og Folkerige Bye.
LTid.1738.317. jf. Pengerigdom. Moth.
P57. Ludv. jf. Pengerigelighed: Dyrhed
er ofte Følgen af stor Pengerigdom i et

Land. F/SO. -rigelig^hed, en. 7if- -knap-
hed og -rig slutn.; fagl.). Pengerigelighed
giver stigende Ejendomspriser.D«nwi£y C.

538. -ring:, ^n. (arkæol.) ring (af guld,

30 bronze), hvoraf et afhugget stykke anvendtes
som betalingsmiddel. SophMiill.V0.410. -ri-

Te, en. ved lykkespil: redskab (rive), hvor-
med spillernes penge (indsats) samles sam-
men. l)ogNyh.^/ul927.9.8p.6. -rytter, en.

(jf. -bokser; jarg.) professionel deltager i

(heste- ell.) cykelvæddeløb. BerlTid.^^U1928.
Aft.l.sp.4.

Penges-, i ssgr. se Penge-.
Penge-sag, en. {ænyd. d. s.) sag (rets-

40 sag ell. især: anliggende, forhold, affære), der
vedrører penge (laan, gæld osv.); nu næsten
kun (jf. -affære, -anliggende, -forhold^ i flt,

ofte efter præp. i, spec. om alt hvad der ved-
rører en persons, en i7istitution8, en stats for-

mue, gæld, tilgodehavende olgn. I skal vide,

at jeg icke er at skiemte med udi Penge
Sager. Holb.Jep.III.l. Ew.(1914).IV.362.
(jeg var) kommen efter en meget slem
Pengesag, hvori den omtalte Inkassator

50 havde indladt sig. Bøgh.JT.143. i Begyn-
delsen af Halvtredserne . . stod vor Pen-
gesag (o: landets pengesager) . . slet. Schrø-
der.F.81. At have Pengesagerne i Orden
er den første Betingelse for et Hjems
Trivsel og Lykke. EGad.TT.57. -seddel,
en. (jf. Bank-, Møntseddelj et (af staten

ell. en seddelbank udstedt) som regel indløse-

ligt, cirkulerende, som omsætningsmiddel an-
vendt værdipapir. Holb.Staat.reg. Penge-

60 sedler . . burde afløse de ædle Metaller.^ri-
dericia.l7écl8Aarh.278. autoriseret penge-
seddel, se autorisere, -sendelse, en. (jf.

forsendelse ; 1. br.). han (mente) ved sine

Penge-Sendelser at bidrage . . til sin Fa-
miljes FovsøTge\se.RSchmidt.SS.124. -sen-
ding, en. (jf. -sendelse, -forsending; 1. br.).
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VSO. MO. Ludv. -S(jæi, en. (jf. -aand

8ani< Kræmmersjæl; sj., nedsæt.) om penge-

fridsk, pengekær person, denne skelende
'engesjel, som aldrig seer fra sine Penge
uden for misundeligt at see, at en Anden
eier mere. Kierk.X.39. -skab, et. Holb.
Bars.III.2. Moderne brand- & dirkefri

Pengeskabe. TelefB.1934.sp.5238. \\ hertil

Pengeskabs-fabrik, -tyv (DagNyh.^^1^911.3.
sp.4), -tyveri oft. -skat, en. {ænyd. pen- lO

(nin)geskat) især (emh.) mods. Naturalskat:
(den) paalagde Penge-Skat. /SZan^re.C^rlF.

838. Sal.XVl.41. f -skinder, en. {jf.
-piner og ty. geldschinder) person, der ind-

kræver (skaffer sig) penge paa en hensynsløs,

ublu maade. LTid.1731.168. -skrin, et.

(jf. -kasse, -kiste^. jeg er om en Hals,

mit Penge-Skrin er borte. Holb.Sgan.15sc.
Blich.(1920).XV.87. i sammenligninger ell.

billedl: Tode.(Rahb.LB.1.143). De tre Brødre 20

. . beherskede Byen i alle Maader; Folk
sagde, at de vare Byens Himmel og Jord
og Pengeskrin ovemk\øhet.Goldschm.VIII.
152. -skaffe, en. (nu især om butikssku/fe).

Sort.Poet.84. hele Boutikken, fra Penge-
skuffen til Fmåebrænået HCAnd.VL 183.
Schand.BS.204.

\\ (if. Skuffe i lign. anv.; tale-

spr., sj.) om (fremskudt) underlæbe. See, hvor
han skyder Pengeskuffen ud og ind. Bergs.
PP.385. -sorg, en. {ænyd. pendingsorg; 30

nu især i flt.) sorg (bekymring) paa grund
af mangel paa penge. Holb.Paars.l20(se u.

hængefærdig^. VSO. Pengesorger har jeg
vel ogsaa — det er utroligt, saa gesvindt
Pengene løber herinde (o: i Kbh.).Nans.
FB.64. t -sottig, adj. {jf. ty. geldsiichtig)

d. 8. s. -syg. LTid.1737.495. -spild, et, 03

-spilde, en ell. (1. br.) et (D&H.). {ænyd.
pen(nin)gespild(e);j7- -spildende, -tab) spild

(daarlig, unyttig anvendelse) afpenge, (dans) 40

haver været en Øvelse, som haver foraar-
saget baade Tids- og Penge-Spilde. HoZ6.
Ep.II.37. Han kaldte disse smaa Selskaber
Daarskaber, og . . bebreidede . . min Søster
en saadan utilladelig Pengespilde. 6rt/i6.ir7.

66. C9 -spildende, part. adj. OT.-spild(e);
nu sj.) om foretagende: som volder spild af
penge, at sende en Kulsvier derhen for
saadan en Bagatel vilde kun være pen-
gespildende. PhysBibl.XV.23. VSO. MO. 50

-spergsmaal, et. forhold, hvor det drejer
sig om penge(udgift); et spørgsmaal om (at
ofre) penge (paa noget). Spørgsmaalet om
det kirkelige Bestaaendes Bestaaen er —
et Penge-Spørgsmaal. Kierk.XIV.162. Dag
Nyh.^/il907.1.sp.l. f -sten, en. ^. s. s. -malm.
vAph.Nath.VI.196. -stolt, adj. stolt, hov-
modig af (sine mange) penge. Hr. Lamme-
strup var . .laengestolt. Biich.(1920).XI1L
128. Rørd.DBU.34. GJ -stolthed, en. 60

Qylb.(1849).1.201. Holst.IIL245. -straf,
en. {ænyd. pen(nin)gestraf; j/.-bod, -bøde,
-mulkt; især jur., nu I br.) hånd (maa) sin
Forseelse . . med Penge -Straf . . afsone.
DL.2—11—11. Ew.(1914).II.85. VSO. MO.
-stræb (Ottosen.VH.II.232. JOlr.SD.I.

212) ell. -stræv (D&H.), et. (hos sprog-
rensere) møjsommelig ell. pengegridsk virk-

somhed for at tjene penge, -stykke, et.

d. s. s. Møntstykke. Beiser.1.335. MO. (han)
smed en Daler paa Bordet . . Niels tog
sindig Pengestykket og stak det i Lom-
men paa sin 'K2Lmmer2ii.Drachm.STL.167.
Bang. L. 115. -stærk, adj. {oldn. pen-
(n)ingasterkr; jf. -rig samt kapitalstærk;
især O) stærk i kraft af sine penge; som
er i besiddelse af (en betydelig) formue,
store pengemidler. Moth.P57. *Vi var ej

pengestærke,
|
Men satte Ørkenø'r i Pant.

Grundtv.PS.VI.87. (de) havde drevet de-
res Ejendomme op til Mønstergaarde og
var bleven pengestærke Fo\k.Pont.D.62.
Pengestærkt Konsortium støtter Planerne.
Pol^Viil934.15.sp.5. jf Esp. 264. -sum,
en. (f -summa. Thurah. B. 203. Langebek.
Breve. 242. f -summe. LTid. 1738.443).
{ænyd. d.s., glda. penningæ sum (Mand.
119); jf. -kapital) (en) sum (penge), utroe-
lige Penge-Summer, som aarligen gaae
ud af Rigerne . . kand spares. Holb.Ep.
11.422. *man (kan give de ugifte piger)

\

En vis og aarlig Penge-Sum
i
Til Føde,

Huus og Klæder. Graah.PT.I.173. MB.
1832.107. S&B. -syg, adj. {ænyd. penge-
siug; J/". -sottig, -syge; nu 1. br.) meget (syge-

ligt) begærlig efterpenge; (meget) pengegridsk.
han var baade pengestærk, og pengesyg.
Grundtv.Snorre.1.29. VSO. MO. CP -syge,
en. {ænyd.pengesinge'Jf.-syg) (overdreven)
pengebegærlighed, -gridskhed. Reenb.II.18.
denne Pengesyge . . higer umættelig efter
den overdrevne . .ymåing.Rahb.Tilsk.1808.
755. JVJens.EE.190. -sæk, en. {ænyd.
glda. penning(e)sæk; j/. -pose; især CP) især
m. særlig forestilling om indholdet, om en
persons (mange) penge, rigdom. *Hvor man-
gen er der ey, der daarligen forlader

|
Sig

paa sin Penge-Sæk og fulde Vellyst-Kar.
Clitau.IB.37. VSO. MO.

\\ (jf -gris) overf.
om rig person, -tab, et. (7/

. -spild(e) ; især

tp
(jf.

dog Feilb.)) især om tab af penge
ved forretningsvirksomhed, spekulation olgn.

Graah.PT.11.163. Har Du liidt noget Pen-
Setab, saa siig det, og min Formue er til

in T\exieste. Heib.TR.nr.62.9. -taske,
en. \) i egl. bet. Moth.P57. D&H. 2) (nu
næppe br.) ^ d. s. s. Hyrdetaske 2. VSO.
V11.60 (u. Taskeurt;, -tavle, en. (for-
æld.) d.s. s. Kirketavle 1. FortNut.II.185.
Trap.^III.145. -tegn, et. Cj/". Mønttegn 2;
mønt.) (skille)mønt, der ikke har den paaly-
dende værdi (i metal). Oecon Correspondent.

1818.39. Hage.*'620. -tid, en. (cenyd. d. s. ;

nu 1. br.) i forb. god ell. ond penge-
tid, pengerigelig ell. pengeknap tid. Holb.
DH.II.211. VSO. -trang, en. (jf. -man-
gel, -nød) trang for, mangel paa penge. *Til

mange Kneb kan Pengetrang forlede.

Bagges.TJngd.I.122. især i udtr. være i

pengetrang. Holb.Hex.I.l. Du er altid i

Pengetrsing.Hrz.XVI.201. -trækker, en.

(1. br. i alm. spr.) person, som skaffer sig
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])enge paa en haard, hensynsløs maade ; jicn-

gepiner. hendes Forældre vare de lump-
neste . . Pengetrækkere i hele Viborg.
KGBrøndst. F. 31 7. ENielsen-Stevns.Som du
8aar—.[1929]J45. UJ -træl, en. (jf.-nsiT;

1. br.). denne Penge -Træl (ved) meget
snildt at sætte Farve paa sin LdLSt.Spec-

tator.234. -tut, en. (f -tud. vAph.(1764)).
Tolderl.F.14. Der laa i Skrinet Pengetut
ved Pengetut, indbunden i hvidt Papir.

Bang.GH.75. jf.Esp.364. GJ -terst, en.

(jf. -gerrighed, -gridskhed^. Reenb.I.125.

11.16. MO. O -udgift, en. (æni/(Z. pen-
ningeudgift; i alm. spr. nu Udgift) vAph.
{1764). Den Omstændighed . . har friet

Dem fra en betydelig Pengeudgift. Gold-
schm.YII.635. -udlaaner, en. ofte spec.

(nedsæt.) om aagerkarl. Pont.LP.Y111. 58.
En Pengeudlaaner . . er igaar bleven meldt
ti\'Po\itiQt.Riget.^^l'il912.7.sp.l. CP -udpres-
ning, en. (jf. -(af)presning; 1. br.) hand-
lingen at (forsøge paa) at skaffe sig penge

uf en ved paatrængende ell. haardhændet op-

træden; ogs. d. s. 8. -afpresning. Araberne .

.

benyttede den gode Leilighed til alle Slags
Prellerier og Pengeudpresninger. Schar-
ling.Reisestudier.(1892).134. Kaper, -urt,
en. (dial Peng(e)s-. Cit.ca.l760.(Thott4''

1416.9). JTusch.199.345). {ænyd. d. s.; jf.
-blad, -græs) ^ t) slægt af korsblomstrede

(med flad, kredsrund, vinget frugt), Thlaspi,

især T. arvense L. (almindelig penge urt).

JTusch.242.345. MentzO.Bill.162. 2) tidli-

gere (og endnu dial.) om forsk, andre planter
(hvis blad ell. frugt har lighed med en mønt ell.

med en pengepung, ell. hvis modne frø rasler).

ILfJf' -bladj pengebladet fredløs. JTusch.139.
FolkLægem.III.83. || skjaller, Rhinanthus
(crista galli) L. (jf. Hanekam 3). Cit.ca.l 760.

(Thott4n416.9). JTusch.199. \\ hyrdetaske

(2). Bornemann.OP.n.702. OrdbS.(sjæll.).

-Tanskelighed, en. (jf. -forlegenhed;
især tUj. han havde jo før havt lignende
Pengevanskeligheder, men dem havde
Prokuratoren klaret for h.a.m. Schand.TF.
1.231. DagNyh.Viil913.1.sp.4. -veksel,
€n. (nu næppe br.) 1) vekslen af ell. han-
del med penge (jf. Penge-, Vekselhandelj.
Schytte.IR.II.252. 2) om værdipapir: veksel.

Penge -Vexeler . . har været bekiendt i

det gamle Rom. LTid. 1744. 169. -veks-
ler, en. {ænyd. penningeveslere; jf. -hand-
ler; nu SJ.) person, der veksler ell. handler
med penge; vekselerer. YSO. -verden, en.

om forhold ell. virksomhed, hvor penge er den
drivende kraft, den bestemmende faktor; nu
især som sammenfattende betegnelse for de
hertil knyttede (pengestærke, ved deres penge
indflydelsesrige) personer ell. institutioner.

Bedfaget (maa) kunne spille Mesteren,
aldeles som i Penge-Verdenen. Xierfc.JX.
227. smst.YIII.178. den københavnske pen-
geverden

i
tU -vælde, en eW. et. (især hos

sprogrensere) magt, vælde, der beror paa
penge (rigdom); kapitalistisk samfundsord-
ning; kapitalisme; ogs. om de personer, der

har en stærk, paa penge (rigdom) beroende
magistilling. *jeg neppe kan erstatte Alt,

|

Hvad uforskyldt I led af Pengevælden.
Rosenhoff. Bissekræmmeren. (1848). 127. vor
egen Tid, hvor Pengevælden i mange
Egne af Samfundet viser sig forenet med
en alsidig Epikuræisme. Mart.EthikS.I.112.
Nyttelæren og Pengevælden (Brandes.RS.
15 : Plutokratiet;.Brawde8. VI.ll. O -værd.

10 et. (ffWa. penninge wærdh;j7. -værdi; l.br.)

værd ell. værdi (beregnet) i penge. Bødt.
198. den (haandskrevne) Bog . . kan da
ikke gaa til Avktionen . . den har jo ingen
Pengeværd.Pow/.LP. YIII.271. G) -værdi,
en. d. s. s. -værd; ogs. m. konkr. bet. (især i

flt). YSO. jeg ejer jo ikke noget, som har
Pengeværdi. Hostr.ÆS.I.18. Goldschm.YII.
503. Hvor store Pengeværdier, der vir-

kelig tilflyder Landet (ved aalefiskeri), vil

20 man næppe nogensinde faa ordentlig op-
lyst. Frem.DN.123. -væsen, en. fælles-

betegnelse for, hvad der hører til, vedrører

en enkelt persons ell. (nu især) en institutions,

en stats penge(forhold). Forordning om For-
andring i Pengevæsenet for Danmark og
^OTgQ. Forordn.^Iil813. Hans Pengevæsen
er kommen i stor Uorden. F/SO. Hage.^363.
-efde,adj. (p&ng{e)s:JYJens.FD.86. Aakj.
FJ.127. Feilb.). (dial.) d. s. s. -løs. De otte

30 Skilling beholder jeg selv, saa er jeg dog
ikke Penge ød.e.AntNiels.FL.III.50. Eriks-
holm.JS.25. CP -eder, en. person, der øder

penge; ødeland. NordBrun.(MO.). JacPalu-
dan.TJR.150. -akonemi, en. (fagl.) mods.
Naturaløkonomi: (økonomisk system, der be-

staar i) omsætning med penge som (omsæt-
nings)middel. H.ertel.A.18. Hage.*61.
Pengs-, i ssgr. se Penge-.
Pengvin, en. se Pingvin.

40 Pen-holder, en. se Penneholder.
penibel, adj. [pe'ni'b(8)l] {fra fr. pe-

nible, afl. af fr. peine, straf, smerte (se

Pine); især CP) besværlig; ubehagelig;
især om situation, sag, samtaleemne, der (let)

vækker anstød, overskrider ell. ligger paa
grænsen af det sømmelige ell. tilladelige, kræ-
ver forsigtighed, beherskelse, takt osv.; (lidt)

pinlig; vanskelig; delikat (4); kilden
(2.2). JBaden.FrO. EBrand.0.49. Pont.DR.

50 11,211.

Penkert, en. se II. Pinkert.
to Pen-mand, en. (nu næppe br.

Penne-. Sibb.Aa.I.219. RWatt.Kjøbenhavn-
Melboume-Paris.(1867).128). {jf eng. pen-
man; 1. br.) person, der virker ved (lever af)
sin pen; skribent; forfatter; ogs. (nu næppe
br.) om skriver, kontormand (Sibb.Aa.I.219).

*vi Penmænd stedse vare |
Nationens Tals-

m3dnd.Zetlitz.(Rahb.Tilsk.l795.562). Før no-
60 gen nyere Penmand havde (Abrahamson)

Øjet opladt for den Skat, der ligger i vore
Folkeviser. GSchutte.FL.142.
Pennal, en ell. (i bet. 1) et (JBaden.

FrO. Meyer.), [pæ'na-/ ell. (nu især) pe'na?/]

flt. -er. {ænyd. d. s., ty. pennal; fra mlat. pen-

nale, afl. af lat. penna. (se I. Pen;) 1) (nu

XVI. Rentrykt »/g 1935 42
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1. hr. i alm. spr.) d. s. s. Pennalhus. Moth.

P57. runde Foderaler . . til Griffelhuse

eller „Pennaler".I?aawd^erw.588.^/.;en Pen-
nål . . hvori bogbinderen gemmer sine

stifter og iiale.Moth.F57. 2) (foræld.) be-

tegnelse (øgenavn) for de lige fra skolen kom-
mende (første aars) studenter; rus. Moth.
P57. Skoleprogr.Odense.1856.23. VilhBang.
LS.145. 3) (fagl.) cylinderformet træhyl-
ster, hvori særlig fine cigarer lægges,
naar de er færdigrullede

, for at faa en le-

stemt (hylsterets) fagon. Pennal-etni, et.

(især fagl.) pennalhus i form af et etui (af
læder olgn.). PoUhl935.2é.sp.S. -Lus, et.

1) (jf. Pennal 1 og Hus 13 samt Pennal-
etui, -æske, Penne-foderal, -hus; skol.) cy-

linder- ell. (aflangt) æskeformet beholder til

(en skoleelevs) penne(holdere), blyanter olgn.

S&B. lige siden jeg gik med Tornyster
og Penalhus. SvLa.MjG.300. *Hans Penal-
hus ved hans Spræl

| slaar i Skoletasken
Sme\å.Hjortø.(BerlTid.''Va919.Sønd.2.sp.4).

2) (jarg., vulg.) overf. 2.1) om pengepung,
i udir. som ikke have en jante (se Jante
slutn.), en splint, et spir i pennal-
huset, ikke have en øre (i lommen). CGjer-
løv.Synd.(1915).116. sa.(PoWkl934.Sønd.9.
sp.2). 2.2) om persons hoved (hjernekasse).

-æske, en. (skol.) pennalhus i form af en
(aflang) æske. Sick.HÆ.142. CFMortens.

penne, v. ['pæna] ("pene. Junge.
-ede. {sv. (dial.) pena, no. penne, ty. fin-
nen; af II. Pen; jf. afpenne; fagl!) ud-
hamre (metal) tyndt (strække, skærpe det),

egl. ved bearbejdelse med hammerens pen.
(ofte i forb. penne ud^. Moth.P55. Efter
„Staalsætningen" skulde Leerne „rækkes"
. . Derefter skulde de „pennes" med Ham-
meren tvende Gange. RibeAmt.1915.128.
FrGrundtv.LK.209. Feilb.

Penne-, iss^r.['pæn8-]fwden forssg.Fen-
mand (s. d.) nu næsten kun dial.: Pen- ['pæn-]
se u. Penne-diarr(h)é, -foster, -holder, -teg-
ningj. af I. Pen, især i bet. 2.i (fx. — for-
uden de ndf. anførte — Penne-bakke, -fa-

brik, -fabrikant, -hylster, -spids, -æske^
ell. 2.2. CO -brng:er, en. (jf. -fører og Pen-
mand; 1. br.) person, der skriver (for offent-
ligheden); skribent. Stil er Skellet mellem
dem der benytte det skrevne Ord ikke blot
som Middel men som Maal— og alle andre
„Pennebrugere". DTidsskr.1902.661. man-
gen højt anset FennehrugeT. Rubow.(Pol.
^hl927.12.sp.6). -basse, en. (til I. Pen
l(-2.i); sj.) en af en pennefjer dannet luft-
bøsse, hvoraf smaa kugler (udstukne i en raa
kartoffel olgn.) udblæses (jf. -fjeder slutn.,

-pose;. Ing. Levnet. 1. 22. -diarr(li)é,
en. (jf. Munddiarr(h)é ; spøg., 1. br.) om
(resultat af) hurtig, flygtig nedskrivning.
Pendiarrho e.JPJac. x)Z7.8. -fane, en.
(til I. Pen l(-2.i); jf. I. Fane 4.2; 1. br.)

den øverste del af en pennefjer (mods.
-pose;. VSO. O -fejde, en. (jf. -krig,
-strid; skriftlig, litterær fejde. Den Poe-

tiske Penne-Feyde Imellem Den saa kal-
dede Antispectator Og Den Philosophi-
ske Speetators Forsvars-Mand. Graah.PT.
1.220. S&B. -Qe(de)r, en. (ænyd. d. s.;

især foræld.) (gaa8e)fier, hvoraf en pen (kan)
tilskæres; fjerpen. *Jeg greeb min Penne-
Feer, tog til igien at skrive. Sort.ES. Cl^,
Holb.Stu.II.l. De øvrige Apparater til Lad-
ningen (af jagtbøssenj ere . . en Messing-

lonaal og en Penriei\^r.Blich.(1920).XVI.
180. Henne i Vinduet sad en gammel
Pennefjer, som Pigen pleiede at skrive
med . . den var dyppet alt for dybt i Blæk-
huset. HCAnd.(1919).I.264. BibliotE.U.16.
45.110. FrGrundtv.LK.104. Feilb. jf.-høssei
kom (stødt ingefær) i en Pennefeder, og
blæs Hesten det i Øynene. EesteL.(1703).
A4^. -foderal, et. (nu næppe br.) fode-
ral (af pap, læder olgn.) til opbevaring af

20 (fjer)penne; pennalhus. vAph.(1764). uylo.
VIII.208. CO -foster, et. (nu næppe br.

Pen-. Bahb.Tilsk.1794.18).
(jf.

Foster 4 og
Aandsfoster; 1. br.) om skriftlig, litterær

frembringelse, han var saa forelsket i sine
Pennefostre. ^a^^es-i.I.xx. CO -fnskery
en. (jf. -fører, -slikker; 1. br.) daarlig skri-

bent. Wilst.D.III.89. MO. S&B. jf. Pen-
nefuskeri. swisf. CO -fægter, en. (jf.
-helt; nu 1. br.) person, der (idelig) fører

30 pennefejde. FGuldb. (Nordia. III. (1 795).2).
VSO. MO. CO -fer, adj. « MO.; dannet
efter vaabenfør; jf. I. før 1 samt Penne-
fører, -føring, -førsel) i stand til at føre en
pen, udtrykke sig skriftligt; skrivedygtig. de
penneføre Mænd tabe Pennen af For-
færdelse over, hvad de vaabenføre gjøre.
GabrielSibbern.Bumanitet.(1857).133. (bre-

vet) viser til fulde, at (Baggesen) er ble-
ven pennefør paa ny. VilhAnd.Litt.IL789.

40 -ferer, en. 1) CO person, der (ofte) fører
en pen; skribent; forfatter, jeg (har) som
dansk Rigsdagsmand og Pennefører . .

gjort alt hvad der stod i min Magt for at

aabne mine Landsmænds Øine. Grundtv.
Dansk.III.206. Ing.LB.II.88. Han havde
ingen Lærdom, men han var en færdig
PenneiøreT.NMøll.VLitt.II.427. || især i

forb. m. gen. ell. præp. f or, owi den, der skriver

(fører pennen) for en anden, efter dennes
50 diktat olgn. Bødtcher . . var Pennefører

for Thorvaldsen, da denne skulde oprette
sit Testamente. EBokkenh.DengamleHerre
fortæller.(1916).91. et lovudvalg, der be-
stod af 10 verdslige stormænd og dom-
provsten i Uppsala . . som pennefører.
VDahlerup.Jyskelov.(1919).38. især m. videre

anv., om den, der skriver til støtte ell. for-

svar for en sag, et parti, en person; (skri-

vende) talsmand ell. forsvarer. Ministeriet
60 og dets Penneførere Peder Hjort, Edvard
Meyer, Goldschmidt osv.Schand.O.L98.
Jacob Worm blev . . kaaret til Misfor-
nøjelsens politiske Pennefører. EBrix.AP.
1.196. 2) (fagl.) paa en liniermaskine: ind-

retning, hvormed linier frembringes. PapirL.
252. CO -foring:, en. 1) (jf. L Pen 2.i;
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den maade, hvorpaa pennen føres under
skrivningen, blæk og penneføring (er) al-

deles som i de nærmest foregående vers.

KKålund.(Småstyklier.(1884-91).13?). 2) (jf.

I. Pen 2.2j maade at skrive (udtrykke sig

skriftlig) paa. En Række Fortællinger,
beslægtet med flere af Forfatterens før

udgivne Bøger, knapt saa friske og frej-

dige i FenneføTingen.BogensVerden.1934.
345. CP -fersel, en. (1. br.) d. s. s. -føring

(2). Povel Helgesen (med) sin glimrende
Begavelse, sin livlige Penneførsel. -FDt/r-

lund.(I)agbl.'V8l882.1.8p.6). (D -grille, 'en.

(I br.) flygtigt indfald, der ligesom af sig

selv løber en i pennen. Det er mig aldeles
umuligt at sige, om hvad jeg skriver heri
virkelig er min Mening, eller det blot er
Pennegriller. JPJac.Diy.S. GJ -helt, en.

(jf.-fægter saw^Blækhelt; iron.) person, der
(kun) viser sit mod med sin pen. en saadan
Kræmmer ogPennehelt af Konge (o: Valde-
mar Atterdag). Ing.P0.II.219. VSO. Pont.
Nattevagt.(1894).15. -holder, en. (dial.

Pen:JCChristensen.Fra minBarndom.(l 925).
43. Feilb). (jf.-skaft) den skaftformede del af
et skriveredskab, hvori metalpennen anbrin-
ges; nu især (mods. -skaftj m. h. t. en fylde-

pen; ogs. om en holder (stativ ell. hylster),

hvori en (fylde)pen anbringes, naar den ikke

bruges. HCAnd.IX.S15. Bjemmet.1912.741.
sp.S. GI -holdning, en. maade, hvorpaa
pennen holdes under skrivningen (især m. h. t.

dens vinkelforhold til skriftlinien). Bogstav-
formen er . .præget af den lidt skraa Pen-
neholdning. Brøndum -Nielsen. (BibliotE.^I.

74). -hn§(, et. {ænyd. d. s.; nu vist kun
dial.) beholder til penne(skafter) olgn.; pen-
nalhus. VSO. MO. TroelsL.WIII.74. Feilb.

-kniv, en. {ænyd. pen(ne)kniv; nu især
gldgs. ell. dial.) (lille, skarp) kniv, anvendt
ved tilskæring af fjerpenne; ogs.: lomme-
kniv, skriverens penne-kniv (1871:'Kmv).
Jer.36.23(Chr.VI). Holb.llJ.I.l. „Pennen
duer ikke!"— sagde Anton og greb en Pen-
nekniv. Ing.LB.1.64. (han) trak Pennekni-
ven op af Vestelommen. ÆJm»waZra/"t/Som-
mer og Vinter.(1893 ).139. Feilb. O -knægt,
en. {vistnok efter den no. forf. H. E. Kincks
bogtitel „En penneknegt" (1911), anv. om
den ital. forf. og eventyrer Pietro Aretino;

jf. -slikker og Knægt 2-4; 1. 6r.) om en
(ringe) skribent, der driver sin virksomhed
for vindings og fordels skyld, lader sig bruge

af andre (for løn) olgn. ikke (bør) den
moderne Presses Grundlægger (o: Pietro
Aretino) staa som slet og ret literær Lan-
devejsrøver — som „en Penneknægt" og
intet meTe.JohsDam.FS.4. Arbejderpressen
skrives af yderliggaaende, samvittigheds-
løse Penneknægte. DagNyh.^^lsl926.7.sp.l.
-krads, et. (jf. -tegning^ se Krads 1.2

slutn. CP -krig, en. (nu 1. br.) d. s. s.

-fejde. Sort.(DSt.l909.44). de mange Pen-
nekrige (er) skadeligere end Vaabenkri-
gene. Heib. (Urania. 1846.160). Hrz.X.67.
S&B. -mand, en. se Penmand. -ma-

nér, en. (jf.Manér 8; fagl.) den ved penne-
tegning anvendte metode ell. teknik. S&B.
-marv, en. (til I. Pen l(-2.i); foræld.)
marv i en fjer2)en(s pose). VSO. MO. -pi-
ner^ en. (jf. Pengepiner; sj.) om en pe-
dantisk streng sprogkritiJcer (filolog), alle de
tyske og engelske Latinister er faldet for
denne Pennepiners Dom. VilhAnd.Erasm.
1.45. -pose, en. (til L Pen l(-2,i); især

10 foræld.) den nederste, hule del af en (penne)-
fjer (der tilskæres i spidsen for at tjene som
skriveredskab ell. med afskaaren øverste del

danner et lille rør); fjerpose (1); ogs.: (tiU

skaaren) fjerpen, (marsvinenes) Fødfe gaaer
en Vei saa snevr som en Pennepose, af
den ene (mave) i den anden. Reiser.I V.229.
*tag i Dag en lille Pennepose, | Og skiær
deraf en venlig lille Fen. Bagge8.Ep.406.
*I Cabinettet, lønligt gjemt,

|
De Penne-

20 poser skride (o: der skrives). Winth. 1.184.

Der var (o: i et dukketeater) . . Torden med
en Blikbakke og Lynild ved Hjælp af Pen-
neposer med Hexemel, som pustedes gen-
nem et Lys.HMFenger.Erindringer.(1925).
89. -jprove, en. egl.: (nedskrivning af)
nogle vilkaarlige skrifttræk ell. ord, hvormed
en (ny) pen prøves forud for den egentlige

skrivning (jf. ovf. sp.635^^-). VilhAnd.PM.^
(1894).94. StudierDahlerup.124. \\ især om

30 (udarbejdelse af) et litterært forsøg, et be-

gynderarbejde (forud for den mere modne
del af en forfatters produktion), at komme
frem for Publicums Øine med mine uskyl-
dige Penne-Prøver var mig en frygtelig
Ting. Grundtv.Udv.III. 630. da poetiske
Satirer netop er paa Moden . . begynder
(Holberg) med til Penneprøve . . at skrive
sin uskyldige . . Advarsel til en Olding
mod at gifte sig. Brande8.1.61. „Den ot-

40 tende Kunst" . . virker som en Penne-
prøve til „Adam Homo'*. VilhAnd.PMii.II.
84. -ridse, en. (jf. -splitj ridse i en pen,

ågennem hvilken blækket (under skrivningen)

føres. PapirL.251. -skaft, et. pennehol-
der (til løse metalpenne). S<S:B. Saa pe-
gede han med Penneskaftet hen efter en
Stol. EErichs.S.277. (jf. nedlægge pen-
nen u. nedlægge 5.i; spøg.:) Tidsskriftet .

.

maatte gaa ind og den unge, uforfærdede
50 Forfatterinde nedlægge Penneskaftet. 5erZ

Tid.''Vxl934.M.7.sp.3.
11 (jf. -visker slutn. og

I. Pen 2.3; spøg., iron.) om forfatter. A. (er)

valgt med en overvældende Majoritet .

.

saa faar vi et rigtigt lille født Penneskaft
ind i TYiingQt. SvLa.FK.193. Hovedstadens
kritiske VQnnes^aftev.Aakj.EE.27. -slik-
ker, en. {jf. -snider, -stræber og ty. feder-
lecker samt udtr. som tygge (paa) sin pen
u. I. Pen 2.1; nu mindre br.) nedsæt., foragt.

dXi betegnelse for en person, der paa slidsom

maade bruger (lever af) sin pen (en skriverf

kontorist, tarvelig skribent olgn.). Helt.Poet.

180. De usandfærdige Penneslikkere paa-
staa . . at de slaa Harpen, hvergang de
gare ..UgvQvs.PMøll.1.262. Winth.II.134.

Jeg bedømmer ham til at være Kontorist

42^
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i et eller andet støvet Skattedepartement,

en Penneslikker til 120 Kr. om Maaneden.
Bønnelycke.Sp.21. -snider, en. (jf. -slik-

ker; spøg., 8j.) foragt, om j^erson, hvis dag-

lige gerning er at (tilskære og) bruge sin

pen. en Bogorm og Pennesnider. Gjel.

GudsVenner.(1916).30. -split, en. ('-splitte.

Moth.P57). {ænyd. d. s.; nu næppe br.) pen-
neridse (i en fjerpen). vAph.(1759). VSO.
MO. -streg:, en.

(jf.
-strøg; sj.) streg, truk-

ken med en pen; skrifttræk, overf.i Grundtv.
SS.I.189.

II (fagl.) streg i en pennetegning.
Abildgaard forstod at føre en myndig Pen-
nestreg. KMads. (KunstmusA. 1 926.163). C3

•strid, en. (jf. -fejde^. bort fra Kiævleri,
Pennestrid og alle de Rivninger. ^Oi4w(Z.
Breve.II.6U. VSO. MO. -stræber, en.

(jf. -slikker, -snider; sj.) om (talentløs)

stræbsom skribent. JVJens.RK.93. -strøg,
€t. (jf. -streg, -sving og Penselstrøg; især

(Q) strøg ell. skrifttræk, der gøres med en
pen. Jeg . . har et andet større Værk .

.

under sidste FejinestTøg.HCAnd.Breve.I.
S6. jf. -streg slutn. : Disse Pennestrøg skal
kun tegne et flygtigt Rids af hin Episode;
Literærhistorikerne faar give hele Perio-
den i anskuelig Kolont.Drachm.D.'^xr.

\\

især som udtr. for en let, hurtigt affattet

skriftlig bemærkning (ordre) med betydnings-

fulde virkninger; ogs. spec. m. forestilling om
overstregning, udslettelse (af en skreven bestem-

melse), nu skulde en saadan Strid kunne
afgjøres med et Pennestrøg. Grundtv.Udv.
V.62. ogsaa Tungsind er noget Virkeligt,
som man ikke udsletter med et Penne-
strøg. Kierk.VI.166. et ligegyldigt Penne-
strøg af Krigsministerens Sekretær havde
sat ham i et Regiment, der laa i Staden.
Goldschm.1.338. *denne Konge, | Som egen-
mægtigt ved et Pennestrøg

| Tilintetgjør
hvergammelAdelsret.JKecfce.£'L.i5. OBung.
SM.21. GJ -STing:, et. ^j/. -streg, -strøg;
1. br.) let sving med en pen ell. noget let, flyg-
tigt nedskrevet ell. forfattet. *andre kjønne
Pennesving, I Hvorved du tænker ingen
Ting. Winth.NDigtn.121. -tegener, en.
kunstner, der udfører pennetegninger. Tops.
III.158. -tegning:, en. (jf. -manér, -teg-
ner) især konkr., om en med pennen udført
tegning. VSO. SaUXV.912. Pen-: Høyen.

(Fædrel.l852.338.sp.2). de vakkreste Pen-
tegninger. i)mc^m.^^.89.

II
CP o verf., om

litterær fremstilling: (let henkastet) skitse;

rids. Hermed vil jeg da slutte denne lille

Pennetegning af det daværende Kjøben-
havn. Lehm.1.233. Reiseskizzer og Penne-
tegninger. HCAnd.(bogtitel.l868). -taj, et.

(1. br.) om penne8kaft(er) og (8taal)pen(ne).
(en arkivmand) maa ikke være alt for ger-
rig med pennetøj og papir. GSaxild.Om
arkivvæsen. (1923). 67. -tørrer, en. (sj.)

d. 8. 8. -visker. S&B. -verden, en. (sj.)

om den skrivende verden, samtlige forfattere,
skribenter. *Giengangerens Forfatter,

|
Der

af vor Penneverden giorde J^&r. Bagges.
DV.VI.392. smst.233. -Tisker, en. (jf.

-tørrer^ indretning (af klude, skind olgn.)

til aftørring af en brugt pen. S&B. KLars.
Ci.l44. man (kan) ikke . . faa nogen bedre
Pennevisker end en raa Kartoffel. Vort
Land.^*/nl912.3.8p.2.

|| (jf. -skaft slutn. og
I. Pen 3; sj.) spøg., foragt., om forfatter.

Kun i de sjældneste Tilfælde er Rejse-
skildringen Kunst, og det er maaske og-
saa for meget forlangt af en almindelig

10 Pennevisker, som farer Jorden rundt. Tom
Krist.(Tilsk.l929J.264).
Penning, en. ['pænei],] ("«/. Penninge.

VSO. Kierk.V.136). flt. -e ell. (arkais.) -er

(Hauch.II.336) ell. (koll. ell. ved prisangi-
velse) d.8. (SalmHj.84.2. PVJae. Trold. 56.

NSvend8.H.69). \æda. pæn(n)ing (pæn-
(n)igh), oldn. pen(n)ingr, oeng. pen(n)i(n)g
(eng. pennyj, oldfris. penning, ty. pfennig,
holl. penning; muligvis afl.afl.Fsinåe; i nor-

20 disk vistnok laan fra oeng. ell. oldfris.; jf.
Penge

||
formen Penning fortrænges i bi-

beloversættelserne mere og mere af formen
Penge (ell. af særlige fremmede møntbeteg-
nelser), er saaledes allerede i Chr.VI sj. i

Gamle Testamente (her bevaret i ent. og i

forb. m. talord), i modsætn. til Ny Testamente,
hvor formen Penge (især i bet. i) først træn-
ger ind i overs. 1819; overs. 1907 bevarer kun
rent undtagelsesvis formen Penning (i ent.;

30 Matth.10.29)) 1) (7iu kun arkais.) i al alm.:

(penge)mønt (især af mindre værdi); koll.

ell. i flt.: penge; ogs. (i ent.) om pengebe-
løb, pengesum (jf.Fenge2.i), i ss^.Naade-
penning. (han) grov i jorden, og skiulte

sin Herres penninge (1819: Pengeø. Matth.
25.18(Chr.VI). (Jesus) spredte Vexelerer-
nes Penninge (1907: Smaapengej. JoA.^.
15. *(han) haver mist baade Glæde og
Lyst,

I
Gods, Penning, Venner og Ære.

40 SalmHj.84.2. ikke for Pendingers eller

for ydre Vindings S\s.y\å. Hauch. II. 336.

Tilfældet kan undertiden gjøre, at en Pen-
ninge betyder lidt mere end den ellers

betyder. Zierfe.7.i.36. Det kunde jeg ikke
gjøre for al Verdens Guld og Penning.
PVJac.Trold.56. 2) (nu 1. br) mønt af en
bestemt (mindre) værdi (anv.i ældre tid

ell. efter fremmed møntvæsen), han kjøbte
det Stykke Ager . . for hundrede Pen-

so ninge (1931: KesitsL).lMos.33.19. kiøbe
Brød for to hundrede Penninge (1907: De-
na^rer). Marc.6.37. (en gammeldansk) Skil-

ling af de saa kaldne smaa Penninge,
hvilke Penninge udi Vægt og Størrelse

lidet overginge de nu brugelige Lybske
Skillinge. Holb.DH. 11.400. (spillebanken

)

indeholdt 18 Kr., en finsk Penning og en
Bukseknap. BerlTid.^Vnl921.Aft.9.sp.4. om
den ty.mønt ptenn[g(i Sønderjylland førgen-

60 foreningen): for 20 Penning K&nel.NSvends.
H.69. Penning-magasin, et. [2] (ogs.

Penninge-. JPJac.II.60). {efter eng. penny-
magazine; nu l.br.) om et billigt tidsskrift,

ugeblad olgn. Dansk Penning-Magazin til

nyttigeKundskabers Udbredelse.f/ifissfen/'^

titel.1834-38). Schand.TF.1.3.
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Pennnl, Penol, en. se Pinol.

Pens, en. se Pension.
Pensa, et. se Pensum.
Pensel, en. [ipæn's(8)l] (f Pinsel. LTid.

1746.396. Ew.(iyi4).IIM. Biehl.DQ.IV.
180). /lt.'er(Pflug.DP.539. OeconH.(1784).

11.26) ell.(nu) pensler (LTid.1723.76. VSO.
MO. Saaby.') ell. f pensle (Wad8k(LTid.
1737.390)). {ænyd. pinsel, sv. no. pensel; fra
ty. pinsel (f pensel)

,
gennem oldfr. pineel

(fr. pinceau, jf. eng. pencilj af lat. peni-
cillus, dim. a/' Za^. penis, hale; J/". pensle)

1) om maleredskab olgn. og deraf afledt bet.

1.1) redskab, bestaaende af et i alm.paa
et skaft af træ olgn. anbragt bundt af
børster ell.haar, især (mods.l.Kost 1.2^

om (mindre) redskab, anvendt til paafø-
ring af (overstrygning med) farve,
politur, lim, klister olgn.; sjældnere om et til

lignende brug anvendt redskab af afvigende
beskaffenhed (se Luftpensel;. Pentzeler af

Ulvehaar. P^w^.DP.55 9. (japanerne) skri-

ve meget snart og færdig med en Pensel.
smst.589. En Maler blander Farverne med
Penselen. JSneed.III.121. VSO. MO. Han-
nover. Tekstil.1.150. jf. bet. 1.2: pensel og
palet, se I. Palet. 1.2) (jf. Maler-, Mester-
pensel; fagl. ell. ^) i særlige forb.som udtr.

for virksomheden at male, især kunst-
nerisk virksomhed, en kunstners ma-
lemaade (penselføring) olgn. det, som for-

tiener den største Berømmelse, bestaaer
ingenlunde . . saa meget i de Ting, som
ere malede, som i Pinselens Kunstighed,
i Udføringens Artighed og Sandhed. LTid.
1746.396. (kunstmaleren) nsLT lagt Pindse-
len, taget Spaden paa Nakken og arbeider
i Marken. Biehl.DQ.IV.180. aldrig har min
(o: en portrætmalers) Haand med større
Lethed ført VQnselen.Heib. Poet. VII. 140.
(Vermehren) tegner fortræffelig, men hans
Pensel er noget tør. Eauch.Br.89. EHan-
nover.E.52. overf. (jf. II. male 5.2^ om for-

fatters fremstillingsmaade: Holb.NP.A2r(se
u. II. male 6.2^. (disse ulykker) ere alt for
græsselige. Jeg taber Pinslen. Jeg kan
ikke skildre dem. Ew.(1914).II.60. (male)
med den brede (se III. bred 3^, grove
(se II. grov 4.3 slutn.) pensel, (male) med
brede strøg, i grove træk; ogs. overf., om litterær

skildring. KBokkenh.TJ.46. (bogeti beretter om)
etMandfolks omtumlede Liv, smurt op med
bred Pensel, uden Dikkedarer. TomKrist.
(PoU^k2l934.8.sp.5). 1 .3) (fagl. ell. tOj omper-
son, der maler (paa en vis maade); (kunst)-
maler. Nogenlunde fra samme Tid, men
af en ringere Pensel, er Nordkapellet ble-
vet udmalet med forsk. Helgenlegender.
Trap.^IX.591. om skildrende (malende) for-
fatter: *Tak brave Penne! I, som lade eder
skiære

[
Det Lærde Dannemark til Reno-

mée og Ære,
|

I Pensle rettere.Wadsk.
(LTid.1737.390).

2) t redskab til indridsning af skrifttegn

paa voksfavler; skrivegriffel; griffel
(l-i). IIolb.JH.I.613(se u. Jærnpenselj.

3) (især fagl.) om ting, der i udseende ell,

brug minder om en pensel (l.i). jf.: en hef-
tig Brusen . . sætter de fine N e r v e-P e n d s-

ler og Trevler i Bevægelse. RottbøllS.38.

II Uf- Ørepensel; især om dusk af ha ar
olgn. hos planter ell. dyr. Frøvinge . . Er
et Slags Børste eller Pensel af fine Haar,
som findes oven paa Tidslernes, Løvetan-
dens . . og mange andre Planters Frøkorn.

10 vAph.Nath.VI.292(jf. pensel-dannet, -for-

met;. Rostr.Flora.il.51. jf.: (lossens øren er)
forsynede med enHaarpensel i Enden.CV
vier.Dyrhist.1.121. spec.(jæg.) om haardusk
ved det mandlige kønslem hos hjorte-
vildt. Skovdyrkn.(1865).27. VigMøll.HJ,
189.

Pensel-, i ssgr., især af Pensel l(i);

saaledes ogs. pensel-agtig, -fabrik, -haar>
-kasse, -lignende, -sort, -spids ofl. -abe,

20 en. [3] (jf. -egernabe; zool.) egernabe med
haardusk (som en spids pensel) paa ørene^
Hapale penicillata. Sal.I.1092. -binder,
en. (^,//'. Børstenbinder; nu næppe br.) d.s.s^

-mager. S&B. -dannet, part. adj. (jf.
Pensel 3; nu 1. br.) d. s. s. -formet. Træe-
arter.(1799).334. -eg:ernabe, en. m(zool.)
d.8.s.-2ihe. SaUVI.760. -formet, adj,

(ogs. -formig. D&H.). spec. (jf. -dannet og
Pensel 3; fagl.) om haardusk hos dyr elL

30 om plantedel: som bærer mange haar, ud-
gaaende fra eet punkt (penieillatus). Lange,
Flora.xLvii. -tering, en. (jf. -kunst
og Pensel 1.2 samt Penneføring; fagl.) om
kunstners maade at føre sin pensel paa;
malemaade. Bergs.ETJ.212. KMads.Ska-
gensMalere.(1929).69. -kind, en. (mal.)
klud, hvormed en (kunst)maler aftørrer sine
pensler. S&B. -knnst, en. (jf. Pensel l.»

og -føring; 1. br.) malerkunst. LTid.1737,
40 419. hele den nederlandske Penselkunst

er . . et eneste vældigt Familiealbum. PoL
^Viil934.Sønd.24.sp.4. -magrer, en. (jf,
-binder; fagl.) person, der fremstiller pens-
ler. vAph.(1759). Be8oUViol846. -rnst,
en. [3] (gart.) en af rustsvampen Gymno-
sporangium tremelloides Braun paa æble-

træets blade dannet skaalrust, hvis rør ender
med en dusk af bugtede haar. Bredsted.
Pom.II.xxxvii. Rostr.Flora.II.51. -skaft,

50 et. Cj/". -stok;. vAph.(1759). *Troer I, at
Penselskaftet selv kan male.Oehl.C.132.
EThaulow. Træ. (1912).215. - skimmel,.
en. [3] 3f svamp af slægten Penicillium Lk.^
især arten P. crustaceum (L.), der (i fugtig-

luft) danner et grønligt (muggent, skimlet}
overtræk paa gammelt brød, syltetøj, frugt,

læder olgn., og hvis rækker af frugtceller

danner korte, oprette grene, der giver svam-
pen en kost- ell. pensellignende form (jf,

60 -svamp;. Rostr.Flora.II.161. HavebrL.U.
291. -spinder, en. (zool.) spinder, hvis

larver er forsynede med pensellignende haar-
duske; dels om bøgespinder, Dasychira pu-
dibunda (den store penselspinder), dels om
Orgyia (antiqua) (den lille penselspinder).
Cuvier.Dyrhist. II. 2 70. DanmFaun a. VII^
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91ff. -stok, en. (nu I hr.) (langt) pensel-

skaft. OeconH.(1784)JL27. VSO, -strag:,

et. f.//". Pennestrøg; især mal. ell. æstet.) strøg

(frembragt) med en pensel. vAph.(1759).

Ørst.Br.1.168. Det er ikke de materielle

Farvestoffer, de synlige Penselstrøg, hvor-

paa vi i Maleriet skulle have vor Opmærk-
somhed henvenåt.Heib.Pros.II.283. EThau-
low.Træ.(1912).215.\\ om litterær fremstilling.

Kierk.XIII.251. Overalt følger (sagaforfat- lo

teren) den Regel i sin knappe, korte Stil,

at hvad der kan anskueliggøres med ét

Penselstrøg, ikke skal skildres med flere.

JohsSteenstr.H.lTO. -svamp, en. [3] ^
d. s. s. -skimmel. VoreSygd. 1.427. -svin,
et. [3] (zool.) afrikansk (vild)svin med lange

børsteduske paa ørene, Sus porcus. Sal.X VI.

1074. BøvP.II.332. -tang:, en. [3] (zool.)

en til et særligt griberedskab omdannet klo-

saks hos visse krebsdyr. BøvP.11.493. -tan- 20

ffe, en. [3] 1) (zool.) tunge (hos visse fugle),

der paa spidsen er besat med en kreds af
børster. Brehm.FL.375. 2) \ penseltunget
papegøje (lori). Wiese.T.1.434. -tanglet,
adj. [3] (jf. -tunge; zool.) som har pensel-

tunge (1) ; især om visse grupper af austral-

ske (honningsugende) papegøjer (lorier, Lo-
riidæ) og honningfugle (I.2) (penseltungede
papegøjer, de penseltungede). Brehm.FL.
177. Wiese.T.1.434. 30

pensere, v. [pæn'se-'ra] -ede. (af Pens
(se Pension l.ij; foræld.) betale (degne)-
pens (-pension). DL.

2

—15—13. Aarb
KbhAmt.l922.9L
Pension, en. [paii'Jo'n] (i bet. 1 ogs.

Pens [pæn's] Moth.P57. nu kun i bet. l.i

(s. d.), jf. Degnepens^. flt. -er. {ænyd. pen-
sion, pens; fra iwwL pens(i)e, /V. pension,
Zaf. pensio C^en. -onis}, egl.: afvejning, vbs.

til lat. pendere, afveje; jf. Pensum og de-, 40

dis-, kompensere)
1) om (aarlig) afgift, (penge)ydelse. I.I)

(;/. pensere; foræld.) aarlig afgift, der
i tidligere tid af forsk, præstekald skulde

udredes til universitetet ell. (jf. De^ne-
pens, -pensionj af degnene (i de tidligere

løbedegnekald) til (latin)skolerne. Dæg-
nene skulle . . aarligen give een vis Pen-
sion til Skolerne, enten i Korn, eller Pen-
ge.DL.2—15—13. Pens: KancSkr.V9l840. 50

BjKornerup.FS.71. 1.2) (j/.Naadeløn^ (pen-
ge)ydelse, der gives en som en regel-
mæssig (aarlig) understøttelse, jeg
(undrer) mig over, at visse Folk faaer
Pension af store Herrer for (deres satiri-

ske skrifter). Holb.LSk.1.5. Videnskabernes
Academie (i Frankrig) havde nær . . mi-
stet sine aarlige Pensioner (o: statsunder-
støttelser). Fr8need.L310. *Smiil naadig til

mig, mens jeg ydmyg beder
| Dem om 60

en lille, tarvelig Pension. PalM.AdamH.
III.32. Aar efter aar drev (Kierkegaard)
rundt, fra 1. sept. 1837 tilmed sat paa fast
pension af fsLåeren. FBrandt.SK.357.

|| nu
næsten kun (jf. Efter-løn 2, -lønningj om
aarpenge, der under visse betingelser ud-

redes (af arbejdsgiveren, især slørre virksom-
heder, staten ell. det offentlige, ogs. af særlige

fonds olgn., J/". Pensions-fond, -forsikring,

-kasse) til en af sin virksomhed ua-
traadt person (pensionist), især en af-
gaaet tjenestemand (embedsmand) ell.(jf.

Enkepension} dennes efterladte (enke).

Arnstedt faaer sin Afskeed med Pension.
Luxd.Dagb.1.293. af min Pension kan jeg
ikke leve med Kone og maaskee Børn.
Heib.Poet. Y1.265. *Jeg døde maaskee som
Justitsraad, | Og Kone og Børn fik Pen-
sion. Aarestr.SSJII.32. Pension (beroede)
indtil Grundloven (1849) alene i Alm. . .

paa kongelig Naadesakt. Sai.ZZFJ86. || i

forsk, præp.-udtr. som leve ell. sidde paa
(en lille) pension (Bergstedt.UK.31), nu
l.br.: sætte paa pension (Leth.(1800). VSO.),
nu næppe br.: staa paa (0: leve paa) pen-
sion (Leth.(1800)). afskediges, faa sin af-

sked i naade og med pension, se I.Naade 1.2.

2) om (opholds- og) kostforhold olgn. 2.1)

(j/.Kostgangj om de < forhold, at en per-
son (mod vederlag) faar sin kost (og
bolig) et sted (hos en privat familie ell. især
(sammen med andre) paa et særligt, dertil

beregnet sted, en pension (2.2), et pensionat),

(især i forb. som tage, være i pension olgn.).

jeg (har) sat mig for, at tage Skoeflikke-
ren her paa Hiørnet i pension . . hånd
kand saa u-formerkt holde Skilvagt. Zbm
Grønneg.II.161. Som ung Pige var hun
en Sommer i Pension hos en fransk Enke.
Gude.0.44. Bøgh.III.59. han skulde tage
i Pension hos mine Forældre og bebo et
ret rummeligt KvistvæTelse. Schand.0.1.21.
Værelse med Pension tilleje. PoU^/il935.
18.sp.5. jf.tnld 3.1 og III. Kost 1: fuld
pension, (ophold og) forplejning med samt-
lige maaltider. TelefB. 1934. sp. 5245. 2.2)

sted, hvor der mod vederlag ydes per-
soner (kostgængere, pensionærer) kost og
bolig; pensionat, (især, mods. Pensionat,
om udenl. forhold ell. om opholdssted af en
mere privat, hjemlig karakter). Som halv-
voxen Dreng . . blev jeg sat i en Pension,
hvor vi blev holdt meget knapt . . Jeg og
en Kammerat havde et lille Værelse i an-
den Etage. Hatich.MfU.275. HCAnd.XI.
150. (Byron rejste) til Schweiz, hvor han
tog Ophold ved Genfersøen. I en af Pen-
sionerne der traf han sammen med . . ^\ie\-

\ej.Brandes.V.531. Da jeg som Ungkarl
skulde slå mig ned på Freoensborg, havde
jeg gennem en Mellemmand søgt mig en
Pension på Stedet og fået to Tilbud. Blaum.
Sk.214. 2.3) (jf. Pensions-anstalt, -skole;
sted (især i udlandet), hvor unge menne-
sker (især unge piger) foruden opholdet
faar undervisning (og opdragelse);
skolehjem, (den) paa Maui (o: en af Sand-
wichøerne) beliggende qvindelige Pension
med et Gjennemsnitsantal af 50 Piger, der
foruden de sædvanlige Undervisningsgre-
ne oplæres i qvindeligt Haandarbeide. S<
Bille.GalIII.49. Brandes.Goe.il.188. Hen-
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des Opdragelse i en af Schweitz aller dy-
reste Pensioner for engelske unge Damer
havde lært hende, at en ung Dame . . umu-
ligt kan tale først til en fremmed ung
Mand. Rosenkrantz.AG.9.
Pensionat, et. [panJo'na'^i] flL -er.

(fra /"r. pensionnat; a/'/r. pension, se Pen-
sion; jf. Kosthus) sted, hvor der mod ve-
derlag ydes personer (kostgængere, pen-
sionærer) kost (og bolig) (især for længere

tid og under mere private, hjemlige for-

mer end paa hotel); pension (2.2); især om
sted, hvor saadan virksomhed drives som er-

hverv; ogs. om (samtlige) her boende personer
(pensionærer), anden Sal bestod af et Pen-
sionat af fire gamle Damer. Schand.SF.306.
Hele Pensionatet spiser M.idå3ig.PoU/8l927.
é.sp.2. Vi var mange i pensionatet; spise-

bordet var \2ingt,Hjortø,T8.112.\\(jf.Yen-
sion 2.3; nu næppe br.) om kostskole, opdra-
gelsesanstalt olgn. JBaden.FrO.II. jf.: „Jeg
har tænkt mig, at vi skulde Indrette et

Pensionat." „Pensionat —" — „Et
aandeligt Pensionat naturligvis, med Un-
dervisning og vegetariansk Kost*"Rode.K.
1.97. de højere Samfundslags Pigebørn
fik en i Reglen tarvelig Undervisning af

Guvernanter og Informatorer i Hjemmene
eller i Pigepensionater.iV^5an^.OI7.1i5.

II
Jiertilssgr. som Pensionats-arm (jarg., spøg.,

i forb. som være udstyret med pensionats-
arme, række en (lang) pensionatsarm hen
efter noget olgn., m. henblik paa den i pen-
sionater udviklede vane at række (hensynsløst)

hen over bordet for at forsyne sig. Tidens
Kvinder.^Vi 1929.14), -mad, -uhygge (Ohls-

son.S.27), -værelse; især om indehaver af et

pensionat: -bestyrer(inde) (CMøU.PF.441),
-ejer(ske), -mutter (spøg. (jf. Mutter sp.588^^^-

og Pensionsmutter ^. tidensKvinder.^^1^1929.

14), -vært(inde) (Buchh.UH.13) ofl.

pensionere, v. [paiiJo'ne-'ra] -ede ell.

(sj.) -te. vbs. -ing. (fra fr. pensionner; til

Pension I.2; jf. efterlønne samt pensere)
tildele, yde pension; nu i alm.spr.kun
m.h.t. person (tjenestemand), der er udtraadt

af sin virksomhed (p. gr. af alder ell. svage-

lighed). Til hans Subsistence haver Deres
Kongelige Majestet aller-naadigst pensio-
nered hannem med 500 Rixdl: SLdLvlig.LTid.

1739.453. Udgifterne til Pensionering af

Statstjenestemænd bæres af Statskassen.
SaUX VIII. 1070.

II ofte i part. pensio-
neret brugt som adj. (i attrib. stilling ogs.

forkortet: pens., undertiden ps.j. den gam-
le, pensionerede Højbaadsmand Olufsen i

Hjærtensfrydsgade. Pont.LP. 1.49. Enken
er pensionsberettiget, hvad enten Tjene-
stemanden ved sin Død var i Funktion
eller pensioneret Sal.^XVIII.1070. N. N.
pens. Lærer. TelefB.1934.sp.789. Jernbane
T.^lxl935.9.sp.2f.

II
(nu næppe br.) intr., i

/orft. pensionere til (en), ved Bergen i

Norge haver (jeg) en svag Søstersøn . .

som ieg aarligén har pensioneret til. Holb.
Brv.128. Wiwet.EL.4.

de

Pensionist, en. [psiT\So^ni3d]flt. -er.

ty. d. s.; dannet til Pension; jf. RAPalu-
an.SM.34f.) \) (jf. Pensionær I.2; især

emb.) svarende ttl Pension I.2: person, der
har (lever af sin) pension; pensioneret
person (tjenestemand), de ved cas-
sen (o: en enkekasse) blivende pensionister
. . kand nyde den belovede pension af

100 rdlr. Si3iT\ig.BerlTid.^y4l749.7. Fordi
10 Levnets -Midlerne i Marieboe ere godt

Kiøb, pleye Enker og Pensionister gier-
ne at nedsette sig der. EPont. Atlas. III.
293. Hummelskou, forhenværende Rente-
skriver, nu Fensionist.Heib.Poet.il. 230.
KPont.Ret8med.III.65. || slaa til pensio-
nist, (jf.lign.udtr.m.LireksLSsemsLnd; dagl.,

spøg.) slaa fordærvet; gennemprygle. Bøgh.
DD.1862.60. Vægtere off Politibetjente .

.

gratulerte „Glædeligt Nyt-Aar, maa jeg
20 bede om en Mark** om Morgenen og slog

Folk til Pensjonister med Kone og Børn
om Kitenen.Valløe.D.125. Feilb.(u. pen-
sion/ jf.: *Pensionist jeg veed hun var,

J

Men de Øine, som hun bar,
|
Slog med

Elskov mig forvist,
|
Saa jeg selv blev

Pens\onist.HCÅnd.SS.IX.397. 2) (nu næppe
br.) svarende til Pension 2(i-2): pensionær
(2). Justitsraad Schlegel lod mig læse et

Par Timer daglig med en ung Pensionist
30 i hans Hus. Nyerup. Levnet. 13. Gylb.XTI.

286. I Pensionen selv er det ganske in-

teressant at see dette levende bevægelige
Panorama af nye Pensionister. HCAnd.BC.
11.362. J/". Pension 2.3: en Klosterpen-
sionist. Tullin.II.250.

Pensions-, i ssgr., især til Pension I.2;

sadledes ogs. Pensions -beregning, -beret-
tiget, -bidrag, -byrde, -forening, -forplig-

telse, -givende (stilling), -krav, -lov, -ret,

40 -vedtægt, -væsen ofl. -alder, en. alder,

ved hvilken man bliver ell. kan blive pen-
sioneret; spec. (emb ) om det tidsrum, i hvil-

ket en tjenestemand (efter det fyldte 30. aar)
har været ansat i pensionsgivende stilling, og
efter hvilket hans pension beregnes. LovNr.
489^yBl919.§55. -anstalt, en. [2] 1) (1. br.)

pensionat; pension (2.2). Schand.SF.305. 2)

(jf. -skole ; emb.) pension (2.3), kostskole olgn.

JBaden.FrO.II. Sal.'XVIII.107L -fond,
50 en, et. (jf. -forsikring, -kasse ; emb.) henlagt

ell. (ved bidrag) sammensparet fond, hvoraf
pension udredes. MR.1810.414. Krak.1925.
1.200. -forsikring:, en. (jf. -fond, -kasse

;

emb.) en af særlige forsikringsselskaber dre-

ven forsikringsform, hvorved der ydes den
forsikrede (i en ikke pensionsgivende stilling)

garanti for en vis aarlig pension (fra et

fastsat alderstrin ell. fra erhvervsudygtig-
heds indtræden). LovNr.l25^V3l920.§12. C3

60 -g^æst) en. [2.2] pensionær i en (udenlandsk)
pension. Gjel.W.130.245. GJ -holder, en.

[2.i(-2)] (1. br.) pensionatsvært. Schand.TF.II.
70. -indtægt, en.(emb.)den (gennemsnits)-
indtægt, hvorefter en persons (tjenestemands)

pension beregnes. Lov Nr.489 ^Vo 1 919. § 55.

-kasse, en. (jf. -fond, -forsikring; emb.)
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kasse (offentlig ell (nu) privat institution),

hvis midlet' er bestemte til udredelse afpensio-
ner; tidligere (indtil grundloven 1849) spec.

om et bl. a. ved overskud fra postvæsenet til-

vejebragt, af finansministeriet administreret

fond, hvoraf (embedsmænds) pension udred-

tes. Luxd.Dagb.I.lll. Bek.V2l816.§3. Krak.
1935.11.2134. -matter, en. [2.2] (dagl,

spøg.) d. s. s. Pensionatsmutter. Det var en
Pensionsmutter, der opfandt Kødfars'en.
MarySkotte.IngersUngdom.(1926).84. -sko-
le, en. [2] (nu næppe br.) d. s. s. -anstalt 2.

franske og tydske Pensions Skoler. EPont.
Atlas.II.95.

Pensionær, en. [paiiJo'næ-V] fit. -e

(LTid.1748.405) ell. (nu) -er. {ænyd. pen-
sionarius, flt. pensionarier (i bet. 1.2. EMo-
gens); fra fr. pensionnaire, mlat pensio-
narius, af fr. pension, lat. pensio, se Pen-
sion; jf. EAPaludan.SM.35) 1) (foræld.)

svarende til Pension 1. 1.1) (jf. Pension l.i)

person, der svarer en aarlig (for-
pagtnings)afgift. Østers-Bænkene rui-

neres (og) Østers Pensionairen . .

kommer til kort. MandaPy2l720. 1.2) (jf.
Pension 1.2 og Pensionist^ person, der
nyder en aarlig understøttelse (løn).
E^ngelig Pensionair ved det anatomisk-
chirurgiske Amphiteater. Eerholdt.Callisen.

[1805J.15. En af det franske Maleracade-
mies Pensionairer (i Rom i.Ex.).Eolst.B.

2) (jf. Pensionist 2) svarende til Pension 2:

person, der opholder sig i en pension
(2.2-3). Pensionairerne (i en tysk skole) be-
tale 52 Rdlr for deres ganske Underhold-
ning, iTi(l.i76i.5i.

II
især til Pension2.{i-)2:

kostgænger. Han havde i flere Aar væ-
ret Pensionær hos\a\\ings.Schand.TF.II.
52. KLars.GEF.L25.
pensle, v. ['pænsla] -ede. imp. (1. br.)

pensl ell. pensel (NatTid.^/iil928.M.10.sp.5.

jf. Mikkels.Sprogl.209). vbs.-ingyjf. Pensler!.

{ty. pinseln; af Pensel (1)) i) i al alm.:

føre en (i et flydende stof dyppet) pensel hen
over noget; (be)stryge, overstryge med
en (dyppet) pensel (jf. overpenslej. Moth.
P58. jeg penslede løs af alle Kræfter for

at faa C6ar6er-jSæben rigtig i Skum. PoZ.

^Vsl929.11.8p.2. jf.: Man holder beg^e de
sammenhørende Stykker (der skal sinkes)

over Limpotten, genhempensler Ud-
hugningerne med den varme Lim, og
derefter bankes de fast sammen. Eaand-
gern.87. jj nu næsten kun (med.) om bestryg-
ning (af et sygt sted) med et (desinficerende,
helbredende) lægemiddel Saaret maa daglig
pensles, ievm. Lægen (sagde:) Gaa nu
hjem og pensel Knuden med Jod. NatTid.
Viil928.M.10.sp.5. pensle en i halsen. Feilb.
2) (jf. afpensle; nu ikke i alm. spr.) spec.

m. h. t. (malers) anvendelse af farver. 2.1)

i al alm.: male (med en pensel). Moth.P58.
VSO. MO. (jf.bet.l; spøg.:) (kommunen)
har udsendt en Hær af Malere, der pens-
ler los paa vore Lygtestandere. PoWsl925.
ll.sp.6.

II
om kunstmaler: pensle (af), a/-

bilde ved hjælp af pensel og farver. 'Alex-
ander . .

I

Gav (Apelles) Lov at pensle
Kongen &f. Anti-Spectator.177. overf.: skil-

dre, male i ord. *Hvad hidsig Kierlighed
begaaer, |

Forliebte Venus -Brynde,
|
Vi

der, med høyt opdrevne Ord,
|
Livagtig

penslet iinåe.Reenb.11.50. *Min svage Dig-
ter-Pen (skal) pensle af et rædsomt Skil-

deri. AlbThura.Leirsk.3.
|| (jf. afpensle 1.2>

10 trække pyntestreger paa en mur ved hjælp .i

af en pensel. Moth.P57. Feilb. 2.2) male med
overdreven, ængstelig omsorg for gengivelse

af detailler (pillent, pertentligt) ; udpensle.
VSO.

II
især i part. penslet brugt som adj.

Dette Maleri er uden Raskhed og alt for
penslet.ySO. penslede og smaa Kunst-
stykker . . fandt Bifald og Beundrings
som om de vare virkelige Kunstværker.
Eauch.MfU.126. Pensler, en. {ty. pin-

20 seler; til pensle 2; sj.) om en (daarlig^

kunstlet) maler, denne franske Pensler
(o: Watteau). Bagges.L.IL.272. Pensleri,
et. (især nedsæt.; 1. br.) vbs. til pensle (2);
ogs. konkr. Winth.IL.123. om skildring (ma-
leri) i ord: ECAnd.X.21.
Pensnm, et. ["pænsom] (\ Pensa.

ECAnd.(Coll.ECA.47)). best. f. (1. br.) -(m)et
[-|Som'9<] flt. pensa, {fra lat. pensum, af-
vejet uldmængde til de enkelte slavers uld-

30 arbejde, (tildelt) dagsarbejde, opgave; af
lat. fendere, afveje; J/". Pension) afvejet,
tilmaalt, tildelt portion, overf: Naar
Themis fremstilles med tilbundne Øjne
og holdende Vægtskaalene . . saa er der-
med peget paa . . at Dommeren skønner
over de mod hinanden tyngende Kravs
Ligevægtspunkt og afvejer lige store Pen-
sa for Alle. Tilsk.l925.L.219. \\ om det den
enkelte (fange, soldat) tilmaalte, tildelte ma-

40 teriale til bearbejdelse ell. om resultatet heraf;
tildelt arbejdsportion, arbejde, opgave. Ey-
gæa.(1827).3U. MilConv.VLL.434. Han (o:

en fange) har altid knyttet sit Pensum
(o: garn til knytning af net). Fallada.B.20.

Il nu næsten kun (skol., univ.) om en vis

del af et lærestof (lektie), som skal

læres i løbet af et vist tidsrum, spec: læres,
opgives til eksamen. Tode.VL.31. Havde
han . . som juridisk Student gennem-

50 gaaet sit daglige Pensum, var Hvilen sød.
EBrand.UB.6. de ønskede at opgive ekstra
læste Pensa til examen artium. ^jZbrwe-
rup.FS.193.
Pen-tegning, en. se Pennetegning.
Pentel-nage, en. se Pyntelhage.
L Per, propr. se Peter.
IL per, præp. [p^r] (hyppigt skrevet pr.^.

{fra lat. per ell. (navnlig i bet. S-b) ital. per;
opr. optaget i faste lat. ell. ital. forb., men

60 senere anv. som selvstændigt ord (hvorfor
brugen er noget usikker); i nogle tilfælde

som omdannelse af fr. par, se fx. per hon-
nør (u. bet. 2.2); sml. perforce te. Parforce-;
undertiden ogs. (navnlig i bet. S) sammen-
blandet m. lat. pro, idet begge ord forkor-
tes pr.)
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1) i angivelser af, gennem ell. over hvilke

steder noget befordres; nu navnlig ved adres-

sering til steder paa landet, hvis post ud- og
indleveres paa en større hys postekspedition;

gennem; over. Thorninff pr. Viborg d. 14
Julij lS24.Blich.(1920).XXXL65. j^erH&m-
hoTg. Meyer} Folk, der boe paa Landet,
(maa) datere deres Breve „per" en større

Bye. Kierk.PJI.247. Nordhøj pr. Lyngby.
JurFormularhog.H1880).S21.

2) til betegnelse af redskab, middel,
maade olgn. 2.1) (især emb. ell. X) m. h. t.

befordringsmiddel ell. forsendelses-
maade. I Aalborg, hvor Vendelboerne
pr. Baade bragte Varer til Torvs. HMat-
thiess.TH.98. *Selv Stedets Provst (pr. Hest
og Vogn) er \ommQn. Bergstedt Iil.71. til

Ordet „leveret" føjes „pr. Dampskib**, „pr.

Sejlskib**, „pr. Bane**, „pr. Vogn**. Hage.^
227. (spøg.:) Der kom altsaa en Sirius-

beboer herned (o: paa jorden), perMeteor-
tror jeg. Gjel.GL.l

Akse 1.1. Varers Forsendels'e pr. Efter-
sten, tror jeg. Gjel.GL.537. per akse, se

krav. Lærebog iEandels-Teknik. (1925).100.
per ekspres {efter fr.^^ar exprés, ny-
lat. per expressum (jf. JBaden.FrO.I.
276. Meyer.^352); egl.: ved eget bud; sml.

1. Ekspres 1-2; 1. br.) om ekspresbesør-

gelse. Pr. Ekspres. Hage.^1023. ORung.
Skælme og Skurke. (1934). 135. pr. omgaa-
ende (post), se omgaaende 2. per post,
se Post.

II
m. h. t. skriftlige ell. mundtlige

meddelelsesmidler. Som aftalt pr. Brev stod
. . min ny Ven da paa Banegaarden. Jørg.

Liv.VII.45. Vi kender Alle Taksigelsen
pr. Avis. EGad.TT.130. (han) fik sin Opsi-

felse i^r. Telefon. LeckFischer.KM.157. per
uvert, se Kuvert 1.4. 2.2) som betegnelse

for maaden, hvorpaa noget sker, de

ledsagende omstændigheder ell. vir-
kende motiver, (hospitalet var) opbygget
pr. Speculation. StBille.Gal.III.3. det lave

og dagligdags gjør han ophøjet og til-

lokkende, det høje og dunkle bliver klart

og jævnt, alt pr. Allegori. JLHeib.(StSprO.
Nr.122.61). han kunde kun male pr. In-

spiration. PoZ.2o/ioi9^6.6.8i).i. (efter fr. par
honneur, for ærens skyld; 1. br.:) de virke-
lige Versets Venner er meget faa . . Me-
get læses pr. Honnør. Pol.^^/Bl925.3.sp.l.

I] t i andre udtr. af lat. ell. fr. oprindelse,

(han) vilde synde, ham (o: vennen) til Ge-
fall, og efterligne hans Laster, som for

Exempel: per Compagnie drikke sig druk-
ken, per Compagnie tale et og andet be-
spottelig Ord. Hørn.Moral.1.28. den Ret
som de havde at udvælge Keysere og
per conseqvens ogsaa at fuldfærdige Ca-
pitu\sitionen.Holb.Anh.49. per eksempel
(o: for eksempel), se Eksempel 1 slutn.

\\

Y i forb. som per kasse, se I. Kasse 2.4.

per kontant, se L kontant 1.3.

3) i udtr. for fordeling (mellem perso-

ner) ell. inddeling (i forhold til en enhed);

for (hver); til (hver), danske Livregi-
ment (skal) permittere 25 Mand pr. Com-

pagni. MR.1810.440. Af den million men-
nesker, som ernæres af landbruget, er der
kun IV* arbejder pr. „hovedperson" (be-

driftens ejer eller bestyrer). EdvLehm.Lig-
hedens land.(1917).33. per mand, se I.

Mand 2.2. pr. næse, se 1. Næse 9.i.
||

spec. Y ved prisangivelse olgn., m. styrelse,

der angiver en bestemt kvantitet ell. enhed.

per mille. Meyer.^421. Fragten er betinget
10 til —Kr. pr. aansk Centner. JurFormular-

boa.^(1880).230. *0 Snille, som har pønset
ud

I

Maskiner til at skyde ned |
det stær-

keste, som Verden véd,
| betalt med Tu-

sinder pr. Skud. SMich.RF.122. hver (ægte-

mand) fik udbetalt 100 Kr. om Maaneden
pr. Kone og 50 Kr. pr. Barn. Po^'^Vei 954.
Sønd.7.8p.2.

II
m. styrelse, der angiver en

tidsenhed, per Dag. Kaper.^ tusind Kroner
pr. Time i Forfatterhonorar. PoZ."/6i&54.i^.

20 sp.5.

A)yived tids-, især dato angiv els er, spec.

m. h. t. forfaldsdag for betaling. Renten
pr. 11 Decbr. 1877 er udebleven. JurFor-
mularbog.^(1880).319. pr. 80. Juni, pr. pri-

mo Juli. Regnebkøbm.ll.36. Terminsforret-
ninger i Papirer sluttes enten pr. sidste

Dag af en Maaned eller . . tillige pr. Mid-
ten af en Masineå. Hage.^741. i videre anv.:

Afskibning pr. Foraar. Eage.^233.
30 5) Y i forsk. forb. til angivelse af, hvem

noget vedrører.
\\

(mods. an l.s) i bogholderi

anv. for at betegne en person som debitor.
Sal.1.766. Eage.ni44.

\\
(mods. an 1.3^ for-

an post paa kreditsiden. Meyer.^(1863).
Eage.^1144. || anv. (ved underslirift) til be-

tegnelse af begrænset fuldmagt; for (9).

Eage.U19L
!Perd, en. se I. Pert.
Perdon, perdoii(ii)ere, se Par-

40 don, pardonnere.
Perempliks, en. se Paraply.
L Perfekt, et. se Perfektum. IL per-

fekt, adj. [pBr'fægd] {ænyd. d. s.; af lat.

perfectus, part. af perfieere, fuldende (jf.
Imperfektum^; jf. Perfektion, Perfektum
samt profekt; nu især O) 1) som adj.: fuld-
endt; fuldkommen. 1.l) om person; dels

(nu 1. br.) m. h. t. udseende, optræden olgn.:

korrekt; ulastelig; ypperlig; dels (og nu
50 især) m.h.t. viden, kunnen, spec. beher-

skelse af et fag ell. sprog, (ofte i forb. m. i).

Han kunde blive en perfect Lakej-Procu-
rator. Eolb.Masc.II.3. Jeg er perfect i al-

ting. KomGrønneg.111.79. (prinsessen blev)

holdt for at være særdeles riig og deylig,
en perfect Iioii-'Dame.FvEav€n.EM.253.
FalM.lL.II.404. en saa perfekt Cavalliere
som ( Gyldenløve). JPJac.(1920).l.329. han
er perfekt i fransk

i
1.2) om ting: fuld-

60 stændig; korrekt; ogs. (især iron. ell. ned-
sæt.): som ytrer sig stærkt ell. overdrevent.

ordet skikkelig gjør en perfect Dacty-
lus.Eøysg.AG.196. vor Tid, der lider af

perfekt Solgalskab og Lysmani. BBrix.
(Tilsk.l933.1L161). Sikkert sammentøm-
rede, drevne og perfekte Scenearbejder.
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BerlTid.^yiil934.M.3.8p.3. 2) som adv.; især

m. h. t. kunnen, viden olgn.: til fuld-
kommenhed; nøjagtigt. Seer man vel,

hvor perfect hånd forstaar det Handverk
at kopie Folk ssimmen. Holb.Vgs.V.S. Det
kunde hun min Tro perfect. Men hvor-
dan gaaer det med Sprogene ? B'eift.Poe^.

VI.50. II
spec. m. h.t. sprogbeherskelse. Keh-

Ur.KK.68. m. overgang til oet. 1.2: hånd ind-
bilder alle Folck, at hånd forstaaer per-
fect Fransk. Holb.Tyb.1.5. hun taler per-
fect Tydsk.Pra/ii.Afl. 1.4^.

||
('mm sj.) som

grads- adv. Denne Pige staar mig per-
fect vel a.n. Holb.Masc.III.8. det er ham
perfect ligegyldigt. ITet&.Poe^.ZI.i^i. CP

Perfektion, en. [pBrfæg'Jo'w] {fra fr.

perfection, lat. perfectio, egl. vbs. til per-
ficere (se II. perfektj; nu sj.) den tilstand

ell. egenskab at være perfekt; fuldkommen-
hed. Kyhn.PE.?0. Pløyen.E.239. Meyer.^

O perfektionere, v. [pBrfægJo'ne-'ra]

-ede ell. (sj.) -te. vbs. -ing (Primon.Lexicon.
(1807).201. Lundb.). {fra /"r.perfectionner;

af,, af fr. perfection, se Perfektion) gøre
perfekt, fuldkommen; udvikle, ud-
danne (til fuldkommenhed); især m. h. t.

person og navnlig om afsluttende uddannelse
ell. undervisning, spec. i sprog. Bostgaard.
Lex.P39c. Fruentimre . . have en Villie, som
maa perfectioneres ved Dydens Øvelse.
LTid.1751.35T. (hun) blev yderligere per-
fectioneret i det Franske. JPJac.1.104.

\\

nu oftest refl. (han) reyser paa H. M. Kon-
gen af Dannemarks Bekostning for at per-
fectionere sig udi Medaille-Snit. j^Zevenf.

RJ.123. Kierk.VII.409. Tilsk.l918.II.167.

Perfektum, et. ['p^rifægtom] (1. br. Per-
fekt, [ip^rifæg^?] Rask.tslS.203. jf. Saaby.''

samt Perfektdannelse. Madv.GB.1.46. Per-
fektform. VilhThoms.Afh.I.81). best. f. per-

fektet (JBaden.Gram.217. Madv.LatSprogl.^
377); flt. perfekter (JBaden.Gram.218. Rask.
NSO.270. Madv.LatSprogU125. Byskov.
FR.) ell. (1. br.) m. lat. form perfekta' (Ka-
per.), {ænyd. perfectum (DGrammat. III.
127); fra lat. (præteritum) perfectum (jf.
II. perfekt^, betegnelse for en tidsform af
verbet i visse sprog, der angiver den afslut-
tede handling, set i forhold til nutiden; gram.)
førnutid. Høysg.S.244. Mikkels.SproglS.60.
historisk perfektum, se historisk 3.

perfektum participium, se Partici-
pium.
^ perfid, adj. [pBr"fi-'a] (f m. fr. form

perfide. Primon.Leæicon.(1807).201). intk. og
adv. (l.br.) -t [^vr^Vdd, -m6'd] (Drachm.
IX.277. BerlTidPkl934.M.3.sp.3) ell. d. s.

{fra fr. perfide, af lat. perfidus, troløs, for-
ræderisk; af per- i nægtende ell. ophævende
bet. og fides, tro, tillid) 1) om person; egl.:

som bryder tillid; troløs; falsk; nu især:
som ved bevidst urigtige ell. vildleden-
de udtalelser, beskyldninger olgn. søger
at stille en i et uheldigt lys; træsk.
JBaden.FrO. Rusland og England ere per-
fide Nationer; perfid er et Ord, som vi

ikke eier i vort Sprog, thi det er noget
ganske andet end Nidding; det udtrykker
Troløsheden og tillige den hemmelige
Glæde åerover. Hauch.Br.92. VVed.Moliére.

(1929).219. 2) om paastand, beskyldning
olgn.: som ved bevidst fordrejelse, ude-
ladelse olgn. kan tjene til at give et

urigtigt, nedsættende indtryk af noget.

perfidest er det næste Stykke, hvor kun
10 et eneste Ord er sat i Citationstegn, me-

dens hele Sætningen iøvrigt er arrangeret
rundt omkring det, for at faa ud hvad der
passer i Frk. Grundtvigs Ktslui. Brandes.
XIII.460. perfide Presseoverfald. ÆJOAn-
siians.NT.418. Om H. C. Andersen véd
man tusinde Latterligheder, nogle oven
i Købet ret perfide. Leop. VO.102. CP Per-
fidi, en. [pBrfi'di-'] flt. -er (Byskov.FR.
PoVVxl935.1l':sp.6). {fra fr. perfidie, af lat.

20 perfidia; afl. af perfid) det at være per-
fid; perfid paastand, beskyldning ell.

fremgangsmaade; falskhed; lumskhed;
troløshed. JBaden.FrO.II. Brandes.XIII.
456. CP Perfiditet, en. [pBrfidi'te-'d] flt.

-er. {jf.eng. perfidity; a/"perfid) d.s. Meyer.^
NatTid.^''kl924.M.l.sp.2.

Perforce-, i ssgr. se Parforce-.
perforere, v. [pBrfo're'ra] -ede ell. (sj.)

-te. vbs. -ing ell. (især med.) Perforation
30 [pBrforB'Jo-'n] (JBaden.FrO. Sal.XIV.196).

{fra fr. perforer, af lat. perforare, til per,

igennem, og forare, bore) gennembore;
gennemstikke; især (fagl.): gennemhulle.
JBaden.FrO. Herrestøvler . . perforere-
de Næser. PolitiE.Kosterbl.V9l922.2.sp.l. jf.
(spøg.) : Vi vilde have foretrukket at fange
(banditten) i Live . . men da han gjorde
Tegn til Modstand, var der ikke andet at

gøre end at perforere ham (o: med revol-

4Q verkugler).PoV^U1934.8.sp.5.
||
gennemhulle

papir i rette linier for at lette afrivning. Pa-
pirL.338. OpfB.''11.602. hertil: Perforer-

apparat, -hjul, -linie, -maskine samt Perfo-

rerings-apparat (se PapirL.338. Sal.-XVIIl.
1084).

II
(telegr.) gennemhulle papirstrimler

ved brug af (en slags) automatiske telegraf-

apparater. TelegrTelef.244. \\
gennemhulle

metalplader (til anvendelse som sigter, skær-

me om varmeapparater olgn.). SaUXIII.30.
50 OpfB.^III.231. hertil: Perforerings-maskine

(smst.).
II

(med.) gennemstikke en hinde olgn.

Sal.XIV.196.
Perfum(e), perfamere, se Par-

fume, parfumere.
Pergament, et. [p^rga'mæn'f?] (gldgs.

ell dial. Pergement. Moth.P61. Holb.Er.1.4.

Reiser. II. 341. OrdbS.(sjæll.)). flt. (især i

bet. 2; ogs. i bet. 1 om forsk, sorter) -er.

{ænyd. pergament, pergement, per(g)men,
60 glda. permen(t), permet, pærkmeth (Ma-

riagerleg.312), æda. permæn (AM.); fra
nht. pergament, mht. pergamen, perge-
men(te), permet, mnt. parment, perment,
permet, mlat. pergamenum (ogs. perga-
mentumj, egl. intk. til lat adj. Per^a-
menus, afl. af Pergamon, by i Lilkasun
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(hvor pergament antoges at være opfundet);

jf. Perm) 1) fint, hvidt skind, tilberedt

af huderne af forsk, dyr, tidligere alm. anv.

som skriv emateriale (sjældnere til trykte

høger), bogbind, trommeskind, sigtehunde

olgn. *min Spændebog
|
Af gammelt Per-

gament. Oehl.II.8. bring min Reise-Kiortel
med dig . . og Bøgerne, besynderligen
dem paa Pergament (Chr.Vl: de per-

fament- skrifter^. 2Tim.4.13. Hannoveréc
mith.Papir.3. || i sammenligning ell. hilledl.

*Din Hud til Pergament end ej forvandlet
er (o : du er endnu ikke olding). JSolb.Skiemt.

DS*". *(jeg ser i) Pandens
|
gustne, for-

rynkede Pergament
|
Træk af en Skøn-

hed, der længst forgik. Gjel.Rø.l84. \\ ogs.

om pergamentpapir (især i forh. vege-
tabilsk pergament;. OpfB?IL514. YareL?
612. 2) genstand, som helt ell. delvis hestaar

af pergament (1). 2.1) (jf. Kalveskind 2.2;

højtid, ell. arkais.) dokument ell. bog, skrevet

paa pergament; pergamenthaandskrift
(membran). Skuesp.I4.86. *Pergamenter af

Alder graae (o: i Saxos celle). Oehl.Digte.

(1808).282. et Pergament af Snorres Edda.
VilhAnd.(l8lSagaer.III.8).

|| (jf. Perga-
mentadelj om adelsbrev. *for os den (o:

adelen) gjærne leve skal,
| naar ikkuns

Fanden naadigst henter |
dens Fergai-

menter. PAHeih.US.608. 2.2) (dial.) bog-
bind (af pergament). MDL. (Perkning).
Feilb.(u. pallement, perkenj. OrdbS.(sjælL).

Pergament-, i ssgr. (ogs. (især i ssgr.

som Pergament-bind, -blad, -bog, -brev,
-haandskrift, -ruUe^ Pergaments-, j/". F/SO.
MO. Saaby.''), især til Pergament 1; for-
uden de ndf. nævnte kan anføres: pergament-
agtig, -fabrik(ant), -fabrikation, -fremstil-

ling samt en del betegnelser for (dele af)
bøger, dokumenter, hvortil der er brugt per-

gament, som: Pergament-bind, -blad, -bog,
-brev, -dokument, -haandskrift, -kodeks,
-rulle; endvidere Pergament- sigte, -(lam-
pe)skærm, -sold olgn. \\ i hilledl. anv., be-

tegnende lighed med pergament, især om et

menneskes hud(farve), fx.: (hans) forgræm-
mede V eig2Lmeni2Lnsigi. Steenberg.E..II.

152. (den gamle kone) strøg med sin Per-
gamentshaand over Armlænets Pude.
CFMortens.EF.249. Pergamenthud. Kli-
niskOrdhog.(1921). 184. (elskerens indbild-

ningskraft) planter de deiligste Roser paa
et Par Pergamentskinder. TofZe./ST.IJ.

103. jf.: en pergamentgul Hudfarve.
Font.F.11.23. -adel, en. (jf. Pergament
2.1 slutn.; nu næppe br.) brev-, papiradel.
Pergaments-: Leth.(1800). -form, en.

(jf. Guldslagerform; fagl.) samling afper-
gamenthlade, hvorimellem guldbladene lægges
under den første del af slagningen (ham-
ringen). OpfB.'-V.290. Sal.UII.374. -hin-
de, en. (fagl.) d. s. s. -lag. OrdbS. -kafte,
en. T kaffebønner, som sælges med pergament-
laget paa. MentzO.Pl.241. -kardus, en.

T en slags karduspapir. PapirL.270. -lag,
et. (jf. -hinde; fagl.) det inderste, seje lag

af kaffebærrets frugtskal, som omslutter frøet.

M.entzO.Pl.241. -lim, en. (ænyd. d. s.; fagl.)

hudlim, kogt af affaldet ved pergament-
fremstillingen. VareL.(1807).II.298. Papir
Haandbog.(1934).5. Pergaments-: Pap-
arbeideren.(1835).162. -læder, et. perga-
mentpapir, som ved en særlig proces har
faaet en narvlignende overflade, anv. til bog-
bind. Sal.XIV.197. PapirL.339. -læg, et.

10 (if. -ornament; fagl.). Ornamentet (o: fol-

deværk i træarbejde) faar Lighed med et
Stykke foldet Tøj eller Pergament, hvor-
for det offsaa undertiden er bleven kaldt
det foldede Pergamentslæg. J^rPowZ«en.
MH.I.38. -mager, en. (foræld.) person,
der tilbereder pergament af huder. Cit.1711.

(KbhDipl. VIII.152). Paparbeideren.(1835),
162. -mageri, et. (foræld.) virksomheden
at tilberede pergament. vAph.(1759). VareL.

20 (1807).IL297. pergamentne, adj. (i

hest. f. ell. flt.) [pBrga'mæn'dna] (ty. per-
gamenten; poet., sj.) som er af pergament;
pergament: *Deiipergamentne Bog.Oehl.
XX.63. smst.XXlV.378. Pergament-
ornament, et. (jf. -læg; fagl.) benævnelse

for foldeværk. (et) snedkermæssigt Fyl-
dingsornament. Foldeværket . . Alminde-
ligt,men med Urette, kaldetP e rg am en t s-

ornamentet. Stilart.170. Sal.'' VIII. 342.
30 -pap, en, et. (fagl., foræld.) en slags fint

pap; kortpap; karton. Paparheideren.(1835).
18. -papir, et. (1. br. Pergaments-. S&B.
PoU''lil935.Sønd.27.sp.3). (fagl.) vandtætpa-
pir (i udseende mindende om pergament),
især anv. til indpakning af fedtholdige føde-
midler, overbinding af konservesglas olgn.

OpfB.^V.551. FrkJ.Sylteb.51. -stpaan, en.

(fagl.) i flt., om affald af pergament, anv.
til lim. VareL.(1807).lI.298. Paparbeide-

40 ren.(1835).162.
Pergamot(te) , Pergemat(te),

en. se Bergamot.
Pergola, en. ['pBr'gola] hest. f. -en

[•pBr'goila'an] flt. -er "['pBr'goila'ar] {fra
ifaZV pergola , løvgang, -hytte, af lat. per-
gula, fremspring paa bygning, afl.aflat.
pergere, gaa frem) 1) (gart.) en til si-
derne aaben, overdækket løvgang, som
begrænses af stenpiller ell træstolper. mel-

50 lem Pergolaernes Piller stod der en fro-

dig Væxt af Heliotroper, Pelargonier, Ro-
ser og himmelblaae Hortensier. /S^^tZ/e.Grai.

1.96. HavehrL.m.206. 2) (ikke i bygn. spr.)

om del af bygning. 2.1) gang ell. hal
med søjler paa siden ell. siderne (og egl.

udstyret med (slyng)planter ell. løvværk, som
en slags vinterhave olgn.) ; spec. om Kasinos
foyer, der oprindelig var indrettet som oran-
geri med springvand olgn. Loealet (vil)

60 komme til at indeholde . . en Pergola
(Vinterhauge eller Løvsal). Indbydelse til

ActietegningpaaKhh. ^s„ Casino".(1845).l.sp.2.
*min Bygning (o: Kasino) flux er fær-
dig, med dens Sale, dens Theater,

|
Med

dens Pergola, dens Trappe, hvor man har
en uhørt Plads,

| Dens Boutiker og dens

43"
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Tunnel og Belysningen med GsiS.Hrz.XIII.

269. Esm.1.29. (han saa) Flora med et

Selskab samlet i Kuppelsalen af Raadhus-
pladsens største Restaurant . . Palmesalens
Kuppel var hvælvet over Os af Mad og
Cigaretter . . Men i Pergolaen var adskil-

lig gylden Ungdom. OBung.P.145. Trap.*

1.506. II
(sj.) loggia. en aaben Balkon

med gyldent Loft (paa Det kgl. Teater).

Det er Teatrets Pergola. Her kan Folk
gaa ud at trække frisk Luft i Mellemak-
ten. ^riV^/^aard. Z^Z. iS. 2.2) overdækket
veranda med søjler (dækket af løvværk).

HKaar8b.(Tilsk.l921.II.48). et dækketBord
i Pergolaen foran Hovedbygningen. iV^is

Pet.SG.Bll.
Per-has, suhst. se Pærehas.
Perial, en. [peri'a-'Z] ftt -er. 1) (forkor-

tet af Imperial l.i; nu næppe br.) ^ navn
paa et kortspil. Fasting.P.III.164. hun
fandt ham ikke uvillig til . . at spille et

Spil Perial . . med hende. Pram.I.413. ad-
skillige gammeldags Borgerstuespil, saa-

som Perial, Mariage, og Hundrede og Eet.
Rahb.Tilsk.1803.745. JBaden.FrO. 2) {vist

overf. brug af Imperial (forkortet: Perial,

jf. bet. 1 samt FalkT.EtymO.il.54), brugt i

spillet Imperial, Perial som betegnelse dels

for visse gode kort-kombinationer paa samme
haand (4 esser, konger, damer ell. knægte,

ell. es, konge, dame, knægt i samme farve),

dels for 6 points i regnskabet, se Spillebog.

(1 786).106f. MSchwartz.NySpill€bog.(1847).

148f. II
dagl.) (lettere) rus. (ofte i forb. som

drikke sig, faa (sig), have en perial^.

Skuesp.X.280. *Har du svoren, aldrig Viin
at smage,

|
Efter alt for stiv en Perial.

TodcSf.1.197. *01 hvor den Spillemand
var gal . . | Han havde vist en Perial 1

Bagges.Dngd.II.82. *Gud naade den som
frygte maa

| en lille Perial at faae I NT
Bruun.BacchusogComus.I.(1814).75. Jeppe
gaaer med en bestandig Perial. Eeib.Pros.
Vl.77. han kunde ikke modstaae Fristel-

sen til at tage en Perial. 0versk.L.12. den
Afdøde havde drukket sig en Perial Afte-
nen iforveien og var i sin drukne Tilstand
faldet ud i Y&nået. Kierk.XIII.465. Den
gode Friderich har haft en høj Perial i

^at. Leop.EB.63. 3) (nu næppe br.)talem.:
være (ell. staa. CollO.) saa stiv som en
perial, om hun ogsaa var saa stiiv, som
en Perial, saa skal jeg faae hende saa smii-
dig, at man kunde vinde hende om en
Finger. Lieb.DQ.I.212. perialiseret,
adj. [periali'se-'ra<] (a/^ Perial 2; dagl.) (let-

tere) o eruset. Jo klog er jeg rigtignok;
men maaske en smule perialiseret. 5/ic/i.

(1920).VI.79. Hrz.YII.325. „De troer, jeg
er perialiseret?" — »Nei, jeg har større
Tanker om Ham: jeg troer. Han er com-
plet fuld.« Oversk.Com.V.87. Cavling.J.28.
perifer, adj. [peri'fe-V] (/jr. peripher;

til Periferi ell. efter gr. peripheres; jf.
periferisk; GJ ell. fagl.) 1) som ligger
i udkanten af noget; afsidesliggende.

Meyer.^ de mere perifere Dele af Lan-
det. JernbaneT.^^/il934.9.sp.4.

||
(anat.) som

hører til ell. angaar den del af nervesyste-

met, der ligger uden for hjerne og rygmarv.
en peripher Lamhed. Panum.422. AKrogh.
Fy8iol.73. 2) overf.: som ikke hører til ell.

udgør det centrale; som er af underord-
net, uvæsentlig betydning, de perifere
Omraader af Danmarks Politik.^i^ms.^X).

10 1.150. et perifert Universitet et Sted i

ÅmeTiksi.DagNyh.y4l930.Sønd.l0.8p.l. Pe-
riferi, en. [perife'ri-'; i ssgr. perife'ri-1

(f m. lat. form Peripheria. Sylvius. Geom.
20). flt. -er. (af lat. peripheria, gr. periphé-
reia, omkreds, afl. af gr. peripheres, som
omgiver noget; afperi, omkring ("j/. Periode,
Periskop^, og pherein, bære; jf. perifer, pe-
riferisk) 1) omkreds (1); især (mat): om-
kreds af en cirkel (ell. anden rund figur).

20 LTid.1733.313. det Dyr, der dreyer Heste-
møllen, og som bestandig gaaer i en Cir-

kelgang, uden nogensinde at sætte Foden
udenfor Fenpherien. PAHeib.E.391. en
Spadseretour omkring hele Peripherien
af Øen. Heib.Pros.IX.185. Geom.5. || hertil

ssgr. som Periferi-hastighed, -kraft (TeknO.)^
-vinkel (se SaUXVIlI.1091). 2) GJ overf.

^

om den yderste del, udkanten af et om-
raade (især af (stor)byer olgn.) ell. afinter-

30 essesfære, bekendtskabskreds olgn.; ogs.: den
ikke centrale del, biomstændighederne ved en
sag, et forhold. Meyer.^ Stræk kun Deres
Interessesfære i Retning af Lykønsknin-
ger og Deltagelse ud i en ret vid Periferi.

EGad.TT.130. (en) Byggegrund i Hoved-
stadens Vei\ieri.FrPoulsen.MD.36. områ-
der, der måtte siges at ligge lovligt meget
ude i periferien af bogens egentlige æmne»
FortNut.III.103.

||
(nu næppe br.) selskabs-

40 kreds; cirkel (1.8), Gadeordb.^{„omkT.1860'').

periferis!^, adj. [peri'fe-'ris^] {ty. peri-

pherisch; af Periferi;
jf.

perifer; fagl. ell.

CJ) 1) som hører til, ligger i ell. udgør
omkredsen om noget. Meyer.^ Drejer.Bot
Term. 124. Sal.XIV.201. 2) overf.:d.8.8.
perifer 2; ogs. om behandling, omtale osv.:

som kun strejfer et emne olgn., ikke gaar
nærmere ind paa det; flygtig; overfladisk.

havde Orthodoxien tabt sig i Lærens pe-
so ripheriske Ubetydeligheder, saa opbrændte
nu Pietismen sig selv i dens Centrale. Cl
Pet.0.87. Rimest.(GadsMag.1929.102). han
(var) kommet ind paa disse Emner under
sin Samtale med E., — hvor periferisk
det end havde været. PDrachm.D.109.
Perikel, en. {ænyd. pericel, pericul;

gennem mnt. holl. perikel fra lat. periculum;
nu kun dial.) (tilstand af) fare; ogs.: for-
legenhed; fortræd; vanskelighed, (stæn-

60 derne bad kongen) langt heller at opofre
noget, end at sætte langt mere i større

Perikel og Yove. Slange.ChrlV.1354. Jeg
er uafladelig i svær Perikel med (bladet)

„Dannevirke" for at faae det anstændig
iy\åt.Cit.l846.(PLaurids.S.VIIL123).Feilb.
Perikon ell. (især dagl.) Perikum,

I
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en. ['pe'ri|k(nn, -|kom; 'per'i-l (især dial.

Perikom. Apot.(1791).99. jf.JTu8ch.lll.309,
— nu sj: Hyperikon. [hy'pe-'riikcon] JTusch.
111. Cit.l?36.(JySaml.4E.II1.240). vAph.
Nath.IV.159. Hyperikum. VareL.(1807).II.

299). hest. f. (1. br.) perikon (n)en, perikum-
(in)en [-|k(on'(a)n, -|kom'(8)n] fit (1. br.) pe-

rikon(n)er [-|k(nn'ar] (Drejer.BotTerm.291)
ell. perikum(ni)er [-ikom'ar] (Feilb.) ell. (især

i bet. 1) d. s. {ænyd. hypericon (SimonPaulli.
Flora danica.(1648). 254); fra lat. hyperi-
cum, gr. hypéreikon; af gr. hypér, over, og
ereike, lyngart) 1) (jf. Johannesurt, I. Jord-
humle, Mandeblod 2) ^ plante
Hypericum L.; især om prikblaaei vert-

[andeblod 2) 2f plante af slægten

_ ^^ m L.; især om prikbladet peri
kon, E. perforatum L., hvis tørrede blom
ster sættes til brændevin. vAph.Nath.IV.159.
Brændevin, hvorpaa vi selv havde sat Pe-
rikum. Goldschm.lI.112. MentzO.Pl.270.
•Dugget drømmer Slaaenbusken,

|
gulblegt

blusser Feiikon. J Vibe. Slaaen.(1927). 6.
||

firkantet (ell. kantet. Rostr.Flora.I.^^

(1925).213) perikon, H. maculatum Cr.

Viborg.Pl.(1793).153. MentzO.Bill.186. laad-
den, liggende, prikbladet, smuk pe-
rikon, se laadden l.i, I. ligge 17.i osv. 2) (nu
1. br. i rigsspr.) brændevin, hvortil der er
sat perikon; perikonsnaps; ogs. om enkelt

glas heraf. Meyer. Feilb. Smørrebrødet med
en Perikum eller to. Børd.JE.141. Peri-
kon- ell. Perikum-, i ssgr. til Perikon
(1); fx. Perikon-blomst, -busk samt beteg-

nelser for drikke (brændevin), tilberedt med
perikon: Perikon-bitter, -brændevin, -snaps.

-olie, en. 07- Johannesolie; apot.) mørke-
rød olie, som udvindes af blomsterne af pe-
rikon (anv. som husmiddel mod saar, frost

olgn.); Oleum hyperici infus. FolkLægem.
I.52f VareL.^678.
Periode, en. [peri'o-Qa] (fPGTlod.Høysg.

AG.172f. vAph.(1764). fm. lat. form og bøj-

ning: Penodus,Holh.Kh.b2v. LTid.1738.202.

flt. periodi (Høysg.AG.172) osv.). ftt. -r

(ænyd. d. s. i bet. l.i, ty. periode (f period),

fr. periode; fra lat. periodus, gr. periodos,
kredsløb, tidsafsnit, afrundet sætning ofl.,

smsat. af gr. peri, omkring, og hodos, vej)

1) regelmæssig gentagelse af et fænomen
(en række af fænomener); kredsløb; tids-

rum, inden for hvilket et kredsløb fin-
der sted, ell. efter hvis forløb visse fænome-
ner gentages i samme orden. 1 .1) i egl. bet. Pri-
mon.Lexicon.(1807).201. Vindens Hastighed
har en daglig Periode. Gennemsnitlig er

den mindst om Natten; den forøges dernæst
op ad Formiddagen for at naa sin største

V ærdi nogle Timer efter Middag. Paulsen.
11.781.

II
spec. (astr. ell. hist.): større an-

tal aar, opstaaet ved kombination (mul-
tiplikation) af flere cykler (1), efter hvis

forløb de for de forskellige cykler karakte-

ristiske forhold gentager sig i samme orden;
spec. om den julianske periode. Meyer.^
Sal.IV.752.

li
(astr.) et himmellegemes

kredsløb ell. omløbstid. JBaden.FrO. Sal.

XIV.204.
II (fagl.) tiden, der medgaar til

et penduls ell. en vekselstrøms svingning fra
et yderpunkt til det modsatte og tilbage til

dette. OpfB.^I.218. SaUXVIII.1057. 1.2)

(jf. bet. 2.4; især med.) tidsrum, i hvilket
man er angrebet af (regelmæssig) til-

bagevendende 8ygdomsanfaldolgn.;og8.
om tidsrum (interval) mellem anfaldene.
Meyer.^ lange Besvimelser og lidt læn-
gere „lyse Perioder". jDrac/im.Æl.444. Pe-

10 rioder, hvor Paagjældende (o: periode-
drankeren) er fuldstændig normal, ædru
og afholdende, afveksle med Perioder .

.

hvor Vedkommende indtager ofte enorme
Mængder Alkohol. Panum.22. Skjoldb.EF,
147.

II
især i flt, om menstruation. Pa-

num.468. De skriver blot selv, at De ikke
føler Dem vel, at der er noget i Uorden
med VeT\oåeTnQ.KMich.SSF.133. Ved Mid-
dagstid melder Frk. X sig syg. Hun har

20 faaet sin Periode for tidligt paa Grund
af Sindsbevægelse. EChrisitians.NT.164.

2) større ell. mindre afgrænset tidsrum^
karakteriseret ved visse fremhersken-
de træk ell. begivenheder, der skiller det

ud fra den foregaaende og efterfølgende

tid. 2.1) (jf. Forfalds-, Glans-, Kulturpe-
riode samt Epoke 2; især hist.) i al aim.
Jødernes Tilstand havde aldrig været elen-
d^ere end udi denne Feiiodo. Holb.JS.

30 IJL4. ældre kalder jeg dem, som have levet
for (o: før) Sneedorf, eller, mere bestemt,
for den Patriotiske Tilskuer; thi med dette
Skrift sætter jeg en Periode i Sprogets
Historie. JBaden.Gram.a4v . den Periode,
vi kalde MiådeMåeTen.POBrøndst.ED.136.
Brandes. E. 9. || m. h. t. klimatiske forhold,

(vi er) meget langt fra at kunne forudsige
Veirliget for visse bestemte Dage. For
længere Perioder bliver det strax lettere.

40 Eeib.Poet.II.152. Overgang fra en varm
til en kold Periode eller omvendt. jPrem.

DN.173. 2.2) (jf. Epoke 2 slutn., Jord-, Na-
turalder; geol.) tidsafsnit af jordens
udvikling, karakteriseret ved bestemte dyre-

og planteaflejringer. Sal.VII.1089. De ti

geologiske Perioder sammenfattes i tre

Hoved-Tidsafsnit, nemlig Jordens „Old-
tid" . . Jordens „Middelalder" . . og Jor-
dens „Nyere Tid". Us8.DanmGeoV13. 2.3)

50 (forst.) tidsrum, i løbet af hvilket et

vist afsnit („fag") af en skov skal for-
nyes. Sal.I.1095. 2.4) afgrænset tidsrum
i et menneskes liv (karakteriseret ved visse

aandelige ell. legemlige tilstande olgn.); livs-

afsnit. Goldschm. Fort. III. 101. Lamen-
nais i dennes orthodoxe Periode (Brandes.
IV.4: Livssifsnit). Brandes.E.13. de Perio-
der, hvor mit Arbejde har brudt voldsomt
frem indeni mig. Drachm.BF.133. jf.: *At

60 døe, ak Himmel 1 ja at døel hvor stor og
vigtig

I
Er denne Period, den sidste Li-

vet harl Tullin.I.250.

3) overf.anv.afbet.2, om sammenhængende,
afsluttet række af tanker, forestillinger olgn.

3.1) (jf. I. Kæde 4.5, Mening 5; retor, og
gram.) sammenhængende, afgrænset del
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af en ytring, der giver en afsluttet me-
ning; spec: forbindelse af over- og un-
derordnede sætninger (i alm. en hoved-

og en ell. flere bisætninger); sætningskæde.
(jeg kan ikke) fatte noget af en lang pe-
riode , førend jeg kommer til Enden, og
inden jeg kommer til Enden har jeg tit

glemt Begyndelsen. Holb.0rthogr.119. Det
første Fundament til den rætte Interpunc-
téring er at vide, hvad en Grammaticålsk
Periodus er . . Hvad en Rhetorisk eller

Oratorisk Periodus er, behøver man ikke
hér at V\åe.Bøysg.AG.170. paa Jorden
er Intet evigt uden Conversationslexicon-
net, og Intet uendeligt uden Jean Pauls
Perioder. Blich.(1920)TKIII.197. Den nu-
tildags saa usædvanlige Kunst at skrive
i Perioder, mestrede (Brandes) tilfulde.

Rubow.LS. 17. 3.2) (jf. I. Frase S) ^ af-
sluttet musikalsk sats, der omfatter et

lige antal takter (som oftest 8) og deler sig

i to sætninger. Meyer.^ EAbrah.T.64.
Periode-bygning, en. [3.i] (især

gram.) om kunsten at sammenføje ell. sam-
menføjningen af sætninger til en periode; pe-
riodens struktur. VSO. Talen, hvis Periode-
bygning Overkrigskommissæren nød ind-
vendig. Sc/iawd.-S^.56. -dranker, en.[1.2]

(især med.) person, der er forfalden til periode-
drikning; kvartalsdranker. Panum.olO. Dag
Nyh.y6l913.TilU.sp.2. -drift, en. [2.3] (jf.
-flade

; forst.) driftform, ved hvilken træerne i

den enkelte afdeling er af samme alder (re-

gelmæssig højskov).SaUXVIII.1094. -drik-
ning, en. [1.2] (jf. -dranker; især med.)
form for alkoholisme, der ytrer sig som pe-
riodisk overdreven nydelse af alkohol. Fanum.
22. -flade, en. [2.3] (jf. -drift, -kort samt
Fag 1.4; forst.) afdeling af en skov, i hvil-

ken bevoksningen fornyes i løbet af et vist

tidsrum. Sal.XIV.204. -kort, et. [2.3]

(jf. -flade; forst.) kort over et skovdistrikt

med angivelse af fornyelsesperioden for hver
afdeling. Sal.XIV.204. -Ti»,adv.[l,2](især
tb) i perioder; med mellemrum; nu og da;
ogs.: gældende for en bestemt (bestemte) pe-
riode(r). HomoS.F.50. Vulkaner, der pe-
riodevis er virksomme.iVa^Mrew87.i9i5.558.

Il
som adj. periodevis Fæstning (af tyende).

VortEj.IlI3.177.
periodisk, adj. [peri'o'OQis^] (ty. perio-

disch; efter Zat periodicus, ^r. periodikos;
adj. til Periode) 1) som finder sted ell.

viser sig (i samme skikkelse) med (bestemte)
mellemrum, l.i) (ID ell.fagl.) ^tZ Periode
1.1. LTid.1727.445. den babyloniske Lære
om periodiske Formørkelser. TroelsL.XIlI.
78. de periodiske Forskjelligheder i Vand-
standen (o: ebbe og flod).OpfB.^II.386. Pen-
sioner, Aftægtsydelser og andre periodi-
ske Ydelser. LovNr.l44V6l912. §13. || om
blade, skrifter olgn.: som udkommer med
(regelmæssige) mellemrum (fx. uge-, maa-
neds-, kvartalsvis). JSneed.1.3. Magaziner
og periodiske Skriiter.Birckner.Tr.l87. et
periodisk Blad. Gylb.VI.169. den periodi-

ske Presse . . og til sidst ogsaa Dags-
pressen kaldte paa Tegneren med den hur-
tige og vittige Fen. Fol.ysl928.3.8p.2.

||

(fagl.) i faste forb. periodisk kilde,
kilde, hvis vandtilførsel veksler med aarsli-
derne. Meyer.^ Steen8by.Geogr.l60(se kon-
stant sp.22^^). periodisk komet, (astr.)

komet (med lukket bane), som viser sig med
mellemrum. H.eegaard.Åstron.184. perio-

10 disk ovn, spec. (0): ovn til murstensbræn-
ding, i hvilken der kun fyres, indtil stenene

er brændt. OpfB.*I V.41 . periodisk vind,
(jf Monsun^ vind, der paa en bestemt aars-
tid blæser fra een retning. LTid.1734.797.
VSO. Meyer.^ \\ som adv. vAph.(1759). en
periodisk overordentlig dyb Pløining. Ch
Mourier.Brød.(1821).27. Denne Erindring
(o: hos en hest) kom i Begyndelsen næsten
periodisk, naar det røde Aftenlys skraa-

20 nede ind gjennem Staldvinduet. Gjel.R.
117. i,2) (især med.) <iZ Periode 1.2. Denne
Epidemie (synes) at være i en bestandig
og næsten periodisk Omgsing.Tode.ST.l.
103. en periodisk Brystkrampe, der re-

gelmæssig indfandt sig hvert Efteraar.
Blich.(1920).VIIL8. Periodisk Galskab.
VSO. en periodisk tilbagevendende Øre-
pine. TomKri8t.Vi.58. jf. Periodedranker

^

en periodisk 'DrsinkeT.Fomil935.11.8p.6.
30 2) (jf. Periode 3.i; gram. og retor.; nu sj.)

om tale ell. skrift: opbygget af (afrun-
dede, smukt sammenføjede) perioder, det
periodiske Foredrag (maa), selv i den høi-
tidelige Skrivemaade, ikke altid . . anven-
des, men Perioden afløses, snart med en-
kelte, snart med løse . . Sætninger. Rahb.
Stiil.91. periodisk ^t\l. Meyer.^ || som adv.
skrive periodisk. JBaden.FrO.
Periskop, et. [periisgo-'ft] ilt. -er. {af

40 gr. peri, omkring, og skopem, se (jf. Mikro-
skopj) ^ apparat (en slags kikkert), be-
staaende af et rør og et system af pris-
mer, anv. i neddykkede undervandsbaa-
de til orientering paa havoverfladen.
OpfB.^13.128. Scheller.MarO. Hans lange
Krop skød op over Bordet som et Peri-
skop over en stille Vandflade. ^rZZ^ris/.

Ler. (1930). 201. || ogs. om lign. indretning,

hvorved man er i stand til at se op over en
50 foranliggende hindring (fx. anv. i skytte-

grave, ved friluftsforestillinger olgn.). B.T.
*V4l935.9.sp.3.

Perk, en. [p^r^r] {jf. sv. (dial.) park;
fra fris. holl. ell. mnt. perk, indhegning,

felt, jf. ty. pferch; sideform til Park) i

klinkspil: det for hver enkelt deltager reser-

verede (afgrænsede) omraade ell. felt paa
stolpe, plankeværk olgn., mod hvilket slag-

skillingen slaas, for at den skal springe hen
60 til indsatsen. OrdbS.

Perkan, subst. se Berkan.
perke, v. se pirke.
I. Perle, en. ['p^rla] (dial. Parle. jf.

E8p.l3. Feilb. spec. i bet. 2.2: Amagerdrag-
ter.177). flt. -r, best. f. -rne ell f perlene
(Høm.Moral.II.48. jf. VareL.(1807).1.402)
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(ænyd. perle (og i ssgr. parle-, se Kalk.lll.

469J, æda. pærlæ (Harp.Kr.l92); gennem
mnt. perle, parle (jf. holl. parely, osax. pe-
rula, fra romansk (mlat.), jf. fr. perle, ital.

perla; af uvis oprindelse)

I) rundagtigt, oftest gennemskinneligt og
hvidligt legeme, dannet hos visse mus-
linger vea afsondring af kalk (perlemor)
uden om et tilfældig indkommet fremmed-
legeme, især anv. til smykker, ogs. (især tid-

ligere) som lægemiddel. Himmeriges Rige
(lignes) ved en Kjøbmand, som søgte efter

fode PeTler. Matth.l3.45(jf. digtet Perlen.
'alM.(1909).L175). Holb.Usynl.I.l. *Med

hvide Perler fletter jeg dit guldgule Haar.
Winth.VL199. *Hvert Musling-Dyr,

|
Der

bygger i den dybe, salte Sø, |
Naar det har

skabt sin Perle, maae det døe. HCAnd.X.
479. den Herre i sort Frakke og med
Perle i Slipset. PXevw. 222^.57. Brændt
Perle blandet med Vand anvendes som
Pulver i Næseborene modHovedpincDra^-
sted.ÆdleStene.(1933).100. \\ i forsk, faste

forb.fisk e (f fange. Holb.DH.II.604) per-
ler (jf. Perle-fanger, -fiskerj. vAph.Nath.
VI.207. *Han fisked mangfoldige Perler
klare. Hauch.SD, 1. 245. AKrarupNielsen.
FerlerogFalmer. (1931). 30. i forb. perler
paa snorO/.Perlesnorj. Moth.S163. Træk-
ke Perler paa Snore. Høysg.S. 71. jf. ndf.

1.63 ff.: *Timerne saa sagtelig gled hen,
|

Liig sølvklare Perler, der drages paa en
Snor. Hauch.SD.I.153. Glæder sidder som
Perler paa en Snor; trækker man een frem
følger mange med, store og smaa som det
kan fsiide. Buchh.UH.9. optrække per-
ler, se optrække 2.2. syge perler, (jf.
Perlesygdomj perler, som har mistet deres

glans. DagNyh.^''/tl912.Till.3.sp.4. jf.: Den
Perle, som du gemmer i dit Hus, er fal-

met og mat. Rejs til den store By med
hende, at din syge Perle kan faa sin Orient
(o: glans) tilha.ge.LBruun.UG.169. guld og
perl er: mit med Guld og Perler, .virckede
Sksihra,ck.Holb.Vl.I.6. *Rundt om mig
sværmed Riddersvende strage,

|
Jeg gik

med Guld og Perler i mit Haar. ^Xar-
stens.S.213. ofte i sammenligninger, se u.

Guld sp.328^^. orientalske perler, se

orientalsk 2. |i som drømmevarsel om ulykke
(taarer). Ulycker Ahner et Menniske iblant
forud ; Jer har Drømt i Nat om løsse Per-
ler, og søndrige Eg. KomGrønneg.11.87.
At drømme . . om Perler betyder Taarer.
Thiele.III.44.

\\ (jf. Glas-, Guld-, Koral-,
Kul-, Metal-, Rav-, Staal-, Voksperlej om
forsk, efterligninger, fremstillet af glas, me-
tallegeringer), alabast, koral olgn. u-ægte
perler. Holb.DNB.585. Guardianen . . talte

Perlerne paa sin Rosenkrands. Hauch.III.
246. VareL.^679. Franske Perler.Ha^re.^
862. jf. Franske^erler.VareL.(1807).L356.
romerske perler, se romersk. || i sam-
menligninger, især m. henblik paa perlernes
glans ell. kostbarhed, (visdommen) er dyre-
barere end Perler. Ords.3.15. Hvo finder

en duelig Hustru? hun er langt mere værd
ond VQUQT.smst.Sl.lO. *Troer du, den
klække Fisker taber bleg

|
Sin fundne

Perle strax iglen af Skræk,
|
Fordi en

Havmand truer? Unge Verle (o:Maria)\\
Jeg (o: Harald Haarderaade) fatter dig i

Kronens gamle G\x\å.Oehl.VI11.33. Han
er reen som en Perle, uagtet han har væ-
ret i Paris. Gylb.VII.314. ff. bet. 2.i: *Du^-

10 gen den falder
|
Med Perlers Gl&nds.Hetb.

Foet.III.444.
|J

talem. kaste perler for
svin, {efter Matth.7.6) give noget værdifuldt
til mennesker, som er uværdige dertil ell. ikke

forstaar at værdsætte det; spec. m. h. t. aan-
delige værdier (tanker, kundskaber olgn.)

(især m. nægtelse ell. i spørgsmaal). Mau.II.
384. hvorfor kaster du da Perler for Sviin,
hvorfor spilder du u-nyttig kostbare Ord
for Folk, som have Esel-Øine ? Holb.GW.

20 IV. 3. Ing.EF.VIII.142. Lieb.I)Q.II.30.
Nystrøm.(Skuepl.l2). tit findes de stør-
ste perler i de mindste skaller, (sj.)

de bedste mennesker kan tit træffes blandt
smaafolk. Mau.7444. jf. : der er meer end
engang hittet en stor Perle i en Østers.
Ew.(1914).IIL272. (finde en) perle paa
en mødding, se Mødding 1.

2) (jf. bet. S) overf., om hvad der ligner

ell. minder om en perle (1) m. h. t. udseende
30 (form, glans) ell. anvendelse. 2.1) om draabe

(af klar vædske), luftboble olgn. De smaa
rislende Bølger . . bestænkte mig . . med
deres Ferler. Bagges.Skudd.31. Granbark,
som maae være brav harpixagtig, saaledes,
at Harpixen sidder derpaa i smaae Perler.
JFBergs. G. 576. *Saalænge der en Perle
Blod tør tri\\e.Winth.ED.81. (han) kiggede
tankefuldt igjennem (vinglasset) paa Per-
lerne, som steg op.Eecke.ST.125. Har Træet

^ faaet Lak, Politur e. 1., vil Bejtsen løbe
sammen i Smaaperler paa Overfladen
og ikke trække ned i Træet. IngebMøU.
KH.146.

II (jf. Dugperle; poet.) om dug,
regn olgn. *Venlig til Live dens (j: reg-
nens) Perle Smaablomsterne kalder. Oehl.

L.I.192. *Duggen over Mark og Enge
|

Sine klare Perler strøer. FalM.U.319. jf.:
*Droslen slog i Skov sin klare Trille,

|

sang om . .
I
Duggens Perlefald paa Roser

50 vilde,
I
Perlens Glands i Solens Straale-

h2id.VÉsm.FD. \\ om sved og (poet.) om
taarer. *veemodig fra hans Øie

|
Perle

ned paa Perle flød. Bagges.Eo8.31. *Taa-
rens Perle trilled | Paa Kinden, heed og
blank. Winth.Digtn.165. *Øiets Perler smyk-
ke Vennens Hue. Gravblomster.il. (1826).
159. med Lommetørklædet fjernede (han)
nogle klare Perler fra sin skaldede Isse.

Høm.S.57.
II

(især kog. ell. dial.) om smaa
60 runde legemer af smeltet (fedt)stof, der dan-

ner sig ved kogning (paa suppe olgn.; jf.^ '

)e 2); „(fedt)øjne\ CBeimer.NB.
174. OrdbS.(Fyn). i /br6. kaste perler:
Tode.SB.42(se u. Perlesukkerj. (geleen)

staaer saalænge paa og røres bestandig,
indtil den er saa tyk, at noget, man tager
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op off drypper paa en Tintallerken, ka-

ster yerler. ffuu8holdn.(1799). 1.249. 2.2)

perleformet figur, ornament; spec. om (del

af) besætning, udsmykning, der lig-

ner, minder om perler (1). ||
(især i posse-

mentmager-spr.) lille kugle af uld, over-

spundet træ olgn. i enden af en nedhængende
frynse. Sal. V11.200.

||
(aial.) om perlelig-

nende sting i visse amagersyninger. Parle:
Tidsskr. f. Kunstindustri. 1898.94:. Amager-
dragter.177.

II
(dial. (sjæll.)) om halvkugler

af messing, anv. som prydelse (besætning)

paa huenakker. YortHj.lill.43. Tilsk.1908.

76. jf: Han beskrev . . hvor deiliff Bru-
den havde seet ud med . . det saakaldte
Lokketøi af stukne Perler over det op-
strøgne Haar; for hun var bondefødt. Ing.
LB.I.22.

II (fagl.) halvkugleformig forhøj-

ning paa metalgenstande olgn.; spec. (jf.
Perlesnor^ som del af ornament. Perlestok
.. Et Redskab, hvormed Blikkenslageren
slaaer Perler. FSO. 7.P70. Perlefile .. bru-
ges til at danne Perler paa ophøiede runde
St2MQT. Hinnerup.Juv. 577. smst.510. 2.3)

om forsk, perle- ell. knoplignende udvækster

(jf. Ferlesyge); spec. (fagl.) om de knopag-
tige benudvækster, som findes paa (især
ældre)raabukke8 takker. VigMøll.HJ.191.
SaUXI.556. 2.4) 07- Diamant 5 ; bogtr.) be-

tegnelse for en meget lille skriftstørrelse,
nu: den næstmindste skriftgrad. Hallager.
329. Selmar.^21.

3) (jf. Juvel 2, Klenodie 2) overf., om
person ell. ting, der er det ypperste ell.

kostbareste (i sin art), (ofte i forb. m.
præp. (i)blandt ell. (nu l.br.) for styrende

et ord i flt. ell. af (jf. af A.13^ styrende et

ord i ent). 3.1) om person, som er en kær
ell. dyrebar, ell. som udmærker sig fremfor,
overgaar andre; ogs. (dagl., især spøg.) som
rosende betegnelse for et dygtigt, fiinkt, elsk-

værdigt menneske: knub (1.3.2). Hun er en
perle for alle kvinder. Mo</i.P60. *Min
frydefulde Sooll min Perle I mit Juveell

|

Min søde halve -Part I Helt.Poet.9. *Ja, Mar-
garita, reen og klar . .

|
Du var en Perle

dyrebar,
|
Du var, hvad os dit elskte Navn

betyder. Oehl.L.II.182. jeg (vil) have 10
Exemplarer (o: af den nye bog), (kan De
knibe det til 12, saa er De en Perlel).B'C
And.BC.I.221. Hun var altsaa Perlen blandt
dem Allesammen. Schand.F.511. Der kom-
mer Perlen for alle Henriker og Scapiner.
Bøgh.II.298. De er en Perle af en Dok-
tor. EBrand.L.121.

\\
(relig.) om Jesus. *din

Perle og Klenod (o: Jesus). SalmHj.578.4.
Grundtv.SS.III.426. 3.2) (især H)) om ting,

som er ypperlig, fortrinlig, ell. som overgaar
alt i sin art ell. inden for et omraade. Jeg
skal forsyne Dem med dristige Stykker
(o : skandaleartikler). Saadant et Stykke er
just en Perle for Bladet. Rahb.Tilsk.1791.6.
Minderige Svendborg I . . Farvel, du Fyens
Terlel PalM.IL.II.194. det er et dejligt
Huus, dette Christian Fiirtal, Perlen for
alle Ølhuse. Hostr.G.16. Helsingør er en

Perle af en By. Baud.KK.38. en Række
Afhandlinger — Perler af Fremstillings-
kunst og KlsLThed.Tilsk.l921.I.307.\\om vær-
difuld egenskab. PalM.AdamH.1.295. *Kæk-
hed og håb og lystighed og skæmt,

| det
er perler, man ikke bør vrage. Hostr.SD.
1.3.

II
(relig.:) *(guds ord) var som tabt,

men er genfundet,
|
Vi har den Skat og

Perle god. SalmHj.335.4. *Velsignelsen, af
10 Gud tilsagt,

| Var Perlen i den gamle Pagt.
Grundtv.SS.III.14.

4) som betegnelse for dyr. 4.1) (jf.bet.2;
sj.) perlefarvet due (jf. Perle-halsdue,
-kilk, -skade^. et Par Raceduer, Perler.
PolitiE.Kosterbl.VAl923.2.sp.2. 4.2) (jf.bet.S)

som navn for en (lille) hund. JVJens.HH.
39. Feilb.

|| i udtr. for tilrettevisning ell. afvis-

ning. Feilb. du kan tro nej, moppe. Perle
kommer ikke paa volden i dag, se H.

20 Moppe.
II
gaa med Perle paa volden,

(kbh., især gldgs.) spøg.talem. m. ret ubest. bet,

fx. : gaa ud at spadsere, gaa en tur (med en);

især m. h. t. person af det andet køn : spadsere
med, gaa ud (paa forlystelsessteder) med ell.

have en (løsere) erotisk forbindelse med; ogs.:gaa
paa svir, sold; i videre anv.: indlade sig paa en
ubetænksom, letsindig handling. *Nys en stor

Sum Penge fra en Mand var stjaalen; I

Men ved Eftersyn tilstede dog den kom.
|

30 Eieren gik slemt med Perle der paa Vol-
den,

I
Thi Erstatningssummen syntes han

ei om. Bantzau.D.Nr.11. OrdbS.
II. perle, adj. ['p^rla] {dannet til ssgr.

som Perle-humør, -veii; jf. I. Perle 3; tale-

spr., l.br; kun i attrib. anv.) udmærket;
fortrinlig; storartet. *(hun) åsindser nu
rundt i Salen, | Ret i et perle Humeur.
PalM. VIII.63. JJacobsen.Tæjelownssjow.I.
(1888).8.

II
i superl. hun og jeg har været

40 de perleste Venner. PFaber.SK.33. Dania.
Iir.89.

III. perle, v. ['psrla] -ede ell. (sj.) -te

(jf. u. omperle^. {til 1. Perle 2.i)

1) antage form som perler; danne per-
ler. 1.1) om vædske. *Bækken, som per-
lende rinder

|
Over de hvide . . Stene.

Oehl.XIX.60. Storaaens mørke Vand sprøj-

tede op og perlede i skimret Glans. A/6
Dam.B.87. (fagl.:) Papiret frastøder Far-

50 ven, saa at Farven „perler". Bogtrykkeren.
1934.Juni.5.sp.2.

||
(især poet.) om dug, regn

olgn. Hver perlende Draabe paa Græs-
straa og BusKe. Drachm.E0.108. Støvreg-
nen perlede paa Konduktøren i Døren.
NJeppesen.B.46. || om taarer, sved olgn. *Hvi
perle Taarer i dit skiønne Øie? Oehl.SO.3.

*Dødsfrygt farver hans Kinder, og Døds-
sved perler paa Fsinåen.Holst.II.155. *hver
din Taare, som perler frem,

|
den kysser

60 jeg bort af dit Øle.Hostr.VV.145. Paa
Mandslingens graa og smudsige Pande
perlede Sveden tyktPol''y8l934.Sønd.4.
sp.3.

II
om vin olgn.: danne luftbobler;

moussere. VSO. *Druens perlende Drik.
PalM.VIII.62. See ikke til Vinen .. hvor
den perler (Chr.VI: fremviser sin farvej
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i Bægeret. Ords.23.31. Feilh. jf. bet. 2: det
kalder jeg Sang! Perlende Tokaier, op-
løst i Toner. Gjel.W.36. 1.2) m. subj.-skifte:

være fuld af, danne draaber i form som per-

ler. Grøntsager, der perle af Morgendug-
gen. Tolderl.F.III.4. Osten perler (o: i var-

men). Fleuron.IN.61.
II

(poet.) om øjet som
taarernes kilde. *Øjet stirrer perlende i

Sky. Grundtv.PS.V.324. *Du stirrer paa
de røde Silkeschawler, — |

Hold op, Du
stirrer til dit Øie Trevler. Bagger.II.359.

\\

om menneske(spande), som sveder. 'Perlende
af Sved, forpustet af Varmen, |

Slæber en
Fader sin store Datter paa Armen. Aarestr.

SS.III.155. Folkenes Pander perlede af

Sved. Rørd.RH.38.
2) m billedl. anv. af bet. 1, om lyd, der

minder om rislende vand, sprudlende kilde.

*En Strøm af Ord . . |
Fra vore Læber

erled, hastig, \Yi\g. Aarestr.SS.II.201. en
ummer Stilhed, som var fuld af perlende
Smaalyde. EChristians.O.II.134. hun (kom-
mer) til at se paa ham, og Latteren per-
ler hende af Struben. ThitJens.(BerlTtd.^/8

1934.Sønd.20.sp.4). Nogle faa Takter (af
klaverstykket) perlede ixem.Buchh.Su.I.
14.

3) ('CP, 1. br.) om et menneskes øjne: lyse

med en perlelignende glans (ell. som i graad);
skinne; straale; om en fugls øje: blinke;
plire. JVJen8.Intr.52. (skaden) perlede
til mig med Øjet. sa.LB.181. Inde i hen-
des Øjne laa der smaa Solfunker . . Saa
perlende var hendes Blik ikke før. JacPa-
ludan.EV.54.

4) (jf. perlehvid samt kridende, kulien-

de; C3, 1. br.) præs. part. anv. forstærkende,

i forb. som perlende hvid. (lofterne

var) perlende hvide ligesom nyfalden Sne.
CMøll.M.III.102. vældige Skyer af en per-
lende Hvidhed. OMatthies.SS.199.
Perle-, i ssgr. (f Perl-, se u. Perle-aske,

-salt, -syre), til I. Perle, især i bet. 1, ofte

(jf. I. Perle 2) for at betegne, at noget ved

form, farve, glans olgn. minder om perler
\\

foruden de ndf. medtagne ssgr. kan nævnes:
perle -agtig, -blank, -dannet, -lignende,
-rund samt ssgr., der navnlig hentyder til

perlers anvendelse som smykker, i klædedragt
olgn., fx. Perle-armbaand, -besat, -bort,

-bræmme(t), -frynse, -halsbaand, -halskæ-
de, -handel, -handler, -hat, -hue, -kjole,

-knap, -kræmmer, -kvast, -pung, -smykke,
-taske, -and, en. \. lokalt navn for æn-
der med perleagtige pletter, dels: knar-
and, Anas strepera. Kjærbøll.660. Danm
Fauna.XXIII.90. dels: spidsand, Anas acu-
ta. Seier.BornholmsFugle.(1932).18. Feilb.

-aske, en. (f Perl-. CaRafn.(PhysBibl.
XXI.92)). (efter eng. pearlash) Y ren, hvid
ell. blaalig potaske. Funke.(1801).IL632.
VareL.^787. -astrild, en. V tigerfinke,

Habropyga amandava, alm. holdt som stue-

fugl. Sal.XVIl.451. -baand, et. 1) (nu
1. or. i rigsspr.) d. s. s. -krans 1 ; ogs. : baand
besat med perler, baaret som smykke i haa-

ret. Moth.P61. (han tog) et Perlebaand
af sin Hals, og kastede det om den an-
dens. HoZfc.iT/i././^^. *Var I min Kjære

]

. . Eders Haar jeg smykked' med Perle-
baand. Hrz. VI.36. Sødb. GD.48. || som sym-
bol paa ægteskabets baand (jf. Hinnerup,juv.
381). *Mit Perlebaand nu søndergik,

|
Og

af faldt Perlerne . .
| Ak da forvandler

Myrthen sig
|
Til Buxbom i mit Beed.

10 Rahb.PoetFJ.200. *Knap ved Kildens blan-
ke Speil

I

Fik jeg Tid jo til at sætte
|

Brudesløret . . | Og i Haarets Perlebaand
|

Myrteqvisten ind at flette. PalM.II.298.
\\

(sj.) om rosenkrans. EllenJørg.H.98. De
gamle Perlebaand til at bede Hil Maria
og Fader Vor ved. StSprO.Nr.149.41. Fol-
kebøn og Perlebaand. /)5fU95^.i8i. 2) [2.8]

(fagl.) d. 8. 8. -snor 2. Sal.IL205. AarbSorø.
1914.58. -banke, en. sandbanke i havet,

20 hvor der findes perlemuslinger. Schytte.IR.II.

356. OpfB.UII.245. -blaa, adj. (jf.-isi-

vet) af lys (graa)blaa farve. Den gi. By.
1927.47. Jac'Paludan.UM.217. -blomst,
en. 2( d. s. s. -hyacint. Have-Tidende.VII.
(1841). 344. EavebrL.^ 11.207. -bor, et.

(fagl.) 1) bor til gennemboring af perler. Am-
berg. VSO. MO. 2) (nu næppe br.) bor, som
anvendes ved indfatning af ædelstene. Minne-
rup.Juv.406. -broder, en. [3.i] (jf. -m&nå;

30 spøg.; sj.) d. s. s. -ven. „gebe mir'nen
Schnappsl"—„Ja, min Perlebroder I" Oversk.

Com.I.231. -broderet, part. adj. (ænyd.
perle borderet; haandarb.) d.s.s. -stukken,
et perlebroderet Fibehræåt. Berg8.FM.19.
den gammeldags perlebroderede Klokke-
streng. G;/eZ.ES.i7.6 7. -broderi, et.(haand-
arb.) perlestikning ell. perlebroderet arbejde.

S&B. (hun) syede paa et stort Perlebro-
deri. JBJCAmfians. 0.1.65. -bnsk, en. ^

4p (sj.) alm. snebær, Symphoricarpus racemo-
sus Michx. Kjærbøll.FB.430. -bonne, en.

(gart.) varietet af alm. havebønne, Phaseolus
vulgaris L. Fleischer.HB.274. FrkJ.Kogeb.
159. -draabe, en. {ænyd. d. s.; jf. -dug';

poet., nu næppe br.) perleklar (vand- ell. dug-)
draabe; perle (I.2.i). *(solens) Straaler slic-

ket op hver dugget Perle - Draabe. PomZ
Ped.DP.44. MO. billedl: LThura.Poet.188.
-drue, en. (gart., foræld.) en slags (lille)

50 drue. Olufs. Landoecon. 342. FJCJensen.
Da.Havebog.^(1864).240. -dug, en. [2.i]

(ænyd. d. s.; jf. -draabe; poet, nu næppe br.)

*En Zephyr (som) gavmild Perledug paa
alle Planter spreded. Tullin.I.199. MO.
-dykker, en. (fagl.) d. s. s. -fisker. Kiel-

sen.Naturhist.^(1812).209. AKrarupNielsen.
Perler og Palmer.(1931).140. -eissens, en.

(jf.-g\sins 2.2; fagl.) perlemorsglinsende stof,

fremstillet af skæl af den alm. løjer, anv. til

60 overtrækning af glasperler. Funke.(1801).
III.346. VareL.^765. f -fang, et. d. s. 8.

-fangst. Pflug.DP.802. Forordn.(KvaHudg.)
^*kl707.§5. -fanger, en. (jf. -fænger
samt -fangst; nu næppe br.) d.s.s. -fisker.

Moth.P61. VSO. MO.fM. -dykker;. -fangst,
en ell. f et (Slange.ChrIV.490). (jf. fange

XVI. Rentrykt »Vs 1935 44
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Derler (ovf.sp. 685^*); nu næppe br.). \)d.8.8.

-fiskeri 1. Holh.DÉ.IL604. VareL.(1807).

11.305. 2) d. s. s. -fiskeri 2. Slange. Chr

IV.490. Spaniernes slette Huusholdning
(i Amerika) har ødelagt Perlefangsterne.
Schytte.IB.II.356. -farve, en. (jf. -far-

vet, -hvidt^ lysegraa ell. hvidgraa farve;

8pec. (jf. -maling; især fagl.) om kunstigt

frembragt farve. Moth.FGl. (kammeret er)

malet over alt med Pærle-Farve. Cit.1769.

(FrHeide. Midtsjælland. (1919). 111). Perle-
farve paa ^\i\LQtQii.OeconE.(1784).I.178.
Haandgern.551. -farvet, adj. (jf. -farve

og -blaa, -graa, -hvid^ af en lys graalig ell.

blaalig farve. Tullin.1.248. Viborg&Neerg.
HB.76.

II
spec. (jf.-msHet; især fagl.) om

malede ell. farvede ting. perlefarvede Silke-

Strøm^eT.Holb.Bpb.II.2. CVarg.Farve-Bog.
(1773).14. en temmelig stor Stue med lavt

^eT\Qi2irvQtB\dd\kQ\oit.OehlDB.274.Svendb
Amt.1921.17. -fil, en. [2.2] (jf. -punsel;

fagl.) fil til fremstilling af ophøjede forsi-

ringer paa metalgenstande. Hinnerup.Juv.
577. Larsen, -firben, et. fj/". -øgle; zool.)

stort, sydeuropæisk firben med sortrandede
pletter, Lacerta ocellata. Brehm.Krybd.62.
BerlTid.yiil933.Aft.5.sp.l. -fiisker, en.

{ænyd. d.s.; jf. -dykker, -fanger; fagl.) per-
son, hvis beskæftigelse er at fiske perlemus-
linger. Forordn.(Kvartudg.)^^U1707.§5. MR.
1777.678. OpfB.UII.246. \\ billedl *jeg er
kun en Perlefisker | i Vinens og Kærlig-
heds HsLY. Drachm.SB.86. -fiskeri, et.

(jf. -fang, -fangst samt fiske perler (ovf. sp.

685^*); fagl.) 1) virksomheden at fiske perle-

muslinger. Kyhn.PE.89. Brehm.DL.Ul.265.
I| billedl. (jf. u. I. Perle 3.2 j. *vi gå på perle-
nskeri (o: i punchebollen). Eostr.SD.1.2 . 2)

(jf. -fangst 2 samt Fiskeri 3j sted, hvor der

fiskes perlemuslinger, ell. bedrift til udnyt-
telse af perlebankerne. Det er 71 Aar siden
Perle -Fiskeriet ved Christiansand blev
indrettet. Adr.^^li,1762.sp.3. BøvF.in.478.
-flaes(Tamp, en. [2.8] % fluesvamp medper-
lelignende vorter, Amanita rubescens Fr. Sal.

VL727. Bostr.Flora.IU(1925).244. -fra,
et. (fagl; nu næppe br.) d.s. s. -sæd. Hinne-
rup.Juv.384. t -fængier, en. d. s. s. -fan-
ger, billedl.: *Hør kunl hvor sødt hans
Perle (o: hustru) kand

|
Sin Perle-Fænger

SYdive.Wadsk.Brudev.II.A3r. -garn, et.

(haandarb.) (uld-, bomulds)garn, som er tvun-
det af to traade (og som har en vis lighed
med en perlesnor). 'PolitiE.KosterbU^kl924.
l.sp.2. Varehus.l935.90.sp.l.2. -glans, en.

1) (poet.) glans, som udgaar fra en perle ell.

sammenlignes med en perles. Wadsk.Brudev.
II.ASv. 2) om stof med perlemorsagtig glans.

2.1) t d.s. s. Perlemor 2. vAph.Nath.VI.205.
Funke.(1801).1.627. 2.2) (fagl) d. s. s. -es-

sens. VareL.^765. -glimmer, en. (mine-
ral) perlemorsglinsende sprødglimmer; mar-
garit. Sal.XVi.561. -graa, adj.(jf.-ia.Tvet)

af en lys graalig farve. Beiser.IV.171. *Ris-
ler, alle Bølger smaae,

|
Demantklare,

perlegraae! Oehl.XIII.143. perlegraa Sil-

ke. JPJac.II.39. *(musen) har Smaa,
|
fire,

blinde, perlegrsLSi. Aakj.ÉS.68. -grad, en.

(jf. -skrift; bogtr.) d. s. s. 1. Perle 2.4. D&H.
-grns, et. (jf. -sand, -sten 2; fagl.) fint grus,^

bestaaende af ganske smaa sten, især anv.

til at lægge paa havegange. Hjemmet.1908.
625.sp.2. JacPaludan.TS.9. -gryn, pi
{ænyd. d. 8.;jf. -sago, -suppe 1 samt Grubbe-
gryn; Y, kog.) smaa, runde, afskallede byg-

10 gryn. Kogeb.(1710).43. VareL.^79. || hertil

bl'.a. Perlegryns-grød, -mølle (Adr.^y,1762.
sp.l6), -værk (Cirk.^lixl792) samt Perle-
gryn(s)-suppe (Moth.P61. FrkJ.Kogeb.114).
-græs, et. ^ t) flitteraks, Melica L. FEk-
kard. Naturkundskab. (1795). 58. VSO. Fr
Grundtv.LK.239. 2) f d. s. s. -hirse. vAph.
Nath.VI.203. -halsdne, en. (jf. per-
let 2; fagl.) en fra Indien indført, hvidptettet

dueart; tigerhalsdue; Columba tigrina. Wiese.
20 T.I.526. -hane, en. (I br.) perlehønsenes

han. Adr.^^U1762.sp.l0. VSO. -himmel,
en. (foræld.) navn paa en af de (7) himle,

der xf. den ældre verdensanskuelse hvælvede
sig over jorden. „Annel den siette Him-
mel?" - „Perle-Himmelen.« Holb.Jull2sc.
-hirse , en. (jf. -græs 2) ^ læge-stenfrø,

Lithospermum offlcinale L. VSO. Frem.DN.
220. -hirs: vAph.Nath.VI.203. -humør,
et. (jf. -lune samt H. perle; især dagl) over-

30 ordentlig godt, straalende humør, (især i forb,

være i (et)perlehumørj.Srz.ZFI.^OS.
jeg glemte mine Sorger og kom i Perle-
\mmevLT.BUss.V.172. Pont.UE.71. (han)
lo, saa han ømmede sig ved det . . Dette
Perlehumør varede ved hele Bagen.VBerg-
strøm.Tjep.(1912).28. Feilb. O -hTid, adj.

(jf. -farvet, -klarj mælkehvid som ægte per-
ler. *Læben røbed purpurvarm

|
En Rad

af perlehvide TadnåeT.Winth.X.91. et Flet-
40 værk af perlehvide . . Skum-Aarer. MCohn-

VH.9. -hTidt, et. T navn paa visse hvide

farve- ell.sminkestofer. VareL.(1807).III.20.
VareL.^98.924. -hyacint, en. O/- -blomst;

Sf druehyacint, Muscari botryoides DC. JP
Jac.I.104. Lange.Flora.176. OrdbS.(sjæll.).

II
(dial) d. s. s. Klokkehyacint. JTusch.299.

Feilb. -hæklet, part. adj., -hækling,
en. (^j/. -strikning 1 ; sj.) hæklet, hækling, med
indknytning af perler, (hun) fik sin lille

50 perlehæklede Pung frem. Drachm.KO.69.
-høne, en. flt. -høns ell (spec. om hunnen)
-høner (Brandes.V.278). (jf. -h&ne) \ høn-

sefugl af den afrikanske gruppe Numidinæ
(med perlelignende hvide pletter), hvoraf flere

arter er indført til Europa som husfugle;
især om arten Numida meleagris. PAHeib.
Sk.1.285. LandbO.III.785.

\\ (jf I. Høne 2;

1. br.) som (spøg. ell nedsæt.) betegnelse for
en (ung) kvinde. Wied.S.158. -kaabe, en.

60 (sj.) kaabe med pynt af perler; om pelerine

(jf. Perlepelerine u. Pelerine^; JVJens.
HF.44.

II
billedl, om dug. *Marken sav-

ned nu sin vandig Perle-Kaabe, |
Da Straa-

ler slicket op hver dugget Perle-Draabe.
PoulPed.DP.45. -kaffe, en. Y fln kaffe-

sort (bestaaende af smaa runde bønner fra
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leafebær med kun eet frø). OpfB.'VI.Sl.
MentzO.Pl.238. -kanelvand, et. (foræld.)

kanelvand med (pulver ell. opløsning af) per-

ler (som lægemiddel). Moth.Fdl. FolkLægem.
III.83. -kilk, en. ^j/. perlet 2; dueavler-

spr.) perlefarvet racedue. PolitiE.Kosterbl.

^ynl925.4.8p.2. -klar, adj. (jf. -hvid, -ren;

især poet.) meget klar (som en perle); især

om vand(draaber). GHOl8en.Poesier.(1791).
136. 'Den perleklare Drik (o: vin). Hauch.
SD.IL162. *perleklare Bølger. PalM.Poes.I.
141. purpurrøde Læber med . . perleklare
Tænder bag ved. Schand.F.142. -knude,
en. [2.8] (jf. -syge; vet, l.br.) perlelignende

knude paa tuberkuløst kvægs bryst- ell. bug-
hinde. LandmB.II.361. -kranst, en. {glda.

d. s. i bet. 1) 1) (jf. -baand 1, -kæde, -rad 1,

-snor 1) (hals)smykke af perler, trukket paa
en traad. Wadsk.Érudev.lI.A3^. Hinnerup.
Juv.395. D&H.

II
i sammenligning. *Skum-

met hænger | Lig Perlekrandse om dit

dunkle Haar.Paiilf.Z7.5^5. 2) (især dial.)

gravkrans med glasperler. FalkÉønne.PT.6.
OrdbS.(Sjæll.,Falster). -krone, en. krone
besat med perler. Moth.P62. vAph.(1759).

\\

især (herald.) : rangkrone med aflange, spidse

takker med runde ell. ovale perler. vAph.
(1 759).331. PBGrandjean.Heraldik.(1919).
209. -kultnr, en. se u. Kultur 1.3. -kurv,
en. 2( en fra Nordamerika indført staude

af de kurvblomstredes orden, Anaphalis mar-
garitacea Benth.&Hook. KøstersStaudebog.

(1917).29. -kæde, en. {ænyd. d. s.) d. s. s.

-krans 1. Moth.PSl. VSO. Fallada.Vi havde
engang etBarn.(overs.l934).21. || billedl. min
Livsvandring (er) nærmest en Perlekæde
af Dumheder. Bergstedt.iPoU^hl927.7.sp.6).
-lim, en. (fagl.) letopløselig lim, bestaaende

af perlelignende kugler. FagOSnedk. -Inne,
et. (jf.-humøT; talespr., l.br.). NPWiwel.B.
210. -leg, et ell. (som plantenavn) en
(Funke.(1801). 11.327). (gart., kog.) en
porre nærstaaende løgvarietet, Allium ampelo-
prasum L. var. typicum Bgl, der udvikler

smaa løg omkring løgkagen (se Gartner- Ti-
dende.1900.249); ogs. om de enkelte smaaløg
(OrdbS.(sjæll.)). Fleischer.HB.213. Mentz
O.Pl.176. FrkJ.Kogeb.158. -maage, en.

\ graamaage, Larus glaucus; ogs. om graa
havmaage, Larus argentatus. ÉPont.Atlas.
1.622. VSO. Kjærbøll.615. Seier.Bornholms
Fugle.(1932).99. -maal, et. (jf. -sigte;

fagl.) metalplade med huller af forskellig

diameter til bestemmelse af store perlers stør-

relse og vægt. Amberg. VSO. MO. -maa-
ler, en. (zool.) sommerfugl af maalernes
familie med hvidlig-grøn farve; Metrocam-
pa margaritata. FrHeide.Sommerfugle-Atlas.
(1913).13. -malet, part. adj. malet med
perlefarve; især (mal.) om træværk i byg-
ning (døre, vinduer olgn.) ell. møbler. V^O.
en gammel, perlemalet pult. FrHamm.
Levn.I.134. *et lille perlemalt I Hotel. Soph
Clau8s.DV.173. Danske Malere . . havde
med blege Farver givet os . . et diskret
Middelhav under en smukt perlemalet

Himmel..Tørg.OF.49. -maling:, en. (jf.
-malet; 1. br.). Schand.BS.201. *(et ræk-
værk) hvidt af Ferlemaling. Blaum.Sib.l9.
-mand, en. (jf. 1. Perle 3.i samt -broder,
-ven; sj.) fortrinlig, storartet (æote)mand.
Det er sandelig en Perlemand ieg har.-BZ788.

ME.III.279.
Perlement, et. se Parlament.
Perle-mige, en. se u. I. Mige 2.

Perlemor, et ell. (nu sj.) en (i bet. 2:
vAph.Nath.V1.206. Ra/f.(1784).96. BøvP.
111.478. jf. ogs. u. bet. 1). ['pT?rla|mo'r, ogs.

-imor, sjældnere -imcnrl (nu L br. Perlemo-
der, i bet. 1: vAph.Nath.V1.204. Bran-
des.XIL383. i bet. 2: Funke. (1801). 1. 627.
Schand.0.11.317. Hage.^862). nu uden flt,

jf. (til formen Perlemoderj best.f. (i bet. 1):
Perle-Mødrene. Schytte.IB.IL346. (i bet.

2:) Perlemoderne. Funke.(1801).IL300.
20 (ænyd. perlemoder, i bet. 2 perlemor, yngre

fsv. parlomodher, ty. perlenmutter, holl.

parelmoer, jf. fr. mere-perle, eng. mother-
of-pearl; efter mlat. mater perlarum; jf.
Moder 6.8) 1) (nu sj.) perlemusling. Moth.
P62. (man) har erfaret Perle -Mødrene
at have været beskadigede paa Skallen.
Schytte.IB.II.346. vAph.Nath.V1.204. *Per-
le, du sprøde 1 |

Fra Perlemoderen jeg har
dig vristet.

| Da blev du Ferle. Brandes.
W) XII.383. 2) (jf. Perleglans 2.i samt Paa-

fuglesten^ den indvendige iriserende del
af muslingers, især perlemuslingens, skal-
ler, som anvendes til indlagt arbejde, knap-
per olgn.; tidligere ogs.

:
perlemuslingens skal.

Pflug.DP.761. *min Stok, | Hvis Knap af
Perlemor . . har kostet iiok.Wess.44. *Din
(o: perlens) Skal er Himlens Bue, spillende

|

Med alle Perlemorets rige Farver. Heib.
Poet.II.134. En Daase af Perlemor. F50.

40 Hinnerup.Juv.387. et Gulv, der var ind-
lagt med Porphyr og hvidt Marmor og
Perlemor (Chr.VI: pari-steenj og sort
M2irmor.Esth.l.6. VareL.*678. \\ kunstigt
perlemor, efterligning, fremstillet ved over-
trækning af en gelatine-plade med perleessens.

VareL.*679.
\\

gen. perlemors brugt som
adj. Perle-Moors ArmhsiSind.P/lug.DP.1186.
En Perlemors Æske. VSO. *et gammelt
Chatol

I
med . . Perlemors Nøgleskjold.

50 Jørg.BM.ll. \\ billedl. og i sammenlignin-
ger. Rendestenen var tilfrossen, gloede
som Perlemor op mod hende. Schand.BS.
235. Stjerne efter Stjerne viskes ud i

Himlens Perlemor. BøvP.( Tilsk.1921.1.1 79).
Perlemors-, i ssgr. ['pcrlamors-, ogs.

-mcnrs-] (ogs. (sj. i bet. 1)" Perlemor- ell.

(nu 1. br.) Perlemoder-j. <iZ Perlemor 2; for-
uden de ndf. medtagne kan nævnes: 1) ssgr.f

der betegner ting, som bestaar af, er lavet

60 af perlemor; fx. Perlemors-arbejde, -dan-
nelse, -knap, -kniv, -skaft, -skæfte,-spænde.
2) ssgr., der betegner, at noget sammenlignes
med perlemor, især m. h. t. farve ell. glans;

fx. perlemors -agtig, -blaa, -blinkende,
-farve, -farvet, -glinsende, -skiftende.

•fngl, en. (zool, nu 1. br.) d. s. s. -sommer-

44*
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fugl. Cuvier.DyrU8t.II.262. SaUXYIII.
1105. -mor-: Liitken.Dyr.^399. -glans,
en. glans som perlemorets; spec. (mineral.)

om bladede metallers glans. Brandes.lI.187.

-mor-: VSO. VareLJ^GéO. -g^lais, et. (fagl.)

d. 8. 8. Brokadeglas. VareL.^144. -mor-:
Sal.y11.790. -mnslins:, en. (jf. -skæl,

-østers; zool., sj.) d. s. s. Perlemusling. Sal.

XIV.208. -opal, en. (fagl.) opal med per-

Perlerad af smukke og skarpe Tanker.
AFriis.B.160. -regn, en. [2.i] (poet.; især
i sammenligninger) om springvand, skum-
sprøjt olgn. (hvis vanddraaber skinner i so-

len). PalM.II.37. Vandperlerne skinnede
som en funklende Perleregn (omkring en
svømmerske). Baud.E.173. -ren, adj. (jf.
-klar; især poet.). *den lette Flod, som
dandser I Perlereen

| Langs med Skoven
lemorsglans; cacholon. -mor-: VareL.^640. lo ned. FalM.11.65. Hun lo med en Latter
-papir, et. T papir, som ved behandling med
metalsalte ell. perleessens er gjort iriserende

(perlemorsglinsende). Sal.XIV.208. -mo-
der-: PapirL.340. f -skæl, en. (zool.)

d.8.8. -musling, -mor-: vAph.(1772).III.
565. Ra/f.(1784).94. -sommerfngl, en.

(jf. -fugl, -sværmer; zool.) sommerfugl af
slægterne Argynnis og Melithæa (med sølv-

ell. perlemorsfarvede pletter paa undersiden).

saa perleren som Fuglenes Kvidren. fljem-
met.l912.762.sp.3.

\\
(relig., sj.) om menneske:

fuldkommen syndefri. *Giør mig, søde Naa-
de-Skat, | Deylig Perle-reen og glat. Brors.
56. -rose, en. (nu næppe br.) ^ varietet af
hvid haverose. Kiærbøll.FB.368. Mosenhaven.
(1850).ll. -række, en. 1) (jf -rad 1;

1. br.) perlesnor. S&B. D&H. jf.: Hen over
Skibssiden ligger den lange Række Ko-

SalJ.1119. D&H. -mor-: Brehm.Krybd. 20 øier som en Ferlerække. Pol.Vd903.1.sp.6.

583. DanmFauna.IY.61. -moder-: Frem
DN.679. BøvP.1.448. -STærmer, en. (jf.

-fugl; zool., sj.) d.s. -moder-: Andres.

Klitf.214. -esters, en. (jf. Perleøsters;
zool, sj.) d. s. s. -musling, -mor-: vAph.
Nath.V1.206.
Perle-mos, et. ^ (sj.) irlandsk mos,

Chondrus crispus L. JTusch.304. -mns-
ling, en. (f'mus\sling.vAph.(1764). f-mu

2) overf. 2.1) (1. br.) i al alm.; fx. om tæn-
der, hun brugte i den Grad Mund, at de
to dejlige Perlerækker røg ud af den.J3j*em-

met.l912.709.sp.2. 2.2) (jf. -snor 2; fagl.)

række af perlelignende forsiringer (paa me-
talgenstand). Hinnerup.Juv.511. HHSchou.
Danske og norskeMønter. (1926). 91. -sago,
en. (jf. -grynj Y hvide, klare sagogryn. Sal.

XV.477. -salt, et. (ty. perlsalz; apot.

skel. Gram.Nucleus.1257. f -mussel. Pftug. 30 foræld.) fosforsurt natron (som danner perle-

DP.1192). (jf. -skæl 1, -østers samt Perle-

mor 1) musling, der frembringer perler ; især

(zool.) om den i tropiske have levende Melea-
grina margaritacea. LTid. 1760. 198. det
stille uhyre Hav, hvor Perlemuslingen

e)inder sin Traad mellem Korallernes
rene. Hauch.I.S59. BøvP.III.477.

i|
(nu

ikke i zool. spr.) flodperkmusling. vAph.Nath.
VI.209. Brehm.Krybd.823. || billedl. *Min

formede krystaller). JMøller.Pharm.Haand-
bog.(1823).309. Perl-: Tychsen.A.II.301.
-sand, et. (jf. -grus, -sten 2 ; fagl.) sand be-

staaende afrunde (klare) korn. BriXnnich.M.
41. KiøbmSyst.1.34. VSO. MO. -sigte, en.

(jf. -maal; fagl.) daase med gennemhullede plor
der til sigtning afperler (saa at de sorteres ef-
ter størrelsen).VareL.(1807).11.304. -silke^
en. (fagl.) fin persisk 8ilke.VareL.(1807).IL

uberørte Lilje 1 . .
|
Din Attraaes Perle- 40 5^0. Larsen, '»iikter, en. (mineral.) kiseU

musling
|
Er den i Stilhed uåbnet? Hrz.

D.I.61. -mønster, et. (haandarb.) møn-
ster, som frembringes ved perlestrikning (2).

Denda.Strikkebog.^(1934).ll. -port, en.

(efter Aab.21.21; relig.) port i det nye Je-

rusalem (som tænkes at fremstaa efter

verdens undergang). LThura.Poet.97. JP
Jac.(1924).L112. -panse (Hinnerup.Juv.
510) ell. (nu alm.) -pnnsel (Larsen.),

sinter med perleglans. OrdbS. -skade, en.(jf.

perlet 2; dueavler-spr.) tamdue-varietet med
perleblaa fjerdragt. CGram.Husduen.(1910).
39. -skat, en. (m. tanke paa Matth.13.45;
poet, højtid., nu næppe br.) værdifuld skat;

kostbarhed; klenodie. *Vel . . den, som alle

Ting forsager . .
| Og kjøber sig Guds

Riges Perleskat. SalmHus.483.4. Sort.(DSt.

1909.42). *denprægtig' Ferle-Skat (o: Frede-
en. [2.2] (jf. -fil; fagl.) punsel, hvormed der 50 riksberg slot).BDiderichsøn.Friderichs-Berg.
dannes perler paa metalarbejder, -rad, en.

1) (nu næppe br.) perlesnor. Biehl.DQ.IV.
156. *Min elskede Brud I . .

|
Om Halsen

jeg lægger en Ferler&d. Hrz.D.I.154. 2)
("09, især poet.) overf, om en række af noget
lysende, skinnende, kostbart, værdifuldt; især
om et menneskes (hvide) tænder. Prahl.BJ.
31. den lUle Mund loe og viste . . Tæn-
dernes Perlerader. G?/^6.('i849).II.5i.

II
(sj.)

(1705).A2r. -skrift, en. Cj/". -grad; bogtr.)

d.s.s.l.Ferle2.i.vAph.(1764). VSO. Sal.XIV.
208. t -skæl, et ell. en (vAph.(1772).
III). 1) perlemusling; spec. om flodperkmus-
ling. Forordn.(Kvartudg.)^^/bl707.§l. Funke.
(1801).1.521.

II
skinkemusling (Pinna). vAph.

Nath.VI.212. Raff.(1784).96. 2) perlemus-
lingens skal. vAph.Nath. VI.213. -snor, en.

{ænyd. d. s.) 1) (jf. -baand 1, -krans 1,

om stjernerne. *Himiens Perlerader (Bag- 60 -kæde, -rad 1) række af perler, trukket paa
ges.IV.28: glade Myrmåer). Bagges.IV.288.

il (^,h) 0'^ tanker, oplevelser olgn. *Vort Haab
til JHimlen spaaer,

|
At end til Perlerader

|

Dig spindes Livets Aar. Heib.Poet.IX.297.
*Den lange, rige Perlerad | Af Dages,
Timers Sorg og Fryå.V^Hnth.VI.158. en

en traad, anv. som smykke. *Sæt du op din
gode Hat, | og fast om den er graa,

|
jeg

sætter mod min Ferlesnor. DFU.nr.39.2.

*En Perlesnor af rødmende Koral
|
Hun

løsner fra sin Nakkes hvide Lilje. Bødt.74.
helt moderne er det at have en lang Per-
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lesnor hængende løst fra Bæltet ned ad
K\o\en.VortHj.II3.146. \\ billedl. og i sam-
menligninger. Jernbanen i Danmark stræk-
ker sig endnu kun fra Kjøbenhavn til Kor-
sør, den er et Stykke Perlesnor, dem,
Europa har en Rigdom af; de kosteligste

Perler der nævnes: Paris, London, Wien,
Neapel HCAnd.VIL58. *her vil Døgn i

Aarets Kæde | slynges som en Perle-
snor,

I
bringe Menneskene Glæde.Drac^w.

VSJ99. 2) [2.2] (jf. -baand 2, -række 2.2,

-stav; fagl.) baandformig prydelse bestaa-

ende af perlelignende forhøjninger, især anv.

som ornament paa kunstgenstande (af metal)
ell. i bygningskunsten som dekorativt over-

gangsledpaa søjler, friser olgn. S&B. FrPoul-
sen.MH.1.59. NationalmuseetsBog.(1925).32.
-spat, en. (mineral.) dolomit med perlemors-
glinsende krystaller. Sal. V.366. O -spændt,
part. adj. (især poet.) om sko: forsynet med
perlebesatte spænder. JPJac.I.159. KMich.
HøjtSpil.(1898139. -stav, en. (ogs. -staf.

Larsen. FagOSnedk.). især [2.2] (fagl.) d. s. s.

-snor 2; spec. (snedk.): liste, drejet ell. ud-
skaaret (som en perlesnor), anv. til udsmyk-
ning af møbler olgn. *Lad kjendes Kunst-
nersansen

I
Paa Perlestav og Baand (o:

paa en kongekrone). Becke.KS.ll. AarbSorø.
1914.59. -sten, en. 1) (mineral.) begsten,

bestaaende af kuglerunde korn. VSO. VareL.^
713. 2) (jf. -grus, -sand^ betegnelse for smaa,
afrundede sten; især (fagl.) om smaasten,
som er ml. 5 og 10 mm. i tværmaal, frasor-
teret ved sigtning af gangsti-grus. Skjoldb.

NM.216. Fol.V9l934.Sønd.9.sp.4. -stens-
grns, et. (fagl.) grus bestaaende af perle-

sten (2). SaVXVni.1106. -stik, et. (jf.
-sting 1; sj.) om (dragt med) perlestikning,

-syning. *I)ronningen staaer ved din Si-

de
I

I Perlestik og Guld I Grundtv.SS.1.68.
-stikke, V. (jf. -stik(ning), -stukkenj
spec. [2.2] (slagt, foræld.) : prikke (fedt) med
en kniv, saaledes at der fremkommer perle-

formede figurer. AarbHolbæk.1934.64. -stik-
ker, en. ((f) -stikkere. 2Mos.35.35,38.23
(Chr.VI)). (ænyd. d. s.; jf. Guldstikker;
fagl., foræld.) person, der udsyr (ell. laver

mønster til udsyning paa) klædninger olgn.

med perler, guld, silke olgn. Rolb.Berg.9.
Perlestikkeren arbeider i Guld, Sølv, Sil-

ke, Kameelgarn, Uld og Traad. Han ud-
kaster den Tegning, som skal broderes.
Hallager.104. Resol.'Viol846. SaUIV.43.
jf.: *en Sentents saa flan og flad,

|
Som

nogen Perlestikkers Haand
|
Har sat paa

Gjord og Jioseha.Sind.Winth.V.109. || hertil

Perlestikker-arbejde, -kunst ofl. -stikkeri,
et. (ænyd. d. s.; fagl., foræld.) perlestikkerens

udsmykning af klædninger olgn. VSO. MO.
Sal.UV.43. billedl.: „Jeg havde Lyst til at

skrive en Bog om daarlige Fritænkere"
sagde Jacobsen, „det med Marie Grubbe
bliver dog til det bare Perlestikkeri."
Brandes. III. 23. stikker -inde. en.

(fagl., foræld.) kvindelig perlestikker. Krak.
1865.479. GadsMag.19'34.591. -stikker-

ske, en. (fagl, foræld.) d. s. S&B. D&H.
-stikning, en. (jf. -broderi, -syning;
haandarb.) brodering med perler; ogs. (for-

æld.) d. s. s. -stikken. VSO. M0.\\(foræld.) om
særlig fin stikning paa linnedstof. OrdbS.

\\

billedl. Hver Busk og hvert Straa er som
overbroderet med straalende Perlestik-
ninger (d: af dug).BøvP.AD.137. -sting,
et. 1) (sj.) perlestik. *en Tøffel . . med

10 Perlesting paa Kiddets Skind. Drachm.
VIII. 314 (smst.312: perlestukne Tøflers
Gedeskind;. 2) [2.2] (haandarb., foræld.) om
fine sting, hvorved der dannes perlelignende

figurer. VSO. VI.838. MO.II.1003. -stok,
en. [2.2] (foræld.) redskab, hvormed blikken-

slageren slaar perler. VSO. -strikning,
en. (haandarb.). 1^ (jf. -hækling; foræld.)

silkestrikning med mdknytning af (glas)per-

ler. MO. 2) (jf. -mønsterj en slags strik-

20 ning (ret og vrang) med perlelignende møn-
ster. Det nyeStrikkeMagasin. (1935).39. CP

-stnkken, part. adj. (ænyd. d. s., jf. glda.

perlestikket; jf. -stik, -stikkeri, -stikningr

samt -broderet) broderet med perler; ogs. (i

videre anv.): smykket med perler. *Saa tog
han (o: havmanden) af Barmen

|
Det perle-

stukne Baand— |
Der aldrig saaes et skiøn-

nere | Om nogen Dronnings Haand. ^a^-
ges.V.37. *Guld var om hvide Hænder, det

30 perlestukne Haar
|
I askelyse Fletning til

Hoften vandt sig ned. 0ehl.XXXI.223. *A1
Verden . .

|
Til Vugge var jo dig (o: Jesus)

for trang,
|
For ringe, om med Guld til-

redt,
I

Og perlestukket, silkebredt IGrwwd^v.
SS.I.393. Fruerne vare malede af i Fløiel

og Silke med perlestukken, lille bitte Hat
paa de flettede IisiaT.HCAnd.VII.14. Dag
Nyh.''y3l913.Till.4.sp.2. -snkker, et. [2.i]

(fagl., foræld.). Den Konsistents som Suk-
40 keret pleier at faae til Syltning . . er af

forskiellig Grad . . Den første Grad (er)

Trævselsukker . . Koges Sukkeret noget
længere, saa at det i Kogningen kaster
Perler, og en Draabe deraf lader sig

trække imellem Fingrene, saa kaldes
det Perlesukker, å perle. Tode.SB.42. Fru-
ent.(1799).III.171. Larsen, -snppe, en.

1) t swppe kogt af perlegryn. JCLange.
B.2n. 2) (jf. u. I. Perle 2.i; dial. (fynsk))

fed suppe med „øjne". CReimer.NB.174.
-sved, en. (ænyd. d. s.; jf. -svedt samt
I. Perle 2.i, IH. perle l.i; nu 1. br. uden
for dial.) sved, der danner perler paa hu-
den. Lucopp. TB. A4 «. CBeimer. NB. 186.

-STedt, pai't. adj. (jf. -sved; sj.). Rørd.
KI.62. -svnlst, en. [2.3] (med.) svulst

med perlemorsglinsende snitflade (kolestea-

tom). Sal.IV.327. KliniskOrdbog.(1921).185.
-syg, adj. (landbr. ell. dial.) som lider af

60 perlesyge.Landmands-Blade.1873.199. -syg-
dom, en. (jf.syge perler (ovf.sp.685^'');
sj.) om gamle perlers tab af glans. DagNyh.
''/2l912.Till4.sp.l. -syge, en. [2.8] 07. -knu-
de, -syg samt Fransose-, Parresyge; vet.)

form af tuberkulose hos dyr, spec. hos kvæget,

med perleformede knuder paa bryst- og bug-
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hinde. Landmand8-Blade.1873.199. LandbO.
IV.613. -syning:, en. 07- -broderi; haand-

arb.) d. s. 8. -stikning, et Pibebræt med
Perlesyning. Gjel.BSJ.203. -syre, en. (jf.

-salt; apot. ell. kern., foræld.) fo8forholdig

syre, fremstillet af perlesalt ved digestion

(udtrækning af natron) med eddike. Perl-:
Tychsen.A.n.301. -sæd, en. (jf. -frø; fagl,
foræld.) betegnelse for de mindste perler, der

anvendes til broderier; lodperler; ogs. om saa-

danne perler (i pulveriseret tilstand) brugt

i medicin. vAph.Nath.VL211. VareL.(1807).
11.303.

perlet, adj. ["pBrlaf] {ænyd. d. s., jf. eng.

pearled, ty. geperlt samt eng. pearly, ty.

perlicht, perlig; til I. Perle) 1) (jf. beper-
let^ besat med, fuld af perler; næsten kun
til I. Perle 2, fx. (jf. I. Perle 2.i; sj.) om
vin: fuld af perlelignende draaber. *hvad
seer de flydel | Ei perlet Viin, men raa-

dent Vand. Tode.1.292. \\ (jæg.) til I. Perle
2.3, om hjortehorn. Raabukke . . med per-
lede Gaffel-^Opsatser«. KnudPouls.Va.l80.

2) (fagl.) om fugle, hvis farve ell. aftegnin-
ger minder om ægte perler; dels (jf. Perle-
kilk, -skade) om lys perlefarve hos duer:
Den perlede Farve (hos duer). CGram.
Husduen.(1910).20. Den perlede Skade.
smst.55.

II
dels (jf. Perle-halsdue , -høne,

-ugle; nu sj.): som har perlelignende pletter

i fjerdragten. *Alt har din perlede Høne
kaglet nede i ^isXåeji. Riber.11.121. jf.: den
saakaldte Markhøne (som) er sort, hvid og
rødperlet over hele Kroppen med en
lille Tovi.HCMonrad. Guinea-Kysten.(1822).
158.

Perle-te, en. (fra eng. pearl-tea) T en
slags grøn te, bestaaende afkugleformigt sam-
menrullede blade. E.age.^567. VareL.^851.
-tej, et. (dial.) hue, besat med metalperler
(baaret afpiger ved bryllup). FortNut.V.172.
OrdbS.(Falster), -ngle, en. (jf. perlet 2
samt Kirkeuglej %. ugle med talrige hvide
smaapletter, Nyctale funerea. Andres.Klitf.
207. Spårck.ND.422.

\\ f slørugle, Strix

flammea. Cuvier.Dyrhist.I.209. Kjærbøll.78.
-Tand, et. [2.i] (ænyd. d. s.; poet.) klart,

rent vand. *de Pærle-Vande . . |
Rinde af

en deylig Kande (d: kilde). Clitau.PT.51.
Oehl.XIII.151.

II
om taarer. *Fra begge

hendes Øine randt det klare Perlevand.
Winth.VL204. -ven, en. (jf.l. Ferle 3.i

samt II. perle; dagl.) meget god ven (sml.
-broder, -mandj; oftest i flt., i forb. som
være perlevenner. Min forrige Hører
og min nuværende . . var Perlevenner.
Tauber.Dagb.41. Ing.EF. VIII. 200. Jeg
kan Pokkers godt lide Dem, Mr. L., sagde
han. Jeg tror, vi to kunde blive Perleven-
ner. EErichs.DetrødeAutomobil.(1916).50.

||

i tiltale. Oversk.Com.V.67. en saadan skin-
syg Taabe maa Du, min Perleven, ikke
være og aldrig blive. BUss.ME.III.280.
Sødb.GD.67.

\\
(især spøg.) i anden anv.

*(tiden) der mejer hår og i munden ta'r
|

bort perlevennerne (o: om tænderne) fra

hinanden. Hostr.SD.1.255. næste Brunsttid
forvandler Perlevennerne (o: om hjorte)

til Dødsfj ender. jBo^an.1.5. -veninde, en.

[3.1] (jf. -ven; dagl.). de to ældste Døttre
. . skulde være Perleveninder hele Livet
igiennem. Markman.(Rønnebær.(1885).107).
OBung.Skælme ogSkalke.(1934).104. -vik-
ker, pi. (nu næppe br.) frugterne af guld-
regn, Cytisus laburnum L. JTusch.297. -vis,

10 adv. (ænyd. d. s. ; poet, si.) i form som perler.

*sølvfarvet Maane . . dæmrende Skin . .
|

Paa duggede Blomster . . perleviis strøer.

Weyer.40. -Torte, en. (fagl, foræld.) halv-

kugieformig udvækst (bestaaende af perle-

mor) paa indersiden ajf perlemuslingens skal.

Funke. (1801). 1. 628. VareL. (1807). II. 300.
-vægt, en. (fagl.) tidligere anv. finvægt til

bestemmelse af perlers værdi. vAph.(1764).
Hage.^1021. -egle, en. (zool.) d. s. s. -fir-

20 ben. Sal.VI.599. -øjne, pi. fj/. Kortperle;
fagl.) perler, der er flade paa den ene side.

Hinnerup. Juv. 384. VareL.^766. -esters,
en. (nu 1. br.) perlemusling, Meleagrina
margaritacea. Funke.(1801).1.627. AKrarup
Nielsen.PerlerogPalmer.(1931).113.

\\
(dial.)

kammiisling. Feilb.

Perm, en. [p^r'm] (dial. Perme, en
(OrdbS.:Sjæll.) ell.'et (Thorsen.165), Pelme
(OrdbS. : Fyn,Ærø)). flt. -er. (sv. pårm (ældre

30 parmej, no. perm; subtraktionsdannelse til

ældre former (permen, permet) af Perga-
ment (s. d.); fagl. ell. dial., i moderne rigs-

spr. efter sv.) bogbind; spec. om bindets
sider. BibliotH.'^339. Udtrykket: løse Per-
mer . . bruges om de „komponerede Bind".
SvDahl.Ordbog f.Bogsaml€re.(1919).83. Bo-
gens Titel findes som Regel anbragt paa
begge Permer over Oysilen. Aarbog f.Bog-
venner.1922.104. Et Exemplar af den re-

40 viderede Bibeloversættelse fra 1871 . .

fandtes efter hans (o: Brandes') Bøå, søn-
derlæst fra Perm til Perm, og med et

Utal af Streger. Bubow.BB.ll.
permanent, adj. [pBrma'næn'ci] {af

lai. permanens (gen. -entis), p7'æs. part. af
per-manere, vedvare; jf. permanente) som
(ikke er af foreløbig, midlertidig art, men)
vedvarer, fortsættes gennem længere tid; ved-
varende; varig; konstant. 1) (især O

50 ell. fagl.) i al alm. en permanent Re-
giering. JBaden.FrO. Blich.(1920).XX.101.
baade den permanente og den provisori-

ske (lov). Brandes.XIII.476. jeg (befandt)
mig i en næsten permanent Pengenød.
Jørg.Liv.VI.101. Hendes Fag var perma-
nent arbejdsløs Frisøse. KLars.GEF.1.238.

II
hertil spec. nogle (fagl.) betegnelser for

visse holdbare farvestoffer, som Permanent-
grønt (VareL.'562), -hvidt (OpfB.^V.429.

60 Hannover&Smith. Papir. 202. jf. Mineral-
hvidtj. 2) (i nyeste tid efter eng. perma-
nent (wsLve, waving olgn.); især frisør-,

dame-spr.) i forb. som permanente bøl-
ger ell. krøller, permanent frisure,
om haarbølger, frisure af særlig stor varig-

hed, holdbarhed, frembragt ved haarets be-
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handling med særlige (elektriske) apparater,

ell. i forb. som permanent bølgning,
krølning, ondulation (TelefB.lBSé.sp.

3827.3828.3852), permanent bølget,
krøllet (PoU^lHl934.Sønd.4.8p.4), om be-

handling efter denne metode ell. resultatet

heraf. j|
(dagl.) i videre anv., dels om da-

meis haar): behandlet efter den nævnte me-
tode, hun er permanent

i

hendes haar er

permanent j
dels substantivisk (ved forkor-

telse af permanent bølgning (Permanent-
bølgning) olgn.), om selve behandlingen efter

denne metode ell. resultatet heraf. Dame-
frisørinde. Dygtig til Permanent . . blU-

tsLges. Pol.^^181934.13.8p.2. hun bare masede
om Halsen paa ham og sørgede for, at

hendes Haar med permanent kom til at

røre hans Ansigt. Hjemmet.^^/iil934.35.8p.2.

II
hertil verber og vbs. som permanent-be-

handle, -behandling, -bølge (AchtonFriis.
JL.I.323), -bølgning (TelefB.1934.sp.3825),
-krølle (FoU^/iil934.Sønd.37.sp.3), -krøl-

ning; endvidere betegnelser for apparater
som Permanent-apparat (Krak.1933.8p.2698),
-maskine (BerlTid.^^lsl934.M.29.sp.2). per-
manente, V. [pBrma'nænOda] -ede. {af
permanent 2; frisør- ell. dame-spr.) m. h. t.

dame(s haar): behandle efter cZen tt. perma-
nent 2 nævnte metode. Pol.^/il933.Sønd.9.

sp.2. Hendes permanentede Haarbrus kil-

drede Valdemar i Nakken. smsi.^^U1934.
Sønd.5.sp.l.

Perme, en, et. se Perm.
Permission, en. [p^rmi'Jo'w] flt. (især

i bet. 4t) -er. (fra fr. permission, af lat.

permissio, tilladelse; vbs. til permittere)

1) (nu kun arkais.) <ii permittere 1: til-

ladelse, forlov (til at gøre noget). Author
. . anfører en Permission, hånd har haft
af Dronning Anne til at være S^ion.LTid.
1726.453. jf. bet. 2: (igennem Rendsborg) red
de uantastede, da Rygtet om Duellen end-
nu ikke kunde være naaet dertil og deres
Chefs Permissioner til en Reise vare . . i

Orden. Blich.(1920).XXVIII.119.
\\ (jf.u.

bet. 3) i forb. hede om permission, (vi)

bad om Permission at gaa til vores Crael
at kaage nogen Mad til os. LTid.1728.277.
B,i8t.J.258.

II (efter fr. avec (votre) per-
mission) i forb. med (Deres) permis-
sion, med Deres tilladelse; hvis De tillader

(det); med forlov, denne gang med jeres
Permission skal jeg bryde mit Løfte. Holb.
LSk.1.3. med hendes Permission, min hæ-
derbaarne Matrone, vil jeg . . fornøje mit
Legeme med det, som overflødigt er (o:

tobak). Rist.J.259. spec. (i forb. med per-
mission (at sige)^, brugt som undskyldning
for en udtalelse ell. et udtryk: med forlov;
undskyld, hun kand ikke tale om sit Tør-
klæde eller Skiørt, uden hun siger med
Fermission. Holb.Bars.II.3. Vil nogen vide
mit Navn, saa heeder jeg med Permission
at sige Oldfnx. sa.Tyb.1.1. I er noget Tung-
næmmet, med Permission at sige. Kom
Grønneg.I.305.

2) (jf. Forlov 2; især ^ (nu dog ikke som
officielt udtr.)) til permittere 2; især d. s. s.

Orlov 8; ofte i forb. som faa, have, søge
permission, til Vinteren begjærer jeg
Permission paa et FsiTMsi2ineder.Ew.(1914).
IV.289. „Naar er Deres Permission ude,
Herr Lieutenant?" — „Om et Par Dage."
Skuesp.VIl.109. Blich.(1920).XXVIII.116.
Cirk.^yiol865. Scheller.MarO. Han har Per-

10 mission fra Eskadronen i tre B&ge.Skjoldb.
ML.8. der tilstaas (»ro/Vssoren^ 3 Maaneders
FeTmissionsiSLTlig.BerlTid.''Vsl9.34.M..32.sp.2.

Il
hertil (foræld.): Permissions-bevis (Kane

From.^yal812) ell. -pas (Cirk.^Vi^l866.§2).

3) (udviklet af bet. 1 slutn.; nu næppe br.)

tilgivelse; forladelse; undskyldning.
II

i forb. bede om permission, (i ord-
spil paa bet. 1-2:^ en Tieper (kommer) ind,

som render dem begge omkuld . . „Hey
20 Dreng I est du gal?" — „Ach forlader mig

I gode Mændl jeg beder om Permission."
— „Beder du om Fermission?'* Holb.Flut.
1.9.

II
(ellipt.) i forb. om permissioni

med forlov! undskyld! om forladelse! Om
Permission Messiørs, maa jeg icke tende
min Lygte. Holb.Vg8.IV.l. Om Permission,
jeg seer, at jeg har løbet feil; jeg tog ham
for en anden Mand. sa.6rT7./.i. Rostgaard.
Lex.P41b.

30 4) (udviklet af udtr. med permission (se

u. bet. 1) brugt ved nævnelsen af klædnings-
stykket(„de unævnelige"); spøg., nu lidt gldgs.)

eufem. betegnelse for bukser. ChrBorup.
PM.258. *Mama havde skjændt for et lille

Hul
I

Paa de Casimirs Permissioner. Ww<^.
1V.41. Drachm.T.156. de unge Spyttegøge,
som jeg har . . lært Skønskrift i Frøken
Kjærs Skole, før de kunde knappe deres
Permissioner. 0Rung.P.131.

40 permittere, v. [pBrmi'te-'ra] -ede ell.

(sj.)-te. vbs. -ing (EjælpeO.186. jf.u.hjem-
permitterej ell. Permission (s. a.). (af lat.

permittere, af per- (se II. perj og mittere,
sende (jf. Mission)) 1) f give tilladelse
(til, at noget sker); tillade. Rostgaard.Lex.
P41b. (man) permitterede dem (o: gejst-

lige) til at holde ¥n\dm?egtige.B:olb.Kh.440.
*Hand bad Jeronimus dem vilde permit-
tere

I

En liden Tour omkring i Byen at
50 s^z.t7.exe.Prahl.BJ.42. JJPaludan.Er.91. 2)

(især ^ (nu dog ikke som officielt udtr.))

give tilladelse til at være fri for tjeneste og
rejse bort (for kortere ell. længere tid); give
orlov ell. (nu især) hjemsende (fra tje-

nesten), hjempermittere. den Provintses
Navn, hvorhen Karlen (o: en soldat med
orlov) permitteres (skal) indføres (o: i

passet). Forordn.^Viol737.§l. MR.1810.440.
(en) Værnepligtig, der blot midlertidig

60 er permitteret fra (jrarnisonstjenesten. Cirfc.

^^/^1857.§1.
II

(dagl., især spøg.) i al alm.:
give lov ell. ordre til at gaa, rejse bort;

sende bort. han blev kaldt ind for kom-
missionen og fik Va time til at forsvare
sig mod beskyldningerne, hvorefter han
blev permitteret

j
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Pernambnk, subst se Fernambuk.
pernitten, adi. [perined(8)n, pnr-] (vel

omdannet af (forsk, former af) pertentlig

(se især Feilh.Il.810) ved tilknytning til Per-
nittengryn; talespr., 1. br.) som er en per-

nittengryn; nøjeregnende; smaalig; per-
nittengrynsagtig. JakKnu.G.190. (fang-
ne gorillaunger er) meget pernitne med
Ammens Renlighed . . Hvis hun ikke va-
sker sig grundigt for hver Gang, vil den
slet ikke tage Brystet. Rørd.E.141. Per-
nittengryn ofl., se u. Nittengryn.
Perpendikel, en. [pBr6(8)nideg(8)l]

ft Perpendikul. LTid.1785.415. jf.JBaden.
FrO.). flt. perpendikler, (fra lat. j)erpendicu-
lum, blylod, a/pendere, hænge (jf.renåamt,
Pendul^) 1) t lodsnor ell. lodlinie (I);

ogs. om linie, der er vinkelret paa en anden.
Rostgaard.Lex.P41c. Kraft.(KSelskSkr.III.

261). Snoren føres videre langs med Ryg-
raden (o: af slagtekvæg, som skal maales)^

indtil man kan tænke sig en Perpendikel
fra Jorden opad til Bagdelen. Green.TJR.
346. 2) (nu ikke i fagl. spr.) pendul i ur
(ell. lignende mekanismer). Ved begge sider
(o: i et perpetuum mobile) sees tvende Per-
EendicMer som holde Bevegningen altid

ige og Eg&l.LTid.l724.26. AWEauch.
(1799).86. GFUrsin.Uhre.(1843).3. Tik-tak
sagde Uret i Krogen. Viserne flyttede sig

ikke, Værket var i Stykker, men Perpen-
dikkelen kunde gSia.. JVJens.HF.29. i sam-
menligninger: Mit Hierte, som før slog saa
roeligt som Perpendiklen i et Stueuhr,
gaaer nu saa hastigt som Uroen i et Lom-
meuhr.Tode.V.Fort. \\ hertil Perpendikel-
slag (om lyden af pendulets svingninger.
Heib.Poet.lV.98. Schand.VV.l), -ur (o: ur,

til hvis værk der hører et pendul. LTid.1724.
126. Pont.FL.28).
perpleks, adj. [pBr'plægs] intk. og adv.

d. s. ell. (sj.) -i (vAph'.(1759)). {ænyd. d. s. i

bet. : indviklet, intrikat; fra mlat. perplexus,
forvirret, lat.T^er--p\exus,indviklet, a/"plexus,
perf. part. til plectere, flette (egl. sa. ord som
III. flette^; især talespr.) bragt ud af fat-
ningen; som ikke ved, hvad han skal gøre
ell. sige; fuldstændig forvirret ell. raad-
vild; forbløffet; „paf", (oftest som præd. ell.

appos.; især i forb. blive perpleks^. *Jeg
kand nep sige meer, saa er Jeg nu per-
plex. Cit.ca.l700.(NkS4''821.21). ChrBorup.
FM.350. *jeg fængsles af Lokker, af Fød-
der og Hænder,

|
en blændende Nakke

gjør mig ganske iperiplex.Hostr.ML.15.
Højst perpleks blev hun nu, da Faderen
en Eftermiddag . . gav sig til at tale om
Fer. Pont.LP.VIII.73. en gammel Dames
perplekse Dans foran Køleren. Pol.^^/8l934.

12.sp.6.

perrevit, Perris, se pirrevit, Pirris.
Perron, en. [pe-, p^'rcoi]^] best.f.-en

[-'r(nii,'(8)n] ^^. -er [-'rcnii'br] {fra /V. per-
ron (i bet. 1; i Belgien ogs. i bet. 2), aft. af
pierre, sten)

1) (fagl.) hævet parti, forhøjning,

platform foran en bygning(s facade),
hvortil en række trin fører op; (den øverste

repos paa) større fremspringende fritrappe.

En majestætiske Trappe (Perron) fører op
til det sig hævende Tempel (o: Peterskir-

ken). Gierlew.Italien.I.(1807).326. Sal.XIV.
216. Meyer.^ \\ om udbygning (bro, platform)
foran mejeri, hvor mælkejungerne læsses af
og paa vognene. ErlKrist.K179. 2) flade,

ioparti, der ved trafiklinier er hævet
noget over disses plan, og hvor folk kan
opholde sig i sikkerhed for trafikken; dels

(sj.) orn helle (Sal.XIV. 216); dels om de
forhøjninger langs sporene paa jærnbanesta-
tion, ved hvilke togene holder, og hvor ind-
og udstigningen finder sted. OpfB.^II.115
Knud blev staaende paa Peronen, svin-
gende med Hatten.Gjel.VD.7 7. DSB.Bane-
bygn.75. en lillebitte Stationsby . . et bredt

20 og stærkt forgrenet Skinneanlæg med
flere aabne Perroner. NatTid.y5l929.Aft.7.
sp.3. 3) C^y. Bag-, Forperron^ platform
paa sporvogn ell. jærnbanevogn, hvor-

fra man gaar ind i selve vognen. SaVXXlI.
62. Perron-, i ssgr. især (jærnb.) til Per-
ron 2, fx. Perron-dør, -laage, -lygte, -tag ofl.

-billet, en. billet, som giver adgang til per-

ronen for personer, der ønsker at modtage ell.

tage afsked med rejsende. Tops.II.405. Sal'^

^ XII.913. -hal, en. perron, der er over-

dækket som en hal. Meyer. Buchh.Su.IL49.
-trappe, en. trappe paa ell. til en perron;

(fagl.) til Perron 1: Paa Perrontrappen
(d: paa en villa) mødte hans unge, blonde
Døtre. Schand.0.II.112. -nndergang:,
en. underjordisk gang, tunnel, under jærn-
banesporene , som forbinder de forsk, perro-

ner. DSB.Banebygn.78. -vogn, en. vogn
til befordring af bagagepaaperronerne. DSB.

40 Banebygn.77. JernbaneT.^lxl934.6.sp.4.

Perryk, en. se Paryk.
Pers, en. se Pirris.

Pers-, i ssgr. se Perse-.
I. Perse, en. ['p^rsa] flt -r. (glda. d. s.

(4Mos.l8.27( GldaBib'.)) ; fra mnt. perse;
egl. sa. ord som Presse) 1) (jf. Bog-, Klæ-
de-, Most-, Olie-, Vinperse; foræld, ell. dial.)

indretning, i ell. under hvilken noget kan ud-
sættes for et stærkt tryk; presse; spec:

^ stort trug ell. kar (med afløb og behol-

der nedenunder), hvori vindruer, frugt
olgn. knuses, enten med særlige stødere ell.

ved trædning med fødderne, (de) traadde
perser (1871: Viinperserj om sabbaten.
Neh.l3.15(Chr.VI). en Huusbonde .. plan-

tede en Viingaard . . og gravede en Perse
i åen.Matth.21.33. vAph.Nath.VIIL423.
•Perserne til Most og Viin,

|
Med Per-

serne til Olje fiin,
|
Skal kappes sjæle-

60 glade. Grundtv. SS. 1.602. efter to Dages
Tørveir nedtages Torskene om Aftenen
og lægges i Perse. PCMøller.Hou.(1833).13.
Feilb. Brenderup.§40. 2) (møl.) bremse-
apparat paa vindmølle, bestaaende af en
halvcirkel af træklodser, forbundne med jærn-
skinner, omkring knaghjulets øverste halvdel.
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Moth.P62. VSO. SBorch.Ma8kinlære.L(1880).
70. OlesenLøkhKB.Ue. FrGrundtv.LK.205.
Feilb. 3) billedl. anv. af bet. 1 (jf. Taare-
persej. 3.i) (højtid., foræld.) i al alm. *Dig
at skue, Livets Drue,

|
I Guds Vredes

Perse lagt, Bror8.281. Erindringens Perse
. . maa Enhver træde alene. Kierk. VI.20.

3.2) (nu kun dial.) om haard behandling,

ubehagelig situation olgn.; nød; knibe;
klemme (1.2); især i faste forb. Hånd har
ham svart i persen.Moth.P62. *Loved Papa
at udfri jer (o: studenter i pengetrang) af

Fersen? Ploug.1.71. Det var en ren jøde-
fejde, som dengang herskede i Rom, og
naar man én Gang har været under Per-
sen (orig.138: under saadant Pres^, glem-
mer man ikke let Trykket. Bergs.FF.^lSé.
*Ja Du kan tro, den (o: regeringen) vil

komme i Perse,
| Og Du kan tro, der vil

blive et Bulder.Drachm.D.ll. Feilb. OrdbS.
(Lolland). \\ holde persen ud, (jf. ænyd.
staa persen ud) holde pinen ud. da Hellig-
dagene vare forbi, lod Jørgen Marsviin
(røverne) lægge paa Pinebænken . . De
holdt Alle Persen ud, undtagen den Yng-
ste. Blich.(1920).XXVI.14. Lunde.HG.127.
Aakj.FDD.123. Feilb. OrdbS.(Fyn).

II. Perse, en. se I. Perser.
III. perse, v. ['p^rsa] -ede ell f -te (Moth.

P62). vbs. -nlng ( VSO. MO. se ogs.u. bet.l.i).

{ænyd. d. s., fsv. pårsa ; fra mnt. persen ; sa.

ord som presse; jf. I. Perse)
1) om handling, hvorved noget underkastes

et tryk ell. pres; trykke; klemme; presse.
1.1) (jf. bet. 1.Z) m. obj., der betegner det, der
behandles: trykke, presse v. hj. af hænderne
ell. særlige indretninger, i perser olgn. Moth.
P62. Hovedet (paa smaa børn) maae ikke
blive for stærkt bundet eller indklemt .

.

Ørene ikke perses for meget til Siderne.
JCLange.B.219. Blød V4 Pund Gummi
Dragant i 24 Timer i lidt koldt Vand, pers
den saa igiennem et grovt Klæde. Euus-
holdn.(1799).II.93. \\ især (i rigsspr. kun (CO)

om udenl. forhold) m. h. t. druer ell. andre
frugter, hvoraf der fremstilles vin, most,

olie olgn. Som Druen ikke lader sig perse
til enhver Tid, som Veierliget i Persnin-
gens Tid har stor Indflydelse paa Vinen.
Kierk.VI.15. Jørg.RB.155. Persningen (^0;

af vindruer) skulde begynde . . Faderen
løftede hende over Marmorkarrets Rand
og slap hende . . med Øjnene fæstede ned
i det røde Drueblod, der sivede ud under
hendes Fødder, begyndte hun at træde.
8Mich.Gio.37. perse (1871: presse; Oliven.
Mich. 6. 15(1931). || uegl. Man persede sit

Indre, til det blev flydende, blev Taa-
rer. Hjerteblod o. s. v.^rawdes.F/.590. I.2)

(især i forb. m. præp. af (jf. afperse 1) ell.

adv. ud ; nu 1. br. i rigsspr.) m. obj., der be-

tegner vædskeindholdet i noget: presse ud;
især m. h. t. druesaft. Sukker-Rør . . fulde
af hvid Saft og Marve, hvor af Sukkeret
gersis. Pflug.DF.484. Tag 12 Citroner, riv

kallen af 2 af samme paa Sukker og pers

Saften ud. Huusholdn.(1799).IL101. Alle-
rede den Gang . . begyndte vi at perse
Saften af de vilde Druer. Hauch.11.392.
perse (1871: presse; Most. Mich.6.15(1931).

II
uegl. (jf. afperse 2). denne Skilsmisse

persede Taarene af mine Øine. CPRothe.
JN.65. (de) der ofte med deres vidtløf-
tige Snak har perset Sveden udaf mig.
Overs, afHolbLevned.200. al den Skinsy-

10 gens Gift . . som han med Selvplagerens
Ekstase kunde faa perset ud af Situatio-
nen. Poi."/iiP55.Søwd.^.«p.5. 1.3) (jf. af-
perse 8; dial.) m.h.t. tøj: glatte; presse;
stryge. Ro8tgaard.Lex.P42b. Konerne . .

have deres Skiørter saavelsom Altergangs-
Kaaber lagt i mange Folder og Kruser,
som til den Ende ere persede. EPonLAt-
las.III.398. Feilb. OrdbS.(Fyn).

2) billedl. ell. overf anv. af bet. l(i). 2.1)

20 (nu næppe br.) pine; plage. Moth.P62.
2.2) (nu kun dial.) overfylde med mad (og
drikke). 'Dog blev her ingen nød med
disse skiønne Vine

|
Sin Mave over Kraft

at perse og forpine. Kyhn.PE.3. Moth.P62,
Feilb. 2.3) (nu næppe br.) i forb. perse
paa (med noget), sætte fart i; fremskynde;
skynde paa. Moth.P62. Rostgaard.Lex.P
42b.
Perse-, i ssgr. (dial. Pers-, se Feilb. samt

30 w.Perseaal). af I. Perse (1) ell. III. perse (1);

jf. Presse-, -aal, en. [III] (nu ikke i rigs-

spr.) betegnelse for røgede og (i pres) ned-
lagte aal. Stibolt.SF.30. Pers-: Aagaard.
Thye.(1802).39. -bom, en. I) 07- -stang;

1, -træ 1; nu ikke i rigsspr.) vægtstang i

perse (I.l), hvorved trykket udøves ell. skruen
omdrejes. vAph.(1764). VSO. D&H. 2) (jf.
-stang 2; møl.) stang, hvormed persen (1.2)

trykkes ned paa knaghjulet, naar møllen skal
40 standses. Gjel.M. 18. FrGrundtv.LK. 205,
-hus, et. (nu næppe br.) hus, hvor større

vin- ell. olieperse er opstillet. vAph.(1759).
VSO. MO. -jærn, et. [III.1.8] (nu kun dial.)

stort strygejærn, som anvendes (især af skræd-
dere) til presning af tøj; pressejærn. Moth.
P62. Winth.I1.135. Aakj.VB.80. Feilb.

FrGrundtv.LK 90. SjællBond.69. -kar,
et. (nu især bibl.) kar, hvori vindruer ell.

andre frugter presses; perse (I.l); ogs.: kar,

50 hvori den udpressede druesaft, most, olie osv.

opsamles; ofte i forb. træde persekarret.
Jeg traadte Persekarret (1931 : traadte Vin-
persen;. -Es.tf5.5. dine Lader (skal) blive
fulde med Overflod, og dine Persekar
(Chr.VI og 1931: Perser; flyde over af
Most. Ords.3.10. *(de) fyldte just et Perse-
kar . .

I
De andre ind i Karret sprang

|

Og traadte Druen. Recke.GND.lOl. || bil-

ledl.; især (efter Aab.19.15) om Jesu lidelser:

60 Brors.282. *Jesus eene var
|
I Guds Vre-

des Fersels.SLr.Stub.21. Grundtv.SS.IV.114.
Persenning:, en. se Presenning.
I. Perser, en. ['p^rsar] (sj.PeTse. Blich.

(1920).VL3. t PersieT.''P/lug.DP.419. vAph.
(1759)). flt. -e ell. (nu l.br.) d.s. (*de Perser.

Kyhn.PE.4. to Ferser.Oehl.F.285. SBloch.
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Sprogl.102. Lyder,Perser, AssyrierogBaby-
loner. NMøll. VLitt.L391). {ænyd. (flt) per-

s(i)er, <y. perser, oldfr. (flt.) ^perses osv.; af
lat. (flt.) rersæ; jf. Persianer, persisk) 1)

person, der er hjemmehørende i Per-
sien. Zoraestres . . var en Perser. LTtVi.

1720.Nr.42.4. Perserne høre ligesom In-

derne til den store ariske Folkestamme.
ESchwanenfl.OK38. || hertil bl. a. Perser-

hær, -konge, -krig, -rige samt (1. br.) Perser-
inde (MO.). 2) dyr ell. ting, der stammer fra
Persien; især T om persisk tæppe. Lige-
gyldigt om det drejer sig om et alminde-
ligt Tæppe eller de fine Persere, vi har
Tæpper for enhver Smag. Pol.^^lU934,18.

sp.e.

IL Perser, en. ((f) Persere. Moth.P62).
(sj. i rigsspr.) til III. perse: person, der per-

ser. vAph.(1759). Feilb.

Perse-ring, en. (møl; sj.) d. s. s. I.

Perse 2. Gjel.M.70. -»k^rue^ en. (nu næppe
i rigsspr.) skrue, v. hj. af hvilken en (skrue)-

perse sammentrykkes. Moth.P65. VSO. D&É.
-stang, en. 1) (nu næppe i rigsspr.) d.s.s.

-bom 1. Moth.P65. VSO. D&H. 2) (møl.)

d.s.s. -bom 2. jf.: Mølleren løser Perse-
stangs-Kjeden. (T/eZ.M.47i. -sylte, en.

[III] (nu ikke i rigsspr.) presset grisesylte;

pressesylte. Moth.P65. VSO. MO. -træ,
et. (næppe i rigsspr.) 1) d.s.s. -bom 1. Moth.
P65. VidSelskSkr.1803.192. MO. 2) træ-

stykke (fjæl), der lægges under tøj, som skal

presses. Feilb. -træder, en. [I] (især bibl.)

person, som perser druerne ved at træde dem
i persen. Perse-Træderen træder ikke Druer
i Perserne (1931: i Karrene trampes ej

Yin). Es.16.10. VSO. Es.63.2(1931).
Persianer, en. [pBrsi'a'nar, p^r'/a--

nar] (f Persian. Moth.P65. LTid.1740.716).

flt. -e ell. d. s. (ænyd. (flt.) persianer, ty. per-
sianer, eng. holl. persian osv.; afl. af lat.

Persia, Persien; jf. I. Perser, persiansk, Per-
sienne) 1) t d.s.s. L Perser 1. Kyhn.PE.23.
Holb.Kh.256. Oehl.II.226. 2) (i. s. s. L Perser
2; især Y betegnelse for de fineste (til pels-

værk anvendte) lammeskind (der egl.faas

fra Persien); ogs.ompels(værk) af disse skind
(BerlTid.^^lil935.Sønd.21.8p.4). Hage.^590.
de saakaldte FeTsia.ner.VareL.^255. \\ hertil:

Persianer-kaabe, -krave, -pels ofl. f per-
siansk, adj. (ogs. persianisk. Pflug.DP.
827. LTid.1736.756). (æ?i2/<^. persian(i)sk

;

til Persianer) d. s. s. persisk. Slange.Chr
IV.966. Æreboe.89. persiansk lilje, 2f
Fritillaria persica. OeconH.(1784). 11.260.
Persienne, en. [p^rsi'æno, p^r'/æna]

flt. -r. {fra fr. persienne, egl. fem. Hl ældre

fr. persien, persisk;jf.Persmner,
persiansk;

sml. II. Jalousi) (vindues)skærm, bestaa-
ende af brede, men tynde lister (trem-
mer), anbragt (i udvendig ramme ell. alm.
til at hejse op) i afstand fra hinanden (of-
test indstillelige), saaledes at de holder solen

ude, men lader lys og luft passere; ogs.

(fagl.) om lignende indretning, som kan rul-

les ned (og lukke) for kartotekskab, værktøjs-

skab olgn. Udenfor den øverste Halvdeel
af disse Vinduer . . befinder sig een paa
Muren befæstet saakaldet Persienne, eller

venetiansk Vinduesskod af grønne flade
Lister. BiblLæg. 1.22. PFaber.VV.71. en
Persienne paa første Sal blev aabnet.
Schand.TF.lI.360. Postmesteren . . spær-
rede med to Fingre et Par af Persien-
nens Ribber fra hinsinåen. CMøll.PF. 66.

10 FagOSnedk. Vinduerne stode aabne og
med nedrullede Persienner. JPJac.
11.307. se ogs. u. nedrulle 1. jf: uanselige
Husrækker med Balkoner og grønne, luk-
kede Persienneskodder. BøvP.( Tilsk.

1921.1.184).
t9 Persiflage, en.[pBrsi"fla-J'8 ell.m.fr.

udtale] flt.(l.br.)-r,{frafr.^ersitlsige; <tZ per-
siflere) bidende spot, ofte i ironiens form;
ogs.: nedsættende omtale af ell. ondsin-
det angreb paa person, ofte i maskeret
form. Birckner.Tr.l80. selv imod en ube-
tydelig Skribent er Persiflagen et slet

Ysiahen.Oehl.Er.III.79. (Dorothea Biehls
fortælling) „Den Foranderlige", en gen-
nemført og mildest talt lavsindet Persi-
flage paa den dygtige Theaterchef H. W.
V. Warnstedt. ^o6é.iJ.88. CP persiflere,
V. [pBrsi'fle'ro] -ede ell. (sj.) -te. vbs. jf. Per-
siflage. (fra fr. per-sifler, af siffler, fløjte,

30 udpibe) ofte spec. m. h. t. noget, der anses

for ophøjet, urørligt: (for)haane; spotte;
latterliggøre; gøre til genstand for persi-
flage. Tode.V.144. (de) søge at persiflere
Alt, hvad der er og bør være ethvert Men-
neske \ie\\igt. Chievitz. FQ.107. Den reli-

giøse Utaalsomhed bliver i al Korthed,
men med meget Vid, persifleret. Brandes.
Volt.II.231.

t Persik(lt)e, en. (ogs. Persik. Rost-
4ogaard.Lex.P42c. LThura.Poet.50). flt -r.

(ænyd. persik(e), persing (HSmith.Pestelent-
zisAarsage.(lo57).4v ) , (flt.) persker, æda.
pessic (AM.), sv. persika; gennem mnt. per-
sik fra mlat. persica (arbor), lat. (malum)
persicum (se i*. Fersken^, persisk (træ, æble);

jf. persisk, Persken samt Blodpersikke)
fersken. Pflug.DP.996. vAph.Nath.VL215.
*hver Mand (o : paa gamle billeder) har Bi-
bel i Haanden,

|
Og hver Qvinde holder en

50 Persikke eller en Rose. Riber.II.128. || her-

til Persik- ell. (især) Persikke-blomme (o:

ferskenliqnende blomme, -piomme: HaveD.
(1762).152), -blomst ('-blomster, et. vAph.
(1759)), -farve (smst.), -gren (LThura.Poet.
193. Pamela.1.422), -træ (Moth.P65. HaveD.
(1762).152) ofl.

Persiken, en. se Persken.
Persille, en. [pBr'sera] (ogs. m. forsk, an-

dre former, der som regel (i nyere rigsspr.) er

60 rene (og nu sjældne) skriftformer : Persilje,

Persil(l)ie. JTusch.163. Kogeb.(1710).41. Fr
Horn.PM.151. jf. D&H. Saaby.' Peter-sille,

-silje, -sil(l)ie. Pflug.DP.1061. Moth.P69.
HaveD.(1762).44. HCAnd.VL106. jfKrns-
^eteTsme.BerlTid.^V9l903.Aft.2.sp.6.Peder-
-sille, -silje, -sil(l)ie. Raweri&SGarlieb.Bom-
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hohn.(18l9).2é2. Sibb.IL253. jf. JTusch.

324. — om andre (dial.) sideformer se især

JTusch.163.324. E8p.254. Feilb.). {glda.

petersillæ, pærsiliæ (Harp. Kr. 307), æda.
pætærcili(æ), -celiæ ofl. (smsL); gennem
mnt. petersilie fra mlat. petrocilium , af
lat. petroselinum, gr. petrosélinon, af pé-
tros, sten (jf. Peter), og sélinon (se Selleri^)

S( om skærmplanter af slægten Pe-
troselinum Hoffm.; især om den som
køkkenurt dyrkede art P. sativum Hoffm.
ell. om bladene heraf der anvendes i hushold-

ningen; i ssgr. og i forb. som giftig, vild

persille (se ndf.) ogs. om andre skærmplan-
ter. JTusch.163. *Den stakkels Patient ey
tænkte sig bedraget

|
Men Medicinen blev

af ham med Lyst indtaget,
|
Han for Per-

sille fik Saft af Valmue-Frøe. FrHorn.PM.
151. Petersillie er bekiendt som et urin-
drivende Middel. Lægen.ILI.377. *Blomst
af Petersilienl | Lagt om en Østers og fyldt

i en Kylling
|
Du passer meer end Rosen

selv og lAnQn. Aarestr.SS.II.207. Lange.
Flora.551. kruset persille, se kruset
1.5. vild elL (dial) giftig (JTusch. 279)
persille, halvsvøb, Æthusa cynapium L.;

gift-, hundepersille. JTusch.6. Funke.(1801).
11.435. HavebrL.HI.207. || hakke per-
sille, findele persille med hakkekniv; i bør-

neremser (jf. u. gøre 9.1 ^- *Hvad skal vi

bestille?
|
Hakke Persille. Børnerim.II.12.

Hakke Persille og vugge den lille, å — å.

Krist.BRL.9. (soldat.) holde daarlig trit

under march. KLars.Soldatspr.9. \\ talem.

(nu næppe br.): der skal meget lammekød
til persille for 100 mark. Mau.6384. VSO.
JHSmidth. Ords. 111. PerHiUe-, i ssgr.

(især gart. ell. kog.) fx. (foruden de ndf. med-
tagne) Persille-bed, -blad, -frø, -top. -gart-
ner, en. (jfjy. psrsillekræmmer i sa. bet.;

jarg.) nedsæt, betegnelse for køkkengartner.
Gartner-Tiiende.i929.416. -hyld, en. ^
varietet af almindelig hyld med stærkt fli-

gede blade, Sambucus nigra laciniata MUL
JTusch.338. Rostr.FloraJ.336. -kamfer,
et. (fagl.) stof (fenolæter), der udvindes af
fragterne af persille, og som anvendes i medi-
cinen; apiol. Sall.954. VareL.^767. -kone,
en. (gaH.) tønde (med huller i siden) fyldt
med jord, hvori der plantes persille olgn. til

vinterbyug. StNyeland. Køkkenurter. (1914).
39. -kod, et. (kog., nu næppe br.) kød,

kogt med persillerødder. VSO. -olie, en.

(jf. -vand; fagl.) æterisk olie, som udvindes

af persillefrø. Panum.5l0. -rod, en. den
i husholdningen anvendte rod af haveper-
sille; ogs. om (kulturform af) denne køkken-
plante, naar den dyrkes for rodens skyld;

rodpersille. Kogeb.(i7lO).177. Funke.(1801).
11.304. MenizOPl.190. -smor, et. (kog.)

rørt smør med (hakket) persille. ISuhr.Mad.^^
(1923).35. -sovs, en. sovs (især af mælk),
tilsat persille. Huusm.(t793).100. FrkJ.Ko-
geb.185. -stads, en. fj/".-værk; l.br.) nedsæt,
betegnelse for noget værdiløst, uægte; kram;
stads. BerlTid.ysl935.Sønd.24.8p.3. -Tand,

et. (ceny^. persilie vand; fagl.) vandigt de-
stillat, indeholdende persilleolie, anv. som
urindrivende middel. HuuHholdn.(1799).II.
128. VareL.*680. -værk, et. {jf -stads
samt t persilleret, lille, ubetydelig ret (Moth.
P67); sj.) ringe, ubetydeligt værk ell. arbejde;
en let sag. Orundtv.Krøn.^136.
persifsk, adj. [ 'pBrsis^l (cenycZ. d. s.

(DQrammat.1.99); efter lat.PeTsiexiSy per-
10 sisk; jf. Persik(k)e, persiansk) adi. til Per-

sien og 1. Perser, det Persiske (monarki).
Holb.Hex.IV.4. Der er noget overorden-
lig Rent og Enkelt ved den persiske Re-
ligion. HSchwanenfl.0K.4l.

II
substantivisk,

om sproget. Pehlevi og Persisk nedstam-
me . . ingenlunde umiddelbar og ligefrem
fra Zen± Rask.Udv.II.146. VilhThoms.Afh.
1.147.

II
de persiske, (nu næppe br.) be-

folkningen i Persien; perserne. Pflug.DP.
20 419.

II
i særlige betegnelser for dyr ell. ting,

som er hjemmehørende i ell. stammer fra
Persien, ingen persisk Silke rusker om
den fromme Piges Fødder. Ew.(1914).II.
81. persiske bær, (fagl.) en slags gul-
bær (af Rhamnus infectorius) fra Persien.
VareL.^362. persisk ild, se I. Ild 6.6.

persisk tæppe, om en slags (gulv)tæp-
per, der fremstilles i Persien (jf. I. Perser 2).

VareL.(1807).III.185f Krak.1933.II.3469.
30 Persjonage, Persjonale, se Per-

sonage, Personale.

t Persken, en. (ogs. Persiken. Pflug.
DP. 851). flt. -er. {jf. ænyd. pirssen; vist

laant fra flt. afnt. persch, holl. dial. perske,
pirske, jf. mnt. persik, holl. perzik, se Per-
sik(k)e og jf. u. Fersken) fersken. LTid.
1726.487. 'Reiser.IV.173.

Person, en. [pBr'so'n] Høysg.AG.60.
(m. lat. form Persona. [pBr'so'na] nu især

40 i forb.^ro persona, se bet. 5.i). flt. -er. {ænyd.
person(e), glda. personæ, persona (Skraaer.

11.80), oldn. persona, f., (sj.) personi, m.;
fra lat. persona)

1) (teat., nu l.br.) rolle i et dramatisk
arbejde ell. skuespilleren, der udfører en
vis rolle; ogs.: figur (2.2), som fremstilles

ell. skabes af en skuespiller. („Jeppe paa
Bjerget" spilledes) alle Folk til Fornøjelse,

sær formedelst Personen Monsieur Gram
50 der agerer saa naturlig en Siellands Bonde.

Holb.JJBet.a8*'. i særdehlished (skal man
se efter), om (skuespilleren) efter dehd af-

fect og Persohn, som hånd forestiller, veed
at forvende sit A.nsigt.JRPaulli.(KomGrøn-
neg.IV.432). (stykkets hovedperson var) paa
Fattighuset i Stockholm, Fremstilleren gav
hans Person, hans sande Portrait. HCAnd.
XII.268. alle de spillende Persohner
(har) saaledis . . spillet deris Ruller, saa

60 de samtlig fortiener Roes. JRPaulli.(Kom
Grønneg.fV.432). HCAnd.Breve.1.86. spille
ell. agere en person, udføre, spille en
rolle. Holb.llJ.IV.3. 3 Personer skal du
agere, først budet . . siden Advocat. Og
endelig en Bstrbeer. sa.Stu.1.9. at dømme
hvorledis Acteurerne spille deris Persohn.

46^
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JRPaulli.(KomGrønneg.IV.432). || billedl,

i udtr. for at optræde som ell. i stedet for et

andet menneske, optræde i en vis egenskab,

„rulle" olgn.; om f'orh. i egen person olgn.

se u. bet. S.2. *Nu sees du (o: filosoffen) en
Person paa Pladsen at agere, | Nu anden,
snart du vil en Stads-Mand præsentere,

|

Snart er du Philosoph, snart er du en
FeAant.Anti-Spectator.129. Det Menneske,

seelse, eller til hans persons høyhed (1871

:

hans høie Wæxt). lSam.l6.7(Chr.VI). Næ-
verne i Buxe-Linien, en krum Ryg, Saa
er det, de gaar om, og byder deres lekre
Personer frem. KomGrønneg.111. 9. Nu vo-
ver han sit Liv for dig, for at vinde din
Person; thi dit Hierte har han alt.Suhm.
(SkYid.XII.135). Jeg synes nok jeg skulde
kjende Deres Person, som jeg saa tidt har

der har Affektation i sit Liv .. bringes lo seet paa Scenen. PalM.V111.341. Elsker
til at forestille en fremmed Person eller

paatage sig en falsk Rolle, som ej er det
anvist i Livet. FMøll.l1.441. Jeg havde ..

frygtet for, at den nye Person (o: som
frier) i hvori Arthur nu optraadte her i

Huset, skulde trykke \i2ixn.Wintli.IX.101.

føre ens person, se føre sp.447^. paa-
tage sig ens person, optræde som (om
man var) en anden; give rollen som en an-

inden forsømte sin Person, saa hendes
Skønhed visnede. CEw.SH.78. Ægteman-
dens firskaarne Feison. Pont.F.l1.144. En
Undersøgelse af hans (o: den mistænk-
tes) Person talte imod ham. FoU^hol 934.
2.sp.5. jf.: Kongen er ansvarsfri; hans
Person er hellig og ukrænkelig. Grundl.
(1849). §18. 3.2) i særlige forb. og anv.
(for)sikre sig ens person, se forsikre

den. En eenfoldig Bonde skulde snige 20 1.2, sikre, føre en person, se føre sp.

sig ind paa Herrens Gaard, og paatage
sig hans Person uden at kunde paatage
sig ogsaa hans Ansigt og Skickelse ? BoTfe.

Jep.lV.6. jeg (o: baronen) havde nær i

en ulycksalig Tid paataget mig en Secre-
taires Person. swsf.iiZ.4. Birckner.Tr.l85.

2) (især æstet., teat.) om menneske (ell.

undertiden dyr, ting, som optræder personi-

ficeret, talende), der er skildret i, optræder

447''ff'
li (nu 1. br.) i forb. af ell f paa

(Reenb.Æ.16) person,«/" ydre, vækst, skik-

kelse. Af Person beskrives Knud (den store)

som en meget smuk, høivoxen MBiné.Molb.
DH.1.431. Af Person var han kortbenet,
trivelig og trm6..Budde.F.82. kende af
person Cf paa personen, iemw.^, kende
af udseende; ogs.: kende personligt, end-
skiøndt Alle kiende mig af Navn, er jeg

i et skuespil ell. andet litterært arbejde; ka- 30 dog forsikkret paa, at Faa kiende mig af

rakter (6). maa ikke Manden (o: forfat
teren) bruge Fornavne til de Personer,
som hånd forresteller (o: i en komedie)?
Eolb.Bars.llI.5. Abstract taget, er enhver
Person i et Drama en Characteer, selv om
det kun er en Tjener, der bringer et Brev.
Beib.Pros.IV.483. (Hauch) skildrede disse
Mænd (o: Tiber og Bajazet), fordi han til-

troede sig Evne til . . at tegne Personer

Person. JSneed.(Rahb.LB.11.340). YSO.
MO. han kender de fleste af Armeniernes
ledende Mænd, i det mindste af Navn,
dog ogsaa jævnligt af PeTson.Brandes.(Pol.
^Va1904.B.1.sp.6). jf.: af Person (Chr.VI:
af ansigtet; 1907: personliga var jegube-
kiendt for Christi Menigheder i Judæa.
Gal.1.22. en mig af Person ikke ubekjendt
Seminarist. Eierk.Vl.9.

|| paa sin person,
netop af denne Art. Brandes. 1.405. Saa- io paa sin krop ell. i sit tøj; paa sig. JVJens.
ledes tale Hostrups Personer, sa.ÆT. 1^8
de mange Eventyr om Genstande, hvor
Legetøj, Bohave, Klædningsstykker og
Redskaber er F&helens FeTsoner.VilhAnd.
Litt.111.547. der er for faa Nærbilleder
(o: i en film). Personerne opholder sig
for meget i Baggrunden. Po/.'VsiP^^.i^.
sp.3.

II
all e g o r i sk p e r s o n, egenskab, frem-

stillet som person (perscmificeret). YSO. MO.

BH.52. har De (ikke) tilfældigvis en Bid
Smalskraa paa Deres Person? OiJww^.iS/S.

110. sa.SM.12. arrest paa ens person, ^y/".

personel, personlig arrest u. II. personel 1,

personlig l.d',jur.) hensættelse i fængsel, spec.

gældsfængsel. Der slaaes Arrest paa Monsr.
Leanders Person. Holb.Masc.11.4. Cit.1723.

(WerlHolb.^324). jf. bet. 5.2: Arrest paa
Person . . kan kun anvendes paa Skyld-

(den) lystig(e) person, se lystig 2.i. 50 nere, der staar i Begreb med at forlade
stum person, optrædende person, som ikke
har replikker. TBruun.(Skuesp.I1.2). YSO.
Legeb.11.56. personer, som spiller
(KomGrønneg.1.40), de dramatiskeper-
BoneT(YSO. MO.), (de) handlende per-
soner (se handle 3.2) ell. (nu næsten kun)
prægnant: personerne (KomGrønneg.lI.
198. Heib.Poet.VI.6. Pont. A. 5. Buchh.
MC.5), de i et skuespil forekommende karak-

Landet for bestandigt. iorA^r. .90 "AiPi^.
§613. II

(undertiden m. overgang til bet. 4:)

% udtr., der betegner, at man selv er til stede,

selv yder, udfører noget olgn. jeg raader .

.

at din person (1871: du selvy drager med
i striåen. 2Sam.l7.11(Chr.Yl). Jeg gaaer
kun hjem at skifte Klæder. Min Uniform
maa blive udenfor dette Optog; jegveed
hvad jeg er den skyldig. Men min Per-

ferer (som anføres foran et trykt skuespil, 60 son tør gjerne være med deri. Heib.Poet.
paa teaterplakat, i teaterprogram).

3) om menneske med henblik paa dets
ydre; et menneskes legeme, skikkelse
ell. ydre fremtoning. 3.t) i al alm.; ofte

(undertiden m. overgang til bet. b.i) i forb.

m. gen. ell. poss. pron. see ikke til hans an-

Y.330. Enhver vaabenfør Mand er for-

pligtet til med sin Person at bidrage til

Fædrelandets Forsvar. Grundl.(1849).§95.
i egen person ell. (nu 1. br.) i person
(YSO. PalM.Y.261. EMich.FamilienWorm.
(1933).237), {efter lat. in propria persona;
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jf. u. bet. 1) idet man (ikke lader sig repræ-

sentere ved en anden, men) selv er nærvæ-
rende ell. udfører en handling; (en) selv (og

ingen anden); personlig; ogs. (ofte iron.) m.
bibet. af imponerethed ell. forbavselse over

for en (højtstaaende ell. betydningsfuld) per-

sons nærværelse: selve; selveste. Professores
Theologiæ (skal) efter gammel Viis skiftes

til i egen Person altid at aahøre saadanne
Prøve-Prædikener. ForordnM%l707.§S. jeg
(har) fanget 3 Vildsviin, og dem over-

maade skiønne. De selv? vil De vel spørge.

Ja, jeg i egen FeTSon..ThSchmidt.E.12. Kon-
gen i egen Person vilde overvære Fore-
stillingen. Sc^awd. Ti^. /1. 79. medens jeg
sidder og ser ned paa Gaden, hvem staar

foran Kunsthandlerens Vindue: Fru Hen-
rik Worm i egen Person. KMich.Familien
Worm.(19S3).15. jf.: Ulfeld (skulde) uden
nogen vildere foregaaende Stevning, egen
Persons Nærværelse . . dømmes som en
Meen-eeåer. Paus.CU. II. 249. (nu næppe
br.) i flt.: (en traktat) som Kong Wolde-
mar og Hertug Albret self i egne Per-
soner giorde imellem sig. Gram.(KSelsk
Skr.I'V.77). billedl., m. h. t. forhold: personi-

ficeret; livagtig; skinbarlig^ han (var) i Et
og Alt den livagtige Spleen i egen Fer-
son. Bagges.DV.VlII.339. Kamilla gik og
saa' blidt alvorlig ud for ikke at komme
til at tvivle paa, at hun jo var Medliden-
heden i egen skære Person. JPJac.II.289.
Se nu Dæmningen deri Skikkeligheden i

Person. Inden vi (o: ingeniørerne) fik

Krammet paa den, gik der tre Gange
fjorten Vogne i Løbet. KMich.Familien
Worm.(1933).237. (jf. bet. 6.3) i egen høje
person: den Ældre (o: fe) saae saa inder-
lig alvorlig ud, det var Sorgen, hun gaaer
altid selv i egen høie Person sine Æren-
åer. HCAnd.V.119. Krigsministeren ..har
i egen høje Person maaske bragt det Bud?
Schand.IF.199. Paa det øverste Trappe-
trin stod Bageren i egen høje Person, sa.

AE.207. i højstegen person, se højst-

egen.
4) tXJ om menneske som (særpræget)

enkeltvæsen, individualitet, m. henblik

paa dets særpræg som individ ell. dets ejen-

dommeligheder m. h. t. væsen, tænkemaade,
sindelag osv.; jeg; selv; karakter (4.2);

personlighed; ogs. om (person, der be-
sidder) karakterfasthed (jf. Karakter
4.3 og 4.4j ; oftest (jf. u. bet. 3.i, 5.3^ i forb.

m. gen. ell. poss. pron. i ent. (tidligere ogs. i

flt.: denne din Instantz har ingen Grund
alleene af vore Personer. Holb.Kandst.il.3.
de, som have givet dig Penge for at re-

commendere deres Personer. sa.Rpb.II.é),

brugt som omskrivning for substantivet ell.

det til possessivet svarende substantiviske pron.
(visse herhenhørende forb. er udviklet til ssgr.,

se u. Kvindes-, Mandsperson^. Du skal
nok see, at jeg pynter mig (o: jeg pynter
mig ikke), hver gang jeg skal gaa i Byen.
Vil icke Folk agte mig for min Person,

saa kand de giøre, hvad de vil.Holb.Vgs.
IV.l. jeg fryder mig over, i hans Person
at have lært at kiende een interessant og
retskaffen Mand meere. Bagges. L. 1. 296.
*Af Person er Geniet gemeenlig Nar,

|

Forfængeligt, svagt, sig selv en Gud. Heib.
Poet.X.233. Taler den Sandhed, der dis-

Euterer med Ord, han ikke forstaar . . Nej,
an bedrager sig selv . . Han vil ej komme

10 frem med sin egen Person, tror ej paa
sin Persons uendelige Dybde.PMølLII.
390. at tage nedværdigende Hensyn til

sine Venner (behøver) ingen Mand . . som
har saa meget Person, at Ingen falder
paa at kræve noget af ham, som han ikke
kunde gøre uden at tage Skade paa sit

Væsen. Brandes. T. 11. De fleste Ting er
kun, hvad de synes at være — og den hel-

støbte Person kan gribe ind, omforme,
20 regulere. DracAm. Ja. 550. Din Moders
Kærlighed til min Person kunde blive
saa heftig, at den voldte hende Anger.
KLars.AH.lS. Hun var en Person, en Hus-
frue, en Kvinde af en ordenselskende og
sejrsbevidst Race. Madelung.EII.312.

||
(m.

overgang til bet. S) i forb. som for min
person, (jf. u. IV. for 7.9J for mit (eget)

vedkommende; hvad mig (selv) angaar. *Naar
jeg forsynet seer kun mines Bord og Fad,

|

30 Da trives jeg for min Person af deres Mad.
Falst.(DStJ929.57). PalM.V.118. ved en
Commissionsdom . . vare samtlige Execu-
torer tilpligtede at svare til Fundatsen,
hvortil Kingo ogsaa for sin Person erklæ-
rede sig T^\\gt\g.ACLIIeiberg.Kingo.(1852).
126. Pol.'^*/iol934.Sønd.9.sp.l.

5) om menneske i al alm., uden hensyn
til særpræg, individualitet, køn; ogs. om men-
nesket med henblik paa de egenskaber, der

40 karakteriserer det som fornuftvæsen. 5.1) i

al alm. om menneskeligt individ uden hen-
syn til køn ell. alder (mænd, kvinder, børn);

i individuel anv. dog (uden for spøg. anv.)

næsten kun om voksne, er der et drenge
barn, som haver forhud . . da skal den
samme person (1871: Sjæl^ udslettes fra

sine io\k. lMo8.17.14(Chr.VI). en u-stude-
ret Person, som jeg fa: Torben) er.Holb.
Vgs.I.l. hånd søgte een Persohn, som var

50 færdig i at tale og skrive Latin. Æreboe.
69. Senge til to Personer. Huusholdn.
(1799).111.65. Han har en Broderdatter,
en vakker Person, 30 Aar. Oversk.II.215.

det var en ung Moder, der spadserede
med sin lille Søn ved Haanden. Perso-
nen var vel saa omtrent 2V2 ÅSir. Kierk.
VI.131. („ Werther") fremstiller (ikke)^ en
enkelt Persons (Brandes. E. 51: Individs^
tilfældige Lidenskab og tilfældige Ulyk-

60 ker. Brandes. IV. 34. Museet har i Aarets
Løb været besøgt af 72.132 Personer. Fii
SelskOversigt.1932/33.217.

||
gen. perso-

ners brugt som adj. i forb. m. num. til angi-
velse af, hvor mange personer noget er beregnet

til. Dug, 6 Fersoners. PolitiÉ.Kosterbl.^yio

1924.2.sp.l. 2 Personers Sportsvogn. JBeW
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Tid.^Viil934.M,21.8p.l.\\p erson af kvind-
folk, se Kvindfolk 1. ||

for personen
(NyeVi8eomTivoli.(1843)J(8e for sp. 168^"))

ell. (nu næsten kun) i lat. form pro perso-
na , J9r. enkeltindivid ; for hver, Meyer.H62. du
beregner seks Østers pro persona. EBode.
JM.53. II

fysisk t^qtson, om virkelig per-

son, i modsætn. til grammatisk person (se

bet 6.8> ell. (især; jur.) moralsk person (se

bet. 6.2). Nørreg.Naturr.344. Rask.NSO.
242. Skatteborgeren.l924.Juni.4.sp.2. kær
person, se II. kær l.i. partikulære
personer, se partikulær l.i. ung per-
son, (nu 1. br.) ungt menneske i al alm.

(uden hensyn til kønnet); dog ofte brugt spec.

om ung mand, „ungt menneske", ell. (jf. eng.

young person; sjældnere) om ung kvinde

(Blich. (1920). VIII. 10. SophClauss.P.62).
du (o: David) er en ung Person (1931:
Mand;, men han (o: Goliat) er en Krigs-
mand fra sin Ungdom a.f.lSam.17.33. Jeg
(d: Leander) har dog aldrig begaaet andre
Excesser, end de fleeste unge Personer
begaae her i Sisiåen. Eolb.Mase.1.4. Karl
er bleven en opløben, men alligevel kraf-

tig bygget, ung I'eTSon.JakKnu.G.137.
unge Personer med . . Pressefolder i Buk-
serne. ORung.(BerlTid.^yil925.Sønd.9.sp.3).

II
en vis person, se vis. 5.2) om menne-

skeligt individ i modsætn. til dyr, ting ell.

forhold. Verber, som tage til sig saa vel
Personens Dativ som Tingens Accusativ.
JBaden.Gram.199. Slaver bleve . . hos de
Gamle ikke anseete som Personer, men
som Ting. PEMUIU336. Øver Nogen . .

Vold mod Person eller Gods . . ansees
han med Fængsel. Lov^Vii 1866.§104. Det
faldt ham ikke ind, at det var en Person,
han løb efter, det var kun det lille Pige-
ansigt. JPJac./J.5 76. Af Fælleskøn ere ..

Navne paa Versonev. Mikkel8.Sprogl.153.
\\

om menneske, der staar i forbindelse med en
sag, et forhold, i modsætn. til selve sagen,

forholdet, være sagens fiende og perso-
nens Yen.Moth.S18. *Hade Feil, men ei

Personer,
| Er vort Selskabs Ijoy. We8S.226.

De Herrer af Pressen ere altfor tilbøje-

lige til at overse Personerne for Sagernes
^ky\å.EBrand.GG.37. Personaliteter . .

Bemærkninger, som ikke vedkommer Sa-
gen, men Vevsonen. Meyer.^780.

||
perso-

nernes ret, (jur., nu næppe br.) d.s.s.

Personret. Nørreg.Naturr.387. Baden.JurO.
6.3) menneske m. henblik paa stand, stilling

i samfundet; navnlig. : menneske (især: mand)
af højere stand, rang, fornemhed; nu kun i

forb. (der nu føles som hørende til bet. 5.1^

m. adj., der angiver rang, fornemhed olgn.

(samt som sidste led i ssgr. som Adels-, Ma-
fistrats-, Militær-, Rangs-, Stands-, Øvrig-
edsperson^. geistlige Personer. Eolb.llJ.

11.1. de adelige Personer. LTid.1738.395.
Regenten i Staten kaldes en offentlig Per-
son, og Undersaatterne private Personer.
Nørreg.Naturr.315. Personer kaldes kun
Folk med Hensyn til høiere Stand, Vær-

dighed og Rettjgheder. PEMiill.''336. vi
vaskede for adelige Familier . . endog for
kgl. Personer. Tilsk, 1921.11.405.

\\ (jf u.

bet. 3.1, 4; nu næppe br.) i forb. m. gen. af
subst., brugt som omskrivning for substan-
tivet, (herren) vil give Embedsmandens
Person hans Anseelse. Sir.10.5. jf. Gene-
ralsperson: En Generals Person af mine
Yenner. Kom Grønneg. V. 128. \\ høj (jf. u.

ipbet.S.2) ell. (nu oftest) højtstaaende (se

w. højtstaaende 2) person, fornem person

;

person af høj rang. Moth.11368. I har den
Lykke, at en høi Person interesserer sig
for Eder. Eauch.II.260. af deres . . dybe
Neien kunde man see, at en høi Person
converserede åem.CBernh.IX.79. mili-
tær person, se II. militær l.i.

||
(egl. bibl.,

til bet. 3; ogs., især CP, m. tilknytning til

bet. 4:) i udtr. for, at man indtages for, stem-
20 mes gunstigt over for en (egl. : paa grund af

hans ansigt, udseende) ell. (i videre anv.) er

partisk, tager personlige hensyn (paa grund
af fornemhed, rigdom olgn.). Herren er
Dommere, og der gielder ingen persons
herlighed (1871: Anseelse) for ham. Sir.

35.12(Chr.VI). Han seer ikke paa Per-
sonen, paa Personerne. Y/SO. tage Hensyn
til Personen. (SÆ^. anse personen, se
personen an, se II. anse 2, se. persons

30 anseelse, se Anseelse 3. 5.4) brugt som
nedsæt, ell. respektløs betegnelse for et indi-

vid (jf. bet. 6.4) ; „fyr", personage (2). *„gaae
din Tosse bort, du Brev ei faaer." | Per-
sonen gik, og hiem til Hosbond kom,

|

Som strax ham spurgte, om | Han Breve
med sig førte. TTess.c^S. *Her er vi i Huus
hos en Borgermand.

| Men, Hillemænd!
see, der kommer han.

| Jeg faaer da vel
vige for Personen,

|
For ei at forstyrre

40 ll\usionen.Oehl.SE.8. Med saadanne Perso-
ner holder jeg ingen Omgang.FSO. Hvad
vil denne Person ?sws^. I et Bælte om-
kring Livet sad to Rytterpistoler og midt
paa Brystet hang en Kniv . . Personen
var altsaa vel rustet. Etlar.SB.169. KNy-
rop.OL.I.60.

II
(egl. til bet. 5.i^ i forb. m.

adj., der har nedsæt, bet. en ussel Person,
en slet Person. F/SO. journalistisk Forføl-
gelse fra en enkelt, obskur Persons Side.

50 Schand.O.II.176. den Hr. S. er en raa Per-
son. Pont.LP.VIII.203. Aa, den gemene
Person 1 Det havde jeg ikke troet om
hende 1 Pol.''^kl934.Sønd.l6.sp.2.

6) i videre anv. 6.1) om guddommeligt
væsen (i menneskeskikkelse) ell. per-
sonifikation. Markerne, Græsset, Ha-
vets Bølger smelter for hans (0: Oehlen-

schlågers) Øjne sammen til en guddomme-
lig Person: Han ser Flora komme ned

60 fra 0]jm]pen.Brandes.II.13. jf.: Medens
Poseidon allerede hos Homer er en fuldt

udformet Gudeperson, vedbleve Pon-
tos og Okeanos at være bundne til de-
res Element. Sal.VIII.607. \\ spec. (teol.)

dels om de tre væsener i treenigheden. *Gud-
dom i Personer tre. Kingo.203. 'De Him-

\
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melske Personer tre |
I Aanden er tilstæde.

Grundtv.SSJ.660. Kaiek.§56. dels om Kri-

stus, især m. henblik paa hans forening af
guddommelig og menneskelig natur. Mart.
Dogm.286. I Jesus Christus er den gud-
dommelige og den menneskelige Natur
uadskilleligen forenede, saa at han er Gud
og Menneske i een Person. Katek.§73. 6.2)

(jur.) om en særlig art (ikke-personligt) rets-

subjekt, i forb. fingeret (Meyer. Sal.^ lO

XI1I.261), juridisk, moralsk elLmj-
stisk person, se juridisk, moralsk 4, my-
stisk 2. 6.3) (gram.) i forb. første, anden,
tredje person, om den, der taler, den til -

talte og den ell. det, der omtales i en sætning

;

ogs. brugt uden num. om det hertil svarende
grammatiske forhold, udtrykt v. hj. af særlige

(„personlige") pronominer ell. verbalendelser.

Éøysg.AG.60. han siger Du til Gud i

Himlene, medens selv den tragiske Helt 20

kun tiltaler ham i 3die Person. Kierk.III.
126. Tal, Person i Verbet, Kjøn.Madv.
GB.I.18. Udsagnsordenes Fersoner. Mik-
kel8.Sprogl.204. verbet i oldnordisk bøjes
i person, tid, tal m. m.

j 6.4) om dyr; dels

(zool.) om enkelt individ, især det enkelte dyr
i en koloni. LTid.1746.X43. Personerne i

Kolonien. Boas. Zool.^181. dels (jf. bet. b.i)

brugt som spøg. benævnelse. *Smaaperso-
nen,

I
Der spiser Ost (0: musen). Bagges. 30

DV. Y.101. Paa de sidste Trin af Stigen
over Vandet foer Katten ved Skinnet af

Lygten omkring Halsen paa mig og holdt
sig fast. Jeg kunde da rolig stige op
igien, da Personen nok blev, hvor den
vsLT. MCBech.U.139. hele Personen (o: en
uale) er ikke større end Tobak for en
Skimng.Fleuron.DTN.223. jf.bet.S.i: „han
har ligget for længe i Ægget, og derfor
har han ikke faaet den rette Skikkelse 1" 40

og saa pillede hun ham i Nakken og glat-

tede paa Feisonen.HCAnd. V.302.
Person-, i ssgr. (sj. Persons-, se u. Per-

sonnavn^, især til Person 5 ; fx. — foruden
de ndf. medtagne — Person-forveksling,
-spørgsmaal olgn. samt spec. betegnelser for,

hvad der angaar befordring af personer, som
Person -automobil, -bane(gaard), -befor-
dring, -befragtning, -bil, -elevator, -fø-

rende (tog), -hal, -kørsel, -takst, -tarif, 50

-trafik || til Person 6.3 (jf. Personal-;
sprogv.) en del ssgr. som Person-benævnel-
se, -betegnelse, -bøjning (Mikkels.SproglS.

61), -endelse (Rask.NS0.259).
Persona, en. se Person.
Personage, en. [pBrso'na'Ja] (vulg.

Persjonage. KLars.HPE.lS). ilt. -r. {fra fr.

personnage; af,, af Person) 1) (nu 1. br.)

i al alm. om person ell. især (jf. Person 5.3j

om fremtrædende, betydelig, fornem 60

person, (en) Beskrivelse af den stoere
General-Admiral Adelaers . . Liv og Lev-
net, som een af de Personnager, der giver
den yngere Danske Historie sin største

Glands og Anseelse.LTicZ.i 740.2. smst.l 753.
196. Biehl.DQ.III.24. .//". m. Person 1: det

gik ham, saasom gemeenligen skeer, at

ingen spiller en fremmed Personage,
han spiller jo sin egen derunder. JZo/6.

DH.II.680. 2) (især spøg.) i lign. anv. som
Person 5.4. Proprietæren . . en raae, udan-
net og plat Personage. Blich.(1920).XIII.
126. Kjendte du de naragtige Personna-
ger? Jw^.ÆJi^.JJi. 48. „Den nye Skriver?
Hvad er det for en Personnage?" — „Aa,
det er en ung Karl, som er bleven mig
recommenderet til Skriverdreng." C'JTifoZo.

Amb.32. en saa uinteressant Personnage
som Southey.Bråndes. V.449.

|| Q/. w. Per-
son 6.4; spøg., 1. br.) om dyr. (gaden er) ei

bredere, end at en Kameel kan gaae der-
igjennem. Der er kun et Par enkelte Ga-
der foruden den, hvor disse store Per-
sonnager kan gaae derigjennem. RudBay.
EP.TI.21.

I. Personal, et. se Personale. II. GJ

personal, adj. [pBrso'na-'Z] (a/" Za<. per-
sonalis, afl. af persona (se Personj; jf.
Personale, Personalia, H. personel; sj. uden
for ssgr.) personlig (1, 3).

id maa ikke besvære nogle Privi-
Borgenaester

og Raac^
ligerede (som) ingen borgerlig Næring
bruge, med nogen borgerlig Personal
Tynge. DL.3- 4—11. JBaden.FrO. jf Per-
sonalhistorie : De velbevarede Lensregn-
skaber har . . belyst meget af den almin-
delige og personale Historie. RGandrup.
(DanmE.YC.501). Personal-, i ssgr. til

IL personal; foruden de ndf. medtagne kan
spec. nævnes en del (sprogv., nu 1. br.; jf. u.

Person-j betegnelser som Personal-benæv-
nelse, -bøjning, -endelse (Madv.GB.1.57),
-suffiks (Sandfeld.S.''260).

Personale, et. [p^rso'na'la] (nu næp-
pe br. Personal. [pBrso'na'Z] Eeib.Poet.I.319.

Gylb.VIII.195. Brandes.VII.545. — vulg.

Persjonale. KLars.HFE.6.45. jf. ChrMøll.
RS.57). flt. -r. {fra ty. personal(e); til IL
personal; jf. 1. Personel samt Mandskab 2.i)

indbegrebet af de personer, som er an-
sat i en institution ell. virksomhed; nu
især om de med det kontor- ell. forretnings-

mæssige beskæftigede personer; ogs. om dem,
der er ansatte under de forsk, (civile) etater

ell. fx. ved et teater, en skole, et bibliotek,

museum olgn. Ministeren og hans Perso-
nale. P^^ei6.£.5i6. de omtalte Stykker
ere nøie beregnede paa det nuværende
Personal og overhovedet paa Theatrets
Kræfter. Hei6.Pros.FJ.65. en Kro, der ..

havde sin meste Søgning af dens (0: fa-
brikkens) talrige Personal. Gylb.VII.121.
en forbedret Gagering af (universitetets)

Personale (o : lærere). Fædrel.l844.sp.l3973.
BibliotH.^11.96.

\\
(nu næppe br.) om be-

lægning paa hospital olgn. Callisen.BK. I

.

194. jf.: Straffeanstaltens hele Fange

-

personale .. er inddeelt i 3 Klasser.
Hygæa.(1827).308. || (nu næppe br.) om de
til en husstand hørende personer, de i en
lejlighed, en gaard boende personer olgn.

JBaden.FrO. Husets Personal var imid-
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lertid blevet forøget med en ny Person,

nemlig . . Kammerjunker Malte. Gylb.VII.

64. hele Gaardens Personal og mange af

Godsets Beboere. sm8t.VI.182.
|| (jf.Fer-

songalleri; æstet.) om samtlige personeriet
digterværk. Digteren og hans Personal.

Heib.Poet.L400. Mellem det landlige Per-
sonale (o: i „En dansk Students Eventyr")
kontrasterer den yidtforrejste Møller og
den i Sind og Skind hjemmegjorte For-
pagter. VUhAnd.Litt.III.S56. Rubow.HCA.
177.

II
hertil: Personale-chef, -forening, -kon-

tor ofl.

Persfonal-forsikring, en. (forsik-

rings-spr.) d. s. s. Personforsikring. Sal.VI.

904. -historie, en. (jf. Person(el)histo-

rie samt Biografi 2) historisk fremstilling

ell. udforskning af enkelte personers lev-

ned. Lengnick.Personalhist.Bidrag vedk. Geist-
ligheden.L(1847).Fort. VilhAnd.DL.58. -lii-

storiker, en. person, som beskæftiger sig

med personalhistorie. BiogrL.^II.158. -Iii-

storisk, adj. til -historie. Personalhisto-
riske Bidrag, vedkommende Danmarks og
Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid.
Lengnick.(bogtitel.l847'58). Personalhisto-
risk Tidsskntt.(tidsskrifttitell880/f.). -lioj-

ked, en. (polit.) statens højhedsret over dens
borgere (uden hensyn til, hvor de befinder

sig). SaUXXin.273.
Personalia, pi. [p^rso'na-*lia] (nu

1. br. Personalier. BiblNyttSkr.7. Blich.

(1920). XXXI. 85. Personalhist. Tidsskr.2B.
IIL(1888).110). {ty. personalien; egl. intk.

flt. af lat. personalis (se II. personal^;
især CO) 1) (fremstilling af ell. oplysninger
om) enkeltheder i et menneskes levned;
spec. (nu især dial.) om kort skildring af
den afdødes liv ved begravelsen. En Liig-
Prædiken hørte jeg i Tøndern holde over
en riig men uretfærdig og ilde udraabt
Mand. Dog, de saakaldte Personalia, som
skulle læses over ham, vare meget pri-

selige. EPont.Men.lII.862. Ombygninger,
Fyrstebesøg, alle Slags Personalia .. op-
noteres mellem hverandre (o: i kloster-

annalerne).VVed.BK.343. Feilb. som over-

skr. over rubrik i en avis: PoU/iol934.6.8p.6.

2) (nu 1. br.) ondsindede angreb paa en per-
son, bemærkninger om ell. hentydninger til

ens personlige egenskaber ell. forhold; per-
sonligheder. Langebek.SA.45. Grundtv.
Udv.ll.675. Samtalerne (o: i en politisk

roman) knitrede af Personalia, ligefremme
og tilslørede, angaaende Datidens omtalte
Mænd. Brandes.IX.317

.

CP Personal-kendskab, et. (jf.
-kundskab^ det at have kendskab til per-
soner og deres forhold, (han begyndte) at
gøre mig en Række Spørgsmaal, som jeg
besvarede, saa godt jeg formaaede og saa
vidt mit Personalkendskab strakte sig.

Drachm.III.27. TomKrist.Vi.l88. -kre-
dit, en. Y kredit, der gives i tillid til laane-

rens person og formueomstændigheder (mods.
Realkredit;. Hage.HO. SaUXIV.631. tO

-kundskab, en. (L br.) d. s. s. -kendskab.
Schand.SB.156. -skat, en. (polit.) person-
lig skat; ogs. i videre anv., om indkomstskat
(i modsætn. til skat, der paalignes indkomst-
kilden). Rostgaard.Lex.P43b. Sal.XIV.235.
-nni«»n, en. (polit.) forbindelse mellem su-

veræne stater, væsentlig bestaaende i, at de
har fælles regent (mods. Realunionj. Meyer.*
JohsSteenstr.su.187.

10 Person-beskrivelse, en. beskrivelse

af en person; spec. (fagi): signalement, som
foretages skønsmæssigt, og som angaar haar-
farve, skikkelse olgn. Ing.LB.II.8. Sal.XV.
1067. -dannelse, en. (sj.) personifika-
tion (1). Brandes.L.862.

I. Personel, et. [pBrso'næl'] {fra fr.

personnel; substantivisk anv. af II. perso-
nel) personale; nu især (spec. ^ ell.jærnb.)

om personale, mandskab i modsætn. til ma-
20 teriel. Personellet ved Banerne. OpfB.^ VIL

reg. Personellet bestaar af: det værne-
pligtige Mandskab, Rammerne og de sær-
lige KoTps.Bardetifl.Søm.I.40. Depressionen
har . . afstedkommet nogen Nedgang i Per-
sonel (o: ved et bibliotek). Tilsk.l924.II.401.

Ministeriets Personel. Hage.^590.
II. personel, adj. [pBrso'næl'j Høysg.

AG.147. {fra fr. personnel, af lat. perso-
nalis (se II. personal; ; jf. I. Personel) 1)

30 (nu næppe br.) d. s. s. personlig l(s). per-
sonel arrest, d. s. s. arrest paa (ens) per-
son (se w. Person 3.2;. Stampe.II.93. Nør-
reg.Privatr.VI.157. personelle tyngder,
d. s. s. personlige tyngder (se u. personlig
1.8;. smst.1.343. 2) (nu næppe br.) d. s. s.

personlig 2. 2.1) d. s. s. personlig 2.1. Di-
recteurernes personelle Interesse. LTid.
1737.669. personelle Fortienester. CPSo-
the.Mq.II.242. Var Kongen ikke Konge,

40 saa vilde han dog ved sine Personelle
Dyder blive stor. LTid.1755.214. 2,2) d. s. s.

personliff 2.2. FrSneed.L289. 3) (tD ell.

jur., emb.) d. s. s. personlig 3. En per-
sonel Traktat . . er den, hvis Vedvaren-
hed er indskrænket til de Personers Leve-
tid, som have indgaaet samme. Nørreg.
Naturr.462. den, vedkommende Embeds-
mænd og Betiente . . tilstaaede frie Pas-
sage igiennem Stadens Porte . . kan (kun)

50 ansees som personel for Tegnets Eier. PI.

^^/b1807. Vi drøftede indgaaende Program-
met og Forslaget. Begge Dele blev god-
kendt . . med et Par personelle Ændrin-
ger.HPHans8.FK.II.397. Den polske Hærs
personelle Fredsstyrke andrager ca. 300,000
Mand. Tilsk.l933.II.103. jf Personelhisto-
rie: Liebhabere og Befordere af den Per-
sonelle Historie. LTid.1741.466.

\\
per-

sonelt falsk, (jur., foræld.) forbrydelse,

60 bestaaende i, at en person udgiver sig ell.

udgives for en anden, end han virkelig er (fx.

ved misbrug af legitimationspapirer). Nør-
reg.Privatr.I V.297. HartvigJacobsen.Doku-
mentforbrydelserne. (1927).379. personel
kapellan, (jf. Kapellan 1 samt personlig
kapellan (u. personlig S), Personelkapel-
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Ian) kapellan, som en sognepræst selv løn-

ner. Cit.l719.(AarhKbhAmt.l923.47), Berl

Tid?'^lil906.M.3.spA. personelt privile-
gium, d.s.s. personligt privilegium (se u.

personlig 8j. Sal.1.974. personel skat,
(nu I hr.) d. s. s. personlig skat (se u. per-

sonlig 3^. Moth.P66. Formueskat, Kopskat
og andre personelle Skatter. Stampe.lV.39.

t Personel-historie, en. [II.8] d.s.s.

Personalhistorie. Langebek.SA.41. -kapel-
lan, en. (1. br.) d. s. s. personel kapellan
(se u. II. personel S). Reskr.^yAl745. ACL
Eeiberg.Kingo.(1852).15. -len, et. (til II.

personel 8; nu næppe br.) personligt len

(mods. Arvelen;. Holb.DH.1.535.
Person-forsikring:, en. (jf. Perso-

nalforsikring; forsikrings -spr.) forsikring

mod skade, aer kan ramme ens person (livs-,

ulykkesforsikring; mods. Elementarforsik-
Ting). Lassen.SO.35. CP -fæste, v. {dan-

net efter sted-, tid(s)fæste; 1. br.) fastslaa,

hvilken person en (historisk) beretning ell.

tradition drejer sig om. At personfæste
Typens Indehavere, er maaskee efter de
mange Aar vanskeligt. VortLand.^^l\il903.

l.sp.7. LJac.(Scandia.l934.159). -g:alleri,
et. (æstet.) samtlige i et litteraturværk ell.

hos en forfatter forekommende personer; per-

sonale. (Éeyses) hele Persongalleri bestaar
. . med faa Undtagelser . . af ensartede Fi-

gurer. Brandes.yil.325. PoVhl934.U.sp.4.
-historie, en. {dannet i nyeste tid, se Med-
delelser fraPersonalhist. Institut. 1928 -29.52

;

1. br.) d.s.s. Personalhistorie. FortNut.YIII.
1.14. -historiker, en. 07- -historie ; Z. fer.;

d.s.s. Personal historiker. Bobé.(FortNut.IX.
211). -historisk, adj. ('^iZ -historie ; l.br.)

d.s. s. personalhistorisk. MeddelelserfraPer-
sonalhist.Institut.1928-29.9. FortNut. VIII.
261.

II
især (æstet.) m. henblik paa den en-

keltes personlighed ell. personlige (intime)

forhold, den person- eller ide-historiske

Metode, der fører ind i den enkelte Sjæl
som alle Værkers 0^\i2iV.VilhAnd.DL.69.
Bubow.LS.lO.
personificere, v. [p^rsonifi'se-rd] -ede

ell. (nu sj.) -te (Bagges.L.II.312. Grundtv.
Udv.1.265). vbs. -ing (Meyer.) ell. Personi-

fikation (s. d.). {fra ty. personifizieren, jf.
/"n personnifier; til Person; J/". legemlig-,
personliggøre; især CP) 1) opfatte ell.

fremstille noget upersonligt ell. abstrakt

(ting ell. forhold) som en person; tildele

det livløse menneskelig natur ell. menneske-
lige egenskaber; spec. (æstet.): lade ting ell.

(især) egenskaber optræde som (hand-
lende, talende) personer i et litterært ar-

bejde. Leth.(1800). personifiserte Figurer.
Grundtv. TJdv.1.265. Den personlige For-
kærlighed for den menneskelige Skik-
kelse . . bevirker, at (Oehlenschlåger) over-
alt hvor det er ham muligt personifice-
rer (Brandes.II.13 : personliggøre Naturen.
Brandes.DD. 164. allegoriske Skuespil, i

hvilke personificerede Dyder og Laster
fremstillede en Konflikt mellem det gode

o^ onde Princip i Verden. CSPet.Litt.123.

jf.: hvor er egentlig Grænsen mellem en
personlig Gud og en personificeret Gud.
jLange.MF.152. 2) lade (en idé, egenskab)

finde, faa sit fuldkomne ell. typiske
udtryk i en person; vist kun som vbs. ell.

(især) i perf. part.: inkarneret (2.i); le-

gemliggjort; i egen person (se i«. Person
S.i). Jeg har aldrig seet Grenaderiet saa

10 fuldkommen personificeret som i denne
Mands Figur, Ansigt . . og Tale. Bagges.
DV.VIII.314. han er bleven den perso-
nificerede Venlighed selv. HCAna.(Coll.
HCA.48).\\som vbs.; ogs. konkr. (//".Personifi-

kation 2^; (P.L.) Møller var en personi-
ficering af den æstetiske livsanskuelse.
FBrandt.SK.174. Personifikation, en.

[pBrsonifika'Jo'w] flt. -er. {fr. personnifica-
tion; vbs. til personificere) 1) (jf. Person-

20 dannelse; især æstet.) vbs. til personificere 1

;

ogs. (konkr.) om den derved frembragte skik-

kelse ell. stilistiske figur. Rahb.Stiil.16. Bran-
des.II.14. Personifikation som Figur løber
ham (o: H. C.Andersen) ogsaa i Pennen i

Fnvatbreve.Rubow.HCA.138. \\ m.h.t. gud-
dommeligt væsen. Mart.Dogm.309. 2) (1. br.)

til personificere 2: person, hvis væsen er det

fuldkomne ell. typiske udtryk for en idé, egen-

skab olgn. Denne Mand er for mig Per-
30 sonificationen af Brutalitet. Bønnelycke.Sp.

93.

Person-konto, en. T konto, der an-
gaar mellemværende med personer (kunder,
leverandører, banker osv.); fremmed, levende,

personlig konto, (se u. Konto 1). KiøbmSyst.
1.84. Hage.H135.
personlig, adj. [p^r'so'nli] adv. d. s.

ell. (nu sjældnere) -t ell. (f) -en (DL.l—11—1. Lehm.III.178). {ænyd. d. s., glda.per-
40 sonelighe (adv.), oldn. personaligr, ty. per-

sonlich (mht. personlich^; afl. af Person;

jf. II. personal, II. personel)

1) <i/ Person 3.2. l.l)sowi udføres, ud-
øves af en selv; om møde olgn.: hvorved
en er til stede i egen person. Gjøre per-
sonlig Opvartning.Lea.fiSOO^.li^O/.w. Op-
vartning 1.1j. Min personlige Nærværelse
er ikke fornøden.MO. personligt møde:
MO. Faa Dage efter Slaget . . havde Kon-

50 gen og Steen Sture et personligt Møde.
Allen.I.153. Retten kan efter Modpartens
Paastand indkalde en Part til personligt
Møde. LovNr.90'^/él916.§302. personlig
s a ni tale: 1. som (tautologisk, men frem-
hævende) udtr. for, at en samtale føres di-

rekte (uden mellemled) med en anden (især

en højtstaaende person), der dannedes lige-

frem Sagn om en personlig Samtale, som
Pirenne skulde have haft med General-

eo guvernøren. KNyrop.TS.230. 2. (jf. bet. 3;

telef.) mellembys telefonsamtale, der ønskes

ført med en bestemt person, saaledes at sam-
talens begyndelse først beregnes efter dennes
tilstedekomst. TelefB. 1935. 12. \\ som adv.

Siger nogen om anden Mand i hans Fra-
værelse det, som hans Ære og Lempe

XVI. Rentrykt «*/s 1935 46
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angaar . . da deelis hånd derfor, ligesom
hånd den anden det personligen tilsagt

hafde. DL.6—21—3. den Anklagede haver
Anklagerne personlig (1907: personligt;

tiXsteåQ. ApO.25.16. „Ach Himmel I hvad
seer jegl det er jo min Tiener Henrich.
HenrichI" — „Ja Herre, det er mig per-
sonligen." Hoi6.Peni.IJ7. 7. Justesen, der
personlig udførte Narrens Rolle (o: i „Kong
Salomons Hylding"). CSFet.Litt.452. møde
personlig: LTid.1726.45. Pol.^yi^l 934.9.

sp.S. 1.2) i udtr. for at kende en selv, i egen
person, p. gr. af forbindelse, omgang med
ham (og ikke blot af omtale) ell. (sj.) kende
en af person, ydre. jeg kiender ham per-
sonligen, har personligt Kiendskab til ham.
VSO.V.F72. Jeg behøver en paalidelig
Mand . . der personlig kjender Prokura-
toren. Ifr2;.7J.i/J. 74?. Gal.l.22(1907; se Per-
son sp. 712^^). den mig personlig bekendte
Indehaver.iw(iv. jeg glæder mig til at gøre
hans personlige bekendtskab

\ \\ i videre anv.,

om (paa selvsyn, egne oplevelser, erfaringer
olgn. hvilende) kendskab til ting, forhold osv.;

jf. (om dyr): et stort Antal af Dyrene i en
Zoologisk Have er født i Fangenskab og
derfor personligt ukendte med Frihedens
Velsignelser. DagNyh}^hl915.5.sp.3. 1.3)

(især jur.) som angaar, er rettet mod
et menneskes person (krop, legeme, ydre);

ofte i udtr. for overgreb ell. frihedsberøvelse

olgn. De overvældede mig (med) Trud-
sler, der endog . . udartede til person-
lige Mishandlinger. FCHillerup.Den gamle
Mustru.(1839).74. Den, som truer en saa-
dan (o: fremmed) Gesandt med personligt
Angreb. Lov^VilSee. §83. personlig Ran-
sagning. LovNr.90^y41916. §772. person-
lig arrest, ^j/. H. personel 1; nu 1. br.)

arrest paa person. Giøre personlig Arrest
paa Eeii.vAph.(1764). LovL.VIII.577. jf.:
(han blev) personlig hæftet, og . . sat i

Fængsel. Reenb. 11.44. den personlige
frihed, (jf. Frihed 2) tilstanden at være
paa fri fod; ogs. m. overgang til bet. 3

(jf. u. Frihed l.ij: uafhængighed af en-
hver andens tvingende vilkaarlighed. Mod-
stand kunde sætte hans personlige Fri-
hed i F2ire.Molb.DE.il.261. Den, som
uberettiget binder eller indespærrer No-

fen eller paa anden Maade betager ham
ans personlige Frihed, straffes med Fseng-

sel. Lov^V2l866.§211. (Kingos tid) var en
Lovens Tid, og den personlige Frihed
skulde levnes saa lidt Plads, som muligt.
ACLHeiberg.Kingo. (1852). 76. personlig
myndig, myndighed, se myndig 3,

Myndighed 1.3. personlig overlast, se

Overlast 3.2. personlige tyng(d)er,
^y/". n. personel 1; nu næppe br.) om bor-
gernes pligter over for byen, bestaaende i,

at de selv, i egen person, skal deltage i dens
forsvar, udføre forsk, hverv olgn. Re.skr.

(MR.fyel771. borgerlige og Byens Tyn-
ger, kan man inddeele i personlige, som
bestaae i at giøre Noget, og reelle, som

præsteres ved at give ^oget. Nørreg.Fri-
vatr.1.336. personlig vold, (fysisk) vold

øvet mod ens person. Den, som overfalder
en Anden med Hug og Slag eller anden
personlig YoXå.Lov^V^1866.§200. Goos.L59.

2) til Person 4. 2.l) som angaar ell. er

karakteristisk for den enkelte, er udtryk for
den enkeltes væsen ell. ejendommelighed; in-
dividuel; subjektiv. Moth.F66. lad dig

10 indtage af hendes sande, bestandige o^
personlige Fuldkommenheder. Eilsch.Phtl

Anm.20. De sagde, at Steen Sture for sine
personlige Interesser opoffrede Rigets Vel-
færd. Allen. 1. 134. adskillige Digte, ikke
meget pilne men personlige og friske.

NMøll. VLitt.IIL445. Den unge Pige havde
valgt personligt, som et Naturbarn: Man-
den var smuk.JørgenNiels.DH.6 9. Jeg maa
tilføje . . at jeg kun udtaler min person-

20 lige Mening om Spørgsmaalet. BerlTid.^^/9

1934.Aft.5.sp.3. personlig kultur, se

Kultur 3.2.
II

det personlige liv, (jf.
Liv 2.9; især flos.) aet indre liv, menneskets
selv, som grundlag ell. udtryk for personlig-

heden. FM0ll.II.447. prøve en overleveret
. . Livsanskuelses Forhold til det personlige
Liv i vore Dage. Hø/fd.E.^254. jf.: den per-
sonlige Existents. Xier/i;.y/.^58. den per-
sonlige sandhed, (filos.) om tankens

30 overensstemmelse med personligheden. FMøll.
11.440. Høffd.E.*253. personlig udøde-
lighed, (relig.) form for udødelighed, hvor-
under jeg-bevidstheden bevares, den kriste-

lige Tro paa den personlige Udødelighed.
FM0II.U.2OL SaUXIX.30.

I)
i forb. som

jeg personlig, jeg efter min individuelle

smag, mening olgn.; jeg for min del, for min
person, jeg personlig foretrækker whisky
for kognak

j 2.2) om fjendskab, udtalelser

40 olgn.: som har en bestemt person til

genstand; som er rettet mod, sigter
til en enkelt person ell. hans private
forhold. Dadlen . . lignede (snarere) et

personligt Had end en ædel Uvillie over
det Slette. Hauch.II.91. Personlige For-
nærmelser. VSO. Hvor personlig og hade-
fuld er ikke . . Tidsskrifters og Avisers
Tone overfor (Disraeli). Brandes.lX.511. en
satirisk, antisocialdemokratisk Revue med

50 et voldsomt personligt Angreb. BerlTid.
^^U1934.M.7.sp.5. || om person, til sidst blev
han personlig. DÆfi. || som adv. der fin-

des ikke et Ord deri (0: i brevet), som
kan støde hende i^erson]\gen.FAB.eib.(Fru
Eeib.HG.396). udtale sig personligt. DÆfi".

3) til Ferson 6, som hører til, angaar
en bestemt enkelt person i modsætn.iil
(alle) andre ell. en stand, institution olgn.;

især om rettigheder og pligter, privilegier,

60 økonomiske værdier olgn. : som tilhører, paa-
hviler en privat; ofte (jur., polit.) i mer ell.

mindre faste forb.; ogs. ^j/". overpersonligj;
som er karakteristisk for, hører til menne-
sket som fornuftvæsen (især i modsætn. til

dyr, ting ell. forhold), den personlige Adel,
hvis adelige Fortrin ikke gaae paa deres
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Afkom. Nørreg.Naturr.409. Uden for For-
muefællesskabet (mellem ægtefæller) ere

ikke blot personlige Rettigheder . . saa-

som Forfatterrettigheder og lignende Ret-
tigheder. LovNr.75y4l899.§18. Ved Kabi-
netsregering forstaas, at Regenten selv-

stændig afgør Sagerne med Bistand af sine

personlige Raadgivere.i7o/i8S/eew8/r./SC7.^55.

personlige E\ende\e.Ludv. (gesandtens) per-
sonlige Livvagt (vil) blive forstærket. Pol. lO

^/iol934.1.sp.6. personlig anseelse, se

Anseelse 3. personligt ansvar, se u.

Ansvar 3.8. personlig kapellan, (l.hr.)

personel kapellan, i ordspil m. Kapellan 2:

jeg er vis paa. Præster gør deres til at

de altid sidder med saa store Familjer,
og at de lider det godt; ellers skulde der
da være Nogen der hjalp dem med den
Gren af Embedet. Kan hænde sig det er
det de holder disse her personlige Kapel- 20

låner til sommetider. JTTVews.iV^ir^S. per-
sonlig konto, se Konto 1. personligt
privilegium, (jf. u. II. personel S) pri-
vilegium, som ikke kan sælges ell. gaa i arv.

SaUXIX.570. personlig skat, 07- ^-H.
personel 3, Personalskat^ skat, der udeluk-
kende har skatteyderens person ell. personlige

forhold til forudsætning. lMakk.10.29. Sal.''

XXI.520. personligt tillæg, spec.(emb.)
om løntillæg, der gives til en enkelt embeds- 30

mand, men ikke til de øvrige embedsmænd i

samme stilling. Lov^ysl856.§l. LovNr.394
^Vel919.§2.

II
(sprogv.:) En særlig kategori

femininum findes ikke (paa hittitisk), der
skelnes kun mellem personligt og uper-
sonligt køn (genre animé og genre ina-

nimé). StSprO.Nr.163.33.
4) til Person 6. 4.1) (til Person 6.1; relig.

og teol.) om guddommeligt væsen, gudsbegreb;
dels

(^J/*.
personificere 1 slutn): som tillæg- 40

ges menneskelige (spec. aandelige ell. etiske)

egenskaber; dels (jf. inkarnere l.ij om Kristi

fremtræden som menneske, vi see (i Kri-
stus) den personlige Aabenbarelse af det
verdensfuldendende Princip. Mart.Dogm.
289. den personlige Gud kan ikke finde sin

fuldkomne Aabenbaringsform i Væsener,
der kun ere selvløse Gjennemgangspunc-
teT.8mst.540. JLange.MF.152. 4.2) (gram.)
til Person 6.3: om kategorier, som tjener SQ

til at udtrykke forskellen mellem de
tre personer (6.3); spec. om en klasse af
pronominer: de personlige pronomi-
ner, stedordeZZ.henvisningsord. J-8a-
den.Gram.109. Rask.III.272. Mikkels.Sprogl
S.52.

II
{ænyd.d.s. (DGrammat.II.376.IlI.

176)) om verbum: som kan forbindes med
subjekt i enhver af de tre personer (mods.
upersonlig j. JBaden. Gram. 117. I over-
ført Betydning kunne mange af disse (0: 60

upersonlige) Udsagnsord ogsaa bruges ^ex-
sonUgt.Mikkels.Sprogl.354. \\ i videre anv.,

om sætning (konstruktion) , hvis verbum er

personligt ell. har et (egentligt) subjekt, en
Sætning med Subjekt (en personlig Kon-
struktion). 5<Md«erI)a/iZerwj?.i5^.

Qp personligr-gøre, v. [3] [-igo-'ra]

vbs. -else (s. d.). {dannet som overs, af per-
sonificere; jf. legemliggøre) 1) d.s.s. per-
sonificere 1. Brandes.!1.13(se u. personi-
ficere 1). Det synes dog som om de
vendiske Guder snarere vare Udtryk for

fysiske Fænomener og Naturmagter, end
at moralske Egenskaber vare personlig-
gjorte i dem. DanmRigHiHt.1.600. 2) d. s. s.

personificere 2. Man træffer nu og da en
Mand eller Kvinde, der ligesom person-
liggør denne russiske Jord — en Natur,
der er aaben, rig . . modtagelig, brandes.
X.324. hvor var det sandt, at hun var
eet med al Livets Skjønhed, at Naturens
Herlighed i hende var personliggjort. Jafe

Knu.A.36. CP -gorelse, en. T-igo-'ralsa]

1) [3] d. s. 8. Personifikation 1. JÉaden.FrO.
(u. Personification^. Man er tilbøielig til

i (Prometheus) at see Personliggjørelsen af

den frie Menneskeaand. Goldschm.BlS.IV.
288. den Personliggøreise af Floderne,
som er saa hyppig i de oldslaviske Helte-
sange. Brandes.X.426. 2) [3] (1. br.) d. s. s.

Personifikation 2. Scott og Moore . . staar

som digteriske Personliggørelser af Skot-
land og Irlsind. Brandes. V. 274. for vide
Kredse af vort Samfund . . stod (han) som
Personliggørelsen af . . redelig Samfunds-
v\\]ie. DagNyh.^ynl912.1.sp.3. 3) (sj.) det

at gøre et forhold mere personligt (2.i); in-

derliggørelse. Pietismen . . betegnede et

stort Fremskridt i Retning af Personlig-
gørelse. Brandes.XII.238.
Personlighed, en. [pBr'so-'nli|he'5]

ftt. (i bet. 3 og 6) -er. (ænyd. d. s., glda. per-
sonelighet (Suso.2.176), <y. personlichkeit
(mht. personlicheit^)

1) (jf. bet. 4:.i) CP til personlig 3: det at
være' et personligt væsen, en person
(5); eksistens som person. Eilsch.Term.

38. Karen 1 er du ikke det samme Væ-
sen — det samme Guds Menneske, hvil-

ket du var her? Er du ikke med vedvarig
Personlighed gangen over i din den her-
ligereVerden ? Rothe.KB.U . Historisk Per-
sonlighed er tillagt hin tragiske Sagnhelt
(0: Ahasverus) i MaXhæus Paris's engelske
Bistoiie.Ing.RSE.VI.vi. Slaver fandtes,

og de vare kun Ting . . Ligeledes var —
i alt Fald i lange Tider — Personlighed
nægtet den iTemmede.JohsSteenstr.SU.33.

2) <iZ personlig 2(i): egenskaber, der gi-

ver en person hans individuelle (sær)-
præg; især om særpræget væsen, der grunder
sig paa værdifulde egenskaber, en udviklet

karakter olgn. Personligheden skal gjøres
gjældende. jØrs<.JX79. PMøll.II.448. min
hele Personlighed og Optræden var hen-
de høist hesyvLdeT\\g.BCAnd.XI.37. dette

uforklarlige, som man kalder Personlig-
hed, det medfødte og tillevede, der ska-

ber sig selv en YoTmTBlaum.Sk.l32. Det er

let at se, hvordan den folkelige Fortællers
diskrete Personlighed i de senere Historier

afløses af et mere og mere fordringsfuldt

46*
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;ieg.Rubow.nCA.167.\\(jf.peTsonUg 1; l.br.)

ydre fremtoning; skikkelse; person (3).

hans skjønne Personlighed og store sel-

skabelige Talenter havde aabnet ham Ad-
gang tilde . . meest udsøgte Kredse. Winth.

VIII.140. hendes ikke mindre end tække-
lige VeTS0Ti\ig\ieå.BUs8MEJ.122. jf.Fer-
son 1: Udenfor Scenen havde jeg aldrig

seet ham (o: en skuespiller) og paa den i

saamange Personligheder . . at jeg kun
havde en meget uklar Forestilling om
hans egen. Oversk.L.227. || (1. br.) uegl., om
tings eU. forholds særpræg. Lybeck er i ad-
skillige Henseender en meget mærkelig
Stad, som overalt de Stæder, der have
en egen Personlighed, i mine Tanker ere.

Bagges.L.I.Ob. || hertil (især iD ) ssgr.som Per-
sonligheds-krav, -lære (Kierkegaards Per-
sonlighedslære. VilhAnd.Litt.IV.340), -prin-

cip (Hø/fd.EMS), -præg (ogs. m. h. t. (hus)-

dyr: LandbO.111.790), -præget, -spaltning

(Tilsk.1935.1.208), -stræben ofl.

3) bet. 2 brugt i konkr.bet, om menne-
ske, der besidder en personlighed (2);

person med særpræget væsen, karakter; ogs.

undertiden (jf. Person 5.s) om betydelig,

fremstaaende
,
fornem person ell. brugt som

et finere, højtideligere udtr. end Person (5).

Saalænge (Baggesen) ikke blev bidsk og
forbittret, var han en høist interessant, be-
hagelig PeTson\igheå.Oehl.Er.III.75. den
høitstaaende Personlighed, hvis Fødsels-
dag vi her skulle høitideligholde. Hauch.
Tale.3. (digteren maa ikke) hæve eller rense
en historisk Personlighed, hvis han der-
ved vilde komme til at skamskænde en
anden betydelig historisk Personlighed.
Brandes.I.405. en offenlig Personlighed.
smst.XlII.507. Saa haardt han ogsaa har
staaet min Mand imod, har vi dog altid

erkendt, at han var en Personlighed. Pont.
A.18. (han er) en helstøbt (s.d.)y stærk, ud-
præget personlighed olgn.

|| (jf. Person 5.4,

Personage 2; 1. br.) brugt som respektløs ell.

nedsæt, personbetegnelse, disse Mænd eller

Kvinder, gennemgaaende ganske almin-
delige, flere af dem højst tarvelige Per-
sonligheder. Drachm.F.II.205.

4) til personlig 4. 4.1) (jf. bet. 3j til per-
sonlig 4.i: et overnaturligt væsens frem-
træden som person, i personlig skik-
kelse. Spørgsmaalet om Englenes Person-
lighed maa besvares paa forskjellig Maade.
Mart.Dogm.156. Troen paa Djævelens Per-
sonlighed er et aabent SpørgsmaaLSc/iawf?.
UM.69.\\ spec. (teol.) dels om den treenige
guddom, dels om Kristi fremtræden
som menneske. C hristi Menneskelige Na-
tur, som ikke selv har Personlighed .

.

maatte nødvendigen bestaae ved Sønnens
Guddommelige Personlighed. OGuldb.AT.
153. (gud) aabenbarer sig i trefoldig Per-
sonlighed som Fader, Søn og Aand. Mart.
Dogm.127. den upersonlige Guddom, der
i Christo vinder Personlighed, smsf.5-25.

4.2) (jf. Ferson 6.2; fagl., sjT) om institu-

tion, der er i besiddelse af rettigheder
ell. egenskaber som det enkelte indi-
vid, (staten) er en ad kunstig Vej frem-
bragt Personlighed. Joh8Steen8tr.SU.73.

6) CJ/". personlig 2.2> det at tage per-
sonlige hensyn ell. (især) at lade per-
sonlig uvilje komme til udtryk, liden-

skabelig stump Personlighed, har intet at

giøre i Kunstens Rige, skylder Kunstne-
10 ren intet Forsvar. Oehl.ND.xii. Sagen imel-
lem os vil blive forhandlet uden al Fer-
sonVigheå. Myn8t.BlS.V.4l2. I denne Kreds
blev der fortalt uden Nag, afhandlet og
modsagt uden Personlighed. CBemh.NF.
1.235.

II (jf. Personalia 2; nu især i flt.) om
ondsindede angreb paa en person; be-

mærkninger om ell. hentydninger til ens
personlige egenskaber ell. forhold, in-

gen mellem vore Skribenter har (været)

20 renere for . . Personligheder og Beedsk-
heå. Bahb.Tilsk.1798.749. Heller ikke er

det en Personlighed mod ham, naar jeg
siger, at hans Egoisme maa have „naaet
en fast utrolig Høide''. Heib.Pros.IV.l 13.

(han) var berømt for at kunne sige Per-
sonligheder og Giftigheder med bar Bi-
belsprog. Bergstedt.J.121. Ingen Antydnin-
ger heri Ingen Personligheder mod den
fraværende Y)B.me\Fallada.B.365.

30 Per$4on-li8te9 en. (jf. -register^ liste

over personer(s navne); spec. (jf. Person 2;

teat): fortegnelse over personerne, rollerne, i

et skuespil (undertiden m. tilføjelse af de

skuespillere, der udfører rollerne). Nystrøm.
K0.98. -las, adj. [4] (s:).) blottet for per-

sonlighed; upersonlig; ubetydelig, dette . .

ganske personløse Pigebarn. JFJews.ZM.
43. Tvivlen er tristere end Døden, fordi
den er personløs, et Ingenting, et Hul. sa.

40 SS.133. -navn, et. (sj. Persons-, NMPet.
Afh.I.175. Kok.DF8pr.I.200). 07- Menne-
skenavn; især sprogv.). 1) (j/. Navn l.i; nu
sj.) ord (substantiv), der betegner person.

Almindelige Personnavne, ved hvilke ikke
tages Hensyn til, om det er Mand eller

Qvinde, ere Maseuliner, f. Ex. hostis. Mativ.
LatSprogU21. 2) (jf.Nsivnl.2) egennavn, der

bæres af en person; undertiden spec. om for-

navn. Annal.1863.257. Olddanske Person-
50 navne. OlufNiels.(bogtiteU883). JohsSteen-

str.MK.4. -post, en. (foræld.) befordring

af personer v. hj. af postvogne; ogs. om, selve

postvognen. Davids.KK.21. Anordn.Nr.l79
y31888.IV.§1. -register, et. (jf. -liste;

alfabetisk fortegnelse over personers navne.
Oversk. DS. 1.268. KrErsl.Bep.IV.285. \\

spec. (emb., nu sj.) om folkeregister. Bek.Nr.
470^^61920. -ret, en. (jf. personernes ret

u. Person 5.2; jur.) den del af privatretten,

60 der særligt omhandler rets- og handleevne.

Kort Fremstilling af Den danske Person-
ret. Deuntz. (bogtitel. 1874). LovNr. 258^^6
1920.§l. -s-anseelse, en. se m. Anseelse 3.

© -skifte, et. spec: afsættelse fra og ny-
besættelse af stilling ell. embede. Qjel.Mi.357.

DanmBigHist. 1. 555. - skildrinfi^ , en.
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(æstet) d.s.8. -tegning, -s-navn, et. se Fer-
sonnsivn.-tesnin s;, en.[2]{æstet. IPHans.^
11.15. I Persontegningen er Modellerne .

.

gengivne uden nogen kunstnerisk Retou-
che. VilhAnd.Litt.1 V.81. -tog, et. (jærnb.)
tog til befordring af personer; nu især om
tog, som standser ved alle (ell. de fleste) statio-

ner. OpfB.U.24. JernbaneT.'''/il934.3.8p.3.

-vos^n, en. 1) (jærnb.) jærnbanevogn til

befordring af personer. OpfB.^11.77. DSB.
Matr.1.9. 2) automobil til kørsel med per-
soner. Madelung.GM.71.

I. Perspektiv, et ell (nu kun i bet. 2
og undertiden 3.ij en. [pBrsbæg'ti-v] flt.-er

ell. (sj.) -e (AWHauch.(1799).341). (ænyd.
d. s. (i bet. 1), ty. perspektiv, n. (i bet. 1),

perspektive, f. (i oet. 2), eng. perspective,

fr. perspective; af mlat. perspectivus (se

II. perspektivj, jf. mlat. (slts) perspectiva,
optik)

1) t om forsk, optiske apparater ell. indret-

ninger. I.l) om kikkert ell. forstørrel-
sesglas olgn. Den Tid skal . . komme, at
Mennesker ved Glas og Perspectiver skal
kunde see utallige Ting, som de nu ikke
see.JIolb.Plut.Il.l. Davids Perspectiv af
en Heste Tand uden Glas, som hånd ki-

gede efter Bersabea udi. Phønixb.TC.I.Nr.
10.5. Borrebye.TF.157. VSO. MO. 1.2)

perspektivkasse. A WHauch. (1 799). 341.
HCAnd.III.180.

2) (især fagl.) den kunst at afbilde en
række genstande paa en plan flade
saaledes, at de synes at have udstræk-
ning i rummet, ell. saaledes som de viser

sig for betragteren, set fra et bestemt syns-
punkt, m.h.t. størrelse, form, (indbyrdes) pla-

cering, afstand osv.; ogs.: perspektivlære.
det er giort i •peTspektit.Moth.P66. Com-
Eositionen og Persj)ectiven udi heele Ar-
eidet (o: et maleri) viiser en Prøve af

en riig Geme.Wiedewelt.T.25. CVNielsen.
Linearperspektiven.[1869].5. Hos Eckers-
berg kopierede han, arbejdede efter Mo-
del og gjorde Studier, som især gik ud
paa at vinde Herredømme over Perspek-
tiven. SigMull.B.33.

3) den maade, hvorpaa en række gen-
stande fremtræder for øjet, set fra et

bestemt synspunkt. 3.1) (især fagl.) i egl. bet.,

om virkeligt synsbillede: betragtning af en
række genstande fra et bestemt synspunkt,
udsigtspunkt, ell. den maade, hvorpaa gen-
standene i synsbilledet fremtræder i forhold
til hinanden; ogs.: udsigt, der viser et typisk

(dybt, til siderne begrænset) ell. smukt syns-
billede af denne art; perspektivisk (syns)'
billede, det Perspectiv, der falder igien-
nem den gandske Arcade, er eet af de
længste og herligste, som jeg mindes at

have seet i nogen Kirke. EPont.Atlas.II.
121. Dette maa sees i Perspectiv. 7S0.
et fint Taageslør, gjennem hvilket de
nærmeste Bygninger og Petri Kirkespir
fremragede . . med en Forstyrrelse af
det sædvanlige Perspektiv. Qold8chm.IV.

24. Dette Aars Udstilling virker som Hel-
hed roligere og smukkere end de tid-

ligere, navnlig saaledes som Hovedsa-
lene ses i Perspektiven. Waw8c^er.('Po/.

2

V«
1928.9.sp.l). de lange Alléer med de dybe
VeTspékti\eT.NatTid.''liol920.Aft.l.sp.5.Z.2)
d overf., om syn, udsigt over en række
(især historiske) forhold ell. blik tilbage ell.

frem i tiden, hvormed man ser forholdene
10 fremtræde i deres rette indbyrdes forhold

og sammenhæng; tidligere ogs.: udsigt til,

haab om noget kommende, om Carl Gu-
stav end ikke udtrykkelig har tilladt (sine

soldater) at plyndre, saa har han dog i

Perspectiven vist dem en umaadelig Sum
Penge til Belønning, af den Brandskat,
man vilde paalægge Kjøbenhavn.iV^t/^rw^.
Efterretn. om Fr.111.(1817).191. Naar der er
en ny Patient i Perspectiv (o: udsigt til

20 en ny patient) ^ kan de Herrer (doktorer)

skynde sig. Erz.XV.190. Jeg har som Hi-
storiker mere Sans for Længden, Perspek-
tivet (et af mine indgroede Vaneord) end
for Bredden, den samtidige Situation. Vilh

And.FM.241. først Udviklingslæren . . gav
det rette Perspektiv for saadanne Iagt-
tagelser og Studier. Steensby.Geogr.l7. jf.:
*(jeg) skued gjennem Fremtidsperspec-
tivet

I
Et Fredens H}em.PalM.IV.318.

30 JulPet.L.294.

4) t d. s. s. Perspektivsnekke. vAph.Nath
1.443.

II. perspektiv, adj. [pBrsbæg'ti?v]

{ænyd. d. s.; fra fr. perspectif, af mlat. per-
spectivus, til i(a<. per-spicere, se igennem;

yf. I. Perspektiv; fagl.) d. s. s. perspekti-
visk (1). Leth.(1800). den perspektive An-
ordning (i et billede). OpfB.^111.229. per-
spektive Fænomener. KMads.JM.13.

40 Perspektiv-billede, et. [I.I.2] (for-

æld.) billede, som ses i en per^pektivkasse.

Meyer. VilhAnd.DL.17. perspektivisk,
adj. [pBrsbæg'ti'vis^] intk. og adv. d. s. ell,

(si.) -t (Hetsch.PerspectivensStudium.(1839).

2). {ty. perspektivisch; til I. Perspektiv;

jf. II. perspektiv; især CP ell. fagl.) som hø-
rer til, angaar ell. viser perspektiv.
1) til I. Perspektiv 2. Instrument til at teg-

ne noget Perspectivisk.LTid.i7^4.760. den
50 perspektiviske Skyggelære. Meldahl&PJo-

hansen.Det kgl.Akademi forde skjønneKunster.
(1904). cxiv. 2) til I. Perspektiv 3.i. per-
spectiviske Landskaber. Bagges.DV. VI 11.

306. „staae disse Træer ikke paa den
rette Plads?" — „Jo, de gjør vistnok Ud-
sigten mere perspektivisk.**jro8/r.£i^.J7.4.

BavebrL.m.208. 3) til I. Perspektiv 3.2.

I Modsætning til denne bagudvendte, per-
spektiviske Bevidsthed vil Johs.V. Jensen

60 lære sin Samtid at føle og handle side-

læns, p\2int.VilhAnd.FM.85. Perspektiv-
kammer, et. [I.I.2] (jf.-ssil; foræld.) i best.

f., om sal i det kongelige kunstkammer med
perspektivkasser, perspektiviske malerier olgn.

EPont.Atlas.II.158. BerLiisb.Kunstkamme-
ret.(1897).110. -kasse, en. [LI.2] (jf. Kig-
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kasse; foræld.) kasse med et ell. flere glas,

hvorigennem man ser forskellige billeder for-

størrede og perspektiviske. PAHeib.US.610.
En gammel Mand med en Perspectivkasse.
OeM.SH.50. Davids.KK.119. -lære, en.

(fagl.) læren om (reglerne for) frembringelsen

af perspektiv (2). Hetsch.PerspectivensStu-

dium.(1839).l. Perspektiv- og Skyggelæ-
ren.Meldahl&PJohansen.Det kgl.Akademi for
deskjønneKunster.(1904).cxiii. f -mal-
(ii)ing:, en. [1.2, 3.i] (jf. -tegning) perspek-

tivisk maleri; især: maleri, som viser dybt
perspektiv (3.i). en stor Spise-Sal, ziret i

Særdeleshed ved kunstige Perspectiv-Mal-
ninger. EPont.Atlas.II.26é. -sal, en. [I.I.2]

d. s. s. -kammer. BerLiisb. Kunstkammeret.
(1897). 109. 187. SaU XIV. 920. -skele,
en. [1.2] (fagl.) (afdeling af kunstakademi,
hvor der gives) undervisning i perspektivlære.

Hetsch. PerspectivensStudium.(1839).l. Mel-
dahl&PJohansen.Detkgl.Akademifordeskjøn-
neKunster.(1904).cxiii. -sneg:! (Sal.XIV.
327) ell. -snekke, en. (til (1. Perspektiv
3.1 ell.) II. perspektiv; jf. I. Perspektiv 4;
zool.) slægt af havsnegle. Solarium, med lav

kegleformet skal og dyb og meget aaben navle
(der giver et perspektivisk indtryk); især om
arten S.perspectivum. Cuvier.Dyrhist.il.33.
Fedders.S.I.118. -tei^nin;^, en. [1.2] (jf.
-mal(n)ing; fagl.) tegning i overensstemmelse
med perspektivlærens regler. Hetsch.Perspec-
tivensStudium.(1839).18. C VNielsen.Leonar-
do daVinci.(1897).72.

I. Pert, en. (ogs. Perdj. f,t. -er. {glda.

d.s.; fra mnt. pert (jf. hty.^ferd);jf. II.Pert
samt Lejepert; nu kun dial.; jf.: „bruges
endnu spøgende i Talespr." ievin.) hest.

Men, som sidder paa dens Ryg,
|
Kan

aldrig finde Perten styg. NTBruun.Bac-
chu8ogComus.I.(1814).117. *Hvad var Stad-
sen værd,

I
Alle Verdens Kudske

j
Og den

bedste Perd,
|
Hvis vi maatte kjøre . .

|

UdenPidsk og uden Viås\iesnæTt.„ Detgode
Sindelags" Viser.(1864).19. || om hoppe. Feilb.

(u. perd^,
II

(nedsæt.) om stædig hest. „du
faar ikke Hasan (o: en hest) gennem Spring-
gaarden" . . „Om jeg saa skal løfte Perten
mellem Schenklerne over Forhindringer-
ne, den skal igennem..**Bosenkrantz.Junkerne
fra Lindenborg.(1923).11. OrdbS.(Lolland).

II. Pert, en. [pæ'r^Z] flt. -er. {fra mnt.
pert ell. glholl. pert (holl. paardj; egl. sa.

ord som I. Pert; jf. Hest 3.7, Pertline 2) ^
tov, der hænger i en bugt under raaen (ell.

under klyverbommen
; jf. Klyverpert^, og

hvorpaa matroserne staar under arbejdet med
sejlene; trædetov. SøLex.(1808). Funch.
MarO. 11.142. Så blev da endelig også
overmærssejlet gjort fast . . han så på de
to deroppe (o: paa mærsraaen). Han syn-
tes, de stod i perterne meget mere skø-
desløst end ellers. NMøll.H.7 7. KuskJens.
Søm.156.

III. Pert, en. (sj. Pjert, Pjært;. flt. -er.

{maaske sa. ord som bornh. pjårta, lille lys,

praas (Esp.259), skaansk perta (Bietz.173),

SV. dial. pert(a) ; ell. besl. m. Pirris (Pers)
og de derunder nævnte ord; gldgs. ell. dial.)

1) barn ell. dyr, som er lille afvækst,
ell. (især) som ikke vokser ell. trives; knort;
vantrivning, i Familier, hvor de har
faaet syv Pigebørn paa Rad, helmer de
ikke, før de har faaet en lille vindøjet
Pjert af en Dreng til sidst. EdvLehm.(ISfat
Tid.'y9l927. M.11.8P.3). OrdbS.(Sjælland,

10 Fyn, Lolland- Falster). 2) brugt som ned-
sæt, personbetegnelse, ofte m. ret ube-
stemtbet. MDL.424. HjælpeO. AKristensen.
Fynboer.(1901).30. Skal den Pjært virke-
lig have Lov at raade over dig? Borre-
gaard.VL.II.30. jf.: saadan enProvins-
pjært, der endnu hverken er vokset fra
Stuearrest eller Klø.smst.1.92. || ofte som
2. led i ssgr. (særlig alm. i fynsk) ; som eks-

empler kan nævnes (jf. Luskepert u. Luske-;
20 se i øvrigt DF.1931.11. Flemløse.122): Fros-

sen-, Gnav-, Kræsen-, Muggen-, Sjuske-
pert.

pertentlig;, adj. [p^r'tæn'dli] (f per-

tentelig. Høm. Moral. II. 25. Blich.(1920).
XVI.70. VSO. — dial. pa(r)tentelig. Moth.
P33. Esp.461. OrdbS.(Lolland-Falster). —
dial. endvidere i mange omdannede former,
se Feilb.). {ænyd. pertentelig, no. dial. per-
dentelig, SV. dial. predåntlig (jf. sv. pru-

30 dentlig7, nt. petint(lich); vistnok til f per-
tin en t, nøjagtig, pertentlig (SamlDanske
Vers.^X.440. Moth.P66. Rostgaard.Lex.P
43c), jf. holl. pertinentelijk, paa behørig vis,

punktligt, nøjagtigt, pertinent, behørig, fra
fr. pertinent, passende, behørig (sml. imper-
tinent^) meget ell. overdrevent (pedantisk,
unødvendigt) nøjagtig, nøjeregnende, omhyg-
gelig, paapassende, især m. h. t. orden, pro-
perhed ell. sømmelighed; pillen; sippet;

^tidligere ogs.: meget sirlig, pyntelig, sart,

lille og fin, lækker olgn. (Moth.P33. *Jeg
af de skiønne Hiorte-laar . .

|
Selv lagde

mine giester for, | Pertentelige stykker.
Sort.(SamlDanskeVers.^V1.205)). *Der han
nu kom, med viide Klæder,

|
med pud-

dret Haar, pertentlig G2ing.Beenb.Il.378.
*Ulla kan godt være fornem og fiin . .

|

Dandse pertentlig og nippe til Viin. Heib.
Poet.VII.405. hun havde været noget for

50 pertentlig; hvad der udførtes for hende,
vilde hun have meget nøiagtigt, og hun
var . . overmaade renfærdig. Goldschm.He-
der. 140. Molbechs Stil var varm, livlig

og ret skjøn, men dog for pertentlig og
kancelliagtig.Jo/iSiS^eews^r.IfZ).^09. jf. : (støv-

sugeren) suger og synger (under hovedren-
gøringen) og Pertentligpeter tager ra-

sende sin Hat og Stok og gaar ud i Byen.
BerlTid.''Nzl925.Aft.2.sp.5. \\ hertil Pertent-

60 lighed. Moth.P66. Levin. DagNyh.^V1^1911.
A.2.sp.2.

pertet, adj. (vel omdannelse af tertet,

tærtet under paavirkn. af (III. Pert,) per-
tentlig og maaske no. dial. perten, kræsen,

snerpet; sj.) snerpet; sippet. Dengang
var en Brud endnu saa ærbar, at hun
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ikke viste sin Hals og sine Arme frem i

Kirken; men paa den anden Side vir-

kede det dog ogsaa for pertet med tæt
Flip og Ærmer. Tiden8Kvinder}'^U1931.16.

j/". P e r t e th e d. Sick.HÆ.49.
Pert-line, en. ['pæ'rd-] {ænyd. d. s.;

fra holL peerd(e)lijn (nu alm. paarde(n)-
iijn^, vist egl. (til I. Pert^ om line, hvormed
heste trak fartøjer i kanaler, paa floder olgn.)

1) ^l^ mellemsvært kabelslaaet tov, der bruges

til forhaling ell. fortøjning af skib. Søkrigs

A.(1752).§198. KuskJens.Søm.4. 2) (ikke i

fagl. sprog) d. s. s. II. Pert. Pol}'U1902.2.
8p.3. Skjoldb.EF.161.
Pertyr-kættingj (Harboe.MarO.) ell.

(især) -line, en. [pBr'ty'r-] (\ Pertur-. Sø-
krigsA.(1752).§485. t Partur-, Partyr-linie.

vAph.(1759)). {ty. pertur-, porteurleine,
holl. portuurlijn, 1. led fra fr. porteur, bæ-
rer) ^ kæde ell. tov, hvori ankeret hænger
under kranbjælken. SøLex.(1808). Kusk
Jens.Søm.228.
pervers, adj. [pBr'vBrs] intk. og adv.

-t ell. (I br.) d.s. (Tilsk.19i9.L286). (fra fr.

pervers, af lat. perversus, perf. part. af
pervertere (se pervertere^; især 03 ell. fagl.)

forkert; urigtig; vrang; især: som af-

viger fra det naturlige ell. normale paa en

usund ell. sygelig (patologisk) maade; una-
turlig; abnorm; spec: unaturlig, syge-
lig m. h. t. det seksuelle. JBaden.FrO.
Der blev (paa 'porcelænsfabrikken) lavet .

.

Grupper af . . obscøn, ja pervers Natur.
Bergs.FD.37. (patienten havde) perverse
Organfornemmelser. Saaledes nar hun
flere Gange erklæret, at hun ingen Ho-
ved havde eller at det var sat forkert paa.
KFont.Fsychiatr.1.36. Hvad Strømper skul-

de han tage på? Han lagde flere Par frem.
Hvide Strømper? Nej, det var en pervers
OverklaLSsemoåe.TomKrist.LA.23. Lille Pi-

ge myrdet under grufulde Omstændighe-
der af pervers Bamdit. £er8.G.263. Per-
versitet, en. [pBrv^rsi'te'd] flt. -er. {fra
^r. perversité, a/' 7a^. perversitas, til per-
versus, se pervers; © ell. fagl.) det at
være pervers; ogs. om forhold, egenskab,

handling olgn., der vidner om, er udtryk for
perverse tilbøjeligheder ell. pervers tankegang.
JBaden.FrO. han er . . moralsk ødelagt
og forfalden til kønslige Perversiteter.
Ekstrabl.^yi2l906.3.sp.4. NMøll.YLitt.III.
739. et Bordel (i Pompeji) med Billeder
af uovertræffelig Perversitet og Svinsk-
hed. KMunk. Vedersø -Jerusalem. (1934). 66.

pervertere, v. [pBrvBr'te'ra] -ede ell.

(1. br.) -te. {fra fr. pervertir, fordreje, for-

dærve, a/" kf. per-vertere, egl.: vende om,
kaste omkuld; 03 ell. fagl.) vende i en forkert

retning; især i part. perverteret brugt

som adj.: (som er blevet) abnorm ell. (spec.)

pervers. JBaden.FrO. en Følelse, der paa
alle Maader var perverteret og afstumpet.
HarNiels.TT.ni.l29. (patienternes) drifts-

liv viser sig ofte at være perverteret Fi^^o
Christiansen. Chr. YIFs sindssygdom. (1906).

64. (han var ingen) neroagtig Vellystning,
det perverterede frastødte ham. Jørgen
Niels. VU.141.
Peryk, en. se Paryk.
Pes, en ell. (i bet. S) et (OrdbS.(Lol-

land)), (i bet. 1 og S ogs. Pejs. JHSmidth
Ords. 110. Feilb. OrdbS.(sjæll.). se ogs. u.

bet. 1 slutn.). {no. dial. pis(e), pist, tynd,
svag person, sv. dial. pese, dreng, påis, (oblik.)

10 \){su, pige, jf.jy. pissel, spinkel person, dial.

peset, svag, tynd (Kværnd. OrdbS. (Fal-
ster)), wo. pisen, d. s., sv. diaZ. pisla, være
halvsyg; muligvis besl. m. no. dial. pista, pibe,

klynke; jf. Pirris, Pus; dial.) I) om person
ell. dyr; især: lille ell. tynd person; ogs.

spec. om dreng, som ikke duer til noget.

JHSmidth. Ords. 110. FrGrundtv. LK. 87.

Kværnd. OrdbS.(sjæll.). || især (nedsæt, ell.

spøg.) om (i tiltale til) ung mand ell. dreng.
20 „Hold Kæft, din Pejsl" sagde (pigen) og

slog ham over Fingrene. — „Æ du muk-
ken, Hanne?" spurgte Drengen. Wied. Si/-

huetter.(1891).135. sa.Da.l32.
||

(sj.) om
ung pige. sa.S.220. || om lille barn. sa.TJ.

143.
II
om vantreven kalv. OrdbS.(Falster).

2) om ting, navnlig om (dele af) planter,
som er tynde og svage. Kværnd. jf.: Han
havde nok en Kjæp med sig, men det
var kun en Fees.smst. 3) i /br6. ikke, al-

30drigenpejs, ikke en smule; ikke det mind-
ste. Esp.462. OrdbS.(Lolland, Falster).

Pesel, en. se Pisel.

Pessimisme, en. [pæsi'mismaJftPes-
slmismus. Meyer.^). {ty. pessimismus, eng.

/"r. pessimism(e); dannet af Za<. pessimus,
værst; især tU) egl. (filos.): den af Schopen-
hauer og Hartmann forkyndte lære, if. hvil-

ken tilværelsen i sit inderste er slet; (livs)-

anskuelse, opfattelse, der gaar ud paa, at

40 forholdene (i al alm. ell. i en enkelt situation)

vil udvikle sig i daarlig retning ell. ikke rum-
mer mulighed for bedring; mørksyn (mods.
Optimismej. Brandes.XIV.149. der har
hersket pessimisme paa børsen

| Pessi-
mist, en. [pæsi'misd] flt. -er. (især Q))
egl. (filos.): tilhænger af pessimismen som
livsanskuelse; i videre anv., om person,
hvis opfattelse (af alle ell. visse forhold)
er præget af pessimisme; person, som

50 ser mørkt paa tilværelsen ell. paa en
situation (mods. Optimist/ Meyer.^ Bran-
des.XIV.150. pessimistisk, adj. [pæsi-
'misdis^] (især fD) adj. til Pessimisme og
Pessimist. Brandes. É. 16. han saa ret
pessimistisk paa det hele. BerlTid.^^lx\1934.
M.9.sp.4.

Pest, en. [pæsd] flt. (1. br.) -er (Thurah.
B.140. Levin. BornholmsTidende.^^hl927.
2.sp.8) ell. (nu næppe br.) -e (Holb.Qvægs.

60 386. sa.Ep.n.l36). {ænyd., ty. d. s.; fra fr.

peste, af lat. pestis; J/". Pestilens) 1) (smit-
som) sygdom med stor dødelighed, som
angriber mennesker og dyr (jf. Bi-, Hønse-,
Kvægpest/- især (sml. Byldé-, Lungepest^:
en fra Orienten stammende epide-
misk sygdom, der dels fremkalder hævelse
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af lymfekirtlerne og hylder, dels angriber

lungerne; spec. (i hest. f.) om de store epide-

mier 1564-8, 1654 og navnlig 1710-12. „Dette
Huus er befænget —" — „Med Pest?" —
„Ach gid det var kun PestI Ney Herre!"
Éolb.Abrac.II.3. siden døde (han) i Pe-
sten. Ærehoe.63. *Pesten havde meiet |

Alt
det Levende hoTt.Winth.IIF.18. havde
jeg allerede . . slaget dig og dit Folk med
Pest (Chr.VI: pestilentse^, da havde du
været udslettet af Jorden. 2Mo8.9.15. Pe-
sten i BeTgsimo.JPJac.(1924).111.231. (Mo-
det) skal samle sig med al sin Edder og
Voer, saa sprøjter Syge og Pest ud af

Dyret med det ssnnme. Rist.J.244. i for-

bandelse: „Han sagde, at I fik vel vente
(med pengene).** — „Pest ramme ham, den
BetlerITVJae. Trold. 55.

\\ (jf. Pesttid; i

forb.i pestens tid(er). Moth.P69. Thu-
rah.B.72. EistMKbh.Il.429. \\ orientalsk
pest, se orientalsk 2. || den sorte pest,
(nu 1. br.) den sorte død (4.2). Moth.S621.
Eolb.Berg.il. PoUViil934.8.8p.l. i sam-
menligning (jf.ndf. 1.26 ff'.): *de dig skyer,
som du var den sorte Fest FrEorn.PM.
58.

II
hade, sky som (ell. værre end^ pe-

st(en) ell. f en pest. Jeg hader disse
unge Straten-Junckere som en Pest. Eolb.
JuT.138c. jeg skal herefter skye som en
Pest alle dem, der synes at være de
allerstørste Helgene. Kom Grønneg.IL274.
(jeg) hader som Pest slig Ustadighed.ifoZ&.
Breve.26. Ing.LB.II.92. *man skal afsky
Krig som Pesten. BerlTid.^yul934.M.7.sp.4.

2) (jf- Vandpest; især m) i hilledl. anv.
2.1) om hvad der har en skadelig ell.

fordærvelig virkning, ell. som vækker
afsky ell. lede. (især i forb. være en en
pest). Falst.0vid.121. *Græsk er mig Gift
og Pest. Ew.(1914).IL118. »Ægteskab er
Friheds Pest. Wess.253. „Danserinden" var
. . den solide Poul Møller en Pest. Bran-
des.IL183. En giftig Aande har trængt
sig ind og spredt moralsk Pest blandt
Folkene. JohsSteenstr. (UnivProgr.1900. IL
98). jf: *Der skal sættes Dæmning | For
denne lumre Munke pest fra Syden (o:

kristendommen). Oehl.IV.26. 2,2) om per-
son, som er skadelig, farlig, ell. som
vækker afsky, væmmelse. Tyrkerne ere
en Pest for det Menneskelige Kiøn. Eolb.
Eh.1.458. ApG.24.5(1819; se u. Pestilens
2.2^. Jeg skal sige Dem, en Kvinde af
deres Slags er en ren Pest for en lille By
som vor. Tandr.K.74.
Pest-, i ssgr. til Pest 1 ; fx. (foruden de

ndf. medtagne): Pest-amulet, -anordning,
-død (subst. og adj.), -epidemi, -fare, -for-

drivende, -forordning, -fri, -fyldt, -hospi-
tal, -hærget, -kirkegaard, -kur, -lazaret,

-middel, -ordning, -patient, -pulver, -smit-
tet, -syg, -sygdom, -syge, -sygehus, -til-

fælde, -aande, en. (jf. -luft; 1. br.) forpe-
stet, stinkende aande. S&B. -ag^tig;, adj. 1)

om sygdom olgn.: som minder om pest. Pestens
og de pestagtige Feeberes Virkninger.

LTid.1744.3. pestagtige Sygdomme. Ørsf.

11.141. D&E. 2) (l.hr.) om luft olgn.:forpe-
stet. NPWiwel.R.20. Luften i denne Skole-
stue maa have været pestagtig. Tilsk.1921.

1.385. -artet, adj. (ogs. -artig. Diogen
Laérts. Filos.Eist. I. ( overs. 1811 ).391 ). (nu
næppe br.) d. s. s. -agtig (1). Forordn.^1^1805.
§4. VSO. MO. -bacille, en. (fagl.) ba-
cille, som fremkalder pest. EistMKbh.IV.

10 434. -bakterie, en. (fagl.) d. s. Kold
Ro.Sporepl.22. -barber, en. (jf. -mester;
foræld.). Cit.l712.(KbhDipl.VIIL253). -be-
fængt, part. adj. (jf. -slagen; især CP^
befængt med pestsmitte; angrebet af pest.

Slange.ChrIV.513. »Forbandet være Du og
pestbefængt, |

Dit Aasyn skal man flye,

som den Spedalskes. Eauch.DV. III. 127.
Brande8.V.123. || i sammenligninger. Eeib.
Poet.VI.476. Hvad har jeg gjort Jer, siden

20 I flyer for mig, som var jeg en pestbe-
fængt? GyrXewcAe./S.J.6 7. -blegn, en. (jf.
-byld; nu sj.) materieblegn som følge af
pest. VSO. Kaper, -byld, en. {ænyd. pest-
bulde; J/". -karbunkel; med.) byld, foraar-
saget af pest. Moth.P69. EistMKbh.III.
597.

II (jf. Pest 2; nu sj.) hilledl. og i sam-
menligning, de smittende og fængende
Laster, der er værre end Pest-Bylder. Ar-
gus.l771.Nr.40.2. »Offentlige Fruentim-

30 mer,
|
Dem jeg Roms den aabne Skade,

|

Kræft og store Pestbyld kalder. PaZAf. 77.
261. -damp, en. (nu sj.) pestdunst, -luft.

hvilken lummervarm Pestdamp af levende
. . og død Uhumskhed (o: i Frankfurts
getto). Bagges. L.IL122. MO. -drager,
en. (jf. -mand; foræld.) person, som med-
virkede ved transporten af pestlig. den hule
Rumlen af Pestdragernes Vogne. Blich.

(1920).VII.20. EistMKbh.III.581.-å.nik»t^
40 en. (jf. -luft, -stank; 1. br.). S&B.

peste, V. [>pæsda] -ede. {holl. pesten;
<iZ Pest; j/. forpeste; sj.) ødelægge, dræbe
ved pest. (kun i forb. m. adv.). *skal det
(o: pesten) længe gaae saaledes fort, | saa
er snart hele Reden pestet bort (o: død
af pest). RudBay.EP.Il.58. det store For-
syn . . gav sig til at svovle dem ud og
peste dem ud og strø Smitstof for dem
(d: om pesten i Florens). SophClauss.UB.138.

50 Pest-eddike, en. (apot, foræld.) kryd-
dereddike, der tidligere anvendtes som des-

inficerende middel, dels til røgning af syge-

værelser, dels til at lugte til ell. tage i munden
som beskyttelse mod pest. Åpot.(1791).132.
Wendt.LM.114. FolkLægem.III.83.
Pestelens, en. se Pestilens.

Pest-flag, et. (sj.) karantæneflag paa
skib med pestsmitte. KMich.MT.135. -gift,
en. {ænyd. pestegift; jf. -stof; foræld.) d. s. s.

60 -smitstof. vAph.Nath. V1.599. VSO. Mansa.
Pestenl710.(1842).258. -helgen, en. se

Helgen 1. -hnle, en. usundt, forpestet

opholdssted. EistMKbh.III.579. Buchh.Su.
11.221.
Pest-hns, et. {ænyd. d. s.) hospital for

pestsmittede; spec. (foræld.) om stiftelse for
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pesismittede
,

fattige, svagelige og sindssyge,

der under navn af „Sankt Hans hospital"

ca. 1651 oprettedes paa Ladegaarden i Kbh,,

og som 1665 flyttedes til Vester Fælled. Beskr.

^VbITOI. TrapMI.332. Pesthns-iem, et

ell. t en (ChrBorup.FM. 410). {ænyd. d. s.

(HFBørd.Da.Kirkelove.III.(1889).S20) ; jf.
Pestlem; foræld.) syg ell. fattig, der er op-

taget i pesthuset. Prahl.ST.1.51. Éiegels.(Kbh

Skild. 1788.273). || især (nedsæt.): daare-
kistelem. ChrBorup.PM.410. Grundtv.LSk.3.
Er ikke min Hr. Svigersøns Opførsel og
Rutten med Penge mere lig et Pesthuus-
lems end et fornuftigt Menneskes. Hrz.
XVIII.11. jf.: *Til Daarekisten gaael . .

|

Du Ødeland, som vil bestyre Land og Ri-

fel ..
I
Giør dig en Stat af Straae, du Pest-

uus-Patriotl Ew.(1914).11.283. -pen-
ge, pi. (emb.) en nu næsten foræld, afgift, som
af en del (senere: enkelte) sjællandske kirker

fra 1645 ydedes til pesthuset og senere til Kbh.s
fattigvæsen (se HistMKbh.V.272ff.). Biegels.

(KbhSkild.1788.269). KancSkr.^Vzl832. f
-snak, en. (jf. -lem^ daarekistesnak. VSO.
Pestil, en. se Pistil.

Pestilens, en. [pæsdi'læn's] (ogs.Pe-
stilense [pæsdi'lænsø] Kom Grønneg.III.325.

Blich.(1920).XXIV.199. JFJac.(1924).L37.
Aakj.EE.26. — gldgs. og dial. Pestelens(e).

Borrebye.TF.25. AxLange.FP.60. Feilb. —
tidligere ofte (skrevet) Pest\\Gnts{é)). flt.(l.br.)

pestilenser (Hos.l3.14(Chr.VI). Borrebye.
TF.25). {ænyd. pestilents(e) og pestelens'(e)

(Palladius.I1.347ff.), ^Z^Za.pestilencia (Mand.
189. Mariagerleg.453) ; fra lat. pestilentia,

af pestilens, pestbringende, afi. af pestis

(se Pestj) 1) (især bibl. og arkais.) d. s. s.

Pest 1. (ofte i opremsninger i forb. m. be-

nævnelser for andre ulykker). Jeg vil slaae

dem med Pestilentse (1931 : Pestj og ud-
rydde dem. 4Mos.l4.12. Udi dette Aar
(o : 1484) regierede . . en særdeeles Pesti-

lentze over heele Dannemaik. Holb.DH.I.
757. Krig, Hungersnød, Ildebrand, Pesti-

lense, Jordskjælv og andre Landeplager.
Heib.Pros.VI.177. JPJac.(1924).I.38. hvor-
ledes gebærder Dyret sig, naar Du me-
ner det anstukket af den vermaledidede
Pestilents ?Bist.J.266. uegl. (jf bet. 2.i;; trods
Uaar og Pestilens er Hitlers Prestige større
end nogen Sinåe. BerlTid.^/ni934.M.12.sp.l.

II

i eder, forbandelser olgn. Død og Pesti-
ence 1 det (o : lirekassespil) er den rene For-
gift. Blich.(1920).XXIV.199. B.T}Vil922.
12.sp.2.

II
i sammenligninger, (du) gaaer

allene, som een der har Pestilentze. PJ.
Seib.Sk.II.3. egentlig har jeg altid hadet
de Viser som Pestilens. Schand.AE.141.
indbildning er værre end pestilens, se

Indbildning 2.2. 2) d. s. s. Pest 2. 2.1) (især
GJ ; d. s. s. Pest 2.1. Grundtv. Udv. V.398. (kat-

te) var ham en Festilens.JakSchmidt.SP.
11. Under (burren) sidder (haren) dæk-
ket mod Regn, der er ham en Pesti-
lens. Fleuron.HG. 78. 2.2) (1. br.) d. s. s.

Pest 2.2. vi have fundet denne mand, at

være en pestilentse (1819: Pest;, og at

giøre oprør iblant alle Jøåer.ApG.24.5
(Chr.VI). KomGrønneg.III.325. || i et gam-
melt rim, se I. Pave 1 slutn. Pestilens-
byld, en. {ænyd. pestilentse bulde, pesti-

lentsbyld; nu Kun dial.) pestbyld; ogs. i al

alm. om vædskende byld. Gram.Nucleus.108.
SjællBond.177. pestllensisk, adj. [pæ-
sdi'læn'sis^-] (sj. pestilentisk. Jørg.0F.81.

10 t pestilensk. vAph.(1759)). {ænyd. pestilent-

sisk, pestilen(t)sk; jf/'.pestilentialsk; nu sj.)

adj. til Pestilens, den farlige pestilentzeske
sygdom (d: pesien).Cit.l710.(kbhDipl.VIlL
133). LTid.1741.348. (dragens) Aande ud-
bredte en pestilentisk Stank. Jørg.0F.81.
Pestilens -lys, et. {ænyd. d. s.; apot.,

foræld.) d. s. s. Pestlys. Tychsen.A.11.552.
FolkLægem.III.84. -rod, en. {ænyd. d. s.;

jf. Pestrod; nu kun dial.) roden af forsk.

20 planter, der anvendtes (tyggedes) som middel
mod pest; spec. om roden af pestilensurt;

ogs. ^ d. s. 8. -urt. Huusholdn.(1799).II.125.
HJåger.Blomsterhaven.(overs.l878). 184. Folk
Lægem.II.12.22.111.84. \\ ogs. om roden af
løvstikke, Levisticum officinale. FolkLægem.
1.51. jf. AxLange.FF.84. -nrt, en. {ænyd.
d. 8.; jf. Pesturt) 2? tordenskræppe, Petasites

officinalis Moench, hvis rod og blade anvendtes
mod pest. JTusch.250.347.357. vAph.Nath.

30 VI.220. Frem.DN.230. pestilentialsk,
adj. [pæsdilænti'a'ls^'; ogs. -læn'Ja'ls^] (f
pestilentialisk. Borrebye. TF. 330. En meget
nyttigLægebog.*(1807).40). {ænyd. pestilen-

tialisk, ty. pestilenzialisch; efter mlat. pesti-

lentialis, af lat. pestilentia (se Pestilensj;
jf. pestllensisk; nu sj.) adj. til Pestilens.
EFont.Atlas.III.181. denne pestilentialske

Gade (o : jødegaden i Frankfurt). Bagges.L.
11.131. JulFet.L.33. pestilentisk, adj.

40 se pestllensisk.

Pestinak, en. se Pastinak.
Pest-karbnnkel, en. (jf. -byld, -kul;

med.) brandbyld, opstaaet ved koldbrand i

pestknuderne. Fanum.114. -kirnrg, en.

(foræld.) d. s. s. -mester. Mansa.Festenl710.
(1842).36. HistMKbh.III.559. -knnde,
en. (med.) hævelse af lymfekirtlerne som
følge af pest. Fanum.114. -kop9 en. (jf.
Kopper slutn.; nu næppe br.) stor, blyfarvet

50 knop paa tungen ell. ved endetarmens aab-
ning hos hornkvæg. Funke.(1801).1.38. -knl,
et. (med., nu næppe br.) d. s. s. -karbunkel.
Mansa.Pestenl710.(1842).248. -knle, en.

massegrav fra pestens tid. Krist.DS.IV.557.
FrGrundtv.LK.89. -lem, et. (sj.) pesthus-
lem. Biegels.(KbhSkild.l788.266). I. -Ug, et.

lig af en pestdød. Mansa.Pestenl710.(1842).
235. HistMKbh.III.552.

II. pestlig, adj. ['pæsdli] {ty. pestlich;
60 sj., nu næppe br.) pestagtig (1). en pestlig

Gift, som Koppernes Materie er. JCLange.
B.131.
Pest-lnft, en. (jf. -aande, -damp,

-dunst, -stank; 1. br.) egl. en med pestsmitte

opfyldt luft; ildelugtende og stinkende (for-

pestet) luft. VSO. MO. D&H. -lys, et. (jf.

XVI. Rentrykt "/« 1935 47
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Pestilenslys; a2)ot., foræld.) kegleformet lys,

tilberedt af vellugtende stoffer, anvendt som
(desinficerende) røgelse mod pest ell. daar-

lig luft. Moth.P69. Skomageren.(1832).153.
FolkLægem.I.51.IL23. -læge, en. (foræld.)

læge, der behandler pestpatienter; spec. d. s. s.

-mester. vAph.(176é). Mansa.Festenl710.
(1842).80. HistMKbh.III.597. -mand, en.

(især i ftt; foræld.) pestdrager. S&B. -me-
ster, en. (ænyd. d. s.; jf. -barber, -kirurg,

-læge; foræld.) bartskær, som var ansat og
lønnet af byen for at behandle de fattige

vederlagsfrit under pest. Moth.P69. Mansa.
Pestenl 710. (1842). 29. HistMKbh. VII. 623.

-mærke, et. (med., foræld.) d. s. s. -plet.

Mansa.Pestenl710.(1842).260. -plet, en.

(med.) plet i huden som symptom paa pest.

S&B. -præst, en. (foræld.) præst, som be-

søgte de smittede under pest. vAph.(1759).
BhodeMA.462. IIistMKbh.lII.588. -rod,
en. (foræld, ell. dial.) om (roden af) forsk,

planter, som anvendtes mod pest, især (jf.

Pestilensrodj pestilensurt (Moth.P68. Folk
Lægem.II.17), ogs. løvetand, Taraxacum vul-

gare Schrank (FolkLægem.1.51).
\\

(roden

af) grøn julerose, Helleborus viridis L. (som
blev anvendt mod forsk, lidelser hos hus-
dyr). AxLange.FP.60.

|i
(nu næppe br.) S(

(Jacalia. Nemnich 1.737. Schaldem.HB.il.
430. G) -slagen, part. adj. (jf. -befængt^
angrebet af pest. pestslagne Egne. Jørg.Ita-
liensk.(1932). 116. billedl: Vindens Efter-
aarspust . . driver de døde Blade afsted,

gule, sorte, blege, hektisk røde, pestslagne.
Brande8.V.467. -smitstof, et. (j/*. -gift,

-smitte, -stof; med.) giftstof, som antoges
at overføre pestsmitten. S&B. -smitte, en.

pestens overførelse fra individ til individ, ell.

(jf. -smitstofj stoffet, hvorved den overføres.

VSO. (der) stod skrevet paa Husets Dør,
at Ingen maatte træde ind, der var Pest-
Smitie.HCAnd.XII.286. Mansa.Pestenl 710.

(1842).259. billedl: rør ikke ved den (o:

Decamerone)\ der er Pestsmitte ved den.
Ing.LB.II.141. -stank, en. (jf. -dunst,
-luft; l.br.). at opfylde vore Andagts-Huuse
med en Pest-Stank (o: ved gravsteder i selve

kirken). Argu8.1771.Nr.47.4. S&B. -stof,
et- (jf- -gift; nu sj.) d. s. s. -smitstof. Bre-
dahl.VI.37. Genstande hvorved Peststof
h.ængeT.Wendt.LM.4. GJ -svanger, adj.

egl.: fyldt med pestsmitte; forpestet; stin-

kende; usund. Levin, sumpige, pestsvangre
Gmnåe. Schand.VV.295. pestsvanger Luft.
D&H. -tid, en. (jf. pestens tid(er) u.

Pest 1) tidsrum, i hvilket en pestepidemi
optræder. Holb.DH.IU.147. *Som i den
strenge Pesttid rased Sygen (o: koleraen
i 1853).PalM.(1909).III.162. HistMKbh.L
26. -tjarn, en. (ogs. -tomj. (jf. -kule samt
Feilb. u. torn; 1. br. i rigsspr.) tjørn, hvor-
under pestdøde mennesker ell. dyr er begravet.

NatTid.^Viil930.Sønd.l4.sp.4. AxLange.FP.
48. -urt, en. (nu næppe br.) 2( d. s. s.

Pestilensurt. Moth.P69. Hornemann.OP.^
IL248. VSO. -Tagt, en. (især foræld.)

vagt, som udsættes under pestepidemi for
at hindre smittens udbredelse ved samkvem
med pestsmittede steder. Moth.P69. VSO.
S&B.
Peter ['pe-'dar; foran (efter)navn ell.

tilnavn oftest tryksvagt: pedar] ell. Pe-
der ['pe-dar] ell. Per [per], yropr. ell.

(i bet. 3-4^ en. (nu især dagl. ell. spøg.

Petter ['pedar] vAph.(1759). Pol.'^/il935.

10 Sønd.ll.sp.l. — nu dial. Pejter; i bet. 3.4-5:

MDL. Feilb.). flt. -e (navnlig i bet. 3 (jf.
Feilb. u. pejterj samt i ssgr., se u. bet. l.i

slutn. samt u. Forsigtig-, Klunse-, Nulre-
peter ofl.) ell. (1. br.) petre (jf. Snøvlepetre.
Hostr.G.84) ell. (1. br.) perer (se bet. l.i. jf.
Vigtigperer. Brandes.(PoWlHl904.1.sp.4))
ell. (sj.) pere (jf. Vigtigpeere. Gjel.M.lOl).
(glda. Pædher (PLaale.nr.90. GldaKrøn.
179), (foran efternavn) Per (Molb&NMPet.

20 Dipl.213.391), Pær (GldaKrøn.123.127. jf.
æda. Pærstorp. Brøndum- Nielsen. GG. II.
344), æda. Petær, Pætær (ValdJord.65.85),
oldn. Pétr; fra lat. Petrus, gr. Pétros, til gr.

pétra, klippe (jf. Persille, Petroleum^ || om
Peter som helgennavn (i forb. Sankt Pe-
ter^ se Sankt || i rigsspr. er Peter (uden
for enkelte faste forb. som fattig Per og Per
næsvis, se bet. 1.3j den alm. form; m. h. t.

2. led i ssgr. yakler rigsspr. ml. Per oa Pe-
30 ter; Peder tilhører navnlig gldgs. spr^

1) som personnavn i særlige anv. og talem.

(jf. Dania. II. 293f.). 1.1) (I br. uden for
ssgr.; oftest (jf. dog Lykkeperj nedsæt.) be-

tegnelse for et almindeligt, jævnt, or-
dinært menneske; ofte (navnlig i formen
['pedar]^ som tiltale til en dreng, hvis navn
man ikke kender ell. husker. *ei alene Poe-
siens Perer

|
Kan sove sødt, men ogsaa

dens Homerer. Hrz.D.III.157. *HvadI du'r
40 jeg da til „Løve" ikke mere?

|
til Balpoet,

til „Peter for Enhver''? Drachm.DJ.1.299.
jf-' jeg kand fast opregne mine sexten
Ahner af lutter Peerer, som aldrig haver
haft vildere TilnsiYn. Holb.Tyb.1.4. talem.:

følge Per til jorden, (l.br.) efterabe en.

Siesbye.(NkS8''591). pyt, sagde Per til

kongen, se pyt. || (nu 1. br.) i forb. Peter
(Peder) flere, saa bliver man en slet og ret
Peter Flere, en lille bitte Tap med i Stats-

so legemets Maskine. Kierk.1.269. *Han gad
nok avancere,

|
men ej som Peder Flere.

Drachm.PT.33. (j især i forb. som Per
(ell. (nu sj.) Peder. Bagges.1.44. Grmidtv.
SS.in.374. Blich.(1920).VL16. BUss.U.
98) og Povl {glda. saa wel powel som
pædher (Rimkr.291): egl. om de to apostle;

især spøg. ell. nedsæt.) 1. betegnelse for den
store hob; kreti og pleti; enhver som helst;

gud og hvermand, (man har) skraalet
60 over Bordet paa Per og Pauls Skaal, som

sidder et 100 Skrit fra hm2j1aen.H0lb.Bars.
I.l. *Til Peer og til Poul | Han siger:

„Du bis i2inV'.PFaber.VV.3. Paa et histo-

risk Billede gøre i Reglen kun et Par
Hovedfigurer Krav paa Navne, de øvrige
maa nøjes med at være „Per og Poul".
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JLange.BM.1.27. *kuii Maal og Passer for

de Mindre gælder, |
for alle Per og Povl'er,

dig ogmig.Drachni.DJ.1.109. 2.om modsæt-

7iingsforhold: den ene— den anden; denne
— hin. *Peer kand ey med Paul til Fred
sig bøye lade. Holb.Paars.150. Har Peer
Ret, og har Povl Ret, saa have begge Ret.
Bagge8.L.II.106. Feilb.(u. Peder^. hver-
ken Per eller Povl, ingen som helst.

Holb.Tyb.II.l. *vi spurgte hverken Peer
|

eller Povl om Forlov. Éich.1.194. Feilb.(u.

Peder^.
||
(nu næppe br.) som betegnelse for

præsten. *Soldaten brouter om sin Magt,
Her Peder raaber: OfferlReenb.il. 59.

|

YJ/". Messepeter; ^,jarg.) messedreng. Born-
holmsAvis. Julenummer. 1984.13. sp. 2.

II
som

sidste ledissgr., /ir.Dumme-, Forsigtig-, Lu-
ske-, Vigtigpeter og Kræsen-, Nysgerrig-,
Vigtigper ofl.; som eks. paa mere tilfæl-

dige dannelser kan anføres: (de er) hen-
viste til at være Thevandsherrer eller

Chokoladepetere (o: under spiritusfor-

budet). Verden ogYi.^^kl927.10.sp.l. Lazaret-
tet er fuldt med Top paa — af Kujoner
ogDovenpetere. AKohl.MP.III.380. en
Hinkepeter — en halt Skrædder. TawcZr.

HS.54. Tjenestefolkenes Antal er blevet
forøget med en Leietjener — „en Leie-
p e t e r" kaldet.jR Watt.Kjøbenhavn-Melbour-
ne-Paris.(1867).47. Naar jeg ikke længer
er den lille Pjaltepeer, men er bleven
til den store, smukke Frinås. Ing.LB.1.6.
1.2) m. foransat adj. hellig Peder, se

u. Helligper. || især i udtr. fattig Per
/t fattig Peder. Tychon.Yers.70. ogs. Fat-
tigper. AndNx.TPP.127. sa.PE.II1.17)
cZi. fattig Per Eriksen ff Peder Erik-
SQU.Historieom UlspilsOvermand.(1724).B5r.
YSO.11.46. RTJ8S.TJ.99) ell. (sj. i rigsspr.)

fattig Per Erik (EJuelHans.De smaaPi-
ger.(1912).59), {ænyd. Peder Ericksøn, sv.

fattig Per Ersson ell. (dial.) Erik(sson);
maaske egl. den, der kommer sidst i legen

(jf Från filol.foreningen i Lund.I.(1897). 76),

ell. en person i en danseleg (Krist.BRL.
299. jf.TroelsL.YII.58); dagl, især spøg.

ell. nedsæt., ofte som cit. af Holb. Stu.III.5)

sølle, fattig fyr. *Hist gik en fattig

Peer med . . Næverne i Baxmen. Prahl.
BJ.46. Zahrtmann . . hører Farvesym-
fonierne klinge i sit Indre, ikke som
den første den bedste Fattig-Per-Eriksen
hører dem, naar han trisser omkring og
gør „Studier", men som det fødte kolo-
ristiske Geni. SigMilll.B.191. jf.: Et ynke-
ligt „Fattig-Per-Eriksens-Vejr'*.Zwt«Æ
Pouls.BD.114. især i talem. staa som (en)
fattig Per ell. sædvanlig fattig Per
Eriksen, være tilsidesat, tilovers ell. forlegen.

KomGrønneg.II.67. *Som fattig Peer han
stod da der i Kiøkkenet. ChrBorup.PM.34.
*Vi Mandfolk (staar)

\
Som fattige Peer

Erichsenner. | Og see forbandet faare-
mæssig ud. TBruun.I.250. Det var mig
tungt nok, der havde været Dux et heelt
-Aar i Efterslægten, og havde været yndet

af Eduard Storm, — at komme nu til Herr
Høisgaard som fattig Peer Eriksen. Oehl.

Er.1.85. Krist.Ordspr.241. jf.: *staae som
en Per YtV'iksen.Bagges.I.W. Kan De saa
gjætte mig den, sa'e jeg til Forvalteren
. . Der stod VeTY.v\\i\MaglPet.F.I.21. 1.3)

foran tilnavn (ell. efternavn). || Peter an-
stændig, se anstændig 2.i. ogs. anv. og
bøjet som (smsat.) adj. (ell. adv.): Han sid-

10 der altid her saa peder anstændigt og
nøjes med en eneste (toddy). KLars.Gv.
37. i disse samfundsmoralske Tider, hvor
vi alle sammen skal gøres saa pæne og
artige og peteranstændige. PoU^hl921.9.
sp.l. jf.: mange Skildringer forkortes eller

overspringes. Somme Tider stryger han
af Peteranstændighed. NMøll.(sm8t.^^/iQ

1933.13.sp.3).
II
nu kommer humlen, sagde

Per Brask, se I. Humle 2.2. || Per bød-
20kers lykke, (jf. Per Poses lykke ndf.;
nu næppe br.) slumpelykke, i talem.: Hvo
ved Per Bødkers Lykke? han blev først

Borgmester, siden Skaxnager. Mau.1.645.
Moth.L240. Nysted. Rhetor. 36. YSO.III.
L231.

II
Per Caudi, {ænyd. d. s. ell. Pe-

(de)r Cauda; vistnok omdannelse af cau-
dæ, gen. til lat. cauda, hale, sigtende til

studenternes kappe, hvis lange, mellemste

fold kunde minde om en hale (se Werl.Eolb.'^

2Xi 272), ell. (jf. Kappedrager 2) maaske m.
hentydning til skoledisciplenes tiggerdragt (se

YilhBang.LS.l 7.207)) skældsord, som (af hof-
mænd, militære olgn.) i ældre tid anvendtes
om studenterne. Sort.(SamlDanskeYers.^YI.
196). en lumpen Pedant, en PerCsLudLHolb.
Tyb.II.2. NyeHygæa.IY.(1824).398. jf: den
heele Per Caudiske Republiqve (o:stu-

denterne).Solb.Tyb.Y.6. \\ børnerim: *Det
regner, sa' Per i) egner. Krist.BRL.108.

\\

40 Per døver og Kirsten kimer, se Dø-
ver 2. II

(fattig) Per Erik(sen), se u.

bet. 1.2.
II
Per gante, se L Gante l.i.

t Per jyde, N.N. LThura.Poet.157.
Per kræmmers gevær, se Kræmmer."
jl

bære Per Lakkes (ell. Lokkes, Nak-
kes^ breve, se I. Lakke. || Peder lette-
lig, se lettelig 2.i. || lille Per nakke-
pose, se Nakkepose. || Per nellike, se

Nellike 7. || Per nittengryn, se Nitten-
so gryn.

II
Per næsvis, se næsvis 2.8.

||

Peder Oxes frø, se L Frø. || Per Po-
ses (ogs. Paarses. Mau.1.645. Dania.IIl.
45) lykke, (jf. Per bødkers lykke ovf.;

nu kun dial.) slumpelykke. YSO.III.P147.
i talem. : hvem kan vide ell. man kan ikke
vide Per Poses lykke. Bredahl. VI.34. Hu-
sker jeg ikke feil, saa er Lotteriet truk-
ket igaar eller iforgaars! Hvem kan vide
Peer Foses Lykke? Holst.in.8. Krist.Ord-

60 spr.nr.5277. prøve Per Poses Lykke. Da-
nia.II.294. Per Poses adel, (nu næppe
br.) ringe herkomst. Moth.P135. Rostgaard.
Lex.P7'5c. LTid.1738.450. jf.: *En maatte
troe: Jeg var udaff Per-pooses Slegt (o:

en nar). Cit.ca.l697.(Thott2'>742.55^')' 11 det
er humlen, sagde Per præst, se LHum-

47^
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le 2.2.
II
af løfter døde Per smeds hund,

se I. Løfte 1.1.
IJ
Per tot, se Tot.

2) om dyr. jf.: Hunden (gjorde) siff det

bekvemt — den oven i Købet slikkede

sig, den Gø]^eteT.Fleuron.STH.192. den
Lugtepeter (o: en hund).sa.HQ.53. især:

2.1) (.//". nt. Peter Fischer (Mensing.Wb.III.

1000); se i øvrigt StudierKock.lSOff.; nu
næppe i rigsspr.) navn paa storken. Pe-
ter: VS0.IV.M151. „den gode Dreng .

.

ham ville vi bringe baade en Broder og
en Søster, og da den Dreng hed Peter,

saa skulle I (o: storkeungerne) ogsaa Alle-

sammen kaldes Peter I" Og det skete hvad
hun (o: storkemoderen) sagde, og saa hed
alle Storkene Peter, og det kaldes de
enånn. HCAnd.V.219. Hvilken glæde hver
gang den første „mester Peter" om våren
indfinder sig. FrHamm.Levn.I.155. Feilh.

(u. Pederj. 2.2) (didl.) navn for vædderen.
Per: AarhFrborg.1918.168. OrdhS.(Lange-
land).

3) om ting, legemsdele m.m. 3A)(især i ssgr.,

se Bomulds-, Korn-, Væltepeter^ i al alm.

(som spøg. betegnelse); især om (gammel) pa-
raply: det var flotte Paraplyer— ikke old-

nordiske Fetere. B.T.'^yslOSé.ie.sp.é. \\ om
andre ting. „hvis I prøver paa at gøre
Modstand, bruger jeg Knaldepeter her."
— Han hævede Revolveren et Par Tom-
mer. DagNyh.^^lil929.Sønd.l8.sp.4. det var
da en besynderlig Kimen. — Aa — det
er mit Vækkeur . . Jeg tænder Lampen
og standser Vækkepeter.PoZ.V8:?955./S'øwd.
35.sp.3. jjblaa Peter, se HLblaa 3.4. 3.2)

{jf. nt. Peter spelmann, Peter bi de enn ofl.

(Mensing.Wb.lI.98); talespr., især anv. af
ell. til børn) navn paa lillefingeren; især

i forb. (lille) Peter (ell. Perj spille-
mand ell. t gillemand (egl: bejler, elsker.

Moth.G129). VSO.II.381. Krossing.D.12.
Guldbrand og . . lille Peer Spillemand I

E.CAnd.YI.11. Legeb.l.b.l7. Krist.BBL.16.
Feilb.L290. jf. : min fine Herres lille P e er-
spillemandsfinger der med Guldrin-
gen. Iw^.Æ;^. 771.49.

II
lille Per Jensen.

Moth.F169. jf.FrGrundtv.LK.60. \\om an-
dre forb. (anv. i remser), fx. bitte Per nok,
bitte Per i askekrogen, lille Per ved en-
den, bag ladedøren ofl., se Krist.BRL.16.
Feilb.L290. 3.3) {jf. Petersen 2 samt ty.

dial. peiterle, ty. f petermann; især dial.

ell. barnespr.) om penis; spec. i forb. som
(lille) Peter Kristian. Feilb.n.798.
3.4) (jf. Munk 4.1, L Pave 3.2; dial.) dunk,
især stor lerdunk til øl; ogs.: lej le. MDL.
404. Feilb.(u. pejterj. OrdbS. (Langeland,
Lolland). 3.5) (dial.) d. s. s. Petring. MDL.
(u. Peiter^. Feilb. (u. petringj. 3.6) i beteg-

nelser for spil (egl. om deltager i spillet).
||

(jf. I. Jøde 3.4j i forb. Peter forsigtig,
tredje del af spillet „terre". EjLegeb.36.

||

sorte Per, se Sorteper.

4) (især spøg.) oftest styret afpaa, i udtr.,

der betegner uoverlagt handling, letsindighed

olgn. 4.1) fejltagelse; uoverlagt hand-

ling; dumhed; ubehagelig overraskelse
olgn.; „vandgang" ;

„vildmand". Det skulde
bare ikke været for Madammens og for
Rollingernes Skyld, saa maa De ellers tro,

De ikke havde faaet mig paa den Peter
(o : udspionering af strejkende). Cavling.Fra
de dybeDale.(1894).245. At (bladet) her er
hoppet paa en „Peter", er der vist næppe
Tvivl om.Socialdem.^l\ol921.3.sp.l. denTan-

10 ke (slog) mig, at jeg vist var gaaet paa en
slem Peter ved at ville være Sømand. ASøZ-
ling.Sømandsliv.(1925). 7. 4.2) sold; svir;
sjov. *Nu har Pigerne Moneter,

|
De har

Slæb paa flere Meter,
| De gaar aldrig

mer paa Feter. Blækspr.1893.17. Hvad er
det for en Peter, Du er ude joslsl? ChrEn-
gelstJeg husker—.(1918).200. Peder: Da-
nia.III.61. KLars.GHF.L207.
peter-anstændig^, adj. se Peter 1.3.

20 Peter-olie, en. se Petroleum.
Peters-, i ssgr. til Peter (Sankt Peter)^

se Sankt.
Peter-silje, -8iliri)e, en. se Persille.

Petersen ell. Pedersen, propr. ell.

(i bet. 2) en. ['pe'dars(8)n, 'pe'88rs(a)n; især
spøg. ell. vulg. 'pe9'8rs(8)n, 'pæ3'8rs(8)n] 1)

som personnavn (efternavn) i særlig anv.;
især (jf. D&H.) i forb. tag den med
ro, Petersenl (dagl.) som opfordring til

30 at gaa roligt til værks, ikke forivre sig ell.

ophidse sig olgn. Schand.AE.331. KLars.GV.
12. Gadeordb."" 2) (jf Peter 3.3; barne-
spr., 1. br.) penis. AndNx.DM.77.
Petit, en. [pe'ti; ogs. pa'ti] {ty. d.s.; fra

fr. petit, lille; jf. Jomfru-skrift, -stil; bogtr.)

(lille) skriftstørrelse, der er en grad
mindre end bourgeois. LTid.1757.66.
selve Sagen var ikke en Bønne værd, no-
get Pjank, trykt med Petit bag i Bladet.

40 Sørup.IL 124. Selmar.^21. \\ hertil (bogtr.

ell. avis-spr.) ssgr. som Petit-antikva, -artikel

(avisartikel af causerende ell. ræsonnerende
indhold, trykt med petit. Cavling. RS. 164.
VilhAnd.Litt.IV.431), -fraktur, -JGurnalist

(journalist, som skriver petitartikler. Tom
Kri8t.H.38), -journalistik, -kursiv, -linie,

skrift, -stykke (Biogr.Eaandleks.IL(1923).
216. d. s. s. -artikel^, -tryk ofl.

Petitesse, en. [peti'tæsa] flt. -r. (fra
50 fr. petitesse; af petit, lille (jf. Petit^; især

m) oftest i flt, om noget ringe, ubetydeligt

ell. uvæsentligt; bagatel; smaatteri. *Man
læste for den grædende Prindsesse

|
Saa

mangen vittig Gallisk Petitesse. Bagges.
DV. 1.186. det (o: et udgiverarbejde) var
en Syslen med Petitesser, rettet mod
Storværker i Aandens Yeråen.ABDrachm.
(Tilsk.l929.IL383).
Petition, en. [peti"Jo-'w] flt. -er. {fra

60 lat. petitio (gen. -tionis^, til petere, bede,

forlange, efterstræbe; jf. Appetit; især polit.

(foræld.) ell. emb.) begæring; andragen-
de; spec. om skriftligt andragende fra
raadgivende forsamling til regenten ell. fra
en kreds af borgere til regering ell. lovgivende

forsamling. FrSneed. 1.323. (studenterne)
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indgav en Petition, hvori de bad om, at Ad-
gangen til Universitetet maatte blive Kvin-
derne forment. Nationaløkon Tidsskr. VI.448.
Verdenskult.VII.215. petitionere, v.

[petijo'ne-ra] -ede. (fra fr. petitionner; til

Petition; især foræld.) rette en (skriftlig)

anmodning (til nogen); spec: indgive en
petition. Meyer.^ Vilde Landdagen op-
naa en Ændring i eller Udvikling af den
stænderske Ordning, da havde den kun
én Vej at gaa: at petitionere Kongen åer-
om. APriis.B.153.

Il (^, nu næppe br.) om
laveste melding i ihombre: spørge; melde
spørgespil. „Jeg petitionerer," raabte (mor-
bror)^ inden han vel havde gjennemseet
sine „Dokumenter" (o: spillekort).— „Jeg
vælter (o: tournerer)^*^ sagde Præsten. ^Zic/i.

(1920).XXX.32.
Petring, en. HpeCOdreix] flt. -er. (jf.

nt. (^/?#.j petermånnkens (Mensing.Wb.liI.
1000); dim. til Peter (3.5) ell. besl. m. holl.

pieter(tje), noget smaat, nt. pietjer, jf. f
pidring, afskaaret (langt og smalt) stykke

p)ergament olgn. (Moth.PTO); mur.) del
(halvdel, fjerdedel) af mursten, især anv.

ved opbygning af hjørner; spec: sten af
halv brtdde; ogs. om sten af større (V^U
stens) længde (Feilb.). mit Huus har . . al-

deles ingen af de saa kaldede Petringer
i nogen af Hiørnerne. OecMag.1.62. Forkl
Murere.5. Gnudtzm.Husb.37. Feilb. OrdbS.
(sjæll., fynsk).
Petrolenm, en (S&B. SaUXy.300)

ell. et (Meyer.^ jf. Saaby.''), [pe'tro'leom.

I

-liom] (nu" kun aial. Peterolie. Pflug.DP.
474. VareL.(1807).IL236. Petrolje. smst.

308. OrdbS.(sjæll.)). best. f. (m)et ell. (m)en
(-jom'ai, -|Om'(a)n] {ænyd. peter-, pitter-

olie, glda. peterolyum (Aarb.1918.123), eng.

ty. petroleum, fr. petrole; fra mlat. petro-
leum, af lat. petra, sten (gr. pétra, klippe,

^e Peter), og oleum, olie (se Oliej; jf. Bjerg-,
Jord-, Stenolie) en af forsk, kulbrinter
bestaaende vædske, som udvindes af na-
turligt forekommende mineralolier og især

unvendes til belysning, i motorer olgn. LTid.
1762.44. Oplag af Stenolie (Petroleum).
Lov^^/sl867.§l. jeg kan ikke godt tillade

mig at brænde Lys mere end en Time
hver Aften. Det ta'r formeget paa Petro-
leummen. Wieci.J55.i85. Petroleums-,
i ssgr. (sj. Petroleum-, fx. Petroleum-indu-
stri. OpfB.UII.110. -tank. SaVXIX.90. se

ogs. u. Petroleums-maskine, -motor, -æterj.

foruden de ndf. medtagne kan nævnes : Pe-
troleums-beholder, -belysning, -boring,
-damp, -egn, -fad, -felt, -flaske, -fund, -fy-

ring, -handel, -handler, -havn, -holdig,
-lager, -lokomobil, -monopol, -sort, -tank,

-tønde, -affald, et. (fagl.) petroleumsre-
ster. Bek.Nr.97^hl875.§2. OpfB.U.64. -ap-
parat, et. (jf. -kogeapparat, -koger) koge-

apparat, hvori der anvendes petroleum. Vort
Hj. 172.203. Const. Kogeb. 314. -asfalt,
€n. (jf. -beg; fagl.) asfalt, der fremstilles

<if petroleumsrester. SaVXIX.90. -baad.

en. (fagl.) motorbaad, som drives vedpetro-

leumsmotor. Scheller.MarO. -beg, et. (fagl.)

d. 8. 8. -asfalt. Hage.^894. -benzin, en.

(jf. -nafta, -æter; fagl.) benzin, udvundet af
raapetroleum (i modsætn. til egl. benzin (ben-

zol)). Christ.Kemi.158. VareL.*78. -bræn-
der, en. (brænder i) petroleums-apparat,
-lampe, -ovn olgn. VortHj. 111.38. man
(saa) husvilde Familier . . koge Mad i

10 rustne Blikdaaser over smaa Petroleums-
brændere. KMich.K.162. -brand, en. (Jf.
-kilde

; fagl.) boret brønd (3.2) til udvinding

af petroleum. OpfB.UV.196. SaVlY.180.
-flade, en. (gart.) hvid, tyk, flødelignende

vædske (emulsion), bestaaende af sæbe- og
sodavand, sammenpisket med petroleum, anv.

til besprøjtning af træer mod insekter. Have-
brL.'lI.208. -gas, en. (fagl.) lysgas, frem-
stillet afpetroleumsresterne. OpfB.^III.XLi.

20 Sal.'^XIX.90. -gladebrænder, en. ('/'a^Z.;

glødebrænder, der ophedes af flammen fra
fetroleumsdampe. OpfB.^IVl.197. -glade-
ampe, en. (fagl.) petroleumslampe med

glødebrænder. OpfB.UVl.137. -kilde, en.

(jf. -brønd samt Kilde 1 slutn.) sted, hvor
petroleum vælder frem ell. udvindes. OpfB*
III.110. -kogeapparat, et. (fagl.)d.8.8.

-apparat. OpfB.UVl.213. -koger, en.

(1. br.) d. s. Saaby.^(1904). D&H. -koks,
20 pi. (fagl.) koks, der udvindes af petroleums-

rester. Éage.^894. -lampe, en. lampe,
som lyser ved forbrænding af petroleum.

OpfB.^VI.301. Skjoldb.KH.38. -maskine,
en. (fagl.) d. s. s. -motor. LandbO.III.793.
Petroleum-: OpfB.^ VIII. 302. Meyer.^'

-motor, en. (jf. -maskine; fagl.) éksplo-

sionsmotor, der udvikler kraft i^d forbræn-
ding af petroleum. LandbO.IiI.793. Erl
Krist.BT.68. Petroleum-: OpfB.^VIII.

40 302. Meyer.^ -nafta, en. (jf. -benzin,
-æter; fagl.) renset raabenzin med kogepunkt
mellem 40-7æ. Bek.Nr.97^U1875.§l. VareL.*
78. -ovn, en. ovn med stor petroleums-
brænder, anvendt til (midlertidig) opvarm-
ning af værelser. VortHj. III.38. ORung.
P.303.

II
(spøg.) benævnelse for lyskurv. Berl

IllTid.*/iil934.3. -rest, en. (jf. -affald;

fagl.) især i flt, som betegnelse for de stof-

fer, der bliver tilbage ved destillation af pe-
so troleum. Sal.XIV.280. VareL.*-682. -æter,

en. (fagl.) d. s. s. -nafta. Bek.Nr.58^Vsl877.
§2. VareL.^78. Petroleum-: OpfB.'-VIII.
302.
Petskaft, et. se Pitskaft.

Petter, propr. se Peter.
pen, adv. se pø.
Pfalz- greve, en. ['faK')(d)s-, ogs.

ipfalds-] (f Pal(t)s-. Moth.P21. Holb.Pants.
1.3. sa.Arab.l2sc. jf. VSO. MO.). (glda.^altz-

60 greffue (Rimkr.M.208), palatz grewæ (Rim-
kr.l28), palantzgreue (KbhDipl.I.164); fra
ty. pfalzgraf, mnt. palandes-, palsgreve;
1. led er ty. pfalz (oht. phalanza ofl., osax.

palencea^, egl.: (kejserligt) palads, fra lat.

palatia, flt. af palatium (se Paladsj; for-

æld.) om ty. forhold: embedsmand (gre-



747 pfaIzg:reTelifi: Pianoforte 748

ve), som var indehaver af dommer-
myndigheden i et „pfalz" (kejserlig

borg (m. tilhørende distrikt), hvor en kej-

serlig domstol havde sæde), og som samti-

dig havde dette til len; ogs. (fra middelalde-

rens slutning) : titel, som tildeltes digtere olgn.

af kejseren. Holb.Anh.1.40. „Herren paa
Hovet-gaarden havde ikke bedre Kiole
den Dag hånd stod Brud." — „Tal nu ikke
mere om Herren . . nu est du Herre
selv, ja en Paltzgreve." sa.Pants.1.3. Efter
Phaltz-Grever følge Land-Grever. sa.jE^.

L351. Ottosen.VH.11.53. || i sammenligning.
Alle Mennisker, som saae mig paa Gaden,
hilsede mig, som jeg kunde have været
en Palts-Greve. J3oZ6.^ra&J^sc. -greve-
lig, adj. (foræld.) adj. til -greve. Holb.
Anh.l. Sal.''XIX. 98. -grevinde, en.

(foræld.) en pfalzgreves hustru. VSO. Palts-:
Holb.Pants.1.3. -greTsli:ab, et. (foræld.)

en pfalzgreves landomraade. vAph.(1764).
SaUXIX.98.
Pfersing, Pferisken, Pfirslten,

en. se Fersken.
pfoj, pfy, interj. se fy.

pil-, i laaneord af græsk oprindelse,

se f-.

Plialtz-greve, en. se Pfalzgreve.
Pliysica, en. se Fysik.
I. Pi , en. (ogs. Pig. Moth.P72f. Blich.

(1920).XXyi.l21. MDL.405. Bietz.499
(skaansk). jf. Feilb.). flt. -er. {ænyd. pig; fra
nt. pie (pig(ge), pike), holl. pij

, jf eng. f
pee; af uvis oprindelse; bevaret i Pjæk-
kert (s. d); nu kun dial. (især sdjy.)) egl.

om et groft stof af uld ell. lærred (Moth.
P69.72); betegnelse for forsk, (grove, tarve-

lige) klædningsstykker, dels om trøje
ell. frakke brugt som yderklædning af mænd
('For 40 Aar siden besøgtes Kirken flittig

af Mænd i Skindtrøier (Pier, Kamissoler)
af Hjorteskind ell. Faareskind. J.a^aa?'<?.

TL.146), dels om barneklædning med liv-

stykke og skørt i eet, dels om (ulden) under-
klædning for kvinder (klokke, underskørt,
ell. bul og skørt i eet). MDL.405f. Feilb.

\\

hertil Pi-kjortel. Moth.P69. jf: enhver Bon-
deKarl (skal) forskaffe sig . . en dygtig
Pie-Kiorl (o: til brug i soldatertjenesten).

Forordn.(Kvartudg.)^yil 701 .§1 9.

II. pi, interj. 1) vist kun i forb. pi -pi
['pi'pi, pi'pi] (<2/-Pi pi» lokkeraab til høns; lyd-
ord; jf. IV. pip, pippe; 1. br.) efterligning af
lyd, som pibende smaadyr, smaa fugle giver
fra sig. „Pil pil« sagde det i Kjøkken-
døren, og en lille Muus . . pilede ind. HC
And.y1.309. (den forvandlede kopists raab)
lød for Drengen som et pipipil han slog
Fuglen paa Næbbet. smsf.KJ^d'. || som subst.

smst.169. *I Skoven fløiter Fuglen sit Pi-
m.PalM.(1909).L38. 2) {jfglda.^ig (En
klosterbog. (1933). 57) samt former som pfy,
pfuj w. fy, ænyd. pthni for tvi (s. d.); sj.)

gengivelse af den lyd, der kan høres ved
spytning, som udtr. for foragt, væmmelse
olgn. (jf. Jesp.Fon.213): tvi. Saadan no-

get surt Skidt (o: en fugtig eng) . .Pil
han spyttede. ÆJWJTmf.tfli 7.

pianlHHimo, adv. [pia'nisimo] {fra
ital. pianissimo, supert, til II. piano; for-
kortet pp.) J" som foredragsbetegnelse: me-
get svagt. Mu8ikL.(1801).194. HPanum
B.ML.546.

Il
i videre anv. (sladder) flagrer

om, som Svalen mod ondt Veir. Den
mumler pianissimo og udstrøer saa fiint

10 hvad man vil, der skal beskiemme ved-
kommende. Skue8p.IIIl.46.

II
som subst. Mu-

sikken faldt i det samme ned i et pianis-
simo. TomKrist.LA.ll. Pianist, en. [pia-

•nisd] flt. -er. {fra fr. pianiste; ital. pianista;

afl. af I.Pia.no) person, især musiker, der
spiller klaver. Meyer.^ FrPoulsen.VN.58^

II
talem. skyd ikke (ikke skyde) paa

pianisten, {egl. vist om primitive ameri-
kanske forhold; spøg.) man skal ikke lade

20 det gaa ud over de uskyldige. PoU^/1^1934.
20.sp.2. Pianist-inde, en. kvindelig

pianist. Gjel.GD.ll. Krak.1925.1.748. pia-
nistisli:, adj. [piainisdis^-] ^ adj. til Pia-
nist. BBergh.M.53. PoUy^l929.7.sp.5. I.

Piano, et. [pi'a'no, ogs. 'pca'no] best.f.

-et [-|no'8<] flt.-tr [-ino'or] (fra ifaf. piano

;

forkortet a/" Fortej)iano eZ^ Pianoforte; jf.
Pianist, H. piano; især J^) klaver; piano-
forte, (hun) dandsede smukt, spillede

20 goåtPiB-no. Oehl.Er.I7.101. Esm.1.72. op-
retstaaende piano, se opretstaaende.
II. piano, adv. [pi'a'no, ogs. 'pca'no] {fra
ital. piano ; af lat. pianus, jævn, i sen. lat.

ogs. : sagte (jf. plan^ ; jf. I. Piano , Piano-
forte) 1) (nu kun som overf anv. af bet. 2)
jævnt; gradvis; lempeligt; forsigtigt;
ogs.: ganske stille; uden videre. Var-
mens Af- og Tiltagelse har gaaet meget
ordentlig og piano for sig. EPont.Atlas.IIL

40 240. *man til Verks piano bør
|
At gaae

i Frier-Sager,
|
Og vel sig at betænke,

før
I
Man sig en Mage tager. Graah.PT.

1.117. Hav det umaadelig godt og pas
paa at sove om Natten. As dig ikke alt-

for træt. Piano 1 Pi3inolJLange.(Brande8.
XIV.505). „Jeg har selv saa tit tænkt
paa at skrive,** begyndte han lidt efter

igen, ganske piano. TomErist.H.34. 2) (jf,
pianissimo; forkortet pj J^ som foredrags-

50 betegnelse: svagt; dæmpet. MusikL.(1801).
193. HPanumB.ML.546. \\ som subst. *Vind-
pust fødes midt i Nattens Stille,

|

gliden-
de hen som Buer over Strænge: | et svagt
Piano de i Løvet spille. SMich.D.lOl. Pi-
ano-, i ssgr. især (fagl.) til I. Piano (jf. dog
Pianoforte^; fx. (foruden de ndf. medtagne}
Piano-akkompagnement, -fabrik(ant), -for-

handler, -magasin, -reparation, -reparatør.

Pianoforte, et. [piano 'fcor^ia] flt. -r. {fra
60 iiaZ. pianoforte, ældre piano e°forte, svagt og

stærkt; se H. piano, HL forte; sm/. I. Piano;
især fagl) d. s. s. Fortepiano. Oehl.Er.II.il.

(hun) spillede smagfuldt og færdigt paa sit

Pianoforte.5^ic/j.(^i 920).XIIL130. HPanum
B.ML.299.

II
hertil:Planoforte-arhQ]der(And

NX.PE.IIL355), -etude, -fabrik(ant), -skole
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{o: lærebog i klaverspil), -stol (Larsen.).

Piano -hæng^sel, et. (fagl.) messing-

hængsel, som anvendes til pianoer, radioskabe

olgn. FagOSnedk. -snedker, en. faglært
snedker, der udelukkende arbejder med frem-
stilling af klaverer. DagNyh.^^lQl911.4.sp.2.

FagOSnedk. -ispil, et. \) [I] (l.br.) klaver-

spil. Undervisning i Pianospil.J5mnJe.s.J/Z>.

;22. 2) cT til II. piano 2. hans pianospil var
meget smukt

j
-stemmer, en. d.s.s. Kla-

verstemmer. Krak.1925. 11.1009. -traad,
en. (fagl.) d. s. s. Klavertraad. Lovtid.1920.
A.1615.
Pib, et. [pi'&; dagl. (især i bet. 2) pi'v,

piu'] (ogs. (især i bet. 2) skrevet Piv. — sj.

Peb, se u. bet. 1). flt. d.s. (til II. pibe; jf. II.

pibet, Pibs) 1) (jf. III. Pip 1; nul. br. i rigs-

spr.) som vbs. til II. pibe: det at pibe (een
gayig); (enkelt) pibende lyd. || til II.

pibe 1. (stengeden) giver . . de øvrige
tjnderretning (om faren) ved et Peeb.jRa^.
(1784).486. JHSmidth.0rds.112. *han hørte
Pibet

I

af Kyllinger i Græsset. Rørd.JH.
11.259. En hel Del af (flagermusene) havde
længe flakket rundt i Haven . . med skarpe
Pib. VFMøller.Sære oggale.(1928).l 7. Feilb.

jf. III. Pip 4: (de blev) lokket ud paa det
dybe Vand, hvor Pibet gik af dem. HAhl-
mann.DF.107. || til II. pibe 2.(i-)2. Dette
„Herom" ledsages hensigtsmæssigt med
et Stød i en lille Pibe . . Nu fjerner Man
sig noget og gjentager Udraabet og Pibet.
Blich.(1920).XVIII. 84. »Trommen gaar
til Fløjters Piv,

|
det er Vagtparaden I

Muusm. (DagNyh.ys1922. Sønd. ll.sp.l). jf.
pibe i Fingrene u. II. pibe 2.2: en Regn
af Fingerpib (farer) gennem Rummet.
Bønnelycke.(BerlTid.^^hl921.Aft.S.sp.4).

\\

til II. pibe 2.3. Rich.VL.14. *hvor aldrig
en Dampvogn har . . udstødt sit Fih.Drachm.
DS.9. Maskinen (o: et lokomotiv) gav et

svært Piv. Cavling.BS.17. \\ til II. pibe 3.1.

jeg hører, man roser Dem, sagde Justitsen
med et sløret V\h.IIansPovlsen.JuliePan-
dum.(1926).60. || til II. pibe 4.2. Pibet i

Dørene og Blæsten udenfor. J7t7ews.iV^6r.

284.
II

til II. pibe 4.3. Et pludseligt Knald
og Pibet af en Kugle. Ferry. Guldsøgerne.
(over8.1852).421. 2) (jf. III. Pip 5, Pibs;
dagl.) person, især barn, som altid piber,

klynker og klager sig; pibehoved (2); pyl-
rehoved; svækling. JHSmidth. Ords. 112.
Jeg dandser ikke paa Roser, kan Du troe,
men Du er et Pib, det er Du. HCAnd.IlI.
118. Gjel.T.192. rejste man i Udlandet,
nyttede det ikke at være et Piv og tude,
fordi man havde lidt ondt i Fødderne.
KMieh.H.46. Feilb.

pib-, i ssgr. ["piu-] (jf. dog pibagtig;.
(i dagl. ord ofte skrevet piv-. se u. pib-aaben,
Pibe-skid, -svane. Pibstorm; j/*. u. Pjæj). —
sj. pive-. se u. pibsurj. a/" II. pibe; undertiden
veksler pib- og pibe-, se u. Pibe-and, -lærke,
-skid, -svane. || til II. pibe 4.2 og 5 m. forstær-
kende bet, se pib-aaben, -sne, -storm, -stor-

me, -sur; som eksempler paa sjældnere dan-

nelser af denne art kan nævnes: p ivra d ik al e

Udfald mod alt og &\\e.ThitJens.FS.224.
Stuerne (staar) velsagtens . . pibtomme
åér. Bregend.FT.134. -aaben, adj.(jf.u.
pib- ; dagl.) om dør, mund olgn. : vidt aaben.
Moth.P71. Mark-Ledet stodpibaabent.F/ew-
ron.K0.120. Døre stod aabne, pivaabne.
WoelDøden gaar forbi.(1933). 288. Feilb.ll.

814. OrdbS.(Sjæll.). -aictiir, adj. [piu'ag^ii]

10 (til II. pibe 8.2; 1. br.) klynkevorn; pibevorn.
Moth.P71. SvGrundtv. Larsen, -and, en.
se Pibeand.
pibbel-lobe, v.(til I. pible 2 ;j/'. -rende;

dial.) om vædske: løbe piblende. Moth.P70.
Vandet pibbelløb ham ud af Øjnene. .77
Jen8.H.386. Feilb.II.793.IV.319. -rende,
v. (til I. pible 2; dial.) d. s. Moth.P70. Det
løber ikke; men det pibbelrender. 750.
Feilb.II. 793.

20 Pibber, et. se Peber.
I. Pibe, en. ['prba; dagl. ogs. 'pi'va,

'piua] (Y (i bet. 4=) ogs. m. fr. form Pipe
(Reiser.II.841. VareL.^772) ell. m. sp. form
Pipa (smst.)). ftt. -r. (glda.-pype, pibe ofl.

(Suso.46.75. Mand.107), oZd/t. pipa, ew^. pi-

pe, ty.pteife; (gennem mnt.ipipe) fra mlat.

pipa, dannet til lat. pipare (se II. pibej;

jf. III. pibe, I. pibet, i)ibig)

1) indretning til at frembringe en (stærk)

30 fløjtende lyd med. l.l) fløjtelignende
blæseinstrument, som giver en skarp
tone, dels brugt som musikinstrument (nu
i rigsspr. kun om en lille fløjte, der benyttes

i militærmusikken sammen med tromme (jf.
Piber l.i, Piberdreng^, samt i enkelte ssgr.

som Sækkepibe^; dels (ofte i simpel kon-

struktion) brugt til frembringelse af en en-

kelt høj, skingrende tone ved alarmering, sig-

nalering olgn. Harper og Psalter, Tromme
40 og Pibe (1931 : FløjterJ og Viin høre til

deres Gjestehuå. Es.5.12. Henrich blæser
i sin Piibe; Porteurene kommer med Por-
techaisen. Holb.EP.1.6. hånd flyede hende
sin Pibe med hvilken hånd var vandt
at kalde sin Hiord Mern. LTid.1728. 628.

Der blive hørt Piber eller anden sig til

de Tider passende krigerisk Musik. Ew.
(1914).1.372. *Trommerne gik,

|
Og hver

Vægter peb høit i sin Pibe. Oehl.XXIV.
50 360. Tappenstregen 1 Den falske Pibe

og den skrattende Tromme. CBernh. VIL6.
MusikL.II.192. jf.bet.6: med Piber og
T Tommer. Pflug.DP.1065. Vagten træk-
ker op med Trommer og Piber. VSO.
Blikblæseinstrumenternes Ventiler . . fry-

ser fast. Paraden maa da klare sig med
Piber og Trommer. BerlTid.^yil935.Aft.6.
sp.2.

II jf. u. II. pibe 2.2: i de fem Mi-
nuter, Piberne (o: i teatret) tør hvisle

60 gjennem hele Rummet, seer man Da-
merne . . smile og glæde sig.ECAnd.
XI.250. jf.Ew.(1914)ll.l34. \\

^signal-
fløjte, der bruges af befalingsmand, især (jf.

Baadsmandspibej af baadsmanden. SøLex.

(1808). Baadsmandens Pibe lød. Hauch.
IIS.7. Honnør med Pibe (o: efter signal
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med en baadsmandspibe). Wolfh.MarO. 518.

hale efter (baadsmandens) pibe, hale i

takt med stød fra piben. D&H.L318. 1.2)

(især fagl.) indretning paa et dampskib, et

lokomotiv, en fabrik olgn., hvorved dampen
slippes ud og frembringer en pibende lyd;

(damp )fløj te. HEggers. Erindringer fra
Mexico.(1869).28. (fabrikkernes) Piber hvi-

nede gennem Mørket os forkyndte Frihed.
Jørg.YD.5. Et Dampskib skal være for-

synet med en kraftig Pibe eller Sirene, der
giver Lyd ved Damp eller noget der er-

statter I>Simp.Anordn.Nr.4''yil897.§15. 1.3)

orgelpibe. Borrebye.TF.172. *Du kiære
Orgel med metalne Piberi OeRZX i 77.

jf.: (organisten) blev ved at holde Toner-
ne og tage begge Hænder fulde af alle

de mindste hvide Piber. JFJens.IM. 55.

aaben f Oi?/'j5.iIJJ.475; eH. lukket pibe,
se IV. lukke 3.i. 1.4) bet. l.i anv. i faste

forb., talem. olgn. || danse efter ens pibe,
se danse l.i. m. sa. bet. (nu næppe br.): *Hand
faaer at dantze nu, og følge Labans Pibe.
Helt.Poet.49. mangen en Adam lyder for-

meget sin Hustrues Pibe. IIørn.Moral.1.92.

II
holde sin pibe inde ell. holde sin

pibe (Ew.(1914).n.ll9), (nu næppe br.)

især (billedl): optræde beskedent, tilbagehol-

dende; tie stille (med sine meninger olgn.);

ogs. : undlade at handle (paa en vis maade).
•Begynder du (o: med at digte), da maae
enhver |

Sin Pibe holde måe.JFriis.89.
Jeg skal spendere een Krabask til din
Puckel, Næsviisl holder du icke din Pibe
inde. JRPaulli.JM. 9. VSO.II.624.V.P80.

jj indstikke j^ih en (VS0.III.126), sHIl-
ke pibenisækken (Balle.(KirkehistSaml.

IV.812). VSO. FolketsNis8e.^y8l861.14. Lar-
sen.) ell. (nu næsten kun) stik'ke piben ind
(især dial. m. tilføjelsen: og gøre en fløjte

af den. Mau.7445. Dodt.B.293. HFRørd.
UnivH.III.293. Feilb. OrdbS. (Sjæll.)),

holde inde, ophøre med en vis virksomhed;
„pakke sammen'^; især: blive forsigtigere,

mere tilbageholdende i sin optræden; stemme
tonen ned. *stik nu din Pibe ind,

|
Og alt

dit store Mood, udi dit tørre Skind. HeZ<.

Poet.118. Holb.Skiemt.D8v. Gylfe (kunde)
ingenlunde hamle op med Aserne, (der-

for) stak han Piben ind og gik paa For-
lig. Grundtv.Snorre.1.9. EChristians.Hj.495.
m. ordspil paa den bogstavelige bet: *Vægt-
ren maa stikke med Taarer paa Kind

[

sin Pibe ind. Hostr.EF.I.l. || i forb. som
give piben en andenljd (Mau.II.127.
D&H.), piben \i2iT (MargretheFibiger.An-
nineHjelm.(1899).l. AndNx.DM.55) ell.

(især) faar en anden lyd (nu næppe br.

klang. Wadsk.70. tone. Graah.PT.1.182.
Visebog.I.(1847).58. lyd og klang. Kom
Grønneg.III.274. Wadsk.95), som udtr. for,

at der sker (er sket) en forandring i forhol-

dene ell. i ens optræden, at der lægges (er

lagt) om paa en anden bov, tales i en anden
tone olgn. da den berømmelige Dronning
Elisabeth kom at sidde paa Thronen, fik

Piben en anden Lyd, og bekom Papisteried
sin Afskeed udi Engeland. Holb.Anh.108.
Havde Kongen roest ham før, saa fik Pi-
ben nu en anden Lyd. Grundtv.Saxo.III.
218. KMich.FamilienWorm.(1933).53. \\ faa
en anden pibe at blæse i, (nu næppe
br.) (blive tvunget til at) optræde ell. tale

paa en anden maade end tidligere. Kom
Grønneg.1.167. jf.: Min lille Her Dantz-

10 mester jeg (o: en fægtelærer) skal lære jer

at dantze paa min viis; og min lille Her
Musicant, jeg skal flye jer en anden Pibe
at blæse i.smst.II.312.

2) (jf. ogs. bet. S-å) overf., om (del af) gen-
stand ell. om (huiyrum, som ved sin lang-
strakte, cylindriske form minder om en pibe

(1). jf.: Denne Drypsteen er ellers af

samme Art . . som i den bekiendte Bau-
manns-Hohle eller andensteds, hvor Fug-

20 tighed oven fra efter Haanden sankes og
fæstnes saaledes i langagtige Steen-Pi-
ber. EPont. Atlas. III.174. spec. i flg. anv.

:

2.1) redskab (bestaaende af et (jærn)rør),

hvormed glasmageren blæser glasmassen i

form; blæse-, glasmagerpibe. Bille-Top.

26. 2.2) (jf. Lygte-, Lysepibe; nu 1. br. i

rigsspr.) indfatning (af form som et lille

rør) i en lysestage, lygte olgn., hvori lyset,

lysgiveren anbringes; lyse- ell. lygtepibe.
3« (ofte i forb. som lyset brænder (ned) i pi-

benj. en lyse-stage gandske af guld .

.

og dens syv lamper ere paa den, lam-
perne have hver syv piber (1871: Rør^.
Sach.4.2(Chr.VI). *sin Lygte

|
. . tog han

af Sømmet, og i dens Pibe han stak en
|

Brændende Stumpe Lys.Riber 11.172. •Ha-
stig brænder Lyset ned i Piben. Grundtv.
PS.IV.433. blanke, tunge Stager med to

og flere Piber. Breum.HH.129. billedl. (jf.
40 I. Lys S): *Dit Lys i Piben hrænder. Helt.

Poet.125. 2.3) (jf. Bøsse-, Geværpibe samt
n. Løb 7.1; især ^) det (staal)rør paa ge-
vær ell. pistol, hvorigennem projekti-
let udskydes. Hallager.247. jeg (vendte)

Piben af min Bøsse henimod ham. Gold-
schm. 11.47. SaVXIX.188. 2.4) (fagl.) om
(hver af) de smalleste, yderste og inderste

dele af et hjulnav. MilTeknO.lll. OrdbS.
(Sjæll., Fyn). 2.5) den rørformede del af

50 en hulnøgle; nøglepibe. (han) finder Nøg-
len frem, han puster i den, for det Til-

fælde, at der skulde være Lommeluv i

Piben. JVJens.EE. 227. 2.6) den mid-
terste, lodrette del af en højovn. VSO.
NaturensV.1921.171. 2.7) (fagl.) (rør)ka-
nal, (rør)ledning, der tjener til p as-
sage for luft(arter), vædsker olgn. || om
kanal, ledning for luft(arter). Pibe . . et

rør i en puster. Mo^7i.P59. *(den) snevre
60 Pibe paa en ^medebddlg.ChrBorup.PM.

274. VSO. især om. rør af ildfast mate-
riale, som opsættes indvendig i en skot-sten

til beskyttelse for denne (Wagn.Tekn.30), ell.

om den del af en skorsten, som rager uden
for taget; skorstenspibe. Blich.(1920).

VI.146. Gnudtzm.Husb.85. ogs. om kanal,
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ad hvilken de(n) i støbeforme indesluttede

luft(arter) kan træde ud, vindpibe (Sal.^XIX.

126), om kanal, ad hvilken luften presses ind

i (}iøj)ovne (smst.), olgn.
\\

(nu især dial.)

om kanal bestemt til ledning af en vædske;

fx. om tud paa en kande ell. kedel olgn.

Moth.P69. en tragt med 3de piber. Cata-

log over Løsøre-Auctionen paa Estrup. (1819).

42. VSO. (disse haandfade var) stundom
forsynede med en lille Hane, eller som
Datiden kaldte det „Pibe" paa Siden, til

at lade Vandet løbe ud af. TroelsL.V.US.
Feilb. OrdbS.(Fyn). om rør, som i et apparat
til brændevinsbrænding fører fra hatten (3.6)

til svaletønden. Adr.^kl762.sp.l4. CABrøn-
dum. Kunsten at brænde Brændeviin.^(1822 ).

63. Feilb. 2.8) (fagl.) om (tøj(strimmel), pa-
pir olgn. lagt i) rørformede læg. Moth.
P69. *Et Skum af Piber kranser hendes
(o: Dyvekes) E.als.Rich.II.318. Katinka
var helt klædt paa, med en høj Pibe i

Halsen op til det lille magre Ansigt. Bang.
SE.352. en 10-16 Ctm. bred Pibe (hvori)

Foldningen er saa tæt, at man kun kan
ane, at der er Mønster i Piben. AarbTurist.
1924.48. i sammenligning: Taarer sad dybt
nede i Kronbladenes krusede Fiber.Schand.
TF.11.374. om de rørformede profiler i folde-

værk 07. Pibeværk 2): Sal.WlII.342. 2.9)

om rørformet organ, del af ell. hulhed
i et menneskes ell. dyrs legeme (jf. Hals-,

Luft-, Lunge-, Mad-, Mavepibej. Pibe .

.

adskillige rør i et lægerne. Moth.P69. jf.:
Kiødet er ey andet, end smaa Rør . .

(næringssaften) udsprænger Kiød-Piber-
ne, og giør det gandske Legeme ligesom
opsvuUet. jBw^e.^T.^84. || nu især (jf. fx.
Arm-, Ben-, Marvpibej om den midterste,

hule ell. marvfyldte del af lange knogler; ogs.

om hele knoglen (rørknoglen). Piben paa
det høire Been blev hrækket Luxd.Dagb.
1.126. *Paa Barnets Krop er brudden

|

Armbenets Pibe. Oehl.HrS.262. *Forban-
det være . . | Hvert Been og Marven dybt
i Benets Fiber I Hauch. DV.^II. 111. VSO.

II
(vet.) om hov- og klovbærende husdyrs mel-

lemfod. Viborg&Neerg.HB.19. Grunth.Besl.

14. 2.10) (nu l.br.) om forsk, rørformede
plante-dele ell -organer. Saasnart Piber-
ne (o: bladene) om Sommeren begynder at

visne, optages Charlotterne for at tørres.

OeconH.(1784).II.215. hvert Frøkorn (o:

aspargesfrø) kan . . ofte skyde . . flere smaa
Piber eller Rør trem. Fleischer.HB.247.
om griffel (paa støvvej): Buchhave. OP.43.
II t ring ell. kort rør af bark anv. ved pod-
ning (se u. IH. pibe 2). Moth.P70. HaveD.
(1762).120. 2.11) O/. L pibet 2; fagl.) rør-

formet fordybning, hulrum olgn. i et

stof, en masse, denne ost er fuld af pi-

ber
i II

utæthed af tragtlignende form,
som danner sig i støbetappene ved metallets

sammentrækning under størkningen. SaU
XIX.126.

II
(biavl, nu næppe br.) om celle

i en bikage. LTid.1762.171. Ruge.FT.286.
2.12) om (rørlignende) indgang til etrum

(jf. Kædepibej. jj
(jæa.) om indgang til en

rævegrav; rør. De ordfentlige og gangbare
Grave er gjerne anlagte i Sand . . og have
flere Fiber. Blich.(1920).XVI.69. Frem.V4.
1927.omslag.2.

\\ (fisk.) indgang til en aale-

kube. D&H.
3) indretning af træ, ler, merskum olgn.,

bestaaende af en beholder, et hoved, hvori
tobak, opium olgn. forbrænder, og et rør, en

10 slange olgn., hvorigennem røgen suges ind i

munden; især om tobakspibe med langt
rør og svampedaase („lang pibe'') ell. med
kort (lige ell krumt) rør (snadde, shagpibe);
ogs. om den tobak osv. , der rummes i pibe-

hovedet, ell om selve rygningen. Lucopp.TB.
B2v. Ingen maae røge Tobak uden paa
øverste Dæk, fremmen for Stor -Masten,
og det med Hætte paa Fiben. SøkrigsA.
(1752).§596. *En Pibe Knaster er en dey-

20 lig Tids-Fordriv. Prahl.BJ.ll. *naar jeg nu
bnver en gammel Mand,

|
Og mit Skæg

er hvidt;
| Naar Piben jeg holder med

stumpede Tand. PMøllI.60. Jeg fik Piben
og satte mig til at smøge. Goldschm.NSU.
VII.168. Han smagte paa Piben og spyt-
tede. Ben va.r sur. ErlKrist.K.72. || t forsk,

verbal-forb. ryge (ell. røge, s. d.) (en) pibe
ell (paa) pibe: En ærværdig graahærdet
Olding . . sad paa Bænken i Gadedørren,

30 og røg sin Pibe. Bagges.L.1.242. *Han røg
paa sin Pibe. CKMolb.SD.181. (han) røg .

.

et ubegrændset Antal Fiber. Drachm.KK.
93. Han røg Ising Fibe.Buchh.UH.il. *nys-
sens lod jeg min Pibe tænde. ^a^^es.
IV.144. *Rusland tænder Piben ved de
gamle TrsiktSLter. Drachm.D.52. overf.: faa
sin pibe tændt, (jf. købe en en pibe
ndf.; nu kun dial) komme i fortræd, galt

af sted; faa en irettesættelse olgn. VSO.
40 Krist.Ordspr.nr.641 9. Feilb. købe en en

pibe, (jf. faa sin pibe tændt ovf.; nu næppe
br.) narre en; tage en ved næsen. Federspiel
MineHændelser.(1841).28. Bosenhoff.Lyst og
List.(1852).9.11. Davids.B.I.102. banke,
kradse piben ud olgn., rense, stoppe
piben osv., se banke (H.Li) osv. \\ i forb.

en pibe tobak, saa meget tobak, som der
kan rummes i et pibehoved. Der gick slige

Ildstrimler fra Herrens Øyen, at man kun-
50 de sticke an en Pibe Tobaek dermed.

Holb.Tyb.V.8. Det er Spægemusik . . det
lyder som en Pibe Tobak smager, naar
der hverken er Ild eller Tobak i Piben.
Ing.LB.I.llO. (dagl) brugt som udtr. for
noget (temmelig) værdiløst; især i forb. som
ikke en pibe tobak værd, ikke give
en pibe tobak for. De Krøller, hun
slog paa Næsen, viser, at Brevet ikke
duer for en Pibe Tob2ik.Holb.Vgs.(1731).

60 11.11. Fruentimmer er icke en Pibe-To-
back yærå. KomGrønneg.II.70. jeg (giver)

ingen Pibe Tobak for Komedierne. Ing.
EF.11.251. Hrz.VIII.288. jeg troer Dig
ikke for en Pibe Tobsik. FCHillerup.En
Synder.(1850).220.

\\
(barnespr.)billedl,om

frugtskaalen paa agern (der anvendes af

XVI. Rentrykt "/e 1935 48
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børn som hoved i en legetøjspibe). *Egens

frønne Piber smaa
|
er stoppet fuld

|
af

gerns Guld. NJeppesen.AT.56. HUss.IH.T.

4) Y om tønde, fad (egl. af langstrakt

form) til forsk, flydende varer, især vin (alm.

rummende c. 500 liter = c. 12 ankere); ogs.

om rummaal (for vin) af denne størrelse.

Holb.DNB.281. ti Piber Nim. Bredahl.YI.
225. 1 Fustage Sherry og 2 halve Piber
VovWm. BerlTid.'''^lxl924.M.18.sp.4.

5) i forb. som piber og trommer
(egl. til bet. l.i; dagl.) brugt som udtr. for
noget voldsomt, stærkt, (at) tage sig en Lur
med Piber og TTommer.Wied.LH.llO.

\\

især ^ i forb. som spille seksogtres med
piber og trommer o: spille seksogtres med
særlige meldinger for de tilfælde, at man
mener at kunne opnaa alle stikkene (piber)

ell. at kunne opnaa 66 points, før modspil-
lerne faar stik (trommer). GlSpil.31. ogs.

piber, uden for forb. m. ordet trommer, som
betegnelse for den førstomtalte melding, og
oftest br. som ent.-form: det er sjældent at

faa en piber i to-mands-seksogtres
i

II. pibe, V. ['pi-bø; dagl. 'pi'vo, 'piua]

præs. -er ['pi-bar; dagl. 'pi-var, 'piu'ar (jf.
Høysg.AG.93)1 præt. peb [pe-6; dagl. pe-'v

(Høysg.AG.93), peu'] ell. (især i bet. 2-3; nu
kun dial) pibede (lKg.l.40(Chr.VI). Holb.
Anh.112. CFMortens.EF.212. jf. Esp.§181)
éll.(^., nu vist kun dial.) pifte (Fr
66. Feilb.); part. pebet ['pe*baf ; dagl. 'pe-va^,

^ritzJiirg.nr.

'peua/] ell. (nu dial. (jy.)) peben (Røysg.
AG.93. BCAnd.VIII.283. Feilb. jf. gien-
nempeben. Bagges.DV.X.280) ell.(isæri bet.

2-3; nu kun dial.) pibet (lCor.l4.7(Chr.VI).
Esp.§181. UnivBl.I.395(Sjæll.)) ell. (sj., nu
vist kun dial.) pift (Feilb.). vbs. -ning (se især

u. bet. 2.i), jf. Pib, Piberi, {glda. d. s., jf. mnt.
pipen, nht. piepen og pfeifen, holl. piepen
og pijpen, eng. peep og pipe, lat. pipare;
dels lydord, dels (i bet. 2) afl. af I. Pibe; jf.
I. pible, pifte, pippe)

1) om dyr: frembringe en høj, tynd,
i reglen svag og langtrukken lyd; dels

om den naturlige lyd, der frembringes af
forsk, mindre dyr som kyllinger og andre
fugle(unger), mus olgn.; dels (jf. bet. 3.2J
om de klagelyde af denne art, der frem-
bringes af andre (større) dyr. Moth.PTO.
Jeg kan ikke høre en Hund pibe, uden at
jeg maae hielpe åen.FAHeib.Sk.III.32.
Musene . . foruroligede mig med deres
Kraslen og Fihen. Bagges.L.I.173. VSO. I
milde Efteraars-Aftener . . kan man høre
denne Flagermus flyve pibende rundt.
DanmPattedyr.155. jf. : *Paa Engen nu . .

|

Græshoppen piber frem sin Aftensang.
Lund.ED.189. talem. : naarman slaar iblandt
en flok hunde, saa piber den, man ram-
mer, se Hund 2.2.

2) frembringe fløjt, fløjtetoner, pift
olgn. 2.1) (nu næppe br. i rigsspr.) spille
paa fløjte, hånd lukkede altid sit Vindve
op, naar hånd begynte at pibe. Holb.Bars.
11.14. Garnisonen trommer og piber for-

treffelig. Bagges.L.I.281. han (o: en piber-
dreng) kommer ikke ud at pibe i Dag.
HCÅnd.XII.269. || m. indholds- obj. pibe
et Stykke paa Mundharpe. VSO. MO.
(han gav) mig en lille Fløjte, hvori der
var 6 å 6 Lydhuller, og saa underviste
han mig i at flytte Fingrene saaledes, at

jeg kunde lære mig at pibe Melodien
til YogtQTvci2ii(ihQn.ÉornhÉaandvEr.l3. \\

10 i udtr., der svarer til talem. danse efter ens
pibe, danse, naar en fløjter (se u. danse
1.1^. vi pibede (1819: fløitede^ for eder,
og I vilde ikke dandse. Matth.ll.l7(Chr.
VI). Som der pibes, saa maae man dandse,
og man maae tude med de Ulve som man
er iblsLnåt. PAHeib.Sk.III.14. jf.: *Hun det
udtyder strax . . paa hver Kone . . | Som,
naar hun piber op, strax ikke dantze vil.

Helt.Poet.17O . se ogs. Mau.1230.1233.1235.
20 7446. 2.2) 07. pifte 1) frembringe fløjt,

pift med munden alene, ved at blæse gen-
nem fingrene paa en vis maade ell. under
anvendelse af (signal)fløjter olgn. Naar man
er gaaet tre Gange baglængs omkring Kir-
ken og for hver Gang har pebet ind gien-
nem Nøglehullet paa Kirkedøren, saa kom-
mer Fanden. Thiele.III.196.

||
(nu især ^)

give signal ved at fløjte (især i en baads-
mands pibe). Vægteren peb endnu; men

30 pludselig standsede Pibningen. In^.EF.F.
42. i forb. m. nærmere angivelse (v. hj. af
adv., præp.-led ell. obj. (og adv.)) af, hvad
kommandoen, befalingen angaar, gaar ud
paa: Moth.P70. Han opdagede en lille Fejl
ved Forre-Merssejl, og strax maatte Baads-
manden pibe Mandskab op til at beslaa
det om igjen. Goldschm.YII.266. Kosak-
pigens Klage, naar der pibes til Afmarsch,
og den Elskede rider bort. Brandes.X.444.

40 den gamle Baadsmand vilde selv pibe
Faldreb (o: til honnør ved falderebet). Schel-

ler.MarO. Kl. 9 om Aftenen blev Kølerne
pebne nå. BMunter.E.1.13. Paa Komman-
doen „pib ud" og „pib ind" fløjter Under-
officeren et bestemt Signal, og „Falde-
rebsgasterne" staar med Haanden til Huen
mellem PihmTigeine.SaUXI.711. H frem-
bringe saadanne lyde som udtr. for mishag,
protest (især: i teater) ell. spot olgn. *Vi

50 ynde Stykket ei — og derfor pibe vi.Eic.
(1914).II.139. Man modarbeider Pibningen
ved A^i^lsius. Heib.Pros.VI.312. Kjøbmæn-
dene iblandt Folkene pibe (Chr.VI: hvids-
lede; 1931: haanfløjter; ad åig. Ez.27.36.
De fjendtlige Demonstrationer indskræn-
kede sig til nogle Gadedrenges Piben.
Schand.O.II.136. ofte i forb. pibe i fing-
rene: HCAnd.Y.lO. en Sværm Gade-
drenge . . peb i Fingrene, hujede og

60raabte: Hurræ for S.Schand.F.127. pibe
en ud ell. (nu næppe br.) pibe en, egl.:

fløjte, pifte saa længe i protest mod en, at

han maa fortrække; ved fløjten, piften vise

sit mishag, sin protest mod en ell. noget
(især: optrædende kunstner ell. teaterstykke).

Moth.P70. *kan en Hedensk Gud Herj
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andet vente sig, end at han pibes ud?
Wefifi.69. (Victor Hugos) Tragedie „Les
Burgraves" . . blev pebet og paa de min-
dre Theatre ipSirodieret.HCAnd.XII.26.
Den unge Rosenkilde . . har to Gange
optraadt . . Han er pebet, og der skrives
mod ham paa Vers og Frosa. 8a.(BerlTid.

^*ia922.Aft.8.8p.2). OMads.D.14. 2.3) (jf. bet.

4 0^ pifte 2^ om dampfløite, fløitékedel
olgn.: udsende fløjt; fløjte; lyde. Fabriksfløjten

Siber, Arbejdstiden er eiiat.FLevin.HG.283.
u piber Toget. Breum.HH.177.

\\
(dagl.)

m. indholds- obj. (efter lign. udtr. m. ringe,
slaa og undertiden ligesom disse dannende de
smsatte tider med være). Klokken er pebet
tolv. KLars.Ci.83. Fabrikkerne peb Fyr-
aften. NJeppesen.B.81. 2.4) <jk uegl.: melde
piber (se I. Pibe 5^. „naa, hvad melder
du saa?" — „jeg j)ÅberI''

i

3) om personer: frembringe lyde, der min-
der om de u. bet. i nævnte. 3.i) synge ell.

tale med en svag, tynd stemme, jeg
kiænder mange Folk, der endnu har slet-

tere Stemmer, dog sidder heele Timer og
?iber (o : synger) i Compagnier. Holb.Bars.
1.14. Duus gav Hvalrosskægget et Par

Sut, saa pibede han: Det er kun et Par
usselige Krummer . . jeg har at byde paa.
CFMortens.EF. 212. nu især i part. pi-
bende brugt som adj., om stemme: en pii-

bende og grædende Stemme. LTid.l7oO.
379. (han) talte med en saa anstrængt
Røst, at den slog over og blev pibende
trods dens Styrke. Schand.O.II.74.

\\
(nu

1. br.) m. indholds-obj. (og adv.). at pibe sine
ord ud o: at tale kleint. il^o<^.P70. Den
Vise blev mere peben end siungen.FS^O.
han mødte den lille sortsmudsede Frøken
Frandsen . . Hun peb et lille „Godaften".
IBentzon.GH.67. 3.2) (dagl.) klynke; „give
sig"; (især om børn:) (smaa)græde. Nu
kommer Jomfruen. (Hun piber:) „Ach
min hierte Papa! hvis I ikke hevner den
Tort, som mig er skeed, døer jeg af Sorg."
Holb.Masc.IIA. *Her bliver nok redt os
(o: nogle skibbrudne) saa kold en Seng;

j

Det hjælper slet inte, Du piber. Blich.

(1920).XXL184. er Du ikke bleven af med
din Hovedpine, som Du gik og peb over
hele forrige Ymter.Holst.VL14 9. „Bare der
ikke er noget i Vejen med Brystet?" —
„Brystet — aa, den Smule Forkølelse er
ikke noget at pibe for." Skjoldb.ML.lO.

\\

talem. enten man piber eller synger
olgn., uden hensyn til, hvordan man reagerer,

tager det; enten man vil, synes om det eller ej.

i Skotland maatte de, enten de sang eller

pibede, det samme underskrive. Holb.Anh.
112. enten nu Ebbe peeb eller sang, saa
maatte han op fra Bordet. Grundtv.Saxo.
LI.97. Thuborg.HK.187. \\ i forb. pibe
olie {jf. græde blod (u. Blod \.i); vist

dannet efter udtr. som nt. oelje migen (jf.
n. mige^, hty. einen schlagen, bis er ol

gibt Cpisst, seicht olgn.); kun hos (rrundtv.)

undgælde, „bløde" haardt (ved at betale bod).

Derfor (o: et drab) maatte de imidlertid

siden pibe Olie, thi i Mande-Bod . . maatte
(de) betale tolv Mark Guld. Grundtv.Saxo.
11.240. 8m8t.III.120. 8a.HV.IL240.

4) (if. pifte S) om naturfænomener, ting:

frembringe hvinende ell. fløjtende lyde
(der minder om de u. bet. 1-2 nævnte). 4.1)

om aandedræt. hun hørte hendes Aande-
dræt pibe i Luftrøret. Schand.IF.253. med

10 pibende og hurtigt Aandedræt havde (han)
arbejdet sig op i en knælende Stilling.

8a.AE.297. spec. (vet.) som vbs.^ i ssgr.

Lunge -piben, -pibnin^. 4.2) om vinden; i

forb. m. adv. ogs. om vindens bevægelse, idet

den frembringer en hvinende, fløjtende lyd.

Giv os kun et got tæt Skib og rum Søe,
saa skiøtte vi ikke et Haar derom, at saa-

dan en liden Vind piber os om Ørene.
Bobinson.I.12. der peb Vinden ind, skjøndt

20 der var stoppet Straa og Klude i de stør-

ste Sprækker. ITO^nc^.T^. 56. et iskoldt,

fugtigt Stormpust . . peb forbi deres Øren.
JPJac.L125. uh, hvor uhyggeligt Vinden
piber i Aften. CEw.Æ.XIL15. \\

(m. over-

gang til bet. b) part. pibende brugt som
adj. der (var) pibende Gennemtræk i

Gangen. JacPaludan.UB.382. jf. Pibstorm:
i en pibende Storm. AchtonFriis.D0.1II.
259. 4.3) om genstand, der bevæger sig med

30 stor hast gennem luften; især om projektil.

LTid.1729.282. »Kuglen peb og Sværdet
sang

I
til Kartovers Brag. Ploug. L.104.

Dens (o: toppet skalleslugers) Flugt er rask
og ^ihenåe. Kjærbøll. 700.

||
(l.br.) upers.

*vi skulde dække Retraiten, |
det peb,

saa det g\øs. Bich.L.194.
\\

(dagl., maaske
delvis til bet. 4.4j i forb. saa det piber
(efter), som udtr. for, at noget foregaar i

en voldsom fart ell. med overordentlig kraft
40 olgn.; „saa det staar efter". Jeg arbeider, „saa

det piber efter". CKMolb.(Brøchner.Br.87).
Alverdens Sekterere . . skændes saa det pi-

ber i Falæstina.JVJens.LB.164. saa skældte
de hinanden ud, lige saa det peb efter.

MB.n.84. jf.: *Det frøs saa det peb. J?r2r.

XI.329. 4.4) om genstande, der gnider haardt
mod hinanden (saaledes at der fremkommer
en hvinende lyd). *Hængslet peeb, og Dø-
ren gik. Lng.D.L.63. nu peb Kirkegaards-

50 laagen ved Siden af \i2im.Pont.BH.76. I| i

forb. saa det j)iber i toldene, se Told.
4.5) (l.br.) uegl., især upers., om smertefuld, ja-
gende fornemmelse (i tænderne): hvine (H.l.s).

det piber i Tænderne. DÆIT. jf. bet. 3.2:

*naar man piber (o: føler smerte) i den
store Taa, | Gaar Hovedhjulet rent i Staa.
Grundtv.PS.V.548.

5) (jf- u. bet. 4.2; dagl.) part. pibende
brugt m. forstærkende bet. (sml. II. hvine 1.5^.

60 Skabet havde ikke den opgivne Alder.
Det var en „pibende Forfalskning". PoZ.

^/iol923.8.8p.l. navnlig som adv.: det var
pibende koldt forleden Løverdag Aften.
CBernh.NF.II.239. Hans Liv var blevet
en Losseplads og pibende fuldt af Utugt.
JohsWulf.MG.45. Om han var Grovsmed

48*
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eller spædlemmet er os pibende ligegyl-

digt. Fol.^yel932.12.sp.2. || (jf. betA.5) i forh.

pibende sur ^j/. pibsur). D&H.
III. pibe, V. ['pi'ba] -ede. {ænyd.d.s.i

bet. 2 (Kalk.V.810), jf. eng. pipe; afl. af I.

Pibe;,?/. I. pibet 3, II. pible) 1) (til I. Pibe
2.8; fagl.) danne piber (i et stykke tøj).

VSO. FalM.V.357. Jomfru Nielsen havde
pibet tre Kvarteer paa sin nye Pyntekappe.
jBaud.H.213. Præstens hellige Pibekrave
(kom) frem af sin runde Æske . . naar den
var fedtet og skulde hen og T^ihQS. Bergstedt.

UK.18. 2) (til 1. Pibe 2.io; f pode ved at

anbringe et stykke bark af podekvisten, hvori

der findes et „øje'^, som en ring ell. et lille

rør omkring en gren. Moth.F70. VSO.
Pibe-, i ssgr. (om vekslen ml. Pibe- og

pib- se u. pib-), af I. Pibe ell. II. pibe ell.

(se Pibe-jærn, -saks) af III. pibe; især (hvor
intet andet ndf. angives) af I. Pibe 3 , fx.

(foruden de ndf. medtagne) Pibe-fabrik(ant),
-fabrikation, -foderal, -laag, -lugt, -os, -ry-

gende (-røgende), -ryger (-røger), -ryg-
ning (-røgning), -sovs, -stank, -and, en.

[II.1] (nu sjældnere Pib-. Rørd.JE.95. Ach-
tonFriis.D0.II.451. jf.VSO.). (jf.Fipsmå)
\ anden Anas penelops (der har en ejen-

dommelig pibende stemme); blisand (2); brun-
nakke. Moth.F?0. Kjærbøll.667. DanmFau-
na.XXIII.86.

||
den australske pibeand, en

i Nordaustralien alm., til træænderne hø-

rende and, Dendrocygna vagans. BøvF.II.
585. -bane« en. [1.2.8] (tii, nu næppe br.)

d. 8. s. -rende. MilTeknO.78. -bark, en.

[1.2] (garv.) garvebark, som faas af gre-

nene af gamle egetræer. YareL.?772. -ben,
et. [1.2.9] (anat; nu 1. br.) større knogle, som er

forsynet med marvpibe. FhysBibl.XXV.253.
MO. Larsen, -beslag, et. metalbeslag (ring

og laag) paa hovedet af en tobakspibe. VSO.
MO. Feilb. -blomst, en. (j/. -plante) ^ en
art slangerod, Aristolochia sipho L'Herit. (hvis

blomst har form som et pibehoved (1)). Warm.
Frøpl.198. t -blæser, en. [I.I.1] person,
som blæser paa pibe; piber (l.i). LTid.1741.
495. -bor, et. (fagl.) redskab til at ud-
bore piberør med. VSO. MO. S&B. -bræt,
et. 1) [I.I.3] (jf. -stok 1; nu 1. br.) et med
runde huller gennemboret bræt i et orgelværk
(oven over pibestokken), omsluttende den øver-

ste del af orgelpibernes fødder. VSO. S&B.
2) lille (udsmykket) bræt (ell. stang), hvortil

der ofte er fæstet et (broderet) klæde, et

pibestykke, og som er forsynet med smaa
kroge til at hænge (lange) piber paa. Teckla
Juel.FlanterensDatter.(1864).192. et perle-
broderet Pibebrædt, hvorpaa der hang en
udvalgt Samling af Merskummere. JBer^s.

FM.19. Skjoldb.ML.7. -bnsk, en. [1.1-2]

{ty. pfeifenstrauch; navnet p. gr. af de hule
stængler oq grene; sj.) ^ d.s.s.-veå 1. Lar-
sen, -boje, en. [1.4] 4/ (''^^ næppe br.)

bøje af aflang form; spidstønde. MilTeknO.32.
-damp, en. (jf. -røg; 1. br.) (tæt) røgfra en
tobakspibe. Hostr.SD.LlS. D&H. -dæksel,
et. (især dial.) laag paa en tobakspibes hoved.

Drachm.VT.274. OrdbS.(Sjælland, Falster).

-fisk, en. /f fisk af den til rørmundene hø-
rende slægt Fisiularia ; især om F.tabaccaria.
Cuvier.Dyrhi8t.L408. SaUVIIL308. -fro,
en. [II.l] (zool.) sydamerikansk frø, Lepto-
dactylus (der har en pibende stemme). BøvF.
111.155. -fald, en. saa meget tobak, som
kan rummes i et pibehoved. De vil ikke
ryge en Pibefuld meer. Ew.(1914).IV.270.

10 e.br. -g^ræs, et. [II.2.2] {no. pibegræs, pip-
græs ofl. om Galeopsis ladanum L. og Gr.

tetrahit L., jf. no. agerpibe, d. s.; navnet hen-
tyder vistnok til, at man ved at blæse i blom-
sterne kan frembringe en fløjtende lyd; nu
næppe br.) % sand-hanekro, Galeopsis lada-

num L. JTu8ch.95. -hare, en. [II.l] (zool.)

gnaver af slægten Lagomys (som har en pi-

bende stemme). BøvF.L543. Boas.Zool.^669.

-hat, en. [1.2.8] (foræld.) en med stivede
'^ piber udstyret hovedbeklædning for kvinder.

*Skiøndt (haaret) var deiligt, og mit eget,
|

Det skiultes i en Pibehat. Tode.IL208. sa.

ST.IL90. D&H. -hoved, et. 1) beholder,

hoved, paa en tobakspibe, hvori tobakken stop-

pes og forbrænder. Holb.Er.II.l. Schand.
TF.L63. 2) [II.3.2] (dagl; nedsæt.) person
(især: barn), som altid piber, klynker. OrdbS.
(Sjæll., Turø), -hns, et. (nu kun dial.)

foderal, hus (13), til kridtpibe olgn. Moth.
30 F7L FrHorn.FM.8. SaUXXIIL541. Feilb.

-hvene, en. % (især dial.) skov-rørhvene,

Calamagrostis arundinacea Both., som har
rørformede stængler (der kan bruges som
piberensere). Jtusch. 291^ MO. -hylde,
en. (især foræld.) om pibebræt af form som
en hylde, ell. hylde, hvorpaa man lagde (kridt)-

piber fra sig. SaUXXIIL541. SprKultL.
147. -hytte, en. (jf. -hætte ; nu især dial.)

løst laag til pibehoved (ofte fremstillet af
40 Staal- ell. messingtraad). OeconJourn.1758.

180. VSO.IL698. MO. Skjoldb.KH.47. Feilb.

-hætte, en. (nu især dial.) d. s. s. -hytte.

VSO. MO. Baud.H.93. FrGrundtv.LK.
221. -hoTl, en. [1.2.8] (fagl.) høvl til at

udbore pibebanen i geværskæftet med. Mil
TeknO. S&B. -jord, en. (nu næppe br.)

d.s.s. -ler. vAph.(1772).IIL VSO. -jæm,
et. [III.l] (jf. -saks; fagl.) lille cylindrisk,

i enden afrundet strygejærn, som bruges til

50 at danne ell. opsætte piber (1.2.8) i tøj, paa
kappestrimler olgn. VS0.V.P81f. MO. at

krølle Forhaar ved Hjælp af et Pibejærn.
Bang.Udv.379. SaVXIX.126. Feilb. OrdbS.
(Fyn, Falster), -kande, en. {glda. d. s. i

bet. 1, mnt. jpipkanne) 1) [1.2.7] (foræld.)

kande med en fra kandens bund skraat ud-
gaaende tud. Cit.l707.(AarbPræstø.l925.
89). TroelsL.^V.212. 2) (jf.-krjikke; dial.)

svampedaase til en tobakspibe. Aakj.RS.22.
60 DÆH^.-knag, en. (dial.) lille kort pibe; knag

(1.6). CReiserer.EnSergent.(1891).119. -kon-
cert, en. [II.2.2] piben og fløjten olgn., hvor-

med man tilkendegiver mishag med noget (fx.

en tale, teaterforestilling). Hørup.IL235.
Naar de reaktionære Dumamedlemmer vi-

ste sig, blev de hilste med Pibekoncert.



761 Pibekradser Piberende 762

Pol.Vd907.1. -Icradser, en. (jf. -renser 2)
redskab til at rense pibehovedet med (naar
tobakken er røget). Blich.(1920).IX.189. Tol-

derlH.172. Feilb. -Icra^e, en. [II.l] \
navn paa australske kraaefugle af slcegterne

Gymnorhina, Strepera ofl.; fløjtefugl. Brehm.
FL.281. -krans, en. [1.2.8] (foræld.) del

af fornem kvindedragt fra det 17. aarh., be-

staaende af en bred, i piber lagt krans, der

omslutter livet. SaVYl.378. -krave, en.

[1.2.8] 1) fremstaaende (hvid) halskrave, lagt

i tætte folder, piber, som i det 16. og 17. aarh.

var en alm. bestanddel af de højere klassers

(fest)dragt; nu især (jf.bet.2) om præstekrave.

Moth.P70. Holb.Ep.n.407. HCAnd.VIII.62.
Wied.S.271. 2) (iDjSpøg. ell. nedsæt.) gejstlig

person; præst. Moth.D37. En Søn af en Pibe-
krave. Pont.LP.II.95. EHenrichs.Mændene
fra 48. (1911). 93. -krnkke, en. (dial.)

d. s. s. -kande 2. Feilb. ErlKrist.BT.78.
-krnse, en. [1.2.8] (foræld.) især i flt, om
pibede folder, piber (1.2.8). VSO. MO. TroelsL.

IV. 33. -leg, en. [I.l.i] (glda. d. s. (Brandt.
RD.II.42); nu næppe &r.) musik paa pibe;

fløjtespil. LTid.1744.530. Slange.ChrlV.lOl.
-ler, et. (især fagl.) fin ildfast lerart, som
bl.a. anvendes til fremstilling afkridtpiber (jf.
Kridtler;. EPont.Atlas.IIl. 1 74. Wilse.R. V.

172. Skovrøy.LM.35. -Innte, en.(nu næppe
br.) lunte (IL2) ell. fidibus, hvormed tobakspibe

olgn. tændes. vAph.(1764). VSO. MO. -lyd,
en. 1) [1.1.1] (nu 1. br.) lyd af en pibe, som
der blæses i. Moth.P70. de (hørte) ganske
uventet en sørgelig Pibelyd. ^ieR^Q.IF.
39. VSO. MO. 2) [II] (især W) pibende,

hvinende lyd. || til II. pibe 4.i: Aandedræt-
tet gik hørligt inde i hende med smaa
Piheljåe. AndNx.PE.III.53. || til II. pibe
4.4: en Dørs Pibelyd fik ham til at se sig

om. ErlKrist.S.27. -læbe, en. [1.1.3] (nu
1. br.) læbe paa orgelpibe (se Læbe 3.3 slutn.).

VSO. -læg, et. [1.2.8] (fagl) læg paa stof
der er lagt i piber. VSO. MO. OrdbS.(Sjæll.).

-lærke, en. [II.l] (sj. Pib-. jf.VSO. samt
Piplærkej. \ I) spurvefugl af slægten An-
thus; piber. BøvP.1.634. || ogs. spec. om en-

kelte arter, fx. om englærke, engpiber, A. pra-
tensis (Kjærbøll.246. Seier.BornholmsFugle.
(1932). 205), om skovpiber, A. trivialis L.
(Nemnich. Kielsen. Naturhist.II.(1809).198.

MO.). 2) (nu næppe br.) hede-, lynglærke,
Lullula arborea L. EPont.Atlas.1.627. -lag,
et ell.en(Moth.P70. LThura.Poet.26). [I.2.io]

Sf navn paa forsk, til slægten Allium L. hø-

rende (dyrkede) løgplanter, som har rørfor-
mede (og hule) blade; især om A. fistulosum L.,

vinterløg; ogs. (dial.) om A. oleraceum L., vild

løg (Jtusch. 13(sjæll.)), og muligvis andre
arter. LThura.Poet.26. Jtusch.13.281. Emil
Rasm.FB.41. HavebrL.^II.62. -mager,
en.

f,//".
Pipmager; foræld.) person, som Laver

(og handler med) (tobaks)piber. Moth.P71.
Hallager.164. jf. Kridtpibemager. Ber
Liisb.Stubbekøbing.(1912).221. -mnsling,
en. [1.2] (jf. -skæl 1; nu næppe br.) sø-

tand, Dentalium.VSO. -navle, en. [I.2.i]

den del af en glasmagerpibe, der føres

ned i glasmassen; navle (1.3.8). Bille-Top.2.

•negle, en. [1.2.5] (1. br.) nøgle med pibe;

hulnøgle. Højesteretstid.1868.99. -olden-
borre, en. [II.l] (zool.) oldenborrearten

Polyphylla fullo (som kan frembringe en pi-

bende lyd). Berg8.MS.U.431. -orgel, et.

'1.1.8] (fagl.) om_ det alm. orgel (med piber).

ustkkat.37. -plante, en. 2( (l.br.) d.s.s.

10 -blomst. HJåger.Blomsterhaven.(1878).86.
Piber, en. ['pibar, dagl. 'pi-var, 'piuar]

(nu kun dial. Pibere. Moth.P70. LTid.1741.
457. Graah.PT.L229. jf. Seier.Bornholms
Fugle.(1932). 156). flt. -e. {ænyd. piber(e),

glda. pibæræ(dotther), glno. pipari, mnt. pi-

per, ty. pfeifer, eng. piper; afl. af II. pibe)
I) om person. I.l) (foræld.) til II. pibe 2.i:

person, som spiller paa pibe; spec.

(jf. Piberdreng; om fløjtist otgn. ved fod-
20 folksafdeling ell. ved militært ordnet korps.

Piberne (1907: Fløjtespillerne;. Matth.9.23.

fire Trompetere, en Trommeslager og
en Piber. Eeiser. 1. 285. 3 Tambourer . .

1 Piber.. 120 Garder. ME.i 789.5 75. Mil
TeknO. Hertugens Piber (spillede) paa
Sækkepiben endeel nationale skotske
Meloåier.Wor8.OE.301. Om Torvets Hjør-
ner svingede nu Borgerkoret . . Forrest
gik Trommeslageren og Piberen. Sc^awd.

30 F.130. 1.2) (nu 1. br.) til II. pibe 2.2; især:

person, som giver sit mishag til kende
ved at pibe (spec: i et teater). Molb.EL.
140. Davids.KK.442(se^K\2i^^QT sp.471'°).

1.3) (nu næppe br.) til II. pibe 3.2: person,

som stadig klynker, klager sig olgn.; klyn-
ke-, pibehoved; ogs.: person, som altid gaar
og skranter, er svagelig. Moth.P70. Giv den
Piber, saa han bliver en Piber (o: revs

den, der klynker uden grund).VSO. 2) om
40 dyr (jf. ogs. Lunge-, Mosepiber;. 2.1) (til

II. pibe l) V d.s.s. Pibelærke 1. Kjærbøll.

243. BøvP.1.634. 2.2) (til II. pibe 1; jf.
Pibøsten, Regnpiber; bornh.) stor regn-
spove, Numenius arquatus L. Seier.Born-
holmsFugle.(1932).156. 2.3) (til IL pibe 1;

jf. Fløjter 3; 1. br.) /f hvidling (af en
vis størrelse), Gadus meriangus. Krøyer.11.84.

3) (til II. pibe 4.2; især ^) stærk storm;
pibstorm, (løvet) holdt sig ellers tappert .

.

50 men den Piber kunde det alligevel ikke
staa for. BerlTid.ynl92o.Aft.2.sp.2. *Naar
engang det rigtigt kniber, | naar den sid-

ste, store „Piber"
|
vender Bunden op paa

„Rosa« og mig sqV.HSeedorf.(PoUU1934.
Sønd.21.sp.2). Kommer der en rigtig Ve-
stenpiber, blæser Skidtet jo ned. EW
Krist.S.76. 4) se u. 1. Pibe 6. Piber-
dreng, en. [l.i] (foræld.) dreng ell. ungt
menneske, der var piber ved en hærafdeling.

60 HCAnd.Xn.268. *(maanen) kigged over
Valen,

|
Hvor Piberdrengen laa ved Gene-

ralen. Drachm.DM. 168. BerlTid. ^"^^1931.

Sønd.7.sp.5.

Pibe-rende, en. [1.2.3] (jf. -bane; ^
rende i et geværs forskæfte, hvori piben er an-

bragt. MilTeknO.78. Scheller.MarO. -ren-
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«er, en. 1) (si.) person, som renser en (an-

dens) tobakspibe, (godsejeren) tog ham i

sin personlige Tjeneste som Støvlepudser
og PibeTenseT.Brandes.XA76. 2) redskab

(stykke staaltraad med børster, uldgarn olgn.)

til at rense en tobakspibes (Jioved og) rør med.
vAph.(176é). IIaandgern.506. 3)(overf.anv.

af bet. 2; dial.) 2f om forsk, planter, hvis

stængel (kan) anvendes som piberenser, fx. om
mose-bunke, Aira cæspitosa L. (Drejer.Fo-
derurter.(1837).94), om børstebladet siv, Jun-
cus squarrosus L. (JTusch.311), om alm. blaa-

top, Molinia coerulea Moench (smst.77. jf.
VSO.), om slangerod, Folygonum bistorta (Ax
Lange.FP.93), ofl.

Piberi, et. vbs. til II. pibe || især

(dagl.) til II. pibe 3.2 : klynken, klagen olgn.

JHSmidth.0rds.112. Ellen blev syg. Det
vil sige, hun gik jo oppe og lod rask paa
det. Var der noget Knud ikke yndede,
saa var det „Piberi". Og dette var Pi-

beri. EJuelHa7is.KV.16.
Pibe-ring, en. spec. [1.2.4] (fagl.):jærn-

ring udvendig om et hjulnavs piber. Moth.P71.
Feilb. Kværnd. OrdbS.(Sjæll.). -refg, en.

1) (jf. -damp, -sky) røg fra tobak, som for-
brænder i en pibe. MothFTl. Schand.BS.
63. Vi sidder . . i en hyggelig Sky af

Fiberøg.Dannebrog.yiWlO.l.sp.l. 2) (jf.
-smøg; nu næppe br.) rygning paa pibe;

(en pibe) tobak. *Min Pibe-røg og lugte-
støv

I

Skal holdis dem til beste (o: ved De-
res besøg). Sort.(SamlDanske Vers.^ VI. 186).
*Haandfaste Baadsmand i sin Beg-borde-
ret Trøye | Kand megen Modgang ved en
Pibe-Røg fordøye. Lucopp.TB.A8r. -rer,
et. rør (især: paa lang pibe), hvorigennem
tobaksrøgen fra pibehovedet suges op i mun-
den. vAph.(1764). Laugs-Artikler for Isen-
kræmmerne i Kbh. Ve 1807. §5. MO. D&H.
-saks, en. [III.l] O*/". -jærn; fagl) saks-

lignende redskab med cylindriske kæber, hvor-

med piber i kappestrimler olgn. opsættes. S&B.
VortEj.IV3.272. -sl^id, en. [II.3.2] (ogs.

skrevet Pib- (Levin. S&B.) ell. (oftest) P'iv-).

(især dial.) person (navnlig: barn), som stadig

piber, klynker over ingenting; pibehoved (2).

saa græd jeg. Saa kaldte han mig en „Piv-
skiå''. EKaarsb.M.54. større Klodrian end
Robinson har ikke været kendt, og Ynk
naar han flæbede, Pivskid som han var.
JVJens.(PoUVd931.14.sp.3). Feilb. Flem-
løse.llO. -sky, en. fj/". -damp, -røg; l.br.)

røgsky fra en pibe. (han) sendte vældige
Pibeskyer ud i Rummet. Schand.F.200. sa.

0.1.82. -skæg, et. [II.3.2] (sj.) vibehoved
(2). S&B. -skæl, et. [1.2] 1) O/. -mus-
ling, -stilk 4; nu kun dial.) navn paa forsk,
smaa havdyr med mer ell. mindre rørformet
skal, fx. om søtand (Dentalium) ell. om de
til rankefødderne hørende rurer (Balanidæ).
Funke.(1801).I.55L VSO. Feilb. 2) (nu
næppe br.) børsteorm af familien Serpulidæ.
VSO. -slange, en. (del af) piberør paa
lang pibe, fremstillet af bøjeligt materiale.

SvGrundtv. Han saa vist paa Pibeslangen,

der stak op af den anden Karls Brystlomme.
JVJens.HF.50. KrakJ925.II.1010. Feilb.

-slæde, en. (jf. -hus, -hylde; foræld.) ind-
retning til at lægge de varme kridtpiber i.

DagNyh.^^/il910.1.sp.5. -smag, en. (nu
1. br.) d. s. s. -røg 2. Vi gik tilbage for at
nyde den dejlige Aften , . fra vort smukke
Værelse med en Pibe-Smøg og en Flaske
ægte BouTgogner. POBrøndst.B.90. -snor,

10 en. (løkke af en) tynd snor, som fæstnes
til piberøret ell. -spidsen, og hvori piben
(kan) hænges. *Til Faer hun har en Pibe-
snor

I
Af VeTleT. [JKrohn].PetersJul.[ 1866].

I.V.5. OrdbS.(Sjæll., Fyn), -spids, en.

(jf. -stilkj mundstykke paa en tobakspibe.
*i Pibespidsen fast han hed. PalM.V.85.
Drachm.E0.350. -sprojte, en. [1.2] (si.)

lille haandsprøjte, der ender i en tynd pibe;
maaske spec. om klyster-pibe, -sprøjte, det

20 Compagnie, som velmenende vil hjælpe
til at slukke en Ildebrand med en Strippe
eller en Pibesprøite. Kierk.XIV.233. smst.

231. -stav(e}, en. (nu næppe br. Pip-.

Efterretninger om denDa.Søe-Etat.(l 790). 70.
HBDhlp.1.207. Pipe-. Holb.Anh.129). {ænyd.
(flt.) pippen-stafuer, -stager, jf. ænyd.pi-
pen-stafn; fra nf.piep-, pipenstav(e), holl.

pijp(e)staaf, jf. eng. pipe-stave; til I. Pibe
4; især T) næsten kun i flt. -staver, om

30 staver (korte, smalle, buede brædder) af ege-
træ, hvoraf (store) vin- og ølfade ell. -tøn-

der fremstilles. Fadetræe eller Pibestaver.
Kiøbm Syst. III1.265. Blich. (1 920).XXII.
211. Scheller.MarO. SaUXIX.127. -stem-
me, en. [II.3.1] (dagl.) pibende stemme, en
skingrende Røst (slog) af og til over i Vihe-
siemme. ZakNiels.GV.30. -stilk, en. 1)

(nu næppe br.) om det afbrækkede rør af en
kridtpibe ell. i al alm. om stump af en (knust)

40 kridtpibe. Tode.ST.II.66. Olufs.QD.98. den
sidste (sæbeboble) hænger endnu ved Pibe-
stilken. SCAwd.7.557. VSO. MO. 2) (dagl.)

billedl. ell. i sammenligninger, om noget tyndt,

spinkelt (der minder om en kridtpibes rør);

især (i flt.) om tynde arme ell. ben. en hel
Del store Bjælker, der se ud som Pibe-
stilke. PFJacjBreve.^i. „hvad er det for
et Par Pibéstilke ?" sagde han og tog
hende om begge hendes . . Arme, som

50 Sorgen havde afmagret. Holst.III.75. Ro-
senkrantz.H.62. jf. bet. 3: det var . . en
Usselryg I det var en tynd Pibestilk-
karl. Jw^.LJ5.J. 8 7. 3) (dagl.) person med
meget tynde lemmer (arme og ben); svæk-
ling; splejs. Wied.BS.162. mandfolkene.,
var nogle pibestilke . . de fleste . . havde
altfor smaa hænder og fødder. EKomerup.
Ecuador.(1919).l 3. 4) f søtand, Dentalium

(jf. -skæl 1). OFMiill.ZoolPr.236. -stok,
60 en. 1) [1.1.8] (jf -bræt 1; fagl.) det tykke

gennemhullede bræt paa oversiden af et or-

gels vindlade, i hvis tragtformede huller or-

gelpibernes fødder er anbragt. S&B. Drachm.
K0.84. MusikL.II.192. 2) (foræld.) om et

slags træfoderal til en (kridt)pibe. LEThrane.
FraEmpiretiden.(1907).20. -stopper, en.
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t) (sj.) person, som stopper pibe (for en an-

den). Bich.IM. D&É. 2) redskab, hvor-

med tobakken i pibehovedet trykkes sammen
(naar piben stoppes, ell. naar noget af tobak-

mn er forbrændt). OpfB.^YI.lOS. Drachm.
DJ.11.175. -strimmel, en. [1.2.8] smalt
indlæg, strimmel, som er lagt i piber, og som
er riet fast til kanten af en gennemskæring
(for arme ell. hals) i en klædedragt; nu
kun om saadan strimmel anv. i kvinde-

dragt, fastriet i halsaabningen, langs kanten

af en kyse olgn. Bergs.PP.350. Kidde.B.85.

jf.: Disse sorte, pibestrimlede Kvind-
folk (o: „hellige" koner). HuldaLiiik.DU.44.
-stylcke, et. (haandarb.) stykke (broderet)

klæde, som hænger ned fra pibebrættet. Oi'dbS.

(SjælL). -|svamp, en. [I.2.io] ^ oksetunge-
svamp, Fistulina hepatiea Huds. (hvis spore-

bærende organer er fritstillede rør). VareL.^
773. -sirane, en. [II.ll (ogs. Pib-. Kjærbøll.
634. DanmFauna.XXlII.117. — 1. br. Piv-.

LehnSchiøler.DF.1.383). \ svanen Cygnus
Bewickii (som har enpibende stemme). Brehm.
FL.578. Spårck.ND.531.

I. pibet, part. adj. ['pi'ba^; ogs. 'prvaf]

(afl. af I. Pibe 2; j/.pibig) 1) om ting: af
langstrakt, rørlignenae form (og ind-

vendig hul); især (jf. I. Fibe 2.io; bot.) om
plantedel (fistulosus). Pibet Stengel. Træear-
ter.(1799).334.Drejer.BotTerm.l64.2)(fagl.)
til I. Pibe 2.11, om masse, stof: som indeholder,

er gennemtrukket afsmaa kanaler, rørformede
fordybninger olgn.; porøs, (veddet) er ey tet,

ff men ]pibet.Pflug.DP.487. Dryp eller Tropf-
Steen . . temmelig haard og tet, men in-

den til aaben eller pibet. EPont.Atlas.IIL

|v 174. Kalken . . er af en pibet Beskaffen-
hed. LandmB.1.52. nu især om forsk, føde-
midler som brød ell. ost: Moth.P70. Luften
bidrager . . til at Bagværk bliver pibet
og let. Huusholdn.(1799).1.21. der skelnes
mellem Ost med tæt og Ost med pibet
Masse. Sal.XIII.1010. //". ; en sm a ap ib e t

,

fed Ost. SaUXl.643. 3) (til I. Pibe 2.8 ell.

perf.part. a/" III. pibe 1; især fagl.) om klæd-
ningsstykke: sat op i piber ell. forsynet
med piber; især om krave. *En vinget
Kiortel, høy Bonnet, | En pibed Svitzer-
'Kxdi^e. Reenb.I.129. (hun bar) en opstaa-
ende pibet Halskrave. Jn^.75.II.i85. den
pibede Kant af et stivet Skørt. Pow<.^X.
350. *De Mezas hvide Hansker og pibede
Mansjetter. Rørd.GKMI.31. NationalmusA.
1935.53.

II. pibet, adj. ['pi-ba< ell. (oftest) "pi'va^,

ogs. 'piu8<] (ogs. skrevet pivetj. (afl. af Pib
(2); j/. pibset; dagl.) tilbøjelig til altid at

klynke, beklage sig; klynkevorn; pibevorn.
FrGrundtv.LK.68. D&H. Ellers var det
flovt og pivet at græde, men til Konfir-
mation og Bryllup og Begravelse skulde
man græde. KMich.LL.46. Anæmiske Per-
soner er altid „pibede" og pirrelige over-
for andre. DagNyh.'^^U1934.Sønd.20.sp.2.
Pibe-tobak, en. tobak, bestemt til at

ryges paa (lang) pibe; (alm.:) (røg)tobak.

Moth.P71. Schand.BS.268. tykke Skyer
af Pihetoh&k.Jørg.RB.41. -træ, et. {ty.

pfeifenholz, eng. pipetree; jf. -busk, -plan-

te, -ved (2); /"a^i.) i /'orfe. tyrkisk pibe træ,
om (veddet af) Viburnum lantana L. (der
bruges til piberør). SaVXXV.70. -tniijs^e,
en. [1.1.8] (fagl.) fladt, elastisk messing-
stykke, som i et orgels tungepiber skiftevis

afspærrer for og lukker op for luftens ud-
10 strømning i pibens lydbæger; ogs. (nu næppe

br.) om læbe (8.8) i orgelpibe af træ. VSO.
S&B. -tej, et. 1) (nu især dial.) (samling

af) alt, hvad der hører til en tobakspibe (ho-

ved, rør, mundstykke); ofte blot som et an-
det udtr. for tobakspibe; ogs. om pibe, tobak,

tændstikker olgn. et Meerskums Pibetøi.
Agre.RK. 27. Grundtv.PS.IV. 2. Sogne-
raadsformanden (halede) Pibetøjet frem
og spredte det over Bordenden. i4^a/y.7^.

20 13. det er et Pibetøi, som kan tale med:
ægte Merskum og Sølvdæksel. ELars.UR.
207. 2) overf. 2.1) (dagl.) i forb. hele pi-
betøjet, som betegnelse for alt, hvad der
(under visse forhold) hører til, indbefattes i

noget; tingen, sagen med alt tilbehør; hele

molevitten, stadsen. Rigsdagen — Konge-
huset og hele Pihetøietl Nathans.F.98. han
slog i Bordet og svor paa, at nu skulde
Sluget (o: aabningen paa en trelænget gaard)

30 lukkes med en ny Længe, eller hele Pibe-
tøjet flyttes op paa 'B2ik\s.en. AndNx.DM.
111.6. Kan Du se baade Ideer og Skøn-
hed og Sandhed og hele Pibetøjet myldre
ind ad Breschen, som vi har sprængt gen-
nem alt det indegemte her i vort kære
lille Danmark. Ziors.GS^.J.iO. 2.2) (sj.)

respektløs betegnelse for et gammelt menneske.
Hvad trasker hun (o: en gammel kone) nu
rundt efter . . det gamle Pibetøj 1 BerlTid.

4p^y6l934.Sønd.6.sp.2. -tende, en. [II.2.3]

(jf. -bøje samt Fløjtetøndej ^ d. s. s. Lyd-
bøje. Sal. III.288. -ndkrads, et. (jf.
-udkradsningj tobaksrester olgn., der krad-
ses ud af en pibe (efter rygningen). Frem.
DN.729. KMads.(Skagens'Malere.(l 929).35).
-ndkradsning:, en. d. s. Drachm.EO.96.
JVJens.NII.110. -nng^e, en. t) (haandv.,

foræld.) betegnelse for de yngre skomager-
svende (som ved optagelsen i svendenes lav

50 fik en kridtpibe, der blev knækket over af de
ældre svende, saa at den unge svend kun be-

holdt spidsen i munden). Nord.Skomager-
Tidende.^V6l887.3.sp.l. CNyrop.Eaandv.66.
201. 2) [II.l] (dial.) lille, ikke flyvedygtig

fugleunge, navnlig: dueunge. FrGrundtv.
LK.104. OrdbS.(jy.). 3) [II.8.2] (dagl.) pi-
bet (II), pibevornt barn. en „Pibeunge"
eller „Tøsedreng". ^Sc/mn^.Ji^.^PP. -ved,
en ell.(sj.) et (VSO.). (jf. -busk, -plante,

60 -træ^ 2( 1) [1.1-2] Philadelphus L., uægte
jasmin (der har hule grene); især om P. co-

ronarius L. JTusch.164. E:avebrL.UI.211.
2) tyrkisk pibeved, d. s. s. -træ. Kjær-
bøll.FB.462. -vorn, adj. [II.8.2] (dagl., især

dial.) d. s. s. II. pibet. Moth.P70. VSO.
Feilb. Flemløse.139. -værk, et. I) [1.1.8]
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(faql.) samtlige til et orgel hørende piber.

VSO. MusikL.II.192. 2) [1.2.8] (fagl, især

foræld.) ornamentik paa udskaarne møbler,

døre osv., som minder om tøjfolder; folde-

værk. Sal.V.705.

fpibig, adj. (jfsv.pipis; afl. af I. Pibe)
d. s. s. I. pibet 2. Phy8BiU.XIX.196.

I. pible, V. ['pibla] (ogs. skrevet piple.

Moth.G185. HCAnd.V.109. Bogan.1.19.
især i bet. 3.2 slutn., s. d. — nu kun dial.

peble, ftæhle olgn. LTid.1760.190. Junge. JH
Smidth.0rds.114 (Pivler ell. Pevler). Feilb.

(u. pebble^. OrdbS.(Møn)). -ede. {ænyd.
pible (i bet. 2), piple (i bet. 1), jf. sv. dial.

pep(p)la (Rietz.498), no. dial. pipla, nt. pie-

peln (Mensing.Wb. III. 1019), østfris. pi-

peln; afl. af IL pibe og pippe; sml. pimple)

1) (nu kun m. tilknytning til andre bet.)

om dyr (fugle): give en pibende lyd fra
sig. glenten pipler. Moth. G185. jf.bet.S:
Saa lød et Fugleskrig fra et ensomt Træ,
og saa begyndte det igjen overalt, dan-
sende, svirrende, hoppende, summende,
piblende. Goldschm.YIII.207. det piblede
og pylrede af (trækkende) Vildgæs og Ry-
ler. 0Rung.SS.121.

2) (jf. u. pippe 3.1J om vædske (især vand,
sved, blod, taarer): flyde langsomt og
ofte med en svag, rislende lyd; begynde
at strømme ud, ind, frem osv. (draa-
bevis ell. i ringe mængde, men stadig
væk, vedholdende); især i forb. m. adv.

som frem ^j/. frempiblej, ind, op, ud.
*Søen pibled ind igjennem hver en Planke.
LThura.PoetéS. *Sveeden pibler

| I store

Draaber af hans kolde F&nåe. Ew.(1914).
V.85. det friske Kildevand piblede frem.
HCAnd.V.381. Den flove, ferske Lugt af

de afrevne Stængler med den piblende
Sa.ft.Schand.SB. 175. Anna selv gik om-
kring stille og lidende. Ofte . . piblede
Taarerne frem uden Lyd. SMich.S.30. fra

et lille Hul bag det ene Øre piblede Blo-
det nå.AndNx.FE.11.252. \\ billedl. *Da
trode Kvinden Vor-Herres Ord,

| Det pib-
led som Kilder i Enge. Grundtv. SS. V.
474. *frem i Draaber pibler Livets Kilde.
PalM.V.380.

3) (især (D) videre anv. af bet. 2. 3.1) be-

gynde at strømme, sive frem, ud osv.

ligesom en vædske ell. (jf. bet. S.2) be-
gynde at fremtræde, vise sig, gøre
sig gældende, blive mærkbar. Medens
han talede, piblede Luften med en hæs-
lig Lyd ud af Blærerne (o: svineblærerne).
Ing.EF.III.122. *Lyset pibler gjennem
hver en Uiåse. Bødt. 111. Røgen piblede
frem mellem Tagstenene. JPJac.iI. 297.
da det andet Billede (o: lysbillede) viste
sig, sprang Fnisen og piblende Latter
frem oYersilt. SvLa.Hj G.210. I sit Indre
følte han en hed Foragt pible frem.
AaseHans.Vr.l97. om hemmelighed olgn.:

noget skriftligt, hvoraf . . grumme let

Oplysninger om den anvendte Frem-
gangsmaade kunde pible ud. TroelsL.X.43.

3.2) især i forb. m. adv. som frem, op: be-
gynde at komme frem af et skjul, til

syne; (alm.:) pippe frem, op. *See, Solen
pibler alt bag Havet frem. Oehl.HJ. 116.

*Stjærner pibler frem — nu falder Nat-
ten pasi. AaBerntsen.FS.30.

II
især om plante

:

pippe frem (af jorden). Tre, fire spinkle, m
hvide Klokker var piblede frem ved Mu- ifl

ren.Bang.L.lll. *Vaarsæden pipler af Jor- "
10 den. Holstein.D.^69. Det var ham, som gik
han der og saa . . de spæde grønne Skud
piple op af Jorden og dække Agren. 5øi-
berg.L.61.

4) (sj.) m. obj. 4.1) m. betegnelse for væd-
ske som obj.: faa til at pible (2) (frem,
op osv.). et Bassin, hvor der gik tre va-
skeægte Guldfisk og piblede Bobler op.
Pol.V9l934.Sønd.l4.sp.3. 4.2) m. betegnelse

for vædske som subj. og m. refl. obj. ell. hens-

^ obj.: piblende (2) arbejde sig et sted
hen, skaffe sig passage olgn. *en Kilde,

|

der stille pibler sig Vej ved din Fod. Stuck.
SD.73. Strømmen . . piblede sig frem.
PLevin.(Tilsk.l920.II.420).

IL pible, V. [ipi()bl8] -ede. {afl. af lll.

pibe; sj.) pibe fint, smaat. Stupigernes
hvide, fint piblede ^appe.LBruun.Éingen.
(1927).146.
Pib-lærke, en. se Pibelærke.

30 Pibs, et. [piu's] {afl. af Pib (2) ; jf pib-
set; talespr., 1. br.) pib (2); pjævs. Aa
Herre Gud, det sølle Kræ, det Pi v s, det
lille Finsl SophClauss.TK.15. pibset, adj.

[ipius8<] {afi. af Pibs; dagl.) pibevorn;
pibet (II). fordi I (o: kvinderne) fryser,

blot en Vind blæser paa jer, er der ingen
Grund til, at vi Mænd skal være lige saa
pivsede. TidensKvinder.^'VBl 930.22. Sven
Clausen.IRosenlænker.(1933).80.

40 Pib-skid, en. se Pibeskid. -sne, v.

(jf. u. pib-; 1. br.) sne stærkt, fygende. Him-
len lukker sig igen, ned slynger Skyen
sit Mørke, det pibsneer. JFJ'ews.iVG.iSi.
-storm, en. (til II. pibe 4.2, jf.u.pih-;
sml. -storme; dial. ell. ^) stærk storm; piber

(3). Henad Eftermiddagen satte det op
til en Pibstorm. Gravl.0en.96. en Piv-
storm fra Nordøst. AchtonFriis.JL.1.279.
OrdbS.(Langeland), -storme, v. (til II.

50 pibe 4.2, ji/". u. pib-; sml. -storm; dial. ell. ^)
storme stærkt. OrdbS.(Langeland), -sur,
adj. (sj. pive-, se u. bet. 2). (jf. u. pib-)

1) (jf. pibende sur u. II. pibe 5; dagl.) om
ting, smag: meget sur. CollO. Sv Grundtv.
D&H. Vædsken var pibsur. EhrencrKidde.
S.61. om smag(S'fornemmelse): Den svulne,

oversøde Stank af Os og Fedt gjorde ham
pibsur i Munden. AKohl.MP.II.201. 2) om
person: meget muggen, gnaven olgn. Naa,

60 Du, Pivesurl sagde han til Broderen —
ut med 'D\g\Wied.BS.34. den pibsure Fru
Svendsen.VBergstrøm.IIN.85. -svane, en.

se Pibesvane, -osten, en. (til II. pibe 1;

jf. Pipøsten, Piber 2.i^ V ^tor regnspove,

Numenius arquatus. SaUXlX.1039.
Piccolo, en. se Pikkolo.
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Pickles, subsi. (egl. pi, jf.: de saakaldte
mixed pickles. Oj^/'^.^K/.i^'S. hjemmela-
vede Pickles.-Lawesm.5J 60^. ['pig(9)ls] {fra

eng. pickles, flt. af pickle, egX: (saltjlage,

eddike olgn., hvori kød, orøntsa^er osv. ned-
lægges for at kunne holae sig; især kog.) egl.

i forb.mixed (o: blandet) pickles, om i

eddike og (ell) sennep nedlagte, stærkt
kry drede grøntsager (smaa agurker, gule-

rødder, blomkaal olgn.). *Urhøns, | Fulgt
af Compoter og Saft, Mixt Pickles, Salat

og Agurker. Weyse.( AFBerggren. Weyse's
Biographie.(1876).139). et Stykke Steg
med Pickles. TomKrist.LA.SS. || hertil Pick-
les-smør, -sovs ofl. (ISuhr.Mad.^^(1923)311).
Picnic, et, en. se Piknik.
Pie, en. [pai' ell. m. eng. udtale] flt. -r.

(fra eng. pie; kog.) ret af kød, fisk,
grøntsager ell. frugt, indbagt i dej i

et fad (og serveret i dette). Fuldstændig
Koge- og Syltebog.(1861).298. FrkJ.Kogeb.^'
(1921).2å6. ofte i ssgr. som Frugt-, Æble-
pie olgn.

Piece, en. se I. Pjece.
Piedestal, en. se Pjedestal.

Piese, en. se I. Pjece.

CP Pietet, en. [pia'te'cZ] flt. næppe br.

{ty. pietåt, fr. piété, af lat. pietas, til pius,

from; jf. Pietist osv.) 1) (nu kun m. over-

gang til bet. 2) fromhed; gudfrygtighed;
religiøsitet. Holb.MTkr.346. JBaden.
FrO.

II
ogs.: skinhellighed. JBaden.FrO.

2) hensynsfuld ærbødighed, venera-
tion, navnlig over for de afdøde, det
overleverede; ofte i forb. m.præp. (over)
for. jeg (blev) Æresmedlem af Kunstaka-
demiet . . især af Pietet for Thorvaldsen,
da man vidste, det havde været hans Øn-
ske og Villie. Oehl.Er.IV.189. Den højeste
Dyd, der omfatter alle andre, er den søn-

lige Ærefrygt, Pieteten. TroelsL.XIII.43.

II
hertil ssgr. som pietets-fuld (Pont.FL.490.

EGad.TT.19), -følelse (Schand.0.1.61), -hand-

ling, -hensyn (Schleisner.Asphyxien og Dø-
den. (1868).49. KBokkenh.U.9.), -løs (Anna
Bloch.FraenandenTid.(1930). 148. sj. pietet-

løs. JVJens.IM.97), -løs-hed (Schand.O.I.
55. FrPoulsen.VN.15).
Pietisme, en. [pia'tisma] (f m. lat.

form (og bøjning) Pietismus. Holb.Ep.III.
209.212.215. JBaden.FrO.). {fra ty. (ny-
lat.) pietismus, dannet ca. 1700 til pietist;

jf. Pietister!; især teol. ell. hist.) egl. om
den af Spener og Francke i Tyskland omkr.
1700 grundlagte retning inden for den
lutherske kirke, der i modsætn. til orto-

doksien lagde hovedvægten paa et fromt, aske-

tisk liv, krævede en bestemt form for om-
vendelse og fordømte alle rent verdslige for-

nøjelser; i videre anv. om andre lignende
former for kristendom; især tidligere

ogs. (nedsæt.): skinhellighed, hykleri
(JBaden.FrO. jf. MO.). Holb.EpJII.212.
Pietismen i Danmark. FElleJensen.(bogtitel.

[1924]). Pietist, en. [pia'tisc?] flt. -er.

{fra ty. pietist, dannet til lat. pietas (se Pie-

tet^ og opr. brugt (nedsæt.) om deltagerne i

Ph. J. Speners husandagter, „collegia pieta-

tis", i Frankfurt am Main og Leipzig i slutn.

af 17. aarh.; hist. ell. teol., ofte nedsæt.) til-

hænger af 17-18. aarh.'s pietisme; i vi-

dere anv.omperson, hviskristendomsop-
fattelse minder om pietismens, ell. (nu
næppe br.) om en skinhellig, hyklerisk
person (Leth.(1800). JBaden.FrO.). Cit.

ipl719.(Thott4^1525.363). (den, der vil leve

gudfrygtigt, vil) jo vistnok blive kaldt en
Særling her i Verden, en „Pietist** eller
hvad andre Navne, Verden kan finde paa.
YBeck.LK.I.153. Pietister!, et. [pia-
tisda'ri-'] {fra ty. pietisterei, dannet i slutn.

af 17. aarh. til pietist, j/. Pietisme; især
teol., nu 1. br.) nedsæt, betegnelse for pieti-
stisk kristendom, pietisme. LTid.1727.
342. *I tynde, magre, tørre Giække

|
Med

20 Thevand for og Hvidløg bagi |
Hvor læt

kan Svaghed eder svaekke,
|
Ja Døden

knuse eders Vrag;
|
Nu ligge Pietisterie,

|

O, drikker frit Chrambambulil Stub. 84.
NMPet.IV.434. Meyer, pietistisk, adj.

[pia'tisdis^] (hist. ell. teol.) adj. til Pietisme
og Pietist. Leth.(1800). NBang.OU.4.

I. Pif, et. [pif] flt. d. s. {til II. pif ell.

vbs. til piffe, jf. I. Pift) 1 ) (1. br.) piftende
lyd olgn. der lød et pif, og cyklen var

30 punkteret
\ 2) {jf. paffe 2, puffe samt eng.

puff i lign. bet.; sj.) indsugning ell. ud-
stødning af tobaksrøg; „smøg". *Hvas
drak sin Kaffe, tog et Pif Tobak. i2ørd.

JH.IT.187. 3) (jf. I. Pift 2; jarg., nu næppe
br.) som betegnelse for livlig bevægelse, livlig-

hed olgn.; fut (II.2); sjov. *Er der Spor af

Pif i Luften, 1 Gaar I (o: københavnerne) Pok-
kers nødig hjem. Blækspr.1897.30. (skriv)

en Artikel om Politiet, men lad det blive
40 en med lidt Pif i og giv Politidirektøren

et Par ordentlige Hip. MarkTwain i Udvalg.
II1.(1905).104. *der skal være Fut i Feje-
møget . .

I
Og der skal navnlig være Pif i

Kiviåetø\Qt(o:naar der danses).Élækspr.l908.
14. II. pif, interj. [pif] {sv., eng., ty. piff.]' LP
fr. pif; lydord; jf. III. paf, puf, samt I. Pif,

piffe; talespr.) gengivelse af den fløjtende,
piftende lyd, der kan opstaa, naar
luften pludselig slippes ud af noget,

50 naar noget farer gennem luften olgn.;

især i forb. pif-paf (-puf), om de med
(gevær)skydning forbundne lyde. „pif I paf I"

lød det igjen . . og saa knaldede det igjen.
Der var stor Jagt. HCAnd. SS. XIII. 241.
smst.255. jf.: de Manøvrerendes Pifpaf
(o: skydeøvelser). Tode. SJ. 1.43. piffe, v.

['pif8] -ede. vbs.jf.l. Pif. {til II. pif; tale-

spr., l.br.) give en fløjtende, piftende
lyd (spec. om gevær(kugle)). Piffen og Plaf-

60 fen (o: et fjendtligt angreb). PFWergmann.
Kjolenpaa Vandring.(1828).33.

I. Pift, et. [pifrf] flt. d.s. {til II. pift ell. vbs.

til I. pifte; jf. I. Pif) I) (dagl.) det at pifte
en enkelt gang; kortvarig piften, t.i)

til I. pifte 1. Han prajede G. med et Pift:

„Hallo Kaptajn!" 0Rung.VS.23. en Cyk-

XVI. Rentrykt ^o/e 1935 49
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list . . farer forbi med et Fitt AWinding.
(PolMil925.Sønd.l2.sp.l). Mejsens . . Pift.

B.T.Vd935.4.8p.2. \\ jf.l.SSf.i Vesterbro
var ikke mere den gamle karakteristiske

Vesterbro . . han hørte ingen hvinende
Pift i YingYQnQ.CMøllPF.Ur. D&H. 1.2)

til I. pifte 2. *det glade Pift fra Dampfløjten.
JVJens.DiM. 1.3) <ia. pifte 3. En Forbi'er
(høres) som et kort Pift. Bønnelycke.Sp.l82.

2) (jf. I. Pif 3; jarg., 1. br.) fut; fart; liv.

sikke Melodier der var, rigtig med Pif t og
RsLm3isisLng.Pol^*/7l927.15.sp.6. smst.Vs

19S1.13.sp.2. 3) {jf.ty. (nicht ein) pfiff
;
,jarg.,

nu sj.) i forb. som ikte et pift, ikke en smu-
le; ikke spor. Kusinerne forstod ikke et Pift

af deres (o: drengenes) Leg. HovedstJule-
bog.(1913).34.sp.l. *andre Folk, dem rørte

den Slags Smaating ej et Pift. Blækspr.
1926.44. II. pift, interj. [pifrZ] {lydord;

jf. I. Pift, I. pifte samt II. pif; talespr., l.br.)

gengivelse af en fløjtende lyd. JVJens.EE.
65. III. pift, perf. part. til IL pibe (s.d.). I.

pifte, V. [ipifda] -ede. vbs. jf. I. Pift. {til

II. pift ell. dannet til (præt. pifte af) II.

Tpihe; især talesjyr.) frembringe en skarp,
gennemtrængende, hvislende ell. fløj-
tende lyd. S&B. ]) d. s. s. IL pibe 2.2; især

om (gadedrenges) piben i fingreyie (som spot

ell. protest), som ung Hyrdedreng kunde
(han) fløjte („pifte") saa det var hørligt

i Va Mils Afstanål Kirkeklokken. 1893. 184.
sp.l. Fem Gadedrenge vræler og pifter.

VortLand.^y6l905.2.sp.l. \\ ofte i forb. pifte
i fingrene. „Vil De give mig „Folkets
Nisse"." — wNej, kjøb hellere „Politiken",
for den pifter saa øndigt i Fingrene ad
Folk." FolketsNisse.^V4l887.5.sp.2. Hvordan
nu vænne Folk af med den blotte Driven
Halløj og Piften i FmgTeiie?VVed.(Tilsk.
1901.699). II (jf fløjte sp. 4?^^«-) især i forb.

m. ad: kalde paa en, tilkendegive en sin vilje

ved at fløjte (ofte uegl.). et sølle Kræ af
en Tøs pifter ad Mandfolk fra sin Gade-
dør. 0Rung.P.212. *En Mening er en Ting,
man skifter | saavel i Tale som i Skrif-

ter, ! hver Gang en ny Minister pifter.

DagNyh.'^y1^1925.2.sp.2. 2) d. s. s. II. pibe
2.3. *Toget ipitteåe. Marton.HB.45. der
fvarj nogleRangerlokomotiver, som ustand-
seligt piftede. Jørg. Breve fra Assisi. (1 924).
41. 3) d. s. 8. II. pibe 4(2-3). jeg (o: en selv-

morder) fløj saa yndigt igennem den lune
Atmosfæres Rum, aa. Vindtrækket piftede
en fornøjet Melodi i mit ÆTxne.AKohl.
MP.111.220. et piftende Browningprojek-
til. HelgeKaarsb.HM.79. IL pifte, præt. til

IL pibe (s. d.).

\. Pie:, en. [pi^] (jf.VSO. samt skrive-

Feilb. (tidligere og endnu dial.m. lang vokal

maaden
g, en. LP
Pik ndf.). pig. Høysg.AG.136.

(og [({]), jf formen Pii g ndf. samt Pig. Moth.
P73. sml.Thorsen.44. Kort.104. Feilb.).flt.-ge
ell. (nu næppe i rigsspr.) -ger (Holb.Intr.I.61
(Picker). Biehl. DQ.III.50. Bagges.V.211.
Hauch.y1.321. jf. Feilb.) ell. (til dels til den
ovf. 1. 60 ff. nævnte langvokaliske form; nu

dial.) -e (Moth.P72. Wad8k.40. jf. UnivBl.
I.370(sjæll.). Feilb.). {ænyd. piig, pig, glda.

pigh (]Dyrerhn.28(ooTngh). .//'.w.Jærnpig;,

flt. pighæ, pygæ (Brandt.RD.1.156.11.254),
SV. pigg (fsv. piggerj; til grund for for-

merne m. lang vokal ligger et ord svarende
til fsv. piker, pig(kæp), od, no. dial. pik,

pig, oldn. i^iik, pigkæp, oeng. pie, hakke m.m.;
delvis sammenblandet m. ti. Fik; jf. pigget,

10 piggerlig, III. pikke (6-6) samt 1. Pege, II.

pege, I. Pik)

1) (jf. Jærnpig samt I. Brod l.ij lille

tilspidset genstand af metal, træ m. m.
(især paa forsk, redskaber til at stikke med).
Hvoraf kand den blive viis, som holder
paa ploven, og roser sig af en kiep med
piig udi (1871: Pigkjeppens Spyå)? Sir.

38.26(Chr. VI). (han blev) sat i et Fad med
skarpe Picker (jf. Pigtønde^, og der udi

20 veltet indtil hånd opgaf sin Aande med
ubeskrivelig SmeTie.Holb.Intr.I.61. *der
stod Bispen med sin Stav, | I Messeklæ-
der lange, |

Han løfted Stav og stødte

Pig
I
Mod Kongens Bryst saa dristelig.

Grundtv.PS.111.198. den Dag i Dag har
Rundetaarn og Trinitatis Kirke deres gamle
Hegn af flammede Pils}s.e.HMatthiess.KG.
78. Den Pigtraad, som nu alm. benyttes
. . har runde, tilspidsede Pigge af samme

30 Materiale som de 2 tynde valsede Traade,
hvori de er måvddvet.LandbO.III.795.

\\

gaa paa pigge, (sj.) billedh: gaa (som)
paa naale (se Naal sp. 825*^); i ordspil m.
I. Pige: *Hvad Under de paa Pige gaaer, I

De gode Piger, før de faaer
|
En Kiæ-

reste ved S\åQ?Wadsk.40.
2) stikkende udvækst olgn. paa dyr

ell. planter. 2.1) om stive, stikkende
haar, børster, finnestraaler olgn. paa

40 dyr (spec: pindsvin), de mange korte og
tykke Pigge, hvormed denne Purpur-
snekke er besat. vAph.Nath. V.391 (jf. Pig-
snegl). *det vrede Pindsvin reiser sine
Børster

|
. . med Pigge trindt bedækt.

Oehl.HK.(1828).32. (fisken) er kugelrund
og fuld af Pigger. Hauch.VI.321. Særlig
stive Haar kaldes Børster; endnu tykkere
og mere ubøjelige, som Regel spidse Haar-
dannelser, kaldes Pigge.SaX^XoPo. billedl.:

50 Han er selv en Mand . . uden spidse Pigge,
som man kan stikke og rive sig paa. Rode.
R.98. II t om brod (1.2) hos insekter. Clitau.

PT.159. 2.2) (jf. I. Brod 3 samt Blødpig;
især bot.) stikkende del af en plante;
torn; stikkende haar. *Tidsels hvasse
Piig. Helt. Poet. 7. Pikkene paa Stammen
ere ordentligen over to og en halv Tome
lange. Reiser.IV.159. Stænglen og Bladene
af (slangehoved) har Naturen rigelig be-

60 væbnet overalt med Haar-fine Pike, og
derfor ere ganske hvasse at føle paa.
JPaulli.Urte-Bog.(l?61).167. Hymeniet er
(hos pigsvampen) udbredt over en Flade,
der bærer Pigge eller vorte- eller tand-
formede Udvækster. KoldRo.Sporepl.227.

jf.: paa hans Kalmuksfrakke hang der
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Pigger af Grantræe (o: grannaaU). Bagger.
1.90.

3) (jf. Is-, Odderpig samt I. Brod I.2; nu
især dial.) trækæp, stang, stage med en
(,jcern)pig (1) i enden, hl. a. (jf.ll.Vi^)

brugt som et primitivt krigsvaaben; pig-
kæp. Give Studene af Fiigen. vA2)h.(1764).

Blich.(1920).XVI.219. adskillige fremmede
frisiske Tjenestekarle (forsynede sig) med
Knipler og Pigge for om mulig at faae

Kanonbaadsvagten dreven bort fra Vyk.
OCHamnier.VesterhavsøernesForsvar.(1865).
36. jf. Feilb.

\\ (jf.l.Broå I.2 slutn., Flynder-
pig sawtfPiglyster^ om aalejærn, lyster olgn.

nogle smaae Aal komme ind paa Grun-
dene og blive tagne med Piig eller Ly-
ister. LHBing.Le8øe.(1802).157.

II-III. Piff, en. se II-III. Pik.

IV. Pi^, en. se I. Pi.

Pi^-, i ssgr. ['pig-] ell. (nu kun dial.

samt i ssg. Pighvarj ['pi(q)-] til I. Pig (jf.

dog Pigjærn^, især i bet. 2. -aal, en. ^
aalelignende pigfinnefisk af familien Rhyn-
chopdellidæ. BøvP.11.456. -dag, en. [1]

tremmedug paa kartemaskine, hvis trem-

mer er forsynd med naale, pigge ell. stifter.

Hannover. Tekstil.II.359. -dyr, et. dyr, be-

klædt med pigge. D&H.
||
navnlig (zool.) om

gnaverpindsvin, Hystricidæ. Brehm.Patted.
478. sa.DL.Uni.141.

I. Pige, en. ['pi()a] ell. (højtid.) ['pi'qa]

jf.: man siger ii-rigtig . . pie for pige.Høysg.

AG.120. fit -r. {glda. pi(i)glie (3Mos.22.13
og4Mos.31.18(GldaBib.). Bimkr. Mariager-
leg. 375. Dyrerim.3.29. UnivBl.I.154. jf
LJac.KvM.157ff.246/f. Arkiv.XXXL 104.

XXXII.203); no. pike, sen. oZcZw.pika; vist-

nok fra fsv. pika, pigha, der maaske er laant

fra finsk; jf. ogs. mnt. peke, pecke, om skøge

olgn.
II

sml. Jomfru, Mø, Terne, Tøs)
1) ugift kvinde. I.1) ialalm.om ung,

ugift kvinde (ofte m. særligt henblik paa de

for en saadan karakteristiske egenskaber som
ungdom, skønhed, friskhed osv.); i alm.

(uden for poet. spr.) næsten kun i forb. m.
adj. (især i forb. ung pige, se sp. 774^)
ell. anden nærmere bestemmelse; ogs. (dagl.,

spøg.) om kvinde i al alm., dels i forb. som
fru N. N. er en flot ^sød, rask osv.) pige,

dels i forb. gammel pige (jf. ogs. u. bet. I.2J;

tænk paa at jeg er en gammel Pige — 75
det er dog en Ålåer. Buchh.SP.23. KBok-
kenh.U.144. dels i venlig ell. kælende tiltale

(jf. u. bet. 1.3-4 og 5). da kom Rebekka .

.

Pigen var meget smuk af Anseelse (1931

:

Rebekka . . en saare smuk Kvindej, en
Jomfru. lMos.24.16. et anseeligt Embede
maae der til, for at kunne frie til en riig

Fige. Schytte.IR.IV.112. det var en deilig

Pige i Kiel, som jeg lærte at kiende, mens
jeg laae der. Oehl.PSkr.1.105. *Kommer hid
1 Piger smaal

|
Strængen vil jeg røre ..

Om saa bold en Ungersvend,
[
Alle fagre

Pigers Ven. Grundtv.PS.1.259. Han har i

en to, tre Dage været ganske dødelig for-

elsket i en Pige fra Landet. PMøll.L308.

*alle Danmarks Piger de stole nu paa mig.
PFaber.VV.2. *Alle vore Blomster skal
smykke deres Grave;

|
Sønderjyske Piger,

I forglemme det e\\ Drachm.DG.129. *Paa
fugtig Asfalt cykler | en Flok sommer-
fagre V\gev.JVJens.Di.n33. jf. bet. 4: Sasi

var hun reduceret til en Pige med et
Barn. JørgenNiels.LL. 175. falden pige,
sml. falde sp. 666^.

|| i forb. ung pige
(jf.u.bet.S). E8th.2.7. Den unge Pige var
kjøn uden at være nogen Skjønhea. To2)8.

11.364. hun er . . i de Aar, hvor unge
Piger bliver gamle Jomfruer. Bang.L.325.

II ofte i mer ell. mindre faste udtr. for ero-

tiske forhold ell. handlinger, fx. føle, tage en
pige paa knæene, se I. Knæ 1. krybe paa
en pige, se krybe 2.2. narres med en pige,
se narre 1.2. nyde en pige, se nyde 1.2.

samt (i fit.) i udtr. som: Løbe efter Pigerne.
20 vAph.(1764). *Drik Punsch, vær doven, og

fjas med Piger. Abrah.(Rahb.Min.l790.I.
287). (han) var ikke Andet end en lang
Dreng, men gal efter Pigerne var han
a\\.eveåe.Schand.F.532. *Den, der kysser
Pigerne,

|
han har en hæslig Vane. STver-

moseThyregod.DanmarksSanglege.(1931).70.

II
(delvis m. overgang til bet. 1.2^ gen. pi-

gernes i /br&.som pigernes fornøjelse,
p 1 a g e , se Fornøj else 2, 1. Plage 4.2. piger-

30 (ne)s jens, se Jens 4. danse bruden af
pigernes lag, se Lag 5.2. jf. bet. 6:

pigernes navle, se L Navle 3.9. || ofte i

talem. og ordspr., fx.: som der stod engang
i en Devise til et Lotterie: En Pige uden
Penge er som en Fiol uden Strenge. Kbh
SamLI.Fort.m3v. Krist.Ordspr.241. *„Gid
vel jeg var gift kun, for nu er jeg kjed

j

af Kjærlighed," saadan sa' Pigen. Hostr.
SD.II.45. Mau.4607. Krist.Ordspr.445. det

40 lettede, sagde pigen, hun fik tvillinger

olg7i., se V. lette 6.3. smag og behag er
forskellig, derfor bliver al mad spist og
alle piger gift, se I. Mad l.i. natten er vor
egen, siger de fynske piger, se Nat 1.5.

se i øvrigt Mau.7449ff. og Krist.0rdspr.241f.

445ff.597. 1.2) (undertiden vanskelig at skelne

fra bet. 2) i udtrykkelig modsætning til den
gifte kvinde (ell. enken). Præsterne (i Rus-
land) maa have en Pige til Hustrue, mens

50 ey en Encke. Pflug.DP.355. Døttre skulle
giftes, naar de vare Piger i Alder, men
Koner i Forstanå.Kierk.V1.158. Pigen slut-

ter de Retshandler og indtræder i de For-
hold, der betinges af Formueraadighed,
medens Konen, der ingen Raadighed har,

bliver udenfor. Hørup.11.145. se videre u.

Kone 3.
||

(kirk., emb., især gldgs.) i lys-

ningsformular olgn. den skete Tillysning
af Prædikestolen for ham og Pigen N. N.

dO KancSkr.^^U1814. jeg (0: en arbejdsmand)
agter at indgaa Ægteskab med Pigen Ma-
ren Hansen. JurFormularbog."^413. Ungkarl
N. N. og Pige (nu oftest: ugift; N. N. Cit.

1930.(OrdbST). || i særlige forb., talem. olgn.

g amm e 1 p i g e
, 07- o^f- ^P- ^^^

'^° *^^^ Gam-
melpige; nu 1. br. i rigssjyr.) gammel jom-

49"
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fru; pebermø. Engelst.Qvindekj.51. *0 Hur-
lumhei af Ægtemænd og Koner! . . |

Af
gamle Piger og af Pebersvende. PaZilf.7.

74. Giftermaal er en forbandet Ting. Men
det er endnu værre at gaa og blive en
gammel Pige og ikke at have Noget at

feve af. Schand.AE.137. jf.: Af N.N.^s Le-
gat skal der uddeles 141 Kr. 31 Øre til

12 gamle, trængende og værdige, ugifte

Piger af Menigheden. BerlTid.^/il926.M.

11.8p.2. i forb. da hun var pige olgn.,

i hendes pigeaar; før hun blev gift. *(spro-

gene) ligne sig
|
Ey meere, jeg tør sige,

|

End Kiærlingen sig selv er liig,
|
Imedens

hun var Vige.Reenb.Il.26. han gjorde Cou-
ren til min Søsterdatter Clara, da hun var
Pige. Gylb.1.68. spec. i talem. d a j e g (ell.

du, hunj var pige, da var der piger
til (tre i tretten herreder). Mau.7467.
*Den Gang da jeg (o: en gammel jomfru)
var Pige,

|
Da var der Piger til. Bøgh.D.IL

83. grimme piger bliver tit smukke
dannekvinder, se u. III. grim 2. kvin-
den holder ikke altid, hvad pigen
lovede, se I. Kvinde 4.2. 1.3) (uden for til-

tale (se ndf.) nu især gldgs. ell. jarg.) om ung
kvinde, som en mand bejler, gør kur til, er for-

lovet med ell. (jf. bet. i) staar i forhold til.

(især m. gen., poss. pron. ell. i best. f.). *(han)
Fik Pigens Ja. JBeew6.J.<240. Min ømtfølende
Pige (o: Arendse) kunde ikke andet end
forstaae mig. Ew.(1914).lY.319. *Fyld dit

Glas, og drik din Piges Skaal. /S^encian.

BagtalelsensSkole.(overs.l 788).84. *Dengang
jeg drog afsted, |

Min Pige vilde med.
FFaber.Vy.2. *For Pigen og vort Land

|

Vi kjæmpe alle Mand. 8mst.4. Navnlig
digterens kærlighedshistorier ansaas for

oplysende . . man troede, det var littera-

turhistorie, naar man fandt, hvem pigen
var, og hvad hun heå.Tilsk.l934.II.25.
pariserstudenter med deres piger

j || i

tiltale til den elskede ell. hustruen (om forb.

min lille pige se u. III. lille 7, jf. ogs. u.

bet. 6). *Han (o : hyrden) forpustet kunde
sige

I
Neppe disse Ord: Min Pige I | Ach

hvad flygter du for mig? Gesner.Daphnis.
(overs.l763).23. *Han styrted til Charlottes
Fod,

I

Og raabte: „Kjære Pige I | Nu er
du min, nu har jeg Mod,

|
Alverden det

at sige.''Eeib.Poet.VlII.245. I kælende Til-

tale til sin Hustru siger man ofte: min
søde Pigel D&H. jf.: (Kamma Heger hjalp
mig frakken paa,) undseelig herover, sagde
jeg: tak min gode Pige! men besindede
mig, at denne Tiltale . . ikke passede til en
fremmed stor Jomfru. „Det maa De gierne
sige," sagde hun saa huldelig, at: maa jeg
da ogsaa sige: kiære, gode Pige! uvitterlig
slap mig ai Munden. Bahb.E.IV.483. spec.

som 2. ssg.-led i forb. m. fornavn: „man
skulde tro, vi var nyforlovet." — „Det er
vi ogsaa. Ingerpige." — „Naael gift i 8
ÅSLTl'' KMunk.Ordet.(1932).8. !.4) (jf. bet. S)
om ung, ugift kvinde af ringere stand; især
(nu lidt gldgs.) i tiltale i forb. som min

ige (se ogs. u. III.

ille 7). Hvad er jer Begiering lille Piige?
pige, (min) lille

lille 7). Hvad er jer

Holb.Hex.III.3. *I disse Tider har en ung
Amager Pige, |

Formeret Verden med to

Piger og en Dreng. Prahl.BJ. 28. Min
Pige! min lille Pige! er en Tiltale til et
ungt Qvindfolk af ringere Stand, hvis
Navn man ikke veeå.VSO. 1.5) (jf. fx.
Alfe-, Elle- (Elver-), Hav-, Jættepige^ om

10 overnaturlige væsner af skikkelse som unge
kvinder. *Ham, der (som os Rygtet siger)

I
Alt besov Parnassets Piger fo; muserne)

I

I sin Yugge. Bagges.II.120. *Nu sidder
Pigen (o : elverpigen) i Elverkrat,

|
Og vog-

ter taus paa sin gyldne Skat. ^ei6.Poe^
IIL445.

2) (nu 1. br. i rigsspr.) kysk, uberørt
kvinde; jomfru (2.i); mø (1.2). Sytten
Aar gammel, og I er endnu Pige, hvor

20 kand det være mueligt? saa gamle Piger
har vi icke i vor Egn. Holb.Mel.IV.6. *(den
kloge kone) kand skiønne paa og sige,

|

Om I endnu er reen, oprigtig, ærlig Pige.
FrHorn.PM.140. (kald paa hende:) Er hun
Pige, kommer hun springende; er hun
Qvinde (o: frugtsommelig), kommer hun
trippende. [IliaFibiger.JBettroendeEventyr.
(1859).78.

II
gaa for pige, anses for kysk

(uden at være det). *En Skalk vil kaldes
30 ærlig Mand;

|
En Hore gaae for Pige.

Reenb.II.124. Høysg.S.44. Skattegraveren.

1884.1I.51(fynsk). jj dø (som) pige, (j/.
I. Mø 2 slutn.) dø ugift eller uberørt, som
jomfru. *(de) svore ved Jerusalem,

|
At

de vil døe, som Piger. Wadsk.33. saa skal
hun Vorherredød ! neiler aldrig . . ægte
nogen anden Mand, men skal døe som
Pige, om jeg maa raade. Gylb.VI.127.

3) om (yngre) kvinde i tjenende stil-
40 Ung, (yngre) arbejderske olgn.; uden

for ssgr. næsten kun om yngre (ugift)
kvinde, der (for en vis løn) hjælper hus-
moderen med husligt arbejde (rengø-
ring, madlavning osv.); tjenestepige; hus-
assistent; ogs. (jf. ssgr. som Fruer-, Frø-
ken-, Jomfru-, Kammerpige; især i flt. og
m.h.t. ældre tiders forhold) om (ung) kvinde
(af højere stand), der opvarter en for-
nem ell. velsta aende dame; (i st.f.Pige

50 alene, der ofte føles som lidt nedsæt., bruges
nu alm. ung pige ell. ung pige i huset
(se Hus 4), især naar vedk. har familiær
stilling). Du skal ikke begjere din Næstes
Hustru eller hans Svend eller hans Pige
(1931: Trælkvinde;. 2Mos.20.17. Hvorledes
staaer det nu til i Slagterboden, jeg havde
min Pige i gaaer der henne. HolbMars.II.
12. (Nausikaa til ternerne:) *Frisk mine
Piger! I give da Drik samt Spise til Gjæ-

60 sten. PMøll.(1848).L233. *Karlen er rap, og
Pigen er tro. Hostr.T.150. efter Folketæl-
lingen i 1916 er AntaUet af Husassistenter
eller „unge Piger" i private Hjem opgjort
til 27000 i Hovedstaden og 23000 i Provins-
byerne. Statistiske Efterretninger. 1918. 137.
Ældre, ung Pige, som kan ligge hjemme,
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søges straks, at holde Huset i Orden og
koge fra 10-6. BerlTid}Vnl918.M.17. || fast
(se fast sp. 798^^), hel (o: heldagspige)^

Indvendig pige (se indvendig 2); fæste
( se II. fæste 4.3j, have, h o 1 d e 7se II. holde
11.1^, skifte pige (Hjortø.SprogetsLuner.
(1927).U3).

4) (jf. bet. 1.8 samt ssgr. som Allemands-,
Ballade-, Fy-, Gade-, Glæde(s)-, Hopsa-,
Købe-, Oktoberpige samt hvermands pige
it. Hvermand sp.839^'^; især jara.) letfær-
dig, letlevende yngre kvinde; prosti-
tueret; skøge, en Mand og hans Fader
gaae til samme Pige fiP5i; gaar sammen
til Skøgen;, ^m.5.7. han spurgte os, om
han skulde bringe os en Pige, en meget
fod en („a very good one". Good skulde
a formodentlig her ikke være enstydigt
med dydig). PMøll.II.67. en offentlig Pi-
ges Jon. Pont.LP.V. 149. Han nægter sig
i det hele ikke noget — holder Pige paa
Nørrebro — gammel Forbindelse.ÆJsm.jL57.
være Pige (o: være prostitueret). Dania.
III.56.

II
uartig pige, se uartig.

5) (jf. Pigebarn (1) samt Datter 1, Mø
sp.697^^^') ham af kvindekøn (mods.
Dreng 5^; dels om det nyfødte pigebarn,
dels om barn i den egl. barnealder; i

forb. m. gen. ell. poss. pron. ogs. (nu næsten
kun i kælende tiltale (ell. omtale) ell. i forb.
m. stor (s. d.)) om en voksen datter; ofte (især
i tilfælde, hvor man vil forhindre, at ordet

opfattes i en af de andre bet.) i forb. lille
pige. føder hun en Pige (1931: et Pige-
barnj, da skal hun være ureen to Uger.
SMos.12.5. *Man hørdte Marthe tit med
Hiertens Suck at siige;

|
Hvi blev jeg ej

en Dreng, min Broder Lars en Piige.J3oZ&.
Paars.235. *skiønt min Pige (o: unge datter)

I
Var fattig, var hun flink, rask til sin

Gierning. Eiv.(1914).III.10. *(spaakvinden)
raabte: „Trende Piger, og Drengebørn
se:iL.''Winth.YI.246. Den lille Pige med
Svovlstikkerne. ^"04^1(^.71.55. *Tidlig op
og tidlig iseng,

|
Det er så sundt for en

iifle Dreng.
|
Vi kan vel også gerne sige,

|

At det er sundt for en lille Pige. /^jSTHT^if^i/.

Børnebog.(186S).75. Nu var hendes lille

Pige altsaa gift o^ fløjet bort fra Reden.
Bønberg.GK.123. \\ i (venlig dl. fortrolig) til-

tale til et pigebarn (ell. en (yngre) kvindelig
slægtning ell. bekendt); næsten kun i forb. m.
min ell. (nu sjældnere) lille (jf. ogs. u. III.

lille 7 samt u. bet. 1.8-4J. (Jesus) tog Barnet
ved Haanden og sagde til det: . . Pige,
jeg siger dig, staae op. Marc.5.41. (institut-

bestyrerinden til en tolvaarig elev:) O Trine,
min gode Pigel kom, lad mig kysse dig.
HeibjPoet.VI.23. (fruen til sin unge niece:)

Ja vi har gjort Constance Uret for denne
Gang. Men vær nu god igjen, min Pige.
smst.72. kom lidt her hen, lille pige

j
som

2. ssg.-led efter fornavn: (faderen til den
gifte datter:) Takl Ah, Ingerpige, du er
minsæl en Mester til at brygge Kaffe.
KMunk.0rdet(1932).9. Hils Korapigen f;?;

om en gift kone). GyrLemclie.S.IV.107 . |l (jf.
mo(de)rs drengw.Moder sp.234^^«; fa(de)rs
søn u. Fader sp. 623'' f^-; dagl.) i forb. som
fa(de)rs, mo(de)rs pige, dels om en
datter, der staar sin far eller mor særlig
nær: lille Birthe havde nu altid været fars

pige, hans erklærede yndling
i

dels om
ung pi^e, der gaar hiemme og bliver forkæ-
let og ingenting bestiller: Der kommer en-

10 gang imellem en Fars Søn eller en Mors
Pige og melder sig (som korrekturlæser).
Thuborg.F.166.

6) billedl. om ting. \\ nøgne piger, se

nøgen 1.5.
||

(jarg.) om damen i kortspil, i

forb. som hjerter, klør pige osv.
||

(dial.) i

forb. m. stednavn som oetegnelse for bølger

(der sammenlignes med dansende piger);
navnlig i forb. de Refsnæs drenge og
de Samsø piger, se Bsms sp. 503^, danse

20 sp.504^°. jf: SKJødet løsl der kommeren
Kysingpige (o: ud for byen Kysing) an-
stigendes. Hun vil dandse med os. Blich.

(1920).XXIX.12.
II. pige, V. se III. pikke.
Pige-, i ssgr. spec. i flg. anv.: 1) til I.

Pige 1 (hvor intet andet angives ndf., fore-

ligger denne bet); især (til dels ogs.til Pige 2;
ell. poet.) om hvad der legemligt ell. aan-

deligt er ejendommeligt for den unge, ugifte
30 kvinde; som eksempler (foruden de særlige

artikler ndf.) kan nævnes: *Her smiler
Himlen blaa i danske Pigeblik. OeR
Aml.235. der kommer hun (o: den for-

vandlede brudgom) grædende udi Pige-
Drsigt. Holb.Forv.llsc. *Dernæst jeg (o:

Danmark) opdrager | Mig en Pige flok,
1 Som ei Hjemmet vrager. PaZM.yiJJ.i5P.
*Uskyldig og fortrolig, |

Saa salig pige-
fro (o: om Bafaels madonna i Dresden).

40 Oehl.L.1.249. mellem de mørke Hassel-
buske stak der et lille Pigehoved frem.
JPJac.II.275. Fru P. lod sig kurtisere . .

Hun blev kaad, fik sin Pigelatter. Aase
Hans.Vr.llO. *Et Kys engang er blevet
Grændsen, | som skilte For- og Fremtid
ad,

I
og Skæbnens Lov har været skrevet

I
paa Pigelæbens Rosenblad.PZoM^.i.50P.
hun sprudlede over af ungt Pigemod.
JVJens.LB.55. *Modersmaalet . . |

Dejlig
50 klinger i allen Stund,

|
Men dejligst i Pige -

munde. Grundtv.PS.VL187. Den medfødte
Pigestolthed, det er for Heyse det Skøn-
neste i 'Na.turen. Brandes.VII.32 9. *Savner
mig din stille F ig etanke? PMølLI.55.

||

desuden Pige-arm, -ben, -blid, -figur, -fin,

-fod, -graad, -grille(r), -haar, -hvin, -hyl,

-kind, -klæder, -knibsk(hed) (se u. Knibsk-
hed), -krop, -kys, -legeme, -lem(mer), -lok,

-lune(r), -natur, -nykke(r), -ran(er), -ren,
60 -rov, -røst, -røver, -sjæl, -skare, -skik-

kelse, -skænder, -skønhed, -smil, -snak,
-stemme, -syssel, -sæd(er) (MO.), -særk,

-taare, -tugt (VSO. MO.), -uskyld, -ære.

2) til I. Pige 3, fx. (foruden de ndf behand-

lede): Pige-hjælp, -løn, -plads, -tjeneste og

(fagl.) betegnelserfordækketøj olgn. til brug for
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tjenestepigen som Pige-haandklæde, -lagen,

-pudevaar (VortHj.IV2.207). 3) till.Fige

6, fx. (foruden de ndf. medtagne) Pige-fød-

sel, -gymnastik, -klasse, -pension(at), -real-

skole, -tvilling og betegnelser for beklæd-

ningsgenstande olgn. til smaapiger som Pige-
frakke, -hat, -strømper, -støvle, -tøj. -aar,
et. (jf. -aider) især i flt., om de aar i en

hvindes liv, der ligger mellem barneaarene og

hendes indtrædelse i ægtestanden. Hun om-
taler hendes Pigeaar, som de lykkeligste,

hun har levet. 7S0. D&H. jf.: Da bad
Pigen . . ham om, at hun maatte være
Mø endnu sit Legeaar, sit Pigeaar og sit

Spindeaar. Sv Grundtv.FÆ.II. 75. -agti^,
adj. (jf. pigelig, piget^. 1) ejendommelig

for en ung pige (1); ungpigeagtig. *Du gik
til Lejet hver Kvæld som Brud . . |

Helt
pigeagtig du lod mig kun ane |

din Ild.

Drachm.XI.290. *hendes Skikkelse er og-
saa

I
saa pigeagtig fast og sluttet. JakKnu.

Va.l58. 2) som mhider om en ung pige; of-
test (nedsæt.) om mænd(s udseende, adfærd
osv.). Brandes.ll.lll. Spurvenes Morgen-
sladder næsten overdøvede Finkernes pi-

geagtige Triller. Lunde. Midsommerbarnet.
(1898).110. Hans Ansigt var ungt og pige-
agtigt. Lauesen.GlædensDag.(1933).48. -al-
der, en. (ænyd. d. s.; jf. -aar, -dag, -tid;

nu 1. br.) især (til I. Pige 5; mods.Brenge-
alåer) om barneaarene i en kvindes liv. Moih.
P72. Pigealderen er hos de sydlige Folke-
færd i Almindelighed langt kortere, end
hos de nordlige. FiSO. D&H. -ansigt,
et. (jf. Kvindeansigt^. 1) i egl. bet. *Hvad
er en Rose mod et Pigeansigt? Oehl.XVI.
147. JPJac.(192é)JII.127. 2) mandsansigt
med fine, bløde, pigeagtige træk. Ing.VS.I.
106. -arbejde, et. [1 ell. 3] (jf -dont,
-gerning, -tjeneste samt Dame-, Kvinde-
arbejde^ om arbejde, der udføres af ell. sær-
ligt passer for piger (mods. Karle-, Mands-
arbejde), ell. om det grovere, huslige arbejde,

der gerne overlades til tjenestepigen. vAph.
(1764). for 40 Aar siden var (møgsprednin-
gen) FigesLTheide.Fol.^/dl934.9.8p.6. Feilb.

-barm, en. (jf. Jomfru-, Kvindebarm;
poet). *I rige Guder . . gyder Kraft i

Signes Pigebarm (Oehl.HS.247: Figehier-
te).Oehl.(1841).IL99. -barn, et. [5] {ænyd.
d. s.; jf. Møbarn) 1) (jf. Datter 1) barn, af-
kom af kvi7idekøn (mods. Drenge-, Svend-
barnj; ww især (m. overgang til bet. 2) som
fortrolig, uformel betegnelse for en halvvok-
sen pige (jf. Hjortø. SprogetsLuner.(1927).
142) ell. om datter (ogs. efter at hun er blevet

voksen). 3Mos.27.6. hans Kone sidder og
synger en Vuggevise, og det lille Pige-
barn i Vuggen soyqt. £agge8.DV.XII.12.
Mine Pigebørn (o: døtre) er ude.VSO. Den,
som til Utugt forfører et Pigebarn i en
Alder af 12 indtil 16 Aar, straffes med
Fængsel. Lov^Vil866.§174. 2) som fortrolig,

spøg. ell. lidt nedsæt, betegnelse for voksen ung
kvinde. *Hvis Du den (o: tegnebogen) fin-

der i en Krog,
|
Saa tag den op, at Pige-

barnet (o: tjenestepigen)
|
Den ei skal feie

bort med Skarnet. Bagges.I1.213. den ædle
Digter siger lidt forelsket om Pigebarnet
(o: liden Gunver), at hendes unge Sjel var
prøvet Gu\å.Kierk.V.209. Der stod et Pige-
barn i Snevejret ved et Stoppested (med)
en stor Bylt, (der) indeholdt et Spædbarn.
JVJens.K.95.

\\ (jf. I. Pige 4) om letlevende,

letfærdig ung kvinde, at fremstille den unge
10 Prins af Wales drivende om mellem Svire-

brødre og Figehørn. Brandes.VIII.225. en
Ting varede han sig helt for inde i Kø-
benhavn, det var Figehørn. KLars.HPE.
130.

Ij
talem.: skidt (med) hvad det

koster, naar bare pigebarnet mo-
rer sig, se II. koste 1.2. -brnd, en. (jf.
Jomfrubrud; nu næppe br.) brud, som er

jomfru, pige (mods. Enkebrud^. Wing. Curt.

399. Rostgaard.Lex.P47b. VSO. f -bryl-
20 Inp, et. spec. [3] om bryllup, som husbonden

holdt for sin tjenestepige, (i Paris) regnes
udgifter udi klæder og føde, her (o: i Kø-
benhavn) tilligemed udi drikke-penge, pige-
brølluper, prægtige hegTSLvelsei (osv.).Holb.

DNB.19. sa.Ep.IIL198. -bryst, et. (jf.

-barm samt Jomfru-, Kvindebryst^. -dag:,
en. (jf. -aar, -alder, -tid samt Jomfrudag)
vist kun i flt., om det afsnit af en kvindes
liv, da hun er ung og ugift. Eahb.Tilsk.179S.

30 679. Hustruen . . kan føre Gæld fra Pige-
dagene med ind i Ægteskabet. 7oHfl}'.72I5.

31. -dom, en. (jf. Jomfru-, Kvinde-, Mø-
dom; dial.) det at være pige (1-2). MDL.(jy.).
JVJens.TB.68. -dont, en. (jf. Kvinde-
dont; nu 1. br.) d. s. s. -arbejde. Holst.R.

-drenge, en. [6] (jf. -svend samt Kvinde-
dreng; dagl, nedsæt.) dreng, der er svag,

fej, pylret osv., ell. (jf. Feilb. FrGrundtv.LK.
190) som holder til hos, leger med pigerne;

40 tøsedreng. Drachm.M.ii. Benjamin er saa
tudevorn. Benjamin er en rigtig Pige-
dreng. BerlTid. Vi 1922. M. 13. sp. 3. -fad-
der, en. (jf. Jomfru-, Kvindefadder; især

dial.) ugift kvindelig fadder (mods. Karle-,
Mandsfadder^. BornhHaandvEr.156. Aarb
KbhAmt.1924.32. NKlein. Tre Fortællinger
fraÆrø og Als.(1927).198. Feilb. -fadder-
ske, en. (sj.) d.s. D&H. f -folk, pi ell.

et. (jf. Kvindfolkj kolL: piger (1); pigebørn
50 (2). *(en by) Hvis smucke Pige-Folk een

hver at rose Yeed.PoulPed.DP.42. -ger-
ning^, en. (jf. -arbejde osv. samt Kvinde-
gerning^ især (til I. Pige S) om det hus-

lige arbejde, der udføres af tjenestepiger.

Marie, der af den sparsommelige Bedste-
moder holdes til at gjøre Pigegjærning i

Huset. Hrz.ST. 37. den unge Kone, som
rent ud sagt gjorde en hel Del Pigegjer-
ning. Tops. III. 155. Leck Fischer.KM. 212.

60 -haand, en. 07. Kvindehaandj. Bødt.43.

JVJens.Di.^87. \\ yiedsæt, om lille,blød mands-
haand. KMich.(PoU'fnl934.13.sp.6). -han-
del, en. (jf. -handler samt Kvindehandel
3 slutn.; 1. br.) om hvid slavehandel. Riget.

yil913.2.sp.6. -handler, en. (jf. -handel
samt Kvindehandler; 1. br.) person, der dri-



781 Pi^cehistorie Pig^epatte 782

ver hvid slavehandel. Riget.'^lil913.2.sp.6.

-historie, en. sjjec. [4] (dagl): (fortælling

om) en mands erotiske forbindelse med et

pigebarn. NMøll.VLitt.III.503. Ham med
alle hans Figehistoner.Buchh.Su. 11.113.

-hjem, et. spcc: hjem for forvildede unge
piger. Larsen. Trap.^IV.795. -hjerte,
et. 07- Kvindehjerte^. For at vise, med
hvilke Vaaben Pigehjerter dengang . . be-
sejredes, bør jeg ikke forbigaae Junkerens
Udvortes. Blich.(1920).X.71. HFEw. ChL.
108. talem. (1. br.): Pigehjærter og Pige-
hjærner ere lige skrøbelige. Mau.7å72c.
-liae, en. spec. [I.2] (jf. Kone-, Kvinde-
hue; især foræld.): hue af en særlig slags,

som bæres af ugifte kvinder. Moth.P72.
VSO. D&H. -hus, et. [4] (jf. Jomfru-,
Kvindehus; 1. br.) bordel. TomKrist.EA.186.
-institut, et. [6] især m. h. t. forhold i

ældre tid: institut (1) for (unge)piger; (højere)

pigeskole. Enkefrue Bittermandel, Bestyrer-
inde af et Pige - Institut. £rei6.Poef.FI. 6.

IBentzon.GH.39. -Jagt, en. (jf. -jæger;
1. br.). Ing.EM.I1.152. -jæger, en. (jf.

Jæger 3.i, Kvinde-, Skørtejæger; dagl.,

spøg. ell. nedsæt.) mand, som, efterstræber

piger; Don Juan. Pram.III.318. han er en
Pigejæger, som render efter ethvert Skjørt.

CBernh.II.18. Wied.S.365. -kammer,
et. 1) (jf. -stue, -værelse^ kammer, værelse,

hvor piger opholder sig; især [8]: tjeneste-

pige(r)s kammer, værelse. Moth.P73. Senge-
Plads blev ham (o: Hagbarth) anvist i

Pige-Kammeret. Suhm.HistI.161. VortHj.
IV2.86. 2) [1.8] (jarg., spøg.) om (siddeplads

paa) bagsædet af en motorcykel. JVJens.
(PoU'/sWl 7. 7.sp.l). VBergstrøm. HN.115.
-krans, en. [2] (nu næppe br.) (myrte)-
krans, som bares af unge piger (fx. ved bryl-

luppet) som tegn paa jomfruelighed; jomfru-
krans. Zetlitz.BS.85. 'Lemb.Shak.X.147. -lagf
ell. -lav, et. 1) (jf.Lag sp.202^^^' samt
Karle-, Kone-, Kvindelag; især om forhold
paa landet i ældre tid) om de ugifte kvinder
i modsætn. til de gifte; navnlig i udtr. for,

at en kvinde bliver gift. *Bryllups-Vers er

saa forslidt,
|
At ingen Fruer-Pige

|
Kand

blive Pige-Lauget qvit,
| At Vers det jo

skal sige. Beenb. 1.265. Blich.EBindstouw.
(1842). 27. FrGrundtv.LK.233. danse
bruden ud af pigelaget, se u. danse
1.2. 2) (til Lag 5.3; nu sj.) selskab af piger,

omgang med piger olgn. *Jeg er i Pige-lau,
som Munck i Nonne-kloster,

|
Nødt-villig.

Sort.Poet.85. give sig i Pigelav. 7-SO.
pig^elig, adj. ['pi'(q)8li] adv. -t ell. d. s.

ell.if) -en (Kierk.V11.56). (til I. Pige; jf.
pigeagtig, piget; især ©) 1) (til I. Pige 1)
hørende til, ejendommelig for ell. min-
dende om en ung pige. l.l) m. h. t. ydre
egenskaber, optræden olgn. *Lokkerne (0:

Dafnes) faldt uden Pynt, sammenknytted'
af pigeligt Haarbaand. ilfeisZiw^.Di^^e/V-a

Oldtiden.I V.(1829).114. (armenes) pigelige
Fylde. Bønnelycke.A. 100. jf.: Hun naaede
ham ikke engang til Skulderen, og der

var en pudsig Modsætning mellem spin-

_ 'igh( " _
dom. SMich. S. 148. I.2) m. h. t. indre egen-

kel Pige lign ed og storskaaren Mand-

skaber. *en Arie . . som en Pigelig For-
stand

I
Langt overgsiSier. FrHorn.PM.28.

Oehl.Shak.(1816).5.66. (forfatterinden) kan
saa rigtigt som nogen beskrive den pi-

gelige Uskyld. HBnx.(GadsMag.l930.25).
jf.: *for to venlige Ord

| blev han pige-
10 lig bly. SMich.P.125. 2) (til L Pige 1; sj.)

om individ: som er af hunkøn og ugift;
pige-, naar hun (0: en tolvaars pige) talte

til Jørgen gik hun altid ud fra at han og-
saa kendte alle hendes mandlige og pige-
lige Venner (i skolen). KNordent.JL.11.21.
3) (til 1. Pige 5; 1. br.) hørende til, ejen-
dommelig for ell. mindende om en lille

pige. det rørende pigelige i „Tomme-
lise". HBrix. Danmarks Digtere. (1925). 290.

20 Buchh.SP.216.
Pige-lil, en. {jf. ænyd. pige lille (i

tiltale) samt lille pige u. I. Pige I.3-4 og 5;

sml. Jomfru-, Kone-, Kvinde- lil(le) og HL
lille 7 slutn.; især poet) (ganske) ung pige.

*Skaal for hver yndig Pigelil I Bagges.Danf.
11.151. *Der var en Svend med sin Pigelil.

Lemb.Shak.XIII.233. et Møde med en ædel
Pigelil.ESkram.(Tilsk.l924.L33). -nar, en.

(jf. Fruentimmer-, Kvindenar; nu næppe
30 br.)mand, der er en nar efter piger. JBaden.
DaL. Levin.(u. Narj. -navle, en. ^ (nu
næppe br.) pigernes navle (se u. I. Navle 3.9^,

Saxifragå cotyledon L. Rostgaard.Lex.P47b.
-navn, et. I) (jf. Frøkennavn 2) det

(efter)navn, en kvinde bærer, før hun bliver

gift (mods. Konenavny). siden . . antog
hun (o: en enke) igjen sit Pigenavn. C^ern/t.
VI.74. Mange stemmeberettigede (i Au-
stralien) havde stemt flere Gange. Saa-

40 ledes var flere gifte Damer opført baade
under deres Pigenavn og Fruenavn. Riget.

^^/al913.1.sp.6. 2) [5] fornavn, døbenavn, der

alm. gives pigebørn. D&H. Karen er et

pigenavn \ -nor, et. se II. Nor 1.2.

Pigeon, en. [pi'Jmri,] best f. -en [pi-

'J(ni|,'(8)n] flt -er [pi'Jmii^'ar] {fra fr. (pom-
me de) pigeon, egl.: due(æble); især gart)
navn paa et lille rødt vinteræble; ogs.

om træet Vothmann.ÆP.(1783).lL Heib.
50 Poet.X.378. Ildrød Pigeon. Hl.Havebog. I.

(1920).429.
Pige-patte, en. (vulg. ell. dial.) 1) om

en ung piges bryster (Mammæ). AndNx.
FD.30. jf. Rietz.496(skaansk). 2) egl. : die

af pigebryst; især (spøg.) om drik olgn., der

er uden kraft ell. smag. „Literatur skal

være Skønhed," mente A. „Ja, Skønhed.
Men det maa da heller ikke være noget
rent Pigepa.tte.''AGnudtzm.RT.69. Uhrskov.

60 Kul8vierbogen.(1933).96. || saa sødt som
pigepatte. Moth.P72. Rostgaard.Lex.P4 7b.

3) om kujon, kryster, pigedreng. „Hvis han
vilde gi' mig seks Cigarer . . saa skulde
jeg tage en af Sløjferne (fra en ligdragt)**

' • — wOg det gjorde dul" — „Ja, hva'

Fanden I man er da ingen Pi'epatteI"TFiefZ.
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LH.65. -sind, et. (ænyd. cl s.; jf. Kvinde-
sind) en jnges (1 ell. (sjældnere) 6) sind;

spec. om ustadigt sind. ustadig som pige

sind. Moth.P72. det lette Pigesind sejrer

i det tolvte Aar letteligen over alle Sor-

ger. Blich.(1920).XIL161. Pigesind er som
Vind, som en Fugl paa Taget. 75fO.(„I en
Vise«). Rode.YB.22. -sjov, et. [4] (dagl.)

solderi og omgang med letlevende, letfærdige

kvinder, (studenterhuen) kan man sku ikke
gaa med, naar man vil paa Pigesjov. Saa
ser de straks, at man ingen Penge har.

JVJens.D.58. (man paastod^ at han) havde
uægte Børn og havde gaaet paa Pigesjov.
PolVsl934.12.sp.2. -sl£Ole, en. [5] skole,

hvori der kun gaar piger. vAph.(1759J. Gold-
schm.VL121. De højere Pigeskoler. NBang.
0U.119. uegl.: *Galanterie,minVen, |Erjust
en Pigeskole (o : en skole, hvorved piger dan-
nes),

I
Og Aanden dannes først i åeji.Heib.

Foet.VIll.238. \\ om højskole (kursus) for
unge piger, da Mads Hansen aldrig selv
havde set en Folkehøjskole, vilde han
gerne til Vallekilde, hvor der paa den Tid
var Pigeskole. Schrøder.F.285. \\ hertil Pi-

geskole-eksamen (om en ved Lov Nr. 62
^V4 1903 oprettet eksamen for pigeskoler med
udvidet undervisning (skoletid til ca. 17 aar),

der kan træde i stedet for realeksamen),
-lærer(inde), -sorg, en. spec. [3] (især i

flt.; dagl.) om bekymringer, vanskeligheder ell.

vrøvl, der er forbundet med at holde tjeneste-

pige(r). Tante . . besøgte os forleden;
hun har bestandigt Pigesorger. FritzJiirg.

(NBøgh.FJ.129). KMich.(KvBl.yiQl907.1.
sp.4). -spejder, en. [5] medlem af et kvin-
deligt spejderkorps. JMPetersen&EFlagstad.
Eaandb.for det da. Pigespejderkorps.(l922). 7.

-stand, en. (jf. Jomfrustand; nu 1. br.)
'

ide er ugift, pige

om pigedagene. Graah.PT.II.235. gaae
det at en kvinde er ugift, pige (1.2); ogs.

over fra Pigestanden i Ægtestanden. FiSO.
en Kone , der i sin Pigestand havde .

.

spillet til Dands. Goldschm.Heder.143. -stue,
en. (nu næppe br.) pigekammer (1), -væ-
relse. Amberg. Hauch.Vil.408. T-SO. -styk-
ke, et. (jf. Pigeklat u. I. Klat 5.i; nu dial.)

betegnelse (især kælende ell. spøg.) for en (lille)

pige. Bostgaard.Lex.P47b. *Astalille, Pige-
stykket,

I
Gaven Guds og din (o: hustru-

ens) i Fjor. Grundtv.PS.Vin.469. OrdbS.
(sjæll.). -svend, en. {ænyd. d. s.; jf. -dreng
samt Jomfru-, Kvindesvend; nu 1. br.) per-
son, der gør lykke hos pigerne; jon; Don Juan.
Lucopp.TB.B4v. Leth.(1800). Det er jo
Dem, de kalder smukke Peter? . . Det er
ogsaa et yndigt Navn I Rigtig et Navn
for en Pigesvenål AGnudtzm.EnSel8kabs-
mand.(1911).80.

I. piget, adj. ['pi*(q)8f] {afl. af I. Pige;
8j.) 1) (til I. Pige i; pigelig (1). Det be-
daarende lykkelige lyse „pigede", som hun
(o: Papagena) er fra Mozarts Haand. PoZ.
^Vi,1924.6.sp.4. 2) (til I. Pige 5; jf Pige-
dreng) pigelig (3). skønt han i andre Ret-
ninger var alt andet end nogen piget

Dreng, var han dog meget hengiven til

at plukke Blomster. Poiyiil913.7.8p.2.
"• piget, adj. se pigget.
Pige-tid, en. (jf. -aar, -dag, -stand^

den tid i en kvindes liv, da hun er (ung og)
ugift. Schand.F.206. Hun var ikke stærk— der havde været noget galt med hen-
des Bryst i hendes Pigetid. Buchh.Su. I.

338. -tro, en. (jf. Kvindetro; nu næppe
10 br.) en piges tro'(8kab), spec. mod hendes

kæreste. Pigetro er ei at lide paa. 7/SO.
Hun havde givet ham sin Pigetro. smsf.

MO. -tække, et. (jf. Dame-, Kvinde-
tække; 1. br.) evne (hos mænd) til at tækkes
unge piger, han var for kantet og han
havde heller ikke pigetække. Hjortø.FH.
66. KBokkenh.U.llO. f -urt, en. (ænyd.
d. s., jf.ty.msigd-, mågdeblume samt lat.

parthenium, gr. parthénion som navn paa
20 forsk, planter (til gr. parthénos, jomfru);

jf AxLange.FP.88) 2( matrem, Chrysan-
themum parthenium Bernh. Moth.P73. Am-
berg. -vis, en. (1. br.) i forb. paa pige-
vis, saaledes som piger plejer, naar hun
paa Pigevis vejrede al hans Tro bort, led
hsLn.JVJens.SS.87. -værelse, et. (jf.
-kammer, -stue^ det værelse i en lejlighed,

der er beregnet til tjenestepigen. ÉvBl.^^/i
1912.3.sp.4. 3 Vær.s Lejlighed med Pige-

30 Yær.Pol.yil935.15.sp.4. -aje, et ell. (i bet.

2) en. 1) (især højtid.) i egl. bet. et Par unge
Pigeøjne kan godt passe Vej og Sti, sam-
tidig med at de passer Kopper og Kander.
ZakNiels.NT.15. 2) 2f slægten Coreopsis
(Calliopsis Bchb.) af de kurvblomstrede (dyr-
ket som prydplanter i haver). KøstersStaude-
bog.(1917).38.

Pig-finne, en. (zool.) finne, hvori der

findes pigstraaler. Sal.VL612. -finne-
40 fisk, en. (zool.) om orden af (ben)fisk, i

hvis finner der findes pigstraaler, Acanthopte-
rygii (mods. Blødfinnefiskj. Brehm.Krybd.
229. DanmFauna.XI.43. -finnet, adj.

(zool.) forsynet med pigfinne(r) (mods. blød-
finnetj. S&B. en Bande pigfinnede, rov-
tandede Aborrer ilede tn.Fleuron.VS.28.

Il
(de) pigfinnede, pigfinnefiske(ne).

Krøyer.I.LXXLLXXXix. -fisk, en. (sv.pigg-
fisk; nu næppe br.) Jt pindsvinefisk, Dio-

5Qdon. Baff.(1784).240. jf Krøyer.IIL743.
732. -fro, en. S( den til de rubladede hø-

rende planteslægt Lappula Moench, hvis del-

frugter er forsynet med hagebørster. Lange.
Flora.479. Bostr.Flora.L311. spec. om de i

Skandinavien forekommende arter tveha-
getfe«. smaahaget. SaVXIX.142) pig-
frø, L. echinata Gilib. (Lange.Flora.479),

og storhaget pigfrø, L. patula [Lehm.]
Aschers. (MentzO.Bill.IV.52).

60 MI. pigge, V. se IH-IV. pikke.

t piggerlig, adj. (jT-iy-piggeret, pig-

get (Feilb.); til I. Pig) d. s. s. pigget, den
kolde Luft (er) opfyldt med idel Frost-

dele . . som ere kantede, spidsede, og
piggerlige. Tode.SJ.1.433.

Piggeronne, en. se Pikkeronne.
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l>iffff®*5 ^^J- ['piQQ^l (tidligere ogs. skre-

vet pikket, se u. bet. 2.2. — nu kun dial. piget.

Moth.FTS. Rostgaard.Lex.P46c. jf. Feilb.).

(ænyd. pig(g)et; sml. piggerlig; til I. Pig)

forsynet med pigge. 1) (jf-læmipigget)

til I. rig 1. *En Piil . . saa lang
|
Og tyk

)igget^ som en dygtig Vægterstang,

braadful'dt Pandser troe I
|
At skjærme

og p]

ChrBorup.PM.297. *Med pigget Hjelm og

Jer.Boye.Erik.97. (han) smøger det pig-

?ede Éalsbaand af Hundens Ra}3.Stuck.

11.31. 2) til I. Pig 2. 2.1) (zool.) til I. Pig
2.1; spec: forsynet med pigstraaler. Ryg-
finner tildeels piggede. Cuvier.Dyrhist.I.

427. II
i ssgr.som nipigget, trepigget,

se u. Hundestejle 1. 2.2) (især hot.) til I.

Pig 2.2; spec: forsynet med harktorne ( Warm.
Bot.701). fem smaa haarde ogpikkede Blade
bære Bægeret. JBeiser.I7.i65. *Piggede Ol-

åen. H.auch.SD.1.124. den blanke, pigge-
de Chiisit\Qin.E:CAnd.YIII.246. den pig-

gede lakrids, se Lakrids 2.i. 3) GJ hilledl.

anv. af het. 1-2. Hans Sind er pigget af

hvas HsiSin. SvLa.(Pol.'Vsl929.11.sp.l). Paa
alle Omraader . . stiller Samfundet sine

piggede Krav til (tyskerens) Livsførelse.

smst.^ynl934.1.sp.2. || i forh. som vende d et

piggede ud(ad), hlive kradshørstig; vise

kløer, ve det Menneske, der ikke vilde .

.

omforme sig efter hans Krav, saa vendte
han det piggede udad, saa blev det Krig
paa KmYen.VorUngdom.1932/33.360. jf.:
(de) dannede en Klan for sig og vendte
en pigget Foragt ud mod alle, der var
ældre end dem. JacPaludan.UB.222.
Pis-liaa, en. (nu dial. ell. no.) ^ d.s.s.

-haj. Nemnich. Krøyer.III.870. Feilb. -ha-
ge, en. [LI] 1) (J/". n*. pick-haak; fagl)
spids, vinkelformet hage (anbragt paa et

træskaft); ogs. om hele redskabet (fx. an-

vendt ved tømmerflaadning). MO. OrdbS. 2)

(dial.) broddet beslag under træsko, brugt ved

færdsel paa is. Feilb. -haj, en. (jf. -haaj

^ haj af familien Spinacidæ, spec. om den
i danske farvande forekommende art Squa-
lus acanthias, der har en tom fortil i ryg-

finnerne (sml. Kongeaalj. VSO. Krøyer.III.

868. DanmFauna.XX.103. -hale, en.

(zool.) øglen Uromastix (der har en med pig-

gede skæl besat hale) ; tornhale. Brehm.Krybd.
76. sa.DL.UI2.51. -hale-siejler, en.

(jf. -sejler, -svalej '^ mursvale af slægten

Chætura, hvis styrefjer har et skaft, der som
en pig rager uden for fanen. SaUXVII.
443. -halsbaand, et. [LI] (l.br.) hals-

baand (til hunde) forsynet med pigge. S&B.
-hammer, en. se Pikhammer, -hat,
en. (j/. Pindhat 2j ^ cZ. s. s. -svamp. Frem.
DN.253. -hnd, en. (zool.) især iflt.^ig-
hude(r)ne, om bløddyrgruppen Echino-
derma, hvis hud ofte er forsynet med kalk-

pigge og torne. Det spiselige Søpindsvin
. . er en overordentlig smuktbygget Pig-
hud. BMøll. DyL. III. 317. BøvP.III. 383.

-hndet, adj. (zool.) hvis hud er forsy-

net med pigge; især substantivisk i flt.: (de)

pighudede, om pighude(r). Cuvier.Dyr-
hi8t.II.325. et eller andet tveskallet eller

pighudet Dyr, eller en Søsnegl, der hav-
de tiltrukket sig hans Opmærksomhed.
Hauch.MfU.44. Alle Pighudede lever i

H&vet. BMøll.DyL. 111.315. -hvar, en.
['pi()q-, 'pig|Va-r, -(i)VBr^'-); ogs. 'pi'-] (ogs.

skrevet -var, se ndf. — nu 1. br. -(h)varre.

vAph.(1759). Krøyer.II.425(y,FigvarTe, el-

10 ler mindre rigtigt'Pigvar**). Saaby.'' -(h)va-

re.vAph.(1764). Amberg. VSO. MO. Levin.
(„kjøbenhavnsk**). jf.Holst.R.— tidligere ogs.

(skrevet) Pivar(e). Handels- oglndustrie-Tid.
1804.83.8p. 2. Begtr.Jvll.1.639). flt. -(r)er.

{ænyd. pig-hvar(re), -hvarde, -hvor, piig-
huare, sv. piggvar (fsv. pighvarfj, no. pigg-
kverv; af 1. Pig 8.i og 1. Hvarre (s. dT);

j/*. Slethvarre samt m. Botte, H. Bøtte) Jf
flynderarten Rhombus maximus, hvis ene side

20 er forsynet med smaa pigge. Pigvar, EPont.
Atlas.1.650. *den skelende Pigvar,

|
Der

med Speiden sit Dobbeltblik opsender mod
Dagen, |

Skjøndt den paa Havbunden boer.
Hauch.DV.II.40. *Foreller og Pighvarer.
Bødt.SD.26. DanmFauna.XV.98. -igle,
en. (zool., foræld.) den paa rokkearter snyl-

tende vorteigle, Pontobdella muricata; rokke-

igle. Krøyer.III.994. -jærn, et. {fra eng.

pig-iron, egl.: grise-jærn; jf. Jærnso samt
30 Gris 8.7) raajærn udstøbt i barrer. TeknO.

254. -koral, en. (zool., foræld.) korallen

Madrepora muricata, hvis overflade er besat

med pigge. Cuvier.Dyrhist.il.367. -kæp,
en. [LI] (jf. -stav, -stok samt Brodkæp)
kæp med en pig i enden (bl. a. tidligere brugt

som et primitivt vaaben; jf. I. Pig S), (han)
frygtede, og afskyede (tkke) Pøbelens og
Orleanisternes Piigkiæppe og Mordblus
mindre, end Hoffets og Udlændingernes

40 Kanoner og Bajonnetter. Rahb.Fort. 1. 315.
Sir.38.26(se u. I. Pig 1). disse Brænde-
fiskere, hvis Pigkæppe . . slog ned paa
selv den mindste Træstump (i vandet).

Pont.LP.IV.109. Der er en Magt i mit
Sind, der driver mig frem, som Pigkæp-
pen driver Elefanten. CKohl.B.70.

||
(dial.)

om ispig. OrdbS.(sjæll). jf. Feilb. -lyster,
en, et. [LI] (fisk.) lyster, der (i modsætn. til

Savlyster^ spidder aalene paa nogle med
50 modhager forsynede pigge mellem tungerne.

LovNr.56^U1888.§12(se u.Ylen 1). Frem.
DN.115. -makrel, en. Jt makrel af fa-
milien Carangidæ, spec. om arten Caranx
trachurus, hestemakrel, støkker, hvis skæl i

sidelinien er forsynet med torne (jf. -sild 1

samt Bonit, Makrelstør^. Fiskeriudv.(1874).

Bilag.III.9. DanmFauna.XI.109. -mns,
en. (jf. -rotte; zool.) navn paa afrikanske
og sydamerikanske gnavere af pigrottegrup-

60 pen, der har pigge paa den bageste del af
ryggen; Echinomys. BøvP. II. 356. 111.60.

-mnsliiig, en. (zool.) skinkemusling, Pin-
na nobilis (skallens ældste del ender i en tynd
spids). Larsen.
Plgn(i>e, Plgnol, se Pinie, Pinol.

Pig-rokke, en. (jf. Pilrokke) > om

XVI. Rentrykt "/e 1935 60
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rokker af familien Trygonidæ , der har en

lang pig ned langs halens rygside; især om
den i Europa forekommende art Trygon pa-
stinaca; uden for fagspr. ogs. om sømrokke

og andre rokker. vAph.Nath.VI.541. Brehm.
bL.mi.37ff. -rotte, en. (jf. -mus; zool)

gnaver af gruppen Hystrichomorphæ , spec.

familien Octodontidæ, m. stive, piggede børster

i haarbeklædningen. HCAnd.IX.815. BøvP.
11.357. -ryff, en. flt. -ge{r). (zool, foræld.) om
en gruppe ougfinnefisk (Noiocanthus (Acan-
thonotusj), der har fire pigge paa ryggen. Cu-
vier.Dyrhist.L429. -saal, en. [I.i] (sport),

saal i pigsko. Ldrætsbladet.^^I%1934.15.sp.4.

-sejler, en. \ d. s. s. -hale- sejler. Brehm.
FL.310. -sild, en. (isærdial.) ^ 1) d.s.s.

-makrel. Krøyer.L265. SaUXIX.146. 2)

hundestejle (1). SiScB. SaUXIX.146. Aarb
Frborg.1920.94. -sko, en. [1.1] (jf.-S2iB\\

især sport.) sko, hvis saal er forsynet med
pigge (især brugt ved visse idrætsøvelser).

Pol?''^lsl932.5.sp.l. -skæl, en. (zool, nu
næppe br.) d.s.s. -snegl, -snekke. Baff.(1789).
615. Nemnich. -smerling;, en. )f karpe-

fisken Cobitis taenia, der er kendelig paa en
torn over øjet. Krøyer.111.564. DanmFauna.
XV. 294. -snegl, en. (jf. -skæl, -snekke
samt Purpursnegl; zool) snegl af slægten

Murex, hvis skal er besat med rækker af
pigge. Liltken. Dyr. 554. SaVX VIL 432.

-snekke, en. (jf. -skæl; zool, foræld.)
snegl med pigget skal; især d.s.s. -snegl.

Raff.(1784).99. Fedders.S.LllS. -spore,
en. [1.1] (rid.) spore, besiaaende af en til

støvlehæle7i fæstet pig. KLars.MK.9. OpfB?
IL104. -stav, en. [1.1] {ænyd. d. s.; jf.
-kæp, -stok; især foræld.) stav med en pig
i enden (bl. a. brugt som primitivt vaaben);
ogs. om vægterstav, morgenstjerne, en Væg-
ter, med sin F'igstav. Ing.FO.L46. (han
drev æslet) frem med sin Figsta.Y. sa.LB.
IIL.196. Bønder med deres Pigstave i

Hænderne . . droge ind . . for at efter-

komme Kongens Opbud til den sjælland-
ske Almue. CBernh.V.226. Pont.F.I.179.
•stok, en. [LI] (nu sj.) d.s. VSO. MO.
om ispig: JLange.1.244. -straale, en.

(jf. -finne; zool.) stiv, uleddet, ugrenet finne-
straale (mods. Ledstraale^. Krøyer.I.LXxi.
SaV VIIL132. -straalet, adj. (zool.) som
indeholder ell er forsynet med pigstraaler.

(rygfinnens) forreste pigstraalede Del. Sal.

VI.612. -sn(er)9 en. se Pikso. -STale,
en. \. d.s.s. -(hale)sejler. Larsen, -svamp,
en. Kjf. -hat samt Pindsvampj 2( svamp
af familien Hydnaceæ, hvis frugtlegemer er
beklædt med pigge; spec. om slægten Hyd-
numL., navnlig arten H.repandumL. vÅph.
Nath.VII.677. KoldRo.Sporepl.227. -torn,
en. (især dial) ^ sandtidse, havtorn, Hippo-
phae rhamnoides L. JTusch.107. -traad,
en. [1.1] (jf. ty. stacheldraht, holl prikkel-
draad) 1) staaltraad, der er besat med pigge;
især om traad, der bestaar af to sammen-
snoede traade, ml. hvilke der med korte

mellemrum er indsat smaa spidse traadstyk-

1

ker (brugt som hegnstraad, til forhindringer
foran befæstningsanlæg olgn.). LandmB.I.
395. MilTidsskr.1904.395. Døden mindede
ogsaa h.ei(o: i Danmark), hvor Pigtraadene
havde været spændt uden at have smagt
Bloå. AaseHans.Vr.87. \\ billedl Handel, In-
dustri og alle andre Næringsvirksomheder
er nu omgærdet af Lovens Pigtraad baade
udadtil og mellem hinanden indbyrdes.

10 DagNyh.'V7l926.6.8p.l. || hertil: Pigtraads-
afspærrlng , -bælte, -gærde , -hegn (sj. Pig-
traadhegn. LandbO.111.795), -saks ("^ om
saks, hvormed pigtraad overklipjpjes) ofi. 2)
(vulg., jarg.) om drik, der er meget stærk,

river i halsen, især: brændevin ell „radium".
DSt.1918.59. PoUya928.6.sp.3. -tromle,
en. [LI] pigbesat tromle; spec. (landbr.) i

fig.anv.: 1) tromle til sønderdeling af jord-
knolde ved markarbejde. LandbO. IV. 604.

20 Skjoldb.MM.L60. jf. Feilb. 2) tromle i pig-
tærskemaskine. LandbO.IV.646. -tærske-
maskine, en. [LI] fj/". -tromle 2, -tær-
sker; landbr.) tærskemaskine, hvis bro (Lé.s)

og tromle(r) er besat med tætte rækker af
pigge, der trykker kærnen ud af aksene.

LandmB.L644. -tærsker, en. [LI] (land-
br.) d. s. smst.643. -tande, en. [LI] (for-
æld.) torturredskab, besiaaende af en tønde,

indvendig beklædt med pigge, hvori delikventen

30 rulledes, de skulde trimles ihjel i Pigtønder.
SvGrundtv.FÆ.L20. Feilb. f -urt, en. %
krageklo (l.i), Ononis L. vAph.(1764). Am-
berg. -valmne, en. (nu I br.) ^ den val-

muelignende plante Argemone L., der har
piggede kapsler. vAph.Nath.VI.233. Kjær-
bøllFB.106. -var, -var(r)e, en. se -hvar.
-æble, et ell. (som plantenavn) en. (jf.
Pindsvineæble^ egl.om den med pigge besatte

frugt afplanten Datura stramonium L.; mi
40 vist kun (jf. Foldtragt, Galurtj ^ som navn M
paa denne plante ell hele slægten Datura. i|

vAph.Nath.IL210. JTusch.71. MentzO.Pl
282.
Pijækkert, en. se Pjækkert.
L Pik, en. [pe^] flt. -ke ell. (især dial)

-ker (jf. JTusch.156.322). {sv. pick, no.

(dial) pikk, /loZ/. pik; maaske sideform til

de it.H.Pik sp.789^^^- nævnte ord ell til I. Pig

(jf. SV. dial. pigg, penis); sml I. Pit (og de

50 derunder nævnte ord) samt I. Nik; vulg. ell

dial.) mandslem; penis (tidligere spec. hos

smaadrenge: Moth.P74). VSO. Levin, („lav

Talebr."). Feilb. \\ i ordspil m. H.Pik: Cit.ca.

1 700. (NkS4'' 821 .41). Cit. 1 707. (NkS4'' 820.

138).
II. Pik, en. [pig] tidligere ogs. m. lang

vokal, i/". Pik. Moth.P73. Piik. vAph.(1759).
Leth.(1800). (undertiden ved sammenblan-
ding m. I. Pig skrevet Pig, se u. Entre-,

60 Haand-, Halvpik samt ndf. 1.66. — ogs. Pike
(Pique) ['pi'ao, pK'^^] JLodberg. Manderup
Due.(1711).139. MB.1720.335. OpfB.UI.
101. SaVXV.434. — sj. Pikke. Drachm.VD.
323). flt. -ker (Tractat.''^kl701.§13. Slan-

ge.ChrIV.290. MB.1808.353. VSO. MO.
Pigger. Hauch. Charles de laBussiére.(1860).
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U) ell. piker (piquer) (Pflug.DP.575. Sø-

h'igsA. (1 752). § 806. Blich. (1920). XI. 18.

CIkrnh.II.170. Nystrøm.LyngbySogn.(19S4).

252) ell. (ftj.) -ke '(Pfliig.DP.593. MR.1762.
248) ell. (sj.) -e (Pflug.DP.789). {ænyd. pi-

k(e), pick(e), ogs. m. bet. „(spydsjod", „lang

(npids) stok'', sv. pik, ty. pike, mnt. pek, holJ.

piek (fpike), ew^. pike; fra /V. pique, til

piquer (se pikere j; egl. sa. ord som Pique;
ordet synes i germ. delvis at være sammen-
faldet m. ord af hjemlig oprindelse, jf. fsv.

piker, pig(kæp), oldn. pik, osv. (se u. I. Pi^^
og sideformer hertil (jf. sv. dial. picka, ispig,

eng. pick, hakke, samt I. Pikj; i da. til dels

sammenfaldet med I. Pig; foræld.) (stød)-
vaaben, bestaaende af et (ca. 4-6 m.)
langt træskaft med en jærnod, som ba-

res af det sværtbevæbnede fodfolk i ældre tid

samt (som prunkvaaben) af skildvagter olgn.

(jf. Lanse, Spyd^* ogs. (især i ssgr. Entre-,

Haand-, Halvpik) om kortskaftet vaaben af
lignende art, der tidligere brugtes i marinen.
*Hver giøre nu sin Fliid, hvor hånd kand
Vaaben tage |

I Stæden for en Picq jeg
vælger en Baadshage. i?oZ&.P«ars.45. Sø-
krigsA.(1752).S806. Hilse med Pilken . .

Støde ud med. P\i\iQn.vAph.(1764). et Sa-
belhug ramte hende i Hovedet, og en Pik
gjennemborede hendes Side. CBernh.XI.
280. (de) fik (under belejringen 1807) ud-
leveret et Brandskilt og en „Pik", o: et

fem Alen langt Spjå.HistMKbh.1.113.
||

halv pik {holl. halve piek; jf. Halvpik)
kort, halvlang pik. vAph.(1759). halve Pikke
eller Spyd maae være afskaffede. MS.
1762.248.

III. Pik, en. [pi^, pe^] (sj. skrevet Pig.

Roding. jf. u. Agterpikj flt. -ke. {fra holl.

piek (bet. l-2j ell. eng. peak (bet. 1-2 j, jf. fr.

pie i bet. 1 ; vistnok særlig anv. af holl. piek,

eng. peak m. bet. „spids, fremragende gen-

stand" (spec: bjergtop), og besl. m. I. Pig,

n. Pik; i/". IV. pikke; ^) 1) ri/"- Pik-fald,

-kovs, -strækker^ den øverste ende (nok-

ken) af en gaffel (2.8) ell. den øverste
ende af det til gaflen fæstede sejl. Pik
til Gsiftelen.Rddi7ig.VII.Anhang.63. Harboe.
MarO. „Søfuglens" Skonnertsejl gaar til

Vejrs. Og da Klov og Pik er strakt kommer
Forsejlene. Skjoldb.S.8. Mesanudhaleren er

fast i Pikken af ^e\\et. KuskJens.Søm.171.

II
i pik {jf. ty. die raaen in den piek

setzen, mnt. gan, setzen in pek, eng. apike,
apeak, on (the) pike, fr. a pie, staaende
lodret) om raa, gaffel olgn.: staaende med
spidsen skraat opad. Skib som har Ræerne
i Pik. SøLex.(1808). nu især i forb. brase
(sætte) i kryds og pik, se I. Kryds 3.3.

2) (jf. Agter-, Forpik, Pikso^ lille rum i

et fartøjs for- ell. agterstavn. VSO.
Harboe. MarO. (han) hang Køjen op for

mig nede i „Piken**.AWilde. Erindringer.
(1885).66. SaUXIX.149.

IV. Pik, en. se I. Pig.
V. Pik, et. (undertiden skrevet Pek.

Aakj.VB.188. Byskov.FR. tidligere ogs. skre-

vet Pique. JBaden.FrO.). {ænyd.d.s., ty. (nt.)

pik, piek, pike, ew^. pique; fra fr. pique,
vbs. til piquer (se pikere 2, jf. Pikanteri 1

samt n. Pik>; sml. Pikhad; nu kun dial.)

had; nag; især i forb. som have (bære,
faa) (et) pik til (ell. paaj en. fåe et

pik på en. Moth.P74. Men til hvilken hånd
i Hiertet bar et Pik. Kyhn.PE.41. *Jeg har
intet Had og Pik

|
Ved mit sidste Af-

10 skeeds -Nik,
|

Eller mindste Galde. Pa-
mela.I.211. det Menneske havde alle Dage
haft Pek til m\g.Aakj.VB.138. Feilb.

VI. Pik, et. [pi^, ogs. pe^] pik. Høysg.
AG.36. flt. d. s. {no. dial. pikk, ty. pick, eng.

pick; især dagl. ell. dial.) vbs. til HI. pikke

(jf. Pikning^; især om den enkelte handling
ell. lyd. 1) til HI. pikke 1. *med sagte Pik
paaRude |

Mælaer sig den smaa Musvit.
Blich.(1920).XXL99. Regnen kom imod

20 Ruderne som Pik af bløde Næb. JVJens.
EE.151.

II (1. br.) konkr., om hvad en fugl
pikker op. det Stykke (hede), hvor der knap
var Ravns Pik (o: fugls føde) endsige Men-
neskeføde at finde. Aakj.VF.84. 2) til HI.
pikke 2. Moth.P76. Vocalen behøver ej at

tage længere Tiid bort, end eet eneste Pik
med en Hammer. Høysg.Anh.l5. 3) til III.

pikke 3. Moth.P74. Det saa bogstaveligt
ud, som om (akrobaten) snurrede sig frit om

30 i Luften; kun et svagt Pik i Gulvet an-
tydede, at han for hvert Saltomortale satte

af med den høire Fodspids.VKorfitsen.Gl.
Minder.(1885 ).22. Det bankede paa Døren,,

tre rappe, velrettede Pik. ErlKrist.S.210.
jj

pik i næve, se I. Næve 2. 4) (jf. Aaxe-,
Hjertepik; l.br.) til HI. pikke 4. *Hvert
Uhrpik og Klokkeslag viser grandt, I En
Uhrmager sysler ei med Tant.VKHjort.
SangbogforHaandværksstanden.(1809).68.

40 VII. Pik, subst. i forb. med pik og
pak, se I. Pak 1.2 (jf. Pikpakj.

VIII. pik, interj. [pi^, ogs. peg] {ty. pi(c)k;

lydord ;
jf.YI.PikjIII.pikke sam^ping; l.br.)

som gengivelse af den lyd, der fremkom-
mer, naar der pikkes paa en dør olgn.

(om morgenen) hører jeg det banke paa
Døren: pikl pik I p\k\RudBay.EP.I.83.
pikant, adj. [pi'kan'd] {fra fr. piquant,

præs. part. af piquer, se pikere; ,//'. Pikan-
50 teri) 1) t om ord, udtryk, handlemaade olgn.:

saarende; drillende; spydig; ogs. om
person (Moth.P74). Piquante ord.Rostgaard.
Lex.P48c. (han) søger at retorqvere de i

de udgivne Uge-Blade mod Philosophen
brugte piquante Railerier paa Anti-Spec-
tator selv. LTid.1745.82. JBaden.FrO. 2)

om (ting, der har en vis) lugt ell. smag:
skarp, gennemtrængende (af lugt ell,

smag); nu kun: stærk, skarp, kryd-
dX) ret af smag. Den skaarne Suurkaal

blandes gierne med Salt og Spidserne
af Dil eller Kummen, hvorved . . Sma-
gen bliver meere ^piqvant. Tode.Vl. 17 7.

Stanken af den (dødes) Excrementer var
saa pikant, at den neppe kunde dæmpes.
Wendt.LM.72. et piquant Kryderie, Kterk.

50*
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XIV.243. ofte i forb. pikant sovs: vore
Kryderier, vore piquante Saucer . . som
Æderne have bragt i Brug. Tode.VI.96.

hilledl. (jf. u. Bedstemoder 1)'. Det siges,

at Monsieur de C. ikke var rigtig tilfreds

med at se sin Moder serveret i pikant
Sauce som hors d'oeuvre.Jør^.Z7-FJ^7. 3)
udøvende et vist (pirrende) indtryk paa
sanserne ell. bevidstheden, vækkende
opmærksomhed ell. nysgerrighed ved
ejendommelige ell. raffinerede egen-
skaber. 3.1) (især ISi) i al alm. Portrait-

Malere stille ofte deres Billed paa Hove-
det . . for ved denne middelbare Skuen
at forfriske sig Synet, ved det Pikante i en
forandret Seemsiaåe. OehLNB.ri. (maden)
robede just ikke en fransk Koks opfin-
deriske og piquante Genie.RudBay.EP.
III.23. disse Ord . . er et Slags Brev fra

Collin (o: byen Collin) til Collin, piqantere
kan mit sidste Brev jo ikke være. HCAnd.
BG.I.219. Schack.253. (Jf. bet. 2:) en ganske
pikant Ret. ERode.JM.2?. 3.2) som i erotisk

henseende virker æggende ell. pirrende; om
person (især kvinde): som (uden at være
smuk) ved sit ejendommelige ydre ell. væsen
virker tiltrækkende, en ung piquant Brii-

nette.Ew.(1914).IV.51. Kammerherren for-

talte „pikante" Historier fra sit Liv i Paris
og 'Napoli.Schand.IF.322. Ruden, bag hvil-

ken der stod nogle Bøger med pikante Om-
slag. VBergstrøm.M.5. O Pikanteri, et.

[pikancfa'ri-'] flt.-tr. (ft/. pikanteri, /ioZZ. pi-

kanterie, dannet til pikant, se HAPaludan.
SM.35) 1) (jf V. Pik; nu næppe br.) til

pikant 1: drilleri; stikleri; (gensidig)
chikane; (hemmeligt) nag ell. jalousi;
ogs.: drillende ytring; spydighed, der
er lit pikanterj imellem dem. Moth.P74.
De have et Pikanterie til hinanden. vAph.
(1764). Obersten henvendte sig . . til Ge-
heimeraadinden, for at sige hende nogle
Pikanterier over den „Mangel paaVerden",
som han altid fandt hos Elisabeth. CBernh.
11.53. Som dette Stykke kan siges at inde-
holde Pikanteri mod Gram, saaledes kan .

.

Brevet fra Gram til Fabricius i Hamborg
fra 1728 siges at indeholde Pikanteri imod
llolherg.Bruun.Holbergs3Epistler.(189.5).97.
2) til pikant 2; især m. h. t. mad: pikant
tillavning med krydderier og andre fines-
ser; ogs. : hvad der gør en ret pikant, gode,
solide Maaltider, tillavede uden megen
Opfindsomhed eller stort Pikanteri. Bran-
des.F.329. Meloner strammet op med Pe-
ber, Eddike og andre Pikanterier. iV^isPe^.

SG.89. 3) til pikant 3: det at gøre ell
hvad der gør et pikant indtryk, de to
kjære Mennesker veed saa herlig at skjule
deres Angst. — Og saa kan jeg alligevel
opdage dem, he, he, he. Det har selvføl-
gelig sit F'ikanteTi. JakKnu.G.300. JacPa-
ludan.FJ.95.
Pik-drager, en. (jf. holl. piekdrager,

ty. pikentråger; til H. Pik; foræld.) d. s. s.

Pikener. CBernh.XI.27 9.

Pike, en. se H. Pik.

Piké ell. Piqné, et. [pi'ke(')] (tidligere

ogs. skrevet Piket (se ndf), Piquet (VareL.
(1807).11.317)). (fra /"r. pique, egl.perf.paH.
a/'piquer, stikke (se pikere (1)^; især fagl.)

doobeltvævet stof, hvor traade af rende-
garnet fra det øverste tøjlag, som er retten,

efter bestemte mønstre gaar under islætten i

det underste tøjlag, hvorved tøjlagene holdes

10 sammen, samtidig med at der dannes et re-

lief i retsiden. VareL.(1807).II.317. Damer
i Tyll og hvidt Pique. SMich.T.167. VareL.*
773.

II ofte i forb. en pikés vest. en
moderne Silkevest, trende Pikets dito.

Blich.(1920).IV.35. EHannover.E.55. \\ her-

til: Piké-broderi, -skjorte, -syning (o: syning
gennem to lag tøj, der stikkes sammen, saa-
ledes at der dannes et relief, der kan for-
stærkes, ved at man lægger snore olgn. ml.

20 tøjlagene), -vest ofl.

Pike-liammer, en.se Pikhammer (2).

Pikener, en. [pi^a'ne-V] (nu 1. br. Pi-

kenerer. Moth.P74. Reiser.11.222.492. Leth.

(1800)). fit. -er. (ænyd. d. s., ty. pikenier(er),
glholl. pykemer; efter oZd/V. piquenaire, af
/V-. pique, se H. Pik; j/*. Pikm-ager ; ^, for-
æld.) soldat, landsknægt af det tunge
fodfolk bevæbnet med en lang pik.

Laqveier, Pikkenerer og Slaver. Pflug.DP.
30 592. MilConv.VI.480. BerlKonv.XI.316.

Pikenik, et. se Piknik.
pikere, v. [pi'ke-'ro] -ede ell. (sj.) -te.

vbs. -ing (s. d.). {ænyd. pichere i bet. 1, ty.

pikieren; fra fr. piquer, stikke m. m., jf.
II. Pik, V. Pik, pikant. Piké, I. Piket samt
III. pikke) 1) (fagl.) frembringe, stikke
hul(ler) i noget; spec: danne, stikke en
række smaa huller i ell. sammen-sy,
-stikke to stoffer (hvorimellem der er lagt

40 vat olgn.) i mønster (jf. u. Piké) ell. ved
møbelpolstring foretage den sidste belæg-
ning af stoppemateriale, itiden møbel-

stoffet paasættes. pikkerede klæder. Moth.
P77. naar man efter Afhaaringen lod
Huderne ligge for længe i Vand . . stod
(man) Fare for at Vandet vilde piqvere
Huderne, det vil sige: foraarsage smaa
Huller i dem. JFBergs.G.187. Bunden „pi-

keres", hvilket vil sige, at man ved Hjælp
50 af en Hammer og et stumpt Søm slaar

smaabitte Huller ved Siden af hinanden
(o: ved træskæring).VortHj.Hil. 130. pi-

kere et Sæde, en Ryg, en Arm. OrdbS. 2)

(jf. pikant 1, Pikanteri 1 samt V. Pik) CP

saare; støde; fornærme; ærgre, det
pikkerer mig. Rostgaard.Lex.P48c. vAph.
(1764). jeg (saa ikke) anderledes ud end
de andre lurvede Matroser. Det var na-
turligt; men det piquerede mig.JJPalu-

60 dan.Er.53.
||
pikere sig over noget, (nu

sj.) ærgre sig over noget. Rostgaard.Lex.P48c.
vAph.(1764).

II
nu især i pari. pikeret

brugt som adj.: fornærmet; stødt; irri-
teret; indigneret. Aarestr.SS.III.93. K.
var bleven ildrød i Hovedet. Han blev
meget let pikeret. JakKnu.R.13. B. rakte
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t

paany Cigarkassen hen mod sin Gæst,
der stadig sad og var pikeret over Fruens
Udebliven. ieoj;.Cr-ff.i56'. (Hans Grams)
let piquerede Udtalelser om (Holbergs)

1ste Levnedsbrev. HolbergAarhog. 1921.17

.

3) {efter fr. se piquer de) f refl., i forb.

pikere sig af (noget), sætte en ære i;

være stolt af. hvorvel jeg er ikke den
Kone, der vil betage min Mand sin Myn-
dighed, saa piqverer jeg mig dog af at

holde hvad jeg lover. Holb.Pern.1.5. EPont.
L.22. jeg har længe vidst, hvor Skoen
trykker dig. Jeg piquerer mig, som du
nok veed, af at være en Menneskekjender.
Gylb.XI.68.

|| f pikere sig af honnør
>. se piquer d'honneur) sætte en ære i (at

aa noget gjort). Rostgaard.Lex.P48c. Leth.

(1800). Pikere-jærn, et. [1] (sv. piker-
jårn; fagl, foræld!^ jærn, hvormed pilcering

(af tøj) udføres. Piquere-Jern til Taft og
Sørge-Tøy at udhugge. Adr.^Vt1762.sp.11.
Pikering;, en. (fagl.) vbs.til pikere 1;

ogs. konkr., om de frembragte huller ell. det

øverste lag stoppemateriale. Udhugning paa
Klæder, Piqvering, Fryndser. Gram.Éuc-
leus.1592. Pikering i Uld (paa en madras),
prisliste 1929. (OrdbS.). Piker-maski-
ne, en. (til pikere 1; fagl.) særlig slags

symaskine, der bl. a. bruges af skræddere ved
sammenstikning. Krak.l 983.II.3410.

I. Piket ell. Piqnet, en ell. (sj.) et

(MB.1800.1008). [pi'kæ^l] flt. -ter. {ty. pi-

kett, holl. piket; fra fr. piquet, til pique
(se II. Pikj ell. piquer (se pikerej; i bet. 2
maaske egl. (jf. vAph.(1764)) om rytteraf-

deling, hvis heste stod i beredskab, opsadlede
og bundne til tøjrepæle; JaJ, foræld.) 1) (jf.
Piketpælj lille pæl ell. pløk (til at ramme
ned i jorden som mærkepæl, teltpæl,
kamperpæl). vAph.(1764). Meyer. 2) (jf.
Piketvagt^ mindre troppeafdeling , der op-

stilles bag ved feltvagterne for at føre til-

syn med disse og — om fornødent — støtte

eller optage dem; forpostkompagni; for-
postvagt; undertiden ogs. om forpost-,
strejfpatrouiller olgn. KomGrønneg.V.
119. der blev sendt Piketter ud i alle

mulige Retninger. CBernh. 11.200. staae
Piket. 75'0. Hans Deling var paa Piket.
Bist.EB.49.

II. Piket, subst. se Piquet.
III. Piket, et. se Piké.
Piket-, i ssgr. især (^^ foræld.) til I.

Piket. -hytte, en. barak ell. lign., bereg-

net til opholdssted for en piketvagt. Bist.

EB.22. -pæl, en. d. s. s. I. Piket 1. MB.
1798.894. -vagt, en. forpostvagt; piket

(1.2). Luxd.Dagb.I.107. Jeg hørte nogle
Puf (o: skud) fra vor Piquetvagt. J5Zic/i.

(1920).XIV.ll. gaae paa Piketvagt.750.
Pik-fald, et. [III.l] ^ tov (talje), hvor-

med pikken hejses (jf. -strækker samt Gaf-
felfald;. SøLex.(1808). klar ved Faldene!
Lad gaa Pikfald. Drachm.VT.164. Kusk
Jens.Søm.65. -liafl, et. [V] (dial.) d. s. s.

V. Pik. Amberg. (han bar) lidt Nag, hvil-

ket vi paa Jydsk udtrykke ved „Pikhad**.
Blich.(1920).VlI1.5. Feilb. -liakke, en.
(til III. pikke 2(2); jf. -hammer samt I.

Pikke; fagl.) spidshakke (der anvendes til

at pikke sten olgn. med). TeknMarO. Ar-
bejdere, der færdes med Pikhakken . . paa
Skinnevejen.DagNyh.'^Vil 91S.2.sp.l.'ham-
mer, en. (i bet. 2 ogs. Pig-. MO. Pike-.

Sal.XVI.815). 1) {ænyd. pyck hamer, holl.

10 pikhamer, eng. pickhammer; til III. pikke
2.2; jf. Pikhakke samt I. Pikke, Pik-
kert, I. Grel; fagl.) spids hammer, anvendt
ved stenhugger- ell. brolægger-arbejde olgn.

Moth.P77. *Med Paddehatstol under Ba-
gen

I

arbejder Brolæggeren . . Ping, siger
Pikhsimmeren.JVJens.Di.^134. TeknMarO.
2) (til II. Pik ell. I. Pig; foræld.) en art

langskaftet stridshammer. VSO. Sal.XVI.

815. -hngge, V. (til III. pikke 2.2; jf.
20 Manérhugning; fagl.) behandle overfladen

af sten med en pikhammer, saa at den bliver

ujævn. Overfor Slid holder pikhuggede
Flader sig længst ru, og Pikhugning bru-
?es derfor til Portovskantsten. /SMewsow.jB.

11.315.

Pi-kjortel, en. se u. I. Pi.

I. t Pikke, en. flt. -r. {ænyd. picke,
sv. pieka (fsv. (sten)pycka;, no. dial. pikka,
isl. (stein)pikka, ty. picke, eng. pick; til III.

30 pikke 2(2); jf. Pikhammer, Pikkert, II.

Bikke samt Mur-, Stenpikke) spids ham-
mer olgn. (til brug ved tilhugning af sten).

vAph.(1759).
II. Pikke, en. se II. Pik.
III. pikke, V. ['piga, ogs. pega] (i bet. 5-6

ogs. pig(g)e;. -ede. vbs. -ning (s. d.), jf. VI.
Pik. {ænyd. d. s., oldn. pikka, pjakka, stikke,

prikke, ty., (m)nt. picken, eng. pick; sml.

(m)nt., mht. bicken (se II. Bikke) og fr. pi-

40 quer (se pikerej; vistnok egl.lydord, jf.YllI.
pik, ping, pinke samt prikke; i bet. 5-6

er ordet vistnok delvis sammenfaldet med
en afl. af 1. Pig; jf. I. Pik, I. Pikke, Pik-
ker, Pikkert)

1) (jf. Pikker 2) om fugl: hakke (i ell.

paa noget) med næbbet ell. under hak-
kende bevægelser opsamle noget (især

føde). 1.1) uden obj., især i forb.m.præp.
i ell. paa. *De smadskende Fugle . . Kor-

so net af Furen stial . . | Og pikked i Jord-
bærrets rødmende Frugt. Oehl.X.188. *dér
pikker Spætten paa Barken,

|
den lille flit-

tige Smed. Drachm.BK.8. Et Par Høns gik
og pikkede imellem Brostenene. ÆJEnc/is.

Fest.(1923).49.
\\ (jf. jy. pikke paa, give

nag luft, bagtale, samt V. Pik; sj.) overf.:

hakke; kritisere, (anekdoterne) er farvet af

en den Gang brugelig pikkende Tone
overfor den store Digter (o : Oehlenschlåger)^

60 taget i Arv som Mode fra Hønsegaarden.
JVJens.TB.17. 1.2) m. obj., der betegner føde
olgn. den brune Spurv kommer . . til

Hytten, og pikker de henstrøede Korn.
Birch.II.9. Éan pillede Benet saa rent,

at en Fugl ikke kunde pikket et Næb-
fuld der2d.G0ldschm.YII.72. straks kom
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(storken) spankende . . og pikkede Kar-
toffel efter Kartoffel i sig. Rørd.S.86.

\\

(jf. oppikke 1 samt u. bet. b) i forb. m. op.

vAph.(1764). Fuglene . . pikkede Brød-
krummerne op. Tolderl.F. 11.42. CLange.
NF.IOO. 1.3) (jf. bet. 6 samt oppikke 2)
m.resultats-obj., næsten hun i forb.som pikke
hul paa noget. Kyllingerne begynde at

pikke Hul ipa^ Æggene. Huus]ioldn.(l?99).

III.45. e.br. 1.4) (sj.) reciprokt: pikkes,
hakke hinanden. *De (o: fuglene) derpaa
faldt til at pikkis,

|
Blodet need paa jor-

den fløød. Beenb.Æ.107.
2) hakke ell. slaa, banke med et spidst

redskab (oftest en hakke ell. (spids)ham-
mer); især i forb. m. obj. og adv. (præp.-led)

ell. obj.-præd. til nærmere angivelse af hand-
lingens maal ell. resultat. 2.1) i al alm. Han
har . . pikket en Rude ud i sit Vindue.
CPBothe.JN.310. pikke Kalken af Muren
med en Spidshammer. Levm. Som Barn
sad han paa Foderrummets Gulv og pik-

kede Kager i Stykker med en Hammer.
AlbDam.B.173. jf. bet. 3: Paa det at ingen
skal sove i Kirken, gaaer en Karl op og
ned i Kirken med en lang hvid Stav, som
hånd pikker de Sovende paa Hovedet
meå. LTid. 1727. 652. *Hun (o: lærerinden
i pogeskolen) havde ogsaa den blandt flere

Skikke,
|
At pikke

|
I Hovedet med Fin-

gerbøl. Oehl. XX. 174(jf.: Naar hun opda-
gede det, bankede hun os med Finger-
bøllet i Hovedet, sa.Er. 1.8). ||

(nu 1. br.)

i udtr. for at slaa søm i, sømme til olgn.

de pickede hånds Liigkiiste til. Seidelin.

198. den sørgelige og dumpe Lyd af

Sømmene, som pikkedes i Ligkisterne.
CHHolten. 0. 32. At pikke et Søm ned
(om smaa Søm, der bankes i med en spids
Hammer.). 7S0.

|| (jf. Kedelpikker; fagl.

ell. dial.) bearbejde metal ved at hamre
derpaa. Rietz.500(skaansk). spec.: banke
æggen (især: paa en le) ud, saa at den bliver

ret og skarp, pikke sin høe le. Moth.P77.
en Ambolt . . som En af Folkene havde
brugt til at pikke sit Sværd paa. Grundtv.
Snorre.1.238. Feilb.

||
07-Pikker 1.2 samt pin-

ke; foræld.) kime med en (kirke)klokke. Moth.
P76. 2.2) spec. (fagl.) m.h.t. sten: hugge til;

hugge i en bestemt form; ogs.: behandle
saaledes med en pikkert, at overfladen
bliver ujævn, pikke med en Muurpikke.
vAph.(1759). pikke en Steen o: tilhugge
den med Pikhammeren, saasom Brostene.
VSO. pikke en Byggesten ru. CSick.Fr.-da.
Haandordbog.^(1904).445. Ikke langt borte
blev der arbejdet paa en Nybygning, jeg
kunde ligge og høre . . Murerne, som
pikkede paa Stenene. Fol.''U1929.Sønd.2.
sp.2. pikkede sten, piksten. *Arme,
Ryg og Beene

|
Med mangt eet Hiulestød

paa Veyens picked Steene
|
Var skumped.

PoulFed.DP.69. en snæver, bakket Gyde
belagt med pikkede Sten.VorUngdom.1925.
253.

jl
i videre anv.; dels i udtr. for at ned-

ramme brosten v. hj. af en brolæggerhammer.

fint Grus . . maa være til Stede i rigelig

Mængde, saa Brolæggeren . . kan pikke
sine Sten faste under Sætningen. LandmB.
III.359. jf.: nedpikke Stenene i Broen.
VSO.IV.N73. dels m. obj.-skifte (if. sten-

pikket^; slaa, ramme (tilhuggede) sten
ned i (gulv, vej, gaardsplads olgn.); bro-
lægge (med mindre, tilhuggede sten). Sten-
picker arbeide . . 6 favne udi stalden at

10 picke. Cit.l722.(ThøgerJensen.FrlV'sSkoler.
(1921).43). (forstuen) var pikket med Kam-
pesten. Aakj.BT. 19. pikke (sten)bro,
brolægge (med mindre sten). Cit.ca.l710.
(NkS4''820.25). MDL. i Skjern i Vest-
jylland (var det ældste kirkegulv) simpelt-
hen . . brolagt med smaa Sten, „pikket
Bro" som Jyderne kalder ået.MMacke-
prang.YoreLand8bykirker.(1920).57. der var
pikket . . mange Favne Stenbro. Bregend.

20 MAG.98.

3) (dagl, især dial. ; jf. : „Talespr." Levin.)
banke (let) med en finger, en kno olgn.

Som jeg stod her i min aandelige Een-
somhed, og lod de ukjendte Skikkelser
glide mig forbi, pikkedes der paa min
Sknlåer. Blich.(1920). XX.89. Tales der
ved Bordet om, at en eller anden Ting,
et Glas, en Tallerken, eller noget Sligt,

har varet længe, saa pikker Huusmode-
30 ren lønligt med sin Finger under Bordet.

Thiele.III.40. Folk . . pikkede paa Baro-
meteret og studerede deres Almanak.Pon^
K.54.

li
især: banke paa en dør (et vindue

osv.) som tegn paa, at man ønsker at komme
ind (ell. at tilkalde nogen), uden at reise

mig af min Stoel kunde (jeg) naae at

aabne Døren bag mig, naar en af Glut-
terne pikkeåe.Bahb.E.IV.131. paa Slaget
sex stod jeg ved min Vens Dør. . . Jeg

40 pikkede. Blich.(1920).XII.145. især i forb.

m. paa: *den, som skjuler sig | For det
gemene Bedste

|
. . han undseer sig ikke

!

Med vissen Haand paa Kongens Dør
| Og

Cabinet at pikke. Falst.85. Hvert femte
Minut springer han fire sex Trapper op
i de øverste Stokværk, og pikker paa.
Bagges.L.II.125. „Nu kommer jeg,Bedste I"

raabte hun og pikkede paa Vinåuet. And
Nx.DM.177. billedl: *Lykken pikker paa

50 h&ns Dør. Beenb.II.368.

4) (nu især dial.) intr., om hyppigt (og
regelmæssigt) gentagen (svagt) bankende
lyd ell. fornemmelse. 4.1) om ur: tikke;
dikke. Dersom Uroen i et Uhr pikker
ikke ret frisk, men mat . . haver man
intet klarere Beviis paa dets Uduelighed
behov. LTid.1746.173. Bagges.L.1.223. De
smaa (ure) siges at „pilske'^.FrGrundtv.
LK.36. jf.: Pingl Pingl Slagværket var

60 der igen. Musen paa Loftet stoppede sin

Køren, til de fem Slag var pikket ud i

Stilheden. ErlKrist.St.31. 4.2) om blodet (pul-

sen, hjerteslaget): banke; pulsere. *Hans
Blod er boblet op, og Pulsen heftig p\]L-

ker.Wadsk.Skuepl.266. Blodet pikkede takt-

fast som en Fingerspids i hans Baghoved.

j
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JVJen8.EE.230. Feilb. || S2)€c. om hjertet,

især i udfr. for sindshevægehe olgn. mit
Hierte pikker i mig af (jXddåe.Holh.Stu.I.

11. Før Tæppet gik op (for premieren)
sa^de Gade til mig (o: en dehulerende skue-

spillerinde), „pikker det lille Hjerte, hva'?"
Pikkede, nej, det hoppede — det sprang.
AnnaBloch. Fra en anden Tid.(1930)M. 4.3)

give en prikkende, stikkende fornem-
melse; især upers.: det pikker (i finge-

ren osv.), del 2^rikker, stikker, det pikker
i Brystet, naar Melken stiger. Lodde.RM.5.
Feilb. 4.4) om orme, larver olgn., der gna-
ver i træværk. *Mærker du, den sultne
Orm

I
Pikker paa din Fyrrekiste ? OeRP

Skr.IL311. Holst.1.75. *Dødninguhret pik-
ker lydt. SMich.B.134.

5) (m. tilknytning til I. Pig; 1. br.) stikke
med et spidst instrument, spec. en pig-

kæp, min Herre (er) en Officerer, og for

den skyld saa meget meere mifttenkelig
at have pikket hul paa jers Cammerats
\Jnåertrøje.KomGr'ønneg.V.215. jeg be-
tragtede mig som en kvægdriver, der
ikke har anden bestemmelse, end idelig

at pikke det kvæg han driver i siderne.
NMPet.Br.55. Æseldriveren piggede Dy-
ret, saa det s^tjætteåe. Tilsk.1924.1.233.

\\

i forb. pikke op, opsamle noget (ligesom fug-
lene med næbbet (jf.bet. 1.2) ell. (især) v. hj.

af en pigkæp, der stikkes i det). Rørd.BrP.
78. den gamle Mand, der stavrede rundt
og piggede Papirsstumper op med sin

Kæ-p. KMich.SSF.157. {efter en^. pick up;
jarg.) i videre anv., især m.h.t. viden: tilegne

sig (hurtigt ell. tilfældigt, ved lejlighed); op-
snappe. NisPetSG.286.

6) {maaske til bet. 5 og egl.: bevæge sig,

skubbe sig frem med en pigkæp, -stav) i udtr.

for at bevæge sig. Hun havde stadig Ko-
sten i Hænderne og ligesom pigede sig
frem over Gulvet med den.Wied.BS.24.
Saa kommer Kongen ogsaa selv pikkende
med hans Kjæp i hans Haand. Érist.JyF.
IV. 323.

II
næsten kun i forb. som pikke

af (jf. SV. dial. pikka åstad, no. (dial.)

pigge af, nordfris. pikke uf, løbe hurtigt til,

nt. afpeken, gaa bort (med en stok), eng.

pike off; nu kun dial.) gaa bort, for-
svinde (hurtigt og lydløst); liste af; pille

af. Moth.P76. i det samme fik vi Ordre
at pikke af hen til en Kirke, hvor vi skulde
logere om Nsitten. Blich.(1920).XIV.15. jeg
kommer vel til sidst til at pakke sammen
og pikke afsted, hvis jeg vil have fred I

FrHamm.Levn.L215. Feilb. OrdbS.(Fyn).
overf.: dø (pludseligt). Moth.P76. Wess.205.
de gamle pigger af saa saare. Ingen har
Stunder at hiQ.Staun.TJD.145.

IV. pikke, v. ['piga, 'pega] (sj. skrevet

P*??e, se u. bet. 1). -ede. (ty., nt., holl. pieken,
eng. peak, jf. fr. apiquer; til HI. Pik 1) ^L 1)

hejse (en gaffel ell. et gaffelsejl) højere op
ved at hale i pikfaldet. Funch.MarO.
11.104. Scheller.MarO. pikke en Gaffel
o p . Kaper.^ \\ hertil: h ø j tp ikk e t , om sejl,

hvis pik er halet højt op. højtpigget. Politi

E.Ko8terbU^U1923.3.sp.2. 2) mtr.; om gaffel:
staa i pik. Gaffelen pikker ca. 35" over
den vandrette Linie. KuskJen8.Søm.l66.
IMkkel, en. ["pig(9)l, ogs. 'peg(a)l] flt.

pikler. (vistnok dannet i nyeste tid a/' Pikkel-
hue; 1. br.) den spids ell. pig, der sidder
oven i en pikkelhue (3). gyldne Hjelme med
Piklen i Toppen funklede og lynede. W

10 Bodenhoff.Nemesi8.(1917).27. Paa Hovedet
bæres en Hjælm af sammensyede Skind-
strimler, med Næbbet af en Lom stik-

kende op som en Pikkel i Toppen. iCnwd
Rasm.GS.IT.222.
Pikkelhering:, en. [pig(9)l'heTen,

ogs. 'pig(o)lihe'reri] (fPckGl-, Holb.Ep.ll.
173. sa.MTkr.475. — \ •hxT\ng.Reenb.lI.43.
Holb.Ep.IL426. f -herring. Argu8.1771.Nr.
48.1).ftt.-eT(Holb.MTkr.475).(ænyd.-pikkel-,

20 peckel-hering, -hæring (Kalk.IlI.461); fra
nint. pekel-, pickel-herinc (holl. pekelha-
ring, eng. pickleherringj; af mnt. pekel
(hty. pokel^ (salt)lage, holl. pekel, ena.

pickle (jf. Picklesj, og mnt. herink, harink,
sild, holl. haring, eng. herring) 1) -^ sild,

der er nedlagt i lage; spegesild olgn.

Rostgaard.Lex.P48c. 2) (navnet hentyder
formentlig (ligesom Hans Wurst olgn., se u.

Hans sp. 869^^) til, at personen gerne op-
30 træder som snyltegæst, jf. Holb.Ep.V^.99

samt Werl.Holb.^289; foræld.) navn paa en
staaende komisk figur i visse ældre (ty-

ske og nederlandske) skuespil; lystig ell.

naragtig person; Hans Wurst; gæk;
nar; harlekin. En Hollænder, derkommer
fra Paris, chargered med Franske Manee-
rer og Ziirligheder, bliver af sine Lands-
mænd fast anseet som en Pekelhæring.
Holb.Ep.II.426. Tænkl hvilket Tilløb Ar-

40 gus ikke vilde faae, om han opreyste et

Theatre . . og ligesom Marskrigerne havde
en Pikkelherring, som kunde giøre Gri-
maser og griine hvSiV. Argus.l7 71.Nr.48.1.
(et kort i tarok) forestiller en Pikelhering,
og kaldes Scus. Spillebog.(1786).115. Ny-
strøm. KO. 15. 17. jf. *Pikkelhærings-
BrsLgt.Reenb.ILSO.
Pikkel-lme , en. ['pig(8)l-, ogs. 'pe-

g(8)l-] (sj. Pekke\:Tychon.Vers.207). (ænyd.
50 pickelhuffue, sy.pickelhuva('/si;.påkilhuva,

pekkelhwå^; fra ty. pickelhaube, ænht.
peckel-, bickel-, beckelhaube, mht. be-
ckel-, beckenhube, mw/. pek(k)elhuve; 1.

led er egl. mnt, mht. becken (se Bækken,
jf. mlat. bacinetum, hjælm, af mlat. baci-
nus, bækken), der i ty. vistnok er omdannet
med tilknytning til pickel, spids hakke olgn.,

picken (jf. HI. pikket, i da. nu alm. opfat-
tes som hørende til I. Pig (I-H. Pik); jf. Pik-

60 kel; bet. 2 er muligvis af anden (ukendt)
oprindelse, jf. sv. dial. pikk(el)håtta, pikke-
luva, pinkmyssa, no. dial. pik-hue, -lue, isl.

pekill, pekilhiifa i sa. bet.; bet. 3 beror sik-

kert paa nyt laan fra ty.) 1) f egl. om en
lettere hovedbeklædning (af blik), der bares

under den egentlige hjælm; i videre anv. om
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forsh ældre former af hjælme, der (var)

ingen fuldstændig Hielm (ved rustningen),

men kun en blot FikkelhvLe.BiehLDQ.1.7.

VSO. *Sin Pikelhue, tung o^ stærk
|
Fra

Panden rask han (d: en viking) slængte.
Winth. V1.124. 2) (nu kun diai, se Esp.257.
Flemløse.109. jf.jy.^ikkel (Feilb.), amagersk
pikkelmøsse i sa. bet.) (spids) ulden hue;
tophue; nathue; nissehue. Mandfolkene . .

gaa klædde med en liden Pikkel-Hue som
en C&lot Pflug.DP.1162. En anden Gang
fortalte (den gamle graver) mig, at han
ofte mødte Nissen med en rød Pikkelhue
(Oehl.(1835)11.195: Huejpaa oppe i Kirke-
taarnet. Oehl.Digtn.II.256. Bredahl.III.62.
BornhHaandvEr.220. 3) (jf. Pikkei; Ja; (en
navnlig i den preussiske hær fra 1842 indtil

verdenskrigen anvendt) læderhjælm med me-
talbeslag, der foroven er prydet med en spids

ell. pig. Generalstabens Officerer skulle

anlægge Pikelhuer. MB.1848.50. Bismarck
greb . . sin Pikkelhue og satte den paa
Hovedet. Brandes.IX.509. jf.: Kejsertidens
berømte „verboten" med en pikkelhu et
„Schutzmann" til at paase Forbudet er dødt.
BerlTid.''V8l934.10.sp.5. 4) (1. br.) preussisk

(ell. i al alm. tysk) soldat, der bærer pikkel-

hue (3). *Med Sabelklirren, tunge Skridt .

.

I
En Vagt af Pikkelhuer rundt

|
Paa Flise-

gulvet sp2Lnkeå.Holst.IV.97. PoUynl918.
7.sp.3. 5) (vistnok omdannelse af(m)nt. pick-
huv(e), af pick, beg) f beghætte. Moth.P77.
springe fra pikkelhuen. Hø2/s^./S.578.

jf. Cit.ca.l710.(NkS4P820.90).
Pikkelhærin^, en. se Pikkelhering.
Pikkeiilllker, pi. se Pakkenelliker.
Pikkenik, et. se Piknik.
Pikkenillike, en. se Pakkenelliker.
Pikkenorris, en. (ogs. m. former som

Piknors, se ndf. Pikkelinorris. OrdbS.(bornh.).
Pinkenurs. OrdbS.(Fyn). Prikinoris.^eiZ&.).

{om 2. led jf Nurris; 1. led vel til HI. pikke
(prikke); dial.) 1) om lille, sær person
ell. om hyrde, der kommer sidst hjem
med køerne, person, der bliver sidst fær-
dig med noget, olgn. Feilb. OrdbS.(Fyn).
AarbVends.1933.107. 2) (jf. Nurris S) i et

kortspil (svinepisker), hvor hver af delta-

gerne faar tildelt en rang, betegnelse for
personen med den laveste rang; ogs.

om selve kortspillet. Krist.BRL.345.651.
Gaardmandskoner . . og Husmandskoner
(sad) bænkede paa Rad, efter Rang lige-
som i et Spil Pikkenorris. FrPoulsen.L.139.
GlSpil.51. Feilb. CReimer.NB.353.
Pikker, en. flt. -e. til HI. pikke. 1) (til

III. pikke 2) om person (jf. Kedelpikker^;
bl. a. i fig. anv.: I.l) f person, hvis be-
stilling var at gaa omkring i kirken og
vække de sovende ved at pikke dem i ho-
vedet. Moth.P76. Rostgaard.Lex.P48c. 1.2)

(foræld, ell. dial.) undergraver ved en kirke
(der bl. a. udførte kimningen). Moth.P76.
Holb.H.h.II.480. Graverens Hus laa paa
Kirkegaarden (o : Nikolaj)^ Pikkerens Hus
laa tæt ved dette. HistMKbh.II.435. Rietz.

500 (skaansk). 1.3) (jf. Stenpikker; nu kun
dial.) brolægger. Moth.P76. MDL. Feilb.

AarbMors.1923.59. 2) (til III. pikke 1) om
dyr, der pikker; i ssgr. som Nødde-, Sten-
pikker (s.d.).

Pikkeronne, en. ['piga-, 'pegairona]
(ogs. skrevet Pikkeronde. TeknMarO. Kusk
Jens.Søm.45. Piggeronne. Sal.XIV.323). flt.

-r. (maaske til III. pikke (og mnt. rone, klods,

ip knippel?)) ^ klædekølle; klædespaan.
Funch.MarO.1.153. KuskJen8.Søm.45.
Pikkert, en. ['pigar^, ogs. 'pe^arcZ] flt.

:

."" "i; jf
mer, I. Pikke; fagl.) hammer med et i

-er. {til III. pikke 2; .;/. Bik
i^s. 'peg!

:kert, Pikham-

begge ender tilspidset hoved, brugt ved be-
hugning af granit (pikhugning) olgn.

Suenson.B.IiL315. „Jeg kan . . godt hugge
Kilehuller," sagde jeg. „Nej, kan du?**

sagde Far og hentede en lille Pikkert.
20 AndNx.LK.80.

pikket, adj. se pigget.
Pikkolo, en. ['pi^oTo] (alm. skrevet Pic-

coloj. best. f. -en ['pi^Ojlo-an] flt. -er ['pi-

^Oilo'er] ell. (J^; i bet. 2) d. s. (HPanumB.
ML.434). (fra ital. piccolo, lille) 1) (ital.

(flauto) piccolo; J", nu 1. br.) lille tvær-
fløjte, der spiller en oktav over den alm.

tværfløjte; pikkolofløjte. Den ene Præst
spilte udmærket baade almindelig Fløjte

30 og Piccolo. Blich.(1920).XXX.65. MusikL.
11.194. jf. (billedl): Klirer (piber) deres
Piccolosolo. AchtonFriis.DØ.IIL 42. 2)

cT lille (højt) messingblæseinstrument
med ventilmekanisme, hvis form nedstammer
fra det gamle buglehorn, og som anvendes i

militærmusikken. MusikL.II.194. HPanum
B.ML.547. 3) (ikke i ital. (jf HAPaludan.
SM.11), if. KNyrop.OL.III.148f. først brugt
i nogle italienske studenterrestauranter iWien

^ i 1880'erne) halvvoksen dreng, der luk-

ker døre op, betjener en elevator, bruges til

smaaærinder osv. paa et hotel, i en større

forretning olgn. Meyer. Pont.DR.IV.143.
Piccolo 14-16 Aar, antages straks til større

Livsforsikringsselskab. BerlTid. ^V2 1 925.M.
13.sp.2. Pikkolo-, i ssgr., der betegner

noget som værende af lille format, den mindste
størrelse, hvori noget forekommer; minia-
tur-. -flojte, en. ^T d.s.s. Pikkolo 1.

50 Blich.(1920).XXVIII. 60. Orchesterinstr.8.

-orkester, et. J^ lille orkester. Monstre-
orkestre og Piccoloorkestre. CarlNiels.LM.
93. -udgrave, en. (sj.) miniaturudgave.
CGram.IIusduen.(1910).59. -Tiolin, en.

(<^i foræld.) dels om lommeviolin, stokviolin,

poche(tte) (Meyer.), dels om den alm. violin i

modsætn. til altviolinen. HPanumB.ML.727.
Pik-kovs, en. 1) [III.l] kovs, som ind-

sys i det hjørne af et ga/felsejl, der fastgøres
60 til nokken af gaffelen. TeknMarO. 2) (jf.

I-III. Pik^ kovs, der i den ene side løber ud
i en spids; spidskovs. OrdbS.
Piknik, et ell. (nu ofte) en (EKorne-

rup.Ecuador.(1919).93. Pol. '1^1921 9.sp.l).

[pig'ni.^r ell. (nu ofte) 'pignip] (ofte m. eng.

form Picnic. — især tidligere m. fr. form Pi-
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quenique. Langeheh.Breve.47 . JBaden.FrO.
HCAnd.AV.76. — nu især spøg. Pi(k)kenik.

Frahl.ST.III.7. Bagges.III.125. PalM.1.47.
Levin. Bang.L.373. ,//". Frokostpikke-
nik.Tandr.(BerlTid.'yil925.Aft.5.8p.4)).flt.
-(k)er ell. picnics, {eng. picnic

; fra fr. pique-
nique ; afuvis oprindelse; nu isærjarg. ( blandt

engelskkyndige); jf.: „høres endnu i Tale-

SYtr."*Levin.) mindre sammenkomst, hvor
der (under tvangfri former) spises, drikkes,

danses osv.; gilde; spec. om saadan sammen-
komst, hvor hver deltager medbringer eller be-

taler sin del af traktementet ; sammenskuds-
gilde, ieg var af de Tanker, at Han iævn-
ligen besøgte Piqueniquer, luiestuer og
Barselstuer. Langebek.Breve.47. Giæstebu-
det ligner et formeligt Piknik; Enhver
bringer sit Kiød og Brændeviin, Hoved-
artiklerne ved et laplandsk Maaltid, med
sig. Gynæol.V.91. HCAnd.AV.79. man sam-
ledes til smaa Piknik'er rundt om i Hjem-
mene. SvLa.FK.27.
Pikning:, en. flt. -er. iænyd. d. s. (bet. 1);

vbs. til III. pikke; jf. VI. Pik) 1) til HL
pikke 2. Høyen.Breve.54. || spec. (især dial.)

til III. pikke 2.2: brolægning; især (jf. Sten-
pikning^ konkr. : stenbro. N. N. (o : en bro-

lægger) giør Pikning og gaar i Dagleje.
Cit.l787.(OrdbS.). man har fundet Sten-
sætninger og Pikning, Rester af det gamle
Vadesteds 100Alen lange Brolægning, ^c/i-

tonFriis.JL.II.169. ErlKrist.K.171. Feilb.

2) (1. br.) til III. pikke 3: der pikkedes paa
Stuevinduerne; jeg gik da tilbage i Salen
med mit Lys, og nu kom Pikningen der.
Bahb.E.I.291.
Piknors, en. se Pikkenorris.
Pikpak, et ell. (nu kun dial.) en (Rost-

gaard.Lex.P48b. jf.Feilb.). ['pig-, 'pegipa^r]

(ænyd. d. s., nt. pickpack; vistnok af I. Pak
og en hertil dannet aflydsform (sml. Mikmak,
Miskmask, Sniksnak, Visvas olgn.); jf. med
pik og pak u. 1. Pak I.2; talespr.) ejendele;
habengut ;bagage; oppakning, hånd tog
sit pikpak og gik bort. Moth.F76. vi vil ha'

(betaling for ophold), og det i denne Aften,
eller ogsaa skal hun tøfle af med hele
10iendesFik]^Kk.Blich.(1920).IX.153. Smaa-
folk . . hjulede af Sted gennem Gaderne
med deres Fikpsik.. Aakj.HV.S5.
Pik-§(0 (Moth.F77. VSO. OrdbS.(bornh.))

ell. -SU (Fisker.SøO. OrdbS.), en. (ogs. skrevet

Pig-SU. Roding. Funch.MarO.I.40. — nu
næppe br. Pik-, Pigsuer, en. VSO. MO.). flt.

•er. (maaske til III. Pik 2 ; 2. led vistnok So
fj/".Kølsvinj, men maaske omdannet af andre
ord, jf. ænyd. pichsule i lign. bet. (Kalk. u.

Pikso), og ænyd. sog, skibets nederste smalle
del, holl. zog, ty. sog, kølvand m. m. (til san-
gen, suge), ældre holl. sogstiicke, pikso (se

Roding. u. Piekholzerj; ^, foræld.) om de

spidsvinklede (ga/felformede) bundstokke, der
bærer spantet i skibets (for- og) agterstævn
(pik), og som tidligere ofte bestod af træknæer,
hvor taaens marv ikke stod i forbindelse med
læggens. Moth.F77. VSO. Funch.MarO.I.40.

-sten, en. (//". ^?(Za. Piksten olgn. som til-

navn (KrEr8i.Rep.IV.410); til III. pikke 2;
dial.) (lille, raat tilhugget) sten, der anvendes
ved brolægning. MDL.407. OLund.Smaabil-
leder fra Helsingør1800-1830. (udg.l900).42.
Aakj.BT.218. En enkelt af disse (veje er)

omhyggeligt brolagt med Piksten og større
Udindsien.HMatthieHS.H.67. Feilb.Ju. Pik-
kesten^. -strækker, en. [III.l] ^ talje,

10 hvormed et sejl strækkes, naar det er hejset

op med pikfald. KuskJens.Søm.GB. -sn(er),
en. se -so.

Piliør, en. [pi'kø-V] (ofte skrevet Pi-

queur^. flt. -er. (fra fr. piqueur, til piquer
(se pikerej) 1) (jf. Vejpikør; emb., foræld.)

funktionær ved vejvæsenet, der inspi-

cerer arbejderne. Fohtievennen.1798/99.795.
JBaden.FrO. Meyer. 2) (jæg.) (bereden)
jagtbetjent, der (ved parforcejagt) fører

20 hundene. JBaden.FrO. Cit.l833.(EBoden-
hof.Hofliv.(1913).15). HistMKbh.2R.L307.

I. Pil, en. [pi.'Z] (f Pile. Fflug.DF.936).
flt. -e ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (Holb.DH.
1.792. LTid.1728.251.283.296. Reiser. I.

312. jf. Feilb.). {æda. pil, sen. oldn. pila, mnt.
pil (ty. pfeilj, oeng. pil (eng. pile^; fra lat.

pilum, kastespyd; jf. II. Pil || den hjemlige
betegnelse er oldn. qt, eng. arrow)

1) et til udskydning med bue, luftbøsse

30 olgn. (sjældnere til udslyngning med haan-
den; jf. Fugle-, Haand-, Kastepilj bereg-
net, især i tidligere tid (ved jagt, kamp) an-
vendt redskab, bestaaende af et slankt,
rundt skaft (træ, metalrør), som i den for-

reste ende er forsynet med en od (i olm. af
ben, flint, metal olgn., ofte med modhager),
i den modsatte ende med styreflige af træ,

læder, fjer, indsnit til buestrengen olgn. (jf.
Brand-, Flitsbue-, Gift-, Hær-, Lodpil ofi.).

40 t.l) i al alm. Holb.DR.V.4. *Naar Skyt-
ten udsender den hvasse Piil,

|
Maa Fug-

len i Luften dale. Hauch. SD. 1. 54. Etlar.

Filesmeden.(1883).29. Forskellige Natur-
folk benytter forgiftede Pile dels i deres
Krige, dels til Jagt. MentzO.Fl. 309. Luft-

bøsse . . tilhørende File. FolitiE.Kosterbl.

V8l925.2.sp.2. jf. I. Hold 1.3 og Pileskud 1:

Kammeraterne . . holdt paa, at Dyrene
var udenfor Pils Hold (o : skudvidde). Knud

50 Rasm.MS.III.94. \\ talem.skjd ej din pil paa
jærnguder, se u. Jærngud. 1.2) (m. overgang
til bet. 3.4; bibl. ell. især mytol.) i udtr. for
højere magters indgriben, optræden. Lad
Lynet lyne og adspred dem, udskyd dine
Pile, og forfærd dem. Fs.144.6. om dødsgu-

dens (Apollons) pile: Wil8t.Il.I.v.42. FalM.
(1909)1.252.11.129. jf.: *Til Thor jeg (0:

Stærkodder) klynked:
|
„Send mig enPiill"

Oehl.XX.79.
||

især (poet.) om de pile, hvor-

60 med elskovs- ell. kærlighedsguden (Eros, Amor,
Cupido) if. senklassisk forestilling saarer men-
neskene, naar (Cupido) skyder en forliebt

Piil i een, som elsker, saa skyder hånd
gierne en koldsindig Piil i den, man el-

sker. Holb.Ul.IV.6. en Ven . . som . . var
ramt af Elskovens File.Winth.IX.276. *Nu

XVI. Rentrykt w/e 1935 51
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ffløder i Rosen Eros sin Piil. BødtlSé. 1 .3)

t sammenligninger. || jf. bet. 8.3-4. Hvert
saadan Ord er som en forgiftig Piil, der

saarer mit Hierte til Bøden. Holb.UHH.
1.2. *Hans Øie trænger, liig en dristig

Piil,
I
lJ)yhetnQå.Hauch.SD.lI.76. \\ især

(jf. III. pile 0^ pilsnar^ i udtr. for hurtig

bevægelse. PHFrim.(PoetSaml.I.18)(se u.

I. Bue 2). *med Pilens Fart jeg ilte. Fal-
sen.I.520. *ej nogen Pil kan flyve

|
om-

kap med denne Hingst.Drachm.lOOlN.122.
spec. i forb. som en pil olgn. *Hun (o:

Avind) sin blaategned Hest i største hast
lod sale, |

Fløy som en Piil hen til det
JJmveTsitet.Holb.Paars.Sl. *Vore Dage

|

Løbe fage | Som en Piil i Luften frem.
Stub.44. vort Skib skjød frem som en Piil

med ilende FsiTt Hauch.MfU.81. (krikan-

den) stiller store Krav til Jægerens Dyg-
tighed, naar den paa Aftentrækket som
en hvislende Pil passerer hans Post. Seier.

BornholmsFugle.(1932).16.

2) om hvad der ved sin (slanke, spidse)

form minder om en pil (1), spec. ved at være
forsynet med (efterligning af) od med mod-
hager i den ene ende, styreflige i den anden,

(fru Heibergs øjne) glimrede ved deres
sorte Indfatning, som i Forbindelse med
Øjenbrynenes mørke Pile gav Tinding-
partiet et varmt Fræg.RNeiiendam.Johanne
LuiseHeiberg.(1917).3. især i flg. særlige anv.:

2.1) d. 8. s. Haarpil. CBernh.NF.1.23. *Høj-
skoleklædt, i Hvergarn, med en Pil

|
af

Sølv sat gennem Hårets brune Knude.
Rørd.JH.L13. 2.2) (jf. Nordpii; pilform et

retningsviser (hvis od angiver retningen).

Træ-Sparebøsse, mærket forneden med en
Pil og „drej til denne Side''. PoUtiE.Ko-
sterbl.^^kl925.3.sp.l. under Jorden i Lon-
don og Paris, hvor altid oplyste Pile og
Navne viser den Fremmede Vej. OlfRi-
card.Efterklang.(1929).58. 2.3) fj/'.Bøjnings-,

Midtpil og Pilhøjde samt I. Korde; fagl,
især mat.) det stykke af en vinkelret paa en
korde tegnet cirkeldiameter, der ligger

mellem korden og cirkelbuen (ligesom en
pil mellem buestrengen og buen). Sal.XIV.
332. 2.4) om pilformet figur, spec. paa
strømper (sokker). Herre-Silkesokker .

.

sorte med en hvid Fil. PolitiE.Kosterbl.Vi
1924.1.sp.2. 2.5) (astr.) i best.f.: navn paa
stjernebillede (Sagitta). PSøeborg.SC.5.
Heegaard.Astron.199. 2.6) {af anden oprin-
delse er vistnok dial. pil, penis, se Pilt; sj.,

nu næppe br.) om spids, fremstaaende
legemsdel ^j/". Kærlighedspil 2 samt Pil-
sækj; spec. (jf. Pil-dyr, -rokke, -stjært) om
pig hos dyr. *(pindsvinet) reiser sine Pile.
Oehl.NG.(1819).120.

3) O om hvad der m. h. t. bevægelse ell.

(voldsom) virkning minder om en pil (1). 3.1)

om lynstraale. Lynenes (Chr.VI: Ly-
netsj Pile, der træffe sikkert, skulde fare
ud, og som fra Skyernes velrundede Bue
skulle de flyve mod Msia\et.Visd.5.22. Eiv.
(1914).III.19. 3.2) om solstraale. Hrz.D.

II.4. Nu sendte Solen nogle skarpe Pile

ind gennem RxxdQU.NJeppesen. R.49. 3.3)

(jf. bet. 1.2) om blik, øjekast (der træ^iger

ind, gør stærkt indtryk, fremkalder forel-

skelse olgn.). hans Øynes Piile har trænget
sig ind i mit Hiertes inderste Kammer.
Holb.HP.1.6. Pilen i en Qvindes Øie saa-

rer ikke vort hærdede Bryst, og de glade
Pigers muntre Smiil bevæger os ikke.

10 Kierk.1.151. CKMolb.SD.75. 3.4) om hvad
der rammer, saarer, smerter, dræber som en
pil; nu navnlig om (skarp, saarende)
ytring. Holb.Kh.a2^ (se u. Kogger 1). *fø-

ler du i Hiertets Rod
| De onde Lysters

Pile,
I
Da er dit Hierte snart forsagt. JBrors.

135. *Hver kraftig Skæmt, der lokker
om Læben frem et Smil,

| den blev i

hendes (o : modersmaalets) Kogger en hvas
og vinget Pil. Lemb.D.106. (han var) den

20 stadige Skive for Folkevittighedens Pile.

HPloug.CP.201. *den onde Lykkes Slynge-
kast og Pile. NMøll.Shak.185.

II. Pil, en. [pi-/] flt. -e ell. (i rigsspr. især

som koll.) d. s. (Blich.(1920).XXII.119. YSO.
('w. Piletræ;. Skjoldb.A.lOl. Søiberg.FLP.
34). (glda. d. s. (Småstykker.(1884-91).31),
æda. pil (i ssg. pils løi, pileløv. AM. 187),

Eilæ (Harp.Kr.88), oldn. piil; rimeligvis af
, Pil, paa grund af de (hurtigt opskydende)

30 slanke grene ell. disses anvendelse som (dren-

ges) skydevaaben (se DF.1931.66)) ^ navn
paa træ ell. busk (af pilefamilien) af slæg-

ten Salix L. (med lange, tynde, bøjelige, ofte

som vidjer anvendte grene) ; piletræ; pile-
busk; ogs. (dial.) om nærstaaende træarter,

især poppel, Populus L. (Feilb. CReimer.
NB.255. Festskr.Feilb.44). JTusch.212ff.
Een hver Bonde skal aarligen . . plante tj

Pile. DL.3—13—18. de skulle opvoxe .

.

40 ligesom Pile vedVandbække. ÆJs.44.4. nog-
le enkelte Piil, Hyld, Rønner. Blich.(1920).

XXII.119. *Nu har Viben Æg, |
Pilen dyg-

tig Skæg (o : hængende rakler),
| og Violen

smaat paaVolden pipper.PilføZZ.i.55. Lange.
Flora.246. man ser hendes ranke Skik-
kelse forsvinde, smidig i Livet og trind

som et ungt Skud af Pilen. J VJens.CT.74.
grædende, krybende, laaddengrenet, lan-

cetbladet, laurbærbladet, liggende, net-
so aaret, netribbetpil o/Z., se græde (2.3), krybe

(3.2) osv. talem: løbe op (se IL løbe 35.2j,
skyde (f skyde sig. Moth.P77) i vejret
som en pil (o: vokse hurtigt). VSO. MO.
II
om træsorten. FagOSnedk.

|| (jf. Kurvepil;
om grene af pil (vidjer). En Kurv vidste
jeg ikke at giøre, thi jeg havde hverken
Piile eller Viddier, eller andet slags Riis,

som Kurvmagere hiuge. Robinson.1.116.
III. Pil, et. [pelO] {SV. dial pel, piil;

60 dannet til IV. pille (som Skræl til skrælle;;
j/". III. Pille; især dial.) hvad der pilles

af (og kastes bort; fx. m. h. t. kartofler,

rejer). Kartoflerne pilledes efterhaanden
som de spistes, og Pillet samledes sam-
men i en Dynge ud for hver. EErichs.S.

102. jf.: Bordet .. flød af spildt Mælk
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og KRTtotielpil AndNx.FEJ.173. Sko-
ven (opfattes som) et grønt Restauranttelt,

hvorunder man kan drikke sin Dram og
smide sit H e'] epill HSeedorf.(NatTid.^yn
1926.Aft.l.sp.5).

Pil-, pil-, i ssgr. 1) ['prl-] (sj. Pils-, se

Pils-od, -urt/ af 1. Pil (1), især (mods. Pile-,

s. d.) som udtr. for (pilens) form ell. bevæget-

sesmaade (hastighed) (i enkelte tilfælde veks-

lende med formen Pile-, se u. pile-bladet,

I. -skud, I. -spids, -stage, -urt og pil-dannet,

-slange, -snar, -spids (II), -springer, -søm.

2) til II. Pil-, se Pile- 2. 3) ["pel-] (sj. pille-.

pillefuld (o: meget beruset). Dania.VI.27).
af IV. pille 1-2 (jf. pille- 4:), se Pil-finger

m. a/l. samt Pilkværn (u. Pillekværnj, Pil-

ært (u. Pilleærtj; jf. ogs. Pilau || især (tale-

spr.) — sadledes ndf., hvor intet andet an-
føres — som forstærkende forled i adiektiver

(jf. I. pillende og jy. pilk- (af pilke 1) i

hgn. anv. : pilk-mager, raadden o/l. Aakj.
VB.162. Feilb.) fra ssgr. som pil- mager,
-raadden, -skaldet olgn. overført til en række
ssgr. (i olm. udtalt m. (emfatisk) hovedtryk
paa begge ssg.-led); som eksempler paa mere
tilfældige dannelser kan anføres: en ung Bel-
gier . . Maler, pilfattig, men et knal-
dende TdXent. Esm.III.91. S. (er) pil-
vig ti g.Vestkysten.^y41922.é.sp.é. endvidere

:

pil-falsk, -gnaven, -kedelig. Festskr.

VilhThoms.18. tidligere ell. dial. ogs. pil-

blaa, -gammel, -graa, -mør, -ond, -skabet,
-sort ofl., se Kalk.III.478. Moth.P77. Univ
Bl.1.383. Feilb. OrdbS.
Pil-and, en. [1.1(3)] (sj.) \ spidsand

(med spidst næb), Anas acuta. Larsen.
Pilaf, en. se Pilau.

Pilar, en. [pi'la-V] (ofte skrevet Pillar).

/It. -er. {ænyd. pillar, jf. sen. oldn. pilårr, eng.

pillar, mw<. pilar, oht. pfilari ('n/if.pfeiler);

fra sp. pilar, mlat. pilare, pilarium, a/l. af
lat. pila, søjle, pille; egl. sa. ord som I. Pille)

1) (fagl.) søjle; pille il.l).JJuel.429. Hu-
lerne snoede sig paa den forunderligste
Maade i hinanden, baarne af mægtige Pi-

larer og uhyre Filler.VThist.BM.éW. I|

(rid.) om (to) træpiller (paa en ridebane),

mellem hvilke en hest fastbindes under dressur.

MB.1832.204. SaUXIX.153. 2) (foræld.)

en slags hvedebrød. VSO. (den lille pige
fik) en Skilling, for hvilken hun i Kroen
kunde købe en „Pilar" eller andet Hve-
åehTøå.Cit.l877.(Personalhist.Tidsskr.4R.II.

(1899).187; om forhold i 1798).
Pilaster, en ell. (sj.) et (Selmar.^388).

[pi'lasdar] /It. -stre ell. (sj.) -stere (JBaden.
FrO.) ell. -strer (EPont.Atlas.II.108). {fra

fr. pilastre, a/l. af lat. pila, se Pilar, I. Pille

;

fagl., især bygn.) firkantet pille, især

flad, kantet mur- ell. vægpille, der
kun springer halvt frem fra mur- ell.

vægfladen („halvpille") , ofte ri/let, orna-
menteret olgn.; ogs. om efterligning heraf
(i stuk, farver olgn.; jf. II. Liste 2.3/ EPont.
Atlas.II.105. Henimod Hjørnerne begræn-
sedes Fapaden af V)l2iStve.VLorenz.DH.I.

^^-
II 07« II- Liste 2.4; bogtr.) om typogra-

fisk efterligning heraf. Selmar.^388.
|| (jf.

II. Liste 2.2; snedk.) kelet forliste (til

skabe olgn.). FagOSnedk.
Pilatns, propr. ell. en. [pi'lætus] 1)

propr., om den romerske landshøvding Pon-
tius Pilatus, der dømte Jesus til døden; spec.

i talem. som løbe fra Herodes (sj., spøg.:

Pontius. KNyrop.OL.III.15. NatTid.^^/n
10 1926. Aft.7.8p.L jf. ThHjelmqvist.Bibliska

personers namn.(1901).218ff.) til Pilatus, se

Herodes. 2) om ting. 2.1) (cewiy^Z. pilat(en),

ænht. pilatus; eufem.; nu næppe or.) nød-
tørftshus. TroelsL.HI.112. AarbYejle.1931.
202. 2.2) (jf. u. II. Pilot, Pilt samt Herodes
slutn.; dial.) det mandlige lem. Cit.1825.
(JySaml.3É.I.441; se Herodes slutn.). Feilb.

Pilau, en. ['pilau] (ogs. skrevet Pillau.
— ofte (m. omtydning, tilknytning til IV. pille

20 (af); Pil(l)af. [pi'laf] Stilling.Reise iÆgypten.
(1869).7. Christmas.K.II.173. jf. Meyer.),

{fra persisk pilaw ; kog.) (orientalsk) kry d-
ret risret (ogs. m. (hønse)kød olgn.). Moth.
P80. *1 Morgen sælger jeg mit Bomuld-
spind,

I
Saa faaer jeg Penge, saa skal jeg

dig lave | En Pillau , som er ægte. OeM.
11.23. Pillau med Uøns. Mangor. Kogeb.^^

(1887).89.
Pil-blad, en. [1.1(3)] (jf. Pileurt slutn.)

30 ^ vandplante med pildannede blade, Sagit-

taria L., især S. sagittifolia L. (spids pil-

blad). JTu8ch.211. Frem.DN.237. -bla-
det, adj. se pilebladet, -bærer, en. [1.2.6]

(zool.) snyltehvepsen Foenus jaculator (med
lang læggebrod). Brehm.Krybd.565. sa.DL.
III.393. -dannet, part. adj. (sj. pile-, jf.
MO.) [1.1(3)] (jf. -formet;. Piildannede
Skrifttegn, ikfO. || spec. (bot.) om bladplade:

spidst udløbende og ved grunden skarpt fliget

40 med to spidse nedadrettede /lige. Træearter.

(1799).334. Warm.Bot.70L -djr, et. [1.2.6]

(zool., foræld.) især i /It., om hulepindsvin,

Hystrix. Cuvier.Dyrhist.I.134.

I. Pile, en. se I. Pil.

IL Pile, en. se III. Pille.

IIL pile, V. [ipMa] -te (Eeib.Poet.VI.31
(oo iilte). Kaalund. 131{po hvilte). Folkets

Nisse.V8l860.7(oo ilte), jf. Saaby.' Feilb.)

ell. (alm.) -ede. {sv. pila, wo.pile, /ns. pilen;
50 af I. Pil (1); endnu ikke i VSO.1829; især

dagl.) især om levende væsen (m. forestilling

om hastværk): bevæge sig hurtigt, ilsomt af
sted; fare; ile; kile (II.2); skynde sig

(af sted), (i alm. spr. (uden for forb. komme
pilende; næsten kun m. flg. præp. ell. adv.,

især pile af, af sted;. Vi iilte ned til

Rhinbroerne, under hvilken den herlige
Flod med pillende Fart henbruser. Bagges.
L.II.369. *Hjorten og Hinden

|
Piler af

60 i Vinden. Oehl.SE.20. (de) saae en Slæde
med et Spænd af 16 pilende Hunde fare

dem forbi. Ing.EF.I V.1 9. Som en Mynde
var denne (mand) pilet over Torvet. TFin^/i.

IX.255. Dampskibet pilede langs Kysten.
IICAnd.II.41. Ivan . . pilede travlt afsted

paa sine smaa Ben. Pont. LP. 7111.207.

51'
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naar jeg ikke kunde finde ud af mine
Stykker, saa kom jeg altid pilende op til

Dem\Wied.BSt.58. ||
pil I (jæg.) som kom-

mandoord til en jagthund, der hurtigt skalgaa

frem og rejse vildtet. Bogan.II.143. Frem.
^U1927.omslag.2. (dial.) trans.: pil haml
efter ham! MDL. OrdbS.(Fyn).

||
(mindre

br. i alm. spr.) m. h. t. (fugls)' bevægelse gen-
nem luften. Winth.X.129. "^alt som Dagen
gik mér paa Held

| og Svalerne lystigt lo

pilte. Kaalund.131.
Pile-, i ssgr. ['prlø-] \) af 1. Pil (1)

(jf. Pils- i Pils-od, -urtj, i ssgr., der (mods.
ssgr. m. Pil- 1) betegner dele af, tilbehør til

pile olgn. (om vekslen m. formen Pil- se

Pil- 1); fx. (foruden de ndf. anførte): Pile-

fjeder, -flugt, -saar, -skaft. 2) (sj. Pil-, se

u. Pilevikler samt u. pilbladet; jf. Pil-

bevoksning. AlwinPedersen.Polardyr.(l 934).
12). til II. Pil (hvor intet andet angives ndf., 20

foreligger denne bet); fx.: Pile-allé, -art,

-bark, -blad, -brænde, -busk, -dige, -dyrk-
ning, -gren, -gærde, -hæk, -knop, -krat,

-kultur, -kvas, -lund, -løv, -rakle, -stam-
me, -stiJkling, -stub, -top, -trunte, -baand,
et. (jf. Baand S.i; fagl.) (tønde)baand af
pilegrene. CPont.HB.92. -ben, et ell. (i

bet. 2) en. 1) (nu dial.) træben (egl.:) af
pileved. Moth.P76. *(ved) Peblingesøen . .

|

Der sidder en Sømand med Pilebeen. 30

Blich.(1920).IV.190. Feilb. (jf. bet. 2) som
øgenavn (c. 1750): AarbMors.1929.56. 2) (nu
næppe br.) person med meget tynde be^i.

JHSmidth.0rds.113. -bladet, adj. (sj. pil-.

S&B.) (bot.) om plante: hvis blade minder
om pilens (piletræets); i forsk, plantenavne
som: Pilebladet Stjerneurt (o: Aster sali-

cifolius). Lange. Flora. 355. Pilebladet Eg
(d.s.s. Fileeg).HavebrL.UI.270. pilebla-
det kattehale, se Kattehale 2.i. -blom-
stret, adj. (bot; 1. br.) i udtr. de pile-

blomstrede,c?.s.s. Pilefamilien. 5aZ.Z27.555.
-borer, en. (jf. Borer 2; zool) sommerfugl
der angriber pil og poppel og gennemborer
disses ved med lange gange; Cossus cossus. Bøv
P.I.456. DanmFauna.XXI.48. -dannet,
part. adj. se pildannet. -eg, en. (jf. u.

-bladet^ 2( en art (som prydtræ anvendt)
eg, Quercus Phellos L. HavebrL.^II.221.
-familie, en. O/. -blomstret; bot.) i best. f.,
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om den slægterne poppel og pil omfattende
familie af tokimbladede planter (træer ell.

buske), Salicaceæ. Lange.Flora.245. -flet-
ning, en. (jf. -kurvj fletning af pilegrene
(vidjer). Kaper, -florjte, en. fløjte (hvissel-
pibe), skaaren af en pilegren (især om for-
aaret, naar pilebarken let løsnes). Bergs.GF.
1.251. *Solen føles usynlig blid,

| det er
Pilefløjternes Tid:

|
bagved hvert Gærde

paa en Sten
|
sidder en Dreng og skærer 60

sig én. SophClauss.P.35. -gift, en. (til

I. Pil 1) spec. (T) om gift af forsk, planter
(af slægten Strychn os), anvendt (afindianere)^
til forgiftning af jnle (Venenum america-
num). MentzO.Pl.309.
Pil(e)grim, en. ['pil(i)grem('); ogs.

'pi-1-, 'pi^vla-, -grim('{] tidlioere ogs. m. lang
vokal i sidste stavelse, jf. Pillegrim (rettet til

Pillegrem;. Moth.GSl. flt. Pilegrime (cv>

rime). Clitau.IB.S. (især tidligere ogs. skrevet

PiUegrim. Kingo.142. Moth.GSl. Bagges.L.I.
248. Ba8k.Udv.I.66. Hrz.KP.3). best.f 'man
[-igrem'(8)n] flt. -me. {alda. pil(e)-, pel(e)-,

peregrim(e), æda. piT(æ)grim(æ) (Brøn-
dum-Nielsen.GG.1.286f.II.249), oldn. pUa-
grimr, old-fris. pilegrim, mnt. pelegrim(e)
(-grine), peregrim, oht. piligrim (-grin) (ly.

pilgerj, mew^. pelegrim ('en^. pilgrimj;^ra
mlat. pelegrinus (ital. pellegrino, fr. pele-
rin, se Pelerinej, lat. peregrinus, fremmed,
af lat. peregre, udenbys, udenlands, dannet
af præp. per (se II. perj og en form af
a^er, mark (se I. Ager^; grundbet.: udlæn-
ding (der valfarter til Rom)

|| formen
Pilgrim er nu den almindeligst anvendte
(især som første led i ssgr.)) 1 ) (især hist, relig.)

person (især inden for den katolske, bud-
dhistiske ell. muhamedanske verden), der, i alm.

iført en særlig (pilegrims)dragt og med (pile-

grims)stav i haanden, drager (vandrer paa
pilegrimsfærd) til et helligt (valfarts)sted

for at søge opbyggelse, gøre bod olgn.; per-
son (en troende), der valfarter. Holb.
TJl.V.1. Mekka. En stor Plads. I Bag-
grunden den store Moskee. En utallig

Sværm af V\\\QgT\mmQ.Oehl.PSkr.11.360.
Som en ægte Pilgrim har jeg ogsaa væ-
ret ved den hellige Grav. Gylb.XII.156.
Pilgrimen Kamanita. Gjel.(bogtitel.l906).jf.:

*over hin Pilgrim inde ("o; den svenske non-
ne Ellisif)

I
Tre Rigers Bannere stod. Ing.

DM.108. 2) (jf. pil(e)grimme, Pil(e)grims-
færd, -gang 1, -rejse, -vandringe CP overf.,

bl. a. om den, der drager til, opsøger
minderige, ærværdige steder, ell. især
(relig., poet) om den kristne under jorde-
livet (under trængsler, paa vej til det him-
melske hjem). *Fremmed' er vi alle Dage,

|

PiUegrim' udi vor Færd. Kingo.142. lad der
ikke være Sorg, fordi Pillegrimmen har
fuldendt sin Vandring (o: sit jordeliv).

Mynst.Afsk. 21 . Graversen.Kingo.(l 911).42.
03 pil(e)grimme, v. ['pi()l(8)igrem8l
-ede. {jf. pil(e)grimsfarte (u. Pil(e)grims-
fartj og ty.^Ugeni; sj.) drage af sted som
pilegrim; valfarte, pilgrimme sig frem
. . til Rom.VortLand.V3l902.1.sp.4. overf.

(jf. Pilegrim 2): I Celle pilegrimmede vi

til det for alle Danske mærkværdige Slot
(hvor dronning Caroline Mathilde levede som
forvist). Oehl.Er.III.114. Pil(e)grims-,
i ssgr. fs/. Pilegrimme, se w.-skare^. (især hist,

relig.) a/" Pil(e)grim (1); saaledes ogs. Pil(e)-

grims-folk, -sang, -sko, -taske ofl. -beTæ-
gelse, en. (fagl.) d.s.s. -gang 2. Hannover.
Tekstil.L104.119. -dragt, en. (jf. -hat,

-kappe, -klæder;. MO. Sal.^XIX.155. overf:

*Ei falske Fromheds Pilgrimsdragt . . |
Den

Kongers Konge (o: gud) blender. Ing.RSE.
YII.124. -falk, en. \ vandrefalk, Falco
peregrinus. PVJac.F.313. LehnSchiøler.DF.
III. 384. -fart, en. {jf. ty. pilgerfahrt)
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d. 8. 8, -færd. omvende sig og giøre en Fii-

gnmsfaTtt\lJeTusei\em.Thiele.I.142.IIolst.R.

;/". pil(e)grimme: man pilgrimsfarter til

dette Sted, hvor den danske Skueplads'
Vugge har staaet. PoU/iol922.5.8p.4. -fr«,
et. (aial.) navn paa et folkeligt læaemiddel,

paradi8korn (Semen Paradisi). FolkLægem.
111.84. -fædre, pi. {efter eng. the pilgrim
fathers; hist.) engelske puritanere, der 1620
udvandrede (for deres tros skyld) og grund-
lagde den første engelske koloni i Amerika
(i Massachusetts). S&B. Sal.''XIX. 155.

-færd, en. {glda. pelegrimsfærth, oldn.

pilagrimsfer5
; J/". -fart, -gang, -rejse, -van-

dring) LTid.1743.462. (han) døde under
en pilgrimsfærd til Jerusalem.Barfod.DH.
1.267.

II (jf. Pil(e)grim 2; relig., poet.) om
jordelivet. *Hvad du (o: Kristus) os sk jenke
vil, naar vi fuldende

|
Vor Pilgrimsfærd.

SalmHus.483.5. OskAnd.(Kingo.Siunge-Koor.
(1931). c), -gang:, en. {glda. pelegrims
gong) 1) (jf.-\2inåv\ng)det at gaa (drage

af sted) som pilegrim; ogs. (især tidligere)

om hele rejsen: pilegrimsfærd, -rejse. Efterat
Stilstand ogVenskab var giordt med Mec-
ca, befoel Mahomed sine Tilhængere at

gaae Pillegrims Gang til samme Stad. Holb.
Hh.IL68. Holst.R.\\ nu især (jf.Fi\(e)gnm
2) overf. Bagges.L.1.278. Schand.SD.47.(jf.
bet. 2) om besværlig vandring: Med denne
Plageaand . . hængende under Armen .

.

maatte jeg nu fuldende minPilegrimsgang;
og jeg blev slæbt frem, stødt tilbage, puffet
omfsiYnet. Bøgh.JT.571. især (relig., poet.)

om jordelivet: Ing.RSE.VII.233. (opfattel-

sen) af den Kristnes Liv som en uophør-
lig Fi\gnmsg2ing.Pont.LP.VIII.126. 2) (jf.

bet. 1 samt -bevægelse
; fagl.) om hørbryd-

ningsmaskines bevægelse, ved hvilken en valse

stadig bevæger sig et større stykke frem og et

mindre stykke tilbage. Hannover. Tekstil.1.104.

-hat, en. (jf. -dragt, -musling og Musling-
hat; især foræld.) en (stor, rund, ofte med
muslingskallerprydet) hat, der bærespaa pile-

grimsfærd. vAph.(1764). en Pilegrimshat
med Muslingeskaller. Oehl.E.256. S&B.
-kappe, en. (jf. -dragt, -musling; især

foræld.) en (graa ell. brun, ofte med musling-
skaller prydet) kappe, der bæres paa pilegrims-

færd. vAph.(1759). Axel kommer . . i en
Pilegrimskappe befæstet med Muslinge-
skaller. Oehl.AY.lS. Ing.KE.n.219. -klæ-
der, pi. (jf. -dragt osv.). Oehl. 1.303. f
-musikel (vAph.Nath.VI.238) ell. (nu)
-mnsling:, en. (jf. -hat, -kappe, -sten,

-tegn og -skæl samt Ibsskal; zool.) en art

kammusling (Pecten), der lever i Middelhavet,
Pecten Jacobæus (se Jakobsmuslingj ell.

Pecten maximus, hvis skal er pilegrimssymbol
(opr. vist benyttet som drikkeskaal, fra c. 1200
som apostlen Jakobs attribut). BøvP.lII.481.
-rejse, en. (glda. pelegrims reyse, sen.

oldn. pilagrimsreisa; jf. -lærd) Pillegrims-
Reiser . . til det hellige Land. Holb.Ep.lV.
112. Molb.DH.II.158. ;SÆ^.||07.Pil(e)grim
2; relig.) overf., om jordelivet, vejen til den

himmelske salighed. Lær dem at søge din
Naade og at kende det rette Maal for
deres Pilgrimsrejse herfra til den evige
Naadesalighed. Cit. 1789. (SvendbAmt. 1919.

177). -salve, en. (diaU apostelsalve (Un-
guentum apostolorum). FolkLægem.l.51.IlI.
84. t -skab, et. (.;/. ty. pilgerschaft) om
det forhold at være (drage af sted som)
pilegrim. LTid.1742.94. JBaden.DaL.452.

10 -skare, en. ("Pilegrimme-. SalmHj.534.3).
(glda. pilgrims skaræ (Brandt.RD.1.288))
S&B. overf. (jf. Pil(e)grim 2): SalmHj.534.
3. t -skæl, en. (zool.) d. s. s. -musling.
vAph.Naih.IV.247. -8tav,en.(cBW!/d.pil(l)e-
grimsstaf, oldn. pilagrimsstafr) pilegrims
Tvandrings)8tav. (Chr. 1) oghans Medfølgere
havde alle klædt sig soort, og førdte hvi-
de Pillegrims Stave. Holb.DH.1.716. S&B.
-sten, en. (mineral.; nu næppe br.) korssten

20 (2), som tidligere (jf -musling^ bares af pile-

grimme (til Santiago de Compostella). vAph.
Nath.VI.238. -te^n, et. en lille genstand

(af bly ell. tin (med helgenens billede) ell. en

ibsskal, jf. -musling^, der i tidligere tid hjem-
bragtes af pilegrimme fra valfartssteder. Sal.

XIX.1095. -vandring, en. (jf. -gang^.
Molb.DH.1.421. S&B.

\\ (jf. Pil(e)grim 2;

relig.) overf, om jordelivet, vandringen mod
den himmelske salighed. Thurah.B.74. Røn-

30 ning.(lng.Digte.(1919).197).
Pile-g^æsling:, en. (talespr.) d. s. s.

Gæsling 8.i. JakKnu.GP.193. -hag^l, en.

(jf. -regn, -sværm og Hagl 3.i; til I. Pil 1;

1. br.). Grundtv.LSk.64. -have, en. (jf.

-plantage ; nu sj.) pileplantning, hvoraf ta-

ges stager og unge planter (stiklinger). Moth.
P78. JHSmidth.Haver.102. -hegn, et.

levende hegn af pil ell. (dial.) poppel (jf.
AarbTurist.1934.36). VSO. (en) Mand satte

40 Pilehegn om en IHle Have. Goldschm.VII.
592. Pont.GA.115. -karmin, en. (jf.
-larve; zool.) karminfarvet sommerfugl af
slægten ordensbaand (2), Catocala electa.Fr

Heide.Sommerfugle-Atlas.(1913).11. -kog:-
g^er, et. {ænyd. d. s. ; til I. Pil 1 ; jf. Kog-
ger 1) Holb.Herod.327. før Pile-Koggeret
var tømt, laae (Penelopes bejlere) i Snese-
Tal steendøde paa Gulvet. Grundtv.BrS.
309. PalM.IL59(se u. I. Bue 2). jf I. Pil

50 1.2: *En Amor uden Pilekogger, | En Ve-
nus med forlorne Lokker. Hrz.I). II. 195.

-knl, et. trækul af pileved, anvendt som
farvepulver, tegnekul olgn. VSO. SaVXIV.
837. -kurv, en. (jf. -fletning^ kurv af
pilegrene (vidjer). Gram.NucleusJ.738. S&B.
-kvist, en. (ænyd. d. s. ; jf. -ris, H. -skud,
-vaand) Ez.l7.5( Chr.VI og 1931 afvig.), an-
vendt som ønskekvist, hvormed man „viser

vand": JacPaludan.F.123. SaUXXV.829.
60 jf.: (han) benytter (sin forretningssans) som

en Pilekvist ved Eftersøgelse af nye Kil-

der (til fortjeneste). Nathans.MP.29. -lar-
ve, en. (zool.) larve, der lever jpaa pilens

blade ell. i dens ved. VSO. især t flg. anv.:

dels (nu sj.) om larven af hermelinskaabe

(2), gaffelhale. Pile-Larven med dobbelt
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Hale. OFMall(hogtitel.l772). Sommerfugle.

48. dels (jf. I. Ommej om larve af træborere,

spec. (jf. -borer) slægten Cossus. Suenson.B.II.

65. SaUV.253. -leff, en. (til I.Pili; børne-

leg, hvorved et parti forfølger et andet, vejledet

af en række af dette (paa fortovsfliser olgn.)

tegnede pile. -nonne, en. Cj/". spinder;
zool.) sommerfuglen Liparis sakcis. Bergs.

MS.'1.233. -od, en. (til I. Pil 1; jf. -spids

(I) og Pilsod;. VSO. Drachm.VS.115.
||

(jf. I. Pil 2; herald.) om figur i vaaben, segl.

Thiset.AdeligeSigiller.(1905).6å. \\ (jf. I. Pil

3.4; billedl. Tvivlen jog en ny Pileod i hans
Tro paa „Intelligensens" OrdiørerQ.Schand.
TF. 11.291. -piantag:e, en. (jf. -have,
-plantning; fa^/.;. de Lollandske Piile-Plan-

tasier, bringe Eyermændene baade Nytte
og Ære. OeconJourn.1758.S28. -plant-
ning, en. (fagl.). PhysBibl.XXVI. 347.
S&B.

I) (jf. -have, -plantage j konkr. EPont.
Atla8.1.421. Blich.(1920).X.53. CP -regn,
en. (til I. Pil 1 ; jf. -haglj tæt flok (regn) af
udskudte pile. Sort.Poet.65. *Ej har I nogen-
sinde seet mig skjelve

|
Naar under fjendt-

lig Pileregn jeg stod.. JHSmidth.Messeni-
erne.(1813).132. billedl. (jf.I. Pil 3.3-4;; en
Pileregn af rasende Blikke og haanske
Tilraab omsusede (den socialdemokratiske

snedker) overalt, hvor han optraadte som
Taler. Pont.D.157. -ris, et. 1) (især dial.)

tynd gren, kvist af pil (ell. poppel). VSO.
Bakker, som var gule af smaa Pileris.

Jørg.LT.98. OrdbS.(sjæll.). koll: „Pileri-

set" brugtes særlig som „Gærdsel". Fr
Grundtv.LK.269. 2) (nu næppe br.) krat

af pile. VSO.
Pilernyk, subst. se Pillernyk.
Pile-rose, en. (fagl., dial.) galledan-

nelse (med rosetlignende bladsammenhobning)
ipilegrenes skudspidser (om vinteren). Havebr
L.U.331. -rype, en. %. d.s.s. Dalrype (der
bl. a. lever af bladene afpil). KnudRasm.GS.
1.234. KBirket'Smith.Eskimoerne.(1927).12.
-ren, en. ^ flyverøn (1), der gror i toppen af
pil.Moth.P78. Frem.DN.268. -vov, et. spec.

(til I. Pil 1.3; ; % sydeuropæisk græsart (rør)
med meget høj og tyk stængel, Arundo do-
nax L. PapirL.382. -sknd, et. 1) (nu
sj. Pil-. lMos.21.16(Chr.VI). Drachm.VS.
117). {glda. pilæ skuth (Bimkr.), pil skoth;
til I. Pil 1; jf. -skytte) skud med pil. (Cæ-
sar) svæmmede med Papirene udi Haan-
den blant Fiendens Piileskudd til sin
Floåe.Holb. Hh. 11.438. *Med mit sikre
Pileskud

| Kan jeg stække Ørnens Vin-
ger. Kaalund.V G.15. jf. I. Pil I.2; han veed,
at jeg ingen Penge har; derfor giør Cu-
pido Kun forgieves Pileskud for mi^.Holb.
Philos.1.1. jf. I. Pil 3.4, om ytring: Nathans.
BD.IV.227.

II (jf pils hold u. I. Pil l.i;

som længdeangivelse. (Hagar) var gaaet
et Pileskud ('C/ir.FI: piil-skud; 1951; om-
trent et Pileskuds Afstand; åertra.lMos.
21.16. Propheten var kommen ham nær
paa tvende Fnleskuåd.Holb.Hh.II.48. Oehl.

NG.62. 2) (opskydende) skud af pil, pile-

kvist; pilevaand. Oehl.ND.148. *Herren kal-

der den (o: kirken) sin Brud,
|
Ved dens

Mælk opvoxe Poder, Som ved Bække Pile-

skud I Grundtv.SS.1.64. S&B. -skytte, en.

(jf -skud 1 ; til I. Pil 1 ; 1. br.) bueskytte. Moth.
P78. VSO. MO. -slange, en. se Pilslange.

-snar, adj. se pilsnar. I. -spids, en.

(sj. Pil-, jf. VSO.). (til I. Pil 1; jf. -od;.

MO. SophMull.VO.34.132.
\\ (jf. I. Pil 3.4;

10 billedl. Hvem var denne Viktor, som hun
syntes saa godt om? Navnet borede sig

som en Pilespids ind i Felix. Misundel-
sen, Skinsygen? ^ers.Gr. 507. II. -spids,
adj. se II. pilspids, -spinder, en. (zool.)

d.s.s. -nonne. Brehm.Krybd.603. Bergs.
MS?1.178. -springer, en. se Pilspringer.

-stage, en. (i bet. 2 ogs. Pil-;. 1) {ænyd.
d. s.) tyk, lige pilegren. VSO. MO. || spec. (nu
næppe br.) om ung pil til plantning; sættepil.

20 Landhuushold.V. 37. 2) (til I. PU 1; 1. br.)

(langt) pileskaft. Pil-: SophMull.VO.546.
-svamp, en. (ænyd.d.s. (MistBot.1.27); nu
1. br.) 2( poresvampen Polyporus suaveolens

(L.), der vokser paa stammen af piletræer.

vAph.Nath. VII.687. VareL.(1807).III.108.
GJ -STærm, en. (til I. Pil 1; jf. -hagl,

-regn;, overf. (jf. I. Pil I.3 og S): En Pile-

sværm af Hundestejler svævede midt i

Yandet.JacPaludan.TS.8. -sem, en.sePil-
30 søm. -træ, et. {æda. pilæ træ, pils træ

(AM.)) i) træformet pil ell. (dial.) poppel.
JTusch.212. Holb.Metam.36. EauchLyr.40.
Piletræerne ved Bækken (Chr.VI: vierne
ved bække; 1931: Bækkens File). Job.40.
17. 2) (fagl.) d.s.s. -ved. VareL.^619. -nrt,
en. (ogs. Pi\:JTusch.l76.211.327. jf.Feilb)..

{ænyd. pil(e)urt; af I. Pil 1 (jf. pildannet;,
men m. til knytning til II. Pil (paa grund af
lighed i bladenes form;jf. Halleby.224); sml.

40 Pilsurt og Loppe-græs, -urt) ^ plante af
syrefamilien (skedeknæfamilien) med spidse,

til dels pildannede (ved grunden spidst fli-

gede) blade; skedeknæ; Polygonum L. (især

om P. amphibium L., P. tomentosum Schr., P.
nodosum Pers., P. persicaria L. (se u. fer-

skenbladet;;. JTusch.176ff.327. Lange.Flo-
ra.292. midt i Aaløbet, laa en langstrakt
Sivø, hvor Pileurtens rosenrøde Ax blom-
strede i Kanten. Baud. GK.260. svømmende

50 Pileurts Gondolflaader af Blade. Jørg.LT.
23. bitter (JTusch.177) ell. (nu) bidende
pileurt, Cj/. Pebergræs i; vandpeber, P.
hydropiper L. SaUXIX.377. \\ tidligere ogs.

d. s. s. Pilblad. JTusch.211. -Taand, en.

(især CP ell. dial.) (tynd, bøjelig) pilegren, pile-

kvist (anv. til kurvefletning, som pisk m. m.).

Moth.P78. *hun Pilevaanden |
Spille lod

paa Dyrets Sider. PalM.ND.171. ForstO.

jf. Pilevaandskube u. I. Kube l.i. || i

60 sammenligninger, inden Maaneden er omme,
er Skriverens Villie saa myg som en Pile-

vaand. CKMolb.Amb.26. Jeg har set ham
vride en Ildrager med sine blotte Hæn-
der, som om det var en Pilevaand. Ingv
Bond.KongsbrydensFostersøn.(1878).7.-^ed9
et. (jf. -træ 2; 03 ell. fagl). VSO. Klod-
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ser af Pileved egne sig særlig til Brem-
seklodser til Vogne.VareL.^619. -verfer,
pi. ^væg(g)er, -vøg(g)er. Feilb. -vø(j)er.

Begtr.SjælLlI.ll. CReimer.NB.505. OrdbS.
(Langeland)), (dial.) pilevidjer (til koste,

kurve, tagtækning olgn.). friske Pileveger.
OeconH.(1784).IL169. MHans.H.113. Fr
Grundtv.LK.112. -vidje, en. {ænyd.d.s.;

jf. -kvist) Moth.P78. Kaper.^ -vikler, en.

(Pil-, Cuvier.Dyrhist.lI.275). (zool., nu sj.)

natsommerfuglen Earias chlorana. FrHeide.
Sommerfugle -Atlas. (1 913).14. -værling;,
en.%. udenlandsk art af værlinger, Emberiza
aureola. Wiese.T.1.273.
Pil-finger, en. (jf. Klaa-, Klø-, Lang-

finger (2) og IV. pille 2.3; dagl.) person, der

(af nysgerrighed) skal pille, fingerere ved alt.

VSO. han er saa nysgjerrig som et Fruen-
timmer, og saa er han desuden en ufor-
bederlig Pilfinger, der ikke kan se Noget
uden at skulle hen og røre ved det. Baud.
G.443. om en saadan persons fingre: de lar-

mende Småbørn . . med deres uforbeder-
lige Pilfingre stadig på Spil i vores Brød-
poser. i?ørd.i2ir. ^4. -fingrerere, v. (jf.
-finger og fingerere; talespr., l.br.) d.s.s.

-fingre. Hun og Mama har hver sin For-
mue, som Papa ikke kan pilfingerere ved.
Drachm.F.1.114. smst.118. -fingeri, et.

se -fingreri. -fingere, v. vbs. jf -fing(r)eri.

(jf. -finger, -fingerere og fingre (1) ; dagl.)

(af nysgerrighed) pille, fingerere ved noget
(som man ikke bør røre), (anv. abs. ell. m.
præp.YQåf tidligere ogs. (jf.iingre l.ij m.
obj.: Grundtv.B.y.II.689). Lig en Trold-
mand i Æske var (harekillingen) altid pa-
rat til at fare ud, bare der kom en og
pilfingrede ved hans Laag (o: skjul). Fleu-
ron.HG.45. De pilfingrende Næver gav
Slip. FoU^/$192 7.15.sp.4. ||

(ikke i rigsspr.)

bringe omhyggeligt, fint i orden; pille og
pudse, en lille pilfingret Have. Gravl.
LandsmandsLov. (1916).24. -fiiig;(r)eri,
et. {vbs. til -fingre ell. dannet til -finger; jf.
Langfing(r)eri; dagl.) (tilbøjelighed til nys-
gerrig) pilfingren ved noget, -fingeri:
Baud.Fortællinger.(1905).101. Et lille Barns
Pilfingeri ved en Kupélaas er nok til at

fremkalde den største Jernbaneulykke.PoZ.
Vul919.9.sp.l. billedl.i erotisk Pilfing-
r eTi.AaIbs.HansLykkesÆventyr.(1901).127.
-fingret, adj. (jf. -finger og -vorn samt
langfingret; dagl.) tilbøjelig til at pilfingre.

sæt hun ogsaa var pilfingret og skulde se
og føle OYBTaltKMich. Tommelise. (1906).
179. sa.B.55. jf.: Bevidsthedens . . Pil-
fingrethed.. bringer Følelseslivets sik-

re Mekanisme i \Jla,ve. HarNiels.ML. 194.

-formet, part. adj. [1.1(3)] (jf. -dannetj.
spec. bot.: Lange.Flora.XLVii. Éostr.Flora.I.
427. t -forne, v. (jf. I. forne 1 og for-

forne samt pilraadden) om træ : blive (helt)

frønnet (let at pille itu). *Den gamle Eeg,
der stod, da min Old - 01de -Fader | I

Gange -Vognen gik . . nu forlader
|
Sin

Grøde og sin Top, pilfurner endelig.

Tychon. Vers. 150. -gedde, en. [LI (3)] >f
tropisk, geddelignenae fisk af familien Sphy-
rænidæ. BøvF.IlI.543.
Pilgrim, en. se Pilegrim.
Pil-hoved, et, en. [Ll(3)] (zool.) ameri-

kansk giftslange, hvis hoved ligner en pile-

spids; Trigonocephalus. LUtken.Dyr.^ 232.
Brehm.DL.II.495. -hurtig, adj. [Ll(3)]

(jf.-snsLr; sj.). (gedden) er graadig, Fersk-
10 vandets pilhurtige Haj. ErlKrist.(Fol.''

U

1934.10.8P.5). -hejde en. [1.2.8] (jf. For-
højning 2; fagl.). (jærnbaneskinnen bliver)

under Afkølingen lagt . . paa et buet Un-
derlag (Pilhøjde 1 : 100). Sal.'XXL574.

||

især (bygn.) om afstanden mellem en mur-
bues toppunkt og dens grundlinie, en flad

Bue med ringe Pilhøjde. Gnudtzm.Husb.51.
I. Pilk , en. [piVg] flt. -e. {sv. no. pilk,

nt. pilk, fris. piilk; jf. sv. pirk, pilk; af
20 pilke (2) ; jf. dog nt. pilke, lille pil, pilk (se

Seip.L.II.43); fisk.) et i en snøre fæstet,
med krog(e) forsynet (fiskelignende)
metalredskab, hvormed man (uden an-
vendelse af agn) fanger (pilker) fisk
(især torsk). Helleflynder . . fiskes med
Pilk, det er en Snor med Krog. LHBing.
Lesøe.(1802).158. JHSmidth.0rds.113. *en
Rose uden Stilk (er)

|
Som en Fisker

uden Filk. Eantzau.D.Nr.10. snart havde
30 vi hver sin Pilk igang, idet jeg . . efter-

lignede Palle Ibs taktfaste Ryk. Berg8.BR.
207. Pilke . . af Form som en Fisk med
2 Kioge.FolitiE.Kosterbl.^yel922.2.sp.2.

\\

(jf. I. Pil 2.1; sj.) om haarpil. *en gylden
Naalepilk

|
borer igennem Haaret | sin

spidse vippende Stilk. SMich.B.7. \\ dial.

ogs. om andre redskaber, saaledes om en kvist

med kroge, hvormed stæreunger bringes ud
af et (rede)hul (Feilb.IV.319), ell. om lille

40 træstykke, anvendt som flaad(holt) ved aale-

ruse (-tene). Esp.257.
IL Pilk, en. se Pillik.

pilke, V. ['pil^a] -ede. vbs. -ning (OpfB?
111.243) ell. (sj.) -eri (CFMortens.EF.24).
(ænyd. pilke (pelke), sv. pilka, fiske med pilk

(dial. ogs.: løbe med smaa skridt), no. pilke,

fiske med pilk (dial. ogs.: (smaa)pille), nt. pil-

ken, fiske med pilk; sml. pilre, pilte, piltre;

jf. SV. pirka, pilke (fisk), nt. perken; muligvis
50 af IW. pille; dog kan ogs. tænkes at foreligge

afl. af ell. paavirkning fra en gruppe ord,

der er udtr. for noget smaat, ubetydeligt olgn.,

se Pillik, put) 1) (dial.) pille, især ved
smaa, hurtigt gentagne bevægelser;
plukke; ogs.: klø (III.l.i). *Lammets Silke-

Tunger pilke
I

Vil hin skjønne Lyng.
LThura.Foet.231. *Kniplings-Traad at pil-

ke,
I

Var ei Nordmands Viis. CFrim.AS.
119. Da pilkes der udenfra ved Vinduet,

60 og efter fire raske skærende Strøg paa
en Rude . . tages Ruden ud. Blich.(1920).
XXX.131. mine Tæer skal „pilkes"; uha
hvor jeg dog klør \ KlBerntsen.Æ.1.117. \\ m.
adv. af (MotJi.P78), op olgn., pille (samle) af,

op osv. *(kyllingerne) pilket Føden op alt

under Gaardens Skuur.ReynikeFo8Z.(1747).
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44. Feilb. overf.: *Det er usigeligt, hvad
Frugter man kand pilke

|
Ud at den Tanke

om sin Lig-steens Muld og Gruus. Clitau.

IRAS. II (jf. IV. pille 1.3; til dels som uegl.

anv.afbet.2) rapse; stjæle; „fiske" (ll.S.s);

„redde". *hvis i Fyrstens Lommer
| Han

(o: hofmanden) ei har pilket. T^rttww.77.
96. (han) fulgte hjem med Mureren, vis

paa, at han kunde faa pilket en Femdaler-
seddel til hos den lykkelige Elsker.Schand.
F.255. jf.CFMortens.EF.24. 2) (fisk.) fiske
(især torsk) med pilk (ved smaa ryk i snø-

ren). JESmidth.0rds.113. PCMøller.Hou.
(1833).26. (han) trak Aborrer eller pilkede
GeååeT.Pont.LPJ.37. Ogsaa Sild lader sig

pilke . . kun bruger man her smaa blanke
Messingkroge fæstede til Hestehaar i Ste-

det for den tunge Bljfisk. Frem.DN. 134.

Feilb. jf.: SidenfFiZ/i.jBecfej introducerede
sig . . ved denne Fiskerpræken, har han
aldrig ophørt med at pilke Mennesketorsk.
Aakj.M.9.
Pllk(e)-sænk, et ell. -sænker, en.

(af I. Pilk; fisk.) et lille, tungt legeme (nu af
bly, i oldtiden af sten) med to huller ell. med
rundtløbende fure og bestemt til indsættelse

mellem snøre og pilk for under pilkningen
at danne den fornødne vægt. Bergs.BB.206.
OrdbS.
Pil-kværn, en. se Pillekværn.
Pillaf, en. se Pilau.

Pillar, en. se Pilar.

Pilian, en. se Pilau.
I. Pille, en. ['pelo] (nu ikke i rigsspr.

P\\Ure.lTim.3.15ogAab.3.12(Chr. VI). Lan-
gebek.Breve.47. jf. Esp.257. Piller. Rolb.
Paars.305. Rahb.Fort.L197. Grundtv.SS.
y.586). flt. -r ell. (til formen Piller(e); nu
ikke i rigsspr.) pillere (Aab.lO.l(Chr.VI).
Eolb.Ep.I.408. Grundtv.Snorre.III.231. jf.
Esp.§125,2). {ænyd. piller(e) og pille (i ssgr.

som pille-fod, -hoved j, glda. pei(l)er(e), sv.

pelare (fsv. ogs. pilare^; gennem mnt. pilere,
pilar fra mlat. pilaie

,
pilarium; se videre

u. Pilar)

1) (jf. Bro-, Bære-, Grund-, Jærn-, Støtte-
pille ofl.) en (rund, firkantet, polygon) støtte
(i alm.fritstaaende (jf.dogMoåstsinås-,Stræ-
bepille^, bestaaende af sten, murværk, støbe-

jærn olgn. og sædvanligt sværere end en søjle)

til understøttelse af en overbygning
(en bygnings, en bros bjælker, buer, hvælvin-
ger olgn.). 1.1) (især bygn. ell. 0) i egl. bet.

Kongen lod gjøre Piller (Chr.VI: mllere;
1931: lave Rækværkj i Herrens Huus og
i Kongens Huus af Hehentræ. lEg.10.12.
Broen (har) bestaaet af 22 Filler. LTid.
1726.470. *(Roskilde domkirkes) gothisk-
stærke Piller. Oehl.L.I.136. Var Rummet
for bredt til at overspændes af en enkelt
Bjælke, (anbragte man) en eller flere Støt-
ter — firkantede Piller eller runde Søj-
ler — i passende Afstande mellem Yæg-
gene.0pfB.nVl.23. Stilart.122. jf.bet.1.2:

Himmelens Piller (Chr.VI: pillere; 1931:
Støtterj skjælve og forfærdes for hans

TriiselJob.26.11. *Da rave Jordens Pil-

lere
I

Da synker Stad og Land. Storm.SD.
229. jf: Hun klemte sig op mod en Træ

-

f)ille, der støttede Taget over Indkjørse-
en. S'c/ian^i./SJS.e^.

II
^j/". Marmor-, Minde-

pillej uden for fagl. spr. ogs. om fritstaaende
søjle (uden overbygning). Pille (er) en stytte

som opreises til ære og prydelse. lfo</i.

P81. VSO. MO. S&B. 1.2) t9 overf., om
10 hvad der bærer, understøtter, opretholder no-

get: støtte; grundpille, den saa dyre-
kiøbte Westphalske Fred . . er den for-

nemste Piller, hvorpaa det Tydske Rige
helder sig. Holb.Anh.79. hans conjecturæ
et hypotheses staae ikke altid paa faste

Piller. Gram. Breve. 221. Mynst.Éetr.1.354.

Il
især om person. *Du (o : Augustus) Lan-

dets store Ziir, Roms Contrafey og Pille.

Falst.0vid.114. Rigens Pillere . . fyrretyve
20 gode Herrer af de Allertapreste. Grundtv.

Saxo.II.103. BSchwanenfi.In.340.
2) oyn ting, der ligner ell. minder om en

pille (l.i). 2.1) vægfiade mellem (en stues)

vinduer; vinduespille. VSO. den lille

Dagligstue . . havde tre Fag til Gaden,
med meget smalle Piller. CBernh.NF.VII.
70. NSvends.H.176. 2.2) ^j/". Kolonne 2.8;

nu sj ) spalte paa en i to ell. fiere skrift-

rækker inddelt side i bog, avis olgn. Moth.
30 P80. (ordbogen er) 9 Ark stor med tvende

Piller paa hver Side. LTid.1754.27. Molb.
(GldaÉib.iii). Man fandt det upassende,
at han fyldte en hel Pille i Adresseavisen
med lokkende Avertissementer. iV^ysfrøm.

Forlystelser i Fr. VFs Tid.II.(1913). 64. jf.

:

vi havde en Pille Gloser for. Tauber.Dagb.
31. 2.3) (ur.) (hver af) de (fire) stæn-
ger, der forbinder lille- og storpladen
i visse ure. vAph.(1759). GFUrsin.Uhre.

f(1843).63.
e.br. 2.4) 07- Mellemgulvspille

;

anat.) pillelignende (forbindende) or-
gan, (paa) Storhiernen (hos hesten findes)

Hvælvingen paa de trende Piller. 7i&or^
&Neerg.HB.38. 2.5) (boi.; nu næppe br.)

traaddannet legeme, der forbinder
skillevæggene i frøhuset. Træearter.

(1799).335.
II. Pille, en. ['pela] fit.-r. {ænyd. d.s.;

fra mnt. hty. pille, af mlat. pilla, pillula,

50 lat. pilula, dim. a/pila, kugle; jf. HL Pille)

1) (jf. Kinin-, Kviksølv-, Lakserpille ofi.;

apot., med.) især i fit., om smaa (paa apo-
tekerne fremstillede, til nedsvælgning bereg-

nede) kugler, hvoraf hver indeholder
en bestemt mængde af et ell. fiere læge-
midler; sjældnere om medikament med lig-

nende anvendelse, men afvigende beskaffenhed

(jf. Ispillej, ell. med lignende beskaffenhed,

men afvigende (form og) anvendelse (jf.
60 Stikpille^. *Man Doctor kaldte ham, skiønt

han kun var Balbeer. |
Han dræbte tolvte

deel af Øens Folck, ja meer
|
Med Piller

hver et Aar. Holb.Paars.91. „min Frue har
mist en liden Hund . . hun er derofver
færdig at løbe af sit goe Skind" . . „Tag
Piller ind.'' EoniGrønneg. III. 226(jf. Holb.
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PhilosJV.S). *Svind- eller Mod -Sot paa
Eder ey bider, |

Piller og Pulver behøve I

ey. Wadsk.138. Hrz.VIir.51(seu.Miksturl).
der skulde være „Heksemel" i Æsken,
saa at Pillerne ikke blev fugtige. Drachm.
yT.222. PharmDan.(1933)A03.

||
om sær-

lige udtr. især m. overf. anv. se u. het. 8. 2)
om hvad der i form ligner en pille; fx.

(jf. Knaldpille; dial.) om knaldhætte.
Feilb.

II
(zool.) om pillebillernes gødning-

kugler. Brehm.DL.^ 12.140. 3) overf. anv.

af (udtr. hørende til) bet. 1, om noget, der
er ubehageligt (som en bitter pille): en
ubehagelig, ydmygende tilskikkelse,
behandling ell. især (nu næsten kun) en
irettesættende, nedsættende, spydig,
spottende ytring; stikpille; skose; spy-
dighed. (Harlekin gentager:) forpligter jeg
mig aldrig at tale et haardt Ord til min
Kone . . Derimod vil jeg ikke regne det
saa nøye om hun elsker andre, Aeh hvilken
forbanded Pille for en Mand der er kom-
men af honnette Folk som jeg. Holb.Usynl.
III.6. (bejlerne) fik Kurven . . og det med
Piller og Gloser i Tilgift. Meisling.SK.35.
det var en slem Pille at faa ned. D&H.
jf.: *Hos Amanvirked jo den sterke Ulyks-
Pille,

I

Sit Hovet skiulte hånd, og søgte
strax sit Riem. Kyhn.FE.42. \\ en bitter
pille. Leth.(1800). PalM.I.60. en saadan
uventet Meddelelse om en Forlovelse er
i mange Tilfælde en bitter Pille at sluge
(for forældrene). EGad.TT.11. forgylde,
forsølve en pille, se forgylde (2.2), for-

sølve (1). II
talem.: piller skal man sluge

(ell. svælge.VSO.), ikke tygge. Mau.7475.
OrdbS.(Fyn). || sætte (en) en pille, (nu
næppe br.) egl. (jf. sætte (en) et klyster u.

Klyster^: give (en) en stikpille til fremkal-
delse af afføring; overf.: gøre (en) til gen-
stand for ydmygende behandling, spydige be-

mærkninger olgn. *Hvi kommer det, at

mand i hver Comædie
|
Indfører Doctore

for dennem at belee?
|
Det synes lige-

som, mand Stykker ej kand spille,
|
Med

mindre Doctorne mand sette skal en Pille.

Holb.NP.A3r.
III. Pille, en, ['pelo] (nu dial. Pile, se u.

Græspile, Haarpil(l)ej. {no. dial. pile, shetl.

pil; dannet til IV. pille (1-2); jf. III. Pil,

Pilleri og Pillebitte samt Pillernyk; til dels

dog muligvis til den u. Pilt anførte ordgruppe;
ofte opfattet som særlig anv. af II. Pille (2)

;

dagl.) en ganske ringe mængde ell. del af no-
get; smule; gran (III.3); bitte; næsten kun
i nægtende forb. (især m. ftg. subst., der be-

tegner arten), som ikke en pille ffedt
olgn., sjældnere: af fedt osv.). *ey en Pille

Guld hånd fandt i Hønens Krop. Helt.Poet.

178. Feilb. || især m. h. t. hud ell. (nu) fedt,

kød paa dyr ell. menneske, (oftest i udtr. for
en høj grad af magerhed), de tør begiære
6 Skilling for et pund Oxekiød og det saa
mavert, mand seer ikke den ringeste pille

Fet derpsLSi.Holb.Bars.n.l2. (de) indsmurte
ham Ribbeenene med saa mange Stokke-

_ _ . at der ikke blev en sund Pille paa
anT. Biehl.DQ.III.78. Huden skal han dog

have beholdt, men der er ikke en Pille

Kjød paa ham. Ing.EF.VII. 116. Hostr.F.
50. Nej, hvor du ser ud . . ikke Pille af

Fedt paa Krop])en. KLars.UR.65. jf.: der
er ei en hudpil le på ham. Moth.P80.

||

overf. Ikke Pille af Skam har der været i

Dig\ Bergs.GF.L189. Med Hensyn til det
10 personlige (i forholdet til eleverne) har der

aldrig været en Pille i Vejen. JLange.Bre-
ve.247. Alt det forstod Nilavs sig ikke en
Pille paa. Gravl.N.lO. OrdbS.(sjæll.).

IV. pille, v. [ipelo] -ede; part. -et ell. (sj.,

som fk.; jf. pillen^ -en (RudBay.(NBøgh.
FJ.74)). vbs. -(n)ing (se Pilning;, jf. HI.
Pil, Pilleri, (ænyd. d. s., sv. pilla og (dial.)

peia, no. pille og (dial.) pila; vist fra nt.

pellen, pillen, holl. pellen og pelen, der
20 dels er a/l. af nt. pelle, holl. pell (pelle),

hud, skal (af lat. pellis, skind; jf. Pelsj, dels

laant fra jr. peler, skrælle (jf. eng. peel^,

af lat. pilare, rykke haarene ud, plukke (aft.

af lat. pilus, haar); jf. pilke, pilre, pilte,

piltre samt III. Pille, Pillik)

1) (jf.bet.2) udføre smaa (hurtige, skra-

bende, rykkende) bevægelser (med et red-

skab ell. (i alm.) med fingrene, ogs.: med
munden, om fugle: med næbbet) imod ell.

3ppaa overfladen af ell. med omfatten-
de greb om en ting, især for at løsne, bort-

tage, afrive (en del af) den. (uden skarp ad-
skillelse ml. de forsk, underbet.). 1.l) i al

alm.; ofte m. (bi)bet.: kradse; klø; spec:
lyske. Naar Maaltidet er giort, kommer
hans Pige ind, og piller ham udi Hovedet,
indtil han bliver søvnig. Holb.Ep.II.328.
et Par smaa Kanariefugle . . hoppede glade
om i Buret og pillede hende paa Fingrene.

40 Ing.EF.III.47. pille næse, se Næse 4.i.
||

refl. fuglen piller sig. Moth.P80. VSO. pille

sig i næsen, se Næse 4,i. jf. bet. 1.2 : (hønen)
pillede . . sig med Næbet, og saa faldt der
en lille Fjeder af hende. HCAnd.(1919).II.
368. 1.2) ved sønderdeling, fraskillel-
se af særlige (især overflødige, ubru-
gelige) (smaa)dele bringe noget i den
ønskede (færdige) tilstand, spec. i den
rette stand, i orden; plukke; ogs.: ordne;

50 pudse. Mens Garnet hænger paa Stæn-
gerne (for at tørre efter kogning), maa det
ofte dreies frem og tilbage, pilles og bre-
des vid.Huusholdn.(1799).II1.95. Når de
lange vinteraftener var inde, blev ulden
taget frem igen, og så fik vi småfolk travlt

med at „pille" den, d. v. s. med fingrene
at rede de større og mindre uldtotter ud.
SvendbAmt.1920.42. pille charpi, værk,
se Charpi, YæTk.\\m.h.t. (afplukkede) fjer:

60 rive løs fra sammenhæng med andre, rense ved
fraskillelse af ubrugelige dele; ogs.: afribbe,
(heksen sætter kongesønnen til a^) pille Fjer .

.

Han . . piller og piller, indtil der kun er

en eneste Fjer tilbage, han ikke har haft

fat i. SvGrundtv.FÆ.1.53.
||
m.h.t bælgfrugt,

(kogte) kartofler (jf. III. Pil^, æg, rejer olgn.

:
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(gøre i stand ved at) fjerne bælg ell. skal

(og andet, som ikke kan bruges). Man pil-

ler Spinaten ret reen, vasker den . . og
koger den.Huusholdn.(l?99).I.52. pille Ær-
ter, o: plukke dem ud af Bælgene, eller

afsondre de gode fra de fordærvede. F/SO.

Dem pynter hun sig for, Dem byder hun
først Kaffe, og Dem piller hun Kartofler
for. Bøgh.1.300. pille jordbær olgn. (o: pille

III.158. et af de kjøbenhavnske . . Slad-
der-Kollegier har foresat sig at pille en
Mands eller Families Rygte. PAHeib.US.
283. 1.3) (jf. bet. 1.2 og I. læse 1; især dial.

ell. fagl.) (løsne og) tage til sig, samle
(op) enkeltvis (ogs. m. bibet. af sortering,

fraskillelse , udvælgelse), naar jeg skulde
gaa i Skoven og pille Brænde med hende
og de andre Børn, blev hun altid borte.

stilk, blade af) \
Feilb. OrdbS.(Sjæll., Fyn ioSvGrundtv.GlM.182. et stort mørkt Rum,

ofl.). spec. part. pillet (sj. pillenj, brugt
som adj.: *om Vintren gaaer han med en
Pudelfrakke, | om Somren er han som en pil-

len Ært. BudBay.(NBøgh.FJ.74). (smørre-

brød) med pillede Rejer p&a.Schand.SB.
160. pillet æg. Huusholdn.(1799).I.52. i

sammenligninger; dels (nu 1. br.) som udtr.

for pillenhed: han er . . saa pen, som et

pillet Æg.Ing.EF.VIII.22. de pudsede

hvor der sad Karle og pillede Søm.Schand.
0.1.120. Middelstanden (af „klunsepillere"

)

piller Svinefoder, Klude og Ben. BerlTid.
"^^sWSé.M.r.sp.é. der skulde pilles Sten
(paa marken). SjællBond.72. pille (o: op-
samle) aks, kartofler (paa marken), fjer

(ved vandingsstederne), pindebrænde osv.

Esp.257. Thorsen.163. OrdbS.(sjæll.). pille

spaaner, se u. Spaan. || m. h. t. bær, blomster

Spejle, hvori han saa sin egen lille Per- 20 olgn.: plukke. Ingen (maa) pille Ærter,
son, sirlig som et piUet Æg, smile sig

imøde. Schand.SF.47. dels (jf. pilskaldet^ i

udtr. for total skaldethed: han bliver sikkert
saa skaldet som et pilletÆg. TidensKvinder.
^Viol928.26.

il
(møl, dial) afskalle (korn,

især byg, til gryn) i en pillekværn; grubbe,
(møllersvenden havde) især været dygtig til

at pille ByggTyji.Bregend.BU.141. SprKult.
11.77.

li
m.h. t. (slagtet) fugl: rive fjerene

uden af sin egen . . Ager. Olufs.NyOec.

1.98. Min Hustru lavede Vin af Druer-
ne, som vi pillede i Skoven. Cavling.A.1.

312. Gravl.T.36. pille jordbær, blomster.
OrdbS.(sjæll.). \\ m. h. t. (dyrs, fugles) føde
(korn, græs olgn.). *Duer, der i Flok om
Æden sætte | Sig stille hen, og pille Korn
og Blade. CKMolb.Dante.II.18. Stille pil-

lede Finkeynglen Frø, stille ormede de
af; plukke, (han) slagtede og pillede Fjer- 30 store Drosselunger. Fleuron. Skovgangsfæl-
kræet om Onsdagen og tog saa til Torvs
om Torsdsigen.Fieuron.K0.211. 1 slagtet

og pillet Røne. PolitiE.^yiol924.4. (jf bet.

1.1^ refl., om levende fugl; billedl: Hvad
ffodt der er vederfaredes mig, har jeg
faaet af mine egne; den ene Fattigfugl
piller sig jo for at dække den sinden. And
Nx.PE.III.332.

II
om slagtet dyr(s knogler

olgn.): rense for kødrester olgn.; i olm. spr.

ler.(1925).113. OrdbS.(sjæll.). ogs. (dial.) m.
videre anv., om dyr ell menneske: begynde
at pille lidt, begynde at tage lidt føde til sig

igen. JHSmidth.0rds.113. OrdbS.(sjæll.).jf.

pille en kæfert u. Kæfert 2.
|| (jf. pilke 1

slutn.; dial.) stjæle; rapse, jeg (kan) til-

føie, at her paa Landet aldeles ikke stie-

les, her pilles kun og snadskes kun. Junge.
150. JESmidth.0rds.113.

\\ (jf.^iHe (en)
især (jf. bet. l.s) m.h.t. (levninger af) dyre-, 40 ned, ud u. bet. 2.2; især jæg.) (ned)skyde
fugle-, fiskeret: fjerne kødrester (fra benene)

for at spise dem. Skavejernene (bruges i

et garveri) til at skave Kiødhuden bort
med (eller til, som det kaldes, at pille).

JFBergs.G.29. *Hver gnaver paa et Flæ-
ske-Been, og naar det reent er pillet,

|

Naboen det i Panden isia.er. HCAna.X.470.
(være dygtig til at) pille ben, pille ande-
skrog olgn.

i li (jf. pille for u. bet. 2.3 samt

(enkeltvis); faa som jagtudbytte. *Briten
pilled bort

1
lidt efter lidt de brave Kam-

merater.0eM.5tdr.I.4^1. NaarAgerhønsene
spreder sig, kan man gaa og pille dem
enkeltvis. ^o^'an.I.iiS. en tysk Snigskytte
havde haft Held til at pille etpar af vore
(o: soldater) i Skyttegrsivene. Éørd.SF. 21.

2) bet. 1 anv. i særlige forb. m. præp. ell

adv. 2.1) (jf. bet. 2.2) m. obj. og præp.
\\ (jf.

pillen^ m. særlig forestilling om ordnende, 50 afpille 2) m. præp. af. (græshoppesværmen)
(af)pudsende virksomhed. Dersom der var
Fornuft hos Svalerne . . da vilde de pille

deres Fædre (o: fjer) bedre og føre sig net-
tere 010. LTid.1738.587. (moderen) trak Ing-
vor i Søndagstøjet . . Det tog Tid at pille
ham rigtig ]^æn.HUss.IH.24. (jf -pillen; nu
næppe br") i perf. part. som adj. (og adv.)

:

Hr. Assessoren har anvendt de fineste Far-
ver til Maleriet og udført det så pillet og

piller barken af mit iigen-trdd.Joel.l.7(Chr.

VI). Ben, som Kiødet var pillet af. Suhm.
Hist.I.215. *(konerne) pilled Sild af Gar-
net. JVibe. Strand -Asters. (1921). 15. talem.

:

pille haar af den skaldede (d. s. s.

plukke haar af den skaldede, se H. Haar
1.2 slutn.). Moth.P80. VSO. pille rosi-
ner af andres julekage, se u. Jule-

kage,
li

m. præp. fra. Indbrudstyveri .

.

pænt som det nysseligste Glansbillede. 60 Kittet pillet fra en Rude, der er udtaget.
RMejborg.Livet ved Chr.V.sHof.(1882).130.

\\

(jf. pille af, pille ned u. bet. 2.2; nu næppe
br.) overf. : handle ilde med ved udplyndring
(„flaa'^, „plukke"), ved ondsindet omtale („hak-
ke paa") olgn. De ere . . Aager-Karle, som
pille Umyndige og udsue Fattige. Tullin.

PolitiE.^y9l925.4. overf: Hvad ligner det,

at en Knægt som S. sidder og piller Dine
Kunder fra Dig. Tandr.K.ll. spec. i forb.

pille (noget) fra hinanden, (ved at pille)

skille (noget) ad i smaadele (og saaledes til-

intetgøre, ødelægge det); pille op; pille itu.
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Haandsatsen „lægges af*, d. v. s. de en-
kelte Bogstaver pules fra hinanden. Papir
Haa7idbog.(1934).28. overf.i Brandes.IV.81.
fik man noget indvendt, da pillede Vogn
det overlegent fra hinanden. JVJens.HF.
146. 2.2) m. (obj. o^J adv.

|| (jf. afpille 1

(og S)) m. adv. af. jf. bet. l.i: Om Aftenen
blev der saa pillet Hamle asie. SjællBond.
95. jf. bet. 1.2: Sielden finder (ravnen) et

Aadsel, naar han finder det, nødes han
vel til at pille det at.Schytte.IR.V.208.
overf. (nu næppe br.): der er ikke meget
at p>ille af hos ham, der er ikke meget godt
at faa, at finde, at vente hos ham. BHÉech.
Det ungeMenneske efterModen.(1786).49. (jf.
bet. 1.2 slutn.; nu næppe br.) overf.: pille
(en) af, give (en) en haard medfart, (legem-
lig) straf; give (en) en ordentlig omgang.
Jeg skal pUle ham 2d.Moth.P8O. Reynike
Fosz.(1747).45. \\ m. adv. ned. 1. (jf. bet.

1.3 og nedpille 1) i egl. bet. Mariekirkens
grønne Kobbertag er pillet ned. Sdjy.J\de'
album.1918.9. pille Tøj ned, naar det var
til TøTTing. OrdbS.(sjæll.). 2. (jf. bet. 1.3

slutn. og pille ud (2) (ndf.); især jæg.)
(ned)skyde (enkeltvis), naar man med en
Riffel piller Ravne- eller Raageungerne
. . ned fra de Grene, de har vovet sig ud
EsiSi.BoganJ.31. han lagde Haanden paa
ommen, hvor Revolveren laa, og saa sig

i Tankerne pille dem (o: politibetjentene)

ned én for én. AndNx.S.23. 3. (jarg., spøg.)

overf.; især som udtryk for (ironisk) kriti-

seren olgn. : d. s. s. nedpille 2. Naar man
tror, man har det rigtig godt . . saa kom-
mer du straks og piller en ned med et

eller andet nederdrægtigt men. AnkerLars.
KL.145. jf.: nu ha'de di jo ingen andre
(til at udføre arbejdet) for hellesens ku' di
vel nok ha' pillet mig et Par Daler læn-

fer ned\Wied.BS.85. \\ m. adv. op. 1. (jf.
et. 1.3) d. s. s. oppille 1. Moth.P80. *Hver
Dag hun (0: moderen) op af Gulvet lod ham
(d: drengen) pille

|
De Trevle og de Traade,

som faldt ned. PalM.AdamH.1.49. ECAnd.
(1919)JI.2S7. pille kartofler op.OrdbS.
(Sjæll.,Faister). 2. (jf. bet. l.i og pille fra

hinanden u. bet. 2.\) a. s. s. oppille 2. At
pille en Knude op. YSO. e. alm. jf. : Hans
urolige Aand var (ikke) skabt for . . Ar-
bejdet om og om igen, til Knuden er
pillet op. MRubhi.MB.51.

|| (jf. bet. l.s)

m. adv. ud. 1. i egl. bet. pille Nødkærnen
ud. Moth.P80. e. alm. jf. bet. I.2 slutn.: række
og strække Tøjet, pille Ægge^ Blonder
og Broderier ud, glatte Bændler o. s. v.

IngebMøll.KH.218. 2. udtage, udvælge en-
keltvis, han kunde pille sig en Huustrop
ud hartad af hele Norge. Grundtv.Snorre.
1.77. Han har efterhaanden pillet de bed-
ste Stykker ud af Samlingen. 7/SO. (jf.
pille ned ovf.) om nedskydning: Seer I den
svenske Kapitain . . Pil os ham ud, saa
har vi Spillet vundeni Blich.(1920).VII.18.
Rørd.JÉ.60. 3. pille noget ud af en olgn.,

dels: ved udfritten, nøden, lokken faa en til

at fremkomme med en oplysning; afnøde,
aflokke en en tilstaaelse olgn. jeg lod ham
rejse, uden at faae det allermindste pillet

ud af ham om Fortiden. Blich.(1920).X.168.
EmilRasm.H0.6O. dels (og især): (ved ener-
gisk paavirkning , opdragelse, tugt) faa en
til at aflægge, opgive, glemme visse (uheldige)
tilbøjeligheder, vaner, luner, ideer olgn. Moth.
P80. „jeg er jo Peter Ravn, Deres Sviger-

10 søn I** . . „Den Idee skal Politiet nok pille

ud af Dem.'' Hostr.SpT.IV.lO. De havde
maaske mange grimme Unoder, der maatte
pilles ud. HHostr.F.31. pille (flyve)nyk-
kerne ud af en, se Flyvenykke, I. Nykke 2.

2.3) (jf. bet. 1.1^ uden obj., i forb. m. præp.
(stillidsen) satte sig paa hendes Skulder,
og pillede med sit Næb i hendes Haar-
lokker. Oylb.Novell1.241. hun pillede paa
sin Pynt . . og svarede hen i Veiret. smst.

20 164.
II

m. præp. for. naar ægget var be-
gyndt at spraa, saa pillede vi for kyl-
lingerne (0: pillede lidt af skallen bort).

OrdbS.(Fyn). spec. (jf. bet. I.2 slutn.; nu
ikke i alm. spr.): pille for (en), tage sig

omhyggeligt, omsorgsfuldt af (en); kræse for;
dægge for. Moth.P80. Næste Vinter maa
de (kalve, der er født sommeren forud) endnu
pilles for. Høegh.AJ.211. VSO. Han tog en-
hver lille Tjeneste som den naturligste

30 Ting af Verden . . han befandt sig vel ved
at blive pillet for. AndNx.M.l55.

||
pille

med (noget), (jf. pille ved (ndf.), Pille-

arbejde, -værk. Pilleri, jpilre (2)) smaasysle
med (noget mere ell. mindre unødvendigt,
især: paa en pertentlig maade, med ringe
resultat); nusse (n.2); pusle. Noget maa
man have at pille med, ellers gaaer man
i Hundene I J5aw^.(T.5^^. Han gik mest og
pillede med forskellige Ting og pyntede

40 op; det var ham, der havde givet Gaar-
den de morsomme Farver. AndNx.DB.51.
II

pille ved (noget), især med forestilling

om usikkerhed, famlen, resultatløshed ell. (jf.
Pilfinger^ om utilladelig, nysgerrig berøring
(fingerering). Da han ikke var meget for
at spise (østers), sad han . . og pillede ved
dem. CBernh.NF.VII.21. Mandsperson .

.

er set staa og pille ved Cyklen, kort før
den blev sijSiSilet PolitiE.Viil923.4. niks

50 pille ved fæstningen olgn., se u. Fæstning
2. med forestilling om (smaalig) kritiserende,

reformerende, forbedrende indgriben: *altid

ved min Dragt hun har at pille, | Imens
hun baade straffer og beleer rmg.PalM.
III.199. AndNx.PE.III.12. (l.br.)omsmaa-
syslende virksomhed: pille med; nusse med.
han fik Skriveri, som han kunde sidde
og pille sirligt og pedantisk ved.Schand.
SF.51. Haandværkerne . . var vante til at

60 sidde stille paa deres Stol og pille ved
smaa Ting.7FecZ.jBJ5.555.

3) {sml. ænyd. (lade (stodderen) gaa oeh.
pille sig, (lade ham) gaa sin vej (Palladius)

V.129), SV. pilla sig av, no. dial. pila av;

jf. pilre (3), pilte, piltre; sml. kradse (II.2.4),

skrubbe m. lign. bet.) som udtr. for bevæ-

52'
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g el 86 fra stedet (gang ell flytning). 3.1)

pille sig (Biehl.Cerv.LF.il.382. Bagges.

Lfngd.I.186) ell. (nu vist kun; dagl.) pille
bort, ind, ned, væk (Bagges.TJngd.I.

186. JHSmidth.0rds.113) olgn. ell. især af,

om den, hvis nærværelse ikke (længer) øn-

skes, ell. som ikke selv ønsker længer at for-

blive paa et sted: hurtigt, pludseligt, ofte:

ubemærket begive sig bort; liste af; kradse af.

midt i første Aet begyndte een efter den
anden at pille sig hortBiehl.Cerv.LF.il.
382. Da Regnen kom, pillede de ind. JH
Smidth.0rds.113. jeg hørte nogle Puf fra

vor Piquetvagt, og strax efter saae jeg
dem pille ned ad Bsikken.Blich.(1920).
XIV.ll. Det er nok bedst, jeg piller af

.. Aåiøs. Hrz.XVIII.224. Mellem 6 og 7

var der flere af de gamle, som pillede

i Seng. FBdn.Hjemstavns-Billeder.(1892).3.
pil af, grønært, se Grønært. || ogs. (eu-

fem.) : dø. Ing.LB.1.59. Hvad Pokker, Aaby I

Lever Du endnu? Jeg troede. Du var pil-

let af for længe siden. Bergs.PP.80. NJep-
pesen.B.55. 3.2) pille udmed,fnM næppe
br.) især m. h. t. penge : (nødtvungent) komme
frem med; rykke ud med; punge ud med.
*nelimen sie alle Billetsi . .

|
Piller ud,

mine Herrer! med deres Grunker. Blich.

(1 920).IV.189. JCLange.Haandbog iModers-
maalet.(1832).101.

Pille-, i ssgr. 1) af 1. Pille, især i bet.

1,1 ; sadledes ogs. (nu 1. br.) ssgr. som pille-

baaren, -fod, -hoved (jf. -knapj, -rad, -rum,
-række, -sal, -skaft, se Moth.P81. vAph.
(1759). VSO. MO. Saaby.' \\ endvidere (ur.,

foræld.) til I. Pille 2.3 ssgr. som Pille-plade,

-skrue, -stift, -tap, se VSO. GFUrsin.Uhre.
(1843).63. 2) af II. Pille (l.i); jf Piller-

i ssg. Pillerurt samt II. pillende. 3) af III.

Pille; se Pillebitte, jf Pillernyk. 4) (jf. pil-

S) af TV. pille (1-2); hvor intet andet anføres,

foreligger denne bet. -arbejde, et. spec. (jf.
-værk og IV. pille 2.8; dagl.): arbejde, hvor-

ved man (gaar og) piller (med noget); smaa-
arbejde; (pertentlig) smaasyssel; ogs. (konkr.)
om hvad der er genstanden for ell. resultatet

af en saadan virksomhed; pilleri. AGnudtzm.
BT.17. alt det Pillearbejde, der hører
til en Stuepiges Aftengerning. EKirk.Med
Fjerkost.(1931).l?0. -bille, en. [II.2] (zool.)

sydeuropæisk, afrikansk skarabæ af gruppen
Ateuchini, især Scarabæus sacer (den hel-
lige pillebille), der af gødning danner store

kugler, som tjener den dels til føde, dels til

udrugningssted for æggene. DagbUVi 1871.
2.sp.2. Brehm.DL.U2.140. -bitte, en. [III]

(dial.) ringe del; smule; pille. Han har for-
talt mig hver en PiWe-Bitte. PBMøllBL.
151. -bord, et. spec. [I.2.i] (jf. -spejlj otn
(smalt) bord, beregnet til at anbringes ved en
vinduespille. DagNyh.^^kl910.2.sp.4. -bræt,
et. [II.l] (jf. -maskine 1; apot.) bræt, der er

forsynet med et metalstykke, en ebonitplade
olgn. med mange parallelle riller, hvorpaa
pillemassen udrulles til cylindriske strenge,

som derefter lægges paa tværs over rillerne

og sadledes udskæres til piller (jf. -jærn^.

Hag. VIII.80. -del (g), en. [II.l] (apot.)

d. 8. s. -masse. S&É. -drager, en. [II.2]

(jf. Pillerurt^ S^ vandbregne med krybende
stængel, der bærer smaa kuglerunde kapsler,

som indeslutter sporehusene; Pilularia globuli-

feraL. Hornemann. OP."^916. Bostr.Flora.

11.465. -fabrikant, en. [II.l] spec. (jf.
-triller; nu næppe br.): „I det lavere Sprog

10 en foragtelig Benævnelse paa en Apothe-
ker.« VSO. -fag, et. [I.I.1] (fagl.) et ved pil-

ler afgrænset rum (fag) i en bygning (kirke).

Høyen.S.1109.sp.3.f3 -form, en. s^jec. [II.l]

om (lille) kugleform. Saaby.^(1891). i pille

-

form, (1. br.) i sammentrængt form; i en
nød (1.5). (disse) ord indeholder næsten i

pilleform alt hvad der kan siges af dum-
hed om Københavns tra.fik.PoUV6l934.9.
sp.3. -gang, en. [I.l.i] (sj.) (bue)gang,

20 hvis loft hviler paa piller; søjlegang. VSO.
Pillegrim, en. se Pilegrim.
Pille-jærn, et. [II.l] (apot.) metal- Æ

stykke, ebonitplade olgn. (med mange paral- ^
lelle riller), anbragt dels paa pillebrættet, dels

paa et smalt redskab (med et haandtag i

hver ende), der føres hen over pillebrættet og
sadledes udskærer de cylindriske strenge (af
pillemassen) til jnller. Hag.VIII.80.
Pillek, en. se Pillik.

30 Pille-kartoffél, en. {(nord)ty. pell-

kartoffeln; jf. -ært; kog., især dial.) især

i flt., om (kogte) kartofler, der pilles (ikke:

skrælles før kogningen); spec. om (nye) kar-

tofler, der serveres (kogte) med skrællen paa.
SvLa.M.37. PoV^U1926.5.sp.4.
Pilleke, en. se Pillik.

Piile-knap, en. [I.l.i] (nu næppe br.)

søjlehoved. VSO. -kværn, en. ('Pil-. Wil-
kens.MT.375. SaVXIX.156. jf. Feilb.). (jf

40 -maskine (2.2), -plade, -sten, -værk (2)

samt Piller 2 og IV. pille I.2; møl, dial.)

d. s. s. Grubbekværn. Cit.l792.(OrdbS.).

MDL. SprKult.I.118. billedl: Latinens Pil-

lekværn klaprer i vor Hjærne. Aakj.FDD.
134. -mad, en. 1) (jf.-svl; nu sj.) mad
(kød, fisk), som er pillet i smaa stykker;

plukkemad; biksemad. VSO. MO. smZ.:*Sang
og anden Pillemad

|
Vort Publikum giør

hierteglad. Tode.SJ.L360.
\\ jf. bet. 2: Bør-

50 nene (i Dragør) kaster deres farvede Paa-
skeæg . . højt i Vejret . . falder de til Jor-

den og bliver til „Pillemad", fortæres de
omgaaende. PoL"/4iP55.7.sp.5. 2) mad, som
maa pilles omhyggeligt (for at kunne spises).

VSO. MO. -maskine, en. 1) [II.l] (apot.)

om pillebræt med tilhørende redskaber. Sal.

XIV. 335. 2) [IV.1.2] maskine til pilning;

spec: 2.1) maskine til opkradsning afgrøft
garn (til pudsetvist). Hannover.Tekstil.il.

60 461. 2.2) (møl, dial) om pillekværn. Nord-
sjællF.III.47. -masse, en. [ILl] (jf-åeiig);
apot.) masse (dejg), hvoraf piller fremstilles.

Panum.512. PharmDan.(1933).403. -mel,
et. (møl, dial.) mel, der er malet paa en

pillekværn; spec. om bygklid. Pillemeel (er)

grovere og billigere . . end Grubbemeel,
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der fra Pilleqværnen er gaaet over paa Sig-

teqværnen. MDI/. LandbOJI.107. OrdbS.
(Sjæll.,Fyn).

pillen, adj. ['pel(a)n] (dannet til IV.
pille 1(2) og 2(3) (som gnaven til gnave
olgn.); jf. part. pillen og pillet u. IvT pille

1.2 samt pillevorn; i rigsspr. ikke før i 19.

aarh.; især talespr.) 1) om person: som har
en stærk tilbøjelighed til at bringe ell. holde

sine ting (sin person, sine klæder, sine dag-
lige brugsgenstande osv.) i streng ydre orden,

(især med forestilling om hensyntagen til

smaating, bagateller); ogs. om (resultat af)
virksomhed olgn., der vidner om en saadan
tilbøjelighed; pertentlig; sirlig; (over-
maade) proper; ogs. (nedsæt): pedan-
tisk; smaalig. net maa man være fra

Top til Taa . . Man maa gærne sige mig
paa, jeg er vel pillen med mine Klæder.
FMøll.1.415. *din gamle Mand er pæn og
Ei\\Qji.Aarestr.SS.lI.209. dette hyggelige
ovekammer, saa rent og pillent. EBrand.
UB. 208. hvor du er den gamle — lige

afmaalt, lige pillen i Tølet.JVJens.EE.154.
der er enkelte, der af Naturen er pilne som
Katte. Tandr.B.56. Feilb. OrdbS. (Sjæll,
Fyn).

II
om adfærd, ytring, (resultat af)

litterær, kunstnerisk virksomhed olgn. Det
daarlige Publikum anser undertiden det
filede, slikkede, pilne for at være eo ipso
godt gloTtJLange.Breve.250. Smaasysler,
som hun besørgede med pillen og proper
Omhyggelighed. Schand.SF.226. \\ som adv.
Foredraget var ængsteligt korrekt, pillent

omhyggeligt i sin Sprogform. Brandes.II.
427. Frokostbordet . . var dækket . . af

og til flyttede han en Kniv eller Gaffel,
der ikke laa tilstrækkelig ipillent. KLars.
UR.191. 2) (jf. IV. pille (1.2 slutn., 2.2-3)

som udtr. for kritiseren olgn. samt gnaven
og lolL-falsfersk piller, arrig (OrdbS.), jy.
pirken, pirkvorn, let fornærmet, tvær, gna-
ven (Feilb.); nu næppe br.) gnaven; vran-
ten. JHSmidth.0rds.113.

I. pillende, adv. ['pelana] (dannet af
pil- (2) i lighed m. bælgende, is(n)ende olgn.;

jf. II. pillende; især dial.) anv. som forstær-
kelse: pil-, pillende skæv. MKorch.Godtfolk.
11.(1924). 147. pillende blaat. OrdbS.(Fyn).

II. S pillende, adv. ['pelana] (dannet
af I. Pille 1.1 efter kridende, kuliende, mu-
rende olgn.; jf. I. pillende) anv. som for-
stærkelse affsLSt. *(øen Delos) paa Bølgerne
flød

I
. . Zeus vilde edelig love

| at den
skulde bundes pillende fast

|
i Havets

evige Skød. Gjel.KM.42.
Pillen-hed, en. den egenskab ell. det

forhold at være pillen (1). Levin. Hygge —
en sær gammeldags Ting . . som i de fle-

ste Hjem erstattes af den Simili-Hygge,
der kaldes Pillenhed. Aakj.SV.Vin.l74.
den udprægede Ordenssans, der i Klæde-
dragten kunde fremtræde næsten som Pil-
lenhed. JZP/ore^.CP. 7.

Pillenak, subst. se Pillernyk.
Pille-panel, et. [I.2.i] (nu næppe br.)

panel paa vinduespille. VSO. MO. -plade,
en. [IV.1.2] (møl., dial.) gennemhullet rive-

jærnsplade paapillekvæmen. Feilb. SprKult.
IIL76.
Piller, en. flt. -e, (til IV. pille (1-2);

i alm. spr. kun i ssgr.; jf. Klude-, Klunse-,
Næse-, Rosinpiller ofl.) 1) person, der pil-

ler; spec. (vulg.) d. s. s. Klunsepiller, den
professionelle Betegnelse „Pillere'* om de

10 Folk, der fra Skarnkasserne rundt i Gaar-
dene forsyner sig med de Ting, som un-
der en eller anden Form kan gøres i

Penge. BerimVV6l918.M.4.8p.5. smst.^'U
1934.M.7.sp.4. 2) (møl, dial.) pillekværn.
AarbVejle.1926.204. SprKult.U.lU.
Piller(e), en. se I. Pille.

Pilleri, et. [pela'ri-'] flt. -er. (talespr.)

vbs. til IV. pille (1-2). 1) den virksom-
hed (ideligt) at pille; spec. (jf.lY. -pille

^ 2.3^ om virksomhed med smaat arbejde, som
man sidder ell. gaar og piller (lidt) med;
pillearbejde. VSO. Ellen havde ikke
stort at bestille i Haven og i Drivhusene
den Dag. Der var kun lidt Pilleri med
Blomster og Flanter.Schand.IF.330. Mange
Husmødre . . er saa optagne af at udføre
alt Pilleri . . at de næppe kan naa det
nødvendige Arbejde. KvBLynl905.2.sp.3.

\\

m. overgang til bet. 2. kritiske Pillerier

30 og Randbemærkninger. Bode.( Tilsk.l933.I.

421). jf.: (han) var en dygtig Mekanikus
. . og gav sig af med alle Kunstpille-
rier. ^fcA.X).iii. 2) om genstand for ell.

resultat af pillearbejde; især (m. videre

anv.; ofte koll.) om noget smaat, ubetydeligt,

uvæsentligt; smaating; smaatteri; ba-
gatel(ler); ubetydelighed(er). (nu især
m. konkr. bet). *(muserne) Der i det mind-
ste Pillerie

| Den hele store Verden skue.
40 Bagges.V.263. Her kunde blive nysseligt,

naar . . Væggene blev fjongsede lidt op,
og der saa kom Paneel og saadant Pilleri.

Hostr.G.162. alt det Pilleri, som stod oven-
pasL (dragkisten). Egeberg.UA.19. Feilb. Fr
Grundtv.LK.44. CReimer.NB.628. jf.: Du
har puttet Storheden i Pilleriskuffen.
Ing.EF.VL151.\\(jf. Bagatel 1 slutn.) anv.
som afvisende svar: „Jeg er kommen for

Skade at vinde en Ambe." — „Det var
50 Fanden til Skade. Gratulerer I" — „Aa

Pillerie 1 snevert besat." Oversk.Com.IV.25.
Pillernyk, subst Cet: Feilb.FraReden.

(1863).101). fPilernyk.' Tode.V1.230. sa.M.
29(se u. Knorres;. Pillenøk. Feilb.FraHeden.
(1863).101. jf. Feilb.). (jf. skaansk pele-
knarkare, en snaps brændevin, pilleknåkk,

kaff'e ell. madeira med brændevin i (Rietz.

497.500); muligvis til IV. pille ell III. Pille

(jf. den u. Pilt anførte ordgruppe) og II. Nyk
60 2.1-2; nu næppe br.) en (lille) snaps; dram.
han tager saa mange Taare, Dramme,
Knurrusser og Pilernykker, til at styrke
Appetiten, at der slet ingen Appetit bli-

ver tilovers. Tode.V1.230.
t Piller-urt, en. (af (flt af) II. Pille)

^ ^. s. s. Pilledrager. vAph.Nath.VI.239.
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Pille-spejl, et. [I.2.i] et især i tid-

ligere tid anvendt højt spejl (ofte med konsol;

jf. Konsolspejl^ til anbringelse ved en vin-

duespille. Sv Grundtv. Retskrivnings - Ordbog.

(1870). hun (standsede) foran et Pillespejl

mellem Værelsets to Vinduer og rettede

paa sitn2i2ir.Schand.TF.II.192. Et højt Ma-
hogni Pillespejl. VidSelskOversigt.1931/32.

258. -sten, en. (møl., dial.) møllesten i en

Pilling, en. se Pilning.

pil -mager, adj. (jf. afpille 8) meget
mager; radmager, en stakkels pilmager,
slunken Fyr med et forsultent Udtryk,
Bist.FT.157. (køerne) malker næsten intet

og er blevne Tpilm&gre. Pol.^^/el907.4.

Pilning, en. (nu ikke i rigsspr. Pilling.

VSO.). flt. -er. vbs. til IV. pille. 1) som vbs.

vAph.(1772).III. S&B. især til IV. pille I.2:

pillekværn. S&B. SprKult.III.74. -sul, et. 10 Laadden fordrer . . Forarbeidning med
(dial.) pillemad (1) af kød ell. flæsk olgn.;

plukkesul. Strange.P.1.28. OrdbS.(Loll-Fai-
ster), -triller, en. [II.l] C.//", -fabrikant;

spøg.) apoteker; farmaceut. EmilEasm.HØ.
288. Riget.^y9l913.1.sp.3. -vorn, adj. (jf.

jy. pillervorn (MDL. Feilb.); sj. i alm. spr.)

tilbøjelig (slem) til at pille (ved noget); pil-

fingret. Pillevorn som alle Læredrenge
skulde han selvfølgelig fingerere ved Klok-

. „ ., .

ken (paa cyklen). FolketsAvis.^^lil921.3.sp.l. 20 glasklar, ribbet finnedannelse) afgruppen Sa

Kartning ogPilning.Høe^/t.A/.555. Wilkens.
Bunkelroer.Nr.l.(1836).238. (møl:) Vals-
ning og Pilning (af gryn).AlbDam.B.19S.
2) (jf. III. Pil; dial.) konkr.i affald ved pil-

ning af kartofler. Feilb. jf.: et Fad Kar-
toffelpylling fra Middagsbordet. i4a/y.

YF.ll. sa.FB.78.
Pil-orm, en. [1.1(8)] (zool.) navn paa

smaa fiskelignende havdyr (med vandret.

II (^j-) om arbejdsresultat: som vidner om
(overdreven) interesse for det lidet væsentlige;

(alt for) pillen (1). (skildringen af) den smaa-
borgerlige Forvirring og loyale Punsche-
stemning i den københavnske Dreyers
Klub . . det er ikke pillevornt Tidsbillede,
det er lysende klar Poesi. PLevin.( Tilsk.
1926.11.340). -værk, et. \) (sj.ialm.spr.)

pillearbejde; pilleri, man finder (i bogen)

gittidæ. BøvP.III.399. Sparck.ND.103.
I. Pilot, en. [pi'lo-'d] flt.'tr, {ænyd.d.s.;

fra holl. piloot, fr. pilote, jf. ital. piloto,

pilota) 1) person, der styrer et med ror

forsynet befordringsmiddel. I.I) (nusj.)d.s.s.

Lods 1. Lybekkerne toge (vejen gennem
Storebælt) og komme med deres Skibe
lykkeligen igiennem ved Hielp af erfarne
Filoter. Holb.nE.II.817. YThist.B.34. 1.2)

hverken det Pilleværk eller det Høytra- 30 fører af luftskib (-ballon) ell. (især)

vende, som man seer hos endeel nye Skri
hentere. LTid.1759.372. Gravl.T.94. OrdbS.
(Fyn). 2) (møl., dial.) pillekværn (med tilbe-

hør). VSO. SprKult.III.73. Feilb. -ært,
en. (jf. -kartoffel; dagl.) især i flt., om
(grønne) ærter, som man piller bælgen af
(for at koge dem ell. spise dem ukogte). Pil-:
MO. D&E. -æske, en. [II.1] lille (rund
pap)æske (med laag) til piller. VSO. en

flyvemaskine. Meyer.^ JVJens.S0.36. jf.
Pilotballon, (meteorol.) om en til meteoro-

logiske iagttagelser opsendt, med fører (pilot)

forsynet ballon. OrdbS. 2) (jf. Lods 2; nu
næppe br.) /f om smaafisk, der følger en
større fisk. LTid.1726.349. Meyer.

^

II. Pilot, en. {vel sammenhørende m.
Pillik, Pilt og egl. om noget smaat, ubetyde-

ligt; jf. dial. pilot,_pewis (Flemlø8e.ll3. Feilb.)

lille Æske, ikke større end en Pille-Æske. 40 sawj< Pilatus 2.2; nu dial.) lille dreng.
Drachm.VT.222. Pont.BH.4.
Pillik, en. (ogs. Pillek(e), Pillike. OrdbS.

(sjæll). Pellik(e). Fr Grundtv.LK.106. Sjæll

Bond.79. Pilk. PNSkovgaard.B.399. OrdbS.
(sjæll.)). flt. -er. (jf. shetl. pilkin, lille barn;
muligvis af IV. pille ell. dannet til en gruppe
ord, der er udtr. for noget smaat, ubetyde-
ligt, ynkværdigt, foragteligt, se Pilt, jf. pilke,

II. Pilot, pilre samt m. h. t. form og bet.

Moth.P80. Jeg har kjendt Dem siden De
var en lille Pilot — ikke større end som
saa. Oversk.I.407. jf. være dreng for en u.

Dreng 3.1 : Pilot bruges ret almindelig om
Person i en nedsættende Betydning om-
trent= Nar. „Skal jeg maaske være Pilot

for Jer.''OrdbS.(sjæll.).

pilotere, v. [pilo'te're] -ede. vbs. -ing

(s. d.). (fra fr. piloter, af pilot, pæl, afl. af
I. Filke (Fillek), Krallike, Krillik(e) samt so fr. pile, Za^. pila, søjle, pille (se Pilar)) ^
Pelikan 4; dial.) noget smaat, daarligt

,

usselt, ynkværdigt, der maa noget til ..

som pynter og lyser op i Frugtskaalen
i Stedet for de ofte grimme, sure Pelliker,
man ser under Benævnelsen dansk Frugt.
Gartner-Tidende.l927.194.sp.l. |l navnlig om
levendevæsen; om lilleperson, lille dreng:
PNSkovgaard.B.399. OrdbS.(sjæll). om mad-
dike: Feilb. især om en lille, daarlig (gam-

nedramme pæle (v.hj. af rambuk olgn.);

ogs.: forsyne (en grund) med nedram-
mede pæle ell. støbte (beton)piller (som
fundament for bygningsværk). Politivennen.

1800.2121. de nye Ejere (paa Christians-

havn) maatte selv opfylde og pilotere, in-

den de kunde komme til at bygge. HistM
Kbh.I.20. FagOSnedk. Pilotering, en.

(jf. Grundpælingj vbs. til pilotere; ogs.

mel, mager) hest; krikke, en Skadron 60 (konkr.) om det nedrammede pæleværk, de

af de Blaamænd (o: fransk rytteri) var
tydelig at see paa deres Pilleker. Blich.
(1920).XIV.9. Levin. iJyåsk, Fyensk").
Procurator J. (/føWe^ i en Enspænder med
en lille, mager Pillik for. Baud.G.156. Ane-
8en.JG.140. Feilb.

støbte (beton)piller (som fundament). Suen-
son.B.II.146. Den berømmelige Borg laa

. . ved Silkeborg Langsø . . hvor den stor-

slaaede Pilotering af Egestolper endnu
staar frisk og velbevaret i den sumpede
Bunå.RGandrup.(DanmHVC.500). jf.: Pi -
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I

loteringspælene (under Hørsholm slot)

raadnede. TrapMLGl.
pil-raadden, adj. ødelagt af forraad-

nelse (skørnet og til at jnlle itu med fingrene)

;

gennemraadden ; helt, meget raadden. Moth.
P77. pilraaddent ^i^kit.FagOSnedk. i| overf.

FædreWil865.1.sp.2. Amalia Sophia for-

agtede denne pilraadne Statsskude. Leoj?.

EB.411. alle Legatkomiteer er bundraadne 1

siger den ene. — Pilraadne, siger den ?Ln-

åen.BerlTid.'yd924,Aft.5.sp.4.
pilre, V. -ede. {ænyd. d. s. (i bet.: drænke

(2) ; jf. pilre, have samleje med (en kvinde).

Moth.P80), SV. pilira, pille, kradse, pudse;
rimeligvis (til dels) af IV. pille; jf. ogs.

pilke, pilte, piltre; nu dial.) 1) (svarende
til IV. pille l(i)j (smaa)pille. fuglen
pilrer sig. Moth.PSO. *(spurvene) Pilred
deris liden vinge,

|
Flagrede fra qvist til

qyist.Reenb.Æ.105. 2) (jf. IV. pille 2.b)

pille, nusse, pusle med smaat arbejde.

Smaavirke hedder at pilre; om en gam-
mel Mand, som ikke kunde gaa med i

Arbejdet ved hvad som helst, sagde man:
han gik og pilrede med lidt hvad han
kunde. Halleby.228. Feilb. 3) (jf. IV. pille

3.1^ bevæge sig smaat, langsomt af sted;

smaatrave; lunte af; gaa (sin vej);
pille af. Lad os nu begynde at pilre af.

OrdbS.(sjæll.). Feilb. 4) sitre; skælve.
Træer og Buske stod der og pilrede med
Fugtdraaber paa de nøgne Grene. Bregend.
FT.105. Nu nær ved Himlen — nu nedad
med en Pilren gennem Kroppen . . Baa-
den smatrer o\\et. FrNygaard.SS.74.

C9 Pil-retning, en. spec. [1.2.2] om en

ved en (tænkt) pil angiven retning for en
bevægelse ell. (overf.) udvikling. (Holbergs)
officielle akademiske Løbebane (viser) Pil-

retningen for Udviklingen i den hjemlige
videnskabelige Litteratur. VilhAnd.Litt.lI.

341. -rod, en. [1.1(3)] {ty. pfeilwurz, eng.

arrow root, egl. om planten) Y stivelsestof,

fremstillet af roden af forsk, planter, især

den fra det tropiske Amerika stammende Ma-
ranta arundinaceaL. (vestindisk salep); Amy-
lum Marantæ. FapirL.341. -rokke, en.

[1.2.6] {ænyd. d. s.; jf. -stjært) Jf rokke af fa-
milien Trygonidæ, hvis hale har en med mod-
hager forsynet pig; (nu oftest:) pigrokke.

Krøyer.Ilt.1 018. DanmFauna.XX.56.
Pilsener(ol), subst. se u. Pilsner.

pil-skaldet, adj. egl. om per8on(s ho-

ved): som haaret er (ligesom) pillet af (jf.

udtr. skaldet som et pillet æg u. IV. pille

1.2J; helt skaldet; (næsten) haarløs. Moth.F77.
En ung lille Mand med . . et pilskallet

Hoved. JLange.Breve.II.33. (han) er blevet
klippet fuldstændig pilskaldet. Po^V4i95i.
T.sp.l.

II (jf. afpille 1) om træ: afpillet; nø-
gen. *Neyl svarte Phoebus: Skulde man

|

Saaledes Krandser give;
|
Hvert Laurbær-

Træ paa dette Land
|
Pilskalled maatte

hlive. Reenb.II.118. -sknd, et. se Pile-
skud, -skæv, adj. overmaade, meget skæv.
Gulvene erraadnet bort, Bjælkerne møre..

og Loft og Yægge pilskæve. EkstrabU^/lo

1918.3.sp.5. overf.: Var det mon ikke paa
Tide at søge at faa rettet paa disse pilskæve
Forhold. DagNyh.Vel922.9.8p.6. -slang:e,
en. (P\\6-, Moth.P78). [1.1(3)] {ænyd. d. s., ty.

pfeilschlange
; jf. -hoved, -snog; især bibl.)

navn paa forsk. (gift)8langer (der bevæger sig

meget hurtigt), en piil-slange (1871: Horn-
slangej paa stien; som beed hesten i hæ-

10 lene. lMo8.49.17(Chr.VI). vAph.Nath.VL
572. *hist i Lybien, hvor Ørkensandet

|

Er fuldt af Snoge, Piil- og Dobbeltslanger.
CKMolb.DanteJ[.150. Es.34.15(Chr.VI af-
vig.). GJ -gnar, adj. (sj. pile-. Oehl.XXXI.
70). [1.1(8)] {ænyd. pilesnar; jf. -hurtig)
hurtig (snar) som en pil; meget hurtig (i

bevægelse, løb). *piilsnar Vikingsskuden
g3iaer,lng.VSt.82. Pilsnare Firben. 3/io-
rentzen.Midtvejs.(1932).61. || om bevægelse.

20 (de) stolede paa deres Hestes piilsnare
Hurtighed. Engelsi.Forsv.313. en Svale skød
i sin piilsnare Flugt ind i Løvhytten. B^C
And.y1.127. Ved Foraarstid styrter Sne-
vandet i sydende Fald pilsnart ned igen-
nem (flodlejet). ThorLa.MF.15.
Pilsner, en. f'pil'snar] (7iu sj. Pilsener,

især i ssgr., se ndf.). flt. -e ell. d. s. {egl. for-
kortelse af Pilsnerøl, jf. ty. Pilsener bier,

efter byen Pilsen i Bohmen; jf. Bajer 2 samt
30 Hofpilsner) egl. om øl(sort), fabrike-

ret (i et i aaret 1842 grundlagt bryghus)
i byen Pilsen (jf. Det bekendte Pilsener
Øl.Sal.^XIX.159); mocZs. Lagerøl, om min-
dre fyldig, lysere, undergæret øl; ogs.:

en (halv)flaske heraf. Saaby. '^(1904).

Lagerøl og Filsnev. HBegtr.JK.125. der
maa kuns udleveres to Pilsnere pr. Mand
— hvert KvsCter. StormP.P.53. en almin-
delig „Hof -Pilsner" indeholder 3,4 pCt.

40 Alkohol, medens en lys Pilsner indehol-
der 2 pCt. Alkohol, saaledes at 2 „Hof"
(svarer) til 3 lyse Pilsnere. BerlTid.'^^/lo

1934.M.3.sp.4. Pilsner-ol, et. (Pilsener-.

VareL.^854. jf. u. Pilsner), d. s. s. Pilsner.
Meyer.^(1884).
Pil-snog:, en. [1.1(3)] (jf. -slange; zool,

nu sj.) en i Middelhavslandene levende snog,

der ofte angriber mennesker; Zamenes acan-
tistes. BøvP.I.403. -s-od, en. (1. br.) d. s. s.

soPileod. MO. -sonde, en. [1.1(3)] (med.)

pilformet sonde, der i tidligere tid anvendtes
til indtrængning i blæren. Sal.Xyi.376. I.

-spids, en. se Pilespids. IL -spids, adj.

('pile-. HCAnd.Dan.20). [1.1(3)] (især CP;

spids som en pil; meget spids. *Med piil-

spidse Vinger den (o: falken) svæved i det
Høie. Hauch.SD.II.207. Schand.0. 11.249.
-springer, en. (Pi\c-Sal.XVI.547).[l.l(s)]

(jf. Jordhare ; zool.) springmusen Scirtetes ell.

60 Alactaga jaculus. BøvP.1.506. -sta^j^e, en.

se Pileståge. f -stjært, en. [1.1(3), 2.6]

{ænyd. pilstært, spids hale; jf. -rokke o^ Ko-
hale 2.2) Jf j^^Sf'okkearten Trygon pastinaca
ell. sømrokke, Baja clavata. Gram.Nucleus.
1183. vAph.(1759).I.749. -snr, adj. over-

maade, meget sur. Moth.P77. pilsure Sager
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(som umodne Stikkelsbær, Ribs, Hindbær,
EabaTbeTstilke).VortHj.II1.91. -si-nrt, en.

(bornh.) S( d. s. s. Pileurt. PNSkovgaard.
B.38. JTusch.827. Bornh.Samlinger.XI.
(1917).157. -sæk, en. [1. 2.6] (zool) det hos

visse snegle optrædende organ, der' omslutter

kærlighedspilen (2). Boas.Zool*393. -som,
en. [1.1(3)] ('Pile-, CJBerger.Spørsmaaleover
MennesketsFødsel.(l 766).28. Saxtorph.0.32).
(anat.) en i hjernekassens midtlinie mellem
issebenene løbende søm med skarpe (pilespids-

lignende) takker (Sutura sagittalis). Moth.
P81. Panum.293.
Pilt, en. [pil'd] flt. -e. {glda. d. s. (APhS.

IX. 191f. Postil.64), oldn. piltr, jf. finsk

(laaneord) piltti og shetl. pilti, lille gris, pil-

tek, ung torsk (sej); rimeligvis egl. udtr. for
noget smaat, ubetydeligt, ynkværdigt, forag-
teligt; jf. bl. a. bornh. pilt, (lille) dreng, lille

kornstak, stenhob, mindre mærke til fiskered-

skab (OrdbS.), dial pU (Moth.P77. Feilb.),

jy. pilk, no. dial. piil, sv. dial. pille, penis
(til dels spec. hos barn), jy. pilter, lille dreng,

sløv, udygtig person, pilsi, lille person, shetl.

pils(i), pusling, stymper, fynsk piltring,

stymper, stakkel (MDL. OrdbS.), nt. pilt, løse

haar, pilten und palten, laser; jf. ogs. III.

Pille, Pillernyk, Pillik (PUk), II. Pilot samt
gilke, pilre, pilte, piltre; sml. Ganger-,
lokkepilt ofl.; nu poet. ell. dial.) (lille)

dreng; pog. *Hver Pilt, Hver Drenge-
Bam Matros da vilde være. Cit.ca.l710.

(GkS799.2). Oehl.Helge.(1814).5. *Løb ei

Morten Borup fra Plov og Bonde-Hors?
|

Nu tugter han Pilte til lærde Mænd i Aars.
Ing.BSE.VIII.290. *Er skolen for andre
end pilt og pog, | og hvi skal karle dens
bænke sliåe.IIostr.SD.I.321. af den smækre
Pilt var der bleven en lystig underskøn
Yngling, høj og lydefri som et ungt Træ.
JVJen8.TL.91. Esp.258. Feilb. jf: *(jeg)

lærte Intet, uden . .
|
At føre Pilteflok-

ken an i Kiig.Oehl.VIII.176. „Pilte-
streger 1" — sagde Valdemar vred. Jwa'.

VS.I.136.

pilte, V. -ede. {rimeligvis dannet paa
lign. maade som pilke; jf. Pilt og piltre;

dial.) smaaløbe; stikke (af); pille af
(sted), (ofte i forb. m. adv. af olgn.). V80.
(Jyll). MDL. naar (husets frue) var (kørt)
om Hjørnet, piltede det smaa Pigebarn
ofte herover for at købe sig en nymodens
Hom&n. Leop.EB.53. Povl var ikke lang
Tid om at pilte hjem. KlBerntsen.Æ.I.20.
piltre, V. -ede. {af pilte; dial.) d. s. s.

pilte. Grundtv.Snorre.IIL116. VSO.(Jyll.).
MDL. Hvad om vi to Gamle fik os et
Stænk (o: et glas) sammen, medens Un-
gerne piltre af ifoTYeien? JMeyer. Borg-
mesterensDatter. (1890). 92. i Middagens
stærkeste Solbrynde . . maatte han piltre
afsted paa de solrevnede Fødder. Aakj.
VB.42. Skjoldb.A.69. Feilb. OrdbS.(Sjæll.).
pil-tar, adj. (I br.) overmaade, helt tør.

Qjel.T.20. -urt, -vikler, se Pile-urt,
-vikler, -ært, en. se Pilleært.

pim, adj. [pem] {lydord, sml. bimmelim
(sjæll. pimmelimsk. OrdbS.), bims; jarg.,

foræld.) brugt m. meget ubestemt nedsæt, bet,

som udtr. for foragt, misbilligelse olgn.

Vil du nu indrømme mig, at din Hr. Max
er noget for pim (orig.: en samvittigheds-
løs Bandit;. Pont.LP.UI.292.
pimpe, V. [ 'pem&a] -ede. vbs.jf. Pim-

peri, {sv. dial. pimpa, pempa, jf. bornh.
10 pampa i sig, proppe sig (med mad og drikke),

samt SV. pimpla, pimpe, AoZ?. pimpelen; vel

dels til bornh. pampa, mave, sv. dial. pempa,
dels afiydsdannelse til dial. pampe (se u. I.

Pamper;; Jf. Bimpel) 1) f refl.: gøre sig
til gode, fylde sig (især med drikkke);

i smug nyde (en drik). Hånd sidder og
pimper sig med et glafi vin o: sidder og
drikker for sig self. i smug. Moth.P82.
*Jeg pimper mig, og ey med Pimplæ

20 Kilde-safft (o : drik af musernes kilde). Sort.

Poet. 83. Olufs.Jochum ogMaren. (1790). 14.

2) (især dagl.) drikke lidt, men ofte; smaa-
drikke; især: hyppigt ell. som vane
(men i smug) drikke spirituøse drikke;
være drikfældig. Moth.P82. *Her (o:

paa kroen) indtage vi vor Ruus; | Han,
som dertil er for hellig,

|
Pimper hiemme

i sit Ruus. Skuesp.X.16. (han var) endnu
ikke hvad man kalder reent forfalden,

30 men pimpede kun saa smaat. Blich.(1920).
XIX.49. TomKrist.LA.263. || m. obj., der be-

tegner drik. Spanskbitter-Viin,Luttendrank,
og andet, hvoraf et Fruentimmer ('der a^a^-
de visitter) maatte i det mindste pimpe lidt

paa hvert ^teå.Holb.Ep.II.62. *han spi-

ser af Guldfad og pimper i Smug
|
de

fineste franske lÆøvev.Sødb.GD.llo. (bil-

ledl.:) Den, som her altid gik og pimpede
Fornøielsens Kjyderdrik, for at glemme

40 andet Galt. ECAnd. VIII.68.
||

(sj.) m. re-

sultats-obj. *Noah . . pimped sig en Ruus.
Oehl.F.25. \\ i forb. m. adv. Saadan en Did-
rik, pimpe en hel Rubel op.Rørd.H.80.
han bare gik og pimpede Forstanden væk.
B.T.^''hol933.4.sp.l. Pimpe-katrine,
en. se u. Katrine, -kro, en. (nu næppe
br.) smugkro. NRasmussen Søkilde.Bolstens-

husogNakkebølle.(1875-78).70.
Pimpenelle, Pimpenil, en.sePim-

50 pinelle.

t Pimpe-onde, et. {1. led vel et ord
svarende til bornh. pampa, mave (se u. pim-
pe;,* sml. SV. dial. pimpug, frugtsommelig) om
intermitterende undertivssmerter hos frugtsom-
melige mod slutningen af svangerskabet. Bøs-
sel.Jordemoderkunsten.(1754).19. CEMan-
gor.FB.4. Pimper, en. (1. br.) person,

der pimper (2). Oehl.IL114. (jeg er hverken)

en Klodrian, eller en Fyldebøtte, eller en
(^ Pimper. CBernh.XII.118. Pimperi, et.

(dagl.) vbs. til pimpe 2. AndNx.FF.173. Du
husker, at du hverken kan taale at drikke,
eller at jeg vil finde mig i noget Pimperi.
ChrEngelst. Jeg hader dia.(1922).99.

I. Pimpemel(le>, Pimpemille,
en. se Pimpinelle.
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II. Pimpernelle (vAph.(1772).III.

Tode.V.25) ell (især) Pimpernille, en.

rpemftar'nelOa] (sj., spøg., i omdannet form
Pimperlimpimp. Ew.(1914).II.222). {vel sa.

ord som I. Pimpernelle, Pimpemille med
tilknytning til Nille, Pernille; jf.sv.pim-
pernått (Eellquist.EtymO.518.575); nu sj. i

rigsspr., jf.: „Talespr." ieviw.) nedsæt, be-

tegnelse for ell. skældsord til kvinde; især om
uvenlig, knibsk ell. snerpet kvinde. Er 10

det dend Pimpemille, hun sidder i Com-
pagnier, ligesom en Støtte, som har hver-
ken Maal eller Mæle. IIolb.Bars.II.8. sa.

Jean.II.6. *„Herr Jostl — alene her?" —
„Ja Jomfrue Pimpernillel" Æ:w;Y^^^^^-^-Z^.

228. Oversk.Com.lL45. OrdbS.(Falster).
Pimpe-sten, en. se Pimpsten, pim-

pet, adj. [^pembQt] {dannet til 1. led af
Pimpsten; sj.) fuld af smaa hulrum,
celler. Siebenets cellede eller pimpede 20

Deel. Saxtorph.0.112.
Pimpineile , en. [pem&i'næla, ogs.

-'nela] (især dial. Pimpenelle. JTusch.182.
166. KnudPouls.Va.45. Pimpenil. JTusch.
248. — nu 1. br. Pimpernelle. JTusch.182.
VSO. Sal.UIl.185. Pimpemille. vAph.(1759).
FrkJ.Kogeb.178. Pimpernel (se u. bet. b)).

fit. -r. (ænyd. pimpinel(le), pimpenelle; (gen-

nem fr. pimprenelle (oldfr. pimprenele,
pimpernelle^; fra mlat. pimpinella, af ældre 30

pipinella, jf. ty. bibernell(e) samt Biber-
nelle) 3? O (^'^ ^- b^-) kvæsurt, Sangui-
sorba officinalis L. JTusch.217. vAph.Nath.
VI.241. Funke.(1801).II.370. 2) (nul.br.)b i-

bem elle, Foterium sanguisorba L. JTusch.
182. SaUIlI.185. 3) skærmplante af
slægten Fimpinella L.; især om arten

P. saxifraga L. (alm. pimpineile). JTusch.
166. FrkJ.Kogeb.178. \\ hertil: Pimpinelle-
draaber (apot., med.; uddrag af pimpineile- 40

rod. Fanum.512), -rod (fagl.; den officinelle

rodstok af pimpineile. MentzO.Fl.278), -rose

(især bot., gart.; om klitrose (og dyrkede for-
mer heraf), Rosa spinosissima (ell. pimpi-
nellifolia) L., hvis blade minder om pimpi-
nellens. Lange.Flora.756. IIavebrL.^II.307).

4) (dial.) tormentil, Tormentilla erecta L.
JTusch.243(jy.). 5) {efter ew^. pimpernel; sj.)

rød arve, Anagallis arvensis L. Den røde
Pimpernel. bogtitel. 1907. ( overs. afEOrczy. 50

TheScarletFimpernel).
pimple, i;, ['pemftio] -ede. {vel til dial.

pimpe, (om rindende vædske:) klukke, ell. besl.

m. pible; sml. ældre eng. pimpel, om rin-
dende vand: klukke; ikke i rigsspr.) om vand:
risle, klukke olgn.(?). Lavfald (0: lav-

ninger) med pimplende og sivende Vand.
Gjel.GL.448.
pimpse, V. ['pem(b)s8] vbs.-ning. {ty.

bimsen; til 1. led i Pimpsten; j/. pimpet; 60

hat, nu 1. br.) behandle, glatte med pimp-
sten ell. (især) behandle (en hat, hvis luv
er for lang) med sand- ell. smergelpapir
( pimpsepapir ). Ved den efterfølgende
Pimpsning blev Hatten trukket over en
Blok og slebet med Pim^psten. Dengl.By.

1930-31.48.
II

hertil Pimpse-papir (OrdbS.).

Pimp-sten, en. r'pem(b)-] (nu 1. br.

Pimpe-. Moth.P82. JFBergs. G.416. Pap-
arbeideren.(1835).23. Skovrøy.LM.60. — nu
næppe br. i rigsspr. Pimse-. Reiser. IL. 840.
Brunnich.M.li9. FolkLægem.III.84. — nu
næppe br. Bimp(e)-. Hallager.82.131. — nu
Ibr.Bim-. vAph.Nath.L322. Oehl.U.VL27.
SaVXIX.161. Meyer.^). {ænyd.himsten; fra
nt. pimpsteen, ty. bimsstein; jf. ænyd. po-
missten, pumet(sten), oht. pumiz, oeng. pu-
micstan; aflat pumex (gen. pumicis); besl.

m. lat. spuma, skum (se u. I. Fim^; jf. Fod-
sten 1 samt pimpet, pimpse; spee. geol. og

0) stærkt blæret lava (obsidian), der (i

pulveriseret tilstand) anvendes som pudse-,

slibe-, rensemiddel, til fremstilling af slibesten

olgn.; ogs. om stykker heraf. Ltid.l753.363.
de havde travlt med at gnide og berede
et Renskind med Vimpsien.Ing.EF.IV.S.
Uss.AlmGeol.66. Han sleb sine barkede
Krigernæver med Pimpsten for at faa dem
rene. SMich.Gio. 34. dets Træværk var
porøst som Pimpsten. ORung.VS.5. || her-

til: Plmpsten(s)-art (AWHauch.(1799).740),
-blok (Bergs.PP.525), -struktur (SaUXIX.
161), -tuf (OpfB.UIL.123) ofl.; endvidere

(^> T) betegnelser for slibe- ell. rensemidler,

hvortil der er anvendt pimpsten, fx. Pimp-
stens-lærred (o : læn-ed, besat med et lag pul-
veriseret pimpsten.VareL.^775), -papir (o: en
slags sandpapir, smst. jf. Pimpsepapir^,
-saébe (Kaper.).

pin-, i ssgr. ['pi'n-] (jf. dog pinagtig-
(hed)j. af I. Pine (jf. pine-j, se pin-agtig-
(hed), -myrde, -vom

|| {jf. sv. pin-fuU,
-fårsk, -kår, sv. dial. pin-dålig, -elak, -fat-

tin, -omojlig, -såker; se videre u. pine- i

ssgr.; dial. ell. jarg.) m. rent forstærkende
bet: i høj grad; overmaade; meget; fx. pin-
agtbar (Gravl.Væ.l61) og (cigarmager-spr.)

-kymig, -lejfig, -sveldg (OrdbS.). -agtig,
adj. [pin'agcii] (f pine-. Moth.P85). {sml.

ænyd. pinagtelig; jf. pinefuld, pinlig, pin-
som) 1) (nu 1. br. i rigsspr.) som volder (en)
legemlig smerte, legemlige lidelser; smerte-

fuld; pinefuld (1). en Strikke, hvormed
jeg kand hænge mig selv, for at undgaae
en meer piinagtig Død, som jeg har for-

iient. Holb.Abrac.ILl. Skulde det være
piinagtigt koldt, kan Du indenfor Vanterne
bruge Handsker. Blich.(1920).XVIIL.54.
2) som volder (en) aandelig smerte, nager en
ell. (nu især) medfører ubehageligheder, kva-
ler, bringer en i vanskeligheder, forlegenhed:
pinlig (3). en piinagtig Tvivl og Frygt
for det tilkommende. EPontSandhedsKraft.
(1758). 272. denne . . Mangel paa Evne
til at finde Samtalestof blev pinagtig for
Fuldmægtigen selv.Schand.TF.11.87. Stem-
ningen er . . trykket og pinagtig. SigMUll.
B.97. -agtig-hed, en. 1) (nu næppe br.)

til -agtig 1. den Tilstand, de Fordømte
ere udi i Helvede (overgaar) i Piinagtig-
hed . . alt det, vi kand tænke. Ruge.FT.
172. 2) til -agtig 2. Min . . sygelige Ret-
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Pincenez

færdighedsfølelse vaagnede . . med alle

sine PiinagtighedeT. PalMJL.II.418. hun
er inde i Overgangsalderens hele fysiske

og psykiske Vanskelighed og Pinagtighed.
JGeismar.DeEngifte8Lykke.(1930).92.
Pincenez, en. [pæixs(8)'ne, ogs. pei^-]

hest.f. -'en [-"ne-'an]^«. -'er [-'ne-'ar] ell.(fagl.)

d. 8. (fra fr. pincenez, smsat. af pince, imp.

af pincer, klemme (jf. Pincety, og nez,

næse; især fagl. (optiker-spr.) og CO (gldgs.),

ofte som et finere ord end Lorgnet) næse-
klemmer; lorgnet, vi skynder os hjem
med Brevene og Aviserne. Og Mo'er faar

fat i sin Pincenez og Feuilletonen. ^aw^.
SE.33. JacPaludan.TS.19.
Pincet, en. [pen'sæd, peii'sæ«?] (nu

1. br. Pincette. Primon.Lexicon.(1807). 205.
BihlLægJlLlSé. jf. Sal.^XIX.162). flt. -ter.

(fra /V. pincette, til pincer, klemme, knibe;

jf. u. Pincenez; især fagl.) lille tang, hvis

arme fjedrer fra hinanden (brugt til at fatte

om smaating med); fjedertang. *Han sad
og ordned Diamanter

|
Paa rødt Papir med

en F'mcett.Winth.XI.153. Kirurglnstr.5.

Pind, en. [pen'] flt. -e ell. (nu kun dial.)

-er (Holb.Tyb.II.2. Thorsen.73). (ænyd.d.s.,

æda. (flt.) pinnæ i bet. 3.6 (AM.), sen. oldn.

pinni, ew^. pin, mn<. pin(ne); maaske laant

fra lat. pinna, murtinde m. m. (jf. II. Finne^,
sammenblandet m. pinna (penna), fjer (sml.

I. Pen); jf. II. Pen, I. pinde, pindet)

1) lille tyndt stykke træ (sjældnere:

metal, horn osv.), der er af (nogenlunde)
samme tykkelse overalt (især: af (nogenlunde)
cylindrisk form) og undertiden tilspidset i

den ene ende. (af de mange spec. anvendel-
ser er kun de vigtigste fremhævet ndf.). 1.1)

i al alm. (kagerne) legges i en sydhed
Gryde . . indtil det bliver nock, og da
tages disse Stykker op med en spitz Pind
i steden for en Ga.tfe\.Pflug.DP.1102. Her-
rens heele Legeme er intet uden Fyr og
Flamme, saa jeg troer, at, om man dyp-
pede Pinder i Herrens Blod blev de strax
til Svovel-Sticker. Eolb.Tyb. II. 2. hans
spinkle Søn . . kastede Egestammen til-

side, som det havde været en Pind. In^'.

EF.VI.140. der (skete) med Eet et stærkt
Rabalder, ligesom om det svære Lugevin-
due faldt i; det stod i Aftes aabent og
støttet paa Pinåen.Winth.VIII.272. Skø-
derne maa aldrig sættes fast for godt. De
tages med Tørn og Slippestik omkring
den i Fartøjet dertil anbragte Klampe
eller Pind. Bardenfl.Søm.1.158. Hun sysler
videre med at bredsaa Radiser . . og sætte
Pinde til Ævtep\2inteine.PoUhl934.Sønd.
20.sp.4. der spises i Japan og i Kina med
Pinde, i Indien med Fingrene. Til8k.l935.

1.277. 1.2) 07. Flække-, Fyrrepindj om tyndt
(især ved kløvning dannet) brændestykke;
stykke pindebrænde. Jeg vilde med
Glæde (lægge i kakkelovnen), men jeg har
ikke en Pind Brænde (nu alm.: en Pind^.
Bahb.(Skue8p.IX.118). en Gnier . . som
heller sidder og fryser om Vinteren, end
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han lægger et Par Pinde i sin Kakkelovn.
Hauch. VI 1.405. snart skal der ogsaa kø-
bes Pinde og Koks.AndNx.DM.V.l. (I br.)

brugt kolL: det er knap nok, jeg har kun-
net slæbe den Smule Pind hjem fra Sko-
ven. ^er^8.PP.4^5. 1.3) om lille træstykke
ell. -stift, hvormed noget fæstnes.

|| (nu
især dial., jf. dog u. bet. 2.3^ om lille træ-
stykke ell. stang, hvormed dør stænges. *da

10 kommer Jens Fisker til Huset ved Aa. I

Han lirker ved Pind og han letter ved
SlsiSi. Aakj.BS.104. Feilb. jf.: „fare vi frem
med Vold og Brask, kan de fromme Her-
rer slaae Klosterporten til for vor Næse .

.

man maa. Skam, søge Gjestehuus med
Lempe, naar man vil smutte Lov og Pind
forbi." — „Bahl her kan vi blæse ad Kon-
gebud og alle verdslige Lovpinde . . St.

Bents Regel (o: Benedikts regel om mod-
20 tagelse af fremmede) kan ingen Konge

rolske.'' Ing.KE.IL?. sætte (en) pind
for, se u. bet. 2.3.

|| (jf. bet. 2.i; især sko.)

lille træstift ell. pløk, hvormed noget (fx. saal,

hæl i fodtøj; jf. Hæle- (1), Skopind) fæst-
nes. vAph.(1772).III. e.br. 1.4) (jf. Flyve-,
Hønsepindj om lille stang (især: uden
paa fuglekasse (under hullet) ell. i fuglebur),
hvorpaa fugle kan sætte sig (til hvile).

vAph.(1772).III. *hoppe paa tvende Pin-
30 de,

I
Som i Buret den fangne Fugl. PalM.

III. 69. en Sal, hvor der sad en Guld-
fugl paa en Pind og sov. SvGrundtv.FÆ.
11.10. Fleuron:DTN.81. 1.5) om kæp ell.

træstang, der bruges i forsk, lege ell.

øvelser, fx. om hver af stokkene i et kricket-

gærde, gærdepind, hver af de to mærkepæle
i kroket, hver af de to kæppe, der bruges i

spillet „pind'' (se bet. 4=) olgn. (gærdespil-
lerne) var mægtig i Stødet og samlede sig

40 henholdsvis 71 og 61 Points, før de maatte
forlade Pindene. Idrætsbladet. ^Vs 1 934. 11.

sp.l. den spiller, der har været gennem
alle buer og krokeret sine medspillende,
skal gaa til pinds fo; ramme udgangspælen
med kuglen)

\ 1.6) (jf. u. bet. 2.2; foræld.) om
karve-stok (1), -pind. Feilb.BL.172(seu.
Karvestok 1). 1.7) (fagl.) om forsk, dele af
møbler, redskaber, maskiner, (aftrækkeren
paa geværet bestaar) af to Dele: a. Pinden

so eller Stangen . . som fremrager nedenfor
Aftrækkerblikket og regjeres af Fingeren;
b. Flsiden. MilTekn0.7(jf. Aftrækkerpind j.

Stole . .8 Pinde iRyggen, lakeret med Hvid-
lak. PolitiE.Kosterbl. ^Viil924.3.8p.l. Stem-
pel, Pind (s: stempelpind) og Ring (i mo-
torcykel). BerlTid.'Ih1934.M.17.sp.6. II

^den
stang, hvormed den styrende bevæger roret:

rorpind. SøLex.(1808). Sejleren over-
lader Pinden til S.Pol.^^kl930.11.8p.3. i

(^flyvemaskine: BerlIllTid.^Nil935.3. 1.8) om
større naal ell. naallignende redskab (jf. Hat-
tepind^; navnlig (jf. bet. 5; især haandarb.)
om redskaber, hvormed knipling, strikning

olgn. udføres: kniple-, strikkepind olgn. Blich.

EBindstouw.(1842).2. hun blev ved at

strikke med sine store Finde. Bang.L.7.
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(hun) satte sig med en Bindehose der-

oppe. Noget skulde hun ha mellem Hæn-
derne, og naar hun sad paa Højen . . gik
Pindene let. Oravl.E.22.

2) bet. 1 anv. i særlige (faste) forb.; om
hvid pind, se H. hvid 8; ved du et hul,

saa ved han pind dertil, se I. Hul 4.i; (ikke)

lægge to pinde i ell. over kors (for), se

Kors 6.4. 2.1) i forb. være, blive pind (en)
ell. (nu især) en pind til ens ligkiste
(nu sj. kiste. Reenb.1.323. Qrundtv.PS.11.
502. Ing.YSt.126) {ænyd. (det er) pinde
til ligkisten, det er ude med ham (ICalk.V.

661), sml. ty. ein nagel zu jemandes sarg
(sein), eng. Si nail into one's coffin; kister

tillukkedes tidligere med pinde (se bet. l.s),

se Krist.JyF.IV.248. Feilb.; dagl.) være,

blive (medvirkende) aarsag til ens (tidlige)

død; ogs.: (komme til at) volde en meget
bryderi, virke nedbrydende paa en. Udgan-
gen visede, at hun (o: Neros moder) ner-
ved giorde Pind til sin egen Liigkiste,

og at hun havde banet Vey til Thronen
for et rasende Dyr (o: Nero), der ødelagde
hende selv. Holb.Heltind.I.142. *Den Syge
blev da omsider Pinden

|
Til hans Lig-

kiste. Blich.(1920).IV.214. Wied.Kna.148.
jf.i det var din Ærgjærrighed, der var
Pinden til mit Ruin. Meisling.MK.315. 2.2)

i forb. som til pinds ende {ænyd. d.s.; til

bet. 1.6; nu kun dial.) lige til enaen; til det

yderste; til det sidste; helt ud. jeg skal fortelle

dig det til pinds ende. Moth.P83. (de) vil

staae Last og Brast . . med os . . til Pinds
Ende. Grundtv.BrS.104. B:Kaarsb.M.IL156.
CBeimer.NB.54. Halleby.107. Feilb. Høre
en ud til pinds ende (o: høre en helt

ud). Moth.H386.
\\ f til pinds prikke,

m. h. t. betaling: helt ud; til punkt og prikke,

(amtmanden) maatte betale (almuen) til

Pinds Prikke, hvad dennem med U-ret,
var trsitsiget.Slange.ChrIV.205. 2.3) i forb.

s æ tte p inå ell. (nu i rigsspr. især) en pind
for {ænyd. d. s.; til bet. 1.3) egl. (nu ikke i

rigsspr ): stænge (dør). Prahl.BJ.2. *Den
Grav kan Ingen lukke, | For Dør sætte
Pind. Grundtv.SS.II.388. Aa, nu har jeg
glemt at sætte Pind for mit Tørvehus;
det giør jeg ellers hver Aften. SvGrundtv.
FÆ. 11.96. (især dagl.) forhindre; hindre

(jf. Hindrepindj; standse; sætte en stopper

for. „En Far har ogsaa stor Magt over
sin Søn. Han kand jo giøre mig arveløs."
-^ „Ey, det kand man nok sætte en Pind
for". Holb.Abrac.1.7. altsaa dog et Elskovs-
eventyr! . . det skal der dog sættes en
Pind for. Ing.KE.IL32. Wied.Kna.295.jf.:
(han) antog den Stilling, som i Alminde-
lighed er en Pind for al videre Samtale.
CBernh.VI.5. (nu) var der skubbet en
Pind for Yovnø\e\seTi. Carl C Christensen&
AHenriques.Strøget.(1931).159.

\\
(sv. dial.

såtta en pinne for fisken olgn., drikke en
snaps oven paa fisken, sml. nt. 'n Propp(en)
opsetten, slutte maaltidet med brød ell. ost;

jf. bet. 7; nu næppe br.) i forb. som sætte

pind for ladedør ('Mo</i.P85^e^Z. maden,
slutte maaltidet med smørrebrød olgn. *Vi med
en Kavring, Smør og Ost, |

Vel skulle Pin-
den sætte Meenb.1.59. Cit.ca.l730.(Kirkehist

Saml5R.III.809; se u. I. Ost 2.2 slutn.). 2.4)

i forb. som ryge af pinden, rive en af
pinden, egl. (til bet. 1.4j m. h. t. fugl, der
nar sat sig til ro paa sin nind. *En Ravn
indslumrer og af Pinden aratter. Rein.ND.

10 199. (dagl.) i videre anv.: miste sin stilling,

position ell. blive ruineret olgn. (henholdsvis

:

bevirke, være skyld i, at en mister sin stil-

ling, position ell. ruineres). De havde til-

tænkt mig et varmt Bad (o: ved min dis-

putats) og var sikre paa at rive mig af

PmåeTi.Tauber.Daab.108. *Man kaldte hen-
de (o: en feteret danserinde) Verdens før-

ste Qvinde,
|
Hvorved man Eva reent af

Pinden iev.PalM.1.45. For Resten gjorde
20 B. Indtryk af selv snart at ville ryge af

Pinden. Kredit har han nok ikke mere
noget af, saa vidt jeg har kunnet snuse
op. Bergstrøm.MD. 46. en Dag satte de
sagtens Priserne stærkt ned over det hele
for at faa ham vippet af Vinåen. AndNx.
PE.IV.170. jf: (jeg er) angst for, hvordan
det vil gaa, naar jeg engang . . er røget
af Pinden (o: død).Na1han8.HD.IV.267.
2.5) i talem. slaa mig nu ihjel og be-

30 grav mig (ell. grav mig neå) med en
pin dl ell. slaa mig ihjel med en pind og
begrav mig med en stikke (Mau.7478),
(nu 1. br.) brugt som (spøg.) udtr. for
overraskelse, forbavselse. Biehl.DQ.II1.115.
CBernh.IX.186. 2.6) i særlige forb. m. præp.
paa.

|]
paa en pind. 1. {maaske egl. til

bet. 1.6; sml. no. hvor mange er vi paa en
pind o: egentlig (talt); nu kun dial.) nøje;

paa en prik. *Hvad Løvens Magt ey kand,
40 skal Revens List forøve;

|
O slige Ren-

ker veed den Diævel paa en Pind. Clitau.

IR.39. det er en par paa en pind (o: de
er lige gode). Feilb. 2. (dagl.) brugt som spøg.

(intetsigende) tilføjelse til verslinie olgn. Den-
gang jeg drog af Sted — paa en Pind —
min Pige vilde med — paa en Pind.
GJørgensen.3xl2.(1933).57. jf. FolketsSang
B.648f.\\iforb. figen, slik paa en pind,
(jf. Nasse- (1), Slikkepindj om slikklump

50 (henholdsvis figen, overtrukket med slik) med
en pind i (til at holde paa). Her købtes „Slik
paa en F'må'*.FrNygaard.SF.51. Tidens
Kvinder. ^^Iixl925. 21. sp. 2. || staa (nu kun
(1. br.) spøg. sidde. Moth.S163. PoVliol907.
4. — nu sj. være. ChrBorup.PM.482. Kierk.
XII1.43) paa pinde (sj. (vel ved indvirk-
ning fra staa som paa naale, se u. Naal

1.2J staa som paa pinde. Ploug.1.314. JP
Jac.I.141) {maaske egl. til bet. 1.4) være rede,

60 parat (især: til at hjælpe ell. betjene); be-

tjene omhyggeligt; give agt paa ens mindste
vink; være til ens disposition (nu især i forb.

m. præp. for til angivelse af den person, der

opvartes osv.); tidligere ogs.: være paa sin

rette plads; være i orden. *Hendes Huus . .1

Hvor alting propert var, hvor alting stod

63'
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paa Pinde. Tychon. Vers. 161. saasom en
Mand ikke staaer strax paa Pinde for

hende, blir hun saa ond som Peber. Holb.

Stu.III.l. (store herrer) vil, at Alting skal

staa dem paa Pinde; Det maa være Dag
eller Nat . . saa snart de vincker, saa skal

man flyve. KomGrønneg.I.ldo. Lykken selv

staaer paa Pinde for hende. Kierk.X.328.

Han kunde lide at blive taget Hensyn til

og staaet paa Pinde for. EErichs.Den sidste

Nattevagt.(1930).7. jf.: al den Virksom-
hed, Opmærksomhed og Paapindestaa-
enhed, som hører til at opvarte en Ca-
valeer comme il fsiutRudBay.EP.II.8. 2.7)

(saa) stiv som en pind, (j/. pindestiv;

dagl.) ganske stiv; spec. i udtr. for at sidde,

staa med stiv holdning, ubevægeligt ell. util-

nærmeligt, „tilknappet". Hånd gåer stif

som en pind. Moth.S804. en gammel, me-
get snørt Jomfru, stiv som en Find.HC
And.XI.Ul. De stod i Vand til Halsen,
og . . jeg optøede Dem ved min Barm,
da De var saa stiv som en Pind. PalM.IL.
11.743.

il
saa stiv ell. ret som en pind

i en kolort (Aakj.FDD.59), lort (Feilb.),

mokke (VSO.), (dial.) stiv (og stolt) af
holdning. 2.8) i forb. have en pind i li-

vet olgn., have en meget stiv holdning; have
et kosteskaft i ryggen. S&B. en pæn æl-

dre Herre . . med en Holdning som var
en Pind stukket gennem hans Rygrad.
PoU^lxol93é.Sønd.l5.sp.2.

3) om hvad der minder om ell. sam-
menlignes med en pind (1). 3.1) (dagl.,

oftest nedsæt.) i al alm., om hvad der er

tyndt (og ligner en pind). De fleste af Fi-

gurerne (paa et maleri i raadhuset i L'6-

wen) har føjet sig efter det smalle og høje
Format til nogle ganske besynderligt stive

og tynde opretstaaende Pinde. KMads.HM.
62. mine Arme, de er tynde . . noget saa
tynde, nogle rigtige Pinde er de. Jørgen
Niels.KB.22. Feilb.(u. pind 5 slutn.). om
person (jf. bet. 8.7 j; *Den fjerde Dag var
han en Pind, \ Ham kunde blæse om en
'Vind.Bastian.Nr.S.å. det er en rigtig Pind.
S&B.\^ (spøg., nedsæt.) om spadserestok, jf.:
(skuespilleren) skreg: „Min Stok I", da den
skinsyge Ægtemand . . har knækket hans
Spadserepind.AHenriques. GA.12.

| j
(fagl.)

om knaphulsbaand. OrdbS. 3.2) (jf. Hø-,
Kvalmepind; dagl.) spøg. ell. nedsæt, om
cigar. Wied.BSt.126. „Sæt dig ned. Spille-
mand, og tag en Pind I" Komponist Pram
satte sig ned . . og tændte en Cigar. And
Nx.TJ.45. NJeppesen. DS. 134. 3.^ i forb.
vandrende pinde, (^7. vandrende blad
u. I. Blad 1.1; zool.) om insekter af familien
Phasmidæ, „spøgelser'^ (der ligner pinde).
Brehm.DL.III.469. JVJens.M.1.27. 3.4)

(dagl.) spøg. ell.nedsæt. om stykke tømmer.
Lad Fanden tage de Par Pinde, tænkte
Agenten. Og det var dog det meste af
en Skibsladning (o: tømmer) fra Finland.
Rønberg. GK.44.

\\
(dial.) om tømmer, der

stjæles i skov, ell. om tømmer og andet stran-

dingsgods, der findes (stjæles) paa stranden.
Blich.(1920).XKI1I.116. et Anker Bræn-
deviin, „en lille Pind", som her (o: i Vest-

jylland) Strandingsgods kaldes. HC^wd.JJ.
123. Feilb.BL. 12. 3.5) ^ om de jetons,
(egl.: svovl-, tændstikker), der bruges i spil

(især: i Vhombre), med undtagelse af de høje-

ste (guiderne). S&B. 3.6) om pig ell. an-
det fremstikkende, fremstaaende hos

10 dyr ell. planter
j|
(nu næppe br.) om pig,

torn olgn. Moth.P82. Man sanke sig . . fra
den Tid, de begynder at faae Pinne, en
Portion grønne Tidsler. Fleischer.AK. 195.
om pindsvinets pigge: Helt.Poet.28. Bagges.
V.222. Winth.IV.235.

|| (jf.l.Pen 1; nu
kun dial.) om frembrydende fjer; især

(jf. Blodpindj om de frembrydende fjer,

der paa slagtet fjerkræ er fulde af blod og
maa pilles af. Moth.P82. Euusholdn.(1799j.

20 IIL49. OrdbS.(Fyn,Sjæll.). æde med
pind og skind, (nu næppe br.) æde rub
og stub, med hud og haar. hånd åd det op
med pind og skind. Moih.S309. Nysted.
Rhetor.51. || om tynd (haar)fletning olgn.

(de tre gamle koner) havde alle tre faaet
Kapperne af, og sad nu hver paa sin Stol
med Haarnaalene i Munden og flettede
„Pindene" for NsLtten.Wied.Fæd.23. jf : for-

slidte og forasede Hunræve . . med Pinde
30 til Haler i Stedet for deres før saa tykke,

buskede Lunter. Fleuron.DTN.25. 3.7) (jf.
u. bet. 2.7 og 8.1 samt holl. een gierige pin
olgn.) brugt som nedsæt, personbetegnelse:

fyr; rad; dels (sj. i rigsspr.) i (mer ell.

mindre fast) forb. m. attrib. adj. Hos Prof. S.

har jeg været; det er en underlig tør Pind;
han seer saa pedantisk nd. Heib.U7igd.142.
en arrig Find.MDL.(jy.). saa kan du kom-
me i Apotekerlære hos Onkel Hans. Det

40 er jo ogsaa Videnskab, sære Pind. JacPa-
ludan.E V.49. dels som sidste led af ssgr., se

fx. Drille- (2), Drøse-, Frossen-, Glo-, Gnav-,
Gnie-, Kræsen-, Nærig-, Vissenpind.

4) (jf. 1. Nipsj navn paa en (børne)-
leg, hvortil der hyppigst anvendes en min-
dre pind, der lægges over to paa kant stillede

mursten, og en større pind, hvormed den lille

slaas ell. vippes ud til modstanderen; i forb.

spille ell. (dial.) slaa (Feilb.) ell. (sj.)

solege (TR.nr.18.25) pind. *at spille Skor-
steen,

|
Nærmest til Væg, Klink, Pind og

So i Hullet.0eRA.95. Schand.TF.1.44. DSt.

1920.126f. SjællBond.l8L
\\

(dial.) om en
slags tagfat, hvori fangeren, naar han be-

rører en af deltagerne, siger „pind"! (hvor-

efter den berørte ikke maa flytte sig af ste-

det). FrGrundtv.LK.199. OrdbS.(Sjæll.).

5) (til bet. 1.8; haandarb.) om den enkelte

række masker i strikkearbejdets b7'edde; i

60 hækling om en række masker af en særlig

art. Sal.XL150. (hæl paa strømper) strik-

kes . . frem og tilbage, først med en ret

og saa med en vrang Pind.VortHj.IIIl.
110. al Hækling bestaar af Luftmasker, fa-

ste Masker og Pinde, smst.116. fast pind,
se u. I. fast 2.1.
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6) (gldg8.)iforh. øl (MKorch. Godtfolk.II.
(1924). 91. HuUaLutk.Degnen8Bu8.(1929).
12. Feilb.), gammel(t)øi (se Gammeløl),
gammelt øl (HCAnd.VI.309. Skovrøy.
Fort.36. CReimer.NB.201. PoUV^WSlA.
8p.5) med en pind i, (gammelt) øl, hvori

der er kommet 8ukker (sirup) og som regel

ogs. brændevin (rom) (egl. serveret med en
pind til at omrøre sukkeret med).

7) (til bet. 2.8 slutn.; i rigsspr. kun i ssg.

Ostepind) om smørrebrød, „koldt bord",
hvormed et maaltid afsluttes. Med Sla-

get 7 stod en suffisant og veltillavet Ret
paa Bordet, med Supplementer af den
gode jydske Pind: fineste Smør, Ost, Pøl-
se etc. TMørch.MitLevnet.II.(1831).18.
Pind-, i ssgr. ["pen-] af Pind (1) (jf.

Pinde-^; undertiden veksler Pind- og Pinde-,
se u. pinde-agtig, -bor, -brænde, -hammer,
-mand, -slæde, -spil, -stiv, -værk, -ærme
samt u. Pind-bolt, -hose. -agtig^, adj. se

pindeagtig. -bolt, en. (i &e^. 2 o^s. Pinde-.
OrdbS.). 1) (foræld.) bolt med et hul i

den ene ende til at stikke en pind, stift igen-

nem. Funch.MarO.1.60. 2) bolt med gevind
i begge ender; tapskrue. VærktMask.48. -bo-
re, -brænde, se Pinde-bor, -brænde.

I. pinde, v. ['pena] -ede. vbs. -ing (Sko-
magb.40. jf. u. af-, oppinde^, jf. Pinderi.

{ænyd. d.s., sv. pinna, no. pinne, jf. eng. pin;
afl. af Pind; sml. pindet)

1) fæste, fastgøre v. hj. af pinde (1)
ell. sætte, slaa pinde i noget. I.l) (dial.)

i al olm. Moth.PSS. pinde en Rive, pinde
en Vognfading.F50. Feilb. OrdbS.(Fyn).
1.2) (dial.) stænge (dør) v.hj. af en pind
(1.3). en Vinteraften . . naar Dørene er
pindede. Aakj.BT.50. *Vor Degn vil flyt-

te;
|
om lidt saa pinder han her sin Hytte

|

og gaar sin Yei.sa.SV.I.159. Feilb. 1.3)

(jf. oppinde 2; sko.) slaa skopinde i; fæste
V. hj. af skopinde; pløkke. VSO. Støvlen
pindes nu paa begge Sider, omtrent hvor
Gelænget begynder, med en Skopirid i

hver Side. Skomagb.38. U4) (dial.) anbringe
(pølse)pinde i pølsernes ende. (hun) pindede
Følser. JVJens.IV.102.

2) kløve (brænde) i smaa stykker, pin-
de (1.2); hugge (op) til pindebrænde;
især i forb. pindebrænde. *En Stabel pin-
det Fyrrebrænde. ChrBorup.PM.303. (en)
Kone stod udenfor ved Gavlen og pin-
dede Kvas. Pont.SM.9. NJeppesen.P.138.

3) (til Pind 1.8; dial.) strikke. Feilb.

4) (til Pind 3.6; dial.) i pass., om fjerene
hos fugleunger: begynde at bryde gen-
nem huden. Hornemann.HF.82. Esp.462.
466.

5) i forb. m. adv. (sml. afpinde j. 5.1) i

/"orft. pinde op. 1. ('/a.^Z.^ d.s. s. oppinde 1.

Pol.^liol919.12.8p.3. FagOSnedk. 2. (sko.)

d. s. s. oppinde 2. VSO. lave Sko paa Ma-
skine — skære til og pinde op, binneje,
sy Saal paa og silting. AndNx.PE.II.201.
Feilb. 3. (l.br.) ophugge, opskære til pinde,
poplerne) pindes op til Tændstikker. J

F

Jens.A.II.147. 5.2) i /br6. pinde sammen.
1. (fagl.) samle (forsk, dele til et hele) v. hj.

af pinde. Moth.P82. Haandgern.84. 2. (mods.
pinde ud 2; l.br.) samle, sammensætte pinde
til et hele; billedl., m.h.t. smaating, detailler.

at være Menneske er noget Andet end
Aar ud og Aar ind at pinde Noget sam-
men til et System. Kierk. VII.260. 5.3) (til

Pind 1.8; jf. tilpinde^ i forb. pinde til,

10 spec. (dial.): slaa ligkistelaaget fast v. hj. af
pinde. Krist.JyF.IV.248. AarbFrborg.1918.
94. 5.4) i forb. pinde ud (jf. udpinde).
1. ophugge til pinde; pinde (2). Ew.(1914).
11.338. E. var ivrig beskæftiget med at

pinde Brænde ud. Wied.LO.22. 2. billedl:

dele, udstykke i smaa partier, den store

Landliggersværm fra Hovedstaden . . har
tilegnet sig de fleste sjællandske Natur-
skønheder og pindet Jorden ud i Villa-

20 grunde. Pont.EK. 115. Sin polyhistoriske
V iden pindede ( Wadskiær) ud i et spræng-
lærd Noteapparat til sine Yers. Paludan.
Danm.Litt. t Holbergtiden.(1913).86.

II. pinde, interj. se pinedød.
Pinde-, i ssgr. (jf. Pind-j især af Pind (1)

(sml. dog Pinde-bor, -hammer, -maskine 2,

-tang, -ærme); fx. (foruden de ndf. an-

førte) forsk, betegnelser for, hvad der er lavet

af pinde og (ell.) er spinkelt, usolidt (jf.
30 Pindeværk), som Pinde -bro (Aakj.VF.

176), -bur (CMøll.PF.365), -gitter (HCAnd.
VI.163), -gærde (Ing.EF.XII1.180), -mur
(HCAnd. III. 234), -seng (TroelsL.L.58),
-villa (HomoS.GL.73). -aal, en. (jf. sv.

dial. ålpinne og Pind 3.1 ; især dial.) lille

aal (der tages ved stangning). Landhuus-
hold.1811.166. Krøyer.III.644. OrdbS.(sjæll).
-agtig:, adj.(og8.i^\nå'. Moth.P83. jf.VSO.).
(1. br.) som ligner en pind; ogs.: som er spin-

40 kel, lig7ier pindeværk. Dette Huus er pinde-
agtig hygget. VSO. Havrerod . . lange,
graagule, pindeagtige Frø. HavebrL.^I.390.
-baad, en. (jf. -bygget) ^ klinkbygget
baad, samlet med trænagler. Fiskeriredsk.

(1872).6. -bolt, en. se Pindbolt. -bor,
et. ('tPindbore. vAph.(1772).lII). (jf.l.pm-
de l.s; nu kun dial.) bor ell. syl (spec: sko-

magersyl, pløksyl), hvormed der bores, stikkes

hul til pinde (l.s). Larsen. Feilb. -bræn-
50 de, et. (nu ikke irigsspr.P\nd:vAph.(1764)).

brænde, der er kløvet til (smaa)pinde; ogs.

om knippel(brænde), udsælge Pindebrænde.
VSO. *Gjærdestave blev de tre (o: af
bøgetræets grene),

|
Men de ni, o bittre

Veel
I
De fik dog den værste Ende,

|

De blev kun til Pindebrænde 1 HCAnd.SS.
XII.97. Petrine stjæler af Kammerraadens
Pindebrænde og kommer det i vores Kak-
kelovnl FritzJurg.nr.2. LandbO.111.137. \\

60 billedl.; dels (nu især i forb. som hugge, slaa

til pindebrænde) i udtr. for at knuse, slaa

itu, i stumper og stykker, lave Pindebrænde
(slaa noget itu, navnlig et Aeroplan). ScheU
ler.MarO. Skal (fregatten) Jylland .. hugges
til Findehrænde? Pol.^^/9l925.7.sp.5. dels

(især i forb. hugge pindebrænde) i udtr.



843 pinAehjgset pindet 844

for at beskæftige sig med, opholde sig ved

smaating, petitesser, være pindehugger (2).

MauJ.439f. De, som gik der Dag ud og
Dag ind i Dogmatikkens Trædemølle eller

huggede Exegesens Pindebrænde. Studen-

terbogen.(1896).286. Gadeordh? -bygget,
part. adj. (jf. -baad^ A, om baad: klinkbygget

og samlet med trænagler. MO. -hammer,
en. (ogs. Pind; vAph.(1764). MO. jf.VSO.).

(jf. I. pinde 1.3; nu næppe br.) hammer til

at slaa pinde (spec: skopinde) i med. VSO.
-hose, en. se Pindhose. -hngge, v.

(1. br.) 1) hugge til pindebrænde, i stumper
og stykker. Enten skal vi have (skuden) i

Havn, eller Søen skal pindehugge den.
AndNx.MS.61. 2) billedl.i opholde sig ved

smaating; drive pindehuggeri. Jernbaneman-
densJul.1920.18. \\ især i part. pindehug-
ge nde, brugt som adj. Hvor var hin
(debat) trælsom, pindehuggende, kedsom-
melig. Egeberg.P.5. en pindehuggende Lit-

teratursnager. KBokkenh. (NatTid.^'U1928.
M.9.sp.3). -hugger, en. 1) (nu næppe br.)

person, der hugger (og sælger) pindebrænde.
MO. Bøgh.IL100. 2) (l.br.) billedl: per-
son, der beskæftiger sig med, opholder sig

ved smaating, detailler, kløver ord olgn. Hø-
rup.I.211. D&H. -hnggeri, et. (jf. -kløv-
ningj 1) (nu næppe br.) det at være pinde-
hugger (1), fremstille pindebrænde. Both.
Kulsvierne.(1868).25. jf. bet. 2: den Om-
kalfatring, som senere har rammet næsten
alle større Bygninger i vor nivellerende
Tid, der stræber efter at faae Alt lige —
lige smaaligt og lige slet — og uden Over-
drivelse kan kaldes et sandt Pindehug-
geri. CBernh.XI.376. 2) billedl: det at give

sig af med, opholde sig ved smaating, peti-

tesser, kløve ord olgn.; det at være pinde-
hugger (2). Dagbl.^Vi^l872.1.sp.2. Grundig-
heden var dreven til Smaalighed, til pedan-
tisk Pindehuggeri.i2ic;iPe<.iCtw^o/Jf887;.50.
EHenrichs.MF.il. 153. -hus, et. 1) (nu
1. br.) hus af spinkelt tømmer; daarligt, uso-
lidt hus, som let styrter sammen. Ew.(191é).
11.214. billedl: Ploug.1.319. du maa være
gaaet i Baglaas et eller andet Sted. Er
det Religionen, min Dreng? . . det er uro-
lige Tider vi lever i, og der er Pindehuse
nok som styrter s2imm%n.PEBenzon.H.76.
2) (jf. Hus 13; nu næppe br.) foderal, hyl-
ster til strikkepinde olgn. VSO. MO. -kar-
re, en. (jf. -vogn; sj.). *i den høie Pinde-
karre

I
Som i et Fuglebuur, man saae

|

Den engelske 'Da.me.Winth.VI.78. -klav-
ning, en. (I br.) d. s. s. -huggeri || d. s. s.

-huggeri 2. *Læg, Lærde, paa jer Vægt
hans (o: Garibaldis) Ridderfærd —

|
den

er nu snart for Pindekløvning glemt.
Drachm.DS.3. -kompas, et. ^ (især
foræld.) et slags kompas, som paa hver kom-
passtreg har 5-8 huller, hvori der kan an-
bringes pinde (brugt til angivelse af den
tilbagelagte distance paa den paagældende
kurs). VSO. Harboe. MarO. Den gi By.
1930-31.113. -l'hombre, en. (jf. Pind

3.6; nu næppe br.) ^ Vhombre, hvor man
kun spiller om pinde (tændstikker) og ikke

om penge. „Vi spiller ikke om Svovlstik-
ker," svarte jeg: det var Skilling, 96,
Krøllen til Beten; det var just ingen Pin-
delombre. Blich.(1920).XILl80. -mand,
en. (ogs. Pind-. Moth.P82. KancProm.^h
1790. Feilb.IV.320). (nu kun dial) vogn-
ell landmand, der (kun) ejer en pindevogn;

10 ogs. i al alm. om smaamand. VSO. y,Seg
synes, Du skulde tage det (o: en ganske
lille gaard); det passer jo ogsaa godt efter
dine Penge." „Nei, gu' gjør jeg eil saa
skulde jeg jo kjøre i Lenspænder ligesom
andre Pindemænd." Ant Niels. FL. II. 121.
GravlKongTjod.(1921).31. Feilb.II.827(u.
pindeegnj. -maskine, en. 1) (fagl) ren-

semaskine, der skiller stængelstykkerne („pin-
dene") fra de veludviklede frø og frugtstande

20 (af runkelroer). LandbO.IV.44. 2) (jf. 1.

pinde 1.3; sko.) ma8ki7ie til oppinding af
skotøj. Den glBy.1928-29.99.
Pinder, en. flt. -e. (jf. Oppinder; til

I. pinde 1.3; sko.) arbejder, der pinder fodtøj
ell. passer en pindemaskine (2). Larsen. Dag
Nyh.^Vil912.B.4.sp.L Pinderi, et. 1) (til

I. pinde 1.3; sko.) det at pinde fodtøj; en pin-
ders arbejde; ogs.: afdeling paa skotøjsfabrik,

hvor dette (og andre forberedende) arbejder
30 foregaar. Rigsdagst.A.1921/22.2823. 2) (til

Pind 1; dial.) om spinkelt bygningstømmer
olgn.; pindeværk. Feilb.

Pinde-skrue, en. (^, sj.) d. s. s. -bolt.

Larsen, -slæde, en. CPind-. vAph.(1764).
616). (l.br.) slæde af tynde tremmer; spinkel,

skrøbelig slæde, en knagende Pindeslæde,
læsset med Trækul. Rist.FT.5. -spil, et.

(ogs. Pind-^. 1) (1. br. i rigsspr.) om forsk,

spil med pinde, fx. om spil (som „daldøs",

4p se DSt.1927.97f.), hvori det gælder om efter

visse regler at anbringe pinde i hullerne paa
en brik ell. et bræt, ell om spil (som skrab-

næsespil) med en række forskelligt formede
pinde, der er kastet ud paa bordet, og som
skal opsamles en efter en, uden at de andre
derved bevæges. VSO. MO. (i værtshuset)

sad der andre Arbejdere, der drak Snaps
og 01 og spillede Pinåespil. AndNx.S.64.
2) om legen pind (4). S&B. D&H. Pind-:

50 Cit. 1849. ( CDaugaard. Biskop Daugaard. I.

(1896).41). DSt.1920.126. JVJens.RT.18.
-stiv, adj. ('pind-, OrdbS.(sjæll)). (sj. i rigs-

spr.) stiv som en pind (se u. Pind 2.7 j. et

nederlandsk paavirket Billede fra det 15de
Aarhundrede . . med pindestive Figurer.
KMads. (KunstmusA. 1920. 114). sa.Skagens

Malere.(1929).4. -stol, en. (især dial) stol

(ogs.: agestol) af pindeværk; spinkel skrøbe-

lig stol Foersom.Overs. af Shakespeare.IIl2.
60 (1815).81. CReimer.NB.63L OrdbS.(Sjæll).

pindet, adj. ['pena^J {jf. bornh. pijn-

nuer (OrdbS.),' nt. pinnig; afl. af Pind)

!) (I br. i rigsspr.) som ligner en pind, er

stiv som en pind, ell som er lavet af pinde,

ligner pindeværk olgn.; ogs.: spinkel; lille;

ussel Hestens . . Feil . . Halen . . pindet.
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Viborg&Neerg.HB.72. *Bohavet (er) skram-
met og pnået.JVihe.Slaaen.(1927).2S.
Feilb. 2) (jf. dunepenned u. I. Pen 1 ; dial)

om fjerkræ: fuld afpinde (3.6). pinded unge.
Moth.PSS. OrdhS.(Fyn,Sjæll). 3) (især

dial.) om person: stiv; træet; gnaven; tvær;

ubøjelig; stædig. QBehrend.Én Synderinde.
(1901).94. Feilb.

Pinde-tang, en. (jf.l.mnde l.s; sko.)

tang, hvormed læderet fastholdes ved pinding.
Skomagb.18. -vogn, en. (jf. -karre, -mand
samt Fjællevogn; især nedsæt.) vogn, hvis

sider er tremmeværk; vogn af tynde fjæle,

pindeværk. *For Pinde-vogn hånd fick

Karreet. Sort.PSkan.25. Bøndernes Pinde-
vogne . . bragte Tørv eller Levnetsmidler
til Staden. Davids.KK.22. Gravl.KongTjod.
(1921).5. -værlt, et. (nu ikke i rigsspr.

Pind: JJuel.425. PhBDam.FI.181). (ænyd.
d.s. (Bording.II.50); dagl.) hvad der er lavet

af ell. synes lavet af pinde; spinkelt, skrøbeligt

træværk, -arbejde; spinkel, usolid ting (fx.
møbel, bygning). Bagges.V.117. Pindeværket
i en Vognfading. VSO. hans Kone . . var
et sandt Pindeværk, fiin og spinkel. J?C
And IV.93. Bjælker og Planker . . reves
op som bare Pindeværk. Pow<.LP. 17. i^.
(baaden) er da for Resten ogsaa mere
værd end det Pindeværk til Hus. ErlKrist.

K.144. -væv, et. (bygn.) om maatter af
tynde trælister, brugt (i st. f. rør) til beklæd-

ning af skillevægge olgn. Gnudtzm.Busb.94.
-ærme, et. fPind-. FortNut.Y.41. Feilb.).

(til Pind 1.8 (ell. I. pinde 3j; dial.) uldent,

strikket ærme. Dodt.R.305. AarbFrborg.
1920.94.

t Pind-fiislc, en.^d.s.s. Pindsvinefisk.
Cuvier.Dyrhist.1.353. -gris, en. (især dial.)

pindsvinets unge; ogs.: pindsvin. MøllH.IV.
573. Larsen. OrdbS.(Ærø). jf. Feilb.(u.

Pinds gris;, -hammer, en. se Pinde-
hammer, t -Iiat, en. 1) (jf. Pind 3.i/

Pindhat . . Er en liden hat. Moth.P82. 2)

(jf. -svampj t pigsvamp, Hydnum L. Fun-
ke.(1801).II.545. -liose, en. (i bet.l ogs.

Pinde-. Skovrøy. Fort. 164. Feilb.). 1) (til

Pind 1.8 (ell. l.mnåe S); dial.) tyk, strikket

strømpe. Moth.F82. Hu, hvor det blæser,
peb Skrædderen. Det er godt, jeg har
Pindehoser paa i Aiten. Skovrøy.Fort.164.

jf. (som tilnavn): Jens Pind - Hose. 7fom
Grønneg.1.102. i talem. olgn.: Raat Læder
og Pindhoser lade sig altid strække. F^SO.
III.L15. Kender I ikke Blæseormen (o:

et giftspyende uhyre; jf II. Eve 2) — den
maa I vogte jer for I Den kan blæse igen-
nem syv Kirkemure men ikke gennem en
Findehose. Skovrøy.Fort.165. jf. MDL.43.
Feilb. 1. 95. 2) (jf sv. pinnhosor; vet. ell.

dial.) om en art muk, hvorunder der danner
sig en fedtet masse, der klæber haarene sam-
men til strittende totter (som minder om pin-
de), og hvorved der dannes en fortykkelse af
benet, Elephantiasis (7/"- Elefantben 3/ Moth.
P82. Hestens Pindhose er smittende. 7i-
borg. ( Veterinair-SelskabetsSkrifter.II.(1813).

129). LandbO.III.803. Feilb. OrdbS.(Sjæll.).

II
(nu næppe br.) i fit.: Sort.EG.21. -iinnd,

en. (dial.) om pindsvin, der til forskel fra de
alm.pindsvin har bred snude og anses for uspi-

selige. Sal.XIV.341. AchtonFriis.DØ.I.2b7
(Lyø). Feilb. -hængsel, et. ("Pin-. Værkt.

51). (efter eng. pin-hinge; snedk.) en slags

skjult hængsel, der indsættes i døre til bogskabe,

buffeter olgn. MO. FagOSnedk. -mager,
10 adj. (nu sj.) meget mager; tynd som en pind;

radmager. Moth.P83. han var saa pind-
mager, saa rynket om Mund og 0ine.fiC
And.V1.317. -mand, en. se Pindemand.
Pindnalc, en. se Pastinak.
Pind-slæde, en. se Pindeslæde, -so,

en. (ænyd. d.s.; især dial.) pindsvinets hun;
ogs. i al alm. om pindsvin. Moth.P83. Ræ-
ven, den Storsvindler . . forstaar at grynte
saa troværdigt som nogen Pind so. AndNx.

20 JJH.146. Pindsoen er et intelligent, me-
get forsigtigt, ret snu Dyr. Hun gaar kun
ugerne ud om Dagen. HKaarsb.M. 11.28.

Thorsen.164. Feilb. FrGrundtv.LK.158.
CReimer.NB.633. -spil, -stiv, se Pinde-
spil, -stiv. -svamp, en. (nu næppe br.)

d. s. s. -hat 2. Hornemann.OP.940.
Pind-svin, et. {glda. pin(d)swin (5Mos.

14.7(GldaBib.). Mand. 188); til Pind 3.6;

jf. (om gnaverpindsvin, Hystrix) ty. stachel-
30 schwein og ew^. porcupi'ne, /V. porc-épic,

egl.: pigget svin; sml.Igel samt Pind-gris,
-hund, -so) 1) insektædende pattedyr af fami-
lien Erinaceidæ; især omErinaceus europæus,
hvis snude minder om en grisetryne, og hvis

ryg og sider er beklædt med pigge; ogs. (især

i ssgr.) om andre dyr, der minder herom (jf.
Gnaver-, Hule-, Klatre-, Myre-, Søpind-
svin samt: Almindeligt Pindsviin (d: hule-

pindsvin, Hystrix cristata). Cuvier.Dyrhist.

^1.135). 3Mos.ll. 30(1931 afvig.). *Pind-
svinet . . reiser sine Pile | Forfærd ved
mindste Ljd.Oehl.NG.103. *(jeg) tirrede
det arrige Pindsviin, saa

|
Det ruUed sig

i Kreds, til Stik beredt. HaucLDV.11.145.

DanmPattedyr.lOO.
\\ (jf. bet. 2) i sammen-

ligninger. *Åf saadant Syn Peer Paars sig

icke nedslaa lod,
|
Skiønt Haar paa Hove-

det som paa et Pinsviin stod. Holb.Paars.
215. Jeg sagde imorges til ham, at han

50 skulde barbere sig . . hans Ansigt seer jo

ud som et Pindsviin. CBernh.NF.III.275.
han var stiv og tillukket paa Arbejdsplad-
sen — ret som et sammenrullet Pindsvin.
CFMortens.EF.29. talem. (nu næppe br):
liden mand er ikke pindsvin ('fordi han er
liden olgn.). Mau.5540. Moth.P85. Vel er

jeg kun en fattig Mand; men „Liden Mand
er derfor ikke Pindsviin". PalM.IL.II.721.
2) overf., om hvad der ligner (ell. sammen-

60 lignes med) et pindsvin; især i flg. anv.: 2.1)

(sport.) om kricketbold, der har faaet en
ujævn overflade. Kricket.1934.42.sp.l. 2.2)

(bag.) pindsvinekage.ADamm.HjemmetsKon-
ditorbog.(1902).38. 2.3) (foræld.) om dreng,

der (fx. tidligere i Dyrehaven) børstede folks

tøj. Hrz.VIII.299. 2A)(dagl.) brugt som spøg.
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ell. nedsæt personbetegnelse. Denne Karl er

vis nok et Pindsviin fra Academiet: Vær
saa god og siig mig, om I er Magister?
KomGrønneg.IIl.374. jf.: *Lev vel min
søde Pindsvin

|
Det ønsker Harleqvin. Holb.

JJsynl.II.6. II
næsten kun i forb. galant

pindsvin, se II. galant 2.2. Pindsvine-,
i ssgr. (nu sj. Pindsvin-, Pindsvins-, se

ndf.). navnlig i betegnelser for dyr og plan-
ter, der paa en ell. anden maade minder om
et pindsvin, -bloms^t, en. ^ (1. br.) Me-
sembrianthemum echinatum Lam. Raveselsk.

1916.Februar.omslag, -lisk, en. (nu næppe
br. Pindsvin-. VSO.). (jf. Pig-, Pindfisk; /
om forsk, fisk af fastkæbernes underorden, hvis

skæl er omdannet til større ell. mindre torne

(Diodon, Tetrodon). Fedders.H.6. Danm
Fauna.XX.l. -gran, en. 2( (I br.) Abies
pinsapo Boiss. (med tykke, stive og stikkende

naale). Havebrugshøjskolen Vilvorde.Plante-
skolenl919-20.37. -s:ræ8, et. % (I br.) om
græsslægten Spinifex (m. stive, stikkende bla-

de). Pindsvin-: Sal.II.325. -iiTede, en.

^ dværghvede, Triticum sativum tenax com-
pactum. MøllH.III.186. SaUXI.9é4. -ka-
ge, en. (kog. ell. bag.) kage med chokolade-

glasur, hvori der er stukket ristede man-
delsnitter. Pindsvins-: Mangor.Kogebogs
Fortsættelse.-^(1892).164. NutidsMad.[1931].
291. -kaktus, en. 2f om Echinopsis og
(især) Echinocadus. Nord.KaktusTidsskr.III.
(1924).16. -knop, en. (ogs. (især tidligere)

Pindsvin-. JTusch.233. Drejer.BotTerm.252.
Frem.DN. 216. 237. — nu næppe &r. Pind-
svins-. Hornemann. OP.^808). % vand- og
sumpplanten Sparganium L. (hvis frugter
danner en pigget kugle). Lange.Flora.211.
hun (løb) hen til Tværgrøften . . og
skjulte sig i et Væld af høje, stride Pind-
svineknop og Flæg. ACAndersen.De Stille i

Landet.(1928).56. grenet pindsvineknop,
se u. grenet 1. -menneske, et. folkelig

betegnelse for person med sygelig fortykket

overhud (p. gr. af lidelser som fiskehud, Ich-
tyosis, ell. hornsyge, Hyper-keratose). Berl
Tid.yil935.M.5.sp.L Pindsvin-: vAph.
Nath.VL250. VSO. -pig, en. (1. br.) om
(hver af) pindsvinets pigge; billedl., om skæg-
(stubbe). Biehl.DQ.IV.56. -støvbold, en.

2f støvbolden Lycoperdon echinatum Pers.

(beklædt med bløde, brunlige pigge). Pind-
svin-: SaUXXn.53L -tidsel, en. ^
(1. br.) Opuntia Haw. Pindsvin-: S&B.
Larsen, f -æble, et. ^ pigæble, Datura
stramonium L. Pindsvin-: VSO.
pind-ter, adj. (l.br.) meget tør. en pind-

tør Gnalling Ost. Aakj.HS. 593. -værk,
-ærme, se Pinde-værk, -ærme.

I. Fine, en. [ipi-na] flt. -r (Es.53.4(Chr.
VI; 1871: Smerter;. Matth.4.24(1907: Li-
delser;. Bror8.28. Basth.AaT.177. Falsen.
SA.86. jf. Feilb. samt u. Hovedpine; nu vist

kun (1. br.) i bet. 2.i: jeg havde Hovedpine,
Indvoldspine, jeg veed ikke alle de Piner,
jeg hsivae.HCAnd.VL309). (ænyd. d. s. og
peen(e), æda. pinæ, straf, (afstraffelse ved)

pinsler (Lund.Ordb. Mariakl), sen. oldn.

pina, eng. pine, ty. pein (mnt. pine, oht.

pina), fr. peine; fra mlat. pena, lat. poena,
straf; jf. penibel, II. pine)

1) (tsær bibl., kirk.) om (straf, afstraf-
felse, der bestaar i) tortur, pinsel,
tilføjelse af voldsom legemlig smerte
ell. lidelse; især m.h.t. Jesu lidelser ved
korsfæstelsen ell. de fordømtes lidelser i helvede.

10 i Helvede, der han var i PiD.Q.Luc.16.23.
*De mange svare Syndens Pund, | Som Gud
saa gierne os forlod

|
For Jesu Pine, Død

og oioå.Brors.185. FLMynster.LuthersPsal-
mer.(1863).18. jf.u. bet.2.i: Aag og sele kand
bøye en hals, og en arrig huus-knegt bør
plager og piner ("^87^: Pinsel og Kval;.
Sir.33.30(Chr.VI).\\ i faste forb., om ell. m.
henblik paa stråf efter døden, de skulle gaae
hen, disse til den evige Pine (1907:

20 evig Straf;, men de Retfærdige til det
evige Liv. Matth.25.46. Brors.266. jf. Hel-
vedespine : *Frels mig fra Helvedes Pi-
ne,! f'ør mig til Himmerigs SsiUSalmHj.
510.7. talem. (1. br.): Helveds Pine og Fal-
sters Pløjen faar aldrig Ende, sagde man
for et gammelt Ord. Rist.LM.54. jf. Mau.
1736. Krist.0rdspr.484f. (nu næppe br.:)

Han bad som man beder en Siæl af Pine.
EPont.00.26. \\ i faste forb. (til dels m.

30 videre anv. som eder), der (egl.) har henblik

paa Jesu lidelseshistorie, pine og død,
(nu næppe br.) d. s. s. pinedød, han skal
gjøre Cour, han skal Pine og Død gjøre
OMT. Goldschm.Ejl.I.127. (guds) død og

pine olgn., se u.l.Bøå 6.i. hilledød og
pine, se hilledød. knø og pine, se knø.
kors og pine, se u. Kors 2.3.

2) om smerter, lidelser af fysisk ell. an-
den art. 2.1) (i rigsspr. nu kun i ssgr. som

40 Hals-, Hoved-, Mave-, Tand-, Ørepine, jf.
dog bet. 2.s) stærke fysiske smerter;
smertefuld legemlig lidelse, han blev
lammet (og døde) i stor Pine (Buhl: under
store Lidelser;, i Mafefe. 9.56. det gør pine
(nu: det gør ondt). Moth.P85. jeg (havde)
udi 3 Dage en stor Pine paa den Sted,

hvor Bylden nu er. Holb.GW.IV.9. da skal

Fordærvelsen hastelig falde dem over,

som Pinen en frugtsommelig Kvinde.
50 Grundtv.PS.III.75. Enzian . . er brugt
mod Drikkesyge, Orm, Gigt, indvortes
Pine (osv.). AarbEards.1934.38. Esp. 330.
342. FrGrundtv.LK.90. OrdbS.(Fyn,Sjæll.).

Il
(nu næppe br.) i forbandelser. Gid Pine

besette det Åsen. Kom Grønneg.I1.316. 2.2)

om aandelig smerte, lidelse ell. om nød,
trængsler, kvaler ell. (især dagl.) om for-
legenhed, knibe (jf. Kattepinej. det er

en Piine, at omgaaes med disse gemeene
60 Folk. Holb.Kandst.IV.9. *Hos os (o: paa

jorden) man troer: hvergang et Dødsfald
hænder, | Er Pinens Tid forbi og Prøven
ender. Heib.Poet.X.189. ved dette udspil

kom makkeren i en slem pine I j/". Pinen
som navn paa færgested ved Sallingsunds
østre side: Blich.(1920).XXIX.103. Trap.*'
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VI.108. 2.3) i faste forb., talem.; om lide

pine, se IV. lide l.i.
||
gøre pinen kort,

gøre ens lidelser kortvarige; nu især: faa
noget ubehageligt hurtigt overstaaet. Holb.

Ep.IV.403. (de) faldt i Grøfterne, hvor
Frodes Kaste -Spyd gjorde Pinen kort.

Grundtv.Saxo.1.71. hun (vilde) rejse alle-

rede den næste Dag. Alt var jo forberedt,

saa der var ikke noget at bie efter . . Det
var bedst at gøre Pinen kort, tænkte hun.
Pont.LP.VILl85. jf.: en Hellebarde hvi-

nede ned mod den Saaredes Hoved . .

„korteste Pine er den heåste''.Blich.(1920).

XV.86. talem.: jo haardere pine, jo snarere
ende. Mau.1738. Feilb. Der findes Hus-
mødre, som ud fra den Forudsætning, at

„jo større Pine, des snarere Ende", paa
en Gang gør rent i hele Lejligheden.
IngebMøll.KH.90. \\ holde pinen ud,
være standhaftig , ikke bryde sammen, ikke

give op, saa længe noget smertefuldt ell. ube-

hageligt varer; staa trængslerne igennem (jf.

holde persen ud u. I. Perse 3.2^. *han holdt
ej Pinen ud,

|
Da Fluen satte sig ret paa

hRnsNæse.Grundtv.FS.IV.489. S&B. Feilb.

OrdbS.(Fyn). || det er ikke pinen værd,
(nu 1. br. i rigsspr.) det er ikke af saa stor

værdi, betydning, at man bør udsætte sig for
de dermed forbundne ubehageligheder; det er

ikke umagen værd. det er ikke piinen værd
at ivre sig. Holb.llJ.L4. *Alt det Slette bør
vi glemme,

|
Det er ikke Pinen værdt.

Winth.ED.65. VSO.
|| (jf. u. bet. 1) i forb.

som være en til pine og plage, være
en til meget bryderi, stor plage, han er til

pine og plage for alle sine omgivelser
\

II. pine, V. ['pino] præs. -er ['pi-'nar]

præt. -te ell. (nu dial.) -ede (2Makk.7.13.
Clitau.PT.196. Oehl.Er.1.37. Winth.VIII.
153. HCAnd.X.155. Brenderup.§191,4. jf.
Feilb.); part. -t [pi-'nc?] ell. (nu dial.) -et

(2Makk.9.6(Chr.VI). Holb.Metam.88. PA
Heib.Sk.III.410. Winth.HF.228. Brende-
rup.§191,4. jf. Feilb.). vbs. (sj.) -Ing ("Pining

og Plagning. PontL.206) ell. -else (S&B.

jf. Kalk.III.463), jf. Pineri, Pinsel, (æda.
pinæ, oldn. pina, mnt. pinen, oht. pinon,
oeng. pinian; afl. af I. Pine)

1) (som straf ell. af ondsindethed) un-
derkaste tortur, lade gennemgaa pin-
sler; martre, han skal pines med Ild og
Svovl. Aab.14.10. Holb.Kh.l07. lad ham pi-

nes til alle hans Been svede Blod. Sander.
NEbb.90. piint under Pontius Pilatus.

Katek.36. *(han) forstod (ikke), \
Hvorle-

des man nænned at pine Dyr. Drachm.SH.
66. pine en Forbryder til at bekende. D&H.
(nu næsten kun m. overgang til bet. 2.3) i

forb. pine og plage. PEMillU93f. \\ (jf.
u. bet. 2.3j i forb. pine til døde, pine
livet af en, dræbe under pinsler. Moth.
P85. Han lod pine den omtalte Constance
til åøåe.LTid.1731.585.

\\
(dagl.) brugt (i

ønskemaade) i eder som fanden pine mig!
forliges skal I— værs'artig — forliges skal
I — Fanden pine mig, Schand.F.335.Feilb.

2) (jf. I. Pine 2) fremkalde stærke smer-
ter, stærkt ubehag olgn. hos. 2.1) (jf. I. Pine
2.i; især (D) navnlig m. tings-subj. ell upers.:

fremkalde stærke fysiske smerter hos
ell. i; smerte (stærkt), især i Aften er

jeg saa daarlig, at det piner mig til Marv
og Been, som man siger. KMRahb.l2.
Denne Byld piner mig meget. F/SO. Feilb.

det piner (i rigsspr.: gør ondt^ i min fin-

10 ger. OrdbS.(Fyn). (jf. bet. 3) om for smaat
fodtøj olgn.: klemme og volde smerte hos, i.

(træskoene) vare for smaa og pinede mig
i Tæerne. Oehl.Er.I..37. HCAnd.II.338.

||

i pass.: føle stærke smerter; lide meget, min
Dreng ligger hjemme værkbruden, og
pines svsiTligen. Matth.8.6. Feilb. 2.2) (jf.

I. Pine 2.2) især m. tings-subj. ell. upers.:

fremkalde sjælelig smerte, smertefuld uro,

sorg ell. samvittighedsnag olgn. hos; nage
20 (3.2). *hvad mig piner, er, at ende

|
Mit

Liv saa langt fra Hiemmets Skiød.^a^^-
ges.Ep.202. *Forvunden er Sorgen,

|
Mig

pinte i Kvæld. Grundtv.PS. ¥.162. det hav-
de pint Kathrine saa forfærdeligt, at hun
skulde gaa med den Hemmelighed. Jak
Knu.LU.190. Han blev ond og fik Lyst
til at pine: . . hvor mange Mænd har Du
kendt paa den M.siB.de?LeckFischer.KM.146.
re/t.: *Her er Naade .. | Hvem vil pine sig

30 og qvæle,
|
Da det ikke er behov. Brors.

73. n pa7't. pint brugt som adj. *Jeg van-
dred' i en rædsom Ørk,

|
Mit Følge var

et pinet RieTte.PAHeib.Sk.III.410. det er

en Trøst, en Lindring, hvorefter min piinte

Sjæl længe har sukket. Kofoed-Hansen.KA.
1.111. 2.3) (jf. I. Pine 2.2; udsætte for
trængsler, nød, besvær, ubehagelig-
heder olgn.; især: vedholdende genere, be-

svære ell. lægge et pres paa, søge at overtale

40 olgn.; plage, (vidste) du ikke (at fanden)
altid gir Folk Credit til en Tid, men si-

den piiner dismere. Holb.Hex.V.l. en stor

Brems . . havde snurret omkring hans
Næse og pinet ham griiligen. PAHeib.US.
396. *Nøa mig piner, Nød og Snit. Hrz.
D.II.66. Han piner mig hver Dag om
Penge.FSO. AndNx.PE.1.3. ofte i forb.

pine og Tplsige: Skuesp.IX.401. naar man
nu arver en Kapital, som man kan leve

50 af, hvorfor vil den Gamle pine og plage
En til at pine og plage sig selv? Først
blive Student, og saa Landmand. -Sc/ian^.

BS.52.
II (jf u. bet. 1) i forb. pinetildøde,

pine livet af en. *Ifald du faaer en Enke,

I

Der piner dig til døde med
|
Sin salig

Hosbonds Byder. Storm.SD.167. AAndrea-
sen.DN.14.

||
pine sin hjerne, (nu 1. br.)

bryde sin hjerne (se u. III. bryde 2.1). VSO. \\

(m. overgang til bet. S) pine fiolen,« ^nw
60 næppe br.) spille (ihærdigt) paa violin. VSO.
pine musen, (spøg., 1. br.) (anstrenge sig

for at) digte; klemme musen. Larsen.

3) (videre udvikling af bet. 2(s); udenfor
forb. m. adv. olgn. (se bet. 4:) nu især dial.)

klemme, presse (af al magt); søge at

udnytte noget til bunds, faa det mest

XVI. Reatrykt ^U 1935 64
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mulige ud af olgn. Man var slem til at

Sine Jorden, men naar Byggen kom an-

en Gang, gav det kun faa Fold. Aarfe

Frhorg.l918M8. Han prøvede paa at rette

Fejlen ved at pine Maskinen i Svinget.

Pol.^^U1926.3.8pA. jf.: „Vinter- Sneen" er

. . endnu ikke kommet ned, den staaer og
piner (o: „trykker", truer) i Luften. Zier/c.

±*.X1.41. pine masken, (nu næppe hr.)

presse den sidste kraft ud af masken (I.l);

overf.: være gerrig. Moth}M69. \\ uden obj.

Hun pinede, hun sparede, hun var jaloux I

hver Dag blev hun værre. HCAnd.X.155.
4) i særlige forb. (især til bet S) m. adv.

ell. (trykstærk) præp.
||
pine af

, (jf. afpine;
nu næppe br.) aftvinge (ved pinsler); af-
nøde; afpresse. Moth.F85. 780.1.91.

||
pine

frem, fj/". frempine; især tUj tvinge frem;
ved haarde anstrengelser arbejde frem. *jeg
talte,

I
Og piinte voldsom hvert et Ud-

tryk frem. Éagges.Ungd.I.230. disse Taa-
rer, der pine sig frem i hendes Øine, pine
Umuligheders Mulighed frem i min Hier-
ne. Kierk.VI.358. en Hedehusmand piner
gennem livslangt Slid en Ejendom frem
2Lt Lyngen. Bomholt.DD.243.

\\
pine i sig

olgn., tvinge sig til at spise, drikke, jeg
troede . . at Rhinskviin skulde smage
saadan, og saa piinte jeg hele Flasken i

mig. Heib.Foet.V.337. Der sad et Par halv-
voksne Drenge ved Bordet bagved og
pinte Absinth i sig.JVJens.D.126.

||
pine

igennem, tvinge igennem; med møje og
besvær gennemføre ell. klare, man begyn-
der at stamme paa det, men det bliver
kun til Stammeri; og hvis man piner Bøn-
nen igjennem, kan man alligevel ikke faa
sagt Amen til åen.VBeck.LK.1.534. refl.:

han var Fuldmægtig med en elendig lille

Gage, som han lige netop kunde pine sig

igennem med. Gjel.GL.28. Feilb.
||
pine

ind, (jf. indpine 1) klemme, trykke ind
(sammen); især: klemme, trykke ind paa en
jplads; med vanskelighed, kniberi faa noget
indsat, skaffe plads til noget. Moth.P84. i en
marg fik hun . . pint den tilføjelse ind,

at hun måske slet ikke burde afsende det
hrev.Hjortø.F.53. refl.: Moth.P84. (sneen)
pinte sig ind under Tagskæg og Døre.
JPJac.1.32. Idag . . piner Østenvinden
sig med voldsomt Spektakel ind mellem
Pakhuset og vort n.ns. LTuxen.EnMalers
Arbejde.(1928).224.\\T^ine ned, nedtrykke,
nedsætte haardt, ubarmhjertigt; ogs.: synke,
sluge med besvær, (han) pinte Arbejdsløn-
nen ned for sine Bønder. NHoffmeyer.Ro-
merskepage.(192?).129. Aakj.EE.15.

||
pine

op, (jf. pine ned ovf.) klemme, trykke op;
uegl.: naar Træningen foregaar med Spil
til to Maal, (skal man) altid spille sig ud
til det yderste . . for derved at pine sin
Ydeevne op til det mest mulige. Tre /"m
Landsholdet.(1933).70. pine sig op, (^,
1. br.) om skib: presse sig frem.. Larsen.

||

pine paa, (dial.) anstrenge sig af alle

kræfter; hænge i; klemme paa; ogs.: bede,

plage stærkt og ihærdigt, nu var der god
Gænge i det, og passelig Sejlføring, og
saa pinte vi paa gennem Isen og arbejdede
os ud efter. Drachm.SS.90. Esp.184. Feilb.

et Barn, der piner paa for at faa et Stykke
Kage. OrdbS.(Sjæll.).

\\
pine sammen,

(nu 1. br.) presse sammen; sammentrænge.
Moth.P84. Indholdet af det hele verk for-

deelis paa Elleve sider, istedden for at den
10 i Originalen er pinet sammen paa 10 sider.

Bostgaard.(Bruun.FR.II.58).
|I
pine nå(jf.

udpine^; dels i forb. m. præp. af: ved pinsler

faa ud af (en); presse, tvinge ud (frem) af.
pine sandheden ud af en. Moth.P85. et Ud-
tryk man forgjeves har villet pine ud af sin
egen Hjerne. Kierk.VI.453. Pin alt Vandet
ud af det gamle Mosehull Der kunde blive
en god Eng ud af den. Schand.BS.105. Jeg
(o: en skuespillerinde) er mæt og træt af

20 evig og altid at skulle søge at pine Noget
ud af de Smaabidder, jeg faar tilkastet.

Cit.l904.(EChristians.NT.210). pine sjælen
ud af livet, se Liv 11.6. dels (uden flg.præp.):
søge at faa det mest mulige ud af; udnytte
til bunds; udpine. At pine kornet ud d:

at selge det i dyre domme. Moth.P85. Jeg
kender den Maade, Thekla piner Maden
ud psiSL.NatTid.Viil924.Sønd.l6.sp.2. pine
marken ud. Feilb.

30 5) part. pinende brugt som adj. og adv.; til

bet. 2.2: den pinende Tanke, at Dit Liv var
spildt. Kierk.XIV.309. Pinende var det at

tænke paa de Muligheder, der kunde være
sket Bsirnet. LeckFischer.K.94. \\ især (jf.sv.
dial. pinane (arg) samt pin- i ssgr.) som adv.
m. forstærkende bet., spec. m. h. t. noget ube-
hageligt ell. urigtigt. I farvandene langs
Columbias og Ecuadors kyster . . er havet
oftest roligt og luften pinende hed. EKor-

4p nerup.Ecuador.(1919).14. jeg har travlt,

pinende tr&vlt. ErlKrist.BT.122. navnlig i

forb. som pinende gal, (dagl.) d. s. s. pine-
gal. 1. (nu 1. br. i rigsspr.) om person: d. s. s.

pinegal 1. Er du pinendegal? Dreng IJw^.
LB.1.101. Hostr.iSD.I.187. Feilb.(u.^me-
galj. 2. om ting ell. forhold: d. s. s. pinegal 2.

Ovenstaaende er meget muligt aldeles
pinende gsdt. JPJac.DU.10. Jeg skriver
paa fire Bøger . . Det er vist ogsaa rent

50 pinende gsdt. KMich.F.198. j/". pineforkert:
i disse sidste (boksekampe) var de 3 af

Dommene pinende forkerte.PoM/iii955.
lO.sp.l.

pine-, i ssgr. (jf. pin-^ af I. Pine (ell.

11. pinej; undertiden veksler pine- og pin-

se u. pin-agtig, -vorn. || i visse adj. har
pine- faaet rerU forstærkende bet. ell. nærmer
sig en saadan anv. (jf. pinende brugt som
adv. u. IL pine 5 samt u. pin- i ssgr.); ofte m.

60 lige stærkt trykpaa begge led; se pine-forkert,

-gal, -haard, -tvungen og sml. (dial) ssgr.

som pine-gerrig, -glad, -træt (Feilb.IV.320).
-afi:tig:, adj. se pinagtig, -bænli, en. [I.l,

II.l] {ænyd. d.s.; efter mn<. pine(n)bank) et

tidligere brugt torturinstrument, hvorpaa ofret

blev udspændt; ofte i forb. lægge, spænde
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ell. strække paa pinebænken; i videre anv.,

om tortur, jeg skal icke sige det, om man
end legger mig paa Pinebencken. Holb.
Mell.7. Hvo veed, hvilke Bekjendelser,
Pinebænken kunde afpresse mig? Blich.

(1920).XI.177. HMatthies8.BG.59.\\ hilledl

Holb.Bars.III.?. M. (sagte): „Jeg er paa
Pinebænken (o: i knibe)\'* Skue8p.v.20. det
(var ikke) lykkedes hende at spænde
Charlottes Nysgjerrighed paa Pinebæn-
ken. fi'c^awfZ.^S^.i^ 7. -ded, interj. i rigsspr.

oftest udtalt: ['prn9'dø-'9] (dia'l. pin(ne)de
olgn. BasmHans.NielsArnam.i1897).9. JV
Jens.FD.94. Staun.UD.37. NHedin.HH.17.
Gravl.Øen.4. Feilb.). {af forb. pine og død
(se u. I. Pine 1); jf. og 8p.359^^ samt bit-

ter-, hille-, kronedød; sml. FestskrFeilb.38

;

dagl.) brugt som (mildt) edeligt udtr.: san-
delig; sandt for dyden. Moth.Pss. „De har
forstyrret en elskværdig Piges Ro." . .

„Nej Pinedød har jeg el'' Hostr.DT.69.
Der kunde jeg Pinedød nær kommen galt

atsteé. JVJen8.EE.148. hille pinedød, se u.

hille 1. jf. (substantivisk): Carl satte mange
„Pænnedø'er" paa, at han ikke kunde læse
det. Cit.l806.(Oehl.Er.II.37). -forkert,
adj. (vel dannet efter -gal; jf. pinende for-

kert u. II. pine 6; 1. br.) d. s. s. -gal 2. dette
lyder kønt, men det er pineforkert. Tilsk.

1923.1.352. CP -fuld, adj. {ænyd. d. s.; jf.
pinagtig, i)inlig, pinsk, pinsom) 1) [I.2.i]

som frembringer ell. er forbundet med ell. op-

fyldt afstærke smerter, lidelser; (meget) smerte-
fuld ell. forpint. Moth.P85. *værkbruden
nu, desværre,

|
Ligger han saa pinefuld.

Grundtv.SS.II.245. de mest pinefulde Le-
gemsstraife. Molb.F.70. Hen over Øjnene
mærkede han pinefuldeHovedsmerter.Xec/c
Fischer.KM.25. 2) [1.2.2] som frembringer ell.

er forbundet med ell. opfyldt af stærk aan-
delig smerte, uro olgn. ell. (sjældnere) besvær,

kvalen, ubehageligheder olgn. *Samvittighe-
den nager,

|
Og din Aand er Pine-fuld.

Brors.211. vel var det morsomt i de store
Havnebyer, naar man kom der efter Slid
og Slæb, efter pinefuldt Uvejr og kj ede-
ligt YmdstiWe. Schand.BS.319. en Mand,
der flygter for sine egne pinefulde Tsm-
ker.JPJac.II.40. -gal 9 adj. {jf. u. pine-
i ssgr. samt pinende gal (u. II. pine 5),
pineforkert) 1) (nu sj. i rigsspr.) om per-
son: komplet gal, sindssyg, tosset; ogs.: meget
vred (JHSmidth.0rds.114. MDL.551). *Er
du pinegal, og ganske fra Forstanden?
Bagges.Danf.11.172. *Een fjerde ham gjør
Konen pinegal.

| For Pynt og Stads det
hedder kun betal. PEPetersen.Digte.(1854).
18. 2) om ting ell. forhold: i høj grad for-
kert, urigtig, meningsløs, taabelig. *Saa gid
Satan staae her længerl

|
Det er altfor

pmegalt. Heib.Poet.y11.301. „hvad er der
paafærde" . . „Det er pinegalt fat med os."
Etlar.SB.380. „han gjør kun, hvad han
holder for rigtigt." — „Og saa kan det
godt i sig selv være pinegalt, ikke?'*SvLa.
M.67. -haard, adj. (jf. u. pine- i ssgr.;

næppe i rigssprJ meget haard, streng. De
første Aar i Kæret havde været pine-
haarde. JFJen8.J.iia -has, en. [11.2.8,8]

(dial.) nedsæt., om person, der piner og pla-
ger en ell. er meget gerrig, arbejder paa at

faa det mest mulige ud af noget. ZakNiels.
SamlSkrifter. VI.(1906).80. Hjortø. OS.137,
t -kammer, et. [1.1, II.1] (jf. Pin-
selskammer^ torturkammer. LTid.1727.569.

10 -knø, interj. (ikke i rigsspr.) d. s. s. pine-
død. Nei, Pineknøe, skal Hun ikke gaael
BUss.ME.II.262.

(| (jf u. hille samt hille-

knø^ i forb. m. hille. Hille min lille Pine-
knø! — Degn I Degn! o Menneske begræd
din Syndl men skynd dig ikke for meget I

Blich.(1920).XVI.218. -kræmmer, en.
[II.2.3, 8] (nu næppe br.) nedsæt, om kræm-
mer, handlende, der piner penge ud af fat'
tigfolk. VSO.

20 Piner, flt. -e. (sj.) til II. pine. Moth.P85.
S&B. næsten kun i ssgr. som Penge-, Penne-
piner.
Pine-redskab, et. [I.l, II.l] (l.br.) tor-

turredskab. Moth.P85. Schytte.(MO.). S&B.
Pineri, et. flt. -er. (dagl.) vbs. til IT. pine.

1) til II. pine 1. (han) syntes ikke ret om
det Arbeide at sætte Ormen paa Krogen,
— hvilket jo forsaavidt ogsaa er et bar-
barisk Pineri. Drachm.E0.116. 2) til II.

30 pine 2(2-3). over hendes Læber . . kom
efter alle de smaa Pinerier ved Bordet
intet Ord. SophClauss.K.143. for en Stund
(glemmes) alt det, der piner ham: det med
Søsteren, det med Holmer . . Saadanne
moralske Pinerier forsvinder i Lande-
vejens Sved og Støv (o: paa marchturene
som soldat). KGBrøndst.F.291. 3) til II. pi-

ne 3: det at udnytte til det yderste, pine
penge olgn. ud af en olgn. Muligheden af

40 Kniberie, Pinerie, overdreven Sportule-
ring (o: hos embedsmænd). Blich.(1920).XXL
63. Wied.S.60.
Pine-sted, et. [I.l, II.l] (.^Z^a.pine stet

(Suso.74), oZdn.pinusta3r;j7. Plagested; nu
I. br.) sted, hvor nogen pines, underkastes tor-

tur. Pflug.DP.587. disse rædsomme Huller
(o: Venedigs blykamre)^ der vel høre til

de umenneskeligste Pinesteder. Molb.Beise.
111.359. de evig Fordømtes gruelige Pine-

50 sted.JPJac.l.84. Luc.l6.28(1907). -tvun-
gen , part. adj. (jf. pinende u. II. pine 6
samt u. pine-; sj.) absolut nødt, tvungen til

(at gøre noget). Man bygger ikke unyttige
jernbaner og ubrugelige hospitaler, man
er pinetvunget til at udnytte det for-

haandenværende effektivt og fuldtud. Gads
Mag.1933.86. -vorn, adj. (ogs. pin-^. (til

II. pine 3; dial.) tilbøjelig til paaholdenhed

;

gerrig; nærig. Blich.EBindstouiv.(1842).37.
60 en lille firskaaren, pinvorn . . Mandsper-

son. ^afc/.H^S.iOi. det Sted, han i Dag har
faaet Maden fra . . hører til de pinevorne,
der hverken gi'r ham 01 eller Mælk med.
Skjoldb.EF.42.
ping, interj. [peii] {jf. ty. pink i lign.

anv., eng. ping, brugt som gengivelse af en

54'
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hvislende lyd; lydord; if.Wil. pik, III. pikke,

pingle, III. pinke; L hr.) som gengivelse

af en høj, lys (spinkel) klang (især:

frembragt af slag). *Ping, siger Pikham-
meren (o: brolæggerens)y \

en punktlig gam-
mel Node. JVJens.Di.^134. Klokkens gamle
Slagværk havde virket flere Gange. Nu
slog det igen: Ping I Ping! Fingl ErIKrist.

SUS.
pingeling, adj. [peixa'leix] {dannet af lo

StormP. til Ping, navn paa en pingvin i

hans tegneserie „Peter Vimmelskafts Oplevel-

ser"(B.T.yxxl922.5.^lx-Ll922.15 og senere);

jarg.) fortræffelig; udmærket; „fin";
især som præd. (ofte i forb. den er pinge-
ling;. StormP.(B.T.yil923.11.sp.3). Han er

jo virkelig helt fornuftig og pingeling,
den gamle Støder! KnudPouls.(Pol.^/iil932.

13.SP.3).

pinj»;le, v. ['pei^la] -ede. {sv. pingla, jf. 20

eng. ping, hvisle; til ping; jf. III. pinke; sj.)

udsende, frembringe en lys, høj, skarp lyd;

lyde klingende blgn. En Bæks Rislen
pinglede enligt. Kidde.Den anden.(1909).20.
Uret . . tog Tilløb, faldt i Slag, saa ping-
lede Slagene ud i Stuen. AaseHans.S.147.
Pingvin, en. [pei^'vi'w] (nu især zool.

Pengvin. BeiserJ.453. BMøll.DyL.II.372.
BøvP.II.635). flt. -er ell. f d. s. (Pflug.DP.
821) ell. t -s (smst.1060). {ænyd. d. s. (i bet. 2); 30

vistnok fra eng. penguin (pinguin), der mu-
ligvis stammer fra keltisk) \ i) f gejrfugl,
Alca impennis. VSO. \\ ogs. om alke i al alm.
Cuvier.Dyrhist.L305. 2) betegnelse for de paa
den sydlige halvkugle hjemmehørende svømme-
fugle af gruppen Spheniscidæ, hvis vinger er

omdannet til en slags luffer; fedt-, luffe-
gaas.Moth.P84. Beiser.1.453. BøvP.11.635.
Pin-liæng^sel, et. se Pindhængsel.
Pinie, en. ['pinja] (tidligere ogs. (skrevet) 40

Pigne. Winth.yi.74. Pignie. PalM.(1909).I.
254). flt. -r. {ty. pinie, fr. pigne (i bet. 1) ; af
lat. pinea (i bet. 1), til pinus, gran, fyr,
pinie (2)) 1) f den spiselige frøkerne af
Pinus pinea L. Moth.P85. 2) ^ den i

Middelhavslandene vildtvoksende fyr Pinus
pinea L. Molb.Reise.III.402. Under Palmer
og Pinier. Bergs.(bogtitel.l905). MentzO.Pl.
74.

II
billedl., især (jf. Piniekrone; geol.)

om vanddamp ved vulkansk udbrud, der højt 50

oppe i luften breder sig ud som en sky. TJss.

Vulkaner ogJordskælv.(1904).l 3. jf.: Langt,
langt ude staar en milehøj Pinje af Røg,
det er over Essens Kanonværksteder. J"7
Jens.M.1.11.

II
hertil bl. a. Pinie-frugt (HC

And.1.42), -kerne, -krone (fagl., billedl, om
damp-formation ved vulkansk udbrud. Uss.
AlmQeol.27), -lund (Schand.SD.126), -skov,
-træ (HCAnd.X.538).
Pink, en. [pei^V] (ogs. Pinke. ['pen^ra] 60

Moth.P85. LTid.1724.343. Slange.ChrlV.
236. Rhode.LaalF.I.540. JBaden.FrO. jf.
VSO.). flt. -er. {ænyd. pink(e); fra (mjnt.
pinke, holl. pink, jf. fr. pinque, ital. pinco;
sml. I. Pinkert og u. Finkenet; foræld.) be-

tegnelse for ældre skibstype; især om let-

bygget tremastet skib (spec.: handelsskib)

med spidst afløbende agterparti og i reglen

med latinersejl. Kong Friderich . . udsendte
en Flode paa 8 Orlog- Skibe, med 5 lette

Skibe og Pinker. Slange.ChrIV.22. CBernh.
V.225. *en Flaade følger

|
af Schuyter og

Pinker. Drachm.DS.31. TroelsL.HF.II.309.

[I
hertil ssgr. ['pei|g-] pink-gattet (^, nu 1. br.:

indknebet agter; spidsgattet. Larsen.), -skib

(d. 8. 8. Pink. OeconJourn. 1757. 909. JS
Fleischer.Efterretninger.(l 788). 39. Harboe.
MarO.).

I. Pinke, en. flt -r. {jf. ænyd. pink
(og pank), om lyden af hammerslag, (best. f.)
pinken, som klokkenavn, sv. dial. pinka, lille

bjælde, jf. ty. dial. pinkepank, gengivelse af
klokkes klemten m. m., skotsk pink, dryp (og
den hermed forbundne lyd); til III. pinke;
foræld.) (som navn paa) en særlig slags

klokke. EPont.AtlasLV.380. vi træffe Pin-
ker i baade Fruekirke i København og
St. Mortenskirke i Randers . . Pinken har
. . formentlig været den Klokke, der sær-
lig brugtes til at kime med. KirkehistSaml.
3R.IV.189. jf.: *Naar ham (0: skoledrengen)

for hastig af hånds seng
|
Op raaber Klok-

ke p i n k e. Sort.(SamlDanske Vers.^ VII.187).
II. Pinke, en. se Pink.
III. pinke, v. ['peix^a] -ede. {sv. dial.

pinka, kling(r)e, ty. pinken, hamre (paa
ambolt), tikke m.m., skotsk pink, dryppe;
lydord; jf. III. pikke (2.i), ping, I. Pinke,
II. Pinkert; nu ikke i rigsspr., jf.Feilb.IV.
320) slaa med smaa slag paa noget (og
frembringe en klingende lyd). Moth.P86. det
stykke Træe, som man (i dimmelugen) pin-
kede med i stæden for Klokke. Gram.
(KSelskSkr.IL164). han (hørte) hende med
smaa prøvende Slag pinke paa en Metal-
genstand med de lange Negle. Rist.J.34.

han fik Støv paa Fingrene, da han sagte
pinkede paa (kirkeklokkerne) med smaa
Slag. sa.LM.-205. jf.: en Uskik, som jeg
adskillige Syngestykke-Aftener . . har hørt,

at nemlig de Herrer Musici, efter at en
Arie eller andet Musiknummer er forbi

. . ikke sielden pinke paa deres Instru-
ment. i2a/i&.ri;sfe.l79^.^^4.

II
m.tings-subj.

Klokken pinkede igen sine Slag ud i Stil-

heden . . Seks. ErlKrist.St.32.

I. Pinkert, en. [^peii'gQTd] {afl. a/"Pink;
sj.) d. s. s. Pink. Néd gennem Sundet stod
én lille Pinkert for fulde Sejl. BJahnNiel-
sen.Landet iVaade.(1903).119.

II. Pinkert, en. [^pei['gQrd] (ogs. Pen-
kert. D&R.IL635. jf. Dania.VIL127). flt.

-er. {vel til III. pinke; barnespr., kbh.) sølv-
knap, brugt i klinkspil. Bavtien.^^/8l889.

272.spL. Dania.VII.127.
pinlis;, adj. ['pi-nli] adv.-i ell. d. s. ell.

(f)-en(DL.l—20. Holb.DH.IL.324). {ænyd.

d. s., glda. pinelig, æda. pinlik, pinlek (Harp.
Kr.55.126), oldn. piniligr, mnt. pinlik (hty.

peinlich;; til I. Pine ,
j/". pinagtig) 1) (jf.

I. Pine i) som er forbundet med straf
ell. tortur. || i forb. som pinlig straf.
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(nu næppe br.) straf, der bestaar i, er for-

bundet med tortur, pinsler, vi hænge ham
strax . . thi jeg er ingen Elsker af piin-

lige Døåsstrsiffe. Oehl.XXVl.104. en af-

sides Fløi af Slottet, som ingen Fremmed
under den pinligste Livsstraf turde be-

træde. Ing.EF.Vl.61.
II

pinligt forhør,
forhøre(s) pinligen, (jur., foræld.) om
forhør forbundet med tortur. Ingen skal

pinligen forhøres, uden hånd tilforn er

dømt til Døde. DL.1—20. Man havde haft

ham i pinligt Forhør . . Begge hans Tom-
melfingre var blaa og hang brækkede ved
Haanden. JFJews.Fi.8jf.

|| f om lov, retssag

olgn. : som angaar ell. er forbundet med (livs-,

legemsjsiraf; kriminel (i); kriminal-. P/lug.

DP.173. Straf for Laster og Forbrydelser
. . hvilke kaldes criminelle eller piinlige

hove. Hallager. 59. 2) (jf. 1. Pine 2.i; nu
si.) som smerter, gør (fysisk) ondt; smerte-
fuld; smertelig; pinefuld (1). et elsket

Menneskes voldsomme, maaskee piinlige

Død. Qylb.XIL123. selv om den Syge li-

der af de mest pinlige Sygdomme, er Dø-
den som Regel ikke pinlig. OBloch.D.^I.
119. 3) (jf. I. Pine 2.2j som fremkalder,
er forbundet med aandelig smerte ell.

sjælelig uro; nu næsten kun: som sætter

en i en vanskelig situation, virker meget ge-

nerende, sætter en i forlegenhed, føles som en
plage olgn.; ubehagelig; penibel. *Den
Grusomme med piinlig Spot vedbliver.
Bahb.PoetF.1.212. under vort Ophold i

Granada . . indtraf en Begivenhed, som
berørte (B. C. Andersen) meget pinligt. Cit.

1898.(HCAnd.SL.46). Det vakte pinlig Op-
sigt. GyrLemche. S. 11.220. 4) (udviklet af
hd. S) som er udtryk for, vidner om
ængstelig ell. overdreven omhu ell. sam-
vittighedsfuldhed. Værtinden erklærede
(at) det, hun først og fremmest holdt paa,
var en pinlig Renlighed i Gæsteværelserne.
KLars.Ci.35. Det var ikke gennem pinlige
Undersøgelser af Kildesteder, ikke ved
filologisk Kunst, at Guizot naaede sine
ResultSLter. JohsSteenstr.HN.10. især i forb.

som pinlig nøjagtig(hed): en pinligt

nøje Opfyldelse af alle guddommelige, mi-
litære og personlige Retskrav og Pligtbud.
AKohl.MP.11.70. D&E. Pinlig-hed, en.

{glda. pinelighed, pinsel, smerte) det at være
pinlig; næsten kun (CP) til pinlig 3; ogs. om
pinligt forhold. *denne Spørgen, Overhæn-
gen, Plagen,

|
Hvis Piinligheder . . er'

ingenlunde Fjas,
| Naar de maae døies

næsten hele t>agen.lIrz.D.IlI.117. Alle
tre følte paa egne og hinandens Vegne
stor Pinlighed. JacPaludan.TS.84.
\ pin-myrde, v. myrde under pinsler;

martre til døde. *Jeg bød Jer fælde, | Men
ei piinmyrde (Boye.PS.11.89: slagte j mine
Avindsmænd. [Boye]. Svend Grathe. (1825).
100.
pinnede, interj. se pinedød.
Pinol, en. [pi'no'Z] (ogs.Vtnol.Værkt.

67..//*.Penoldokken. OpfB.^VIL362. Penol-

spids. S&B.1I.170. — t Pennul. GutsMuths.
(1802).57.158. — i bet. 2 Pignol. FagOSnedk.
— nu sj. Spinol. [sbi'no-'/] FRFriis.KA.49.
TeknMarO. jf.Wagn.Tekn.224). flt. -er. {ty.

pinole; maaske af lat. spinula, lille torn)

1) cylindrisk jærn- ell. staalstykke
med hærdet spids, anbragt i den bevæge-
lige dukke paa en drejebænk og anvendt til

fastspænding af arbejdsstykket. Wagn.Tekn.
10 225. PolitiE.Kosterbl.^Val922.2.sp.L || hertil

Pinol-drejebænk (TeknMarO), -dukke (om
den bevægelige opstander til højre paa dreje-

bænk O/.Løbedukke;. GutsMuths.(1802).39.
FrPoulsen.MH.1.7), -hul (o: lille fordybning
i enden af arbejdsstykket, i hvilken pinolen
spændes ind. OpfB.Ulll.31), -rør (et i pi-

noldukken liggende vandret rør, i hvis ven-

stre ende pinolen sidder. Hannover.Tekn.220),
-spids (S&B.II.170. Larsen.) ofl. 2) (snedk.)

20 tap, hvorom en tung dør, en port kan
dreje sig. FagOSnedk. \\ hertil Pinolbeslag,

-hængsel (smst).
I. Pinse, en. ['pensa] (tidligere ofte

skrevet Pintse. j/.Pinze. Høysg.AG.128). flt,

(1. br.) -r. {æda. pingiz-, pingæz- i ssgr., jf.
oldn. pik(k)isdagr; gennem osax. (te) pin-

koston (m/nt. pingesten, pinxtenj fra gr.

pentekosté ((h)eméra), halvtredsindstyvende

(dag, o: efter paaske); jf. II. iem \\ ofte (især

30 efter præp.) i best anv. uden best. art, jf.

Mikkels.Ordf.197f.) egl. om den israelitiske

takkefest for kornhøsten (50 dage efter den-

nes begyndelse); uge fest en; i den kristne

kirke: den kirkehøjtid, der fejres (den
halvtredsindstyvende dag efter paaske og fig.

dage) til minde om helligaandens udgy-
delse. *Paaske og Pindse udsprang af Juul.

Grundtv.SS.1.297. Pintsen kommer i Aar
tidlig.ySO. TroelsL.^ VIL225/f. nu til Pinse

40 havde hun haft saa rentud styrtende travlt.

BerlTid.^Vel924.Sønd.5.sp.3. glædelig pinse,

jf. glædelig 1. billedl: *En Gang, naar det
mon kime

|
Til Pinse (SalmHj.452.3: Paa-

ske) højt i Kor,
I

Da slaar og Naadens
Time

|
For Støvet under Jord. Grundtv.

SS.IV.404.
II

i talem. (ja,) til pinse,
mit lam (naar skoven bliver grøn) {jf.

ty. zu pfingsten auf dem eis, naar der bli-

ver to torsdage i en uge, samt ja, til paaske
50 M. Paaske 1; dagl, spøg.) brugt som udtr.

for afvisning ell. som udtr. for, at man ikke

tror paa noget, ikke lader sig narre olgn.

„Næste Lørdag skal De faa Penge." —
„Ja til Pinse, mit Lsiml'' Staun.P.62. „Saa
skal du faa et Stykke Chokolade — næste
Gang Mor sender mig nogetl" — „Ja, til

Pinse, ikke sandt? Jo, god Morgen 1" Gjør-
gensen.3X12.(1933).13. (dagl.) i udtr. som
der kan ske meget ell. det kan for-

60 andre sig mange gange mellem paa-
ske og pinse, jf.: De' var knusende saa
Di har forandret Dem! . . Ja, man oplever
sgu no'et imellem Pinse og MikkelsdaT
VillHans.NT.21.

II. pinse, V. ['pensa] -ede. {fra eng.

pinch; jf. Pinse-ben, -spag(e)) ^ flytte
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en tung vægt i smaa ryk v. hj. af en jærn-

stang, der stikkes ind mider den. OrdbS.

Pinse-, i ssgr. i Pinse-aften, -dag 2,

-morgen, -nat ofte m. ligetryk paa de to led:

['pensa'da'(q) osv.]; i enkelte tilfælde m. ho-

vedtryk paa 2. led, især i udtr. første, anden
pinsedag [pensa' da- (q)] og undertiden i

Pinse -lørdag, -søndag || af I. Pinse (jf.

dog Pinse-ben, -spag(e)j.
||
foruden de ndf.

medtagne ssgr. kan nævnes Pinse -dragt,
-gæst, -helg (se Helg 1^, -helligdag, -rej-

se(nde), -rengøring, (gøre) -rent, -salme,

-sang, -tur, -udflugt, -vejr. -aften,
en. {æda. pingizaftæn; nu 1. br. i rigsspr.)

aftenen før (første) pinsedag. Pflug.DP.
22å. Holb.DH.ILlO?. VSO. MO. FortNut.
VIII.147. -ben, et. (til II. pinse; ,1,

jærnstang, endende i en bue med et fladt

næb, brugt ved flytning af tunge vægte.

Larsen. OrdbS. -beTæg;else, en. (kirk.)

betegnelse for en (fra Wales stammende) fri-

kirkelig retning, der i sin forkyndelse bl. a.

anvender tungetale. MNeiiendam.Frikirker
ogSekter.(1927).183. -brud, en. (jf.Msi\-
brud; dial., foræld.) den som brud pyntede
unge pige ved pinsegildet. Feilb.BL.271.
DSt.1930.129. -bradgom, en. (dial, for-
æld.) den som brudgom pyntede karl ved pin-
segildet. Feilb. DSt.1930.129. -bryllup,
et. spec. (dial., foræld.) om festlighederne ved
valget af pinse-brud og -brudgom. DSt.1930.
129. -dag, en. (æda. pingiz-, pingæzdagh,
oldn. pik(k)isdagr) 1) dag i pinsen; pinse-

helligdag. nu strax efter hellige Pintze-
åvigQnQ.Gram.Breve.190. Regner det iPint-
sedagene, bliver Aaret ikke synderlig
frugtbart. T^ieZe./ZI. 7. i forb. første, an-
den pinsedag, om pinsedag (2) og følgende
dag, der i folkekirken er helligdage. VSO.
*Solen plejer første Pinsedag | At ta' sig
en Trippevals. Sganarel.III.97. Anden Pin-
sedags Eftermiddag holdt Ungdommen .

.

Gilde med Bslus. £>St. 1930. 108. tredje
pinsedag, (nu sj.) tirsdagen efter pinse (2)
(der indtil 1770 var helligdag). Forordn.^^lu
1770. Krist.JyA.Till.I4.2S. 2) den halv-

tredsindstyvende dag efter paaskesøndag ; pin-
se(søndag); ofte i best. anv. uden best. art.

(Paulus) hastede for at være i Jerusalem
paa Pintse-Dagen. ApO.20.16. og var tiden,
som blev berammed til sessionerne 8 dage
efter Fmdseåiig.Holb.DNB.729. *Pinsedag,
da Guds Aand kom her ned. Grundtv.SS.
111.20. man . . anvendte Talemaaden: den
fede Jul, den magre Paaske og den sultne
P'mseiådig. AarbFrborg. 1918.103. \\ om den
mosaiske festdag „ugefesten". Det var Jøder-
nes VmsQå2ig. Goldschm.I.134. -dagrs-, i

ssgr. ["pens8-|da'(q)s-, -das-] af -dag 2, fx.
Pinsedagsaften (DSt.1930.99), -mor-
gen (smst.108), (1. br. i rigsspr.:) -tid
(Rauch.IV.440. især i forb. ved pinsedags-
tide(r): Holb.DNB.123. Slange.ChrIV.823.
JPJac.I.164. jf. pinsedagtid: Feilb.); som
eksempler paa mindre faste ssgr. kan nævnes

:

*(8maabørn) hoppe og dandse . .
|
Og Blom-

ster indsnoe | I Duggen til Pintsedags-
kTSindse.Staffeldt.29. »Tabernaklet,

| Hvor
din Helligaand jo boer,

|
Som gjør Pindse-

åsigs-Miraklet. Éeib.Poet.X.168. -ferie, en.

(f som pi. Luxd.Dagb.1.243). Schand.0.1.99.
*De skulde begge to (o: studenter) paa
Pinseferie. HakHolm.FT.49. -fest, en. (jf.
-højtid; især om pinsen som kirkelig fest (i

den kristne ell. mosaiske kirke). Pintsefesten
io (Chr.VI: pintse-høytiid^ som er de syv
Ugers hellige Eøitiå.Tob.2.1. Schack.70.

jf: »Naturen holder Pindsefest 1 1 blomster-
virket Smykke. Boye.AD.II.44. -flamme,
en. (sj.) med hentydning til Luc.2.3: Jeg
er træt og søvnig, ikke glad; der kom-
mer ingen Pintseflammer over mig, ingen
Lyst eller Tanke om at flyve ud. HCAnd.
SL.87. -g^ilde, et. spec. (dial., foræld.) om
gilde i anl. af foraarets komme, majgilde,

20 der holdes i pinsen, olgn. Pintsegildé . . Er
et gilde, hvori hyrder i Jylland holder sig

\

lystig S2LmuieTi.Moth.P86. FrGrundtv.LK.
223. Feilb. DSt.1930.99. -hflritid, eTi. (høj-

'

tid.) d. s. s. -fest. Tob.2.1(Chr.VI; se u. -fest).

VSO. MO.
I. Pinsel, en. [ipin's(a)l, ipi-'ns(8)ll ^f.

pinsler ell. (nu næppe br.) pinseler (Pflug.
DP.368. Holb.Intr.1.432. Lodde.NT.280).
{glda. pinsæl, pintzæll (HellKv.12.29), oldn.

30 pinsl (pisl); afl. af II. pine; især O) det
at martres, pines (II.l); især i flt., om
de lidelser, der er forbundet med straf, tor-

tur olgn. (i dial. ogs. i al dlm. om fysiske
smerter, se Feilb.), ell. om selve den pine-

fulde behandling, straf, tortur. Andre bleve
udspilede til Piinsel (1907: lagte paa Pme-
hænk). Hebr.11.35. Haandskruer og andre
Piinsler skal nok drive dig til at give
(pungen) t]lh2ige.Holb.Abrac.III.9. Tor-

40 turen (begyndte). Han udholdt standhafti-

gen alle de skrækkelige Pinsler. Blich.

(1920).XIII.89. (de) blev begge først for-

hørte under Pinsler (Bråndes.E.156: Tor-
tnT).Brandes.IV.122. || G) billedl., om sjælelig

lidelse, (jeg vil) fornøie mig over, at sée Dig
martres af de samme Piinsler, som du har
foraarsaget mit . . HieTte.Biehl.Euph.o.
det, der optog deres Tanker mest (kunde
ikke) berøres uden at volde gensidig Pin-

50 sel. Beumert.(GadsMag.1927.539).
II. Pinsel, en. se Pensel.
pinselig:, ^^i- ['pensali] {jf. ty. pfingst-

lich ; afi. af I. Pinse ; 1. br.) som hører til ell.

minder om pinsen ell. dens særlige stemning
ell. de begivenheder, til minde om hvilke pin-

sen holdes. »Pinselig Daab, til Guds Her-
ligheds Haab,

|
Folkefærd alle gjenføde.

Grundtv.SS. 1. 638. »pinselig vor Fugle-
skov

I

Gjenlyde maa af Herrens Lov. sa.

60 PS. V.470. m. henblik paa disciplenes tunge-
|

tale pinsedag: Forholdene i dette tvilling- i

rige (r. Østrig-Ungarn) er jo mere babelske *

end pinselige. NAJensen. Ventetider.(1926 ).

245.
Plnse-lllje, en. {ænyd. d. s.; jf. Des-

merlilje, Liljenarcis, Narcis) Si» narcis med
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hvide blomster, Narcissus po'éticus L. (alm.

som havehlomst, blomstrende omlcr. pinse).

JTu8ch.149.320. Pinselilier med bleghvide
Kronblades Krans om brandgule ^\\ei'

ner. Schand.AE.280. jf. (billedl.): *I al sin

Glans nu straaler Solen,
|
Livs-Lyset over

Naadestolen, | Nu kom vor Pinselilje-Tid.

Qrundtv.SS.IIL314.
Pinsels-, i ssgr. (jf. Pine-) af I. Pin-

sel, -fuld, adj. (højtid., 1. or.) fuld af
pinsler; pinefuld. Samvittigheden . . var
pludselig vaagnet og begyndte strax med
sit pinselsfulde Arheiåe.BlochSuhr.ÆS.III.
59. er jeg det grummeste Dyr paa Jor-

den, intet Helved mig pinselsfuldt nok?
KMunk.EnIdealist.(l 928).53. -li.aninier,
et. (jf. Pinekammer; sj.) marterkammer;
torturkammer. Schand.SD.83. -pcel, en.

(sj.) marterpæl. Pinselspæl og Dødsfængs-
ler, rustne Lænker i Klippemuren, Steen-

brix for de Dødsdømte. HCAnd. VIL 234.

Pinse-lardag, en. lørdagen før pinse-

(søndag). Majtræet . . var rejst Pinselør-

dag ^a.t. DSt.1930.129. den Hyrdedreng,
der Pinselørdagaften fik sine Køer sidst

hjem, var „Natravn". sms<;i08. -maj, en.

(nu kun dial.) nysudsprungne grene, maj
(1.2.1), brugt til udsmykning af kirke, stue

osv. under pinsefesten; ogs. om majtræ, maj
(L3), brugt ved pinsefester. Moth.P87. *Lad
Pindse-Mai af Bøge-Skov |

I Kirken plan-

tes. Grundtv.SS.1.672. SPHansen.Benlighed
igl.Dage.(1928).10. I Vestjylland brugtes
BirketræetiMangel af Bøg som „Pinsemaj".
AarbHards.1934.33. Feilb. -niorg:en, en.

første pinsedags morgen. Bagges.D V. VII.

362. *PindsemorgenI o hvor skjønl
|
Sko-

ven vinker lysegrøn |
Bort fra Staden.

Heib.Poet.X.167. Jørg.(DagNyh.'^Vd 908.1.
sp.l).

II jf. u. -sol samt u. HI. lege 4.3. Pin-
semorgen Jeger Solen''.Feilb.BL.273. man-
ge folk staar tidligt op pinsemorgen for

at se solen danse ] -nat, en. (1. br.) nat-

ten til første pinsedag. Moth.P87. VSO.
TroelsL.WII.226. -oflfer, et. (foræld.)

offer til præst, degn ved pinsetid. Moth.P87.
VSO. Feilb. -rose, en. (<?/. pfingstrose

;

jf. Bonderose; nu sj.) 2( pæon, Pæonia
(officinalis) L. Moth.P86. IDJust.Have-
væsenet. II. (1774 ).87. VillabyernesBlad?^110
1922.2.sp.2. FolkLægem.III.84. -snit,
et. (jf. -tøj; dagl.) nyt, fint tøj, som an-
skaffes til pinse; især i udtr. som være i

pinsesnittet. DagNyh.^^151926.2.sp.l. -sol,
en. spec. m. henblik paa den folketro, at so-

len danser, leger pinsemorgen (jf. u. -mor-
genj. det at see Kongen seile i Kana-
lerne (i Frederiksberg have) ansaaes for
ligesaa godt som at see Pintsesolen dand-
^e. Bergs. GF. IL 395. *Pinsesol i Dans.
Eørd.GD.45. -spag^Ce), en. (til II. pinse

j

4/ en slags haandspag(e) af træ, der løber

fiadt ud forneden. Larsen, -sondag:, en.

{æda. pingæz syndagh (AarsberGeheim. V.

26); 1. &r.) første pinsedag. Thiele.III.157.

-tid, en. fj/*.-dags-tidj tiden omkring pinse

;

især i forb. ved (nu næppe br. om. LTid.
1727.616) pinsetid(er). (skibene) skulde
ved Pindse-Tider komme til Norge. IToZfe.

DH.II.258. Ved Pinsetid hænges en Krans
op i (majstangens) Top. DSt.1930.112. jf.
Gfræs sp. 237^''. -toj, et. (jf. -snit;. *Sig
hvælver Himlen, foraarsblaa og høj, | og
vi har faaet sy't vort Pinsetøj. DagNyh.
^'^fil 926.2.sp.l. 'Uge, en. {æda. pingiz lika

ip(DGL.L847.IL290); 1. br. i alm. spr.) den
uge, der begynder med første pinsedag. Moth.
P87. TroelsL.^ VIL 226. OrdbS. (sjæll ).

-viol, en. ^ (sj.) Viola cucullata Ait.

Erstad-Jørgensen&JKJørgensen.Blomsterha-
ven.(1921).243.
pinsk, adj. (afl. af 1. Pine ell. H. pine

;

dial.) pinagtig; gerrig, i ældre Skrifter

beskyldes (lapperne) for Haardhjertethed
mod Fattige, for at være meget pinske

20 og egennyttige. JVahl.Lapperne og aenlap-
skeMission.(1866).127. det er alligevel pinsk
nok, at En skal være en DæwT, fordi En
vil dem det bedste. Skjoldb.KH.102. Feilb.

pinsom, adj. ['pi-n(i)S(nm(')] (sv. pinsam,
fsv. pinsamber; afl. af I. Pine; nu sj.) \)

d. 8. s. pinefuld 1. en voldsom, grusom,
piinsom, blodig Død. Hersl.TT.393. *i Hel-
vede . .

I
Der gruelig piinsomt være maa.

Bagges. ComF. 129. Den spanske Tønde
30 var ogsaa en haard Straf, om end ikke

pinsom. PoU^tbl934.11.sp.4. 2) d. s. s. pine-
fuld 2. Brors.196. *Piinsom Uro ruger i

mit Bryst. Mynst.Levnet. 139. Kender De
at komme i Læ bag et Hus efter en Ti-

mes pinsomt As mod en svidende Vinter-
storm ? PoVVtl909.3.sp.4.
Pinsternakkel-rod, en. se Pasti-

nak.
Pintel-liag:e, en. se Pyntelhage.

40 pin-vorn, adj. se pinevorn.
Pion, en. se Pæon.
Pioner, en. [pio'neV] (f Pionnerer.

Amberg. f Pionnier. fit. -s. MB. 1773.496).

fit. -er. {ænyd. pioner, ty. pionier; fra fr.

pionnier, til pion, fodsoldat, afi. af lat. pes,

fod) 1) ^ soldat, der er uddannet ved det
militære ingeniørvæsen (og bl. a. gaar
forud for hæren og sørger for broslagning,

vejenes farbarhed olgn.). MR.1773.496. Mil
50 C'onv.IV.58. (skanserne var) mere jævnet

af Granaterne end af Pionerernes Hakker.
Drachm.IIL17. SMich.T.20. || hertil Pio-

ner-forening (Krak.l934.II.2132), -redskab
(MilTeknO.), -skole (KundgHær.Nr.7^V2
1892.§2) ofl. 2) Cd overf, om nybygger
(især i Amerika) ell. om person, der indleder

,

baner vejen for en ny bevægelse, udvikling,

foregangsmand. JulPet.L.256. Rødding
var den første danske Folkehøjskole. Alene

60 derved maatte Forstanderen for denne
Skole blive en Pioner indenfor Bevægel-
sen. EHenrichs.MF.L67. en gammel Vogn
af den Slags, som Pionererne i sin Tid
brugte ved tJdvandringen til det vilde

\esten. BerlTid.^^kl935.Aft.5.sp.2. \\
(l.br.)

om ting ell. forhold. Undertiden er Vel-
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havernes Forbrug Pioner for den øvrige

Befolknings. Gad8MagJ935.306.
L Pip, en. [pi&] (ogs. Pips. [pibs] Na-

thans.MF.51). flt. -per. {til III. Pip, IV. pip

eZi. pippe; sml.nt.piep, <^. pi(e)pchen, lat.

pipio i lign. anv. samt I. Hvip slutn.; bar-

nespr. ell. spøg.) om fugl, der pipper, ell.

i alm. om smaafugl; pipfugl. *Pippen
blunder i sit Bur

|
saa buttet som en

Kugle. Berg8tedt.III.12. Spurve og Stære, lo

uskadelige Pipper, der blev bange, naar
man vinkede. FrPoulsen.VN. 107. || brugt

uden art. som et slags propr., om kanarie-

fugl. Vilhelm.ReiseiJyUand.(1865).6. Saa
tog han Pip i sin varme Haand og hældte
Vand i Næbet. Nans.KV.139.

II. Pip, en ell. (i bet. (3-)4; et. (i bet.

1-2 som regel uden art). [pi&] (f (i bet. 1)
Pips. Borrebye.TF.346. OeconH.(178é).III.
128. P VJac.F.324). uden flt. {ænyd. d. s. i 20

bet. 1 (JSSehested. Pigernes Dyd- og Laster-
Speyl.(u.A.).B5f); fra nt. pip(p) {mnt. pipj
og hty. pips, jf. eng. pip, fr. pépie, ital. pi-

pita, sp. pepita, lat. pipita) 1) (nu især dial.)

katarralsk lidelse i de forreste luftveje

hos hønsefugle, ytrende sig i tilstoppelse af
næsen og tungespidsens overdragning med en
hvid hinde; ogs. (nu næppe br.) om katar-

ralske sygdomme hos mennesket, influenza

olgn. (Graah.PT.II.236. den spanske pip(s). 30

Borrebye.TF.346. jf Mansa.F.202.217) ell.

(dial.) om forsk, andre sygdomme hos dyr

(fx. om piphas. Kværnd.). *Nu Kyllinger
faar Pip og døer, | Nu Kalve gaar i Hunde.
Cit.ca.l710.(NkS4''820.25). en Grysen gam-
melt grøn Smør saa stor som mand skulle

sette i Næbet af en Kylling for Pip. Kom
Grønneg.1.100. Floras tamme Allike skulde
have renset Fødderne med Vat og smurt
Næbbet med blødt Smør, den havde Pip 40

i Næseborene. ORung.P.176.jf.: Ti Gange
heller Grundtvigs Træskogang end saa-

dan koket Trippen i Saffianssko (o: om
sentimental udtryksmaade)\ Heller et Stude-
brøl end den jammerlige Hvippen af en
Kylling, der har Pip.PMøll.II.315. || skæ-
re for pip, fjerne hinden fra tungen hos

hønsefugle, der har pip. Grundtv.PS. IV.
532. jf.: hvis vi blev ved at tale Dansk,
(vilde tyskerne) skiære os saaledes for Pip, 50

at hele Tungen gik i 'Løbei.sa.Dansk.I.
588. 2) (dagl.) i forb. som faa, have pip,
egl.: faa, have delirium; blive, være tosset,

skør. KPontPsychiatr.III.98. *(Kong Erik
drak) a' den (o: champagne) hele Natten
for at fugte Ganen, | Enden paa det blev,
at han fik Fip. Blækspr.1896.28. Bare den
forbandede Krig var vel overstået. Man
får jo Pip, skal det blive ved.Børd.SF.
125. jf.: Har Du faaet Pip, ligesom Høn- 60

sene. HCAnd.III.170. || hertil (jarg.): Pip-
celle (o: paa hospital. DSt.1926.87), -mand
(o: delirist AndNx.PE.III.19), -sal (o: paa
hospital. GyrLemche. De FyrstenbergBønder.
(1905). 223) ofl. 3) (nu næppe br.) rus;
kæfert Sigvald Jarl laa paa sit Skib og

rodede i en vældig Pip.iEavwew.^V4i885.
3.8p.l. skulde nu en brav Jæger faa et

lille Pip ved Middagen, døer han ikke i

Synden. Bogan.I.115. 4) (udviklet af bet. 2

;

dagl.) vanvid; taabelighed; idioti; især
i forb. det er (noget) pip. det er det
rene Pip at tænke paa Dr. S. CGjerløv.
Hotelrotten.(1919).62. man bliver nu hver-
ken uskyldigere eller klogere af at give
Næsten og Fædrenes Aander Skylden for
det Pip, som man selv gaar og laver. CF
Mortens.SV.210.

III. Pip, et. [pi6] (sj. Pips. Eørup.II.
106(i bet 4:). S&B.(i bet 5)). flt d. s.

(ænyd. d. s. i bet. 1 (JSSehested.PigernesDyd-
og Laster- Speyl. (u. A.). Dlv); substantivisk

anv. af IV. pip ell. vbs. til pippe; jf. I.

Pip; smZ. I. Hvip, Pib) 1) enkelt pibende
lyd, saaledes som den frembringes af fugle-

unger og forsk, smaafugle. LTid.1733.585.
han havde et Øie med hver stor og lille

Fugl, kunde forklare, hvad hvert Pip eller

Skrig betød. Goldschm.Ejl.lII.16. En Flag-
remus kresede med sit korte, højtstemte
Pipp urolig ud og ind over vore Hove-
der. -ffJTaars&.^Ti/sA;. i P5i.IL 48;. jf.: (bør-

nenes) pjattede Stemmer . . klinge som
Kyllinge-Pipib. Heib.Pros.III.265. 2)

(jf. dial. Kuk i sa. anv. (Feilb.ll.323); dial.)

egL om, ordet „pip'' (se IV. pip^, som de
deltagere i legen „skjuV, der har
gemt sig, raaber, naar de vil hjælpe den
søgende; ogs. (især i forb. lege pip^ om selve

legen: skjul. „*Men hvor er den evige
Jøde?"

I
Ahasverus (i Graven): „Ja, led

ham op! han Pip ei gVer.'' PalM.YII.343.
han (vilde) lege Pip og gemme sig under
alle de mange Bænke. Bosling.LilleNønne.

[1922]. 28. OrdbS. (Langeland, Thurø). 3)

{jf. ty. nicht piep sagen, ikke mæle et muk,
samt II. Kuk 2; dagl.) i forb. ikke etpip,
egl.: ikke et ord; ikke en lyd; i videre anv.:

ikke en smule; ikke spor. Der lød ikke et

Pip i Skoven, og der var ingen Dyr paa
Marken. CEw.ÆJLII.31. Den Smule Krig
. . havde ikke rørt mig et Pip. KMich.K.
154. jeg har ikke hørt et pip fra ham

j 4)

{jf. nt. dar sitt keen pipp in, der er ingen

kraft i det, samt (dial.) tage kukket fra en,

tage pippet fra en (Feilb. 11.323), og udtr.

som han er saa ringe, at han hverken kan
sige pip eller kuk (smst.); dagl.) om (livs)-
kraft, mod olgn.; dels i forb. som tabeeW.
gaa fra pippet, pippet er gaaet fra
ham, som udtryk for, at en ell. noget mister

(har mistet) sin kraft ell. sit mod, bliver (er

blevet) dukket olgn. Han har tabt Lysten —
hæl Pippet er gaaet fra Hs. Højvelbaa-
renhed, mildest talt! SvLa.M.145. Med
denne Sejr var Pippet gaaet af Roman-
tikken. O (reismar.D. i 69. Nu kniber det,

tænkte Kluk . . „Brille-Jokum" tabte dog
ikke saa nemt Pippet. GJørgensen. Kluk&
Co.(1930).45. Feilb. dels i forb. tage pippet
fra en, berøve en hans kraft, energi, mod,
lyst; slaa en ned; dukke; bringe en fra kon-

I
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cepteme; gøre det af med. Vi havde klemt
et Par Stormagter, og vi var belavet paa
at tage Pipset fra et Par endnu. ^ørup.
11.106. (synet af de saarede) skal nok tage
Pippet fra os. Rist. ER. 139. Oadeordb.''

Feilb. 5) (jf. Pib 2; talespr., nu 1. br.)

nedsæt, om lille barn ell. barn, der er
skrøbeligt, forkælet olgn.; ogs. om voksne.

En gang var Luise . . utilfreds med min

Piping . . Er et got æble, som vokser i

eng\and.Moth.F89. VSO.(u. Pipling;. Pals-
gaards Fip^in. CMatthies.DF.il. 56. Rib-
ston Pippin.^JBrMMn.i^rM^//iavm/i9^J!^.i55.
den engelske Rainette eller Guldpipin-
?en (eng.: golden pippin). Funke.(1801).
1.41. jf.: to eller tre pipingesigtede

(eng. pipinfaced, o: som har et rundt (og
sundt) ansigt) Stuepiger tittede frem bag

sang, „ham kan man jo næppe høre, det lo de grønne Jalousier. OPRJames. Zigeune-
mie pipI^^rJffamm.Xevw.1.87. S&B. D.
granskede forsigtigt den unge Dame. Hun
var nærmest et Pust . . Et forkælet Pip,

tænkte D. WNorrie. EnungMand.(1931).79.

jf: Saadan nogle Smaapip, saadan nogle
kønne Unger \ Rørd.S.91.

IV. pip, interj. [pib] (jf. ty. pipp, piep;
lydord; sml. II. pi 1, 1., III. Pip, pippe) orugt
som gengivelse af den pibende lyd, der
frembringes af fugleunger (spec.

li _ , ,

andre dyr (jf. u. pippe i); (dial) ogs. brugt
linger), forsk, smaafugle og (undertiden)

som raab ilegen „skjul" (Grundtv.PS. VIII.
301. jf.: Pip pip . . Er en leg, som de
kiker til hverandre. Moth.P86). „Pip I"

sagde Spurveungerne i Reden. HCAnd.
Yl.56. Jeg (o: en mus) fik saadan en Til-

lid til hende (o: en ugle), at jeg sagde
Pip fra Sprækken, hvor jeg S2iå. smst.312

.

ren.T.(overs.l840).61.

Pip-liyliing, en. (tillll.F'ip 1 ell.lY.
pip; .;/. -høns; oarnespr., l.br.) om (spæd,
pippende) kylling, billedl: NatTid.^^U1899.
Aft.l.sp.5.

piple, v. se pible.

Pipling:, en. f'pibleii] flt. -er. (vel fra
holl. pippeling; til Pip(p)inff) d. s. s. Pip-
(p)ing; nu kun (gart. ell. dial.) om sorterne

kyl- 20 maglemeræble og pigeon. *Da tog af sin Sølv-
kurv . .

I

Prindsessen en Pipling, saa rund
og saa Tød.Bagges.NblD.194. CMatthies.DF

.

I.240.II.55.320. OrdbS.(Fyn, SjælL).

Pip-læriie, en. (til lll. Pip (1) ell. IV.
pip; j/". Pibelærke^ \. dels (zool.) om pi-

ber, Ånthus, dels (dial.) om bomlærke, Embe-
riza miliaria L. Brehm.FL.125ff. Skatte-

graveren.1889.II.153. BøvP.II. 554.111.86.
mager, en. {vistnok fra sv.pipmakare,

•„Hvad siger Kyllingen?**
|
„Pip, pip, pip I" 30 person, der fremstiller piber; jf. Pibemager;

NEPetersen.Tusendfryd.(1888).37. KNyrop '

' '
--

- -

0L.II.26. Feilb.(u. pippe
T. Pibe.

2;.

Pipa, en. se I.

Pip-and, en. (til III. Pip 1 ell. IV. pip

;

l.br.) \ pibeand, Anas penelops. S&B. Lar-
sen.

I. Pipe, en. se I. Pibe.
II. pipe, V. se pippe.
Pipe-stav(e), en. se Pibestav(e).

cigarmager-spr.) om cigarmager (i modsætn.
til cigarsorterer). Tidsskr.f.Tobak.^11^1924.9.
sp.2.

pippe, V. ['pibe] Eøy8g.Anh.20. (f pipe.

Moth.P86. Schandrup. X3 r. LTid.l 758.

23). -ede. vbs. jf. III. Pip. (ænyd. d. s.

(Lyndsay.Dialogus. (overs.1591). 29^.181^);

jf. nt. pi(e)pen (mnt. pipen^, eng. pip ; besl.

m. II. pibe, I. pible; sml. IV. pip, pipse.
Pip-fugl, en. {jf. ty. piepvogel; <ii 40 pjæppe samt III. hvippe)

III. Pip 1 ell. IV. pip; barnespr. ell. spøg.)

d. s. 8. 1. Pip. Blaum.Sib.119. Bergstedt.A.

180. jf.: Han mærkede jo . . hvor tung
og kejtet hun var — rigtig en Pipfugl
trods sine dybe Øjne og det nydelige
lisiSiT.AxelThomsen.AfKainsSlægt.(1899).14.
-liaiis, en. (til III. Pip ell. IV. pip

; jf. I.

Hans 2; dagl.) om kanariefugl; især brugt

uden art., som et slags propr. Skal Pip-
hans leve længe . . bør den have . .

Fuglefrø. Kbh.^yBl904.3.sp.6. Pont.ME.45.
-hais, en. {jf. nt. piephack(en) i sa. bet.;

vel til II. Pip; jf. Ko-, Pærehas; vet, dial.)

hævelse paa nælebenets hoved hos heste (Bur-
sitis calcanei). Abildg. Raad mod de alminde-
ligsteSygdomme.(1793).35. MDL.424. Landb
O.IIL804. Feilb. OrdbS.(Sjæll.). -hensi,
pi. (til III. Pip 1 ell. IV. pip; jf. -kylling;
barnespr.) om (pippende) høns ell. kyllinger.

Schack.113.

Pip(p)iiig ell. (nu vist kun; m. eng.

form) Pippin, en. ['pi6eix, 'piMn] flt. -er.

{sv. pipping; fra ty., holl. pipping (mnt.
pippinc) og eng. pippin, af oldfr. pepin,
frugtkerne; jf. Pipling; gart.) navn paa
forsk, æblesorter, der (egl.) er frøplanter.

1) om fugleunger ell. smaafugle: sige pip
(IV); smaakvidre; ogs. undertiden om an-
dre dyr, der frembringer en række forholdsvis
svage, pibende lyde, fx. om mus (FrGrundtv.
LK.lOl), visse insekter som faarekyllingen
og græshoppen (Birch.II.105. CBernh.I.213)
ell. (nu næppe br.) om glenten (Moth.P86).
*Der sad en lille Fugl og vipped

| Og
stirred vist paa Dig og pipped. Grundtv.

50 PS.VIII. 51. Hønsene kom, og Kyllin-
gerne kom . . og de klukkede, og de pip-
pede. ECAnd.VIL77. *en enlig Smaafugl
pipper

I
og løfter kvidrende sin Sang.

Stuck.S.10.

2) (sml. kvidre 3 samt III. Pip 8; især
talespr., 1. br.) om mennesker: tale paa
en maade, der minder om fugles pip
(III.l); tale med spæd, pibende stemme. „Pi-
gerne har da haft travlt med at pynte

60 sig siden igaar,** pippede Jozia henne fra

Krogen. Rørd.Va. 56. hun havde engang
hørt Jørgens Kone pippe noget om, at

Mennesker bare skulde være gode . . mod
hinanden, saa vilde det hele ikke være
saa sværtl Lauesen.SD. 208. jf.: Jeg kan
nok huske, sagde han, — at jeg fra Tid

XVI, Rentrykt ^/g 1935 56
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til anden har hørt Dem pippeopom den
kastrerede Grundlov af 66 som den bed-
ste af alle FoTtsLtmnger.SvLa.FK.203.

\\

ialem. som de gamle sjunge, saa pippe
de unge, se u. II. gammel 1.6.

3) {vel egl. (i forb. m. adv. som frem^; kom-
me frem, til syne under pippen, fx. om fugle-

ungeris næh) i reden ell. om deltagerne i legen

skjul (se Feilb. u. pippe 2); sml. holl. piepen,
eng.peep) rage ganske lidt frem, op osv.

fra noget, der skjuler det; begynde at
komme frem, til syne fra et skjul; ogs.

i al alm.: begynde at vise sig, bryde frem;
titte frem olgn.; oftest om plante-, haar-
vækst: begynde at spire, vokse frem. 3.1) i

forb. m. adv. (især frem, op, ud^ ell.præp.-

led. *Den Cerealske Urt (o: komet) alt

lader som den vilde
|
Af Jorden pippe

op, hvor den var jordet før. Falst.Ovid.77.

•Duunen pipper frem paa glatte Hage.
Zetlitz.(Bahb.Tilsk.l795.521). den røde Hue
. . pippede frem mellem Træstammerne.
Blich.(1920).X.78. *Fra Træet pipper,
munter og glad, | Hvert Øieblik ud et

nysgjerrigt B\a.å.Hrz.D.lV.143. bag de
laante Former pippe nu og da op de
fremmeligste Sider af Folkets naturlige
Aandsliv. VVed.G.13.

|| (jf. I. pible (2); nu
7bæppe br.) begynde at strømme ud olgn. en
ædel Sved pippede ud af hans Pande.
Suhm.(SkYid.X.16). Ud af Kræftsaaret
pipper en tynd, ædende, heftig stinkende
Materie. DiætLex.1.323. jf. : hver Gang jeg
seerd en Tøs, saa blir jeg saa forliebt, at

Cupido pipper ud af alle Ender paa mig.
Skuesp. V.156. 3.2) (1. br. i alm. spr.) i abs.

anv. Bagges.DV.VII.404. *Nu har Viben
Æg, I

PUen dygtig Skæg, | Og Violen
smaat paa Volden pipper. Pi/øZZ.J.55. *De
gamles Skæg var grat; hans pipped kun
så smkt. Rørd.GK.70.

||
(bryg.) om kom:

begynde at spire efter støbningen, saa at

man ser spidsen af rodenden. OrdbS.
Pipping;, en. se Piping'.

I.-III. Pips, se w. I.-III.Pip.

pipse, V. ['pibsa] (ty. dial. pi(e)psen;

afi.af pippe; sj.) 1) d. s. s. pippe (1). Han
saa ikke Smaafuglene selv, men han hørte
dem pipse under Bladene. JTJews.ÆJÆJ.^^ 7.

2) (jf. III. Pip 5^ klynke; være pylret.
S&B.
Pip-stav(e), en. se Pibestav(e).

-stykke, et. (til pippe 8.2 slutn.; bryg.)
stykke malt, der er begyndt at pippe. OrdbS.
-østen, en. (til III. Pip 1 ell. IV. pip; nu
næppe br.) V d- s. s. Pibøsten. Éjærbøll.
494.
Pigne, en. [pi^r] flt. d. s. (fra fr. pique

;

egl. sa. ord som II. Pik) ^ betegnelse for kort-

farven spar (især brugt i visse spil som
bridge). Spillebog.(1786).2. han har meldt
fire pique

\

Piquet, en (Moth.P74. VSO.IV.P90).
i reglen uden art. [pi'ke ell. m. fr. udtale]

tidligere ogs. m. former som [pi'ke-'c?] (jf.
Pikket. Éostgaard.Lex.P48c. Pikeet. vAph.

(1759). Piqvet c^ Labet. Schandrup.A3v).
{fra fr. piquet; af uvis oprindelse) ^ kort-
spil, der spilles af to med 32 kort (idet kor-

tene under syveren er udtaget). *Hand øved
konsten i piqvet |

Med Rumler og Se-
qvenzer

| To qvart Major paa et brett
i

Han Kalte Exe\\enzeT.Cit.ca.l700.(NkS4^
820b.217). Anti-Spectator.lO. De høje Her-
skaber spillede et Parti Pique, før de trak

10 sig tilbage. Bang.SE.114. Spillebog.(1900).

96.

CP Pirat, en. [pi'ra'<f| flt. -er. {ty. pirat,

eng., fr. pirate osv.; fra lat. pirata, ^r. pei-
ratés, til peirån, forsøge, angribe, gaa paa
æventyr) 1) person, der driver sørøveri; sø-
røver. Primon.Lexicon.(1807).206. Bagger.
11.404. StBille.Gal.1.5. Scheller.MarO. jf.:
*Hvad jeg (0: en engelsk søofficer) har mod
den listige Pirat (o: Napoleon)

|
Udøvet,

20 øved jeg med munter Iver. ^a^^er.IJ.5P8.

II
hertil: Pirat-junke (S&B.), -skib (Kaper)

ofl. 2) overf., om person, der lever et

ubundet, frit liv, ell.(især) om bogtryk-
ker ell. boghandler, som uden tilla-
delse udgiver en forfatters værk. Pi-
raterne var lovbeskyttede , saasnart Bo-
gen var indført i Boghandlerregisteret.
Brandes.IX.130. Smudsliteratur, — Bohe-
mer og Pirater — fordømte af Samtid og

30 Eftertid I Powf.^.75. || hertil: Pirat-boghand-
ler (Brandes.IX.128), -forlægger (smst. VIII.
335), -ieksi (VØsterberg.(Tilsk.l920.II.169)),
-udgave (Brandes.Vlil.7.403. Mantzius.SH.
11.118). Pirateri, et. {fra fr. piraterie,

afl. af pirate, se Pirat; sj.) sørøveri.
StBille.Gal.II.30.

t pir-bar, adj. (til pirre 8 ; jf. pirsom^
modtagelig for paavirkninger ; irritabel; øm-
findtlig. Cuvier.Dyrhist.II.4. Jo mere pir-

40 bar den Syges Konstitution . . er, desto
hastigere . . virker Midlerne. Caspari.Huus-
ogReiselæge.(overs.l828).ll. -fug^l, en. {jf.
en^.pirrmaw, om forsk, ternearter; 1. led vist-

nok lydord, der efterligner fuglenes skrig;

dial.) \ navn paa en slags strandfugle
(maager ell. terner). MDL. de urolige
Smaaskrig af en Pirrfugl, der fløj hid og
did over Vandet. Gjel.GL.450.
Pirk, en. {til II. pirke; dial.) nød; kni-

50 be; skade, du skal giøre mig en pirk. o:

skade. Moth.P89. Ja de (p: hestene) har en
Pirk, de giør jo aldrig intet ('o: aldrig no-
get). KomGrønneg.1.99. Feilb.

I. pirke, v. ['pir^a] -ede. {ænyd. d. s.

(Thott4'^718.338), sv.°pirka, pilke, sv. dial.

perka, pille ved noget, m. m., no. pirke, nt.

fiirken, pilke; til roden i pirre; sml. I. lirke,

I. pirke; dagl.)

1) om handling, hvorved man ganske let

60 berører, slaar paa, roder i ell. skubber til

noget, især med fingerenderne ell. en spids

genstand: pille (ved); prikke; pirre (1).

Pirke . . Er at overføle noget. Moth.P89.
*(j^9) pirked i Sneen,

|
Smaadyr jeg fandt.

I>rachm.VS.179. Han saa hende gaa og
pirke i Jorden med en Stump Gren for



869 pirke Pirol 870

at aabne Mulden for Kornet JVJens. Br.
258. (hun) pirkede endnu en Gang til

Brændestykket (i kaminen). PDrachm.D.
13.

II
m. tings-obj.; især i forb. m. adv. ell.

præp.-led. Sneglene og de smaa Muslin-
ger . . som omvankende Forhandlere pir-

kede raa ud af Skallerne til os. Galsch.SR.
19. Den . . sværlemmede Mand stod foran
Essen og pirkede Kullene tilrette omkring
kærnet. Aakj.PA.39. Spekulanterne strøm-
mer til . . for at nappe Aktier, som Kyllin-
ger, der pirker Morgenfoder. PoVkl934.
12.spA. (jæg. :) Flyvende Fuglevildt hen-
ter, river eller ryster, pirker eller piller

man ned ligesom Frugterne af Træerne.
Dania. III. 331. \\ m. person-obj. (han be-

gyndte) at pirke hende i Siden med Fibe-
spidsen.Pon^.i^.I.Io. jf.: Befolkningen talte

Egnens dristigste Smuglere imellem sig

og var heller ikke bange for at „pirke"
en eller anden Rejsende med en Kniv.
AndNx.S.213.

\\ (jf. bet. 4=) billedl. det maa
vel være nok, naar Forsynet pirker til os
med Stokken. DagNyh.^/sl921.1.sp.l. denne
Samtale . . pirkede som til Gløderne i et

Baal. Bønnelycke.Lt.323. .

2) arbejde smaat, uden at gøre noget rig-

tigt ved det, ell. sysle med smaating ell. smaat,

^,fint" arbejde; pille (ved); pusle, nusse
(med). *Somme sidde og pirke

|
Hjemme

med et og andet Smaat (d: om søndagen)—
|

Somme stikke til Kirke.ARecke.P.22. (hun)
fik travlt med at „pirke" paa sit Sytøj.

IBentzon.GH.20. jf.: Kejsertids-uret pir-

ker tiden ud — i lige afmålte hak.HjSaa^e.
DagHrude. (1906). 16. (sj.) m. resultats-obj.

:

*I som flittig pirke
|
den lille Industri (o:

haandværkere). Rich.III.106. \\ spec. (fagl.)

om kunstner. Han kunde male Maaneder
igennem paa et Studiehoved, pirke og
pirke paa et Billede i det uendelige. Tilsk.

1915.1.180. parf. pirket brugt som adj.: teg-

net, udarbejdet forsigtigt, med smaa streger,

med pedantisk vægt paa enkelthederne. Dette
Klippeparti (o: paa et billede) er ganske i

Stil med Mantegnas egne: Underlig pir-

ket og kradset som en flosset Lerskrænt.
Wanscher.RM.14. Busten (af Ibsen) er
pirket og atmosfæreløs, uden ornamen-
tal eller dekorativ Forløsning. JVJens.FS.
154.

3) (1. br. i rigsspr.) om legemlig fornem-
melse: d. s. s. I. pirre 5. hun stirrede saa-
dan rigtig mindelig og bønlig paa mig .

.

Det pirkede helt ned igjennem mig.Schand.
F.514. de store Højtider, som trods al

Modernisme stadig pirker saa sært i SsLm-
vittigheden. Pol.yiol934.15.sp.3. i forb. m.
Erikke: selve Spørgsmaalets Kærne:
vem der skal raade i Marokko, vil

næppe blive løst. Brodden vil blive sid-

dende i Saaret og blive ved at prikke
og Tpirke. FyensV.'^''/il906.1.sp. 2. upers.:

Det pirker og prikker hende i Halsen.
RudLange.Drømme. (1910).114.

4) (jf. I. pirre 3-4; 1. br. i rigsspr.) overf..

om aandelig paavirkning, irritation, ophid-
selse, ingen af dem . . kunde dy sig for
. . at pirke sine Sidemænd arrige. AKohl.
MP.III.30. Kr. Erslev og Edward Holm
hørte til mine Læremestre, der pirkede
mig frem og tvang mig til nye Studier.
Aakj.FDD.96. U i forb. m. op. Selv et

halvdødt Svin Kan dog pirkes op til at

skrige. Pont.F.lI.176. man kan i det Hele
10 nu faa sine Nerver godt pirkede op,

naar man gaar i C\iku3.VortLand.y8l903.
3.sp.2.

II
især i forb. m. præp. ved. Moderen

søgte nu at pirke lidt ved ham for at faa
det lidt hyggeligt. „Vær nu ikke sær,
Ludvig," sagde hun. Pont.HK 23. Hans
Folk døsede lidt for tit, og han maatte
jævnlig pirke ved dem, at de ikke sov
ind. SMich.H.12. jf.: Sneen vilde aldrig
smelte paa Tagene, skøndt Solen pirkede

20 ved den hver eneste Dag. BlichCl.Farbror
Frans.(1902).204.

II. pirke, v. (ofte (efter udtalen) skrevet

perke, pærke). -ede. {maaske sa. ord som I.

pirke ell. til no. dial. pira, være karrig, give

for lidt føde, udsulte m.m.; jf. Pirk, udpirke

;

dial.) i) trans.: presse saa meget (kraft,

nytte) ud af som muligt; udnytte til det
yderste; udpine. Junge. MDL.405. Feilb.

OrdbS.(Sjæll.). 2) intr.: knibe; spinke og
30 spare; ogs.: tigge; være paagaaende
med plagerier, min Nabo (kan) tage
Penge hjem, mens en anden Pjalt sidder
og pærker i det og daarlig kan skaffe
Smulerne, man skal putte i Munden. Zafe

Niels.TF.^14. dær vil de nok gærne hå
meget Arbejde ud af Folk. Saa-aa. Hvor
ved du ded? Aa, man hår da altid hørt,

at de er saadan til at hærke og pærke
deroYre.Gravl.AB.54. Feilb. OrdbS.(Sjæll.).

40 Pirker, en. spec. (til I. pirke 2; sj.):

person, der sysler med smaating. filo-

logiske Pirkere, der stod ganske fremmed
over for Aanden i Amled (har) villet gøre
ham identisk med Personer i andre Sagn-
krese. Pol.VA925.10.sp.3. Pirkeri, et.

især som (nedsæt.) vbs. til I. pirke , spec. i

bet. 2. SvGrundtv. (studierne) har intet af

det gammeldags — noget overflødige —
Pirkeri, (Købke) havde af Pompeji lært at

50 føre en Mesterpensel med Bredde og Kraft.
KMads. (KunstmusA.1914. 48). PVJensen
Klint.Bygmesterskolen.(1911).43. \\ til I. pir-

ke 4. ^Da var det dog ikke det værste,
hvis I kunde faa hende til at pirke lidt

ved ham." — „Vi bruger ingen Pirkerier,"
sagde Madam Olsen. AGnudtzm.Idealister.

(1896).168.
Pirol, en. [pi'ro-'fj flt.-er. (fra ty. pirol;

vistnok efter parringsraabet, jf. u. Bylovs-
60 fugl ; zool) \ om spurvefugle af familien

Oriolidæ; især om arten Oriolus gabula,

bylov-, gul(d)pirol. Funke. (1801). III.

639. Rørd.JH.1.197. Spdrck.ND.355. \\ hertil

pirol-gul (^Orange og pirolgule Harzerhan-
ner.PoU^lHl933.23.sp.3), -væver (\ guld-

væver (2), Ploceus galbula. Brehm.DL.II.66).

55"
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Pironet 9 pironettere, se Piruet,

piruettere.
pirre, v. ['pira] -ede. vbs. -Ing (s. d.).

{ænyd. d.s. (Kalk.V.810), 8v. dial pirra, pår-

ra, no. pirre; vistnok egh lydord; jf. I. pirke)

1) røre let ved ell. rundt i (især: med
finaerspidserne ell. et spidst redskab); stikke
lidt i; skubbe svagt til; pirke (1). l.l)

i al alm., især i forb. m. præp. i, til, ved.
Moth.P89. Pirren med en Feer i Næsen.
CEMangor.RS.45. (han)pirrede med Bøsse-
piben til Noget, som laa i Vejen. Blich.

(1920).K.62. (hun) lukkede Kakkelovns-
døren op og pirrede til Tørven med sin

Fod. CEw.PJ.12. Moer Trine pirrede i

Byppelyset Bist.LM.40. jf. bet. 2: (okserne

blev) spændt for Vognen, pirrede i Enden
med en lang Stang, og nu droge de os
som en Visk op ad B\erget. RudBay.EP.
1.178. li

billedl. *Hvo kand vel negte, at

Guds Finger den jo pirrer
|
Ved Kongen

udi Nat, og al hans Roo forvirrer. Kyhn.
PE.38. *selv mit Haab om mindste Lyst

|

Den (o: dagen) pirrer ved, og gjør det
mindre. Eeib.Poet.XI.6. jf.bet.Si-4:): lade
sig pirre på næsen (o: finde sig i alt). Moth.
P89. *Pirres du for stærkt i Panden (o:

bedrages, gøres til hanrej)
|
Af en troeløs

J)e]ia..Bagges.Ungd.II.160. *med Mindets
Naale han i Saaret pirred. Schand.UD,32.
1.2) i forb. m. adv. ell. præp.-led: ved en let

bevægelse med fingeren ell. stok olgn. skubbe
et sted hen; ogs. (uegl.): med lethed vælte,

skubbe bort olgn. jeg . . kunde pirre Dig
overende, som en Skurrehat. Blich.(1920).
X.60. han rejste sig for at pirre de vaag-
ne, men forlegne eller benovede Høns ned
fra Pindene. Schand.IF.307. Naar alle har
trillet (deres kugler), skal der „pirres" i

Hul, det vil sige, man skubber Kuglen i

eller mod Hullet med bøjet Pegefinger.
EjLegeb.34. jf.: det er . . hans Fejl, at ban
ikke for længe siden har vidst at pirre
(sin moder) tilside, — navnlig nu efter at

han er bleven gitt.JakKnu.LS.88. 1.3) i

særlige forb. ||
pirre sig i haaret olgn.,

(nu 1. br.) klø sig i haaret; purre op i haaret.

*Ved disse Ord i Totten hun sig pirred.
PalM.IV.386. (hun) pirrede sig tankefuldt
under sin Iisi3irya.lk.JacPaludan.UR.84.

\\

pirre op (i), røre, pirke op (i). Grundtv.
aaxo.I.109. Dreng pirrede op i Asken i

et sidste Haab om at finde en Gnist paa
Bunden. t77t7ens.5r.48. pirre op i lampen,
se Lampe 1.8. || i forb. som pirre mad
(FaaborgAvis.^kl932.2.sp.8. Feilb.) ell.

pirre mad sammen, (især dial.) røre
i ell. hurtigt lave, tilberede noget mad.
„Maa jeg byde Dig et eller andet?" —
„Nej mange Tak." — „Maaske Du und-
skylder, at jeg pirrer lidt sammen til mig
selv?" Buchh.GS.129.

2) vække ell. bringe liv, fart i nogen
ell. noget, egh: ved at skubbe ell. stikke
med noget spidst. Tilskueren (bliver)

pirret op af sin Søvn. Kierk.I.221. Det var

et fromt Æsel; men det blev
pirret fremad, samtidig med at Levi trj

i Tøjlerne og formodenlig ikke trak lige.

(forsigtigt); tilskynde; lirke ved. Han maa
Goldschm.VII.616. |j

i videre anv.: bearbejde

bestandig pirres, dersom man skal faae
ham til at giøre noget ved Sagen. VSO.
nu kun i forb. m. præp. til ell. ved: skjønt
Tyrken . . knurrede (over russernes erob-

10 ringslyst) havde han dog maaské sovet
ind, naar ikke . . Frankrig og England .

.

havde bestandig pirret til ham. Grundtv.
MM.25. Atter og atter havde hun pirret

ved Jakob, at han maatte dog tænke paa
at faa en Pige til. Gjel.M.155.\\ pirre op,
(1. br.) opildne; anspore. Lysten til at stik-

ke Byfogden ud pirrede ham oip. Schand.
AE.250.

3) paavirke, irritere sanser, nerver;

^ vække og opildne interesse, lyster, spæn-
ding olgn.; (op)hidse ell. kildre (stærkt).
*Naar Viin pirrer min Mave,

|
Pirre Løier

min Siel. Skuesp.IIIl.7. denne Følelse . .

pirrede mine Nerver med en nye Kildren.
Bagges.L.1.239. det Gaadefulde . . pirrer de
fleste Menneskers Nysgjerrighed. V^^inth.

NDigtn.192. jf.: han vil hidse ved om mu-
ligen at pirre lidt Jalousi frem hos mig.
Kierk.VI.315. || uden obj. jeg kan ikke lade

20 være at see derpaa (o: paa et uhyggeligt

maleri). Forfærdelsen har en egen Pirren.
Oehl.Er.IILl77. En Lugt af Stald og Jord
og Savsmuld pirrede i Næsen.XLars.GH-F.
1.227.

II
pirre ganen, kildre ganen (se

u. II. kilde 3;. *al den Lækkerhed paa
Fad,

I

Der pirrer kræsne Stores Ganer. Oehl.

XIX.81. vor yppige Tidsalders Kogekunst
svækker . . det menneskelige Legeme,
i det den . . behageligen pirrer Ganen

40 og fremlokker utidig Spiselyst. Synesius.

Fyrstevælden.(overs.l797).6. billedl: det epi-

ske Element i denne Novelleeyclus er .

.

skikket til at pirre de ved udenlandske
Retter forvænte Ganer og slappede Ner-
ver. PLMøllKS. II.270.

II
i^ar«. pirrende

brugt som adj. (jf. nervepirrende j. denne
pirrende Nydelse af den bestandige Spæn-
ding og Svæven imellem Haab og Frygt.
Gylb.(1849).VI.23. *Retter (d: nyheder),

50 som var pirrende ifjor,
|
gaar sporløst over

en forhærdet Gane. Rode.VR.43. (sj.) om
person : Jeg haaber, man tilgiver mig denne
lange Fortælling om Adam, som jeg har
troet maatte være de Fleste en meget pir-

rende Person. Bagges.(ABagges.JB.I. Till.

21).

4) (især dial.) m. h. t. levende væsen: (røre
ved ell. stikke for at) gøre løjer med,
drille, irritere. 4.1) uden obj., i forb.

60 m. præp. ved. Keyser Augustus, som var
en Mand, der icke lod sig pirre noget
ved, blev vred og svarede (osv.).Holb.GW.
III.2. det er farligere at pirre ved en
Philosophus, end (staa) mod en Binde-
Hund. sa.Philos.III.3. OrdbS.(Langeland).
4.2) m. obj. Moth.P89. Diana var ikke god.
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at pirre; fra hende kom Vildelse i Hove-
det og allehaande smitsomme Sygdomme.
JBaden.Horatius.1.496. De pirrede ham
saalænge, indtil han tilsidst blev vred.

VSO.
5) (l.hr. i rigsspr.) især upers.: fremkal-

de en stikkende ell. prikkende fornem-
melse; stikke; prikke; ogs. om legemsdel

ell. sygdomsfænomen: føles med ell. som en
saadan fornemmelse. Saa hører ieg hendis
ungdoms blood pirrer endnu i hende.
Beenh.Æ.54. pirrende Smerte udi (foden
ved podagra). LTid.1737.831. Naar Madmo-
deren var hende nær med sine Klæder,
gennemrisledes hun af en sær Frysning
og det pirrede i Haarrødderne. ^.ndiV^x.Dif.

111.125. Feilb. det (o: en hoste) sidder
og pirrer. OrdhS.(Langeland). Mine Fingre
har begyndt at pirre af Yiw\.åe.SMst.(Fal-
ster). }\(nu næppe br.) i forb. som drikke,
til det pirrer i panden. AlbThura.Be-
tænkn.F2*: *(han) Høste-Gilde med sit

Randers-01 i Kanden
|
Nu holder, pæler

saa, det pirrer udi Panden. LTiil.1 755.556.

t Pirre-evne, en. (til pirre 3^ irri-

tabilitet. Naar et Legemes Nerver have
megen Pirre-Evne, og dets Hjerne megen
Vedholdenhed, kalder man det colerisk.

HaUager.l5. -hoste, en. (til pirre 3; nu
ikke i rigsspr.) hoste, der skyldes irritationer

i halsen; krillehoste olgn. Under qvælende
Pirrehoste, yder Æggemelk udmerket Tie-
neste. Frank.SM.1806.409. pirrelig, adj.

['pirali] 1) (til pirre 3; især fagl.) om sanse-

redskab, nerver olgn. : som (let) reagerer over

for paavirkninger; irritabel (1). Et meget
pirreligt Nervesystem. 7/SO. Altsom Ner-
verne bleve pirreligere, blev Øret mere
aabnet for Tonernes Sprog. HCAnd.III.54.
(bladene) ere forsynede med . . pirrelige
Børster. SaZ.X 71. 545. 2) (til pirre 4^) om
person (ell. sindstilstand): som let lader sig

opirre, ophidse, bringe i ondt lune; irritabel

(2). han (var) meget pirrelig, saa han let

kunde vækkes til Yreåe.Hauch.VII.395.
De var i Deres pirrelige Humør. Sosfr.
ÆS.L6. Pont.HK.7. 3) (til pirre 4; sj.)

om ting ell. forhold: som opirrer, ophidser,

irriterer; irriterende, det var saa pirreligt
for hende, at hun ikke vidste, hvor An-
ton v2iT.HuldaLiXtk.L.I.144. Pirrelig-
hed, en. især til pirrelig 2: Ing.KE.II.
112. Naar Hugo sad bøjet over en Avis,
mindede han i sin Pirrelighed om et Rov-
dyr ved sit Bytte. Pont.RK.147. Pirre-
middel, et. (til pirre 3 ; nu sj.) d. s. s. Pir-

ringsmiddel. vAplfi??^).!//. den Frygt
for virkelig Dødsfare, hvori Tilskuerne her
svæve, er et langt stærkere Pirremiddel,
end den . . Medlidenhed, vi kunne føle i

Skuespillet. Heib.Pros.VIII.469.
Pirres, en. se Pirris.

Pirre-vals, en. (ogs. Pære-. Pont.L.44.
Gadeordb.^ OrdbS.(Sjæll.). Feilb.). {vel sam-
menhørende m. jy. pirrende, beruset, nord-
fris, pirrig, urohg, bornh. pirr, top, pirra.

snurretop, til no. dial. pirra, suse, flamsk
pirren, sætte i bevægelse, fy. dial. pfirren,
svirre om, dreje sig i kreds; i'f. pirre-vir-

rende, -vit
||
formen Pære- (vist egl. dial.

form for Pirre- ^ til dels ved tilknytning til

Pære
; jf. : Pirrevals . . ofte for spøg kaldet

pærevælling. OrdbS.(Sjæll.)
\\ foræld, ell.

dial.) navn paa en slags vals. (trods var-
men) nægtede hun ingen Kavaler, der

10 bød hende op, at . . hvirvle hende rundt i

Pirrevalsens vrikkende Runddans. Muusm.
FP.72. Omkring 1830 var den højeste Mode
. . alle Slags parvise Runddanse , saasom
Schwaber . . Russisk, Ungarnsk og Pirre-
vals. AarbMusik.1923.92. HGranerNielsen.
Vore ældste folkedanse.(1917).2. CReimer.NB.
428. Feilb. OrdbS.(Sjæll.). billedl: TsiMene
dansede Pirrevals . . den ene Sum vilde ik-

ke stemme med den anden. Rørd.KK.107.
20 -virrende, part. adj. [pira'virana] (jf.

-vals, -vit; ikke i alm. spr.) ør ell. forstyrret i

hovedet, jeg er helt pirrevirrende i Hove-
det . . det kimer og klemter for mine Øren,
som om hele Herredet stod i Brand. CMøll.
NE.IOO. -vit, adj. [pira'vi^i] {om 1. led se

-vals; jf. -virrende samt dial. pirrevims,
uregerlig (OrdbS.; sjæll), bornh. pirre-, perre-
hvimsker, halvgal (Esp.258), skaansk pere-
vid(d)a, f, underligt menneske (Rietz.498),

30 hallandsk perivilsk, besynderlig (smst.); sml.

stirrevit; sj. i rigsspr.) perpleks; bims; ogs.:

fornærmet; vred. Feilb. Og saa skal man
ind fra Taarbæk for hendes (o: en lærer-

indes) Skyld og fordi mine . . smaa Sø-
skende skal begynde at gaa i Skole . .

Det er til at blive perre vit over. ZLars.
GHF.I.88.
Pirring, en. (især tUj vbs. til pirre,

især (jf. Nervepirringj i bet. 3: irritation

40 (1); hidsning; incitation. vAph.(1772).IIl.
En unaturlig Pirring af Spiselysten. IfO.
hans Forstand (kunde) føle et vist Behag
ved den Pirring, som den muntre Leg
med Ord og Tanker forskaffede ham. T/iom
La.AH. 83. de talrige Støvtraade . . be-
væge sig ved FirTmg.W^arm.Frøpl.277.

\\

hertil bl. a. Pirrings-middel (hvad der frem-
bringer en pirring, virker inciterende olgn.

Herholdt.Brystsyge.(1805).39. LandbO.III.
50 804. j/". Pirremiddel^, -stof (fagl; stof, der

pirrer visse kirtler til forøget afsondring.
LandbO.III.231), -tærskel (fagl.; den lave-

ste styrkegrad af irritamentet, ved hvilken

der fremkaldes en fornemmelse. Warm.Bot.
496. AlfrLehm.G.4).
Pirris ell Pirres, en. ['pir'is "pir'as]

(ogs. Pirs. TJngdGl.1.247. Kværnd. Perris.

Feilb. jf. Flyvperris u. bet. 2.3 samt Silde -

perris. EPont.Atlas.L621. Pers. Tilsk.1903.

60 783. BerlTid.^yil931.Afi.lO. jfsjæll.FøTS.
OrdbS.). flt. -er. {vist besl. m. no. dial. pir,

spir, m., lille makrel, pir, n., svækling, pi-

ren, svagelig, mnt. pir, regnorm; jf. Kræsen-
pirre, IH. Pert, Pes, I. Pis, Pus samt dial. t^vlt-

res, spirris (Feilb.); især dial.) \) om levende

væsen, navnlig om et lille, svagt, for-
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krøblet ell. tyndt, ranglet individ. 1.1)

om person; ofte (kælende) om et (lille) barn,

spec. (nu næppe hr.) om et livligt drengebarn

(Moth.P89). VSO. saa (kom ved velgøren-

hedsfesten børnene) i lyserød Uniform, und-
tagen de allersidste Firser, som vi endnu
ikke havde faaet forsynet med nye Kjoler.

UngdGl.1.247. Lærerne ved Skolen . . er

jo ikke ens Allesammen. Franske-Poulsen
f.Eks.— han er en sød lille Pirres.il Gnudtzm.
G.77. FrPoulsen.B.367. Kværnd. Thorsen.
164. Feilb. OrdbS.(SjæU.). 1.2) om dyr.

Thorsen. 164. Feilb. jf. Sildepirris || især

(sml. 11. FejS 1; ofte som propr.) om kat-
ten, der vanker ikke Steeg til Pirres,

uden den falder i Asken. Grundtv.Saxo.I.
266. den Slags Mad er Du (o: en kat)

nok ingen Kat efter, Mo'ns Pir'sl Schand.
IF.303. Feilb. 1.3) (dial.) om plante. Thor-
sen.164. 2) om ting. 2.1) om noget smaat,
ubetydeligt, usselt. Tilsk.1903.783. aha,
der er en Drikkekumme . . Trykker meget
forsigtigt paa Knappen; en ynkelig Pers af

en Straale fremkommer — umuligt at naa
den med Munden. BerlTid.^y7 1931.Aft.lO.

2.2) (nu næppe br.) om det mandlige lem.
VSO. 2.3) (dial.) om et kortspil (svine-

pisker, pikkenorris). Krist.BRL.652. Feilb.

jf.: Hanrej, Sjavs, Flyvperris og Sorte-
per. KM.ich.HE.135.

t pirsk, adj. {sml. nt. perrisch, herske-

syg, stolt; afl. af pirre 4) d. s. s. pirrelig 2.

dersom jeg imod min Villie skulde bnve
gnaven, pirsk og bitter af mig, da er
det sgu ikke at undres over. BudBay.EP.
11.178. tpirsom, adj. (til pirre 3-4; jf.
pirbar^ irritabel; pirrelig (1-2). JBaden.FrO.
188.

Piruet, en. [piru'æd] (ogs. Pir(o)uette.

Primon. Lexicon. (1807). 206. CMøll. M.III.
75. IdrætsB. 11.821. FrPoulsen. VN. 90).

flt. -ter. (fra fr. pirouette; jf. piruettere)

1) (dans.) det at hvirvle rundt paa eet
ben (i balletdans). *aldrig man saae en
saa skjøn Pirouett'

| Paa Scenens Brædt.
JSrz.VII.84. Han stod og blev ung i Sind
af at se paa alle de elegante Sløjfer og
Pirouetter (0: i skøjteløbning). EmilRasm.
GM.114. 2) (rid.) vending med hesten,
der udføres saaledes, at bagbenene bliver

staaende, medens forparten svinges rundt,
uden at forbenene berører jorden. IdrætsB.
11.821. piruettere, v. [piruæ'te'ra]
-ede ell. (nu sj.) -te. (fra fr. pirouetter;
dans.) udføre piruetter. Meyer.^ den pi-
ruetterende Dansemester. Kidde.J.141.

I. Pis, en. (sml. no. pise; vel lydord; jf.
n. Kis, I. Mis, II. Pejs 1; sml. Pirris og
de der nævnte ord; nu næppe br) brugt som
navn til katten. *To Agerhøns .. hun
med Passion ansaae,

|
(hun) gjorde een

til Friis (o: spiste den)^
\ Og Skylden haa-

bede at kunne give Piis. Wess.179.
II. Pis, et. [pes] Høysg.AG.37. flt. (især

dial; om forsk, kvanta) -ser (AndNx.DM.
11.18) ell. (især) d. s. (Feilb.IV.320(u. pis-

potte^. OrdbS. (Sjæll.)). (glda. d. s. (i ssg.

bårne pijss. Enmiddelald.da.Lægebog.(1927).

46);jf.nt.'piss, »ww^. pisse; fif pisse; vulg.
ell. dial.) urin. tag en Steen . . og stød
den smaa, og kom et lidet Barns Pis der
paa. HesteL.d 703).A5^ . O Gelsted.OlufHøst
(1934).14. Feilb. Esp.502.

\\
(især dial.) om

saa meget vand, som man lader ad gangen.
en seks-syv Pisser maatte den (o: nat-

10 potten) gærne ku' tsCe. AndNx.DM. II. 18.

OrdbS.(Sjæll). Feilb.IV.320(u. pispotte;.
i|

overf., om noget daarligt, „skidt", det er
noget værre pis j Pis-, i ssgr. (vulg.) af
II. Pis; om vekslen ml Pis- og Pisse- se u.

Pisse-, -bak, en. se Pissebakke. -dri-
vende, part. adj. ('pisse-. Rostgaard.Lex.
P55b). (nu næppe br.) urindrivende. Pifi-

drivende midler. Moth.P88. MO.
Pis(s)ei, en. ['pis(8)l, "pi-'s(8)l] (ogs.Pa-

20sel. ["pe?s(a)l] TroelsL.HI.40.42. Frilands-
mus.23. jf. Meyer.^(1884).692). flt. -er ell

pisler. (ænyd. d.s., jf. ænyd.spisseliSv.spisel;
fra (m)nt. ipiselj pesel,j7'.oAi.phiesal, old-fris.

pisel, oeng. pisle, af mlat. pisele, lat. (bal-

neum) pensile, en slags (m. buehvælvinger
forsynet) badstue ('pensile er intk. af pensi-
lis, besl m. pendere, hænge); jf. III. Pejs;
dial. (sdjy., ærøsk)) storstue (i en bonde-
gaard). Moth.P89. Begtr.JyllI.162. RMej-

30 borg.Nord.Bøndergaarde.I.(1892).121. Fise-
len svarer til vore Folkevisers Stenstue . .

:

Stuen, hvori Stenen, Skorstenen eller Ka-
minen tsindtes. BOls.DFM.3. Skovrøy.Fort.
150. NKlein. TreFortællinger fraÆrø og Als.
(1927).40. Sydslesvig. I.(1933 ).113. sml
MDL. Feilb. jf.: *Bagved (0: de gamle
gavle), i den dybe Gård (o: i Flensborg),

\

hælder Dørns mod Piselport. i^øri.GÆ'.
66.

40 I. Pisk, en. [pis^-] ('f Piske. Eolb.Skiemt.
E2r. LTid.1728.255). flt. -e ell (nu kun
dial.) -er (Holb.llJ.I.l (maaske til formen
Piske). Tode.ST.IL90. Feilb. Kort.159).
(cpwt/a. pidsk(e), sy. piska; gennem nt.piet-
sche (hty. peitschej fra slavisk (polsk, tjek-

kisk bi6>; jf. II. Pisk, II. piske)
1) redskab til at slaa, prygle med,

i atm. bestaaende af en paa et skaft fast-

gjort snor, snert (undertiden endende i et

50 smæld); svøbe. 1.1) i al alm. *En Fidsk
du selv i Haanden har | Paa dine Folk at

drive. Falst.Juv. 9. Nu smelder Kudsken
med Fidsken, Hestene styrte diisted.Heib.

TR.nr. 34.13. *Han Katten tidt i Halen
drog,

I
Ja, Grethe han med Fidsken slog.

Bastian.nr.3.1. Knald af Fidske (Chr.Vl:
svøbes lyd; 1931 : Smældj og Lyd af Vogn-
hjuls Raslen. iS^a/i. 5.^. || billedl *Apollo
har mig sat til deres Fidsk og Svøbe,

|

60 Der uden Grændserne fordriste sig at løbe.
Anti-Spectator.129. Alkoholens Fisk hid-
sede . . hans Nerver op. OlesenLøkk.NH.I.
252. 1.2) i særlige forb. og anv. knudet
pisk, se knudet 1.

|t
i udtr. for at afstraf-

fe(8), prygle(s) med en svøbe, pisk. fåe af
pidsken. J^o^7i.P7^. du skal smage pid-
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sken. smstP?3. naar Pidsken kommer til

at dantze paa din Ryg, skal du strax faa

din Hukommelse igien. Holb.Masc.lII.Q.
bruge Pidsken, naar Hestene ei ville gaae.
VSO.

II
i udtr. for haard, tyrannisk optræ-

den ell. behandling (jf. u. Knaldepisk^; især

i udtr. for at Uwe behandlet strengt, holdes

i ave, have en trusel over sig olgn. Det er
den ilende Tid, den truende Død, der be-
standig knalder med Pisken over Hove-
derne. KFeti.lf.P^. hun (hørte) til den Slags
Kvinder, der helst vilde regeres med Vi-

sken. Steenberg.H. II. 69. i forb. som have
pisken over sig, over nakken: Han
trængte til en daglig Pisk over sig, der
kunde stramme ham op.EChristians.O.I.
166. „han mishandler Stella" . . „den Slags
Pi'er har nu godt a', aa' ha' Pisken over
Nakken.'* CGjerløv.Synd.(1915).13. Jeg (o:

borgmesteren) vil gerne have den Pisk paa
os, at Kommunen skal arbejde saa billigt

som muligt. DagNyh.'^^/iol921.5.sp.6. i forb.

(staa, være, have en) under pisken: I

vide alle, hvordan jeg har ham under min
Fidsk.Luxd.FS.19. holdeEn under Pidsken.
VSO. Behøver jeg at tilføje, at Man føler

sig saare elendig ved saaledes at gaaiTøjet
og under Pidsken ? Bowel.Br.406. staae un-
der sin Kones Pidsk. iei?m. maatte staa
(ell. danse. Eøysg.S.272) for pisken, (mc
næppe br.) maatte staa for en haard behand-
ling, for ens vrede olgn. Moth.P73. VSO.
sætte ild i pisken, (sj.) slaa, knalde
haardt med pisken. Niels . . de Herrer (i

vognen) har uopsættelige Forretninger, og
ville gjerne lidt fort frem — sæt Ild i

Fiåskenl Blich.(1920).XXVIL318. || i ord-
spr. og talem. gamle kuske vil gerne høre
pisken smælde olgn., se H. Kusk l.i. man
kører bedre med havren end med pisken,
se II. køre 2.s. mergel er som pisken, men
møget er som havren, se Mergel.

2) overf., om hvad der minder om en
pisk (1). 2.1) (dagl, især dial.) i al alm. om
noget langt og tyndt, der minder om en
pisk (1); især om tynd, opløben plante
ell. plantedel. Planter, som have staaet
for tæt . . ere lange og opløbne Pidske.
Andres.Klitf.359. jf. Feilb. 2.2) om haarflet-
ning; især om haarfletning, som hænger frit

ned i nakken (hos unge piger og kinesere;
ogs. (foræld.) som del af tidligere europæisk
mandsfrisure); ha arpi sk. Bagges.DV.IX.
383. *en Mand med . .

|
Pidsken snoet

i 'Nakken.Aare8tr.SS.III.42. Hun har to
korte, tykke Piske ned ad Nakken-Drac/im.
KW.132. JVJen8.A.II.12. 2.3) (fagl, især

^) sammensnoet værk, hamp, hvormed
noget tættes, pakkes. TeknMarO. SkibsbygnK.
96. 2.4) (jf. Hovpisk; fisk.) den bageste,
spidst udløbende del af visse slags ru-
ser ell. vod, hvori fisken samler sig (og som
kan bindes op, naar fisken skal tømmes ud).
Fiskeriudv.(1874).Bilag.II.14, LovNr.316V6
1917.§33.

3) ijf' ^y- dial. peitsche i sa. bet.) ^ om

langfarve (især i tarok) ell. om sekvens
af de højeste kort (i whist olgn.). Spille-

bog.(1900).4.67. VortHj.IV1.64. billedl:

Blich.(1920). VII.72(jf. smst.XXXIII.SO).
4) (egl. til bet. 2.2, maaske efter ty. zopf

i lign. anv.; sml. m. h. t. bet.- udviklingen
Haar-bøjtel, -pung, Kasjaj; i rigsspr. nu
kun gldgs.) rus; kæfert; perial; ofte i

forb. en lille pisk. *den, som ej tør Fa-
10 der Evan dyrke,

|
Faaer sig en Pidsk udi

et Opiat. Blich.(1920).X.159. *Jeff inat vil

leve frisk,
| Drikke mig en lille Pidsk.

Heib.Poet.V.350. Han har sig gærne en
lille „Fisk**. Skjoldb.G.58. Feilb. OrdbS.
(Sjæll).

II. Pisk, et. [pisg]flt.d.8. vbs. til II.

piske (især i flt.) 1) (jf.Kaepisk) til II. piske
1: slag, prygl af en pisk (L.I). Du faaer
Fiåsk.vAph.(1772).III. Vil du have flere

20 Pidsk? F/SO. en Lov . . om, at alle Privat-

lærere skal stille til offentlig Pisk paaRaad-
huset en Gang om Maaneden. GJørgensen.
BøjtHumør.(1932).62. talem. (sj.): (han)
taalde det, for siden med Rette at kunne
five „Prygl for Fidsk**. Grundtv.HV.
11.265. 2) CP til II. piske 2. (de) trak paa

Aarerne, saa Vandet stod i Pisk. Christmas.

KII.51. det blinker hvidt over Vandet,
hvis Søer daaner under Regnens Svøbe,

30 indtil alt udslettes under et Pisk af graa
Yæde.AchtonFriis.DØ.II.262. jf.: Mange
af Stauderne . . er mærkede af Nattefrost
og Yindpisk. Eaven.1927.92.
Pisk-, i ssgr. se Piske-.

I. Piske, en. se I. Pisk.
II. piske, V. ['pisgo] (f pitske. LTid.

1725.102). -ede. vbs. -ning (vAph.(1764).
PalM.IL.III.572. FrkJ.Kogeb.284. Mal
Prisl.24), jf. II. Pisk. (ænyd. pidske, pitske,

40 nt. pietsken (hty. peitschenj; afl. af 1. Pisk)

1) (j/. hudstryge jl tildele slag, prygl
med en pisk ell. et lignende redskab, især for
at straffe, pine ell. opildne, vække en. l.l) i al

alm. Hun spaadde mig, at jeg icke skulde
blive hengt, førend du var bleven pidsket,

og havde siddet 3 Aar udi Spindehuset.
Holb.Jean.II.2. *Han smelder og pidsker
sit Krik. Hrz.Lyr. 1.2 9. Rakkeren pisker
en Kvind af By. JPJac.1.39. Bet var .

.

50 Sædvane (paa langfredag)y at man piskede
hinanden med Ris i Sengen, hvad der
kaldtes at give Langfredagsskrænne.^arft
Frborg. 1918. 103. jf.: (Xerxes) befalede,
mand skulle pidske Havet mea Riis. JHoZ&.

Intr.1.13.
II

(især refl.) om selvplageri, spæ-
gelse, om Fredagen pidske de deris Læ-
gemer. Pfiug.DP.1028. imidlertid Ilden
fortærede (ofret), pidskede de sig selv

blaae og hlodige. LTid.1741.562. Biehl.DQ.
60 IV.238. 1.2) i særlige forb. piske til ka-
gen, se Kag 1 (jf. kagpiske), piske med
nælder, se I. Nælde 1 (jf. nældepiske^.
som et pisket katteskind, se w. Katte-
skind.

II
græde, som (om) man var

pisket, (især dagl.) græde stærkt. Holb.

Jean.V.2. *Damerne, som var de pidskede,
|
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Græd over saadan en Konst. Aarestr.SS. V.

132. Pol.'''/iol934.Sønd.4.sp.4. jf. (8j.): Folk
lo, som de var ]piskede.Muusm.S.106.\\ fan-
den ell. Søren piske mig ell. (forkortet)

piske mig, (l.hr. i rigsspr.) brugt som ed.

„De (siger aldrig) mere end tre Ord (og) de
tre Ord er Og og Men og Naa —" „— Det
er Fanden piske mig ogsaa nok I" Stuck.III.

60. AarbFrborg.1918.32. CReimer.NB.649. \\

uden obj., i forb. piske paa hesten olgn.,

drive paa hesten v. hj. af en pisk. Moth.P72.
Manden . . pidskede paaHelmisserne.-BZic/i.
(1920).XXVI.5. *Pidsker paa Æslet! Ai-
steål Heib.D.58. KLars.SF.72. Feilb. jf.:
*En Hund ved Posten stod og drak,

|

Han bagfra den med Pidsken smak,
| O

pidskede alvorlig psia.. Bastian, nr. 3. 2. „

i særlige forb. m. adv. (jf. u. bet. 2.1, 2.2,

3.1-2, 4.2,4). piske af, (jf. afpiske 2; nu
næppe br.) gennemprygle (med en pisk);

gennempiske, piske en af med en karbatsk.
Moth.P72. undertiden pisker (søofficererne)

mig (o: bromanden) dygtig af udi deres
Ksi2iråe.Cit.l756.(mstMKbh.V.249). piske
ind, (jf. indpiske 1; nu 1. br.) med en
pisk drive (mennesker, dyr) ind. Moth.P72.
piske op, spec. (jf. oppiske 3^; vække,
tvinge til at staa op ved piskning med et

fastelavnsris; rise op. Moth.P72. Jeg veedl
det er jo ikke Fastelavns Mandag i Dag.
Du vil vel ikke pidske ham op, og for-

tiene varme ilveåebTøå.KomGrønneg.III.6.
Aldrig er jeg paa nogen Fastelavns Man-
dag bleven pidsket op med større For-
nøielse. Heib.Poet.VII.335. Eich.II.3. pi-
ske ud, jage bort (tidligere spec: ud af
byen) med en pisk, under piskeslag. Moth.
P73. (bøddelen skulde) begrave Kvinder
levende . . hudstryge dem ved Byens
Straffepæl „Kagen" og piske dem ud af

Staden. HMatthiess.BG.46.
2) om handling, foreteelse, der udføres

(foregaar) paa lignende maade som ell. min-
der om tildeling af slag med en pisk. *Med
Mesterskab pidsker han ellers sin Top.
Bich.II.3. især: 2.1) (spec. kog.) slaa i ell.

kraftigt røre om i noget flydende, især
V. hj. af et særligt redskab, en pisker. Ime-
dens det koger, kan man pidske eller

slaae det noget. CVarg. Farve-Bog. (1773).
106. I Kjøkkenet pidskes Æggehviden,
Fløden. Levin. Cremen hældes tilbage i

Gryden for under fortsat Piskning med
Riset at bringes lige paa Kog.FrkJ.Ko-
geb.284. (jf. Piskehollænder; fagl.:) Valse-
knivens Slag mod Stoffet (i heltøjshollæn-
deren) — Piskningen. Hannover&Smith.Pa-
pir.l92.\\iforb.m.adv. Æggene piskedes
ud i 01 og kogtes. BornhHaandvEr.55.
IngebMøll.KH.210. 2.2) især om storm, regn,
hagl olgn.: slaa haardt imod; ramme
som med piskeslag; m. h. t. vand olgn.:

sætte i stærk bevægelse, oprør; ogs. (især i

forb. m. adv.): presse, drive frem olgn. Sneen
pidskede de Fremrykkende i Ø'inene.Blich.
(1920).XV.72. Storm og Regnbyger pi-

skede Ga.åeTne.OlesenLøkk.NH.1.51. det
(0: en pisker (2.2)^ vil da bevæges stærkt
af Vinden og derved piske Grenespid-
serne af sig selv og Naboerne. Sai.^A/Z.
184.

II
i forb. m. adv. allerede den næste Dag

blev jeg pisket hjem af Stormen og Regnen.
JLange.Breve.329. *Agermandens Haab (o:

sæden) af Regnen pidskes ned. Bagges.
ComF.89. Vejene (var) klæbrige af Blade,

10 der var piskede ned. PLevin.LN.215. Stor-

men pidsker Bølgernes Fraad op. Bogan.
1.44(jf. Q^^iskQ 1). Bønberg. GK. 157. (nu
næppe br.:) *Hagelstene snart har Marken
reent giort skaldet . .

|
I det den fede

Sæd blev hastig pidsket sit. Prahl.ST.L
175.

II
(undertiden m. overgang til bet. 3.2

j

i forb. m. præp. mod ell. paa. *Sneen pid-
sker vildt paa Slottets RuåeT.Frank.SD.
226. *Naar Vinterblæsten paa Grantræet

20 pidsker. Bagger.IL466. 2.3) (mal.) v. hj. af
en særlig slags pensel, en pisker, frembringe
en bund, der efterligner træets porer
(inden aaringen foretages). MalPrisl.24.

3) intr., om hurtig ell. skyndsom bevægelse.

3.1) (udviklet af bet. 2.2j om regn, hagl olgn.:

strømme (ned) i stride strømme og
falde, slaa haardt (drevet frem af storm);
især i forb. m. adv. *Hagelen pidskede ind ad
de søndrede Ruder. Blich.(1920).IV.221. Is-

\

30 kolde Vinde pisker hen over Jorden.PoZ.^Vii
1934.Sønd.25.sp.l. upers.: *Det haver saa
nyligen regnet, | det har stormet og pi-

sket i vor Lund. Ottosen.S.34. || ofte i forb.

piske ned. Mer pidsker Hagl og Regn
|

Bestandig ned. Oehl.HJ.126. upers.: *Dag
paa Dag

|
med Tordenbrag

|
det pidsker

ned og skyller. Bich.II.170. (uegl.) om taa-

rer: da havde han været rørt over de
Taarer, derpiskede ham ned ad Kinderne.

40 KLars.GHF.1.273. PLevin.HL.148.
\\

part.

piskende brugt som adj. (jf. u. bet. 3.2

og Q). der er ordentligt Humør i Luften
med Storm og piskende Snefog. Schand.
F.75. *Solen er borte; en piskende Regn

|

slaar sin rappe Appel imod Ruden. Stuck.

11.18. 3.2) (udviklet af bet.l; egl.: løbe som
drevet frem med en pisk ell. komme hurtigt

af sted, idet man pisker paa hesten (jf. dial.

han pisker paa o: skynder sig (Feilb.); sml.

50 III. klø 2.3 slutn.); dagl.) om ting ell. (næ-
sten kun) levende væsner: bevæge sig hur-
tigt, skyndsomt; ile; løbe; jage (4). (de)

var da ikke sene at pidske tilbage til

Hæren. Grundtv.Saxo.IIl.194. (jeg) løber
ud af Døren . . Min lille Dreng pidsker
med. CEw.LD.151. hun var træt og over-
kørt af at piske fra Arbejdsplads til Ar-
he\ds^l2ids. AndNx.DM.IV.184. jf: et an-

det Rygte piskede i Hælene paa det første.

60 GyrLemche.S.1.179. || ofte i forb. som piske
af (sted): *Livets Hest pidsker af i fuld

Galop. Oehl.SR.24. Jeg gav mig til at løbe
. . jeg piskede af Sted. CEw.GD.117. Der
har vi Giggen . . Pisk af. Jomfru. Affen-
ningsen.De spedalske. (1903). 373. Esp. 462.
Feilb. piske om(kring): Da sagde Her-



881 piske Piskebnk

ren: hvor kommer du fra? Satan svarede
Herren og sagde: fra at pidske om paa
Jorden og gjennemvandre den. Job. 1.7

(Lindberg), han og disse andre villige

Aander piskede omkring i Sognet for at

samle Underskrifter. ZakNiels.NT.116. pi-
ske rundt: Du pisker da . . landet rundt
som en hønsekræmmer IJ^'rÆTamm.ievn.J.

164. Hvilken nederdrægtig Skæbne at .

.

være dømt til at piske rundt efter Under-
støttelse. PoZ.Vio?954J5.si?.^.

II (jf.u. bet. 3.1

og 6) part.piskende brugt som adj. ell. adv.,

i' forb. som piskende jag, piskende travlt,

om stor travlhed (jf. pisketravl^. Fruen faar

jo et piskendes Jav med a' bø'ste og støve
inde i Stuen (i anledning af visitter). Wied.
Silhuetter.(1891).18. jeg har saa piskende
travlt

i
3.3) (udviklet af bet. 1; især fagl.)

om bevægelse frem og tilbage (op og
ned), der minder om slag med en pisk. Be-
væger Hesten Halen stedse op og ned er
den pidskende.yiborg.B.Y.113. den gamle
Ask piskede med sine Grene og rokkede
med sin gamle Stamme, SvGrundtv.FÆ.
11.23.

II
spec.(især^)om tov, sejl olgn.: hænge

og daske; slaa frem og tilbage. VSO. Det
løse af Sejlet vil . . hænge langs hen under
Raaen og piske. KuskJens.Søm.252. DF.
1934.53.

4) om streng, haard behandling, tvang,

frem-, gennemtvingelse af noget olgn. 4.1) C3

især m. tings- subj.: pine, plage (som med
piskeslag); volde smerte, trængsel olgn.;

nage. Moth.P?3. man giver aldrig efter

for Omstændighederne, uden bag efter at

blive pidsket af Furierne. Kofoed-Hansen.
KA.I.109. Ord saa piskende . . som tynde
Læderøle. JFJens.HF.^^. (smerten) pisker
ham. OlesenLøkk.NH.ni.6. 4.2) om hand-
ling ell. (energisk) arbejde, der gaar ud paa
at gennemtvinge, fremkalde, udvirke noget
ell. revse, opildne en \\ især i forb. m. adv.

ind, ud: arbejde energisk paa at indøve,

henholdsvis udrydde noget; spec. om lektie-

terpning. At ville pidske Lærdom ind i et

Barn, duer som oftest kun til at giøre det
ulærvilligt. 7S0. piske Grammatiken med
En. S&B. piske ens onde Vaner ud. D&H.
II

i forb. som piske noget færdigt,
igennem, om hurtig gennemførelse, gen-
nemtvingelse af noget: jage (noget) færdigt,
igennem. Oktrojen (blev) pisket igennem
i Løbet af en MsidLned. ARubow.National-
bankensEistoriel818-78.(1918).66. || i forb.
piske op. 1. m. h. t. person; dels: op-
flamme; opildne; dels: ved terperi opøve,

føre op til en eksamen olgn. ved en offentlig
. . Ydmygelse var (han) blevet pidsket op
af den Ladhed . . hvori han . . havde væ-
ret neddysset. Rahb.Fort.II.486. Naa jeg
faar jo vel i næste Maaned den Grosserer-
dreng, der skal piskes op til Præliminær-
ex2imen. Schand.UM. 5. S&B. 2. m. h. t.

lidenskab, stemning: opildne; opflamme; især:
fremkalde ved ihærdig agitation olgn. (apo-
kalypsen) hidser, ja pisker Indbildnings-

kraften saaledes op, at denne farer af

Sted med Skum om sit Bidsel. Brandes.!.
87. en bestemt Folkestemning, der dels
er spontan, dels er pisket op ved Hjælp
af Fropsigdinda.Pol.^'^/iil934.Sønd.l9.sp.4. 4.3)

i forb. m. til: tvinge til. Saadane Urime-
ligheder pidsker man Ungdommen til at

henndre.Tullin.il.38. KMRahb.124. || nu
især i forb. være pisket til, være nødt

io til. Levin. At man ogsaa skal være pisket
til at staa op af sin varme Seng, naar det
er saa koldt. Esm.III.n. nu er jeg pisket
til at gifte mig. JørgenNiels.KB.155. (jarg.)

i forb. være pisket nødt til (jf piske

-

nødtj; Man plejer jo ikke at hjælpe hver-
andre saadan videre, uden at man er
pisket nødt til det\ MarySkotte.Lillelnger.
(1925).107. 4.4) (jf. afpiske 3, udpiske;
sml. forpiske 3; dial) berøve noget dets

^ kraft, smag olgn.; især: udnytte for
stærkt; udpine; udtære; især i forb.

m. adv. som af, igennem, ud. Lynebor-
ger Salt aliene (sagde han) pidskede Kiø-
det for meget igiennem, og Spansk Salt

conserverede det ikke saa got. JFBergs.
HK.491. piske jorden nd. Feilb. han er

bleven slem pisket af (o: udtæret af syg-

dom), smst.

5) (til I. Pisk S) i tarok: spille sin
30 lang farve. Pol^li'il934.Sønd.40.sp.l.

6) (jf. u. bet. 3.1-2; dagl.) part. piskende
brugt som forstærkende adv. „ved Koncer-
ten (spillede jeg) daarligt" . . „Rent pi-

skende slet spillede De." RSchmidt.DH.8.
piskende fuld (o: overstadig beruset). Feilb.

Il
især i forb. piskende gal, pinegal (1 ell.

(nu især; jf. piskeforkertj 2). Justitsraaden
. . erklærede mig (o: en kopist) for „pid-

skende gal", bare fordi jeg havde anvendt
40 et Par Udraabstegn i en Embedsskrivelse.

Bøgh.II.93. Det er piskende galt . . jeg
er det ulykkeligste Menneske, der kan
gaa paa horden. Schand.F.201. det store

(regnskabs -jFiksempel (er) regningsmæs-
si^jpidskende galt. MRubin.MB.50.
JPiske-, i ssgr. (undertiden Pisk-, se Pisk-

regn, -regne samt u. piske-forkert, -formet^.

af I. Pisk (1) (i hvilket tilfælde intet nær-
mere angives ndf.) ell. IL piske || i visse

50 ssgr. til II. piske har piske- forstærkende
bet. (og ssgr.'ne udtales som regel med lige

stærkt tryk paa begge led); se piske-forkert,

-gal, -nødt, -travl, -altan, en. ("^ini. piske
2.1; sj.) bankealtan. D&H. -baand, et. t)

(dial.) piskesnert, -snor. Feilb. OrdbS.(Lange-
land). 2) (til I. Pisk 2.2; foræld.) baand, der

indflettedes i en haarpisk; haarbaand{2). MR.
1798.900. *Deilige Pidskebaand, røde o
blaae. Oehl. SH. 20. Goldschm. VIII. 246.

60 hertil: Piskebaands-jødc, jøde, der sælger pi

skebaand. Oehl. SH. 16. Davids. KK. 27. 3)

(overf. anv. af bet. 2; vet., foræld.) om af-
tegn (sort rem) ml. manke og hale paa hest;

aal (III.2). Blich.(1920).XXII.104. -buk,
en. (til I. Pisk 2; fagl.) rambuk, hvis ram-
klods hejses op ved hjælp af en række smækre

XVI. Rentrykt M/a 1935 56
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tove (haandtove), hvori der hales. Sal.XIV.
876. -celle, en. (til I. Pisk 2; naturv.)

fimrecelle, der kun bærer eet stort fimrehaar.

Sal.VI.542. -dreng, en. (til II. piske 1

ell. II. Pisk 1 ; sj.) som gengivelse af ty. prii-

gelknabe, om dreng ved fyrstehoffer, der

skulde modtage de prygl, fyrstesønnen havde
fortjent; person, der maa lide for andre,

gøres til syndehuk. Han bliver en Art Pi-
skedreng, ved hvis Straf og Smerter man
paa sammeTid straffer alle Ugerningsmænd
af hans Ait Brandes.V.523. -:Qe(de)r, en.

(til I. Pisk 2; zool.) søfjer af slægten Vir-

gularia. Brehm.Krybd.875. -flede, en. (til

II. piske 2.1^ fløde, der er saa fed, at den
(let) kan piskes til flødeskum. Const.Kogeb.
240. LandbO.III.805. -forkert, adj. {vel

dannet efter -gal; sj.) ganske forkert; pi-

skende gal (se u. II. piske Q). (han) talte

. . vort fælles Sprog pisktoTkertAHen-
ningsen.Lykken. (1905). 36. CP -formet,
-formig, adj. (ogs. pisk-j. af form som en
pisk. SvGrundtv. Slangekaktus . . beteg-
nes som Piskformet Kaktus. Nord.Kaktus
Tidsskr.III.(1924).13. -farer, en. (rid.)

person, der ved longering fører pisken. Hag.
VII.94. -gal, adj. {vel til piskende gal
^w. II. piske 6^; sml. -forkert; talespr., 1. br.)

komplet gal, forrykt ell. forkert; pinegal.

Larsen, -hollænder, en. (til II. piske 2.ij

hollænder (se Hollænder sp. 423^), der
opløser gammelt papir i dets taver. Han-
noverécSmith.Papir.185. -koTed, et. (jf.
-knap; fagl.) om hovedet -paa skaftet af en
(jagt)pisk. VigMøll.HJ.134. -jærn, et. (til

II. piske 2.1; sj.) piskeris; pisker (2.i). Bang.
T.151. sa.S.184. -kaktus, en. ^ (1.

br.) kaktus af slægten Rhipsalis Gaertn.
Da.Havetidende.1883.35. -knald, et. (jf.
-skrald 1, -smæld i;. VSO. *Foran, bagefter
(o: et brudetog) fulgte | I broget Række
lang I Tilhest de unge Karle

|
Med Pid-

skeknald og ^dLng.Winth.HF.110. Latteren
. . smeldede som Piskeknald hen ad (j2i'

åen. Schand.F.380. -knap, en. (fagl.)
d. 8. 8. -hoved. Bang.L.300. -mager, en.
haandværker, der fremstiller piske. Éesol.

^^ka846. Riget.^^h 1911.7. sp.6. -mælk,
en. (til II. piske 2.i; nu næppe br.) mæl-
keret, tilberedt ved piskning. Blich.(1920).
XXX.75. -nadt, part. adj. (til II. piske
4.3; dagl.) i forb. være piskenødt til,

være absolut nødt til; være pisket til. „Skal
du over paa Bladet i Aften?" . . „Ja,
det er jeg piske nødt til." TomKrist.H.
23. BerlTid.Vil934.Aft.3.sp.L -orm, en.

(jf. Haleorm 1 ; zool.) rundormen Trichoce-
pfialus (dispar) (der ligner en pisk). Brehm.
Krybd.764. Spårck.ND.175. -paryk, en.
(til I. Pisk 2.2; foræld.) paryk, der endte
i en lille haarpisk. Argus.l771.Nr.34.3.
Blich.(1920).XIX.49. -pæl, en. (til II.

piske 1; foræld.) pæl, hvortil en person, der
skulde piskes, blev bundet; kag (1). Til Væg-
ternes Funktioner hørte at slaa Kreds
om Pidskepælen paa Halmtorvet, naar en

Forbryder blev „strøget til Kagen". />«-

vid8.KK.268.
Pisker, en. flt.-t. (til II. piske^. 1) om

person (jf. ogs. Askepisker, Indpisker 2);
spec. i flg. anv.: l.l) til II. piske 1: person,
der pisker, prygler. *For mine Lenker til

Frihed at venae
|
Vilde du (o: Jesus) bun-

den for Pidskerne staae. ^rors.^S^. || især
i ssgr. som Hunde-, Slavepisker; spec. i

10 betegnelser for skolelærer som Ars- , En-
de-, Rygpisker. H (nu næppe br.) flagel-

lant; svøbebroder. Moth.P72. vAph.(1772).
III. 1.2) til II. piske 4.2, om person, der

terper lektier olgn.; i ssgr. som Grammatik-
(Schand.AE.248), Ind- (1), Lektiepisker.

2) om dyr ell. ting. 2.1) (jf. Flødepiskerj
til II. piske 2.1: redskab, hvormed noget fly-
dende piskes; især (jf. Piske-jærn, -ris; kog.)

om redskab, hvormed æggehvider, piskefløde

20 olgn. piskes, jf. : han rørte om i Whiskyen
med en lille Sølvpisker (o: for at faa kul-

syren fra sodavandet til at forsvinde).ÉErichs.

Fest.(1923).54. en Guld-Whiskypisker.
BerlTid.^yil935.Sønd.8.sp.4. 2.2) (forst.) til

II. piske 2.2 ell. 3.3, om træ, der trykket af
sine naboers skygge er blevet langt og tyndt

og bevæges stærkt af vinden, hvorved det

slaar grenspidserne af sig selv og naboerne.

ForstO. 2.3) (mal.) til II. piske 2.8: meget
30 langhaaret, flad pensel. OrdbS. 2.4) (zool.)

om de encellede organismer flagellaterne (Ma-
stigophora), der er udstyret med en ell. flere

svingtraade. BøvP.1.569.
Piske -ris, et. (til II. piske 2.i; især

kog.) pisker (2.i) af kviste ell. dannet af et

antal sammenslyngede staaltraade. NatTid.
^y^l913.M. TilLl.sp.4. BerlTid.^Viil933.M.
30.sp.4. -skaft, et. Moth.P72. Jeg saae .

.

hvorledes Pidskeskafter blive beviklede
40 og indflettede. Thiele. Breve. 268. (kusken)

satte sig i Lave til at sove med Piske-
skaftet mellem Benene under Forlæderet.
Schand.TF.I.172. -skrald, et. 1) piske-

knald, -smæld (1). Provsten (var) i Skolen
for at advare Børnene om at slaa Pid-
skeskrald paa Gaden. Cit.l829.(SvendbAmt.
1923.218). MO. 2) (dial.) d. s. s. -smæld 2.

FrGrundtv.LK.210. -slag, et. Holb.Kh.
367. *jeg tvinger mig | Ved daglig Fa-

so ste, ja ved Pidskeslag. Hauch.DV.III.103.
Brande8.X.335. || billedl. ell. i sammenlig-
ninger, (han) savnede de tre-fire Koppers
(o: af kaffe) Piskeslag om Morgenen, der
gjorde ham saa ung.JacPaludanJJB.il. Or-

dene faldt skarpe og smældende som Piske-

slag. Socialdem.y91934. Sønd.4.sp. 1. -slan-
ge, en. (jf. -snog; zool.) betegnelse for

slægt af træsnoge, der ligner piske, Dryo-
phis. Brehm. Krybd. 125. Boas. Zool* 550.

60 -smæld, et. 1) (jf. -knald, -skrald i;. HC
And.I.206. Jeg hører et Pidskesmæld, det

er min Kudsk. Kierk.1.412. \\ billedl. Be-
falingens Piskesmæld føltes velgørende
af den sølle Karl. JacPaludan.F.91. 2) om
de optrævlede traade olgn., der anbringes i

enden af piskesnærten til forstærkning af
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knaldet Levin, jeg (havde) siddet længe
hos Rasmus Kusk og hjulpet ham med at

flette Fiskesmelå. Bergs.FDJO. D&H. 3)

(overf. anv. af bet. 1; dagl.) om hold, lum-

bago, i læggen. PoU^/il912.6. VoreSygd.

IV.418. -snert, en (i bet. 1) og (i bet. 2)

et ell. (sj.) en (se ndf.). fit. -er (Thiele.

Breve.268. AarbSorø.1925.9) ell. (1. br.) -e

(Schand.BS.436) ell (undertiden i bet. 2)
d.s. (PoU^lil921.4.sp.4). 1) den (flettede) \q

snor, der er en del af pisken. Thiele.Breve.

268. han var dygtig til at . . „slinge"

lange Fiskesnæiter.AarbSorø.1925.9. || i

sammenligninger, et sort Overskjæg, der
var snoet ud til Siden som et Par Pi-
skesnærte. Schand.SB.116. hun følte det,

som havde hun faaet en piskesnært over
sit ansigt. Hørlyk.UT.100. 2) (lettere) slag

med piskesnerten (1). Bagges.NblD.357. *En
lille Revne . . som Hesten springer over, 20

naar | Den faaer et (Oehl.(1841).VI.207: en)
Fiåskesnært.Oehl.(1831).VI.118. Hauch.III.
73. D&H.

II
billedl Der er flere Kærtegn

end Piskesnært i (GustavWieds) Skildring
af denne lille Fru Mimi. PoU^lxl921.4.sp.4.

-snog, en. (zool.) d. s. s. -slange. Sal.

XIII.748. Brehm.DL.Ul2.77. -snor, en.

d. s. s. -snert 1. Feilb. -snppe, en. {jf. ty.

priigelsuppe olgn.; talespr., 1. br.) klø af pi-

sken; pisk (II). (hundene) véd allerede god 30

Besked; de hørte godt, at den stod paa Pi-
skesuppe til Middag. Pont.S.142. -travl,
adj. (til II. piske 3.2; dagl.) meget travl.

han har altid saa pisketravlt j -Tand, et.

(til II. piske 3.1; dial.) piskregn. Feilb. ord-

spr. : efter en flagreblæst giver det gerne
et piskevand. NMadsen -Vorgod&JPinholt.
LandsbyskolensLæsebog.II.(1902).188.
pisk-forkert, -formet, adj. se pi-

ske-forkert, -formet, -regn, en. (til II. 40

piske S.i;jf. -regne samtPiskevand; talespr.,

1. br.) regn, der pisker ned; piskende regn.

Havskummet . . fløi som en Pidskregn ind
over Landet. NPWiweLR.15. Bergstedt.IV.
35. -regne, v. (til II. piske 3.i; jf. -regn;
talespr., 1. br.) regne i stride strømme; styrte

ned. Uden for mit . . Vindue regner, pisk-
regner det i en Uendelighed. NatTtd.^^/a
1905.Middag.2.sp.2. PoU/Bl934.10.sp.3.
Pis-lu^t, en. (ogs. Pisse-. VSO.). (vulg.) 50

lugt af urin. D&H. -Innken, adj. se

pisselunken, -myre, -pot(te), en. se

Pisse-myre, -potte, -regne, v. (vulg.)
regne stærkt; pjaskregne.
pisse, V. ['pesa] -ede ell. (nu ikke i rigs-

spr.) -te (Cit.l706.(NkS4^821.58). jf Moth.
P89. Feilb.). vbs. (1. br.) -ning (vAph.(1772).
III. Feilb.). (æda. pissæ (Harp.Kr.47.48.
114ofl.); jf. mnt. pissen, eng. piss, fr. pis-

ser (oldfr. pissier^; egl. lydord; sml. III. 60

nisse, tisse; dial. ell. vulg.) lade sit vand
(urinen) ; ogs. om udstrømning, udsprøjtning
af vædske, der minder om vandladning.

\) i al alm. den som pisser paa væggen
(1871: nogen af MsLndkjøn). lSam.25.22
(Chr.VI). ^Hun sagde: Nille hør! I pisset

har i Gaar,
| Ja, svared hun; slig Synd

jeg fast hver Dag heg&SiT. Holb.Paars.179.
Over det Ord, for Exempel: at pisse, støde
sig aldrig ens Ligemænd eller Under-
mænd, men Overmænd anhøre det med
Ekel, efterdi det er brugeligt blant for-

nemme Folk at exprimere Tingen ved
det Ord: at kaste sit Vand. sa.MTkr..S23.
pisse i Bukserne af Angst. D&H. en Hund,
der pisser op ad et Plankeværk! TomKrist.
LA.120. jf. Pissemyre: Myrene har pisset

paa mig. OrdbS. (sjæll.).
||

(nu kun dial.)

refl.: lade vandet ufrivilligt. *Hej! see det

øy, hånd (o : den hængte) pifter sig |
Nu er

vist blæren sprucket. Ctt.ca. 1724. (Thott8^

469.158). OrdbS.(bornh.). || m. indholds-obj.

Naar de lade deres Vand, saa pisse de
det ikke paa engang, men noget efter

noget Reiser. V.240. pisse Blod (jf. Blod-
pis). VSO.

2) i særlige forb. og anv. \\ m. h. t. over-

troiske forestillinger, folketro (se ogs. Feilb.).

naar man leger med lyset ell. ilden, pis-

ser man i sengen. FeiZft. OrdbS. (sjæll).

naar to pisser over kors, dør der en jøde.

Feilb. OrdbS.(sjæll). der (sagdes) om dem,
der mødte i den ny Tjeneste, før de var
nødt dertil, at de kom for at „pisse i de-
res Forgængeres Sko^.RasmHans.M.II.161.
jf.Thiele.III.47. \\ i udtr. for at lade sit

vand paa en, betragtet som en meget ringe-

agtende, forsmædelig handling. Bagges.DV.
V.56. jeg kan . . ikke fordrage den Ty-
sker, jeg føler Trang til at pisse op ad
ham hver Gang jeg ser haml SvLa.AJB.79.
det vil jeg pisse paa (o: bryder jeg mig
ikke om)\

\
pisse en op ad ryggen,

gøre nar af, haane ell. (i rigsspr. kun)
smigre, sleske for en. Krist.Ordspr.nr.6467.

Gadeordb.'' OrdbS.(sjæll). jf. nok sp.l303^K
»w.Hund som subj.: Hånd er værd at hunde
skulde pisse på ham. Moth.P88. *Den stør-

ste Konge sine Øjne lukker,
|
og hver en

Hund straks pisser paa hans Gxay.Bran-
des.VI.479. talem.: naar man ingen penge
har i sin pung, kan hundene pisse paa en.

OrdbS.(sjæll). || i andre talem. og ordspr. (se

videre Krist.Ordspr.6464ff. og Feilb.). Hvad
kunde det hjælpe, jeg ejede al verden,
når jeg kunde ikke pisse. Krist.Ordspr.nr.

6472. *Selv som Kejseren rig, var du ikke
tilfreds,

|
hvis du ikke kunde p Buchh.

UH. 34. Feilb. OrdbS. (sjæll). „det mere
skal til det mere," sagde myren, hun pis-

sede i stranden, se I. mere 6. det møgle
skal til det møgle, sagde myggen, hun
pissede i havet, se møgle.

||
pisse un-

der, (nu kun dial.) lade vandet i sengen;
ikke kunne holde sig tør om natten. Moth.P90.
Cit.l783.(DSt.l92b.l52). OrdbS.(bornh.).

Pisse-, i ssgr. af pisse; i nogle tilfælde

ogs. (delvis) af II. Pis, fx. i ssgr. som Pisse-

blære, -muskel og i tilfælde, hvor der fin-

des vekslende former m. Pis- og Pisse-,

se pis-drivende, -lugt og Pisse-bakke, -my-
re, -potte, -bakke, en. (ogs. Pisbak.

56*
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vAph.(1772)JII). (efter holl pisbak, egl:

bækken ol^n. til at lade vandet i) ^ et ved

en fastspigret planke afgrænset rum omkr.

klyssene, der har til formaal at hindre vand
olgn., der følger med ankertovene, i at løbe

ud over dækket (ogs. alm. brugt som sted,

hvor skibsfolkene lader deres vand). SøLex.
(1808). Harboe.MarO. S&B. -ble, en. (jf.

-lap; nu næppe br.) (barne)ble. JCLange.B.
213. VSO. -blære, en. (nu kun dial.) urin-

blære. MO. OrdbS.(bornh.). -drivende,
part. a(i/. se pisdrivende. -Qært, en.seFjært
slutn. -i^ue,en.(nu næppe br.)d.s.s.Møgn\ie.

EPont.Atlas.1.697. -g^las, et. (nu kun vulg.)

glas, hvori (sengeliggende) patienter kan lade

vandet; uringlas. Moth.P88. Rostgaard.Lex.
F55b. -hold, et. (nu næppe br.) 1) {ænyd.
d. s.) det at urinen holdes tilbage; vanskelig

vandladning (stranguri). Moth.P89. 2) kort

ophold under marchture olgn. ; pissehvil. Paa
Marschen gjøres der ideligt Hold, men
de fleste Gange er det ganske smaa Pis-

sehold. Levin, -lins, et. (vulg.) pissoir.

Meyer.^(u. Pissoir^. -hTil, et, C^, jarg.)

d. s. s. -hold 2. -krog;, en. (nu 1. br. i rigs-

spr.) krog, som folk benytter til at lade van-
det i. VSO. Meyer.^(1878).659(u. Pissoir;.

Pissel, en. se Pisel.

Pisse - lap , en. (nu næppe br.) d. s. s.

-ble. vAph.(1772).III. -Ingt, en. se Pis-

lugt. -Innken, adj. (ogs. pis-;, {nt. piss-

loo, -lunk, -warm; vulg. ell. dial.) lunken.

-mnskel, en. (nu næppe br.) ringmuskel
omkr. urinrøret. Myol(1791).133. -myre,
en. (ogs. undertiden Pis-;, (jf. eng. pismire,
holl. pismiere samt fris. pis-imme, -emme,
no. dial. migemaur; barnespr., vulg. ell. dial.)

betegnelse for stikkende myrer af slægten

Myrmica (som udsprøjter en giftvædske, der

anses for deres urin, jf. Myrepis samt u.

pisse i); ogs. om myre i al alm. EPont.At-
las.1.695. Feilb.(u.-pismyre). Flemløse.llS.

II
brugt som skældsord om urenligt barn.

-potte, en. (ogs. Pispot(te). vAp'h.(1772).

ll.163.III.528. Feilb.) 1) (vulq. ell. dial.)

nat-, kammerpotte. Moth.P90. VSO. S&B.
fare omkring, rende rundt som en lort i

en pissepotte, se Lort 1. 2) (fra holl. pis-

pot, d.s., egl: kammerpotte; ^, nu næp-
pe br.) mesanbras. „bruges ei mere." Fi-
sker.SøO.96. Pispot: vAph.(1772).II.163.
-praas(e), en. (sy. dial. pisspråsa, jf. dial.

pislys i sa. bet. (Moth.P88. Feilb.); sml. Pis-
vakker; vulg. ell. dial.) tyndt lys (egl.: saa
tyndt som en urinstraale). mand tør ikke
tende de tykke Lys, førend Fremmede
kommer, og ved denne Pisse-Profi kand
jeg ey see at læse. Kom Grønneg. V. 205.
Feilb. OrdbS.(faister8k,skaansk). Pisser,
en. (nu næppe uden for enkelte ssgr.) om
person ell. dyr, der pisser. vAph.(1772).IIL

jf. Nødde-, Stakitpisser. Pisse-rende,
en. 1) ^ rørledning til at lade vandet i, der
(i træskibe) stikkes ud gennem skanseklæd-
ningen, et sideUys olgn. Harboe.MarO. 2)

t urinleder, Ur'eter. Moth.P90. -trang:.

en. (vulg.) (idelig) trang til at lade van-
det. Moth.P90. Rostgaard.Lex.P55c. S&B.
-trængende (OrdbS.(sjæll.). jf. Feilb.)
ell. -træng^t, part. adj. (vulg. ell. dial.)

som føler trang til at lade vandet. Gram.
Nucleus.904. *Natpotten her, ifald Du
bliver pissetrængt,

| skal hænge tæt ved
Siden af Dig. Dorph. Overs. afAristofanes:
Hvepserne. (1860).68. MohrétNissen. Ty.-da.

10 Ordbog.11.(1904).346. -nrt, en. % (nu
næppe br.) brudurt, Herniaria glabra L.
(der skal virke urindrivende); ogs. om torske-

mund, Linaria vulgaris Mill. (Moth.P90).
JTusch.105. Tychsen.A.I.321. FolkLægem.
IIL84.

^ ^

Pissoir, et. [peso'a'r, Z. 6r. piso-; ogs.

-•a-V] flt.-er, (fra /V. pissoir, til pisser, se

pisse) rum, aflukke i gaarde, paa jærn-
banestationer , offentlige pladser olgn., hvor

20 mandfolk kan lade vandet. Politivedtægt for
Kbh.l869.§70. Ængstelig for de andre
Drenge har han (o: en skoledreng) fundet
sig et Fristed i Krogen ved Pissoiret.

AGarde.DanskAand.(1908).58. Vespasian .

.

tog Skat 2dPissouQv.NMøll.VLitt.1.619.
pist ell. pst, infer/. [p(i)si] jf.Jesp.Fon.

533. (sv. pst, no. pist, ty. pist, pst, bst ; sml.

st, huit; jf. L piste og Fjærepist) 1) som
gengivelse af (diskret, ofte hvisket) udraab,

30 hvormed man paakalder ens opmærksomhed
ell. kalder en (spec. en tjener, opvarter) til

sig. Leander: „Skulde denne Skielm have
forraadt mig?" . . Frontin. (sagte.) „Pist!
det er skeet for at tiene JeT.'*Jacobi.(Skuesp.

VII.397). *PistI
I

Hør et Ord! Heib.Poet.

IV.147. Admiralen: Pistl han vinker paa
en Sla.ve. KLars.UR.154. *Han ser paa en
Pige og vinker „Pist-Pist". PoZ.^Vri 9^8.8.

8p.4. Koner og Jomfruer . . kunne, uden
40 mindste Tab af deres gode Navn og Rygte

. . vinke ad Mandfolkene . . raabe pst!
tage dem om Hagen, napse dem. Bagges.
NK.151. „Pst, Tjener," raabte han til en
af Kelnerne, der netop stod med Ryggen
tU .. „Pst, hør hdtl'' Pol.'yil925.3.sp.6. 2)
brugt til at udtrykke hurtig bevægelse, især

hurtig forsvinden; ofte i forb. pist væk.
I Førstningen ere de fortvivlede, saa tæn-
ke de ikke paa andet, end at drukne eller

50 henge sig, men i en Haandevending, Pistl
saa er det forbi. Skuesp.Y.354. lige i det
samme, pistl røg der noget ind gennem
Benet. Rørd.SF.107. *nu er han væk, pst
vækl Sødb.GD.84. *Har De ikke set den
lille Cain?

|
De maa søge rundt i Deres

Egnl . .
I
Men Cain var væk, pst væk.

Blækspr.1902.36. *én var forduftet (— pst,

saa du Røg'n?).Pol.yil929.3.sp.3. 3) (sj.)

som gengivelse af et nys: ati(sch). nu maatte
60 alle . . lugte til Blomsten og sige: pstl

Kierk.P.Vl.38.
Pistacie, en. [pi'sdaCOJa] (ogs. under-

tiden (m. fr. form) Pistache. MentzO.Pl.303.
VareL.^776. f Pistas. Moth.P90. — tidligere

ogs. skrevet Pis ta gie (Adr.^lil762.sp.l4),

Pistage (OeconH.(1784).L198)). flt.-r, (ty.
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pistazie, fr. pistache ; fra lat. pistacia, pi-

stacietræ, pistacium, pistacienød, af gr. pi-

ståkion, pistacienød, til piståke, pistacietræ,

laant fra persisk; især fagl.) dels om frug-
ten af træet Pistacia vera L.; dels Sf

navn paa huske ell. træer af slægten Pi-
stacia L. (spec. om arten P. vera L.). Pflug.
DP.851. VareL.(1807).II.318. *Pistacie og
Muskatskal krydrer. Rørd.JH. 1.217. Vare
L.^776. II

hertil: pisiach-grøn (o : af en grøn
farve som pistaciekernen. VSO.), -kerne (o:

kernen i pistacienødder), -mælk (nu næppe
br., om en ret, hvortil der er anvendt pista-

cier. OeconH.(1784).L198), -nød (lMos.43.
10(Chr.Vl: dadeler;. VareL.^776), -olie,

-Iræ ofl.

I. piste, V. ['pisdo] -ede. {ty. pisten, bi-

sten; afl. «/" pist; l.br.) sige „pist'' til;

hidkalde v. hj. af et „pist". JHSmidth.
Ords.114. *Paa en Kellner maa man ikke
piste,

I

Og at slaa paa Glasset er forbudt.
Bganarel.V.41.

II. piste, V. ['pisde] -ede. {ty. pisten,

no. dial. pista, pibe, hvine, klynke, jf.no.
pist, svag, pibende lyd (se Fjærepist^; lyd-

ord; jf. pistre og I. piste; 1. br.) udsende
en pibende ell. hvinende lyd. *Toget i

det fjerne pister. DagNyh.^V8l936.2.sp.l.
\\

(jæg.) om sneppens lydfrembringelse
paa morgen- og aftentrækket om foraaret.

Frem.V*! 92 7.omslag.2.

Pistil, en. [pi'sdil'] (nu næppe br. Pe-
stil. JMøller.Pharm.Haandbog.(1823).353. se

ogs. u. bet. i), flt. -ler. {ty. pistill, eng. pistil

(i bet. 2), pestle (i bet. 1), fr. pistil; fra lat.

pistillum (mlat. pestillumj, besL m. pinsere,

støde, knuse (smaatj) 1) (fagl.) kølle, v. hj.

af hvilken stoffer knuses ell. sønderrives i en
morter; støder. JBaden.FrO. han puslede
med en Morter og hamrede unødvendigt
støjende med Fistilen. NisPet.SG.286. jf.:
G 1 a s -P i s t i 1. EimmerlKjær.1934.269. Den
smeltede Masse tilsættes, under Omrøring
med en TræpestilGreen.UR.308. 2) (bot)
om det hunlige organ i en blomst: støvvej.
LTid.1750.325. det purpurfarvede Blom-
ster, som i Midten har en Pistil med gule
Meelstængler. JPaulli. Urte-Bog.(1761).50.
SaUXXII.535.
Pist(i)nali:, en. se Pastinak.
I. Pistol, en. [pi'sdo'Z] flt. -er. {ænyd.

d.s., f2/. pistole; fra ældre /"r. pistole, ital.

pistola; jf. I. Pistolet) 1) kort haand-
skydevaaben til at holde og afskyde med
een haand, dels enkeltladende, dels selvladende,

automatisk ladende, dels revolverende; i alm.
spr. især om de to første typer i modsætn.
til den sidste (revolveren); ogs. om legetøjs-

vaaben olgn. (jf. kinesisk pistol u. kinesisk
3j. Legger nogen spent, eller ladt, Bysse
eller Pistol fra sig.DL.6—11—7. Hånd
skyder en Pistol af i Luften, hvorpaa de
falde alle som Bøde. Holb.Tyb.V.ll. *i de
brede Hylstre . . satte

|
Hans sorte Rytter-

næver
I

Pistolerne, skaxplsidte. Aarestr.SS.
11.172. MilTeknO. Jeg er en god Gevær-

skytte men ikke øvet i Pistol. GyrLemche.
S.1V.155. \\ i /"orft. paa pistoler, i udtr.

for at duellere, udfordre til duel under an-
vendelse af pistoler, fodre en på et par pi-

stoler. Moth.P90. 'Velan — jeg skylder
ham Satisfaction . .

|
Og møder ham i Mor-

gen paa Pistoler. Oehl.lX.107. 8mst.XV.169
(se paa sp. 261^''). slaas paa Pistoler. D&H.
II
sætte en pistolen for brystet, tvinge

10 en til at gøre regnskab for, tage stilling til

noget; sætte en kniven paa struben. 8&B.
2) overf. 2.1) (^, ^) den forreste del
af en torpedo, der besørger antændingen
af sprængladningen ved anslag mod maalet.
Sal.^XXIlL625. 2.2) i forb. elektrisk pi-
stol {fr. pistolet électrique; fys.) et med
knaldluft fyldt rør, hvori der er anbragt to

metaltraade (naar man lader en gnist springe
over mellem dem, antændes luften og en kugle

20 kan skydes ud). OpfB.'^III.337. 2.3)

apparat til blanding af presluft og
gas (ved haard lodning). Gaslnd.29. 2.4) (jf.
Lommepistol 2.i samt Puffert; vulg. ell. dial.)

om brændevinsflaske. VillHans.NT.14.
I Mandens Lommer fandt hun et Par „Pi-
stoler", som hun rakte hen til Datteren .

.

Saa lugtede og smagte de til Indholdet,
indtil de to Flasker var tømte. AarbTurist.
1927.197. Feilb. 2.5) (jf. Lommepistol 2.2;

30 vulg.) om mandslemmet (Penis). Moth.
P90.

IL Pistol, en. [pi'sdo-'rj flt. -er. {fra fr.

pistole, vistnok forkortelse af pistolet, se II.

Pistolet; foræld.) navn paa forsk, frem-
mede guldmønter i ældre tid; oftest om
spansk guldmønt (til værdi af ca. 15 kr.) og
om fransk louisdor (til værdi af 7 kr. 57 øre).

Moth.P90. Beiser.IV.399. SaUXIX.189.
Pistol-, i ssgr. (\ Pistole-. Pistole-hølse

40 (o: pistolhylster). Sort.Poet.71). (især ^) af
I. Pistol 1 (jf. dog Pistolguld;; fx. (for-
uden de ndf. medtagne) Pistol-du el, -kolbe,
-kugle, -laas, -løb, -munding, -skydning,
-skæfte.
L Pistolet, en. [pisdo'læcZ] (sj. Pisto-

lette. Meyer?), flt. -ter. {vel fra fr. pistolet,

egl. „pistol", afl. af pistole, se I. Pistol) 1)

(dans.) dansespring, bestaaende i, at man
skiftevis falder ned paa den ene fod og stræk-

so ker den anden ud i luften. *En Mængde
Entrechats og Pistoletter

|
I Dandsen fal-

der af som Konstens Frugt.PalM.I.18.
Meyer.^ 2) i billard: stød, der foretages
med een haand alene uden understøttelse af
nogen art. SaUXIX.189. \\ hertil (m. sa.

bet): Pistolet-stød. Billardb.l6.
II. Pistolet, en. [pisdo'læ^i] (ogs. Pi*

stolette. Meyer.^'^). flt. -ter. {ænyd. d. s. og
epistolet, epistolit; af uvis oprindelse; for-

60 æld.) d. s. s. IL Pistol. Kom Grønneg.I1.346.
En dobbelt Pistolet eller Spansk Dublon
skulle gielde imod halffierde enkele eller

Sølf RixdsAer. Slange.ChrIV.423. Kiøben-
havns Penge-Cours . . Franske Pistoletter,

26 Mk. 8. Sk.Adr.V2l762.sp.ll.
Pistol-greb, et. greb (1.2.8) paa en pi-
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stol; ogs.: ansais forneden paa kolbehalsen

af et gevær, tjenende til støtte for højre haand.

SaVX.587.XlX.187. -ffnld, et. (til II. Pi-

stol; sml. Dukatguld; fagl.) guld af ca. 21
karats finhed. vAph.Nath.tlI.184. SaUXIX.
189. -liuiner, et. (sj.) daarligt humør.
D&H. -hylse* en. se u. Hylse 3. -hyl-
ster, et. (jf. Hylster l.i; læderfoderal til

pistol. Moth.POO. MilTeknO.169. -sknd,
et. 1) i egl. bet. troer I vel, at I saa læt
kand skyde heele Raadhuuset ned med
et Pistol-skud. -ffo/&.Hea;.7I.5. Han slog et

Knald højt som et Fistolsknå. Schand.BS.
95. Scheller.MarO. 2) (nu 1. br.) saa lang en
strækning, som et pistolskud rækker. Pflug.

DP.775. vj vare hinanden paa et Pistoel
Skud TLdiv.Æreboe.85. Skibene fyrede paa
hinanden i et Pistolskuds Afstand. F/SO.
-akse, en. (foræld.) vadben, der samtidig
er pistol og økse. OpfB.'^II.102.

pistre, V. ['pisdra] -ede. {jf. no. dial.

pistra; sideform til II. piste; s/.) pibe;
klynke, (hunden) surmulede og pistrede,

saa tilvejrs med spekulative Øjenrynker.
JacPaludan.F.l 71.

Pis-Takker, en. {1. led er vel II. Pis
(pisse) (jf. Pissepraas(e)j; 2. led af uvis

oprindelse; sml. dial. pessivakker (Feilb.),

spidsvakker om lille hund (smst); dial.)

lille bleg, tynd, spinkel dreng, fyr.
*da under fire Øjne snakker

|
nu med sig

selv fast hver Pisvakker. Grundtv.PS.IY.
371. smst.372. Feilb.

I. Pit, en. flt. -ter. {ænyd. d. s., sv. dial.

pit(t) , mnt. pit(te) ; vel besl. m. dial. pintel

(Feilb. jf.MDL.), æda. pint og pintel (AM.);
nu kun dial) det mandlige lem (Penis).

Moth.P90. Cit. beg. af^ 18. aarh.(NkS4'>821.
105). VSO. „Bruges især af Drenge (her
og i Jylland) som en anstændigere Be-
nævnelse end Pik." Levin. Feilb.(u. pettej.

Brenderup.§7.
II. pit, interj. [picf] {jf. eng. pit, gengi-

velse af den lyd, der høres, naar regndraaber
olgn. slaar mod noget, pit-a-pat, trip-trip,

tik-tak olgn., nt. pitje-patje, om plaskende
lyd; jf. pitte; sj) gengivelse af forsk,
spinkle, spæde, lyse lyd(frembringel-
ser), bittesmaa Mejser smuttede . . med
næppe hørlige „pit-pit" fra Gren til Gren.
KnudPouls.(PoWsl922.7.sp.3).
Pitskaft ell. Petskaft, et. {fra ty.

petschaft, pitschaft, omdannet (ved tilknyt-

ning til suffikset -schaft^ af mht. petschat
ofl., laant fra tjekkisk pecet; nu næppe br.)

signet (til forsegling af breve); ogs. om sig-

netaftrykket, her er Herrens Pitskaft til

tegn foruden Brevet. Holb.Didr.9sc. Naar
jeg . . ikke kunde hitte paa det Ord, I

agtage skrev jeg beobagte, naar et Zignet
ikke vilde falde mig ind, skrev jeg Pit-
skaft. sa.Orthogr.93. Kbh.sPost-Rytter.S^^lio
1739.7. vAph.(1764).510. Petskaft. t'A«A.

(1759).
pitske, V. se II. piske.

pitte, V. ['pida] -ede. {til II. pit; jf.

ænyd. pidre, smaasnakke, fsv. pitra; sj.)

frembringe lyden „pit"; smutte, pile
af sted, idet der (ligesom) frembringes en
saadan lyd. Nu bager Solen igen, og Fir-
benene pitter over Ye'jen. FrNygaard.K.
13.

CP pittoresk, adj. [pito'rBs^] {fra fr.

pittoresque, af ital. pittoresco, til ia/. pie-
tor, maler) malerisk (1). romantiske og

10 pittoreske Udsigter. Bagges.D V. VIII. 436.
Tilsk.l934.II.321.

Piv, et. se Pib. piv-, i ssgr. se pib-.

Pi-Tar(e), en. se Pighvarre.
pive-, pivet, Pivs, se pib-, II. pibet.

Pibs.
pivæng, adj. [pi'væii] (ogs. skrevet pi-

vain, pivin^. {maaske (spøg.) omdannelse af
fr. fin -fin (se fin sp. 975^"^) ell. fr. bien;
jarg., nu sj.) næsten kun som præd., oftest i

20 forb. den er pivæng. 1) udmærket;
fortræffelig; fin (I.2); fin-fin; før-
steklasses. *Hun tog Kærester i Flæng,
det gik pivæng. Danmarks syngendeMand.
Nr.4.(1898).78. Efter Bordet paatog Hal-
vorsen sig at brygge en Punsch, der skulde
blive pivæng. Sødb.Det daglige Brød. (1 901).
31. *Den sidste Maade (o: at bære huen
paa) den pivain erl Store nordiskeAlma-
nak.1877.99. PoUU1928.15.sp.l. Han er

30 saa riig . . at han gaaer med Guldsinker
under Støvlerne og har Sølvspyttebakker i

sine Kareter. Jo han er rigtig pivin IJ.£e-
cke.Nytaarsaftenpaa Hveen. (1863). 7. Store
nordiskeAlmanak.1877.93. 2) ubehagelig;
slem; skrap; hamper, pivain: Levin.
DennyeDocentpost.(1863).55(seu.liSLm'peTS).
„Den var værre I" „Ja, den var næsten
„pivain"." 5er^s.PP.55^. spøg. kompareret:
pivæng — piværre — piværst. jf. Gade-

40 ordb.^

Piækkert, en. se I. Pjækkert.
Pjadder, et. ['pcaQ'ar] 1) {vel omdan-

nelse a/" Pladder; 1. br.) søle; pløre; plad-
der (1). jf.: Vælling-Pjadder til Mid-
dag. Fallada.B.98. 2) (dagl.) vbs. ft/ pjadre:
snak; vrøvl; vaas; pladder (2). *Tiåog
med Jeres Pjadder . .1 Aa, Plidder, Pludder,
Fl^åderl Bøgh.DA.IL40. det Pjadder, man
kalder Folkesnak. ZakNiels.B.59. JakKnu.

50 LU.51.
II
(især dial.) i den afiydende forb.

(ell. ssg.) p j e d d e r (Reenb.II.l 71) ell. p j i d-
der (Feilb. u.Tp']it)—Y>]siååeT. Pjadder-
-lioved, et. (til Pjadder 2 ell. pjadre;
dagl.) vrøvlende person; vrøvlehoved. Bers.

Q.136. Pjadderi, et. [pcaaa'ri-'] {afl.

af Pjadder ell. vbs. til pjadre; 1. br.)

vrøvl(en); vaas(en). jf.: det Avis-
^\2iååeTi.AGnudtzm.Detstilleyand.(1901).
188. pjadder-Taad, adj. ['pcaå'ar'vå'å]

60 (til Pjadder 1 ell. (snarest) omdannelse af
pladdervaad; dagl.) gennemvaad; dyngvaad;
pladdervaad. B.T.^^ia934.20.sp.2. pjad-
re, V. ['pca6r8] -ede. vbs.jf. Pjadder, Pjad-

deri. {ænyd. padre, d. s., glda. padhræ, om
urhane: skogre, fsv. patra, snakke, (m)nt.
patern, eng. patter; jf. bornh. paddra, give
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en lyd fra sia som haardt og slet garvet skind,

skaansk padra samt ænyd. pidre, kvidre,

smaasnakke, fsv. pitra; vist egl. lydord, dog

maaske delvis til lat. pater i pater noster

(se Paternosterj og med grundbet.: plapre,

mumle, opremse fadervor || i nyda. er, som
i en række ord med p og i + følgende vokal^

indskudt et j, der har nedsæt, (i visse til-

fælde kælende) bet., se u. Fjols samt APhS.IX.

226f. Selmer.SylterfriesischeStudien.(1921).

133 II jf II. pjatte og pladre samt jadre;

dagl.) lade munden løbe; snakke; sludre;
vrøvle; pjatte; sladre; ogs. om forsk, fug-
les pludren ell. snadren. saa piaddrede han
og Moder noget fransk sammen, eller

hvad det var, for ikke forstod jeg det.

Eahb.Tilsk.X.44. Saa kom alle hendes gode
Veninder til hende, og de tjadrede og pjad-
rede og skraalte og hamrede paa Klave-
ret. Ifosfr.fS^w^Zenier/com.i^^j. Forrige Gang
sendte hun dog en anden Kælling, fed som
en So, pjadrende som en And. Schand.
PR. 5. Steenberg. S. 1. 130. Feilb. OrdbS.
(SjælL). jf. Rietz.493(skaansk). i forb. m.
op: RCMortensen.LandetsPoesi.( 1916 ).29.

(hun) har pj ådret op om det hele. Fallada.

B.261. OrdbS.(Sjæll.).

pJaf, interj. se u. III. paf 1. pjaffe,
V. f'pcafa] -ede. {til pjaf ell. sideform til

paffe; sj) knalde; paffe (1); plaffe.
EJessen.EtymO.180.
Pjalt, en. ['pcaV^i] (nu næppe br. Pjalte.

FritzJurg.nr.82. — nu kun dial. Palt. Jer.

38.11(Chr.VI). Moth.P21. KomGh'ønneg.II.
334. Brors.lO. Skuesp.Y.92. Esp.253. OrdbS.
(Sjæll). jf.MDL.400. Feilb.). flt. -er [ipcal-

dar] ell. (i bet. S) -e. (ænyd., glda. palt, sv.

palta (i bet. 1), pjalt (i bet. S), fsv. pialter,

no. pjalt, (m)nt. palte, fris., glholl. palt, jf.
eng. dial. palt, affald, skrammel; vistnok besl.

m. ell. sa. ord som sv. palt, blod-brød, -bud-

ding, fsv. (akk.flt.) palta, stumper, stykker,

nt. palt(e), klump, stykke (brød, kød), og til-

svarende former i slaviske spr. og finsk; om
j-indskuddet jf. u. pjadre)

1) stykke tøj olgn., der er revet af, for-

revet ell. gaaet af, løs ved slid; las; især

i flt., om lasede ell.forslidte klæder (spøg.

ell. nedsæt, ogs. om klæder i al alm.) ell. om
fattige ejendele, t.l) i al alm. Da de
havde spiset, lod han dem sige, at han
vilde give enhver af dem en ny Klæd-
ning, og skille dem ved deres gamle Pial-

ter. Holb.Hh.I.143. *han elsker
|
En ærlig

Dansk, om han var klSedt i Pialter. Ew.
(1914).III.167. De tog hver en Pialt (hvert
Stykke), som hun eiede. MO. hans gamle
Hat var regnet sammen til en næsten
uformelig Pjalt. Bergs. PP. 184. jeg maa
hen og se at faa pjalterne paa. OrdbS.
(Sjæll). (meton.:) *I Kirkens Korsgang
for det høje Alter,

|
Der mødes Ung og

Gammel, Fløjl og Pialter. Rich.1.47.
|| (jf.

I. Las 1.2-4^ i videre anv. jeg vil ikke gjerne
udlevere det hele Manuskript paa een-
gang, thi jeg har kun dette eneste, beed

Vedkommende passe særdeles paa hver
P\a\t. HCAnd.BC.II.179. om (laset, sønder-

revet) sejl: Blich.(1920).XX.4. »Hurra, blaa-

trøjede danske Knøsl
|
Hejs Pjalten i Vej-

ret og Skuden øsl PMøll.1.94. 1.2) i særlige

forb., talem. olgn. \\ efter præp. i, i udtr. for
at være ell. blive laset, ødelagt, rive i PidX-

ter.vAph.(1772).III. falde i P\si\ter. S&B.
Feilb. overf.: JLange.I.238(se u. I. Las \.i).

10 hænge i pjalter, se hænge Q.\((nuisær
dial.) i forb. som den ene pjalt slaar
(til) den anden somudtr. for lasethed.VSO.
CBernh.NF.VII.174. Feilb. \\ holde sam-
men paa pjalterne, (dagl.) passe paa,
værne om sit tøj, sine (fattige) ejendele. Kierk.

VII.385. Feilb.
\\
(nu næppe br.) i forb. som

fare, komme, ville i pjalterne paa
en, som udtr. for at gribe fat i ens klæder,

komme i nær berøring med (spec: have sam-
20 leje med) en olgn. Moth.P20. Paa Veien
hiem til min Landsbye traf jeg paa dette

Qvinde- Menneske, og Fanden, som har
sit Spil overalt, bragte os i Pialterne paa
hinanden, og hendes Villie var saa god
som min. Biehl.DQ.IY.108. lad ham kun
komme i Pialterne paa dem, saa faaer han
at see hvorledes det skal bekomme ham;
det er ikke Karle der putter slige Finter
iLommen.sms^.II/.^P^. Skuesp.V.168. VSO.

30
II

slaa (f lægge. Moth.L94. VSO.III.
L26) pjalterne sammen, (jf. u. Klud
1.1 ; dagl.) vist egl. (jf. foregaaende gruppe)
som udtr. for legemlig omgang; indgaa for-

lovelse ell. ægteskab; slaa sig sammen, slutte

sig sammen (især for at udføre noget i

fællesskab, dele udgifter olgn.). KomGrøn-
neg.11.94. skal vi . . slaae vores Pjalter

sammen i Aften og drikke os en Bolle
Punsch ovre hos mig? Hostr.G.190. En

40 Marabustork og en almindelig Stork har
ligeledes slaaet deres Pjalter sammen .

.

men heller ikke de drev det til andet end
Vindæg. NaturensV.1916.310.

2) {udviklet af forb. som en pjalt tøj, klæde

(jf. Feilb.); dagl.) direkte forbundet m. flg.

subst., ofte brugt som et ubøjeligt adj.: (rin-
ge) smule; (lille) stump; sølle; elen-
dig (4). dine Pjalt Guldsager. Gertz.(Lu-
kianos.Udv.Skrifter.(1883).121). Aa, er Du

50 nu ved den Pjalt Bog ig']en\JakKnu.R.
60. nu kommer du og skaber dig over
(ejendomsretten til) det Pjalt Hul dér. Ane-
sen.JG.13.

|| (jf. bet. S) i forb. m. betegnelser

for levende væsen, vi øjnede . . ikke en Pjalt

iiusa.r.RUss.U.32. Jeg blev farlig undselig,
for nu var jeg fem og tyve Aar . . og jeg var
bleven saa gal paa saadan en Pjalt Dreng.
Schand.F.514. Baronessens Tøsedreng, som
giver sig, naar en Pjalt Hund faar Stryg.

60 AHenningsen.BM.132.
3) person, der er fattig ell. kraftløs, svagelig

ell. (jf. 1. Las 3, Karklud 2.2, Klud 3; nu
især) svag, ussel af karakter, holdning; hold-
ningsløs, karaktersvag ell. fej person.
•da jeg just ei er en Pjalt,

|
Jeg fat-

ted mig, jeg tog mig sammen. Winth.XI.
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179. (jeg) troede, at De var god for en
halv Tønde Guld, og saa er De den usle-

ste FlsiltlSostr.GE.72. Hjortø. OS. 76.
\\

(1. hr.) om dyr. Haren er (i jagtsproget) en
Morten, en Skrædder, en Pjalt. Dania.III.
232.
Pjalt-, i ssgr. se Pjalte-.

I. Pjalte, en. se Pjalt. II. pjalte, v.

[ 'pcalda] -ede. {jf. bornh. palta på sei, tage

meget tøj paa, skaansk palta på sej, ogs.:

klæde sig i pjalter (Rietz.494); afl. af Pjalt;

8j. i rigsspr.) 1) rive i laser, pjalter.
vAph.(1759). Feilb. Fire Stolper sat i Jor-
den og dækket med Straatag, som en
Hvirvelvind har pjaltet 2-3 store Huller i.

NatTid.''y»1924.Sønd.5.sp.2. 2) i forsk, (sj.)

anv. i forb. m. adv. sammen, (kludekræm-
meren havde) i Aarenes Løb „pjaltet" sig

(o : ved handel med klude samlet) nogle Hun-
dreder sammen. Egeberg.HS.91. (bønderne)
overlod . . gærne Resten af Menneskehe-
den at pjalte sig sammen (o: klumpe sig

sammen, slaa pjaUerne sammen) i Byer lige-

som MyieTne. JVJen8.Skibet.(1912).239. 3)

(sj.) intr.: være en pjalt (3); være svag,
sløj. igaar var jeg atter en Pjalt, idag
pjalter (sit venia verbol) jeg ligeledes. Cit.

1849.(DTidsskr.l898.100). Pjalte-, i ssgr.

[ipcalrfa-] (sj. Pjalt-, se u. Pjaltekaabe. jf.
til Pjalt 3: pjaltagtig. Dannebrog.''*liil907.

l.sp.7). især af Pjalt 1. -bisse, en. (1. br.)

pjaltet bisse, en underlig Skikkelse . . halvt
en Kristus og halvt en Pjaltebisse. Thu-
borg.Fi.73. -bod, en. (nu næppe br.) en
pjaltekræmmers bod, butik. Rostgaard.Lex.
F19c. Heib.Pro8.VL15. -handel, en.

(nu næppe br.) handel med gamle klude,

gammelt tøj olgn. VSO. MO. -handler,
en. (nu næppe br.) person, der handler med
gamle klude, gammelt tøj, bohave olgn. ; mar-
skandiser. Argus.l771.Nr.49.1. Kaper, -ja-
de, en. (nu næppe br.) om (jøde, der er)

pjaltehandler. *Kongen af Himmerig . .
|

Laae med sit Herredom
|
Ussel i Krybbe-

Rum
I
Dog som Pjalte-Jøden I Grundtv.SS.

1.350. Baden. Afhandlinger.il. (1824 ). 73.

Levin, -kaabe, en. (ænyd. d. s.; sj.) pjal-

tet kaabe. *Zigeunerbørn i brune | Pjalt-
kaaber, næsten nøgne,

|
Med brede

Skyggehatte. Aarestr. SS. III.120. -kam-
mer, et. (nu næppe br.) om pulterkammer
olgn. VSO. -klædning, en. (nu næppe
br.) pjaltet klædning, en stengammel Kvin-
de .. i den smudsigste Pjalteklædning.
Ing.EF.VII.83. CP -klædt, part. adj.
klædt i pjalter; pjaltet klædt, en russisk
Student . . stedt i den dybeste Armod,
lt}Si\teklæåt.Brandes.X.519. Top8.I.62. -ko-
ne, en. {ænyd. d. 8.; jf. -kælling; nu næppe
hr.) kvindelig pjaltekræmmer ; marskandi-
serske. Moth.P21. VSO. -kram, et ell.

en. {ænyd. d. s.; nu næppe br.) kludekram,
marskandiservarer olgn. vAph.(1764). VSO.
MO. -kræmmer, en. {ænyd. d. s. i bet.

1) 1) dels (nu næppe br.) d. s. s. -handler;
dels (især dial.) om person, der gaar rundt

og opkøber gamle klude olgn. Moth.P21.
*en Pjaltekræmmer

|
paa Ulfeldts Plads.

Grundtv.PS.IV.382. Aakj.EE.165. Feilb.

OrdbS.(Fyn, Falster). 2) (dagl, især dial.)

pjaltet ell. fattig person. En piquant lille

Satan, den Antoniel Skade, Forældrene
er' blevne til saadanne Pjaltekræmmere.
Hrz.VII.162. Feilb. OrdbS.(Sjæll.). -kæl-
ling, en. (nu næ^ppe br.) pjaltekone. VSO.

10 MO. Pjalten-borg, et. ['pcald(a)n-](s;}ø^.

dannelse af Pjalt 1 og I. Borg efter navne
som Amalienborg, Rosenborg osv.; kbh., for-
æld.) navn paa forsk, fattige logihuse. ICMag-
nus. Kbh. under Choleraepidemien. (1853). 16.

*„Hei Vægter 1 Hvor skal Slaget staae?**
|

„Oppe paa Hjørnet afAabenraa"—
|

„Ih Gud
bevares, skal den Sorg

|
Ramme det præg-

tige Pialtenhorgl'' ARecke.112. HistMKbh.
2R.I.128. billedl: (et) aandeligt Pialten-

20 borg, hvpr man er værdig ved at være
som Folk er tleest. Kierk.VI.165. Hørup.
11.55. Pjalteri, et. [pcalda'ri-'] (dagl.,

især dial.) 1) (til Pjalt l(-2)j smaating;
smaatterier. Kassen (o: til en seglsam-
ling) er god nok; men det, der er deri,

er Fialteri. Hrz.V.50. han (fortalte), at Du
og han skulde snart have Bryllup . . men
nu manglede han et Papir, noget Pjalteri.

Thyreg. UdvFort.IL367. JReinhard.Ikaros.
30 (1881). 68. Feilb. 2) (til Pjalt 3; det at
være en pjalt (3); holdningsløs ell. fej
optræden. Man vil . . see Begavelse og
Pjalteri . . paa en forunderlig Maade blan-
det. PalM. IL. II. 384. Pont.N. 93. Feilb.

Pjalte-8kræd(d)er, en. (jf. Klude-
skræd(d)er; nu næppe br.) lappeskrædder.
VSO. pjaltet, adj. ['pcaldat] (nu ikke

i rigsspr. paltet. Reenb.I.173. Holb.Bars.
III.1. Høysg.lPr.l2. LykkensTumleklode.

40 (udg.l789).31. jf. Feilb. samt u. forpjaltet.— arkais. paliug. Oehl.HF.81. sa.SO.63.
Gjel.KH.233). (jf. en sp. 344^^«-; sj.) best.

f.iubest. stilling: en paltede Tiener. Holb.
Bars. III. 1. {ænyd. paltet, paltig, paltug,
glda. paltugh, sv. paltig, jf. nt. paltrig, eng.

paltry; afl. af Pjalt; jf. forpjaltet) 1) (til

Pjalt 1) som er revet i, hænger i pjalter;

laset; om person: som er klædt i pjalter
ell. da årligt, fattigt klædt. Holb.Bars.

50 III. 2(8e Liberi sp. 747'^). *Hun bar et

pjaltet Skjørt kun, | Nøgen var Fod og
Aim.Winth.HF.65. Pialtede Tiggerbørn.
VSO. pjaltede Hefter.J5ers.G.iOi. 2) ringe,
ussel, fattig ell. (til Pjalt 3j om person
ell. persons optræden olgn.: holdningsløs,
fej, lurvet (3) olgn. Der er noget saa
Jammerligt, saa Pjaltet i slig Critik, at

man ikke ssiSiTes.HCAnd.XL293. dette kan
jeg ikke gøre . . det vilde være pjaltet.

60 FalkRønne.PT.139. jf: Intet Fremskridt
er saa sikkert som det, der finder Sted i

den almindelige Pj altethed. Igaar endnu
syntes X. den største Pjalt; idag er han
kun en Underpjalt i Sammenligning med
lSiN.Brandes.VI.495. Pjalt-kaabe, en.

se Pjaltekaabe.
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Pjank, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en
(JHSmidth.Ords.lll). [pcaiiV] (m. h. t bet 1

jf. SV. dial. pjank, daarlig brændevin, vel

(m. indskudt j og) i aflydsforhold til no.

pink, mælkepunch, daarlig brændevin, sv.

dial pink- rus, let rus, eng. dial. pinky,
penky, tyndt øl; i bet. 2 foreligger maaske
egl. et andet ord: sv. dial. pank, alle slags

sager, no. pjank, bylt, stads, isl. pjanka,
bylt, der vel hører sammen med I. Pak;
i bet. 4 og muligvis ogs. i bet. 3 foreligger

en afl. af II. pjanke; sml. ogs.: „Pank . .

Er prunk og pral, stads." Moth.P25, og
endvidere dial. prank, sladder, fjas (MDL.
41?)) 1) (nu især dial.) tynd, daarlig
drikke ell. søbemad; pjask (3). Feilb.

OrdbS.(Sjæll.). jf.: en god dansk Skaal Ær-
ter eller Kaal i Stedet for det Havre-
Pjank, de kogte til hende. Valløe.D. 82.

billedl: officiel Christendom er Limo-
nade-Piank for den Art Væsener, som
nu kaldes Mennesker, er det Stærkeste de
kan taale. Kierk.XIV.346. 2) (nu alm. følt

som videre anv. af bet. 3; dagl.) om ting ell.

forhold, der anses for daarlige ell. (nu
især) taabelige, latterlige; stads; skidt;
tant; tosseri; tossestreger, (vi) øde vore
Penge paa alskens Daarskab og Piank,
helst udenlandsk. Bahb.Sandsig.3. (hun)
kræver (ikke) Dukker eller Hunde eller

Pjank, som de sælger paa alle Natkaféer.
ERode.JP.30. jf.: Dannemandens Knap-
per vare ikke mere værd, end hans Kiole;
Dannekonen havde ikke mere Flors-
pi ank, end limiieå.Eahb.LB.1.520. 3)

(dagl.) tale, der er uden sund mening ell.

alvor; snak; pjat; sludder; vrøvl; løjer,
der er uden indhold ell. vid; letfærdig
snakken, fjasen, flirt (med person af
det andet køn); udtalelse ell. optræden,
der er taabelig, sær ell.ikke ærlig ment.
JHSmidth.Ords.lll. „Gulvet er jo ikke
til andet end til at træde paa." — „Nej
sikke noget Fjank.'' Hostr.G.162. naar man
synger — saa, om man saadan forstaar

hvert Ord, det kan da være det Samme.
— Ja, naar Texten er noget Pjank, Schand.
TF.II.167. En ung pige kan være lige

så ideel i sit krav om lykke, som hun i

det daglige synes optaget af pjank og
mvt.Hjortø.Æ.82. „Laan mig 10 Kr. Du
skal faa dem igen bestemt den Første."— „Ja, men det er vel ikke Pjank?" iVa<

Tid.Vsl920.Aft.3.sp.6. ^(dagl., l.br.) pjanket
person; pjanke (I), hun er et pjank

\
til

et barn: dit lille pjankl
j
GReimer.NB.23.

I. Pjanke, en. ['pcari^a] flt. -r. {jf. sv.

dial. panke, nar; vel til II. pjanke; sml.

Pjank 4; dagl.) person (næsten kun: kvinde),
der (altid) pjanker, er pjanket; fjante (I).

JHSmidth.Ords.lll. MDL.405. FritzJurg.
nr.27. din Kone er en Pjanke, der skal
i Selskab hver Dag. CEw.GS.55. Kaianus'
Digter var ingen idealistisk Pjanke.7i//i
And.PMu.I.221. II. pjanke, v. ['pcan^'a]
-ede. vbs. jf. Pjank, Pjankeri, (maaske dan-

net af III. janke (under ind/lydelse af ord
som pjadre, pjatte^, sml: „janke" og
„pjanke " med Pigerne. Fr Grundtv. LK.
225; jf. I. Pjanke, pjanket, forpjanke)
sludre; spøge; fjase; fjante; gantes.
MDL. *Men er jeg (o: en ung kone) gal?

|

Begynder og som Drengen (der er forel-
sket i hende) jeg at ^\2ii^e? PalM.(1909).
11.48. De unge Damer flokkedes om ham;

10 han kunde fortræffelig pjanke lidt med
dem, ja om man vil giøre Kur. Schand.F.
157. ERode.JP,105. Pjanke-, i ssgr.

(dagl.) af II. pjanke, -dorte, en. pjan-
ket kvinde; pjanke (I). EkstrabUh 1905.1.
sp.5. Ti nu stille med det Vrøvl, Du lille

P\2inkeåoithe.MMFenger.FamilienSteenvig.
(1911).108. -dukke, en. d. s. Da.Fa-
milieBlad.'^^l^l935.31.8p.l. -hoved, et.

pjanket person. Levetzow.AD.131. KLars.
20 SA.IU. -målene, en. se u. Malene.
Pjankeri, et. (dagl.) vbs. til II. pjanke:
pjank (3). JHSmidth. Ords. 112. Hvad
er det for Piankeri? . . det synes mig
noget Vaas. Kofoed-Hansen.DL.27. Leck
Fischer. KM. 52. jf. Kærestepjankeri.
AGnudtzm.G.165.' 'p^n.'nU.et^ adj. ['pcai],-

g^t^ {i bet. 1 til Pjank 1, i bet. 2 dels til

Pjank 3, dels til II. pjanke; jf. forpjanket)

1) (nu næppe br.) om drik, søbemad: flov;
2Q smagløs; tynd. Dyresteg og Viinl det

er noget andet end den pjankede Choko-
lade. Hos;^r.^.6i. 2) om person: som pjan-
ker, (altid) er optaget af pjank (3);

om udtalelse, optræden olgn.: uden sund
mening ell. alvor; taabelig. *hun

|
Er In-

tet for ham; hun er flau og pjanket.
Hrz.IX.115. (hun) afbrød mig hyppigt .

.

midt i et eller andet med pjankede Be-
mærkninger til Barnet eller Ordrer til

40 Pigen. KLars. AH. 174. Den voldsomme
Spænding, han har været i, udløser sig

nu i en ganske overstadig, næsten pjan-
ket Glæde. KnudRasm.GS.il.28. jf. Pj an-
ke th ed. RSchmidt.HT.329. pjanke-
vorn, adj. d. s. s. pjanket 2.

pjappe ell. pjapre, v. ['pcab(r)8] -ede.

(lydord, maaske dog (delvis) omdannelse af
ord som I. jappe og plapre; sml. pjæppe;
talespr., 1. br.) pjadre; pjatte; jappe

50 (1.2). Det er dog en dum Race, disse
Franskmænd. De pjapper ud med hele
deres intime 'Lv7.Schand.PR.145. en Dame,
der . . pjapper hele Dagen igennem. Pol.

^^U1926.15.sp.3. Mutter og Olivia (blev)

ved at sidde og pjapre til henad Mid-
nat. NatTid.^Vil923.Sønd.7.sp.4.

I. Pjask, et. [pcas^] flt. d. s. (sv. pjask,

søle, pladder, no. pjask, noget kraftløst, vær-
diløst, ty. patsch, søle; jf. pjaske, II. pjask;

60 sml. I. Plask, Sjask; dagl.) 1) plask (I.l);

ogs. om kvantum vand olgn., som pjaskes paa,
over noget olgn.; sjat. *Aaren gjør i Tac-
ten rask

|
Sit F\&sk. Heib. Poet. VII.402.

Pjaskene i Vejmudderet fulgte hastigere

og hastigere paa hinanden. Personen . .

havde aabenbart sat i Løb. Schand.SB.35.

XVI. Rentrykt '^y^ 1935 57
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Tomatsuppe behøver bare at varmes —
tag og sæt en Pjask Vand over, saa er

du søå. Hjemmet}''kl929,23.8p.l. 2) væde;
sjap; søle. det blev til en Storm af Syd-
vest med styrtende Regn . . Men trods

Storm og Pjask var der stort Røre i he]-

ren. HUss.IH.233. (hun) kom hjem med
Træskoene vaade indvendig og Strøm-
pefødderne i ét Pjask. CFMortens.EF. 31.

OrdbS.(Sjæll.,Fyn). 3) (jf. Pjank 1, I.

Plask 2.2) tynd, daarlig drikke ell. søbe-
mad olgn. Morgenkaffen var noget fælt

Pjask. FrejlifOlsen.En kbh.Journalist.(1922).
86. *Mælk og The vandsp jask i Kop-
per

I
ringeagter lille Merry. Sødb.GD. 11.

Il
billedl. (jf. bet. 4:): Gennemgaaende er den

hjemlige poetiske Nektar noget tyndt
Pjask. Tandr.(DagNyh.''^U1923.1.sp.l). 4)

overf. anv. af bet. 3, om noget da ar ligt,

flovt, banalt, jeg (har) ogsaa min Dag-
bog — Ikke saadan noget Pjask, som I

Kvindfolk svømmer hen i . . men en At-
he\åsdsigbog.KMich.FamilienWorm.(1933).
219. For nylig sagde han om de Damer, han
nu har faaet til at danse i vores Sted, at de
var rigtignok det rene Pjask imod os. PoZ.

^yiol933.5.sp.2. Et Glimt af Idealitet maa
der til, lidt Harme (s: i et teaterstykke). Med
Pjat og Pjask naar man i Længden ikke
Publikums Hjerte. BerlTid.^y^l935.Aft.9.
sp.G. II. pjask, interj. [pcas^] {lydord;

jf. ty. patsch samt II. plask, pladask; dagl.)

om den lyd, der fremkommer, naar
man slaar, trasker olgn. i vand ell. søle
olgn. Morten piask paa Hovedet i Ysm-
ået.Ew.(1914).llI.281. Pjask-Sjask, Pjask-
Sjask, nærmede et eller andet sig usyn-
ligt i Rørskoven. Rørd.JE.80. pjask-, i

ssgr.(jf.^\sisk'; dagl.; ofte udtalt m.lige stærkt

tryk paa begge led) til I. Pjask 2 ell. pjaske
1-3; fra ssgr. som Pjask-regn, -regne, -vaad
har pjask- (især vulg ) faaet anv. som et for-
stærkende led ogs. i andre tilfælde (jf. Pjat-j,

fx. pjask-drukken (KLars.HPE.23), -fuld,

-grim, -græde (CEw.LD.115), -grøn (KLars.
UR.114), -sur, -tude (Dag Nyh.'^Vii 1922.
Sønd.5.8p.4).jf. ogs.: Rhododendronen med
tre pjask-pjuskede Blomsterklaser. JP
Jac.(BerlTid.Vsl922.Aft.3.sp.2). pjaske,
V. ['pcasga] -ede. v&s. j/. I. Pjask, Pjaskeri.

(sv. dial. pjaska; jf sv. dial. paska, plaske,
ty. patsehen, klaske, pjaske, eng. pash, slaa
haardt imod; vistnok egl. lydord, jf. II. pjask
og II. pjoske; sml. fjaske, jaske, sjaske samt
plaske; dagl.) 1) om vand, væde: falde
til jorden, slaa mod noget under en
klaskende lyd. Det er nok Regnvejr i

Dag. Gud, hvor det p]sisker.EGad&UGad.
FP.119. Flodbølgernes Pjasken mod Skibs-
siden. TomKrist. Vi. 8. 2) (jf bet. 4; slaa
ell. røre i vand olgn., saaledes at det sprøj-

ter (og der fremkommer en klaskende lyd);

ogs. (uegl. ) om arbejde med vask, opvask olgn.

en Lyd som Pjasken i Vand med en Kar-
klud. Ing.EF.II.145. en lang Stok, hvor-
med hun tankeløst pjaskede i Vandet.

Bergs.PP.l?. gaa hele Dagen og rode i

et koldt Kjøkken og sjaske og pjaske i

halv frossent Vand. Schand.SF.22.
|| (jf.

bet. S) om sprøjten, stænken med vand, naar
man vasker sig; ofte i forb. vaske og pja-
ske, det hover mig ikke . . at hun saa-
danne bestandig vasker og pjadsker om
sig.Hrz.XII.241. denne Begivenhed (0:

at jeg kom for tidlig til verden) . . foraar-
10 sagede mig mange Lidelser og Plager
med Vasken og Pjasken, Lammeuld og
Flonel. CBernh.X. 7. 3) slaa, hælde, stæn-
ke vand olgn. over ell. paa noget (jf.over-
pjaskej. Flere var . . pjasket godt til .

.

af Tordenbyger. DagNyh.^/8l926.4.sp.2. jf.:
din Drik (er) pjadsket med Vand. Es.l.
22(Lindberg). || især (jf. bet. 2) m. h. t. per-

son ell. legemsdel, der vaskes; ofte i forb.

vaske og pjaske sig. Hrz.III.50. *Her
20 (o: paa badehuset) kan Du vaske Dig,

|

boltre Dig, pjaske Dig. Rich.I.41. Han
smed Vesten og pjaskede Hovedet igen-
nem med Servantens kolde Yand.ErlKrist.
BT.168. 4) (jf. IL pjatte 2, jaske I.2) gaa,
traske i vand, søle olgn. ell. især (sml.

bet.2) ligge, svømme i vand olgn., idet
man slaar, rører rundt i det olgn.; ogs.

som spøg. udtr. for at svømme ell. sejle.

vAph.(1772). III. *jeg (0: en færgemand)
30 til Orlogs ikke gik med,

| Men ligger nu
her og "Plasker. Heib.Poet.IX.89. *Først
pjadskede de (0: ællingerne) i en Rende-
sten. Recke.SD.57. De kom over Vadeste-
det . . og pjaskede velbehageligt i deres
gode Støvler ov€r det lave Vand. JVJens.
HF. 7. 5) i forb. pjaskende vaad, (til

bet. 2-3 ell. (snarest) dannet af pjaskvaad;
smZ.plaskende vaad u. plaske l.ij d. s. s.p j ask-
vaad. det var ikke andet end som Pap,

40 det Harnisk og den Hjælmhue — og nu var
det blevet pjaskende vaadt. Schand.SB.36.
ZakNiels.K.81. Feilb. Pjaske-malene,
en. spec. f^, foræld.) som spøg. betegnelse for
de første danske hjuldampere. HCAnd.II.60
(se u. Malenej. FrHamm.Levn.1.88. Pja-
skeri, et. {vbs. til pjaske ell. (i bet. 4-)

afl. af Pjask) 1) (dagl.) som vbs. til pja-
ske; fx. (til pjaske 2-3^; Je' va' jonte mæ
paa de' Pjaskeri (o: den tvungne badning

50 1 fængslet). Pol.^y6l934.Sønd.9.sp.3. 2) (jf.
pjaske 2-3; især dial.) vaadt ell. nasset
arbejde. Feilb. 3) (jf pjaske 4; dial.)

vaadt, sjasket føre. OrdbS.(Fyn). 4)
(dial.) d. s. s. 1. Pjask 3. Esp.462. pja
sket, adj. ['pcasga^] {afl. af Pjask 2 ell.

part. til pjaske 3; dagl., især dial.) pjask-
vaad ell. sølet. Damerne (var) i hvide
Kjoler, der just ikke harmonerede med
det pjadskede Føre. Cit.l862.(GadsMag.

60 1935.334). Stationskarlen . . flyttede de
tunge Ben hen over den pjaskede Fer-
ron. Bang.DuF.l. Esp.462. Feilb. jf: De
gik over det re gnpjaskede Torv, Bi-
ler sprøjtede om dem. AaseHans. Vr.l86.
pjask-fald, adj. (især vulg.) meget be-

ruset. Saaby. "(1904). Pol^'V^ 1926.4. sp.3.
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-re;»;ii, en. (jf. -regne; især dial.) plask-

regn. Feilb. -regne, v. (jf. -regn; dagl.)

øsregne; plaskregne. DagNyh.yiil913.1.sp.2.

-t«, V. (dagl.) tø stærkt. Alle (skøjtebaner

er) aabne, hvis det ikke ligefrem giver
siff til at pjasktø. Fol.''Vil935.8.sp.3. -vaad,
aaj. (jf. pjaskende vaad u. pjaske 6; sml.

klask-, plask-, sjaskvaad; dagl.) gennemvaad;
dyngvaad. Paraply ? Nej Takl Jeg vil netop
være vaad, rigtig pjaskvaad. Hosfr.DT.i 7.

„Græsset var virkelig temmelig dugget."
— „Pjaskvaadt, kan De gjerne sige.^Gje^
UV.47. Efter den sidste Skylning maa
Tøjet ikke vrides, men skal hænges pjask-
vaadt op for at dryppe -di. IngebMøll.KH.
234. jf. (sj.) : Pjaskvaadhed. Aalbs. T.

202.
nja88iar(r)e, v. se passiare.
Pjat, et ell. (nu næppe br.) en (Tode.I.

260. JBaden.OrtO. Kierk.XIV.234). [pcad]

flt. (i bet. S) d. 8. {til II. pjatte; dagl.) 1) (jf.
Efterpjatj tale, der er uden (sund) me-
ning, indhold ell. alvor; ogs. om tanke,

plan, optræden olgn. ell. (jf. bet. 2) foreta-

gende, indretning osv., der er meningsløs(t),
ikke kan tages alvorligt, er nonsens olgn. det er
en underlig Troe, de kiere Mandfolk have,
at de aldrig maae tale til et Fruentimmer
uden om Fiat. Rahb.Tilsk.1797.521. *du(o:
skoleeleven) må ase og samle . .

|
det ny

og det gamle
|
det sure og vamle,

|
vis-

pjat,
I

alt i én vælll

1.183. "Ordner og andet Pjat. Clarté.1926.3.

dom og pjat,
|
alt i én vælling. Hostr.SD.

II
i den aflydende forb. p jit (dial. pjetj og

pjat ell. pjit (dial. pjet^ — pjat. JBa-
den.OrtO. en omløbende „Gabflab** (gør)

Kunster og fortæller Pjet og Pjat for

(folk). BasmHans.M.II.56. denne evinde-
lige Pjit og Pjat og Slidder og Sladder
paa Køkkentrappen. WAugustinus.Mariane
BrammersFabrik.(1902).128. han (kan) ikke
paa nogen Maade tænke sig, at Kvinder
kan have nogetsomhelst af Betydning at

tale om indbyrdes; det er saamænd kun
V\\t-V\2it2Ms2im.mQYi.TidensKvinder.^^hl928.
16.sp.l. Feilb. (u. pjitj. 2) {vel udviklet af
bet. 1 under indflydelse fra Pjank 1, 1. Pjask 3
(ell. muligvis af Pat (u. I. Pattej^; nu næppe
^^•\ jf'- „Talespr." Levin.) om tynd, flov
drik ell. mad, der er uden næring. Er
det en Drik for en Mand ? Saadant noget
Pjat (o: sukkervand) kan være godt til

Syge. Gylb.III.185. 3) person, der (altid)

pjatter; pjattet person; pjattehoved.
hvortil alle disse Vanskeligheder, vær
Plat — og Du skal see, alle Vanskelig-
heder toTSvinåe. Kierk.XIV.331. Søren er
et Pjat, som ikke véd, hvad han ser.

Pont.UE.69. Jeg gør heller ikke nar, dit

pjatl Hjortø.K.40. Pjat-, i ssgr. (jf. Pjatte-;
dagl.) af Pjat 1 ell. II. pjatte 1, især i be-

tegnelser for (skældsord til) pjattende per-
soner, fx. Pjat-maas (Hjortø,K.104), -mik-
kel (Børd.Overs.afMacgill:På Kant medSam-
fundet.(1917).50), -røv (Thuborg.HK.116.
Feilb. (u. pjatterøvj^.

|| (jf. u. pjask-; næppe

i rigsspr.) m. forstærkende bet. i adj., fx.:
(sogneraadets) eneste Tanke var at spare
— spare. Verden var saa pjattosset.
Gravl.Voksebro.(1923).135. Hun ænsede
ikke de pjattynde Sko i Pløret. AZ6
Dam.B.322. I. Pjatte, en. ['pcada] flt.

-r. {dannet til II. pjatte; sml. 1. Pjanke;
nu næppe br.) piattet person (især:
kvinde), hun (opdrager) sine kiære Frø-

10 ken Døttre, til at blive ligesaadanne Plat-
ter . . som hun selv. Rahb.Til8k.1799.696.
Oversk.Com. V.149. LPio.Erindringer.(1877).
59. II. pjatte, V. ['pcada] -ede. vbs. jf.
Pjat, Pjatteri, (m. h. t. bet. 1 jf. isl. pata,
snakke, oldn. pati, m., snak; m. h. t. bet. 2 jf.
pjette og sv. dial. pjatta, slaa blidt i ell. mod
noget, eng. pat, klappe blidt, samt pjaske 4;
vist egl. lydord, af sa. rod som pjadre; jf.
forpjatte) 1) føre en tale, der er uden

20 (sund) mening, indhold ell. alvor; ogs.:

sysle med noget paa en formaalsløs ell.

tankeløs maade. JBaden.OrtO. Man kan
høre dem platte i hele Timer uden Op-
hør. TSO. (ae unge piger) pjatte fransk og
tydsk, og forstaae ikke en Bog i disse
Sprog. Gylb.1.181. Hun platter som en
Gaas (jf. Pjattegaas;. 750. Buchh.FDK.59.
Hun pjattede ikke op om Ting, som hun
ikke havde Forstand på. Roligt og lige

30 til talte hun. Rørd.KK.29. Moder . . kunde
pjatte op om løst og fast. Naboer og Gen-
boer. AndNx.DB.80. (sj.:) hun har været
vant til . . at pjatte Alt ud for ham.
Kierk. 1.242. 2) (især dial.) pjaske (4);

ogs.: gaa uordentligt (Feilb.). Hvad
kunde han drive det til ved at pjatte med
en jolle i denne her rendesten (o: et sund).
NMøll.H.27. Feilb. jf.: Som en stikkende
Modsætning til de allerede vinterklædte

40 Kjøbstadboere, „pjattede** en lille barbe-
net, halvnøgen Bondedreng østen ind ad
Byen. JCLars,ES.43. Pjatte-, i ssgr. (jf.
Pjat-; dagl.) af II. pjatte 1, fx. Pjatte-

lyst (Rahb.Fort.L424. Danm Rig Hist. V.

359), -vom ([PCJZahle.EtatsraadinaeBruun.
(1853).19. Feilb.) og betegnelser for (skælds-

ord til) pjattede personer som Pjatte-gaas

(om kvinde. VSO. Nans.JD.35. TidensKvin-
der.ya930.35. Feilb.), -has (Kaper. Fr

50 Grundtv.LK.67), -hoved (Wied.S.33. Nans.
LL.29. Feilb), -søster (om kvinde. Nans.
JD.38); se videre Feilb. Pjatteri, et.

(dagl.) vbs. til II. pjatte 1. Folk, der ved
Kirkens Udgang straks antager det sæd-
vanlige, bedsteborgerlige Udtryk og et

Øjeblik efter er inde i al Bysladderen og
Hverdagens F\sitteri.FrPoulsen.L.7. Jeg
er en stærk Modstander af alskens reli-

giøst Pjatteri og Overspændthed. Ekstrabl.
60 ^'/6l934.8.sp.5. pjattet, adj. ["pcada«]

(dagl.) 1) (til Pjat 1 ell. part. til II. pjatte 1;

jf. forpjattet samt fjattet^ som altia pjat-
ter; som er (fuld af) pjat; ogs.: flov;
intetsigende, (børnenes) pjattede Stem-
mer . . klinge som Kyllinge-Pipib. -Hei6.

Pros.in.265. Det var ingen pjattet Tøs

67*
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fra et Institut, der har lært at elske i

Skolen, at coquettere paa B&Wer. Kierk.I.

167. Det Pjattede i (afhandlingens) Ind-

ledning og hele Tone virker pinligt. Bran-
des.XIil.456. jf.i (da sværmeriets) Indhold
er Intet, saa er hendes Sværmeri væsent-
lig Pjattethed. Jfterfc.J.^^d. Brandes.II.

335. 2) (til Pjat 2; 1. hr.) om vædske, søbemad:
tynd. hvis kaalen ikke er kogt paa gryn,
bliver den saa pjattet

j 3) (til II. pjatte 2;

sml. sjasket; især dial.) gennemvaad ell.

tynd, blød, uden stivhed. D&H. Feilb.

OrdbS.(Fyn).
pjebre, v. se pjævre.
I. Pjece, en. ['pcæsa] (ofte skrevet

Piece ell. (nu sjældnere) Pjese (ÉCAnd.BC.
1.32. JAHansen.Pol.Skildringer.(1854).117).
(sj.) Piege. Cit.l738.(ETavsen.Smaaskrifter.
(1870).xxxiii). — i rigsspr. nu kun (lidt

gldgs.) i bet. 2.5-6 Pjes, Pjæs, en ell. (i bet. 3;

sj.) et (EErichs.TM.152). [pcæ-'s] i bet. 2.5:

Cit.l814.(Grundtv.B.I.212).HSchwanenft.A.
134. i bet. 3: Saaby.'' se ogs. u. bet. 1, 2.s). flt.

-r. {fra /r. piéce, J/". eng. piece, sp. pieza,

ital.Tpezzo, pezza, mlat.pecisi, petia, peci-

um, petium, afbrækket stykke af noget, stykke

land)

t) (nu kun dial.) i al alm., om enhed,
enkelt stykke, genstand; nu vist kun

(jf. bet. 3) m. nedsæt, bet., om hvad der er

ringe, smaat olgn. (kæden i en riffel er) en
lille Piece af Staal. Mt^TefcwO.i55. *Hun
mindedes rørt

|
hans tynde, for korte

Jakke — | en sommerlig Pjæs. Blaum.AH.
163. Esp.462.

2) m. prægnant bet., især i flg. anv.: 2.1)

i$i stykke skyts (kanon, haubits ell. mor-
tér). Rideheste for Artilleristerne, eller

. . Kiøreheste for Fiecerne. MB.1792.511.
MilTeknO. *Skud følger Skud . .

|
To Pie-

cer er til Taushed bragt. Holst.IY.74. Vore
ældre, større Piecer er for langsomt la-

dende og har for ringe Rækkevidde og
Panserbrydningsevne. BerlTid.^^/al 922.Aft.
3.sp.l. 2.2) (nu næppe br.) skakbrik. Skak.
(1773).8. Skuesp.IX.435. 2.3) (nu næppe br.)

pengestykke, især tiskilling. Leth.(1800).
især i formen Fies:ChrBorup.PM.346. *Giv
Vægteren den Pies, vi Eder her forære.
Bagges.1.88. Stik ham en Pies i Næven, saa
bliver Posekigeren nok høilig. JHSmidth.
Ords.113. 2.4) (nu næppe br.) om de enkelte

numre, „stykker '^ i en samling , etmu-
seum, bibliotek olgn. det (o: en brakteat)
er rigtigen en orientalsk Fiece. Gram.Breve.
51. Langebek.Breve.130. 2.5) om skriftligt
ell. litterært arbejde (jf. ogs. bet. 2.6j;
især om mindre afhandlinger, epistler olgn.
ell. (nu kun) om lille trykt skrift paa
ikke over 3 ark (især m. et paa øjeblikket

beregnet indhold), flyveskrift. Udi dette
første Bind findes en Snees smaa Piecer,
dog ey alle Dissertationer, men der iblant
ere og nogle Frogrammata.. LTid.1739.236.
Han lover, om denne liden Piece finder
Bifald og Afgang, at levere et vidtløf-

tigere Værk der om. sm8t.1745.774. (jeg)

VU udgive en: poetisk Jydepotte for 1831
. . denne Pjese (vil) have den Fordeel .

.

at den vil udgjøre et sammenhængende
heelt HCAnd.BC.1.32. Ingen kunde holde
ud at læse (skriftet), skønt det kun er en
F\e3. HSchwanenfl.A.134. Hauch skrev et

Par Smaapjecer mod Baggesens Kritik.
TroelsL.BS. II. 146. KMads. SkagensMalere.

ip(1929).97. 2.6) (især teat.) teaterstykke.
Opera holdes au Palais Royal. De gifve
deris Piecer den Titel, at de presenteris
par l'Académie royale de Musique. Kle-
venf.BJ.85. vi vilde hellere være Til-

skuere af den elendigste Piece, end spille

en Rolle med i det fortræffeligste Me-
sterværk. Heib.Poet.I.401. Tournéens Med-
lemmer klædte sig om til den næste
Fies. Bang.TA.28. 2.7) J^ musikstykke.

^ Meyer.^ jf.: Schubert . . er i sine Kla-
verpiecer et Forbilled for Schumann.
HPanumB.M.11.403.

3) {sv. dial. pjås, nedsæt, betegnelse for
yngre person ; vistnok udviklet af bet. 1 , jf.
(dial.) forb.som en bitte pjæs \nddgt(Feilb.)y
et godt stykke karl olgn. og eng. piece, fr.

piece i lign. anv.; til dels dog sammenblan-
det med Pes; nu kun dial.) brugt som
nedsæt, ell. spøg. personbetegnelse; især om

3plille, spinkel ell. svag, ussel, foragte-
lig person. Det er ordentlig væmmeligt
at bruge Trudsler imod en saadan elen-
dig Karl . . Det kunde dog aldrig falde
mig ind at slaaes med saadan en Piece.
CBernh. VIII.76. især i formen P j e s , P j æ s

:

ChrBorup.PM.44. *Den Mand ansaae ham
for en næsviis Piæs,

| Som taabeligen
vilde s^øge.Wess.172. *Hvad . . er du for
en Piæs? CFrim.AS.lOO. JHSmidth.Ords.

40 113. Er De forlovet med den Fies?Wied.
U.244. Peder (blev) vraget til Fordel for
en anden Hedehusmand, en sølle skikke-
lig F\dds. Staun.UD.258. Esp.462. Feilb.(u.

2. pjæs 2).

II. pjece, V. -ede. {sml. sv. dial. spela
pjas med, narre, fr. jouer une piéce, faire

piéce å, spille en et puds; skol. (vist kun
i Aarhus), nu næppe br.) under eksamina-
tion snydeved at se i lærebogen (som side-

sp manden holder opslaaet) ell. snyde under stil-

skrivning ved at benytte bøger olgn. Pjæcen.
Cit.l852.(AarbAarh.l930.61). Den gamle
Vane at „piece" d. e. stjæle sig til at pla-
giere trykte Bøger. Cit.l852.(smst. 70).Ud en-
adslæsning, hvilken Disciplene (i Aarhus
katedralskole) dog, naar de saae deres Snit,

ved at lægge Bogen skjult foran sig for-

andrede til Indenadslæsning, hvilket med
et Kunstord kaldtes „at piese". Cit.ca.l866.

60 (HistTidsskr.4R.III.35).

Pjedder-pjadder, se w. Pjadder.
Pjedestal, en ell. (nu sj.)et (ChrFlensb.

DM.II.59. Lauesen. S. 307). [pceda"sda-'i]

dagl. ofte: [pida-, peda-, piåø-, ipedQ-] (jf.

skrivemaaden Pedestal. TBruun.V.153), tidli-

gere ogs.: [-'sdal'] (jf. skrivemaaden (best.f.)
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Piedestallen. LTid.1723.241. Wadsk.fLTid.
1740.206)). (alm. skrevet Piedestal ell (tidli-

gere) Pied (d)'estal(Ie). Luxd.Dagb.I.76.351.
Preisler J.1.174). flt. -er. {fra fr. piedestal,

ital. piedestallo, af ital. piedfe, fod (lat.

pes, jf. Fod, Pedal^, og stallo, stand-

plads m.m. (egl. sa. ord som Staldj) 1) (faal.)

fodstykke (1.3) for statue, søjle, buste olgn.

(han slog) den store Afgud Thor for Pan-
den, saa at han fait ned af sin Piedestal.

Holb.DH.1.93. *I Syracusa stod | En Bil-

ledhugger i sit Værksted stille.
|
Fra

Piedestalens Fod
|
Sig hæved Venus op,

den evigmilåe. Hrz.D.IV.23. JYJens.FS.
174.

II
billedl., især i udtr. for at være i,

ophøjes i ell. nedstige, nedstyrtes fra en høj,

værdig ell. ærefuld, anset stilling, der er
Guder, som ikke vil stige ned fra deres
VieåQst2X.JPJac.(1924).II.51. *vi Monar-
ker af Guds Naade | . . bedst vi sidder,

saa har vi Skandalen: | Man bli'er vupti

Sillet ned af Piedestalen 1 5Zce/cspr.iPi0.i5.

an (berømte) Jerry i høje Toner og stil-

lede ham op paa en Piedestal. Rosenkrantz.
AG.94.

II
hertil (gldgs.): Pjedestal-skab (d.s.s.

Pjedestal 3. GFUrsin.Uhre.(1843).146), -ur

(o: stueur af form som en pjedestal, der bæ-
rer et taffelur, smst.). 2) J^ en harpes
fod(stykke). SaUX.905. 3) (gldgs.) højt,
smalt, søjlelignende skab (brugt til

porcelæn, sølvtøj olgn.). en Mahogni Pie-
destal, der stod i et af Stuens Hjørner.
Schand.TF.1.99. paa en „Piedestal" i Hjør-
net („Piedestal" kaldtes den Gang (o:

ca. 1880) et højt, smalt Skab til Porcellæn
og Sølvtøj) (stod) Thorvaldsens Christus.
Jørg.Hr.Johansen.(1932).38.
Pjeld, et. se Peld.
pjerrot, propr. [ipc^rcDd] kbh.: ['pc^ro]

(jf. skrivemaaden Piero. HQAnd.(Tilsk.l930.
1.276). Pjeroerne. sa.(smst.)). flt. -'er ell.

(sj.) -s (Nystrøm.Forlystelser iFr.VTsTid.I.
(1910).136). {fra fr. Pierrot, (Zim. a/" Pierre,
Feter) navn paa komisk pantomime figur
m. løstsiddende hvid dragt, bred, hvid hat og
hvidmalet ansigt (jf. den hvide mand u.

hvid sp. 852^*); spec. om denne figur paa
pantomimeteatret i Tivoli i Kbh. (pantomi-
men) Pierots Rverving. Adr.'^ysWOl.l.sp.l.

han sad dér stum og forlegen — som en
Pjerrot, en uheldig Frier. EBrand.UB.73.
Tivoli. *Min Barndoms muntre Pjerrot og
Du, min Colmnhme. Bønnelycke.KP.54. jf.:
(den) blaarædende Pjerrot (paa Dyrehavs-
bakken).Nystrøm.Forlystelser iFr. VTsTid.II.
(1913).25. II

sig noget, PjerrotI bør-

nenes tilraab til pantomimeteatrets Pjerrot,

naar han viser sig foran tæppet efter fore-
stillingen; i videre anv. som opfordring til

person om at bryde tavsheden. Esm.I.104.
TilHk.l934.J.105.

\\ hertil: Pjerrot -figur,
-løjer, -rolle ofl.

P.jert, en. se HI. Pert.

Pjes, en, et. se I. Pjæs.
Pjes(e), en. se I. Pjece, pjese? v. se

n. pjece.

Pjet, i forb. pjet og pjat, se Pjat 1.

pjette, V. -ede. {sv. dial. pjåtta i sa. bet;

j/. n. pjatte) 1) (dial.) slaa smaat; tjatte.
*hand Foed for hannem slaar

|
Naar hånd

vil hannem ^ieitQ. Sort.Poet.41. Esp.463.

2) f fjærte. Moth.P73.
pjevre, v. se pjævre.
I. Pjevs, en. flt. -er. ijf. dial. pjeje,

tjavs, naartot, pjag, d. s. (Feilb.); af uvis
10 oprindelse; dial.) tot af uld, tjavs af haar

olgn. *(den piae) med de styrlende Pjev-
ser

I

Af uredte Haar omkring det søv-
nige Ansigt.Blich.(1920).IV.157. MDL.410.
Feilb.

II. Pievs, en ell. et. se Pjævs.
Pjidder-pjadder, se u. Pjadder.

Pjit, i forb. pjit og pjat, pjit—pjat, se u.

Pjat 1.

Pjok, et. [pco)^] (ogs. (skrevet) Pjog.
20 Stuck.III.181. Rønning.RationalismensTids-

alder.IIIl.(1896).276. Wied.GP.97). flt.d.s.

(ThEw.FD.1.72). {jf. bornh. pjugg, pjøgg,
fjog, SV. dial. pjåk, no. dial. pjaak, stymper,
nt. (sydslesvigsk) pjiick samt færøisk pjak,
langsom, sendrægtig person; #i? pjokke; sml.

in. Nok; dagl) person, der mangler le-

gemsstyrke, kraft ell. energi, viljes-
styrke, mandighed; ogs., især i forb. et
lille pjok, brugt som medfølende betegnelse

30 for lille ( hjælpeløst) barn. I hvilke Roller skul-

de det stakkels Pjok træde oip.Bøgh.Overs.af
Bayard&Théaulon:Hun skal debutere.(1855).

4. „Bare det ikke er et rigtigt Pjok, jeg har
faaet (til tjenestepige)!** udbrød hun med
et SvLk.Schand.SF.57. Du er et Pjok og
ikke noget Mandtolk. Buchh.FD.128. hun
har heller ingen Mor nu . . men det for-

staar hun heldigvis ikke selv endnu —
det lille P\ok.OOtt.GrethesDagbog.(1913).

40 38.
II (jf. u. Pjalt 2; 1. br.) m. flg. person-

betegnelse. Den Pjok Dreng var gaaet til

Markedsdans og havde sat hele Spirisen
til. AlbDam.B. 80. pjokke, v. ['pccoga]

-ede. (.//. sv. dial. pjåka, gaa og tosse, no.

dial. pjaaka, pusle, pille, samt færøisk pjaka,
pjåka, gaa og pusle med ell. være langsom
til sit arbejde; af uvis oprindelse; sml. II.

jokke, sjokke) 1) (dagl.) gaa langsomt,

tungt, daarligt ell. planløst, uden at komme
50 nogen vegne; traske; jokke; sjokke; gaa

og drive; tulle rundt; ogs., i forb. som
staa og piokke, arbejde ubehjælpsomt; staa

og nusse med noget. *dengang, da med
Bluse paa | I pjokkede om og var gan-
ske smaa. Cantate.Handels-&Contoirist-For-
eningen.^''Iiq1866.[4J . Ude midt i Gaarden
. . pjokkede Kalkunhønerne rundt. FrPoul-
sen.L.134. De ser begge ud, som de, hvis
nogen skubbede dem i (>røften, rolig

60 vilde rejse sig og pjokke videre uden
bitre Ord. Skjoldb.A.129. det er da nogle
mærkelige kjoler, hun altid går og pjok-
ker i.OrdbS.(kbh.). 2) (dial.) vrøvle; sludre.
Feilb. OrdbS.(Loll.-Falst.). 3)(talespr.,l.br.)

om kjole olgn.: hænge for langt ned (saa

man kan komme til at sjokke i den); dryppe
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(4.1). OrdbS.(kbh.). Pjokke-hored, et.

(til pjokke 1; dagl) d. s. 8. Pjok. „Falder

Du (o: en tjenestepige) i Staver, Dit Pjok-
kehoved?** lød Fruens Stemme. Schand.

SF. 86. Brodersen. T. 1 70. -mandfolk ,

et. (til pjokke 1; dagl.) mandfolk^ der er

et pjok. ChrLundgaard.Baghusets Roman.
(1903).116. pjokket, adj. ['pcmga/] {afl.

af Pjok ell.part. til pjokke) I) (dagl.) som
er et pjok; som mangler dygtighed, karak-

ter; ubetydelig; umandig; (især dial.:)

pylret; pjanket; pjattet, det har jeg
erfaret, at I ikke taale nogen Ligemand
ved Eders Side, men synes bedre om det
mest pjokkede, ubetydelige Yæsen.Dodt.
BryllupetiSjørød.(1866).84. Hvor han hav-
de staaet dumt og pjokket, som en Skole-
dreng, der fsLBT SkænålJÉeinhard.Ikaros.
(1881).161. Herskabet . . var rent pjokket
over hende 1 og naar der var di store Jag-
ter, saa kom hun med.Wied.BS.303. en
hund, en latterlig køter med overskæg
og haledusk . . Hun snakkede . . til det
pjokkede dyr, der foer op ad hende.
Mjortø.SvS.89.

||
(sj.) om ting: ussel; daar-

lig. Penge, det er noget, som maa til, —
noget Snavs og pjokket Legetøil Stuck.

111.417. 2) (til pjoKke 3; talespr., 1. br.) om
kjole olgn.: som hænger (for) langt ned
ell. er for lang. ganske vist skal kjolerne
nu igen være lange, men de skal da hel-

ler ikke være så pjokkede, at man går og
træder i dem. OrdbS.(kbh.).

Pjolter, en. ['pccnl'dar] flt. -e. {fra no.

pjolter; af ukendt oprindelse; næsten kun
om no. forhold) drik, bestaaende af soda-

vand med lohisky ell. kognak i; sjus. Schand.
VV.58. oppe i sine Værelser udfoldede
(Ibsen) sig mere utvungent for nogle faa,

han havde inviteret til en Godnat-Pjolter.
Nans.P.129. en lang Nattesamtale, vædet
af megen F\olteT.Jørg.Liv.II.18.
Pjosk^ en ell. et. [pccns^] (dial. Pjoskes.

AntNiels. GamleMinder.(1888).30. AarbFr-
borg.1920.94). flt.'tr, (sv.(iiaZ. pjask, enfoldig
person, pjask, d. s.; til II. pjoske

; jf. I. Pjoske

;

dagl., især dial.) klodset ell. dum, enfoldig
person; fæ; fjols. Kværnd. du er et slemt
pjosk

i II
om en hundehvalp, det lille

F\osk. DagNyh.''yil923.1.8p.l. I. I^oske,
en. flt. -r. {til II. pjoske; jf. 1. Pjosk; nu
kun dial.) udannet, groft kvindfolk
(Kværnd.); tidligere: letlevende kvinde; skø-
ge. Tode.SB.114. TBruun.V.194. trække om
paa Gader og offentlige Steder med Sta-
dens bekiendteste Fioler. Cit.l800.(FBok-
kenheuser. Efterslægtselskabet. (1896). 78). II.

pjoske, V. -ede. (sy. dia/, pjåska, traske i

søle, være sjusket; vist sideform til pjaske;
dagl., især dial) pjaske; især d. s. s. pjaske 4.

Kværnd. en meget underlig slags dyr, der
pjosker om inde på markerne og lister sig
efter fruentimmerne. Ejortø.IIE.68. || bære
sig klodset, dumt ad. Ja, kan du forstaa
det? Hun har vel nok pjosket fælt i det.
BerlTid.^'hl 935.Sønd.22.sp.4.

III. pjoske, V. se pjuske.
Pjoske-hoTed, et. (til II. pjoske;

næppe i rigsspr.) d. s. s. Pjosk. Skab dig
nu bare ikke, dit Pjoskehoved, sagde Ma-
Ten.AaPalle8en.Fattigmand8Lykke.(1925).64.
Pjoskes, en. se Pjosk.
pjndre, v. ['pcu9ra] -ede. {jf. pjadre og

pludre; 8ji.) snakke; sludre; pludre, (bør-

nene) trippede og pjudrede endnu mere
10 end e\\ers.Vejrup.KM.7. sm8t.21.

I. Pjns, et. [pcus] {sa. ord som dial.

pjus, tynd dyne, daarlig pude, pjaltet dy-
nevaar olgn. (MDL.692. DF. 1929. 114);
(m. }- indskud) af Pus, dynevaar, daarlig

dyne olgn., jf. DF.1929.113f.; i bet. 2 vist-

nok til pjusse; dagl.) 1) om (daarligt) senge-

tøj, (daarlige) beklædningsgenstande ell. ejen-

dele, skrammel olgn.; kluns; habengut;
ragelse, noget Pjus, der var henkastet i

20 en Krog, var hendes Leie.Oversk.L.99.
*De kasted hendes Skrammel ud paa Ga-
den:

I

en Halmmadras, en Bræddeseng,
et Bord,

|
lidt fattigt Pjuds, der laa og

flød. Sødb.QD.85. Alt hendes Klos og Pjus
(o: karnevalsdragt). KLars.HPE.35. han ro-

dede tit i Skuffen . . og kunde finde baade
det ene og det andet Pjus. OBang.Byen.
(1924).216. DF.1929.114(Lolland).

\\ (jf.
II. Pjus) uegl. Boganmeldelser, hvor . . selv

30 det ynkeligste literaire Pjus nævnes ved
Titlen. Karup.MitLivsRoman.(1864).139. 2)
om noget tjavset, forpjusket; pjusk (I),

sikke noget pjus, hun har til haar
j jf.:

et sølle forkrøblet Pjuds af en Elmelund.
HolgerRasmussen.SendesHjærte.(191 5).11.

II. Pjns, et. [pcus] flt. d. s. {m. indskudt

j af Pus i sa. bet; jf. Kattepjus (u. Katte-
pus^, II. Pjusk samt Pjævs; dagl.) brugt
som spøg., kælende ell. medfølende betegnelse

^ for (lille) barn, dyrs unge olgn.; ogs. om
voksne: sølle, stakkels fyr; stakkel; oftest i

forb. lille pjus. „Sé paa Ungen .
." „Saa-

dant et lille Pjus . . Den kan ikke en Gang
støtte paa Benene.'* CEw.Æ.yiII.19. *(hun)
fløjted sagte for de nøgne, |

usle Pjus (o:

museunger). ThBarfod.JB. 102. De er . .

mere barnlig, end et Mandfolk har Lov
at være, stakkels, lille Pjus, som De er
og bliverl Borregaard.VL.I.405. Trillinger,

sotre svage Pjus, der tilsammen vejede 12
Fnnå. Pol.^yGl928.7.sp.4. Esp.259. jf.: det
førnævnte lille Pjus af en . . Læsebog.
lRaunkiær.(Pol.^Vil906.5.sp.5).\\(l.br.) brugt
som kælenavn, (elskerinden til sin elsker:)

Pjus! Hvad tænker du paa? StellanRye.
LøgnensAnsigter.(1906).8.

I. Pjnsk, en og et. [pcus^] {til pju-
ske; dagl) noget uredt, tjavset, for-
pjusket. Haaret i et F'insk.Skjoldb.G.

60 180. en svag Mund . . smilede beskedent
under en Pjusk bleget Overskæg. ORung.
(BerlTid.^VBl934.Sønd.2.sp.3).

II. Pjnsk, et. [pcus^] flt. d.s. {vel dannet

af II. Pjus under indvirkning fra pjuske,
pjusket (og I. Pjusk^; dagl.) d. s. s. II. Pjus.

det lille Pjusk (o: en ung kvinde, som er
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ligeglad med sit udseende), som ikke gad
være pikant for ham mere. AHenningsen.
Den fuldendte Kvinde.(1925). 187. BerlTid.
^»/iil932.Aft.l0.8p.l. II

brugt som kælenavn.
Tilde: „Godaften, Jonnal** Jonna: „God-
aften, Fjuskl'' EBrand.HH.13. „PjuskI"
sagde hun og glattede (drengens) strit-

tende Haar. Saadan var det altid med
ham . . hans Haar pegede mod alle Ver-
denshjørner. J5ewfzow.GiZ^.^7. som hunde-
navn: BerlTid.^y61935.M.3.
pjaske, V. ['pcusga] (nu ikke i rigs-

spr. pjoske. Moth.P87. jf. Feilh.). -ede. (wo.

rtiaZ. pjuska, puska, pille, ruske i noget, ænyd.
pusket, pjusket, jf. shetlandsk pjusk, fin regn,

ledsaget af blæst, no. dial. pjusk, regn, rusk,

pusk, smuds, vedhængende støv; besl. m. dial.

og ænyd.^VLse, hovne, svulme op (j/.oppusej,
og Pose, I. Pjus, puste osv.; sml. pluske;

jf. forpjuske; dagl.) 1) ruske i og bringe
(haar( beklædning), tøj) i uorden; gøre
(for)pjusket; (nu næppe br.) i videre

anv.: mishandle, overvinde (i spil, leg), i

pass.: kappes i brætspil (Moth.P86f.). piu-
ske en. at komme klæder og hår af lave

på en. Moth.P91. Piuske . . at giøre urede,
som hanen når hånd drenker hønen. smst.

111. Vinden pjudskede i Ballonen. Ji Gjø-
rup.Kbh.skeEventyr.(188é).152. Marie . . pju-
skede ham i l^oveåei. AndNx.PE.III.218.
naar han var rigtig borte i Læsningen,
pjuskede han Haaret værre og værre op
over Issen. IBentzon.GH.71. jf.: en pju-

skende Byge. D&H.
|| (jf. pjussej især refl.,

om fugl: pille, ruske i fjerene, ryste sig (idet

fjerene spiles ud) olgn. at piuske sig, siges
en høne, når hun ryster sig efter at hun
er hsined.Moth.P90. der sidder en Fugl
paa en af de tynde Grene . . og pjusker
sine F\eT. PLevin.DG.59.

\\
(sj.) i forb.m.

adv. som udtr. for bevægelse. Sneen laa haard
og tæt over Staldlængen, og et Par af-

pillede Krager pjuskede husvilde omkring.
EChristians.0. 1.302. 2) om haar: hænge
uredt, i tjavser. Et sort Haar .. blankt,
glat, men saa flygtigt sat op, at det allige-

vel ^luskede. AHenningsen.ÉA. 37. pju-
sket, adj. ['pcusg9<] {no. (ita/. p(j)uskutt
i sa. bet. ; til I. Pjusk ell. part. til pjuske

;

jf. forpjusket samt pjask-pjusket (u. pjask-^,

plusket; dagl.) dels om haar, fjerklædning
olgn.: som er uredt, hænger i tjavser
olgn. (især fordi der er rusket deri); dels

om levende væsen: hvis haar-, fjerklædning
er af denne art; om person ogs.: hvis klæder
er i uorden. Hans Hår var så piusked.
Moth.P90. de tynde, graatindsprængte Lok-
ker . . hang vildt, i pjudskede Trævler om
det blege Ansigt. Blich.(1920).XY.189. Du
ligner . . en pjusket Krage, der fælder.
Baud.KK.46. langs Husmurene luskede
en våd, pjusket ^nnd. Kidde.AE. II.164.

uegL: vor lille pjuskede Literatur. JFJens.
(PoUlnl922.12.sp.5). pjusk-haaret, adj.

(til pjuske(t); 1. br.) som har pjusket haar.
en pjudskhaaret Krt\. JPJac.(i924).I.252.

-hale, en. (til pjuske(t) ; sj.) om dyr med
pjusket hale. Man kan skyde Fasaner i

Roerne, lade som om man tror, det er
Agerhøns, de tretten sraaa, graa Pjusk-
haler, der en efter en trækker ned mod
Grøften. Eørd.JE.58. pjnsse, v. ['pcusa]
-ede. (til dial. puse, hovne, svulme op (se u.

pjuskej/ .//".pjusset og u. I. Pjus; dagl.) d.s.s.

pjuske (1 stutn.). Hun var altfor iforvirret

10 til at skænde; hun rystede og lo og græd
og pjudsede sig som en vaad Kattekilling.
Nans.KV.66. Damerne hoppede op af Sto-
lene . . De pjussede Fjerene som Høns.
Nathans.F.90. pjusset, adj. (til pjusse;
dagl.) (lidt) pjusket. Der gives meget
kedeligt, fedtet eller alt for tørt, tjavset,

tyndt og plusset Haar. DagNyh.Vel922.10.
sp.3. BerlTid.^Viil934.Sønd.22.8p.l.

pjæbe, v.se pjæve. pjæbre, pjæfre,
20 V. se pjævre.

I. Pjæk, et. [pcæ^] (iarg., især skol.)

vbs. til pjække. Vi var alle Mand (o: paa
hospitalet) nærmest at regne for Kostskole-
drenge, der laa paa Pjæk (o: simulerede).

Pol.''Viol933.Sønd.7.sp.l.

II. pjæk, adj. [pcæ^] {af ukendt oprin-

delse; jarg.) god; fin; udmærket. Hun
er sgu pjæk, er hun. Bare hun ikke altid

saae saa bedrøvelig ud. StellanRye.Løgnens
30 Ansigter.(1906).114. 3. Start med Sekserne

(o: en kapsejlerklasse) gik flot, som den
plejer, og det gik helt pjæk med at faa

Spilerne sat Pol.^Vil923.4.8p.2.

pjække, v. ['pcæga] -ede. vbs. (1. br.)

-ning (HBarbu8se.Ilden.(overs.l919).33), jf.t.

Pjæk. {vistnok <iZ L Pjækkert 2; sw/. jække
den, (skol., nu 1. br.) skulke (OrdbS.(Kbh.)),
til Jækkert 2; dagl., især skol.) uden lovlig

grund ell. tilladelse jfor lade ell. ikke ind-
40 finde sig til, snyde sig fri for sit ar-

bejde; spec: uden gyldig grund forsømme
skoletimer; skulke. 1) uden obj. Fristet af

det gode Slædeføre har Kaj „pjækket"
fra skolen. Kbh.''/iil909.1.sp.5. *vi til Fro-
kost pjækker hiem. Blækspr. 1914. 16. \\ m.
være som hjælpeverbum: *(Peter) var pjækket
fra sin Lære for at fremme |

Talentet ved
Charlottenborgs Kateder. Marton.HB.152.
2) m. obj. jeg (kan) ikke bekvemme mig til

50 at pjække disse forbistrede Pligter. Borre-
gaard.VL.II.315.\\især i forb.^iække den.
Cit.l889.(NkS8''591). Børnene skal i Skole,
og Frøkenen laver jo en Fest, hvis at de
bare saa meget som pjækker den een Dag.
Riitzeb.VF.72. Naa du har pjækket den
fra din Plsids.VBergstrøm.HN.M. Han ken-
der dem ; de kan staa dér længe med Tag
i Hjulene, foregivende vældige Anstræn-
gelser, mens de pjækker den. Fleuron.KO.

60 145. \\ hertil : Pjække-brev (brev, fx. skre-

vet af eleven selv i faderens navn, der sætter

eleven i stand til at pjække den. Bure&Kyrre.
Detda.Sprog.(1917).46), -lysten (VBergstrøm.
HN.144), -seddel (Pol'^^k 1934.9. sp.3. jf.

-brev^, -syg, -syge (JacPaludan.TS.133).
Pjækker, en.flt.-e, (ogs.P'iækkeri.KMich.
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SSF.l 71. Rehlund.I sidste Klasse. (1 923).32

;

flt.-er). (til pjække; især skol.) person, der

pjækker den. Blækspr.1914.16. JVibe.(Dag
Nvh."/9l925.5.sp.4).

I. Pjækkert, en. ['pcægar^i] (nu næppe
br. Pijækkert. Ing.EF.V1.21. Davids.KK
455. Drachm.DM.llO. Saaby.'^(ændret til

Pjækkert. Saaby.'). Piækkert. Hrz.XVI.
278. HCAnd.II.349). flt. -er. (fra nt. pie-
jåcker(t), nordfris. piijekert, jf. eng. pea-
jacket, ^oW.piijacker; smsat. afl.Fi og Jæk-
kert) \) kort overtrøje, stortrøje af tykt

(i reglen blaat) tøj, brugt af drenge og mænd
(spec: søfolk); i nyeste tid ogs. om kort,
stramtsiddende dameoverfrakke, især

af skind, læder olgn. JJPaludan.Er.87. Pjæk-
kerten af fiint Tøi antydede Sømanden.
YTUst.TV.11.168. JacPaludan.VV.8. hans
langtavede Jagtpjækkert. Pont.LP.VII.
8. Læderpjækkerter (o: til damer).Berl
Tid.''Vil935.M.18.sp.4. Det er nu den høie-
ste Mode for Damer at gaae med Mand-
folkeklæder . . med Matros-Piækkerter
med lange Ærmer. Hrz.XIV. 28. din (o:

en herres) brune Rejsepjækkert. Poni
LP.V.21. Skindpjækkerter (o: til da-
mer).BerlTid.^Vil 935.M.28.sp.4. Sømands-
piælakert. Pont.LP.1.71. 2) {jf. slaa en
jækkert u. Jækkert 2 samt jy. (skolesprog)
sla den i sa. bet.; oprindelse ukendt; skol.,

nu 1. br.) i forb. slsLSi (sla) en pjækkert,
pjække den. Det er ikke let at lade de frie

Skoletanker faa Indpas overfor de Hjem,
hvor Børnene maa „sla' en Pjækkert" for
at skaffe Maden til Hjemmet. 5eWTid.'Va
1928.M.ll.sp.4.

II. Pjækkert, en. se Pjækker.
Pjæld, et. se Peld.
pjæne, v. ['pcæ'na, ogs. 'pcæna] -ede.

{oprindelse uvis; jf.jaene, spæn(d)e; kbh.,

gldgs.) bevæge sig hurtigt; løbe rask (af
sted); „bene af", (ofteiforb.piæne af, pjæne
af sted^. klokken blev mange, jeg maatte
pjæne for at naa toget

\
tyvene pjænede

af, da betjenten kom
j

^j^cp? e<^- [pcæ&] flt. d. s. (nu dial.)

vbs. til pjæpp e : pippen; p ip. Feilb. jf.

:

de MelK-Munde (o: unge mænd) med de-
res Piiv Piæp (o: pibende stemmer). Kom
Grønneg.1.88. pjæppe, v. ['pcæba] -ede.

vbs. jf.Piæp. {vel lydord; swZ. pippe, pjappe
og pjæve; dial.) om fugl: pippe olgn.; om
person: snakke hurtigt og højt. vendt
mod Hunnen pjepper han (o: stæren) da
som en Spurv: Du er sød. Du lille pju-
skede Mutter \ IRaunkiær.ID.82. Pigebar-
net gaar selv og pjæpper løs og fortæller.

Thuborg.F.20. Feilb. OrdbS.(Sjæll.).
Pjært, en. se HI. Pert.
I. Pjæs, en ell. et. {ænyd. d. s.; til

dial. pjæse, sætte skum (Feilb. Esp.462);
vistnok besl. m. dial. puse, hovne (se u. pju-
ske, pjussej; dial.) skum, fraade, især

oven paa mælk, øl olgn. Moth.P73. Rost-
gaard.Lex.P46c. JHSmidth.0rds.114. MDL.
406.410. Mælkestraalens sprøjtende Strip-

pen i F\æsen.Gjel.GL.72. Feilb. Esp.
462.

II. Pjæis, en, et. se I. Pjece, pjæse,
V. se H. pjece.

pjæve, V. ['pcæ'VQ] -ede. {jf. dial. pjave
i sa. bet. (Feilb.), nordfris. (laant fra da.)

pjæue, klynke, der muligvis er sa. ord som
ænyd.psive, skrige som en paafugl, ni.pauen,
til W.pau, hty.TptsiU. (se I. Paa); smi.pjævre

;

iojf. Pjævs; især dial.) (smaa)græde; klyn-
ke; flæbe. Moth.P90. VSO.V.P78. MDL.
410. Til sidst lo han med Graad i Stem-
men for at vise sig munter, for det var
jo dumt af en Sømand at pjæve. KnudAnd.
Brænding.(1927).25. han (begyndte) at græ-
de . . Hvad Pokker pjæver du for, dit

F\ols? Ber8.G.91. Feilb.(u.piæhe). Esp.463.
Brenderup.§54.
pjævre, v. ['pcæurQ] (ogs. undertiden

20 (skrevet) pjebre, pjæbre. Bregend.HS.24. jf.
Feilb. plæfre. Bregend.DN. 165). -ede. (af
uvis oprindelse; smZ. pjæppe, dial. plævre,
vrøvle, vaase (Feilb. u. plæbbrej, samt kneb-
re; dagl., især dial.) lade munden løbe;
snakke; sludre; sladre; pludre. De an-
dre protesterede . . pjevrende i Munden
paa hinanden. Aa/y.#j.i80. *det arme,
søde,

I
lille Fruentimmer | . . pjævred op

|

som tyve Kaneklokker, ^er^s^df. fPoL ^"/s

30 1925.Sønd.9.sp.4). (hun) pjevrer løs . . om
sin evindelige Pengejnsiiigel.Fallada.B.
445. Feilb. (u.]^}æbhre). jf: De havde
Ællinger i Aar, de pjevrede med de sorte

Næb og skøjtede saa morsomt om paa de
flade Fødder. AaseHans.S.20.
Pjævs, en ell. et. [pcæu's] flt. -er

(AGnudtzm.(JydskStævne.(1902).88)) ell. -e

(Ekstrabl.^'^hl907.2.sp.2) ell. d. s. (Rørd.LB.
238). OT-it/.pjæb, ussel, svag person (Feilb.),

40 bornh. pjåw, sygeligt, ømskindet, sært men-
neske; vel til pjæve; sml. Pibs; dagl) om
menneske, der er svageligt, uden kræf-
ter, lille og spinkelt olgn.; i rigsspr. især

som nedsæt, ell. medlidende betegnelse for
(lille, svageligt) barn samt brugt som kæle-

navn til unge piger og som katte- ell. hunde-
navn (PoVVa935.11.sp.3). AGnudtzm.DB.
22. Hold din kaj el råbte den lille pjevs
Fridolin nok så krasbørstig. Svedstrup.EG.

50 59. Du (o : en ung pige) ser saa over-
anstrengt ud, dit lille Pjevs. CGjerløv.So-
doma.(1912).39. Det er ogsaa derfor, at

saa mange Kvinder til at begynde med
ikke kan døje mig. De tror, at her kom-
mer jeg for at tage deres sølle Pjevs af

Mænd fra dem. ZAfic/i.If 7.4^. Feilb. Bren-
derup.§54. j/". Kvadderpjevs u. IH. Kvad-
der 2. pjævset, adj. [ipcæusa^] {afl. af
Pjævs; jf. pibset; dagl., 1. br.) som er et

60 pjævs; pylret, kald mig uhøflig, sær eller

pjevset. DagNyh.^^hl929.9.sp.4.
Pjes, en. se Pøs, pyt, søle.

placere, v. [pla'se-'ra] ((tidligere) under-
tiden skrevet pladsere^, -ede. vbs. -ing. {lige-

som ty. placieren fra fr. placer, af fr. place,

sted (se Pladsj;J/'.malplacere; iscer tp ell.fagl.)
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1) (jf. Plads 5.1J i al olm.: anbringe
paa et (angivet) sted, paa en (vis)
plads, (især i pass.: placeres, være,
"olive placeret, ell.refl.: placere sig).

1.1) i egl. bet. *(templet) saaes i fordum
Tiid at have

|
En Dagon og en Ark pla-

ceret midt i sig. Clitau.IR.6. de 1200 Span-
ske, hvilke de Franskes Keiser, til Med-
hjelp ved Landets Forsvar, der (d: paa

LB.53. senere hen, da han for længst var
placeret som Kirurg, rejste han hvert Aar
til Udlandet for at . . følge med i det nye,
der kom frem. Fol.'^/9l934.9.sp.6. m.tings.-
subj.: det Værk, der kunstnerisk skulde pla-

cere dig blandt de bedste. Brodersen.T.114.

II
(sport.) ved væddeløb, især m. h. t. hest ell.

cyklerytter, der kommer ind „paa plads" (6.2),

som (spec. 2. ell. S.) vinder. Placere He-
Langeland) havde ladet pladsere. TMørch. 10 stene vil sige at bestemme den Orden,
MitLevnet.II.(1831).79. Da Armeen blev
opstillet, blev jeg placeret paa den ven-
stre Flø\. Hostr. G. 31. H. placerede fire

Bajere paa Bordet.KLars.(Tilsk.l920.L6?).

II (jf. Plads 6.3^ med overgang til bet. 2, om
anbringelse (af en person) paa en siddeplads

(ved et bord osv.). *Høibords blev jeg plsL-

ceret Winth.D.83. man havde placeret hans
stridbare Antagonist ved Spillebordet. C/iie-

mtz.FG.116. Selv tog han Plads i Skrive- 20 rer," især (restaurations-spr.): tjener, som

hvori de passere Dommerpælen. IdrætsB.
11.821. Om en Hest, der ikke tager Præ-
mie, siger man, at den „løb uplaceret"
eller „ikke naaede at blive placeret", smst.

i Linjeløbet (0: cykleløb) over 5 km . . pla-

ceredes (ikke) nogen af Tyskerne. Po/.''V8

1929.6.sp.3.

Placer, en. [pla'sø'r, -'sot] fif. -er. {fra

fr. placeur; til placere) person, som i)lace-

bordsstolen, vi andre placerede os ved
Siden af ham. iVaws.P.99. 1.2) uden (tyde-

lig) forestilling om sted.
|| (jf. anbringe 3.2

og Plads 5.4^ anbringe, ansætte (en person)

i en vis stilling, virksomhed, ogs. (jf. bet. 2)
i den for vedk. passende (rigtige) stilling,

(mange regenter) placere deres Undersaat-
ter i urigtige, det er, paa dem sig ikke
vel passende Stationer. Ruge.FT.211. N. N.

paa en restaurant anviser gæsterne plads.
Tjenerf.56.
pladask, adv. og interj. [pla'das^l (sj.

pladovs. [pla'dmu's] Bang.HH.105). {sv. no.

d. s.; jf. ty. pladaks, pla(ddera)dauz ofl.;

udvidet form af plask m. tilknytning til

kladask (klask) og III. bardus; jf.: der var
saadan en Damp, at man blev plada-
skende vaad (o: plask(ende) vaad) i An-

er med Fændriks Caracter i Garnisons 30 sigtet. KMich.SM.205. \\ dagl.) som udtr.

Regimentet bleven placeret. ^dr.'V2 i 765.
sp.8. en højt placeret Embedsmands 0^-
træden. Pol.'y8l932. 7. sp.6. \\ (jf. anbringe
3.4-5; Y 70 Milliarder Mark (er det) lyk-

kedes Tyskland at placere i . . Gældsposter
i Udlandet. Handelsberetn.for1920.(1 921). 6.

der er gjort store Forretninger (0: paa
den britiske udstilling). Mange Ordrer er

placeret. PoU'l%1932.9.sp.l

for et pludseligt, brat, hovedkulds fald
(hvorved noget ligesom plasker mod jorden)

ell. (i forb. m. ligge olgn.) om den hertil
svarende, (ligesom) ved et pludseligt fald

fremkomne, liggende stilling (hen ad jor-

den). Man undgaar (paa en skulpturud-

stilling) ikke den unge Kvinde, der lig-

ger pladask og forestiller Sorgen. J VJens.

GB.118. Han smed sig ned pladask og
2) (jf. Plads 5.2^ anbringe, opstille i 40 saa sig om. Bergsfedt.A.59. J/". II. plakat 2:

en bestemt (rigtig) orden ell. række-
følge, efter et vist system, med hen-
syntagen til art, anvendelse osv. 2.1)

i egl. bet. man (kan ikke) forlade sig paa
Copiisterne (o: afskriverne af haandskrif-
ter), eller agte efter, hvorledes de have
placeret Oderne. LTid.1749.388. Skytsets
Placering . . dets Opstilling til Fægtning.
MilTeknO. Hvorledes pladseres Instru
menterne og Sangstemmerne i Partituret? 50 pf wc^ se H^^ fald. den unge Mand (fik)

Slaar du ham helt pladask ihjæl — saa

død som en Unnd?AndNæ.PE.I.40. || overf.

de (moderne) Digtere . . vendte op og ned
paa hele den daglige Tummerum saa Alt

det, vi var vante til at gaa . . og folde

Hænderne for, laa — pladask — hulter

til bulter. Schand.TF.il.250. (skuespillet

er) faldet pladask.^.r.iVeiPSO.ii.sj^.i. || anv.

som subst., om (plaskende) lyd af et

Ma "'

ondt; han faldt om med et Pladask. PoZ.

^Vsl911.5.sp.l.

Pladder, en (Moth.P93. Tode.V.50.
Hauch.1.49. VagNyh.'^'h 1924.2. sp.4. jf.

VSO.) ell. (nu alm.) et (Tode.SB.llO. MO.
Hjortø.lU. 71. Saaby.'), ['pjaa'ar] (ænyd.
d. s. (bet. 2), SV. pladder; til pladre (som
Pludder til pludre olgn.); jf. Plidderplad-
der. Pludderpladder; dagl.) 1) tynåfly-

til at placere sig selv) . . afværgede han . . 60 dende m asse , især med forestilling omuren-

I Reglen saaledes, at de høieste Instrumen-
ter staa øverst. Orchesterinstr.23.

\\
(sport. :)

Spilleren (o : i tennis) søger at placere Bol-
den d. e. faa den til at ramme Jorden paa
et forud valgt Sted paa Modstanderens
Spilleside. Gymn.II.119. (maalmanden) greb
Bolden sikkert og stod stedse rigtigt pla-

ceret. Idrætsbladet.^'U1921.2.sp. 3. jf.: ved
sin overlegne Placeringsevne Y^; evne

Modstandernes farlige Stormløb (0: i en
fodboldkamp). PoUia934.4.sp.4. 2.2) overf,
især som udtr. for vurdering (anerkendelse),

klassifikation olgn. (en) asiatisk og folkelig
Filosofi, der er placeret adskillige Sfærer
lavere end Kung Futse og Laotse. JVJens.

lighed, kraftløshed; nu næsten kun om
tyndflydende, kraftløs mad (drikke)
ell. (især dial.) om dynd, ælte (paa en vej

olgn.): mudder; pløre. Pladder kaldes

tynd grød. Moth.P92. han har større Skade
end Nytte af denne Pladder (o: te). Tode.
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V.50. Nu gaar jeg den anden Vej, jeg

vil ikke pjaske gjennem alt det Pladder.

Schand.F.436. jeg styrtede langt ud i en
Tørvegrav, som var . . fuld af Pladder.
ZakNiels.TFJOé. De . . hælder kogende
Vand over (den ituskaarne torsk) og lader .

.

det hele koge i (o: til) Pladder i ca. 1 Time.
ERode.JM.57. Feilb. OrdbS.(sjæll.). 2) om
(megen) tom, meningsløs tale; snak;
vrøvl; sludder; ogs. om skreven ell. trykt

fremstilling af lignende beskaffenhed. I staar

med jeres Pladder, jeg siger jer, det Gif-

termaal skal skee. KomGrønneg.11.403. Aa
Snakl taabelig Passiar I Pladder 1 Blich.

(1920).XXIX.62. den enfoldige Pladder
i K\rkenie.Hauch.I.49. Pladderen og Slad-
deren (tyr) mange (mennesker) til, naar
de samles om et Boiå. DagNyh.^^/il924.2.
sp.4. Vi ønsker nok Lyrik, men ikke
Pladder. Kentaur. 1934. Nov. 7. sp.2. Feilb.

OrdbS.(sjæll.). jf. (nu næppe br.): Mund-
pladder. Moth.M182. Cit.l735.(Kirkehist

baml.4B. 1. 514 ). EenBondemandsHaand-
Bog. ( overs. 1 738 ). Fort. A4 r. Pladder-,
pladder-, i ssgr. ^J/". pladre- ; dagl, især
jarg. ell. dial.) af Pladder (ell. pladre^

||

som eks. paa mere tilfældige ssgr. til Plad-
der (2) kan nævnes udtr. som Pladder-hu-
manisme (B.T.^''U1931.16.sp.2), -lyri-
k(er) (Woel.Troubadourer.1.(1930).9) olgn.

-fnld, adj. [1] (jf. pladrefuld, pladrende
fuld (u. pladre 1.2j og pjaskfuld olgn.) om
beholder: saa fuld, at noget af indholdet lø-

ber ud; overmaade, rigeligt fuld (fyldt). Et
pladerfuldt Viinglas. vÅph.(1764). VSO.
MO. *Sergeantens Flaske er pladderfuld.
Børd.BB.57.

||
i høj grad beruset (fuld);

døddrukken; pjaskfuld. Gadeordb.^ D&É.
Feilb. -føre, et. [1] meget vaadt og snav-
set føre; pløre, da (snevejret) havde varet
et Par Timer . . begyndte hele et Tøvejrs
skrækkelige Pladderføre. PoV/il908.3.sp.3.
OrdbS.(Sjæll.). -hOTed, et. [2] (jf.-mund)om
person: sludre-, vrøvlehoved. D&É. -mniid,
en. [2] {ænyd. d. s. ; nu sj.) d. s. s. -hoved.
Worm. Sat. 25. -regn, en. [1] pjaskregn;
øsregn. Feilb. D&S. Omsider oprinder
Flyttedagen i øsende Pladderregn. PoZ.®/s

1935.13.sp.3. -regne, v. [1] pjaskregne;
" V [1] O/.pJad-

dervaad samt nt. fris. pladdernat) drivende

øsregne. Feilb. -Taad, adj.

vaad; pjaskvaad. jeg er pladdervaad om
Benene af det lange Græs. Pol.'^'>hl931.9.

sp.3. Feilb. -vorn, adj. Moth.P92. 1) [1]
sølet; pløret. Feilb. 2) [2] sladderagtig; slud-
revorn; vrøvlet. VSO. det mest pladder-
vorne Vaas . . kan finde Forlæggere i Dan-
mark. EkstrabUlxxl934.11.sp.2.

I. Plade, en. ['pla-Qa] flt. -r. {ænyd. d. s.,

glda. plathe (især i bet.: (bryst)harnisk), sv.

plat (fsv. plata^, no. plate, oldn. plata og
plåta; fra mnt. plate, mlat. plata, metal-
plade; besl. m. ^r. piatys, flad (se flsLd); jf.
Plads, plat. Platte, III. Plet)

1) en af et vist materiale (metal, sten, glas,

træ, ebonit osv.; tidligere især ved udham-

ring (af metal) ell. tilhugning (af sten); jf.
VSO. MO.) fremstillet genstand af om-
trent ensartet, forholdsvis ringe tyk-
kelse, i alm.plan (flad; jf. dog Bukkel-
plade olgn.) og vandret liggende ell.

fæstet til en flade, l.l) i al alm. de
hamrede Guldet i Plader og skare det ud
i Traade. 2Mos.39.3. en sort 3. Alen viid
Hue, midt paa er en styw trind Plade

10 som et Tallercken, hvilken henger bag
paa Nacken. Pflug.DP.355. *under Pladen
(o: gravstenen paa kirkegulvet) hvile Hel-
tens Bene. Oehl.L.1.137. *En Kjede . .

|

Af gyldne Led og FlsLdeT.Winth.HF.63.
*Jeg hvæsser paa Stenen den (o : spadens)
rustede Eg

|
og retter den bøjede Plade.

Skjoldb.TJS.I.l. et Par Plader Chokolade
med Creme. Nans.(PoUy9l917.7.sp.6). jf.
Brystplade 1.2 : Politie-Svennene . . maatte

20 bære Plader paa deres Bryste. Holb.Ep.1.
364. jf. Pladering: Paa venstre Haands
Pegefinger sad en svær Guldring med
en Plade af Safir. GyrLemche.S.11.51. 1.2)

(jf. bet. 1.3; især fagl.) i forsk. spec. anv.
\\

om udhamret, valset metal, især (fagl.) af
større tykkelse end bladmetal; (tidligere) ogs.

spec. om plade af guld (ell. sølv). *En u-ud-
tømlig Skat, mod hvilken duer

|
Ei Pe-

rus Plader, ei GoLkondas Diamanter. /Ste-

30 ners.Ode.47. VSO. Gnudtzm.Husb.221. Va-
reL.^105.

||
metalplade med en graveret ell.

ætset tegning til reproduktion; ogs. (jf. Kob-
berplade slutn.; nu næppe br.) om repro-

duktionen (kobberstik, planche). Pladerne
til Resenii Atlas ere ivindne.Langebek.Breve.
10. *som paa Hogarths Plade

| I bittert

Lune stukket, | Var over Fattigbøssen
|

Tæt Spindelvævet trukket. Aaresir.SS.III.
172. S&B. EhrencrM.F.XI.28.

\\ (jf.Piade-
40 kerte

; foræld.) d. s. s. Lyseplade. Lyset
paa hans Bord var brændt langt ned i

Pladen . . Luen steg og sank i Blikrøret.

PMøll.1.330. VSO.
II

(foræld.) om (rummet
i en væg foran) fyrpladen (ildpladen). Dren-
gen sad i Pladen og so^.VSO. || d. s. s.

Bageplade (Kageplade). Marie . . var i

Lag med at bage Smaakager; hun skød
netop Pladen med Dejg ind i Heden. Jac
Paludan.UR.362. bagt paa Plade (1871:

50 i Pande;. 3Mos.2.5(1931). \\ ved fugleskyd-

ning: d. s. s. Brystplade 1.4. Man havde
skudt fra den tidlige Morgenstund, men
skønt det led mod Aften, var Pladen ikke
t2i\det.Bergs.FM.13. Esm.II.lW. || om me-
talplade (jærnramme), hvortil strengene i et

klaver er spændte (Sal.X.594), om muldplade
i plov (MDL.412. Feilb.), 07- Jordplade;
om metalplade i galvanisk element olgn. (Aarb
Badio.1924.282) ofl. \\ om lysfølsom (glas)-

60 plade til fotografering; ogs. (herpaa optaget)

fotografisk billede. Prinsessen tog adskil-

lige Plader af Professor T. med Familie,
som tog Opstilling i Villaens Gaaocd. Flensb
A.^'^/ol904.2.8p.4. Tag en Plade paa Tid.

JacPaludan.TS.130. negativ plade, se II.

negativ 4. || d.s. s. Grammofonplade. Gram-
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mofon med Plader købes. PoU/alOSéJQ.
8p.4. II

om den øverste vandrette flade (me-
tal-, sten-, træplade) af et møbel, især bord;

bordplade osv. Han tog til sit Skrivebords
Plade for at faa Støtte. Schand. VV.268.
Han græd voldsomt, med Ansigtet mod
Kommodens F\sLde.Bers.G.288. Du skal

overtrække (alteret) med purt Guld, baade
Pladen (1871: dets Overdeel^ og Siderne.
2Mos.30.3(1981). spec. (jf. Indskudspladej
em bordfløj (1). Const.QH.59. man kunde
samle det kjøbenhavnske Venstre omkring
et ganske almindeligt Spisestuebord uden
at sætte Pladerne i. Fol.VioWlO.é.sp.l.

\\

(teat.) en (rødmalet) (træ)plade (med paa-
malet „Udsolgt"), der anbringes i et felt af
en efter teatrets forsk, afdelinger inddelt, ved
indgangen ophængt tavle som udtryk for, at

billetterne til vedk. afdeling er solgte, (ved)
Theatrets Portnerindgang . . stansede han
et Øjeblik. Tre sølle Plader ude, tænkte
han, — kun Gulvet solgt SvLa.FK.222.
BerlTid.^U1922.Aft.8.sp.é.

\\ (jf. Isseplade
2) lille paryk til dække af en begyndende
skaldethed („maane"). i al Stilhed . . anskaf-
fede (han) sig en lille „Plade", da han
var begyndt at blive skaldet. Tops.II.340.
Pont.Mi.44. 1.3) (j/. Plade-harnisk, -panser,
-rustning og Brystplade l.i ofl.; især for-
æld, ell. poet.) om (læder- ell. i alm. metal-
plade som del af) rustning (brynie,

harnisk, kyrads). *I)a klædte de dem (o:

sig) i Plade
I Alt efter korten Blund . .

|

Bandt Plader omArm ogBeen,
|
Ogsleeb de

blanke Sværde. Oehl.NG.(1819).llO. »Yng-
linger i Plade,

| Drenge, klædt i Staal.

PalM.Vin.159. CKMolb.Dante.1.25. SaU
XX. 614. m. h. t. stridshest: Naar I vilde,

Ridder Niels 1 kunde I dog stille 100 Heste
i Plade hvad Time det skulde være.Ing.
PO. 11.37. (i) panser og plade, se II.

Panser l.i.

2) om hvad der (i form) minder om en
plade (1); (afgrænset) flade. 2.1) ({D,
1. br.) i al alm. En vogn kom i fuld fart

forbi . . den sendte en plade af grumset
vand til værs. Hjortø.DK.24. Nu breder
Havet igen sin riflede Plade under os.

PoUhl934.Sønd.8.sp.3. .//".Plateau: det ark-
tiske Arkipelag sammen med hele det
østlige Kanada udgør en stor, ret lav
Gneisp lade. ZnitdEasm. G/S. J.8. 2.2) .^
lille grund (1.3.2). et Løb med 4 til 6
Favne, dog med en Plade i Midten, hvor-
paa ikkun findes 3V2 Favn. DendanskeLods.
(1843).44. Scheller.MarO. 2.3) (væv.) sted
i klæde, der (ved overskæringen) ikke
er blevet berørt af overskærersaksen.
Larsen. VareL.H19. 2.4) (bot.) mods. Fod
(2.6) og Stilk, om den brede del af et blad;
bladplade. Drejer. Bot Term. 23. Knop-
skjæl . . benævnes de . . hinde- eller læ-
deragtige Bladskeder uden Plade, som
omgive Kno]p^en. Lange.Flora.xLii.

\\ (jf.
Negl 2.2^ m. h. t. kronblad. Drejer.BotTerm.
78. 2.5) 07. Aande-, Hofte-, Hud-, Klo-,

Muskel-, Musling(e)plade ofl.; zool, fysiol.)

om fladt muskel-, knogleparti olgn.;

spec. d. 8. 8. Pladedel. Liltken.Dyr.^8. Frem.
ML.265. Pladerne (hos skildpadderne) er
dels ejendommelig udviklede Partier af
det sædvanlige Skelet, dels Hudforbenin-
ger, der er traadt i Forbindelse med dem.
Boas. Zool* 551. 2.6) (jf. Pladeben; dagl,
spøg.) stor (flad) fod ell. (sjældnere) der-

io til svarende fodtøj. *Nu vralter hun saa
tungt paa brede Plader,

|
til Slæber bliver

alle hendes Sko. Schand.UD.173. „sikken
et Par Plader han har paa" . . Det var
K.s Sko, Pelle havde endda kviet sig ved
at tage dem paa en søgn Aften. AndNx.
PE.II.32. en lille Mand med et Par mæg-
tige Plader af Fødder. Rutzeb. Denlistige
Melpomene.(1924).68.

3) (jf. Plattenslager 2; talespr., spøg.)

20 overf., om (mindre alvorligt) bedrageri,
keltringstreg, list, især med økonomisk
fordel for øje; i rigsspr. nu næsten kun om
en (forholdsvis uskyldig) løgn, en opdig-
tet beretning (især om ens egne forhold),

hvorved man søger at skaffe sig fordel, hjælpe
sig ud af en knibe, narre en olgn. (især i

forb. slaa (en) en plade, nu oqs. alm.
stikke (AndNx.PE.III.313. BHolst.T.77.
TidensKvinder.^kl930.14) ell. (dial.) smøre

30 (SundhedsKollForh.1906.26. OrdbS.(sjæll.))

en piadej. Det Hele gaaer kun ud paa
at slaae Hr. Krigsraaden en lille uskyldig
Plade; thi jeg er den lykkeligste Elsker,
paa det nær at jeg har ikke en Skilling
i Lommen. Heik.Poet VII. 28. nu vil jeg
haabe . . at jeg kan slaae ham en Plade,
som alle fire vinde have staaet Fadder
til. Hrz.X. 326. *Alt er Plattenslagere

|

Plader — det lever Bladene jo af,
|
Pla-

40 der man nu med Jernbane sender, |
Pla-

der vi faae hver Dag pr. Telegraph;
]

Plader 1 overalt hvor vi os vender. Wew^e?.
Plader.(1858).80. vagabonderende Svind-
lere, der antage falske Navne og slaa Pla-
der paa Basis af allehaande romanagtige
Opdigtelser. KPont.Psychiatr.IL92. Feilb.

OrdbS.(Fyn).
4) (sj.) navn paa et spil med kastning

af plader (jf. ogs. Pladespilj. I godt Vejr
50 . . havde vi et Slags Spil paa Dækket, som

kaldtes „Plade". Dertil brugtes Blyplader
saa store som Bunden af en Kop og V4
Tom. tykke. Disse kastedes fra agter langs
Dækket til et Maal forude, delt i forskjel-

lige Punkter. BornhHaandvEr.39.
II. plade, v. [ipla-aa] -ede. {afl. Plade;

j/. pladet (1)) 1) (nu næppe br.) forsyne,
belægge med plade(r j; spec. m. h. t. sko:

forsaale. Moth.P92. 2) (nu sj.) udhamre
60 til, forme som en plade. Pladed Kob-

ber. Rostgaard.Lex.P56c. overf.: Alt, hvad
der rager op, skal plades nd.DagNyh.''l9
1923.11.sp.l.

Plade-, i ssgr. (f Pladen-, se u. Plade-
slagerj. af I. Plade, især i bet. l.i(-2); saa-

ledes ogs. (foruden de ndf. anførte) ssgr. som

68^
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Plade -beslag, -bly. -bøjningCs-maskine),

-fabrik, -form, -formet, -glas, -guld, -jærn,

-kobber, -lim, -messing, -nitning, -staal,

-stykke, -sølv, -tykkelse, -valsning, -zink

ofi. -ben, et. (jf. I. Plade 2.6; dagl, spøg.)

om (hen med) store (flade) fødder. 10 Tom-
mer lange V\2idiébQia..CavlingJ.121. -bjæl-
ke, en. (jf. -spantj ^ en i jærnskibe
anvendt bjælke af plader, forstærkede med
profiljærn. TeknMarO. -brad, et. [LI.2]

(bag.) brød, der bages paa (bage)plade
(mods. Formhrød). Const.GH.SO. -del, en.

(jf. I. Plade 2.5; zooL, fysiol.) om (flad) del

af tindingebenet. Liltken.Dyr.^r. -fejl, en.

spec. [1.1-2] (fagl.) om fejl i en (graveret ell.

ætset) metalplade til reproduktion ell. om den
hertil svarende fejl i reproduktionen, (fri-

mærker med) Pladefejl eller Trykuregel-
mæssigheder. DanmarksFrimærker. (1925).
65. -g;ang, en. (jf. -rang samt Gang 8.2 og
Plankegangj ^ række af plader i skibssiden.

Scheller.MarO.173. -gitter, et. gitter-

(værk), fremstillet ved presning (udhugning)
af en metalplade. SaUXIX.204. -glitte,
en. (fagl.) maskine (glitte), hvormed papir
glittes mellem blankpolerede zinkplader. Han-
nover&Smith.Papir.220. -hammer, en.

(maskin)hammer til udhamring af metalpla-
der (piadejærn). PMBredsdorff.NorgesJern-
Verker.(1784).113. VSO. MO. -harnisk,
et. [I.I.3] (jf. -panser, -rustning; foræld.,

poet). Recke.ST.70. OpfB.^11.106. -hjul,
et. (fagl.) hjul (paa automobil, jærnbanevogn
olgn.), paa hvilket rummet ml. fælg og nav
er dækket af metalplader, (automobil med)
lukkede F\aåeh\u\.Pol.ya922.12.sp.3. JV
Jens.(Hjemmet.^^li'il934.36.sp.l). -haj de,
en. [I.I.2] (snedk.) et møbels højde, maalt nede-

fra tilpladens overflade. FagOSnedk. -kak-
kelovn, en. (jf. -ovn; foræld.). Schand.
FrProv.195. -kastning, en. spec. (jf.
-spil^ om (spil (paa forlystelsesetablissement)

med) kasten af metalplader, som man søger
at faa til at dække bestemte figurer ell. fel-

ter. Jeg har en køn lille Pladekastning,
Herre, her ude paa AUeenberg . . En Ka-
nin kan De vinde for 25 Træffere i Træk.
SvLa.HjG.221. jf. Pladekasttiings- apparat
(smst.17'1), -spil. -kedel, en. § dampke-
del, i hvilken vandet er indesluttet mellem
en (af plader dannet) inder- og yderskal; ild-

rørskedel. Scheller.MarO. Hage.^950. -ker-
te, en. (jf. I. Plade I.2 og Kerte 2; for-
æld., dial.) d. s. s. Lyseplade. Moth.P92.
VSO. MDL. Feilb. -klædning, en.

^j7. Klædning 2.i; fagl, især ^). Scheller.

MarO. JernbaneT.yil935.4.sp.l. -knæ,
et. ^ knæplade; bjælkeknæ. Scheller.MarO.
-kobling, en. form for kobling (i mo-
torvogn), der bl. a. bestaar af en række pla-
der (lameller). OpfBMI.170. -knltnr,
en. (fagl.) bakteriekultur, der med undersø-
gelse for øje dyrkes paa tynde, steriliserede

glasplader. Sal. XIV. 370. -kel, en. (jf.
I. Køl 1) ^ en af en ell. flere jærnplader
bestaaendt køl. SkibsbygnK.20. TeknMarO.

96. -laas, en. (fagl.) en (indstæmmet)
laas med metalplade (i plan med træeis flade).

Gnudtzm.IIusb.238. FagOSnedk. -lava,
en. (geol.) lava med forholdsvis glat (plan)
overflade. Uss.AlmGeol.28. -magasin,
et. (fol.) magasin (2) i (ældre) fotografiap-
parat til anbringelse af et antal fotografiske
(glas)plader. Haandv.29. -mos, et. (gart.)

pladeformet mos. HavebrL.^II.45. -naal,
10 en. (jf. -ring, -spænde ; især arkæol.) smyk-

kenaal med stor (dekoreret) (metal)x>lade.

SophMim.VO.598. -ovn, en. O/- -kakkel-
ovn

; foræld.) ovn, sammensat afjærnplader.
Moth.P92. VSO. MO. de gamle norske
Pladeovne (Bilæggerovne eller Vindovne).
VortHj.IV2.122. -panser, et. [I.I.3] (jf
-harnisk, -rustning; foræld.) panser, dan-
net af bevægelige plader ell. skæl. VSO.
MO. -rang(e), en. (jf. Plankerang(e)^

20 ^ d. s. 8. -gang. Scheller.MarO. -ring, en.

(jf. -naal, -spænde, -stenj fingerring med
plade. ThitJens.M.45. Tandr.K.19. -rust-
ning, en. [I.I.3] (jf. -harnisk, -panser;
foræld.). Trap.^II.495. OpfB.UI.103. -rø-
rer, en. (fagl.) omrører med en rund, gen-
nemhullet plade. ArbMælk.3. -saks, en.

saks ell. klippemaskine, hvormed metal-

plader udskæres. TeknMarO. PolitiE.Ko-
sterbV^l9l924.2.sp.2. -sko, en. 1) (foræld.,

30 sj.) pansersko (som del afrustning). LMoltke.
Overs, afScott: QuentinDurward. (1861). 107.

2) (smed.) en ved visse hovsygdomme an-
vendt hestesko med fastskruet plade (skodde),

der helt dækker hovens underside; skoddesko.

Grunth.Besl.161. -skrue, en. (fagl.) skrue,

der som hoved har en lille plade (anvendt
som støtte for hylde i bogreol olgn.). FagO
Snedk. -slager, en. (ogs. -slaaer. Moth.
P92. CNyrop.Haandv.236. f Pladenslager.

^ se ndf). (^Wa.pladeslaer;j/'. Plattenslager;

foræld.) haandværker, der udhamrer ell. ar-

bejder med metalplader; spec. [I.I.3] om har-
nisksmed. Moth.P92. VSO. MO. Pladen-
og B\ikp\sLåens\sigere.Landhuushold.I.
447.

II
(spøg.) til I. Plade 3: d. s. s. Platten-

slager 2. Drive, svire og slaa Plader er
egentlig Et og det Samme; Driveren ta-

ger Tid, Svirebroderen Lystighed og Pla-
deslageren Penge paa Borg. Bøgh.JT.116.

50 -slange, en. (zool.) havslangen Pelamis
bicolor (m. store plader paa hovedet og m.
stærkt sammentrykt krop). Brehm.Krybd.
142. sa.DL.II.480. -sold, et. (fagl.) 'sold

af gennemhullet metal- ell. træplade. LandbO.
IV.41. -spant, et. (jf. -bjælkej ^ spant

af jærnplader. Wolfh.MarO.166. KuskJens.
Søm. 89. -spil, et. pladekastning(s-spil)

(jf. ogs. 1. Plade 4:). Ord er som Plader i et

Pladespil — de dækker et Stykke af Peri-
60 ferien og lader Tallet staa aabent. i\^«//iaws.

HD.IV.276. Cavling.RS.22. -spænde, et.

(jf. -naal, -ring ; 1. br.) pladeformet spænde.
Livremme (med) amerikansk Pladespænde
uden Torn. PolitiE.Kosterbl.Vel925.1.sp.2.

-stage, en. (bag.) redskab (stage), hvor-

med pladerne sættes ind i ovnen. Lundb.261.

I
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pladet, adj. ['pla-88<] (af I. Plade 1 ell

(jf. M. bet. 1) part. af II. plade; sj.) \) be-

sat med ell. bestaaende af plader. Pla-

ded (er) det, som er besat med plader og
pukler. Moth.P93. *det tunge Slagsværd
han bar i pladet Handske. Oehl.HK.(lS28).
63. 2) af form som ell. udgørende en plade;
pladeformet. Ere Lapperne (de frie Ar)
brede og tynde, kaldes Arret pladet.i)re/er.

BotTerm.96. (føllets) tunge, pladede Smæk-
hale. Fleuron.STH.36.
Plade-tobak, en. tobak, der er pres-

set i plader. AndNx.PE.II.43.45.Ill.68.
-trin, et. (fagl.) trappetrin, dannet af en
(sten-, metal- )plade. Gnudtzm.Husb.lOl.
tryk, et, -trykning;, en. tryk(ning),
der udføres ved hjælp af (graverede ell. æt-

sede) metalplader
||

(bogtr.) om reproduktion
(kobberstik osv.), nodetryk olgn. -tryk: Sal.

X1I1.414.
II

(bogb.) dekoration af bogbind
ved trykning med graverede plader, -tryk:
BibliotH.^ 1.315. -trykning: smst.316.
trykt, part. adj. (bogtr., bogb.) fremstillet

ell. (om bogbind) dekoreret ved pladetryk.
SvDahl.Ordbogf.Bogsamlere.(1919).84. Bi-
bliotH^1.317. -udtræk, et. (snedk.) kon-
struktion ved et bord, hvis plade (ved ud-
trækning) kan forlænges med ekstra pla-
de(r). FagOSnedk. -valse, en. valse

i et valseværk, hvormed metaller valses til

plader. Wagn. Tekn. 158. jf.: PI ad evai-
seværk er finde udstrakt Anvendelse ved
alle smidige Metaller, smst.157. -væg,
en. (snedk.) væg, dannet af plader af kork,

mørtel olgn. FagOSnedk. -øsken, en, et.

(fagl.) flad øsken (udhugget af en blikplade

olgn.). FagOSnedk.
pladre, v. ['plaQra] -ede. {ænyd.d.s.;

fra (m)nt. fris. pladder(e)n; lydord'(ligesom

pjadre, plapre, pludre olgn.); jf. Pladder;
dagl., til dels dial.)

1) svarende til Pladder 1. l.l) faa noget
flydende til at frembringe en plasken-
de lyd ved at bringe det i bevægelse, hælde
det ud af en beholder olgn.; plaske. Plad-
dre (er) at blende (o : blande). Moth.P93.

II
nu vist kun med en vis nedsæt, bet., med

forestilling om uorden, griseri olgn. Niels
han pladskede og pladrede i sit tørvemøg
(o: flydende tørvemasse). Hjortø.IU.55. han
pladrede deres Kopper fulde. Rønberg. GK.
50. Gæs . . med Platfødderne pladrende
i Mviåder.Jørg.DB.44. Feilb. spec. som udtr.

for vandladning : (børnene) gik ugenert og
pladrede paa Sovekammerets Lergulv. B^P
Hansen. Renlighedi gi.Dage. (1928). 36. han
ligger og pladrer Sengen fuld hver Nat.
KBecker. VV.I.14. 1.2) om noget flydende,

især vand: falde, strømme med en pla-
skende lyd; plaske, (ofte m. bibet. af uor-
den, griseri olgn.). Amplen fik Vand, saa
det pladrede paa Gulvet. Bang. SE. 386.
Lidt efter pladred Mælken i den gamles
Strippe. Aa/c/.SF. 7111.^. Et Sted længere
borte pladrede Aaen over flad Bund. J7
Jens.HF.72. Morten . . lod en brun To-

baksstraale pladre ned i Spyttebakken. ÆJH
KriHt.BT.47. Feilb.

||
hertil pladrefuld

e/i. pladrende fuld, ^Z. s. s. pladderfuld.
*Du mørke Mose! . .

|
Pludrende, plad-

rende pærefuld
|
Af Gammen og Guld.

Bøgh. Redaktionssekretæren. (1863 ). 40. *af

Væde var Jorden pladrefuld, | det dryp-
ped af Gren, det drev af Muld. Rørd.DT.
77. om (beruset) person: pladrende fuld.

10 UnivBl.1.383.

2) fremføre unyttig, tankeløs, meningsløs
tale; snakke; sludre; vrøvle, (med ell.

uden obj.). hånd pladdrer med onde ord
mod os (1819 : bSigyasker os). 3Joh.lO(Chr.
VI). *Den eene pladrer eet, den anden
strax eet andetFrHorn.PM.142. jeg kunde
. . pladdre en heel Deel fr&nsk. Éahb.Tilsk.
1794.10. Feilb. Thorsen.8. om fugle: *Fin-
ken disimellem sladdrer . . | Ja end meere,

20 Storken pladdrer,
|
Og fortæller mange

Ting. Clitau.PT.158. Bagges.L.I.xxvi. Sv
Grundtv.FÆ.II.217. || m. flg. adv.: pladre
løs, pladre ud med noget, i rigsspr. nu
sjældnere pladre noget ud olgn. (han) har
pladdret noget ud, hvad som først kom
ham i Munden. Holb.Vl.III.2. Hun plad-
rede løs i det uendelige. SundSans.'^^/il920.
5.sp.2. Mennesker der virkelig har ople-
vet noget stort og smukt, pladrer det ikke

30 ud i en oUeniWg Forsamling. B.T.^V^l 935.
13.sp.l. Feilb. jf: *Min Pen er aaben-
mundet,

| Og pladrer ud alt det, jeg før
|

I Eenerom har grundet. Reenb. II. 155. jf.
plapre: (hun) pladdrede Bønnen frem.
Oversk.L.60. Klokkeren oplæste . . den
ene latinske Sætning efter den anden;
min Broder og jeg pladrede dem efter.

RUss.U.8.
Plads, en ell. (nu kun dial.) et (Mossin,

40 Term.496. Feilb.). [plas] Høysg.AG.140. (f
Plats (Platz). Pflug.bP.177.435.635. Holb.
Mel.V.4. Gram.Breve.286. LTid.1733.13).
flt. -er ell. (tidligere især i bet. 1-2; nu kun
dial.) -e (Reskr.^yil702. Holb.JH.1.568.
EPont.Atlas.II.81. Hrz.XVIIl.221. Kierk,

1.99. MR.1856.247. Brenderup.§158. jf.
VSO. MO. PEM%ilU490. samt: hos Nyere
(samt paa kjøbenhavnsk) Pladse. Levin.),

{ænyd. plads, plats, sv. plats, no. plass, sen,

50 oldn. plaz (n.); gemiem mnt. platze, plas,

mht. nht. platz fra lat. piatea, aaben j^ldds,

gade (jf. fr. place, eng. place, ital. piazza^,

af gr. plateia, gade, landevej, egl. fem. af
adj. piatys, flad (se Had); jf. I. Plade)

1) offentligt, frit henliggende, ube-
bygget (især: ikke som torv benyttet) by-
parti med tilstødende gader (dannende en
slags udvidelse af disse), som regel omgivet

af bygninger paa flere ell. alle sider og ofte

60 med stedvis beplantning, skulpturudsmykning
olgn. (staden) har skiønne Gader, store

Platze med mange Træer besatte. P/?tt9'.

DP.177. denne Plads maa vist være Tor-
vet. Holb.GW.II.4. Geheime Raad Tott .

.

haver kiøbt sig et Palais paa den store

Plads, som kaldes Hallands Aas. Langebek.
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Breve.363. *See paa Pladser og i Gader
|

Livlig Virksomhed. Heib.FoeiS.(1848),VII.

216. Wiens større Pladse og Hovedgader
frembyde Skuet af et helt Billed- Gallerie.

SCAnd.IX.144. Bellmans Plads, Dantes
Plads, Sankt Annæ Plads ofl. TelefB.l 934.

1.200.203.

2) (if. Affalds-, Blege-, Bold-, Byg-
ge-, Eksercer-, Fest-, Flyve-, Gymnastik-,
Idræts-, Kroket-, Lege-, Losse-, Malke-, lo

Material-, Oplags-, Parade-, Skole-, Tøm-
mer-, Tørre-, valplads oft.) forholdsvis
stort, frit (især privat) stedligt om-
raade (jordstykke, grund, der ligger udyr-

ket, ubebygget ell. blot med oplagsrum olgn.),

brugeligt til (vare)oplagring, (affalds)hen-

læggelse, bebyggelse ell. udøvelse af forskellig

(frilufts)virksomhed. afkiøbe det gamle Ost-

indiske Compagnie dets faste Effecter

af, før de Tydske bleve liggende paa
Pladsen. Hawc;i.77.7i. GyrLemche.S.IV.155.
overf: »Kampens Flåås. Bror8.222.

|| (jf.
Fange-, Fiske-, Lakseplads; fagl.) om sted-

ligt omraade til søs. I et enkelt Dræt kan
man undertiden paa de gode Pladser faa
mange Snese Rødspætter. Frem.DN. 130.
tidligere spec. (jf. I. Plade 2.2J om grund, der
ligger over havfladen ved ebbe: Moth.P92.

3) (uden for fagl. spr. nu næsten kun m.
overgang til bet. 4 (m. bibet. af rummelighed
ell. snæverhed, afgrænsethed) ell. til bet. 5

(m. bibet. af (midlertidigt) opholdssted)) med
videre anvendelse, om et større ell. mindre
stedligt omraade med en vis belig-
genhed (i naturen, som del af en bygning
olgn.), især med forestilling om anvendelse
til, sted for en vis virksomJied; (afgræn-
set) rum; sted; lokalitet (2). 3.1) i al

saasom Huuse, Logier, Magaziner, Havne 20 alm. der var en afgrændset Plads foran
og Pladser. Holb.Staat.333. alle hidtil lig

gende udyrkede Jorder og Pladse. Ar^ws.
l?71.Nr.41.2. mellem Nyhavn og Told-
boden (fandtes) nogle JPladse og store

Pakhuse fra en bedre Tid ; men Pladsene
. . vare lukkede og Pakhusene tomme.
Lehm.I.207. Paa denne Del af Pladserne
(o: paa et skibsværft) havde Pladsforval-
teren sin Bolig. Tops.III.348. *hvor Græs
set sig i Plæne bredt©

Vagtkamrene af een Alen paa denne, og
en afgrændset Plads af een Alen paa hiin

Side. Ez.40.12. Kongen har en Platz i sin

Pallatz (hvor hånd giør sine Bønner). Pflug.
DP. 790. *paa denne Pladts . . |

Har denne
Trold -PrinceSS ihiel sin Broder slaaet.

Falst.0vid.70. jf. bet. 3.2: det var (morsomt)
at bile, at suse fra den ene Plads til den
Sinåen. Skjoldb.JJ.148. Paa en eller anden

en gruslagt Plads til Kroket. Stuck.S.11.

Grunden, hvorpaa Huset opførtes, kostede
meget lidt, især de Pladser, som tilhørte

Kommunen og kaldtes Udmark. Bornh
HaandvEr.77. Larsens Plads. Krak.l933.I.

427f. Grønlandske Handels Plads. PoZ.Va

1935.4.sp.4. om skole(lege)plads: *Jeg husker
dig (o: en lærer), en Skoledag . . |

Du stod,

hvor lyse Lindes Tag | udover „Pladsen"

breder sig 30 lille Plads i Biærgene gjorde Ekspres-
toget Holdt. AndNx.TPP.il. 3.2) (nu fagl.,

især X) om opholdssted for mennesker: (større)

by; spec. dels: befæstet sted; fæstning;
dels (jf.bet.S.3): by, der anløbes af et (han-
dels)skib, hvor en vis handelsvirksomhed fore-

gaarolgn.: ladeplads; handelsplads. Om
een Skipper kommer i fremmede Lande
. . og fra samme Platz ingen Vexel kand
bekommis at trekke paa sine Reedere.

hænge. Jørg.BF.17. om stationsplads: Ber 40 DL.4—5—1. Staden er en stor Platz, mens
ligger fjorten Spor fra Stationen til Plad-
sens l>iorågrænse. Buchh.UH.176. det Per-
sonale, der har deres Arbejde paa Plads
og Bsuielime.JernbaneT.^^/iil934.5.sp.4. m.
overgang til bet. 3: Kongens Pallatz og
Platsen, som den ligger paa, har omkring
sig en skiøn lang, men Grund Flood.
Pflug.DP. 741. (man har) overladt (fiskerne)

Pladser til at brænde og afsmelte deres

slet og uden Muure. Pflug.DP.741. Lens-
mændene vare forpligtede til at holde de
faste Pladser og Lenene til Kong Hanses
Haand. CPalM.0.287. Den franske Consul
. . havde nok ført et temmelig omflak-
kende Liv paa de forskjellige Pladser i

SyåhsLyet.StBille.Gal.III.8. (Karl den Store)

besluttede . . sig til at bygge en befæstet
og aismeite aeres Plads i selve Holsten. JohsSteenstr.(Univ

Train.Schytte.IB.IL.354. || Plads. En slI- 50 Progr. 1900. 1. 16). Bor Sælgeren paa en
mindelig Benævnelse paa et Skibsværft.
Harboe.MarO. H (m. overgang til bet. 5.1

;

især fQ) om kampplads, valplads; mark
(L3.2); især i særlige udtr. (for sejr, neder-
lag, fald) som (be)holde, rømme, vige
pladsen (VSO. MO. D&H. jf. bet. 6.1),

blive (liggende) paa pladsen, (jf.
blive 1.4, I. ligge 2.i) falde i kampen, blive

slaaet, skudt, hugget ned olgn. som de vare

anden Plads end Køberen, skal . . Under-
retning gives telegrafisk. Jttr^orww/ar&o^.*
858. H spec. (Y) i forb. her paa plad-
sen olgn. Næsten Alle sælge deres Varer
. . for Priser, man aldrig har kjendt paa
Pladsen her.Hrz.KIV.8. Bergs.PS.II.460.
Ludv. m. videre anv.: han (er) i Øjeblikket
den eneste Officer paa Pladsen (o: et bade-

sted).Brandes.XI.187. den højere og højeste
de sidste paa Pladsen, og intet vilde vige, 60 og endnu aldrig her paa Pladsen sete
bleve de og af de Svenske ihielslagne.
Thurah.B.230. det (kom) til en hæftig
Træfning, i hvilken en stor Deel af Hol-
stenerne blev paa FlsLåsen.Wand.(Rahb.
LB.I.73). (borgerne) overfaldt (de tyske

købmandssvende) med Knipler og lode ikke

LuUgymnsLStik. Pont.DD.56. 3.3) (jf. bet. 3.2;

m. overgang til bet. b) ^ et skibs (øjeblik-

kelige) opholdssted, udfundet ved bestik-

beregning olgn. Sal.XIV.370. affarende,
gisset, observeret, paakommende
plads, se affarende osv.
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4) (ofte m. overgang til bet. 5) uoptaget,
uhindret sted (rum) af tilstrækkeligt

omfang til at kunne optage, rumme
en vis ting ell. person; ofte spec. (jf.

bet. 5) om sted, hvor en ])erson kan sidde,

staa, ligge, færdes, passere olgn. (i alm. anv.

uden art, ofte i særlige verbal-forb. m. præp.
for ell. især til, som have plads (til),

der er plads (til), gøre ell. give plads

svinde,
| Og give Plads for Tummel og

for StølHeib.Poet.IV.392. Vor lette, for-

søgende Holdning fra før gav Plads for

gensidig Tillid. JVJens.IM.95.

5) (særligt) sted, hvor en person ell.

ting (i en særlig hensigt) anbringes
(placeres), if. sin beskaffenhed, virk-
somhed, opgave hører til (efter hvad
god orden, reglement, rigtig vurdering kræ-

for ell. til en ell. noget, m. refl. hensobj.: lo ver). 5.i) i al alm. *det hjemad gaaer
skaffe sig plads, nu ikke i alm. spr

gøre sig plads (Heib.Poet.I.321. JFibi-
ger.Liv.180) olgn.). Moth.P92. (hans) lette

engelske Vogn . . havde (kun) Plads for

to Personer. Bagges.L.I.409. *Din Seng er

bred; der er vel Plads til To. Oehl.VL138.
Officiererne . . kunde med Nød og Næppe
staae paa (toppen af Pompejus-støfien ; pun-
che-)Bollen. . . fik en kneben Plads i Mid-

Didop, hvor Faderhuset staaer . .
|
Hvor

Himmelbroderen, Guds Søn,
|
Jo har be-

redt en Plads, saa skjøn,
|
For dem, som

Hjemvee have. Kirketid.1862.S53. (Eckers-
berg) anbringer (o : paa sine portrætfer) ofte

Ørene paa Pladser, hvor de absolut ikke
har hiemme. EHannover.E.178. Alle Luft-
fartøjer skal bære . . paa en iøjnefaldende
Plads en Metalplade forsynet med Ejerens

ten. Blich.(1920).XIII.157. Endelig kom de 20 l<i?iYn.LovNr.490^y9l920.Regl.A.I. nu kunde
begge til et anseeligt Torv, hvor der var
Plads nok. Hauch.IIl.7. *Holla ved Porten!
gjør Plads! Vi skal ind. Hrz.D.I.lSé. »Stæ-
ren bygger høit sin Rede,

I
Hvor godt

Folk ham Plads berede. Bagger.11.478. Saa
lød en dyb Stemme: Vil De gi' Plads!

Gi' Plads! — Det var Betjenten! Tandr.
R.9. der samledes mange, saa at der ikke
mere var Plads (1819: Rumj. Marc.2.2

han (o: den blinde) kende Stemmerne . .

Og han kunde pejle den Plads, hvor de
\iei2indisig.Buchh.Su.I.S9. en plads i so-
len, se u. Sol. jf. bet. 4=: tage plads (m.
flt.-subj. ogs. (sj.) tage pladser. Gylb.IV.
266), (især i mere formelt spr.) sætte sig

(ned). Jeg tog et Øieblik Plads ved Char-
lottes Seng. Iieib.Poet.X.45. Behag at tage
Plads! MO. PalM.AdamH.1.160. Han gik

(1907). Cigaretui . . Plads til 12 Cigarer.Po- 30 op i en af Logerne for foreløbig at se
_ . -

til,
- -litiE.KosterbU^l9l925.2.sp.2. i manuskript

trykt bog olgn.: lade en Plads aaben i no-
get, som skrives. VSO. Om Landsbyerne .

.

tillader Pladsen ikke at skrive her. Danm
HVC.572. j/"- pladsbesparende: (i visse) til-

fælde (er en) oplysning (om en række sam-
mensætninger) — for at spare plads —
givet i en særlig lille artikel. DO.I.xxviii.

)f. bet. 5.4 og I. opfylde I.2: Direktør L. sad
bred og mægtig i sm
han fyldte Plads for io. ORung.Y. 67.

tage plads op (set2ige) ell. tage plads
(jf. u. bet. b.i). Naar (cyklisten) hørte en
Bil bag sig, kørte han saa langt ud til

Grøftekanten, som han kunde. Det var
med (o: gjaldt om) at tage lidt Plads,

gøre sig saa lille som muligt. ErlKrist.

BT.50.
||

overf. (naar) Cupido, faaer Plads
i en Philosophi Hierte, gaaer Minerva

men blev staaende uden at tage Plads.

Esm.1.29. ogs. (m. overgang til bet. 6.2-s)

i forb. m. art. ell. attrib. pron.: De tage
deres Pladser ved Bordet. Heib.Poet.II.
21.

II overf. (jf. bet. 4 og 5.2j. Siden den
Tid har Rektor M. en Plads i mit Hjerte.
Schand.O.II.177. jf.: Attila og Semiramis
faae Plads i Historien — Stoffer Een-
øje og Lange Margrethe i Viborg Tugt-

ede Stol; 40 hnns.Blich.(1920J.XIV.204. || best.f. plad-
sen, i særlige udtr., om det paagældende
sted (hvor en person hører til, en virksom-
hed foregaar olgn). jf.: *Jeg for at bede
ham gik heller ei af Pladsen (d : rørte mig
ikke af stedet, „af pletten").Wess.25. være
den første paa pladsen (om morge-
nen), vær'c den første paa arbejdsstedet, til

optagelse af sin dagsgerning. hun var stedse
den Første paa Pladsen om Morgenen, og

I

fløjten. Holb.Tyb.1.6. Kongen (bør ikke) 50 den Sidste til Ro om Aftenen. Hauch.1.455.
troe om ham (o: Ulfeld), at han den ene "" 1- j- _^_- — -i.j r.-^

Dag beslutter (noget), den næste Dag fra-

falder sit Forsæt, og den følgende atter

eiver det Plads. Heib.Pros.III.381. *Plads
for sig selv, og Ingen for nær,

|
Det var

Alt hvad hans Hu begjærte. Hrz.D.I1.118.
Det omhandlede TræK maa . . være be-
varet . . indtil det fandt Plads i Visen.
IIBrix.AP.1.26. især (GJ) i udtr. give ell.

lelse olgn.: lade en ny (især modsat) tilstand

osv. indtræde, faa magt, spec. (jf. bet. p.i)

afløse, træde i stedet for den tidligere (ind-

tage dennes plads), hans Forundring gav
snart Plads for Beundring. Rahb.Sandsig.
415. *Saa gid ei Eensomheden maa for-

CP overlade, vige en pladsen, {jf.
udtr. som beholde, vige pladsen u. bet. 2
slutn., give, gøre plads u.bet.4:; m. over-

gang til bet. 5.2) (gaa sin vej og) lade en
anden indtræde i sit sted; afløses af en;
træde tilbage til fordel for en; indrømme en

forrangen, naar han merkede min Fortry-
delse over hans Besøgeiser hos denne
Jomfrue . . saa opholdt han sig aldrig

øre plads for, om tilstand, forhold, fø- 60 Isenge, men tog altid først Afsked, og
overlod mig allene Pladsen. Prahl.AH.III.
49. deres Alder og Skiønhed . . tvinger
jer til at vige dem Pl&dsen. Skuesp.V.l 91.
Gylb.II.96. Jeg viger Dig Pladsen — Æren
er din. Drachm.IlV.129. *I Talers Mængde
vistnok Jakob Madsen I for intet andet
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Medlem viger Flsidsen.SvendNagelfar.Rigs-

dags-Rimer.(1871).27. (if.bet.4) overf., om
(vekslende) tilstand (følelse): Adels-Aristo-

cratiet har veget Pladsen for den endnu
mere oprørende Fengestolthed. Gylb.Novel.
11.224. Forfærdelsen hos ham veg Plad-

sen for Medlidenhed. Drachm.UB.246. 5.2)

(jf. bet. 5.3) med særlig forestilling om (be-

stemt) orden, rækkefølge, klassifikation olgn.

RSchmidt.SS.219. overf. (jf. bet. 4 og o.ij

:

Folket higede efter . . at indtage sin Plads
i de dannede Folkeslags Række. Mynst
Mall.6. Han indtog nu igen sin Plads i

Kongens Gunst. JFJac.1. 98. || spec. i forb.

(være) paa sin plads, (være anbragt)
paa rette sted; ogs. overf., om hvad der i et

vist tilfælde hører til, er naturligt, berettiget,

i (sin) orden olgn. Talma var en stor tra-

(alm. i forb. som lægge, sætte paa plads lo gisk Skuespiller, men i Comedien var han
o: paa den bestemte, rigtige plads). *Tin
genes rigtige Værd er bestemt af Pladsen,
de staae ^sia.. Bagges.NB.SOl. Orden . .

gaaer (ikke) ud paa andet, end at give
Bøgerne en Plads i Rummet. ilfoi&.Ow o/"-

fentligeBibliotheker.(1829).199.J]nåeromce-
rerne indtage de samme Pladse, som naar
Eskadronen er til Rest.MB.1828.128. 1 Tan-
ker satte hun Stolene hen paa Plads. Bang.

. . mindre paa sin F\a.ds. Eeib.Pros.V1.63.
En kort Skildring af Prætendentens Liv
. . turde her være paa sin Plads. ThGraae.
GamleMinder.(1917).56. Dengang de havde
været i Amerika, ja da havde det været
paa sin Plads med den stadige Spinken og
Sparen, men nu, da han tjente godt, burde
hun tillægge sig noget mere Verdensda-
mevæsen. KLindemann. Vi skal nok blive be-

T.251. et Skibs Plads (i en Formation). 20 rømte.(1933).25. 5.3) (jf. bet. 6.2 samt Lem-
Scheller.MarO. En Decimalbrøk multipli-

ceres med 10, 100, 1000 o. s. v. ved at

flytte Kommaet til højre, een Plads for

10, to Pladser for 100, tre Pladser for 1000
o. s. v.RegnebMell.I.41. Du maa rydde pænt
op, feje Gulvet og hænge paa Plads. EH
Krist.BT.8. paa (sin) rette plads, se

u. ret.
il

overf. dette Stykke er en Ope-
rette (men) saa nær beslægtet med For-

meplads^ om sted, der (som sidde-, ligge-,

staaplads), især for et vist tidsrum, benyttes

af, er knyttet til, beregnet for en person

(af en vis kreds, et selskab, en forsamling,

et publikum olgn.), i alm. i henhold til gæl-

dende orden, reglement, overenskomst, (er-

hvervet) rettighed olgn. („sæde'', „stol" osv.)

;

ogs. (uegl.; jf. bet. 5.4j om den hermed for-

bundne rettighed.
|| (jf. Fri-, Nummerplads

fatterens Vaudeviller, at han har troet at 30 ofl.) m. h. t. (større) lokale (selskabssal, kon-
maatte anvise det Plads mellem disse.

Heib.Poet.VI.242. Den Plads, Anmelderen
. . indrømmer mine Eventyr, er . . hæd-
rende. HCAnd.ML.300. Sundhedslære . .

indtager en meget fremskudt Plads i

Spencers Rangforordning. AxDam.FO.56.
spec. (talespr.) i udtr. sætte en paaplads,
(paa virkningsfuld maade, i kraftige, irette-

sættende udtryk) imødegaa, afvise, tilbage-

tor, fabrik, folkeforsamling, skole, teater osv.).

de mange tomme Pladse (i den franske
nationalforsamling). FrSneed.I.320. „Sætter
Jer paa Eders Pladse," sagde (læreren) til

Drengene, som legede i Klassen. Oehl.Er.
1.53. hun havde ifjor Plads i Theatret hver
Tirsdag. HCAnd.lV.30. Rektor. *„På plad-
sen (0: sæt dig paa plads; alm.: paa plads 1^,

dreng! hold mund;
|

det er arbejdets
vise en person(s anmassende, utilbørlige ad- 40 stund.** Hostr.SD.I.183. *Hans Plads ved
fæi'd, især: ytringer), faa ham til at „stikke

piben ind", „holde sig i skindet" olgn. dér
sidder vi ved Middagsbordet • . og saa
reprimanderer Fru G. Mor i min Nær-
værelse . . saa satte jeg hende naturligvis
straks paa Plads med det samme. Leop.En
ungKvindesRoman.(1930). 158. han (mod-
tager) mig med Kulde og maaske en Smule
Ironi. Jeg er sat paa Plads, staaende un-

Bordet Hunden tog,
|
Og aad hans Kage,

drak hans Drik. Bastian.nr.3.4. de ville

gerne sidde øverst til Bords ved Maal-
tiderne og paa de fornemste Pladser (1819:
Sæder; i Synagogerne. Matth.23.6(1907).
alle pladser er besatte, optagne, se besætte
3.1, optage 5.1. jf. bet. 5.4: Jeg haaber, naar
jeg har læset den Europæiske Herold igie-

nem, at mand skal nøde mig til at tage en
der ham. Thuborg.DVE.263.

\\ (jf. Jumbo- 50 Plads an iRaadet. Holb.KandstL4. „Højre
plads og placere 2; sport.) i udtr. for det

forhold, at en deltager i et væddeløb, hvor
der er totalisatorspil, kommer ind som en af
de vindende (spec. faar 2., 3. osv. præmie);
især i udtr. (gaa, komme) i plads,
komme (ind) paa plads. Vædløb.52.
BerlTid.^hil934.M.4.8p.6.

|| i forb. m. poss.

pron. Slange.ChrIV.263 (se u. indtage 4.1/
*Hvor Mænd i Atlaskhoser gaa,

|
Er ej

har vundet 3 Pladser i Folketinget. D&H.
Pladsen (o : i en stiftelse) er lovet til Fru G.
0Rung.SM.17.

|| (jf. Dæks-, Kahyts-, Mel-
lemdæksplads ofl.) 'tn. h. t. befordringsmiddel.

Jeg tar i Aften endnu et Par Pladser i

Postkareten til Dover. Tode.S.llO. I min
Cabriolet er en Plads tilovers; jeg haaber.
De vil gjøre mig den Ære at modtage
den. Heib. Poet. X. 95. Han havde bestilt

vor (0: studenternes) Plads. | Med Bo- 60 Pladser i Sipisevognen. Rosman.HansDat-
gen i en rolig Vraa,

|
Med Pigen under

Himlens Blaa,
|
I Brødres Lag, hvor Fla-

sker staa,
I

Der er vor Flåds. PMøll.1.38.
(mange soldater) blev synske og talte vildt,

medens de dog stadig traskede frem og
nok saa støt holdt deres Plads i Geleddet.

ter.(overs.l933).41. der er pladser længere
fremme (0: i toget, sporvognen)

\ ||
før-

ste, anden, tredje plads, om (tilskuer-

pladser i) en vis afdeling af et teater olgn.

ell. (nu især) om (sidde- ell. liggepladser i)

en vis afdeling af et befordringsmiddel (især
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dampskib; tidligere ogs. om klasse paa jærn-
bane: HCAnd.BC.Il.85). Tilskuerne paa
tredie Flaås. Heib.PoetVI.221. smst.lS?.

Brandes.VI.278. 5.4) (jf. bet. 6.8 samt Do-
cent-, Lodsplads 2 ofl.) om lønnet stil-

ling, tjeneste (især af mere underordnet
art), de, som have Professorater eller

andre Juridiske Lære -Embeder at bort-

give (maa sørge for) at faae saadanne
Pladser besat med dygtige Yo\}s..LTid.

1739.238. de afgangne Officierers Plad-
sers Besættelse, ilfi?. i 774. 565. jf. bet. 4:

fylde sin plads, gøre fyldest (i sin virk-

somhed, stilhng). *den store Hob kun agter
ringe,

| at jeg dog engang har fyldt min
Plads. P/o?^^.1 507. Sganarel.IV.24. op-
fylde, udfylde en plads, se L opfylde
1.2, udfylde. || (if. By-, Halvdags-, Hel-
dags-, Mad-, Middags-, Morgenplads ofl.)

i alm. spr. (uden for ssgr.) spec. om tjenende
stilling i en forretning, paa et kontor, en
fabrik olgn. ell. (især) som tyende (i privat
hus); alm. i forb.som have, faa, skifte,
søge plads, være, komme i plads
olgn. Moth.P92. Leth. (1800). en Pige i

hendes Stilling burde kunne ernære sig
selv, og . . en god Plads i et anstændigt
Huus i en af Provindserne var bleven
hende tilhuden.Gylb.(1849).XI.72. blev jeg
gift med ham, havde vi det Begge godt.
Ellers maa jeg ud og tage mig en Plads.
Tops. II. 376. leve af en lille Plads i en
Bank. Brandes.X.87. Hun havde sparet sig

lidt sammen i sine Fla.dseT.AndNx.PE.
III.151. Pladsen er allerede hesai. Ludv.
Plads-adjudant, en. [3.2] (foræld.)

^ officer, der var adjudant hos pladskom-
mandanten og fungerede som pladsmajor.
MilConv.I.19. -agent, en. [3.2] T agent

(1), der har (eneret til) virksomhed inden for
et vist omraade (det sted, hvor han bor, ogs.

spec. samme by, hvor hans firma er etableret;

jf. Sal.I.315). KLars.GV.119. Hage.^252.
-angst, en. [1] (jf. -frygt, -rædsel, -skræk,
-svimmelhed, -syge; med.) en hos nervøse

individer optrædende (med svimmelhed for-

bunden) angst for at gaa over aabne pladser

(agorafobi). KPont.Psychiatr.il.64. (HC)
Andersen led af T^\2iås2Lngst.HHeliceg.HC
Andersen. (1 92 7). 149. -bearbejdning,
en. [3.i] (jf. -saaning; forst.) bearbejdning
(med spade, hakke olgn.) af isolerede firkan-
ter ell. cirkler med paafølgende saaning ell.

plantning. ForstO. CO -besparende,
part. adj. [4] især om en bogs affattelsesform

olgn. : hvorved der spares plads, i stedet for
optrykning af paralleltekster er valgt en
pladsbesparende udgivelse med variant-
apparat I -bestemmelse, en. spec. [3.3]

^ om bestemmelse af et skibs plads. Schel-

ler.MarO. -betjene, v. [3.i] (jærnb.) i

part. pladsbetjent brugt som adj., om
sporskifte : som skiftes paa selve stedet. DSB.
Tjen.1.28. -betjent, en. (jf. -formand,
-mand 1^ spec. [3.i] (1. br.) om politibetjent

med et særligt (stedligt) virksomhedsomraade.

Larsen, -billet, en. [6.8] (jf. -kort; jærnb.)
(tillæg8)billet, der tilsikrer en rejsende en be-

stemt, nummereret plads (i et tog). Sal.IX.
1086. JembaneT.'hl934.7.8p.2. -bog, en.

[2] (jærnb.) bog, hvori de paa (stations)plad-
sen henstaaende (god8)vogne indføres, -bon,
en. [5.2] i totalisatorspil: bon udstedt for ind-
sats i pladsvæddemaal. -chance, en. [5.2]

(sport.) chance for at blive „placeret" (som en
10 af vinderne), komme ind „paa plads", en

Pladschance skulde den (o: en travhest) i

alle Tilfælde have. Ek8trabl.yiil934.6.8p.6.

-check, en. [3.2] (jf. -vekselj Y check, der
er betalbar paa uastedelsesstedet (indenbys
check). Hage.'^679. -contnme, en. [3.2]

(jf. -sædvanej Y en paa en vis plads gæl-
dende coutume (m. h. t. rummaal, vægt olgn.).

Hage.^217. -energi, en. [5.i] (fys.J energi,

som et legeme (ved sin vægt) har if. sin be-

20 liggenhed (plads); beliggenheds-, tyngdeenergi
(potentiel energi). MKnudsen.Fysik.(1923).
73.

pladsere, v. se placere.
Plads-folk, pi. ell. (sjældnere) et. [2]

(jf. -mand 1; 1. br.) folk, der har arbejde

paa en plads; om (jærnbanestations) plads-

personale: Hvert Spor har officielt et Num-
mer . . Pladsfolket (bytter) Numrene om
med NsLYue. Buchh.UH.177. -formand,

30 en. [2] (jf. -hund 2) formand (n.3.8) for
arbejderne paa en lagerplads, et skibsværft(8

plads) olgn. Scheller.MarO. Erak.l925.L
964, -forretning, en. [3.2] Y om (den
enkelte omsætning som led i) pladshandel
(mods. Distanceforretningj. Ludv. -for-
Talter, en. [2] forvalter paa en lagerplads,

et skibsværft olgn. Tops.III.348(seu. Plads
2). Riget.'/iil91L8.sp.l. -frygt, en. [1]

(med., 8j.) d. s. s. -angst. D&H. -handel,
40 en. [3.2] (jf. -forretning, -købj Y handel om

varer, der findes (paa lager) paa køberens

plads („locohandel"). Hage.*220. jf. Lassen.
S0.112. -hensyn, et. spec. [4] om hensyn
til plads, der staar til raadighed, ofte (jf.
-mangelj særlig om begrænset, kneben plads,

især i en bog, et dagblad olgn. Af Plads-
hensyn nødes vi til at referere deres Ud-
talelser meget kort. Biget.^^/iol912.2.sp.5.

-hest, en. [5.2] (sport.) væddeløbshest, der
50 kommer ell. har udsigt til at komme ind paa

plads. PoVlil906.4. BerlTid.'/iil934.M.4.
sp.6. -hjort, en. [2] (efter <i/. platzhirsch;

jæg.) den hjort, der i parringstiden overvin-

der sine medbejlere („beholder pladsen") og
sætter sig i besiddelse af en rudel hinder.

VSO. MO. Frem.V4l927.om8lag.2. -hol-
der, en. [6.4] {efter ty. platzhalter; jf.
Løjtnant (1); 1. br.) midlertidig indehaver af
en stilling; stedfortræder. HPHanss.FK.II.

60 80. Sønnen (er ikke) rigtig Konge, men
kun at regne for Pladsholder for sin Fa-
der. BerlTid.^Vnl920.Aft.2.sp.2. -hund,
en. [2] 1) fj/". Toldbodhund) hund, der vog-

ter en lagerplads olgn. Bich.1.150. JVJens.
M.I.14. 2) 07. Bindehund; foragt.) overf.,

om (vagthavende) person || om en bidsk dag-

XVI. Rentrykt 2/9 1935 69
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bladskritiker. *man siger, at han endnu
hist og her |

i mindre Blade kritisk Plads-

hund spiUer.Schand.UD.59. \\ (jf. -formand;
om tilsynshavende med arbejderne paa en

fabrik, en arbejdsplads olgn. Nu var han
altsaa Pladshund mod sine Fæller. AndNx.
FE.IV.106. II

især (skol.) om inspektions-,

vagthavende lærer, fx.paa en skole(lege)plads.

OJørgensen. FrieFugle —. (1 918). 6. KBok-
kenh. Igamle, længst —.(1919). 56. -kata-
log, en, et. [6.2] (bibliot.) katalog over bøger,

der ikke er opstillet systematisk ell. alfabetisk,

men i den rækkefølge, hvori de er indgaaet

(fast, mekanisk opstilling). BibliotH.^II.429.

440. -kommandant, en. [3.2] (jf. -ma-
}0t) ^ kommandant paa en fæstning (be-

fæstet by); nu: officer, der i krigstilfælde,

ved øvelser olgn. ansættes som kommandant
i en by, der ingen garnison har. Bagger.I.

278. Scheller.MarO. -kort, et. [5.3] (1. br.)

om bordkort: Nathans.MF.73. (jf. -billet;

jærnb.) om (jærnbane)kort, der tilsikrer en
rejsende en bestemt, nummereret plads (i et

tog) : Ludv. CP -krævende, part. adj. [4]

(jf. -tagende^ som kræver (megen) plads,

fylder meget. Man forstaar, hvor uhaand-
terlige og hvor pladskrævende saadanne
mægtige Tovmasser maatte være. Naturens
V.1912.355. -kob, et. [3.2] Y køb ved plads-

handel. Lærebog i Handels-Teknik.(1925).60.
87. CP -ledig:, adj. [5.4] (jf. -søgende^
som (i øjeblikket) er uden plads. Den an-
holdte Cykletyv er en pladsledig Konto-
nst.Pol.^V9l907.6. NatTid.Viil922.M.2.sp.4.
-leje, en. [2] leje for (benyttelse af) en
(lager)plads. Harboe.MarO. Pakhus- eller

Pladsleje. Hage.^560.
\\ ^ afgift for et skib

ved dets reparation, bestemt i forhold til den tid,

skibsværfispladsen benyttes. Harboe.MarO.
-loge, en. [5.8] (teat.) teaterloge (midt i en
etage, lige for scenen) med et større antal
siddepladser (hvortil teatret i tidligere tid, i

modsætning til, hvad der gjaldt de alm. loger,

solgte billetter (pladser) enkeltvis). Ew.(1914).
IV.373. „jeg skal i anden Pladsloge." —
„O hol blandt alle Kisselinkerne." — „Hm

I

er deres Chapeauer ved Penge og Imper-
tinents, saa kommer de jo ogsaa i første."

Falsen.(Rahb.LB.II.444). to Billetter til

Pladslogen i anden Etage. ÆTCAn^l.Z 7.550.
Bang.L.183. -major, en. [3.2] (ft/.platz-

major, fr. major de plaee; jf. -adjudant,
-kommandant; nu ikke om danske forhold)

^ en til en fæstnings ell. større garnisons
kommandant knyttet officer, der anordner og
overvaager garnisonstjenesten, fæstningsvag-
terne olgn. Reiser.III.26. MilTeknO'. SaU
XVI.445. jf.: (et) svensk Fruentimmer
varetog i (kroværtens) Sted Forretningens
Tarv og udstedte som en Art Pladsmajor
sine Ordrer til de lavere tjenende Aan-
å^T. Drachm.STL.42. -mand, en. 1) [2]
/",//'. -betjent, -folk; mindre br.) mand, der
har opsyn med (og arbejde paa) en plads.
Det paahviler Pladsmanden at renholde
den polytekniske Læreanstalts Gaards-

pladser og Kloaker. TJnivA.1911112.904. 2)

{jf. Plads 3; no. plassmann, husmand, til

no. plass, husmandssted, -lod) om no. for-
hold: husmand. HStrøm.FogderietSøndmør.I.
(1762).15. Hrz.JJ.II.126. 3) O/. Plads 5.4;

efter fr. homme en place) f højere embeds-
mand, hele Radden af Embedsmænd og
Pladsmænd, ned til den nederste Hånd-
langer. Ea;i&.ri/sfc.J7P5>.i48. Rigets Plads-

10 mænd. Baden.(Rahb.Miti.l802.IV.19). Nye-
rup.(Suhm.XV.76). Oehl.X.229. -mangel,
en. [4] (især GJj. D&H. Biblioteksvæse-
nets kroniske Sygdora hedder Pladsman-
gel. TifefcJ 954.J.i 75. i/". -hensyn: artiklen
er udgaaet (af bladet) paa grund af plads-
mangel

i
-personale, et. [2] (jf. -folk,

-tjeneste^ spec. (jærnb.) om jærnbanefunk-
tionærer, der har arbejde paa stationspladsen
(med rangering olgn.). DSB.Tjen.1.3. Buchh.

20 S.47. -regn, -regne, 'se Plask-regn,
-regne. CP -rig, adj. [4] (1. br.) rig paa
plads; meget stor, rummelig, en tryg, skiøn
og Platz-riig RsLvn. LTid.l?34.340. de fast

guddommelige Præstegaardshaver . . Store
og plsiåsnge. Pont.GA.121. -rædsel, en.

(1. br.) d. s. s. -angst. Brodersen.T.156. -saa-
ning, en. [3.i] (jf. -bearbejdning; forst.)

d. 8. s. Kvadratsaaning. ForstO. -skræk,
en. [1] (1. br.) d. s. s. -angst. VilhAnd.AD.

30 38. JVJens.OM.89. -spil, et. [5.2] i vædde-
løbs-spr. : d. s. s. -væddemaal. -svimmel-
hed, en. [1] (jf -angst; med.). Sal.XIY.
370. -syge, en. [1] (1. br.) d. s. s. -angst.
D&H. -sædvane, en. [3.2] y d. s. s. -cou-
tume. Hage.^217. C3 -sogende, part.
adj. spec. [6.4] (jf. -ledige ; som søger plads
(tjeneste). Larsen. CO -tagende, part.

adj. spec. [4] (jf. -krævende^: som tager (me-
gen) plads (fx. i en trykt bog). Steensby.

40 Geogr.36. -tjeneste, en. spec. [2] (jærnb.)
om pladspersonales virksomhed ell. stilling.

Antallet af Rangermester H forhøjes med
3 (Pladstjenester i Struer ogViborg). Jern-
baneT.ya934.4.sp.2. smst.^Vnl934. 7.sp.l.

-veksel, en. [3.2] (jf. -check^ T veksel,

der er betalbar paa udstedelsesstedet (inden-
bys veksel). Sal.XVIII.129. -vis, adv. (nu
SJ.) m. h. t, i ell. paa de enkelte pladser;
plads for plads. || til Plads 3.i. Eegene

50 (havde) lidt meest, da de mangesteds
paa Saaeningsbedene pladsviis hentørre-
des endnu samme Sommer.PhysBibl.XXII.
329.

II
til Plads 5.3. den Parte'rreloge, som

.. da udleiedes plaåsviis. Rahb.E.IV.481.
-væddemaal, et. [5.2] (jf. -spilj i vædde-
løbs-spr.: væddemaal (spil), hvorved den spil-

lende holder paa en bestemt hest som en af
de første (de placerede). Vædløb.52. -væg-
ter, en. [2] Morten var Pladsvægter ude

60 paa Fabrikens store Brændeplads. Bergs.

GF.II.297.
I. Plaf, et. [plaf] flt. d.s. (af II. plaf ell.

plaffe; i/". Blaf (å), Pluf) knald; smæld.
Stormen tog stadig til (og) slog Plaf mod
Ruåerne.Bergstrøm.Vendepunkter.(1894).69.

II
især om (lyd af) skud. Oehl.(1851).XXI.
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191. *Fra Vindverne knalded det Plaf i

Plaif:
I
de vilde skyde Uhyret (o: en ele-

fant). Kaalund.306. Feilb. der har . . et

Par Gange raslet Revolverskud gennem
Kejserjublen .. disse Smaaplaf er den
første Bebudelse af den store Torden.
Pont.LP.IV.86. II. plaf, interj. [plaf] (ty.

plaff; jf. I. Plaf, plaffe, III. paf, puf) som
efterligning af knaldende lyd, skud olgn.;

ogs. ^.7/. II. bums, pladask ofl.) m.h.t. no-

get pludseligt, uventet indtrædende. EJessen.
EtymO.181. (man læser) om Personer, som
Plaf I omvendte sig og siden huskede Klok-
keslettet, det skete ^asl. ASandemose.Kla-
bavtermanden.(1927).128. plaffe, v. ['plafa]

-ede. vbs. jf. I. Plaf, Plafferi. {ty. plaffen; af
II. plaf; .;/. blaffe, pluffe, paffe, plakke (3),

plaske (I.2), puffe; især talespr.) som udtr.

for knaldende lyd, især skydning: knalde.

1) (jf. knalde 1^ m. tings-subj. I.1) m. subj.,

der betegner lyd (skud), et Skud plaffede.

HCAnd.II.205. 1.2) m. subj., der betegner

skydevaaben. hist plaffede Musqvetterne.
Biehl.DQ.IV.23. Pistoler plaffede, og Baal
hrændte.HCAnd.III.322. 2) 07-knalde 2(2);

især spøg. ell. nedsæt.) m. person-subj.: af-
fyre skydevaaben; sky de; knalde, (især

m. bibet. af uregelmæssighed, uorden olgn.).

2.1) intr. jeg (bliver hidsig), naar min Ba-
taillion ikke marcherer saa lige som en
Snoer, eller plaffer i dens Skyden. Skuesp.
VII.139. En (soldat) havde med et daar-
iigt Gevær fire Gange plaffet efter en
Preusser, uden at træffe nam. Oehl.Er.IV.
286. HCAnd.VIII.167. Jeg har taget Ge-
været fra Havekarlen; han gik om her
ved Nattetid og plaffede. ThorLa.MF.210.
„Har De været i Jylland?" — „Ja ovre
at plaffe lidt i Moserne efter Ænder."
Schand.BS.34. lad dem bare plaffe dyg-
tigt løs paa (oprøreme)l De (er) ikke for

gode til KsLnonføåe. Pont.Sk.43.
\\

(spøg.)

overf.: sigte (efter); søge at ramme, han
plaffede et Par Gange forgæves (0: med
nøglen) efter Nøglehullet, før han aabnede
Døren. JacPaludan.F.138. 2.2) m. obj. snart
. . plaffer de mig, eller en Anden af dine
Lensmænd. Grundtv.Snorre.III.303. || oftest

m. adv., især ned (jf. u. herunter 2). Fjeld-
skræntninger, hvor en eneste Odelsbonde
med sine Huuskarle kan plaffe hver Kjæft
ned, der vover at nærme sig. Hrz.FN.ll.
Vildtet gennedes af Klapperne ind i et

Indelukke, hvor de høje Herskaber be-
kvemt og fareløst plaffede det ned.FFe^.
B.406. Plaffer, en. (sj.) 1) person, der
(gaar og) plaffer; (uøvet) skytte. Feilb. 2)
d.8.8. Plaffert. en sølle lille 7-Skuds Plat-
fer. MarkTwaini Udvalg.II.(1905).3. Plaf-
feri, et. ilt. -er. (især nedsæt.) vbs. til plaf-

fe (2.1). hold op med det plafferil
i jf.:

Han vilde ikke indlade sig paa en tvivlsom
Kamp . . saa det hele blev kun til Smaa-
plafferier. MPaludan - Miiller. Landsdom-
meren paa Langeland. (1926). 219. et paa
Skrømt-Plafferi med 200 Magasinrifler.

Bønnelycke.Sp.117. Plaffert, en. ['pla-

fard] flt.-er, {af plaffe; jf Plaffer 2 samt
Blaffert, Puffert; nu (1. br.) især spøg. ell.

nedsæt.) (mindre ell. gammelt) skydevaa-
ben. „Et Slags Lommepistol.** 7<50. „hos
Børn og i daglig Tale, en lille Bøsse, f.Ex.
Hyldebøsse . . vel ogsaa om . . f. Ex. en
lille Pistol, comisk eller med Ringeagt."
Levin. „Fordømte Plafferter" . . Kaptaj-

10 nen kastede den Pistol, han havde affyret
(fra sig).AaIb8.Sø8terHelene.(1895).9L (han)
klappede den udskaarne Kolbe, som om
ogsaa Bøssen selv fortjente Ros: — Du
har gjort mig en god Tjeneste iforgaars,
gamle Plaffert. Gjel.RS.II.64. plafre, v.

pplafra] -ede. {sideform til plaffe (og blaf-
re/; 1. br.) 1) (jf. plaffe l) frembringe
(smaa, hurtige) smældende lyd (plaf).
Nu plafrer Fiskerbådenes Motorer tæt

20 rundt om vore Kyster.Kidde.11.420. 2) d.s.s.

blafre (1). KMad8.JM.124. de røde Hue-
baand plafrede for Yinden. EmmaKraft.
Fortællinger for Børn.(1897).62.
Plag:, eii- [pla'q] ell. (landbr., dial.)

la-V] (jf.formen f>Iak. Thaar.KS.359. Univ
1. 1. 369. 379. Dania.IX. 27. Thorsen. 58.

Feilb.). svarende til de to udtaleformer skri-

ves best. f. og flt. plagen, plage ['pla-q,(8)n.

. ^ . . . „„en, plagge ["pla'gYeJn,
30 qo] (Levin. Sal.VIII.886. LandbO.II.627.

•pla'qa] el ;pla--

jf.SaabyJ4). {ænyd. d.s., sv. dial. plagg, fris.

__ , n<. plack; muligvis egl.: (tyk) stok,

ippel, og t saa fald sa. ord som sv. plagg,

jf. ty. dial. plaggeln, slaa, nt. fris. holl. plak-
(ke), slag, smæk (ogs.: lap olgn.), jf. plakke
(sml. m.h.t.bet.-udviklingen I. Bengel, I. Fie-
gel, L Kegle (6), IL Knebel (4), Knippel
(3), Prygl;; jf I. Fole, I. Klod og Føl, Hest
(I.2); især landbr., dial.) ung (endnu ikke

40 udvokset) hest (ml. 1 aar og 3-4(-5) aar;
se DF.I.54f.). Reenb.II.268. Bagges.L.II,
129. *Bagefter (kom) Folmer Sanger

|

Paa den væligste P\2ig.Winth.HF.313. Kro-
manden (havde) havt en ustyrlig Plag, som
kastede enhver Rytter i Grøften. PalM.IL.
1.274. ZoolDan.L207. Aakj.VVF.138. i

sammenligninger: Han slaaer bag ud som
en Plag. 750. Hvor var jeg frisk, da jeg
første Gang blev sluppen ud paa min Ar-

50 bejdsmark som en Plag paa en Grønjord.
VtlhAnd.AD.229. \\ m. videre anv.; om ungt
menneske (dreng): der (skulde) lægges ud
med Wienervogn for at hente saadan en
spatbenet Plag. Schand.F.523. spøg. talem.

:

„Stille, Piagel" sagde Skrædderen til sine
Høns. Mau.9592. OrdbS.(sjæll.).

plagagtlg, adj. [pla()q"agrZi] (1. br.)

om person: tilbøjelig, slem til at plage; plage-
vom; plagsom. „Herregud, Fru F., hvad

60 er det, De læser, siden De slet ikke hører
gaa mig?" . . „Hvor De dog er plagagtig,
jerre," siger Fru F. og ser smilende op.

Jørg.E.78. jf. : (de sindssyges) Plagagtig-
hed for almindelige Mennesker. T/wmia.
KH.196.
L Plag:e, en. ['plaqa] ilt. -r. {glda,

59*
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plagha (Brøndum-NieUen.QQjn.232.237),
plaghe, plawe (Suso.19.23), sv. plåga, sen.

oldn. plåga; fra mnt. hty. plage, af mlat
plaga, straf, lat. plaga, (saarende) slag,

hug, stød (Jf.fr. plaie, saar, eng. plague,

pest)) tilskikkelse, (ydre) tilstand, forhold,

oplevelse, ogs. ting (i en vis virksomhed) olgn.,

der volder ubehag, bekymring, smerte, ulykke;

(alvorligt, varigt) onde ell. besvær (der

rammer en); ogs. (i forsk, udtr.) m. overgang
til at betegne den heraf fremkaldte sinds-
tilstand.

1) (J/". Landeplage; CP, især højtid.) om
tilskikkelse osv. af (forholdsvis) al-

vorlig art, bestemmende for et menneskes
almindelige livsforhold (velfærd, kaar osv.);

paaført lidelse, ulykke olgn. l.l) i al

alm. David sagde til Gud: . . lad din Haand
være imod mig og imod min Faders Huus
og ikke imod dit Folk til Plage. lKrøn.21.
17. *(ogsaa) den, som troer paa Jesum
ret,

I
Maa føle megen Plage. JBrors.55.

Mord og Ulykker og alle en voldsom Re-
volutions Plager. Birckner.Tr.65. *Hvad er
Livets længste Plage,

| Uophørlig Bitter-

hed
I

I en Rad af mørke Dage,
|
Mod en

salig Evighed? Bagges.Ungd.lI.209. *Har
Haand du lagt paa Herrens Plov,

|
Da

se . . ej til Verdens Trylle-Skov (o: jor-

disk herlighed)
\ Og ej til Sodoms Plage

(o: timelige ulykker)! Grundtv.SS.IV.222.
*De større Plager,

| Krig, Ildebrand og
Kulde, Sygdom, Pest. Hrz.D. III. 29. 1.2)

spec. om eU. m. bibet. af straf, tugtelse.
Herren slog Pharao og hans Huus med
store Plager for Sarai', Abrams Hustrues,
Skylå.lMos.12.17. hans Misgierninger (var)
saa grove, at de ey kunde bødes uden med
mange AarsPlage. Gram.(KSelskSkr.11.109).
*Hovmod gik for (o: ramtes af) Fald, og
Plet for (o: synd af) Plage. Grundtv.PS.
11.462.

2) om (en persons) befindende, legemlig ell.

sjælelig tilstand (i alm. uden (tydelig) fore-
stilling om tilstandens opstaaen). 2.l) om
(varig) legemlig lidelse; ogs. (især bibl.)

om sygelig (legems)tilstand; (langva-
^^9) sygdom, han helbredte Mange, saa
at Alle, som havde Plager, styrtede ind
paa ham, at de kunde røre ved ham. Marc.
3.10. (Jesus) sagde til (den blodsottige kvin-
de)', din Tro haver frelst dig; gak bort
med Fred og vær helbredt fra din Plage.
smst.5.34. baade de Christne og de sorte
(har) en meget stor plage af en art Or-
me, som voxe imellem Skind og Kiød.
Pflug.DP.1073. *de, som gaa i Herodes'
Spor,

I

Dem møder da og hans Plage.
Grundtv.SS.III.107. i talespr. især i udtr.
som: tandpine er en slem, forbandet plage
olgn.

II
(især bibl.) spec. om spedalskhed. No-

get, som ligner Spedalskheds Plage (1931:
som kan blive til Spedalskhed^. 3Mos.l3.2.
Grundtv.SS.I.124.

\\
(sj.) konkr., om det af

sygdom (spedalskhed) angrebne sted. Præ-
sten beseer Plagen (1931: det syge Stedj

paa Kjødets Hud, at Haaret i Plagen (1931:
paa det syge Sted; er forvandlet til hvidt.
3M0S.13.3. 2.2) (især tD) om (forhold, der
volder) nedtrykt, besværet sindstilstand; be-
svær; (alvorlig) bekymring. Den lærde
Mand havde det slet ikke godt. Sorg og
Plage fulgte ham . . han var ganske syg
tilsidst. HCAnd.(1919).II.262. selvgjort,
selvskabt plage, se selvgjort, selvskabt.

io jf.: Den værste Plage er den, man giør
sig selv. VSO.

3) (jf. bet. 4.2j m. mere ell. mindre svækket
bet, især m.h.t. forhold ml. (enkelte) personer,

en persons (daglige) livsforhold, virksomhed
olgn. og i alm. uden forestilling om nogen (be-

sværende) hensigt: besvær (2.3); ubehage-
lighed; fortrædelighed(er); ulejlig-
hed; ogs.: ting, person olgn., der volder (en)
besvær, fortrædeligheder osv. (nu især i udtr.

^ som være (en) en (ren, sand) plage,
O være (en) til plage olgn.). naar Do-
rethe Knapmagers og Øllegaard Svert-
fejers kommer, saa vil min Plage ret gaae
an. IIolb.Bars.II.6. Mennisket synes meere
at være skabt for en andens plage, end
foTnøjelse. smst.l4. min hemmelige Kjær-
lighedsforstaaelse begyndte at være mig
til Plage. Heib.Poet.X.61. Slette Tieneste-
folk ere en sand Plage i et Huus. VSO. Nu

30 kommer jeg med een Plage til, dog det
er mere en tagen paa RsiSiå. ECAnd.BC.
11.18. Humoristen (nævner) en aldeles til-

fældig lille Plage, som ingen Anden vilde
kalde en Ulykke, og (siger) , at naar den
ikke var, saa vilde han være lykkelig.
Kierk.V11.389. Mester har sin Plage med
ham. David8.B.I.150. Jeg har aldrig havt
stor Forstand paa Penge, har aldrig holdt
Regnskab, al Regning er mig en Plage.

40 Schand.O.II.178. i et sommerpensionat er
grammofonen en ren plage

j

4) i særlige (faste) udtr. 4.1) svarende til

i

betl. Ægyptens, de ægyptiske pla-
ger, se Ægypten, ægyptisk. || anv. som
mterj., ed olgn. *0 vee, o vee, o Plage!

|

Jeg kan det godt forstaae, | At mine Leve-
dage

I

De er nu ganske iasil BoisensViser.
327. især i forb. (guds) død og plage
(egl. om Jesu lidelse), se I. Død 6.i. 4.2) sva-

50 rende til bet. (^2.2 og) 3; især i talem., ordspr.

II
pigernes plage, (især dial.) navn paa

en folkedans, alm. kaldt „pigernes fornøjelse"

(se Fornøjelse 2). AAbrahams.Minder.II.
(1895).168. OrdbS.(sjæll.). \\ hver dag
skal have sin (egen) plage (Moth.P
93. Rahb.(Skuesp.IX.157)) ell. (nu alm.;

efter Matth.6.34) hver dag har nok i sin
p 1 a g e , aw y . som advarsel mod unødige (frem-
tids)bekymringer, ogs. som udtr. for sorgløs-

60 hed, (kortsynet) livsglæde olgn. den Dag i

Morgen skal bekymre sig for sit Eget.
Hver Dag haver nok i sin Plage. Matth.
6.34. Eolb. Paars. 257. S&B. \\ som udtr.

for den riges, den gerriges bekymringer: „jeg^

bekender mig til den gamle Visdom: Jo
flere Penge, des flere Plager." —
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„Ja, det Sprikvort kender jeg nok. Det er

de overfyldte Mavers Suk." Font.DR.V.78.

jf.: *med hans Riffdom voxer og hans
Fisige.Rahh.PoetF.lL77. *Hansraange Pen-

fe
gjør ham Plager tidt; | Thi . . de jo

unde tabes ved FaXlit.FalM.AdamH.I.
250. }\jf. Barn l.i slutn. (og Gave 3j; børn
er en guds gave, men en daglig ('e/Z.

fandens, satans^ plage
| jf. Érist.Ord-

spr.558. 10

II. plage, V. ['pla'qal (nu kun dial. pla-

ve. Holb.Arab.5sc. °sa.HAmb.II.6. Gravl.

I gi. Es8ingeBy.(1905).54. _UnivBl.I.369.
Brenderup.56. ' Feilb. jf.: Plage . . udsiges
som plsiue. NvHaven.Orth.135). -ede ell. (nu
dial.) -te, -de (Reenb.Æ.33. Clitau.PT.74.

jf Moth.P93. Feilb. Flemløse.165). vbs. GJ

'(l.br.) -ning (vAph.(1764). Pont.L.206),jf.
Plageri, {glda. plagha (SjælensTrø8t.(Fot.

paa kgl. Bibl.)59.103), plaghe, plawe, plage, M
straffe, sy. plåga, sen. oMn. plåga; fra mnt.
hty. plagen, af mlat. plagare, pine, lat. pla-

gare, slaa; til I. Plage; jf. II. plakke) volde
plage; være til plage for (en ell. noget).

1) (især CP, højtid.) svarende til 1. Plage i.

jeg (vil) plage hele dit Landemærke med
Frøer. 2Mos.8.2. Saa forkastede Herren al

Israels Sæd og plagede (1931 : ydmygedej
dem og gav dem i Røveres Hænder. 2Kg.
17.20. Holb.Kandst.V.l. *Du lader os med 30

Helved-Frygt
|
I vore Synder plage,

| At
Naaden ret kand blive søgt | Og desto
bedre smsige.Brors.81.

\\ (jf. Plageaandj
om (ondt, drilagtigt) overnaturligt væsen.
Herre, Davids Søn, forbarm dig over migl
min Datter plages ilde af Dievelen. Matth.
15.22. *Nissen, vil du troe mig, boer hos
mig under Tag,

|
Og plager mig saa gru-

somt ved Nat og ved Bsig.Winth.VI.260.
spec. (dagl.) i udtr. fanden plager ham 40

olgn. (se u. Fanden 1.2j. „Plager den Onde
Deml" hvQ\eåe\iSiXi.0Rung.SM.25. (jf.bet.

2) m. lign. anv.: hvad plager ham? (nu
1. br.) m. h. t. person, der opfører sig urime-
ligt: hvad er der i vejen med ham? „F. er
nu bleven fuldkommen gal, og De maa
sørge for, at han snart faaer en Plads i

Daarekisten. See, der kommer han" . .

„Hvad plager ham . .? er han stukken af

en Brems?'' Hauch. 111.360. Kofoed-Han- so

8en.KA.I.415. || takm.plsige livet af en,
især (dagl.) uegl., m. overgang til bet.S. Moth.
P93. Havde han saa omtrent plaget Livet
af hende, var han igen sød, mild og til-

givende.KMich.(Pol.^Vi,1934.22.sp.l).\\part.
plaget brugt som adj. (ell. subst.). han ha-
ver sendt mig til at . . de Blinde skulle

faae Syn, at udlade de Plagede i Frihed.
Luc.4.18. jeg (førte) en plaget Tilværelse,
fik mangt et blåt Øje og havde mange Ud- 60

brud af Smerte og Esiseri. Rørd.DBU.58.
2) svarende til I. Plage 2. 2.1) (jf. 1. Plage

2.i)volde (varig, ofte tilbagevendende)
fysisk smerte ell. lidelse; pine (varigt,
stærkt). *I unge Møer, som jer Legem
plage saa,

|
Som klemmet, snøret, ja til

Døde piinet gaa. Holb.Paars.260. den, som
plager (Chr.VI: forstyrrer; 1931: er haard
ved) sit Kjød, er en grusom Mand. Ords.
11.17.

II
nu især m. subj., der betegner (syge-

lig, pinefuld) tilstand ell. forhold. *Plaged'
mig ei en ulidelig Tørst,

| Saa var jeg af
Hjertet foTnøiet.Hrz.D.II.118. Nattefro-
sten plager (hestene).FvJes8en.Egne.I.(1909).
225. alm. i forb. være plaget med ell.

(nu oftest) af, føle smerte paa grund af;
lide (IV.1.2) af (en sygdom olgn.). Severus
var gammel, og plaget med Gigt.Holb.
Herod.219. *Af Ildtørst har jeg længe
været plaget. Oehl.HJ.132. (folk som) vare
plagede af (1819: behæftede med^ Lidel-
ser. Matth.4.24(1907). han er meget (ell.

oftej plaget af hovedpine, svimmelhed
o^ff'"'-

i jf'- bemelte Keyser . . var piaged
af Gierrighed. I?o/6.JH.J7.551. 2.2) (jf.l.
Plage 2.2j m. h. t. sjælelige tilstande (lidelser).

*Hvilken Jammer, Sorg og Smærte
|
Plagte

Ariadne .. ej.Clitau.PT.74. Hundrede sør-

gelige Forestillinger plagede mit Hoved
og mit H'ierte. Bagges.L.ri.65. plages af

Samvittighedsnag. a&B. || især (jf. bet. 3.ij

m. person-subj., oftest refl., i udtr. som pla-

ge sig med bekymringer olgn. *Uforsagt,
naar andre plager | Med Bekymring deres
Sind. Stub.^51. *hvorfor skulde jeg plage
mig

I

Med . . mørke TsLnker? Bagges.tlngd.
11.187. *Der kommer vel den Dag, da man
igjen har Fred, | Nu vel da, saa plag dig
ei længer (o: med bekymringer for kæresten,

der er soldat). Heib.Poet.IX.72. det vil jeg
saamænd ikke plage mig med. S&B.

J\
part. plaget brugt som adj., om person(s
ansigtsudtryk olgn.): forpint olgn. Der jog
en plaget Trækning over hans Ansigt.
JacPaludan.E V.56.

3) svarende til 1. Plage 3; m. mere ell.

mindre svækket bet. S.l) (jf. bet. 2.2) volde

(psykisk ell. fysisk) anstrengelse, besvær, ube-

hagelighed olgn.; besvære (2.8). || m. h. t.

anstrengende (tanke)virksomhed. (jeg) kunde
i florten Dage icke hitte paa hvad jeg
(som frier) skulle sige . . Jeg gad der-
for icke plave mig lenger dermed, men
gick hen og kiøbte mig en Formular. Holb.
Kandst.1.3. Jeg plagede min Giettekraft
med at udfinde hvad en saadan Mand .

.

kunde msmgle. Bagge8.L.L264. *jeg er . .

plaget
I
Med talløse Forretninger. Heib.

Poet.IV.383. PMøll.1.296. \\ m. h. t. en ube-

hagelig, kedelig person(s selskab); ofte i pass.:

plages med, (have at) trækkes med. det
er ikke nok at Mand skal piagis med
Fruentimmer udi Barselstue, Mand faaer
ogsaa all Verdens Mandfolk paa Halsen.
Holb.Bars.IV.3. Tag Torrebæk med dig.

Ellers har vi det Hængetræ at plages med.
Hrz.V.289. Jeg skal ikke plage Jer mere
med min Nærværelse, stolte Jomfru. Gyr
Lemche.S.1.68. 3.2) (især dagl.) besvære,
trætte, overhænge med (vidtløftig) tale,

især (spec. om børn) med (gentagne, paa-
gaaende) anmodninger, (ofte i forb.m.
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præp. med ell. (til angivelse af anmodnin-

gens formaal) for ell. om;, plag mig icke

meer med slige Spørsmaal. Holb.Jean.II.5.

Vi faar ingen Juulestue . . Vatter har faat

Griller . . Men jeg tænker paa noget Ma-
dam 1 end om vi sætter Børnene ud paa
at plave ham? sa.Jul.98c. min Kone nar
længe plaget mig for et Silketørklæde.

Falsen.!).'^ (1807). 86. de Smaa plagede
mig om et Eventyr.Meisling.Overs.afOoethe:
TJdv.Skrifter.1.(1832).67. min Kone . . over-
hængte og plagede mig saalænge, til jeg
afstod fra mit Fovsddt.Rrz.XVIII.89. Efter

Thé plagede hun (sin mand) til en Whist
me^B\hiå.Bang.T.3é. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

Flage-aand, en. (jf. II. plage 1 slutn.

og -foged, -gejst, -gudinde, -ris samt Pla-

gerj 1) CP overnaturligt væsen, (ond) aand,

der plager et menneske. *Er det en Plage-
aand fra Helveds mørke Hjem,

|
som gru-

som saa forvilder Dem? JHSmidth.Foes.
174. denne huslige Plageaand, udentvivl
den samme, som vor Aknue kalder Mare.
Ing.DM.226. HCAnd.ML.386. 2) m. videre

anv., om noget, der plager et menneske. 2.1)

(jf. I. Plage 2.2, II. plage 2.2^ CP om pla-

gende tanker, bekymringer olgn. *Hos sin

Søster mangengang
|
Kongen glemmer

hvad ham nager; | Tidt ved Strængeleg
og Sang

I
Hun hans Plageaand forjager.

Ing.VSt.lll. PalM.AdamH.1.29. Bekym-
ringer er de Plageaander, som rejser sig

fra Menneskers Optagethed af rent time-
lige Tmg.Eovedst.'y8l913.7.sp.l. 2.2) (jf.
I. Plage 3, II. Plage 3^ om person (ell. dyr),

der plager, besværer, fortrædiger, generer en.

Jacobi.(Skuesp.VIL426). Jeg har for no-
gen Tid siden ladet min Kone begrave,
som var den største Plageaand under So-
len. HCLund.Samler.L(1803).34. en over-
legen Højhed . . præger Jesu Svar paa
hans Plageaanders og Forfølgeres Spørgs-
msi2i[. Brandes. IX.143. Mine Plageaander
vare de grulige Yæggelus. LuisBramsen.
0.131. -fogea, en. {ænyd. d. s.; nu næppe
br) foged, der (som skatteopkræver olgn.)

plager sine undergivne; ogs. (jf. -aand 2) m.
videre anv., om person, der udsuger, under-
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OP Plager, en. ((f) Plagere. Clitau.IE,

17). flt. -e. {ænyd. plaggere; til II. plage
1(-S); jf- Plage-aand, -foged; især i ssgr.

som Bonde-, Dyr(e)-, Heste-, Menneske-,
Selvplager ofl.) (overordnet) person, der pla-
ger en anden ell. andre. Pharaos plagere
(1871: Opsynsmænd;. 2Mo8.5.14((Jhr.VI).
JSneed.Il.357. Israel . . udtrykker Harme
over sine Plagere, hvad enten disse nu

10 har været Hedninger eller Landsmænd.
Brandes. XI. 407. jf. Hesteplager 1: det
ædle Dyr (maatte) med Sporerne i de blo-
dige Sider . . tjene sin ubarmhjertige Pla-
ger (o: en fremmed rytter). Ing. VS. 1.167.
Plaeeri, et. flt. -er. vbs. til li. plage (jf.
Dyrplageri;,' især (nedsæt.) m. bet. af (ide-

lig) gentagelse, vedholdenhed olgn. || til II.

plage 1, især tidligere spec. om pengeafpres-
ning, udsugning olgn. hånd forventede

20 ret, og see, da er der plagerie (1871 : Lov- .^

løshed). Es.5.7(Chr.VI). Slange.ChrIV.687. m
II
nu især til II. plage 3, om (adfærd, der

'»

volder en) besvær, fortrædelighed, ulejlighed

olgn. vor Samtale var blevet et gjensidigt
Plageri, dersom den Misforstaaelse var
bleven ved Magt. Ørst.I.41. som sædvan-
lig* jeg skulde fremfor Andre have Pla-

geri med mit Pas, det jeg paa Reisen,
næsten til det Komiske, vaager over. fiC

30 And.ML.548. Bjemmet.l913.527.sp.l. spec.

(dagl.) til II. plage 3.2: Pengebidragene
skal afnødes Folk ved ideligt Plageri og
Prakkeri. JJessen.A.153. hold dog op med
det plageri!

tø Flage-riis, et. egl. (jf. I. Plage 1.2

og 2.1, II. plage 1 og 2.i; om et ris anv. som
strafferedskab ; overf. (jf.-a&nå 2.2;; Kvin-
den (skildres som) Mandens Plageris, træt-

tekær, løgnagtig, det umættelige Køns-
40 dyr. VVed.(JulClausen . Verdens-Litt. hist.II.

(1898).299). CP -sted, et. (1. br.) sted, hvor

man plages.
|| (jf. Pinested; relig.) til I.

Plage 1, II. plage 1. der er et Liv be-
skikket for de Gode, og et Plage-Stæd
for de Onde. LTid.1737.302. H til L Plage
3, II. plage 3(1). Et Plagested for alle

Reisende. ikfO. -Torn, adj. [II] (1. br.)

plagsom. Moth.P93. nu vist kun (jf. II. plage
3; om person: tilbøjelig, slem til at plage,trykker andre. JSneed.II.179. Mall.KF.25

VSO. MO. jf. II. Erts- 2.i: de ere nogle 50 besvære andre; plagagtig . VSO.
'EiTts-Vldige-YogedeT. Argus.l771.Nr.
28.2.

II overf. Yppighed, Verdens . . haar-
de Plage -Foget og Forstyrrer. OecMag.
III. 9. -fuld, adj. ri(l)] (sj.) fuld af, rig
paa plage(r); pinefuld; plagsom. Høysg.S.
335. -g^ejst, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-aand. Skuesp.IIl.59. -gudinde 9 en.

(jf. -aand 1; nu sj.) hævngudinde; furie.
Clitau.PT.9. Furier, Helvedes Plagegud-
inder. LTi<!.i 74^.55 7. VSO. MO. -hoTed,
et. [II.3] (jf. Hoved 6.2; talespr.) person
(især: barn), der plager, er tilbøjelig, slem
til at plage; især som (nedsæt.) tiltale: ti

nu stille, dit plagehoved 1
i
CP -liv, et.

(nu sj.) liv (tilværelse, livsvilkaar), fuldt af
plage. VSO. MO.

Plagiat, et. [plagi'a'd] (tidligere ogs.

(m. lat. former) Pfagiarium. LTid.1724.
472. Plagium. Riegels.SvarpaaCallisensSvar.

(1785).54. Eeib.Foet.IX.416). flt. -er. (fra

fr. plagiat, af sen-lat. plagiatus (jf. lat.

plagium;, til lat. plagiare, se plagiere;

især æstet.) tyveri af aandelig ejendom,
især en kunstners (spec. forfedters) værk;
litterært tyveri; utilladelig, nærgaa-

60 ende efterligning af en kunstners
(forfatters) værk; ogs. om det herved

fremkomne resultat. PAHeib.E. r. *„Jeg
fandt Ideen (0: til en sonet) hos en gammel
Digter .

.«— „Saa er det Flagisit.'^Heib.Poet.

1.182. Byron tilstaar sine Plagiater fra

Shelley. Brandes.IX. 384. || m. videre anv.y
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om direkte efterligning, efterahning
af en andens adfærd, han vilde drikke
Otto fordærvet; men det var kun Plagiat

efter en Officer, der paa saadan Maade
sagdes at have dræbt sin Kones Elsker.

Goldschm.IV.261. ThGraae.Alberti.(1908).
47. Plagiator, en. [plagi'a*t(or] (tidligere

ogs. Plagiarius. Tode.S.'''213. JBaden.FrO.
Meyer.), ftt. -er [plagia'to'rar, -'to'(r)j] (fra
lat. plagiator (plagiarius) ; især æstet.) per-
son, der begaar plagiat. Meyer.^ Th
Bierfreund.Shakespeare.(1898).125. EHan-
nover.NA.356. plag^iere, v. [plaqi'e-ra]

-ede. vhs. -ing, jf. Plagiat, {fra /n plagier,

af lat. plagiare, begaa mennesketyveri; til

/af. plagium, mennesketyveri; især æstet.) be-
gaa (litterært) plagiat. Fremmed-Ord-
'bog.(1855).190. (man paastaar, at da) Hauch
har skrevet en Afhandling, der ligger til

Grund for hvad jeg har omtalt paa en
knap Linie, saa har jeg plagieret Hauch.
Brandes.XIII.408. \\ m. videre anv. '.direkte
efterligne, efterabe en persons ad-
færd. Hvad Pokker skal du plagiere —
det betyder: efterligne — Fru E. for?
TomKrist.LA.188.
plagsom, adj. ['pla(Oq(i)S(om(')] {i nyere

tid efter ty. plagsam \il II. plage (3); jf.
plagagtig, plagefuld, plagsommelig; især
talespr.) 1) om forhold, tilstand olgn.: som
(i høj grad, langvarigt) plager en; fuld af

,

rig paa plage; især (jf. I. Plage 3, II.

plage 3(i)j; (meget) besværlig; fortræ-
delig; (i høj grad) trættende; kedsom-
melig, tyk Luft, Vindspring, og alle slige

for Sømanden saa plagsomme og tirrende
Veirforandringer. StBille. Gal.III.174. en
plagsom Kamp for Tilværelsen. EBrand.
UB.107. *Nu skulde det plagsomme For-
hold (o: et kærlighedsforhold)

|
brydes for

hver en Fris. Blaum.AH.^(1899).141. Livet
uden om dig er fuldt af søvnløse Nætter
og plagsomme Dage. FrPoulsen.MD.266.
2) om person: som volder (en) plage;
især til II. plage 3(2): som plager (en) med
sin (stadige) nærværelse, tale, indtrængende
anmodninger olgn. Nans.JudithsÆgteskab.
(1898).38. Hun havde været ham en yderst
plagsom Kone. Aakj.VF. 216. han hjalp
meget pænt Moderen, som rent ud sagt
var en plagsom Kælling. NMøll.VLitt.IIl.
317. plagsommelig:, adj. [plaq'scom'ali]

(1. br.) (i høj grad) plagsom. Skole-
mestertyranni er noget af det mest plag-
sommelige, der kan komme over en. ^ra
Bethesda.1894.854. i Grækernes Tartaros
findes der . . plagsommelige Straffe for
dem, der har gjort sig skyldige over for
Guderne. EdvLehm.(SaUXI.228).
Plaid ell. Plæd, en ell. (sj.) et (Aare-

8tr.8S.Not.I.ll. JakKnu.LU.7. Svedstrup.
EG.II.301). [plæ-'cTI flt. -er. {fra eng. plaid,

opr. keltisk, besl. m. Pels) egl. om et langt

uldent, ternet klædningsstykke, som (del af)
højskotternes nationaldragt (jf. JBaden.FrO.
II. ECAnd.ML.435. SaUXIX.206); nu

om et (især skotskternet, tykt) uldent
rejsetæppe (med frynser), behag at

følge mig . . men tag deres Plaid, for det
er koldt. Blich.(1920l. XIV. 70. Kaalund.
281. en Seng, dækket af en tynd Plæd.
0Rung.P.71.
plaidere, v. se plædere.
Plaine, en. se Plæne.
Plak, en. se Plag.

10 I. Plakat, en ell. f et (Kyhn.PE.65.
Slange.ChrIV.270). [pla'ka-'d] flt. -er. {ænyd.
d. s. (Pl.^y1,1682), ty. plakat, holl. plakkaat;
fra fr. placard ^ew^. placard^, vist afl. af
plaque, plade, skive, m. henblik paa det paa
plakater (1) trykte segl, fr. sceau plaqué,
i modsæin. til breve med vedhængende segl)

1) (jur., emb.) opslaaet (opklæbet)
offentlig (trykt) bekendtgørelse, hvor-
ved en bestaaende borgerlig forpligtelse (ses-

20 sionspligt olgn.) indskærpes ell. en ny for-
anstaltning bringes til borgernes kundskab

(jf. Raadstueplakat^; ogs. (foræld.) om (op-
slag, der indeholdt) en (kongelig) for-
ordning ell. (kortere) lov, især af mere
speciel art (jf. Kancelliplakat^. ExtrBel.
^Vil722.7. Placat anl. Grønlandske Han-
åel.Luxd.Dagb.1.57. Forordningerne ere af

videre Omfang og angaae vigtigere Gj en-
stande end Placaterne. ASØrsted.Haandb.

30 1.61. VSO. MG. KrErsl.16Aarh.244. jf.
Auktionsplakat: Gotl her seer jeg net op
Placaten paa en Brygger Gaard til Auc-
tion. Argus.l 770.Nr.3.4. Nørreg. Privatr. V.
254.

2) (i alm. opslaaet (opklæbet) ell. til

opslag (opklæbning) beregnet) seddel
(blad) med (kortere) paaskrift, især

trykt meddelelse til offentligheden
(publikum, købere), (i reklameøjemed) ud-

4p styret paa iøjnefaldende maade (med
stor skrift, stærke farver), affattet i en
knap, fyndig stil olgn. 2.1) i al alm.

smaa Drenge kommer ind (paa børsen)

med Placater og nye Viiser, som de sel-

ger. Holb.llJ.IlI.7. FrSneed. 1.328. den
trykte Placat, der følger med (kreditiver-

ne)f viser (hvor man paa en rejse) kan hæve
Penge. ECAnd.Breve.il. 614. *Skilte paa
Murene og Plakater, |

røde, gule, grønne
50 og hlsLSi. Kaalund. 83. om (flaske)etikette:

*(en bajer) Med et Baand om Halsen og
Plakat paa Bug. Thuborg.KV.9. jf. (overf.):

En enkelt Handling . . præger Samtidens
Forestilling om den fremragende Mands
Karakter, og dermed har han sin Plakat
uafrystelig, hvor lidt den saa passer paa
hans virkeliffe Yæsen. Rørd.TB.104.

|| (jf.
Plamase; 1. or.) om fremtrædende (i farve
afstikkende) plet ell. figur; o^s. som nedsæt.

60 betegnelse for (daarligt, afstikkende) billede

ell. anden vægprydelse, (af et) Stykke Pa-
pir (var gjort) en Skive . . den var be-
malet med sorte Kredse off i Midten en
stor sort Pl2ik2Lt.CBernh.NF. VI. 246. (de

fandt, at) Thorvaldsens „Nat og Morgen"
i Marmor (var) en grim hvid og uhygge-
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lig Plakat at se paa sin Vægl OBung.VS.
29. 2.2) (jf. Komedieplakat^ spec. om (trykt)

blad med aftenens (teater)program (person-

liste), ofte tillige med angivelse af ugens
repertoire, til ophængning (opUæhning) paa
teatret(8 fagade), paa plakatsøjler olgn.; tea-
terplakat. Vi sætter . . paa vores Pla-

cater, at Begyndelsen skal skee præcise
Klokken 5. Holb.Ligbeg.4sc. ECAnd.ML.13.
Dagmarteatret kalder „Katharina Knie"
for „Cirkus Knie". Det er fornuftigt. Det
giver bedre Flsiksit PoUViWSO.O.sp.l.

\\

(teat.) i forsk. udtr. som være paa, hol-
des paa, tages af plakaten olgn., om
teaterstykke, der (vedblivende) spilles (hører

til det løbende repertoire), ikke længer spil-

les olgn. Tilsk.l917.IL469. 0Rung.SM.181.

II
rød plakat, (jf. Kontraplakat^ teater-

plakat paa rødt papir, hvorved det medde-
les, at der spilles et andet stykke end det opr.

annoncerede. Heib. Poet. X. 248. EBrand.
(Pol.Viil928.13.8p.2).

3) (jf. IL plakat samt Planet 2.2; jarg.,

I br.) i udtr. slaa (en) paa plakaten,
give (en) et slag i ansigtet; slaa (en) for
panden. Børd.JH.I.187.

II. plakat, adj. [pla'kå-'tZ] {sv. (fra 18.

aarh.) plakat, stærkt beruset; muligvis (fra
studenter-spr.) af lat. placatus, som er gjort

blid, part. af placare, gøre blid, ell. af I.

Plakat, anv. som forstærkende forled i ssg.

plakatfuld (s. d.; jf. kanon-, pjask-, plad-
derfuld olgn.); dagl.) 1) anv. som adj. (næ-
sten kun som præd.). 1.1) (nu især vulg.

ell. dial) d. s. s. plakatfuld. Hostr.G.2S(se
u. lyne sp. 205^^). *Nei stop Kammerat

|

Jeg er ikke placat. Høstmark.SangomMa-
trosen. (1849).3. Sødb.DU.43. OrdbS.(Fal-
ster), overf.i (hun) stirrede på ham i pla-
kat henrykkelse. Hjortø. SS. 145. 1.2) (sj.)

meget vred; rasende; desperat (4). da
han mærker, at de har havt ham til Nar,
saa bliver han saa edderspændt fnysende
plakat, at han smadrer dem allesammen.
EChristian8.Hj.221. 2) (jf. pladask; som
adv.: fuldstændigt; helt; totalt; i forb.

plakatfuld,8eM. plakatfuld.
||
(nu næppe

br.) i anden forb. *Han legede med (nød-
deknækkeren) som Soldat,

|
Og slog den

istykker reent iplsicSLt. Heib.Poet.X.346.
Plakat-, i ssgr. især af I. Plakat 2(i);

sadledes ogs. Plakat-konkurrence, -kunst,
-maler, -maleri, -tegner, -udstilling ofl.

-bad, et. (1. br.) spec. (jf. -bærer^ om per-
son, hvis erhverv det er at udbringe og op-
slaa (gade)plakater. Bek.(Lovsaml.)^^lsl882.
G3 -bærer, en. (jf. -bud, -mand, -smø-
VQv) person, der ombærer (teater-, reklame)-
plakater. HCAnd.ML.13. Pont.MH. 158.
-format, et. [1] (fagl) d. s. s. Patentfor-
mat. SvDahl.Ordbogf.Bogsamlere.(1919).82.
-fald, adj. (ogs. som to ord: plakat fuld^.

(jf. II. plakat; dagl.) i høj grad beruset

(fuld); døddrukken, (især som præd.). giv
mig en Flaske Falerner, eller Tokayer,
at jeg kan blive placat fuld, og komme

til at sove en fjorten, sexten Timer i eet
Sæt I Blich.(1920).XXIX.83. Thyreg. Udv
Fort.L12. Han er mødt flere Gange saa
plakatfuld, at han ikke kunde se en Flue
paa en Yseg.JyllP.^''/4,1927.7.sp.5. -mand,
en. (dagl.) plakatbærer (især om den, der (ire-

klameøjemed) bærer en (reklame)plakat rundt
i befærdede gader olgn.). S&B. -skrift, en.
(bogtr.) særlig stor (den største anvendte)

ip skrift. OpfB.^L433. PapirL.370. -små-
rer, en. dels (jf. -bærer; nu 1. br.) om per-
son, der (udbringer og) opklæber plakater.
S&B. dels (dagl., foragt.) om en klatmaler
(klat(ten)smører). -sejle, en. (jf.-tsivle)

(støbt) søjle (ved gadekryds olgn.) til opslag

af (teater-, reklame)plakater. JVJens.IM.
110. Pont.MH.158. -tavle, en. (jf. -søjle;

tavle til opslag af (teater-, reklame)plaka-
ter. Bek. (Lovsaml.) ^Vs 1882. TelefB. 1 934.

20 sp.5266.
I. plakke, v. ['plaga] -ede ell. f -te (jf.

Moth.P93). vbs. -ning." (fra ty. mnt. placken,
nt. holl. plakken; til ty. mnt. plack, lap, plet,

nt. holl. plak; jf. Plag; i bet. 3 muligvis lyd-

ord, jf. plaffe, plakre) 1) f plette; til-

smudse. Moth.P93. 2) beklæde med et dæk-
kendelag. 2a) "f opklæbe; paaklæbe. Moth.
P94. 2.2) ^ beklæde (en skraaning) med
et lag af lerjord (faststampet ler). Meyer.

^

30(1878). som vbs.: Plakning. Sal.II.782.

jf.: Møg (maa ikke) af Staden . . udføres,
men (^al) til Voldenes Opplakning . .

hengives. i2esfer.«/8i757. H liertil Plakværk,
{ty. plackwerk) beklædning af faststampet
ler olgn. MilTeknO. Sal.n.782 jf. Moth.
P94. 3) 07. Plakkerj f affyre enkelte,
uordentlige skud (idet en ell. flere skyder

for sent), i hurtig, uregelmæssig rækkefølge.
VSO.

40 II. t plakke, v. vbs. jf. Plakkeri. {ænyd.
plagge, plakke, plage (med afgifter, straf-

fe); fra nt. plakken, hty. placken, besl. m.
II. plage) plage; pine; gøre besvær, (de)

plakker sig med Fabler, og Runer. Oram.
Breve.47.

t Plakker 9 en. {fra ty. placker; til

I. plakke (3) eZi. plakre) fejl, der bestaar i

affyring af enkelte, uordentlige skud
(uden for den rette tid ell. rækkefølge). Moth.

50 P94. jf. PlsLkkerild. MilTeknO.122.

t Plakkeri, et. {ænyd. d. s.; fra ty.

plackerei; egl. vbs. til II. plakke) (ud)-
plyndring; røveri; tyveri. Moth.P94.
Kom Grønneg.1.77.

t plakre, v. {fra ty. plackern; til I.

plakke 3) d. s. s. I. plakke 3, Leth.(1800).

Plamase« en. [pla'ma-sa] ("o^s. Plamage,
Plamasje [-ima'Ja] ORode.H.13. Aakj.FDD.
27. OBung.P.297. OrdbS.(kbh.). — dial.

60 ogs. Blamas(e). OrdbS.(sjæll.)). flt. -r. {mulig-

vis af (fr.-)ty. blamage, blamerende hand-
ling, skam(plet), omdannet m. tilknytning

til Plase, plaske, Plas(k)regn, dial. plamre,
plumre, grumse, holl. plammoten, celte, pla-

ske olgn., plamoes, dynd, mudder, ofl.; jf.
dog ogs. fr. plamage, vbs. til fr. plamer, be-
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handle huder med kalk ell. lud for at fjerne

fedtet; talesjpr.) stor plet ell.klat, især frem-
kaldt af ell. bestaaende af fugtigt smuds,

spildt vædske olgn. *Katten han tog sig

nu ikke iagt,
|
han tabte noget paa Kej-

serens Dragt.
I
Da Kejseren nu til sin

Kjole saae, | saa var der en stor Plamase
paa. Ho8tr.SpT.III.14. de smaa Blegner
1 hans Ansigt havde udvidet sig til store,

røde Flam3iseT.FalM.IL.III.526. Paa Ta-
petet var tre mørkegrønne Plamasjer, hvor
Fogden havde været og hentet mine (ma-
lerier). ORung. VS. 50.

II
(1. br.) om skam-

plet (blamage). *Kan nogen med Rette
|

den mindste Plamage paa os to sætte?
ORode.H.13.

I. Plan, en ell. (spec. i bet. 1.3-5^ et (jf.
Saaby.'' samt: hos nyere Mathematikere et

Plan . . hvilket ikke er Sprogbrug. Levm.j.
[pla'w] Høysg.A0.112. flt.-er. (^Zda. plan(e)
(Érandt.RD.I.243.II.ll. Mariagerleg.463),
flad strækning, slette, sv. plan (i mat. bet.

intk.) og plan, oliepapir (til blyantsopteg-

nelser), strygeflade, ty. (mnt. mht.) plan, eng.

fr. plan; fra lat. planum, (over)flade, slette,

egl. intk. af lat. pianus, flad, jævn (se II.

plan^; jf. Plæne)
1) jævn, især vandret (over)flade.

1.1) (nu sj.) i al alm. Himmelens, jordens,
vandets plan. Moth.P94. *Havets hele Plan
er fuld af Lyst og Spil. Tullin.Søf.6. *højt

et mægtigt Taarn sig strækker
|
fra Sten-

kolossens (o : den undersøiske klippes) faste

FlsiJi.Ploug.I.340. *Raaen skal lære mig

Eaa Jordbundens Plan | at sætte over
emmende Tuer. Schand.SD.4. Vi stod læ-

net ud over en Balustre paa Terrassen
med Planet af det mægtige maanebelyste
Hav udfoldet fyrretyve Fod under os.

0Rung.ST.41. jf.: *(hun) laae med Død-
sens Sved oppaa sin Pande-Plan. PomZ
Ped.DP.21. jf. bet. 1.2: Slottet (er) bygget
i en stor Mose paa en lille ophøiet Jord-
plan, der hæver det over de nærmeste
flade .. Omgivelser. Etlar.DV.125. 1.2) (nu
dial.) flad landstrækning; slette; flad
mark; især om græsklædt flade: græsmark;
eng; plæne. (Jesus) gik ned med (discip-

lene), og stod paa en plan (1819: et jævnt
Sted). Luc.6.17(Chr.Vr). (vest for Bergen)
ligger en slet Plan, som fordum kald-
tes St. Hanses Vold, nu Engen. Holb.Berg.
31. *en vidtløftig Plan af Lyng og Krat
blev brændt. PraR/ST. II. i59. *paa den
fløielsgrønne Plan,

| Som liig et Tæppe
laae . . |

Der stod en ljmd.Winth.y.l86.
Feilb. jf. Esp. 463. \\ i best. f. anv. som
stednavn (om mosestrækning, aaben plads
(i landsby), gade). Planen (er navn paa)
et jævnt Moseland nær ved Sorøe, som
forhen har været en Deel af Søen (d. s. s.

Flommen, se Flom 3 slutn.).VSO. Ejemst.
11.92. 1.3) (jf. bet. 1.4 samt Akse-, Ansigts-,
Halv-, Hoved-, Indfalds-, Normalplan o^.;

fagl., især mat., fys.) en (især tænkt, todi-

mensional) vandret, skraa ell. lodret flade.

hvori en ret linie (i en hvilken som helst

retning) ligger helt, hvis to af dens punkter
ligger deri; plan flade. En skraad Plan
. . kaldes enhver Plan, som giør en Vin-
kel med Horizonten.AWHauch.(l?99).83.
PCBerg.Den planeOeometri.(1837).4. (hesten)

opdagede den mindste Afvigelse fra det
vandrette Plan. Pont.LP.VIILlSO. Geom.3.
danse ud fra planen, se u. danse 2.2. || tid-

10 ligere ogs. om en figurs flademaal (areal).
Sylvius.Geom.33. 1,4) (jf. Nodeplan; især

fagl. ell. Hi) som spec. anv. af bet. l.s: (til-

nærmelsesvis) vandret flade (snit) med
en vis højdebeliggenhed, dels med fore-
stilling om flere parallelle flader (i en vis

rækkefølge, trinfølge), dels spec. (jf. Grund-
plan^ om den laveste af disse, den flade ell.

det (gennem)snit, der dannes af en tings un-
derlag ell. basis.

\\ (jf. bet. 2.2 og Fod-, Grund-
20 plan; bygn.) vandret geometrisk snit gen-
nem et bygningsværk(s basis) (mods. Profil^.

LTid.1729.40. Sal.III.924. \\ med forestil-

ling om højdebeliggenhed, trinfølge: højde;
jævnhøjde; niveau, (især i præp.-forb.).
LTid.1744.424. terrassen foran bygningen
ligger i samme plan som ell. i plan med
havestuens gulv I jf. bet. I.2: Ved Strand-
vejens Udløb paa det høje Plan, hvorfra
Landevejene til Gurre og Esrum, Fredens-

30 borg og København spreder sig. VilhAnd.
(DanmHVC.219). || især overf., m. h. t.

aandeligt, kulturelt, socialt, økonomisk stand-

punkt olgn. (i forb. som i plan med, i an-
det (I.2), lavere, højere plan olgn.).

Han forstod aldeles ikke denne Species
af Menneskeslægten; Generalen stod lige

som i en anden Plan end den, hvori Men-
neskene ellers bevægede sig. Schand.UM.
32. Amadis' egen Elskovshistorie . . lig-

40 ger . . i et højere Plan og er af en æd-
lere Art end Romanens øvrige.VVed.B.
199. (Berg var) altid i Plan med sit Folk.
EHenrichs.CB.130. (fremgangsmaaden ved
et indbrud) ligger i Plan med, hvad (ty-

vene) tidligere har været sigtet for. Pol.

^^U1934.9.sp.4.
II
som udtr. for inddeling

efter kvalitet. Paa Teatret . . var al-

ting delt i første, andet og tredje Plan.
Første Plan var ved Rampen. Helt i

50 Lys. Der hørte Solisterne t)l\ORung.P.
80. 1.5) (fagl.) konkr., om flad (plan),
især vandret del (plade) af en gen-
stand (maskine olgn.).

|| (jf. Bore-, Klo-
planj plade paa en maskine, hvorpaa
arbejdsstykket anbringes. Hannover. Tekn.213
(om slæden i en høvlemaskine). FagOSnedk.

\\

spec. (jf. Bære-, Flyve-, Haleplanj om flyve-
maskines vinger (bæreflader). Solen lyste
i Planernes store runde røde Øjenpletter.

60 SMich.H.9. Planet er (undertiden) elastisk

som en Fuglevinge. OpfB.'^I1.534. jf.: Ved
Biplanerne (o: todækkerne) . . er Over-
planet ofte forskudt et Stykke fremover
i Forhold til Underplanet. smsf.5.95. ogs.

(jf. Aeroplan, Planflyver; især i ssgr.) om
flyvemaskine som helhed: Etatsraaden . .

XVI. Rentrykt «/9 1936 60
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holder Selv e\eT-Flan. FoUy6l919.9.sp.4.

Glidefljvninff udføres (med en maskine)i

der almindeligt kaldes et Glideplan
eller Svæveplan, selv om Bærefladerne
. . er krumme. OpfBMI.508.

2) om tegnet gengivelse i vandret 'projek-

tion (mods. Profil^; grundrids; grund-
plan. 2.1) (fagl.) kort olgn. over et stedligt

omraade, især en by(s gader osv.); ogs. (m.

lisere (PalM.AdamH.II.171), udføre en
plan; krydse (se I. krydse 4.3J, kuld-
kaste (se kuldkaste S.2J ens plan(er);
der er planer (oppe) om (at); hans
plan(er) lykkedes, strandede (s.d.),

røg i lyset (se I. Lys 7a) olgn. Saaledes
bør en Kirke-Historie være indrettet, og
. . en Skribent, der haver bedre Pen, end
jeg, kunde paa (nu: efter olgn.) saadan Plan

overgang til bet. S) om den hertil svarende lo hnnge noget Got til Yeye. Holb.Kh.cl^.
særlige anlægsform. Author (vil) udziire

(sit) Skrift med specielle Carter og Pla-
ner af (nu: oyqt) de fornemste Byer. LTid.
1724.554. tvende stoore Tabeller . . vise

Staden i Perspectiv og dens Plan. sms^.

1738.517. Dansk Byplanlaboratorium (har)
en Samling af Kort, Planer og Avisud-
klip. Æ:mÅ;JP55.I/.^0<24. jf. Markplan: Kort
i meget stor Maalestok . . over Dele af

(kongen var) hverken . . i Stand til at ud-
kaste eller udføre nogen efter Tider og
Omstændigheder passende Flsm.MalLSgH.
700. Hvilken Dristighed i Tanken, hvil-

ken Kundskab i Planen, hvilken Kraft i Ud-
førelsen derail Bagges.L.II.331. jeg lagde
tusinde Planer . . til at nærme mig vort
Corsicas Foreyiger.lng.EF.III.2lJ2. *Uhyre
Planer

|
Udruger han, ja har endog be-

Jordoverfladen med de derpaa værende 20 gyndt
|
At sætte dem i Værk. Blich.(1920).

Genstande (kaldes) Planer, naar de skulle

tjene til teknisk Brug eller til Angivelse
af Arealets Benyttelse i Enkeltheder. Sal.

XL 429. 2.2) (jf. Bygge-, Bygningsplan
samt Opstalt; især bygn.) (arbejds)teg-
ning af en genstand, især bygning; grund-
tegning; grundplan; ogs. (m. overgang
til bet. S) om hertil svarende konstruktions-

ell. bygningsform, plan til festning. o: af-

^1.212. Min forvovne Plan lykkedes. Eeib.
Foet.X.87. PalM.AdamH.1.238. Det gik op
for mig, at (hans) hele Adfærd var en
lagt Flan. Schand.F.35. Det laa ikke for

ham at arbejde efter en fast Plan.Pcm^
IIK.186. Der er Planer om senere at faa
bygget et nyt Teater . . men det er fore-

løbig kun Fremtidsmusik. PoZ."/] 2^954. 5.

sp.2. skumle planer, se skummel. || uden
rids. grundrids. Moth.P94. Wiedeicelt.T.lO. 30 art., m. prægnant bet, om fast, gennem
Planer eller Konstruktionstegninger. Opf
B.^II.461. De gik til det næste Rids (o:

til en bygning). Det var Planen over første

Sal. Bang.L.306. FagOSnedk. 2.3) (jf. plan-
mæssig 2, -skriver, -sprog; nu næppe br.)

overf., m. overgang til bet. 3, om hvad der
tjener som (litterært) mønster (norm) ell.

som model til efterligning, det Skue-
spill kaldet Henric og Pernille, kand pas
sere for en Plan, hvorefter ordentlige Co- 40 Kvinder."^^kW29.2

4

tænkt system, fornuftig mening ell.

hensigt olgn. (springeren i skak kan) sprin-

ge til Høire og Venstre, vel skjødesløst,

men dog med Flan. PalM.1.237. Hun vi-

dede Knæene fra og til hinanden uden
Flan. Buchh.TJH.79. (talespr.:) At en ung
Mand forelskede sig i en smuk Kvinde
og stjal hende fra Manden bag hans Ryg,
det var der Plan i, mente B. Tidens

moedier bør indrettes. Holb.Ep.1.358. (de

politikere) hvis Opførsel sættes til Plan og
Model for Stats-Mænd at efterfølge, smsi.

IV. 419. de Stykker, som Corneme har
forfattet efter Planer, tagne af det Span-
ske. Ørst.Br.1.135.

3) (jf. Angrebs-, Giftermaals- , Krigs-,
Kultur-, Laste-, Leve-, Livsplan ofl.) tænkt
ell. (mundtligt ell. skriftligt) udtrykt fore-

4) (jf. bet. 2 og Bordplan; især talespr.)

konkr., om et blad (papir, karton) ell. hæfte,
der indeholder en (skematisk) fremstil-
ling af en fastlagt ordning, en plan
(3.1). y om fart-, køre-, togplan. Efter den
Plan, Onkel Oscar havde set i, gik der
et Tog tilbage til Wiborg Klokken halv
elleve.YRiegels.FrøkenDik.(1914).186. \\ om
subskriptionsindbydelse (med plads til sub-

stillingsrække, der omfatter et system, en or- 50 skribenternes navne), subskriptionsplan. mine
den ell. rækkefølge for leddene i en paatænkt
virksomhed; (sammenhængende, systematisk)
udkast til en virksomhed (et forehavende);
i ent. ofte m. særlig forestilling om mere
gennemtænkt, systematisk, sammenhængende,
i detailler udformet tankerække; projekt;
alm. m.præp. for ell. til (især m. h. t. mere
gennemtænkt, udformet plan), om (især
m. h. t. rnere ubestemte planer), tidligere ogs.

Venner raade mig . . selv at være For-
lægger; rundt om i Landet, selv til Norge,
er der sendt Planer. HCAnd.Breve.1.31.
Hostr.ÆS.II.14.

lat. pianus, flad, jævn (jf. I. Plan, H. pianoj;
besl. m. I. Planke, H. plante, Esplanade ; fagl.

af (LTid. 1726. 806) ell. m. jflg. inf. uden 60 (især mat, fys.) ell. tU) svarende til I. Plan
præp. (Hauch. Lyr. 48); især i udtr. som
have, lægge, udkaste (s.d.), fatte ("se

n. fatte 3.3j, nu næppe br.: anlægge (se

anlægge 4.5 slutn.), oplægge (Kierk.XII.
52. ADJørg.1.69. jf.Feilb.) en plan (pla-

ner); omgaas med (se omgaa 6.5J, rea-

1.8, om flade: som danner, falder sam-
men med (ligger helt i) et plan; aldeles
jævn. et vertical staaende plan Speil.

A WHauch.(1799).294. Drejer.BotTerm.149.
den store, ganske plane og sollyse Have.
Pont.M.lO. Man maa sørge for, at Gulvet
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bliver plant („i Stok"), og der maa derfor

sømmes tynde Lister paa Bjælkerne, hvor
disse er hule. Suenson.B.II.157. plan kurve,

se u. I. Kurve 1.

Plan-, i ssgr. ['pla'n-] af I. Plan (og

II. plan;, især til I. Plan 3. -boks, en.

[1.1.8, II] i høvlemaskine: siøbejærnsklods

med fastspændte, plane høvlejærn (i mod-
sætn. til kutterens roterende knive) til glat-

pudsning af brædder olgn. EThaulow.Træ.
(1912)All. FagOSnedk. -bundt, et. [I.l.s]

(jf. Liniebundt; mat.) system af planer gen-

nem en fast ret liyiie. Sal.X.900. -bænk,
en. [1.1.8, II] d. s. s. -drejebænk. EThau-
lotv.Maskinarbejde.L(1928).143.

Planche « en. ['plaiiJa] flt. -r. (fra fr.

planche ; egl. sa. ord som I. Planke og som

T PI anse, (guld)barre (Moth.P94), sv.

piants, fra ww^. planse, /ifi/. plan(t)sche ||

tsær bogtr.) egl. (foræld.): (stukket, skaaret,

ætset osv.) plade til trykning af bil-

ledlig fremstilling ell. den hermed frem-
bragte reproduktion; nu især om enhver
billedlig fremstilling (ell. kort, tabel olgn.),

der er trykt paa et særligt, i en bog ind-

hæftet blad (af andet papir ell. i andet tryk

ell. format end den øvrige del af bogen, uden
for den alm. paginering og som regel uden
tekst paa bagsiden); tavle. JBaden.FrO.
Blich.(Tilsk.l929.1.139). Tilsk.l922.II.41.

Planche-værk, et. (bibliot.) bog, der

indeholder mange ell. lutter plancher (blade

i stort format med billeder ell. kort, som regel

kun trykt paa den ene side); tavleværk.

plan-dreje, v. [I.l.s, II] udføre drej-

ning, som har til formaal at fremstille en
plan flade. TeknO. især som vbs.: Plan-
drejning. Wagn. Tekn. 221. OpfB.^IV.663.
-drejebænk, en. [L1.3, II] (j/. -bænk,
-skive-drejebænkj drejebænk med en paa
spindelen fastgjort stor planskive til godsets

opspænding. TeknMarO.
plane, v. ['pla-na] -ede. {ty. planen, fr.

planer (i bet. 1 ; "jf. planerej ; af I. Plan ell.

(i bet. \) II. plan; ikke i alm. spr.) 1) gøre
jævn (plan); planere. *Vinden sløjer.

Havet planes. Qjel.Rø.161. Terrænet er
planet. DagNyh.^Vd929.1.sp.2. OrdbS.(Fal-
ster). m. adv. ud: det gamle Jordsmon (har)
Gaden længst . . planet ud. Tilsk.l922.I.

328. 2) til I. Plan 3.i: d. s. s. planlægge,
det Forræderi, der flanedes. JReinhard.
FraCirku8.(1882).33. Det er sødt at plane,
drøfte og bestemme, naar man drøfter og
planer under et Højtryk af Glæde og gen-
sidig Kærlighed, dobbelt sødt at lægge
Planer, naar man nys har været en fan-
gen Mand, der intet kunde bestemme.
JohsFalM.DD.355.
jplanere, v. [pla'ne'ra] -ede ell. (sj.) -te

(jf. Moth.P94). vbs". -ing. (fra fr. planer, af
plan, flad, plan (se II. plan^; jf. plane (1))

1) (fagl.) gøre flad, jævn, plan. 1.1) i aZ

alm. Moth.P94.
|| (jf. II. platte l.ij m. h. t.

sten, metal, træ, der tilhugges, udhamres olgn.

Hinnerup.Juv. 482. Suenson.B. 11.143. jf.:

Planeerhamre. Hinnerup.Juv. 482. Pla-

neringen af alle Bugler (o: i blik) udføres
med Hammer paa Planeringsstokken.
OpfB.^VII.236.

II
m.h.t. jordsmon, vejbane,

byggegrund olgn. Ved Pladsens Planering
skal i Grunden være fundet en stor Mæng-
de Menneskeheen.EPont.Atla8.lv.164. pla-

nere Sneen paa Sneeveien.Begl.^^/id799.§8.
Gnudtzm.Hu8b.64. HavebrL."" 11.224. jf.

10 Planerings-hakke, -skovl. LandbO.
111.805. 1.2) (bogb., foræld.) behandle
trykte ark (af ulimet papir) med limvand
og paafølgende presning. LTid.1756.
348. du er reenere og blankere end et Ark
planeret PsL^iiT.Biehl.DQ.III.267. Bibliot

H.^385.
II

hertil Planer(e)-perse, -vand
ofl. Moth.P49. VSO. MO. 2) (1. br.) overf.

Holb.MTkr.48. det parisiske Modetyranni,
der gaaer ud paa at planere Alting. Hotef.

20 III.197. VBergstrøm.HN.204.
Planet, en. [pla>ne-'d] (i Planeie, LTid.

1724.524. Kraft.(°KSelskSkr.III.227)). flt.

-er. (cent/(^. planet(e) , ced«. planetæ (Brøn-

dum-Nielsen.G G.III.210), planeta, sen. oldn.

planeta, ^i/. planet (mnt.^\2ineie); fra lat.

planeta, gr. planetés, egl. : den omflakkende)

t) ("jf. Ir-, Jordstjerne; astr.) ikke selv-

lysende himmellegeme, der bevæger
sig omkring et andet (jf. Biplanet, Planet-

30 systemø, spec. omkring solen; vandre-
stjerne; ofte spec. (mods. Jorden^ om de

vandrestjerner, der fra jorden kan iagttages

som stjerner paa himmelhvælvingen (Mer-
kur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn samt
(de i oldtiden ukendte) Uranus og Neptun).

dem, som giorde røgelse for Baal, for so-

len, og for maanen, og for planeterne

(1871: Himmeltegnene;, og for al him-
melens hær. 2Kg.23.5(Chr.VI). Holb.Me-

40 tam.36. PSøeborg.SC.9. *hans unge Bryst
blev draget, |

Som af den stærke Sol

en svag Flsinet PalM.AdamH.I.70. *Der
er ikke paa hele den vide Jord,

1

ja

paa alle verdens Planeter,
I
saa dygtig

en Dreng som min store Bror. IngvBond.
(Myrebogen.Nr. 1.(1908). 103). om jorden:

Ruge.FT.125. Stuck.D.123. f om solen : LTid.
1724.404.

II
(foræld.) i udtr. for astrologisk

tydning af planeternes stilling (i dyrekred-
se sens huse; se Hus 12.2;. Hånd er født un-

der en god eller ond planet. Moth.P95.
Baand, som en umild Planetes Kraft sam-
menknytter.KomGr0n71eg.il1.86. Heegaard.
Astron.Uf. jf. Horoskop: f At stille éns
planete. o: at spåe af éns fødsels tid. Moth.
P94.

II (jf. bet. 2) billedl., især (mods. Soi;

om person, der i begavelse, betydning er af
lavere rang. Rembrandts Udviklingsgang
(illustreres) klarest af de Planeter, der

60 skiftevis omkredsede denne Sol paa dens
Bane over mm\en.KMad8.SS.81. Kehler.

(PoUyt2l920.8.spI).
2) m. videre anv. 2.1) (jf. bet. 1 slutn.; nu

næppe br.) om person, i udtr.: en sær
planet o: er særsinded. Moth.P95. 2.2) (jf.

I. Plakat 3; dagl.) i særlige udtr., om hoved

60"
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ell. ansigt, spec. pande. Han er ikke rig-

tig i Planeten o: giør dumme Streger.

JBSmidth. Ords. 115. *ædende gal i Flsi-

neten.Bergstedt.IV.89. Betjenten blev paff,

derpaa . . rød i Planeten. KMunk. Vedersø-

Jerusalem.(1934).57. II
især i udtr. for (til-

deling af) slag olgn., som give, hugge,
stikke (en), faa en (lige) i ell. paa
planeten, slaa (en) i eZi. paa planeten
olgn. (jf. SV. ett slag (mitt) i planeten)
give, faa et slag olgn. lige i ansigtet, i synet,

i panden, jeg skal slåe dig på din planet,

o: på din pande. Moth.P95. *efter mange
Skieldsord, hidsigt Snak,

|
Slaaer Smeden

Fienden paa Planeten. Wess.136. (jeg vilde)

give den første der nærmede sig mig, en
Rap med Pidsken tvers over Planeten.
Frank.SM.1806.667. (Thor) traadte hen,
hvor Skrym laae, og huggede ham lige i

Planeten. Qrundtv.Myth.429. Kaalund.366.
bare man ikke får . . en Bombe i V\2i-

neten. Rørd.BU.88. (raabukken) fik en or-

dentlig en paa Planeten! JyllP.'^^kl934.

Sønd.l7.sp.3. Feilb. OrdbS.(Sjæll.ofl.).

Planet-, i ssgr. (især astr.) afFla.net 1;

saaledes (foruden de ndf. anførte) ogs. Pla-
net-bane, -bevægelse, -stilling ofl. -aar,
et. (astr.) det tidsrum, i løbet af hvilket en
planet gennemløber sin bane (omkring solen).

JBaden.FrO.II. Meyer, -by, en. (fagl.)
mindre by, der (mods. Forstadj har en vis

selvstændighed (selvstændigt erhvervsliv olgn.)

i forhold til, men ofte kommunalt skattevæsen
og styre fælles med en nærliggende større (mo-
der)by; datterby; drabantby. RandersAmtsti-
dende.^V%1923.4.sp.4. JWarming.Danmarks
Erhvervs-ogSamfund8liv.(1930).ll. -drev,
et. d. 8. s. -gear. TeknO. -gear, et.

gear med planethjul (jf. -drev^. OpfB.*II.
172. -hjul, et. (jf. -gearj i visse auto-
mobilers og motorcyklers gear: tandhjul, der
baade roterer om sin egen akse og bevæger
sig rundt i en kreds. OpfB.^II.172. -maa-
ler, en. (sj.) instrument, der viser plane-
ternes bevægelse om solen (planetarium). S&B.
-segl, et. en ved middelalderlig magi (aan-
demaning) anvendt figur (del af magisk kva-
drat). Sal.XII.190. -sysitem, et. (astr.)

system af planeter, der bevæger sig om samme
himmellegeme. VSO. MO. -tavle, en. (astr.)

tabel, efter hvilken en planets sted kan be-

regnes. Sal.XIV.376.
CP plan -fast, adj. (1. br.) som følger

en fast plan; planmæssig. Mit planfaste
og regelret forløbne Liv. ORung. ST. 43.
-figur, en. [I.l.s (og II)] (jf. Figur 4.i;

mat, mods. Rumfigurj figur, der bestaar af
punkter og linier i samme plan; plan figur.
Sal.VI.507. -film, en. [1.1.3, II] (fot.;
mods. RuUefilmj fotografisk film, afskaaren
i pladeform. SaUVIII.30. -flyver, en.
[1.1.5] (l.br.) flyvemaskine (aeroplan). OpfB.^
13.64. I. -fræse, en. [1.1.3, II] fræse til

afretning af plane flader. Hannover.Tekn.
250. II. -fræse, v. [1.1.3, II] afrette plane
flader ved fræsning; især som vbs.: -fræsning.

OpfB.*III.85. -fuld, adj. 1) (sj., nu næppe
br.) om person: som er fuld af planer (jf.
-rig) ell. (fuldt) optagen af en plan ell. pla-
ner, jf. Planfuld hed. Tauber.Dagb.166.
2) CG), nu 1. br.) d. s. s. -mæssig. det plan-
fulde i Historiens Gang. Steffens.^139. plan-
fuldt Arbe\å. Brandes.VIII. 230. VilhAnd.
Litt.IV.329. jf.: det. Geniet med al sin
Planfuldhed . . har ordnet og udført.

10 Rahb.Sandsig.638. -geometri, en. [I.I.3]

(mat.) den del af geometrien, der behandler
planfigurer. Analytisk Plangeometri. Ju-
liusPetersen.(bogtitel.l873). -hed, en. [II]

(fagl.) den egenskab ell. det forhold (ved en
ting) at være plan. Retlinethed og Planhed
(undersøges) ved Retskeden.Wagn.Tekn.33.
-hevl, en. [I.I.3, II] (jf. -høvle; fagl.) ma-
skinhøvl, hvormed man afretter (planhøvler)
materialet. FagOSnedk. -hevle, v. [I.I.3,

20 II] vbs. -mg, (fagl.) høvle med en (plan)høvl,
der føres frem og tilbage i samme plan;
ogs. (jf. -slibe^; høvle (en genstand) plan.
vi saae her store Billardborde af Jern
blive planhøvlede. Thiele.Breve.159. Wagn.
Tekn.198. jf. -høvl: Planhøvlemaski-
ner. OpfB.UI.232. Planhøvl(ings)ma-
skine. FagOSnedk.

I. Planke, en. ['plaii.^'a] flt. -r. (glda.

d. s. (ogs. (i flt.) i bet. :° plankeværk), oldn.

30 planka; fra mnt. planke (i flt. ogs.: planke-
værk), ty. planke, planke(værk), jf. fr. plan-
che (sé Planchej, af lat. planca; besl. m.
II. plan)

1 ) fladt, forholdsvis langt stykke træ, dan-
net (ligesom Bræt 1) ved en træstammes de-

ling paa langs (gennemsavning), med en lig-

nende bredde som brædder, men med større

tykkelse (over Pf* tomme ell. (m. nyere an-
givelse) paa 5 cm ell. derover); tykt (svært)

40 bræt; uden for fagl. spr. ogs.: (forholdsvis

tynd) bjælke. \A)ialalm. (af) CsimipheT-
Træ (f'aas) Planker fra 7. til 10. Fod lange
og 3. eller 10. Fod breede. Pflug.DP.587.
de første Mennesker . . have betient sig
af Planker, for at flyde paa Vandet. l?oZ6.

Søhist.92. *Bænkens PiaLnker.Oehl.HrS.
(1817).7. *Da kommer . . | En Mand (o:

Jesus) . .
I
Paa Ryggen Korsets Planke,

|

Om Panden Tornens RsLnke. Aarestr.SS.I.
50 199. Bjelker og Planker . . drev paa Søen.

HCAnd.V.91. Qnudtzm.Husb.116. jf.bet.U
sam< Redningsplanke: Høvedsmanden (bød
de skibbrudne) at redde sig. Nogle paa Plan-
ker (Chr.VI: fiele; 1907: Bræderj, Andre
paa Stykker af Skibet. ApG.27.44. talem.:

Naar man skal drukne, griber man efter

enhver Planke. F/SO. jf.: En sidste Planke
(forsøgtes; o: for at slippe for et ubehageligt

hverv).Pol.Vil935.Sønd.8.sp.3. overf.: *Mose
60 Bud,

I

som for dig er Troens Planker.
Schand.SD.158. 1.2) spec. om del af (træ)-

skib (skibsside, dæk olgn.). *Det knaged'
over alt i Takkel, Tov og Planker. i^aZsf.

Ovid.l4. Den Planke, der adskiller en Søe-
mands Leie fra den brusende Gtslv. Hauch.
HS.8. *Lad vort nette Fartøis Planker
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(o: skibet) \
Rask paa Farten staae iiX.Winth.

Digtn.106. Sømanden er i Regelen reli-

giøs; derom vil Enhver blive overbevist,

som i nogen Tid er sammen med ham
indenfor de samme Vldinkev.StBille.Qal.

IIL59. Pram . . 4 Planker hølPoliUE.
KosierUM2l922.2. 1.3) (jf. IL planke 2; nu
næppe hr.) i flt. om indhegning afplanker (1.i)

olgn.; plankeværk. Moth.F94. hånd krøb
over Naboens Planker, og steeg ned i Ha-
ven, og stal sin Lomme fuld af Æbler.
Holb.BarsJI.12(jf. Plankeværk i;. 1.4) (nu
dial.) om (tyk) bordplade olgn. *Paa Disk
den Huusmoder Klædet breder . .

|
Paa

Planken sætter hun Søhemsiå. Ing.VSt.
26. sa.PO.L77. Sølv (o: sølvpenge) paa
Planken, Folkl Zakmels.K.27.

2) (arkæol.) groft tilhugget, aflangt,
firkantet flintstykke som raamateriale
til fremstilling af redskaber. SophMUll.VO.
169. jf. Flintp\ Sinke, smst.l 70. Nordisk
Kultur.XVI.(1934).7.

IL planke , v. ['pjaii^a] (i bet. 2 ogs.

(jarg.) plankere [plaif'ke'rajj. -ede. vbs.

-ning (jf. S&B. 8am{ Jnd-, Omplankningj.
(ænyd. glda. d. s., mw^. planken; a/" I.Planke)

1) (jf. af-, ind-, omplanke; nu ikke i alm.
spr.) anbringe, opstille (et system af)
planker; spec: indhegne, omgive med
planker (plankeværk); indplanke, alle

de som havde Huuse, Gaarde og Jorde
(i Kbh.), skulde . .planke og broelægge
samme StsLd.Eolb.DH.1.654. planke (d:

bygge) et kammer. Feilb.
|| (jf. I. Planke l.i

slutn.; sj.) overf. planke Gøtsches op af

Pløren (o: bringe dem økonomisk paa fode).

KBecker.B.48.
||
planke inde, (jf ind-

planke^ indespærre (i galehus olgn.). Th
Ew.FD.1.62. 2) (jf. I. Planke 1.3 og den
sp.607^^^';jarg.) i i«cZ<r. pianke den, (paa
ulovlig vis skaffe sig adgang ved at)
kravle over ell. op paa et plankeværk.
DSt.1918.57. (en) Mand (fik) en Bøde,
fordi han havde planket den og stjaalet

nogle Æbler i en Have. B.T.^ynl929.7.sp.l.
Folk i Tusindvis „plankede den" for at

komme til at se Landskampen England-
Skotland. i)a5'iV^t/A.2V4l955.iasp.5.

Planke-9 i ssgr. (ogs. Plank-, se u. Plan-
keværkj. af I. Planke (l.i); saaledes (for-
uden de ndf. anførte) ssgr. (især fagl.) som
Planke -beklædning, -bolværk, -bygget,
-bygning, -dør, -dørkarm, -ende, -hus,
-klædning, -lag, -loft, -lægning, -naad (jf.
L Naad 2.ij, -port, -pumpe, -samling, -sav,

-skur, -stabel, -stump, -stykke, -stød, -tag,

-væff ofl. -bro, en. bro, der bestaar af en
enkelt planke ell. (især) af flere (paa et un-
derlag hvilende; jf. Dækplanke^ sammen-
byggede planker. Ing.VSt.32. Drachm.VS.
187. (man) maa benytte den lille Planke-
bro, hvis man vil over (aaen). KnudPouls.
BD.159. -bræt, et. (sj.) tykt bræt; planke.
Hrz.IX.181. -dæk? et. plankedække; spec.

(fagl.) om et oven paa et pælefundament an-
bragt plankelag, paa hvilket bygværket hviler.

Sal.XIV.800.
II
om skibsdæk. MO. -dæk-

ke, et. (fagl.) dækkende lag, dannet af plan-
ker. TeknO. -gan&:, en. [L1.2] {ænyd. d.s.;

jf. -rang(e) samt Gang: 8.2 og Pladegang)
A fortløbende række af planker (i skibsside,

dæk). Harboe.MarO. Scheller.MarO. -gulv,
et. Plankegulve bruges mest i Porte, hvor
der skal kunne køres paa dem. Gnudtzm.
Husb.lSl. FaaOSnedk. (sj.) om stuegulv

10 af (brede) fjæle: alt lige ned til det hvide
Plankegulv skinnede af en ængstelig Pro-
perhed. Blaum.Sk.221. -hingst, en. [LI.2]

(jf. udtr. som ride paa bølgen(s top), sadle
havet op ^m. ride, sadlej samt oldn.horQ-
hestr (sml. I. Bord (1)^ og lign. kenninger
for skibet; poet., sj.) betegnelse for et skib.

Plankehingst paa Tillie \A2i2L.lng.VSt.82.

-hoved, et. ("j/. Bjælkehoved; især tøm.).

vAph.(1764). Plankehoved . . Ende af en
20 Planke i et Hus, enten den hviler paa
Muren eller rager uden for denne. ^a^O
Snedk. -karm, en. (fagl.). Plankekarm
(er) den almindeligst benyttede Form for
Karm til Yderdør, Port o. lign.FagOSnedk.
-penge, pi. ^ afgift for brug af planker
ved landingsplads. Larsen. -rang(e}, en.
[LI.2] (jf. Pladerang(e)^ ^ d. s. s. -gang.
TeknMarO.
plankere, v. se 11. planke.

30 planke-sætte, v. (fagl.) beklæde (spec.

en brønd) med planlier (ell. brædder); bulle

(V). OrdbS.
II
især i part. planke sat brugt

som adj. Blich.(1920).XXL241. Tilsk.1933.

L.180.

Planke-værk, et. (nu ikke i rigsspr.

Plank-. Holb.Bars.(1731).IL.12. OeconJourn.
1757.252. Ew.(1914).LV.164. jf. Feilb.).

flt. -er ell. (nu næppe br.) -e (Holb. Vota.30,
Borrebye.TF.438) ell. (nu sj.) d. s. (HCAnd.

40 11.17. AndNx.BN.lll). (ænyd. glda. d. s.

(Bimkr.M.153), fi/.plankenwerk
; jf. I. Plan-

ke (I.3) øg n. planke (2)) 1) indhegning (træ-

væg) omkr.gaardsplads, have olgn., bestaaende

af tætsluttende planker ell. brædder. Pælene
eller Plankeværket om Bygnings-Pladsen.
Forordn.^Vwl70Ln.7.§2. han krøb over
Naboens Plankverk. Holb.Bar8.(l 731).IL.12

(jf I. Planke l.s;. IIeib.Poet.IX.59. Jørg.Liv,
L.153. FagOSnedk. et Billedhuggerarbejde

50 er omgivet af et Plankeværk, medens det
bliver fuldført. Tilsk.1935.L158. (især for-
æld.) om indhegning omkr. en by, palisadeværk
olgn.: Pflug.DP.342. her er skeet et Drab
inden for Byens Plankeværk. Iw^.JOJ.IJ.
145.

II
talem. Det Plankeværk kommer man

nok over, siffes om en Hindring, som let

kan overvindes. VSO. nu især i udtr. som

:

være, holde sig paa den rigtige side
af plankeværket, (dagl., jarg.) være,

60 holde sig, hvor man har lov til at være; til-

høre den respektable , borgerlige del af sam-
fundet; være paa den rigtige side; opføre sig

saaledes, at man ikke kommer i konflikt med
loven (mods. være, komme paa den for-
kerte, gale side af plankeværket;.
Florian.Br.52. Ek8trabUVil935.6.8p.6. hæ n-
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ge paa plankeværket, (vulg.) d.s.s.

hænge paa den (se hænge 7.5;. N. og H. har

spillet Billard sammen i Beværtningen (og

kom) til at skylde 6 Kr. 1 Øre; men da Be-
talingsøjeblikket kom, var H. stukket af,

og N., der „hang paa Plankeværket", havde
kun 18 Øre i Lommen. EkstrahU/sl909.1.
sp.6. 2) (sport., jarg.) kricketspiller, der som
slaaer mere gaar ud paa at forsvare gærdet
ved forsigtigt spil end paa at skaffe sig points

ved slag. Kricket.1984. 42.sp.l. Planke-
Tærks-billet, en. (jf. -lytter; spøg.) i

udtr. for det forhold, at man fra pladsen

uden for ell. oppe paa et plankeværk (ell.paa

anden maade) skaffer sig uretmæssig adgang
til (at se) noget (en fodboldkamp olgn.) uden
at betale. Kaper.^ -lytter, en. (jf. -billet;

spøg.) (radio)lytier, der ikke har betalt afgift

(licens). PoU^ia926.5.sp.2. NatTid.Vi^l929.

Aft.7.sp.5. -plade, en. (fagl.) en slags flise

(1.2) til brug i haver olgn. HavebrL.^L446.
-spring, et. (gym.) særligt spring over en

bom.
plan-læg^se, v. vbs. -else ell. (mindre

br.) -ning (Brandes.IX.3o6. Sal.XlV.379).

{jf. plane 2; især GJ; synes først at være
alm. anv. i nyere tid (endnu ikke i MO.)) læg-

ge (fatte, udkaste) en plan ell. planer angaa-
ende en fremtidig virksomhed; dels m. h. t.

mere ubestemte, vage planer (om noget), dels

(og især) m. h. t. mere gennemtænkt, udfor-
met plan (for et foretagende, især en rejse,

et litterært arbejde olgn.), ofte w. bibet. af
fattet beslutning. En vel planlagt, en vel
brugt Reise, kan ikke uretteligen ansees
som den sidste Skole, i hvilken Opdra-
gelsen fuldendes. Abildg.Mindetale over AP
Bernstorff.(1797).20. (Hamlets karakter er)

gennemdannet og brutal, planlæggende og
plsLuløs. Brandes. 1. 80. vidtskuende Stats-

mænd af den Slags, der planlægger deres
Politik langt ud i Fremtiden og nøje reg-
ner ud, hvordan det ene følger af det an-
det. Hørup.II.218. skønt han af og til plan-
lagde et eller andet Skrift, nåde han aldrig
helt igennem Forarbejderne åertH. Blaum.
Sk.l39. fanatiske Katolikker planlagde at

sprænge . . Parlamentet i Luften. Frideri-
cia.l7&18Aarh.l06. jf I. Plan 2.1 : gjøre Ud-
kast til Arealets Bebyggelse med tilhø-

rende Planlæggelse af Gsiåer. IstedMøller.
Ilsebil.(1904).60. jf 1. Plan 3.2: Toget Ros-
kilde Af. 6,43— Kalundborg An. 8,49 plan-
lægges med Af. 6,51 An. 8,26. JernbaneT.^^/s
1934.7.sp.l. CO -læsg^er, en. (jf. -mager)
person, der lægger planer. *Ungdom I Du, I

Som er af Livets Fylde . . optagen . .
|

Planlægger I Drømmeri Daarlige Bereg-
ner,

I
Men store Lykkespiller I Pa/Jf. 712/.

146. Brandes.IX.294. -les, adj. dels om
(resultat af) virksomhed: (som er udført)
uden (fast, klar) plan, ogs. : uden forstandig,
rimelig plan; dels (mindre br.) om person : som
handler uden (fast ell. forstandig) plan. er
den hele Historie en planløs Sammenhob-
ning af Begivenheder? Steffens.^138. *alle

Ruders frosne Glaschrystaller
| Er' tæt

belagt' med Billeder og Blomster . . i plan-
løs Orden. Hrz.D.1.35. Mismodig, næsten
planløs og aldeles ubemidlet var han, som
vandrende Portraitmaler, kommen til Jena.
ABaggesJB.II.17. Buchh.VH.14. somadv.:
hendes Hjems ..planløst og ufuldstændig
møblerede RvLm.Schand.BS.107. jf: (disse)

Afhandlinger . . bære Tilfældighedens, for
10 ikke at sige Planløshedens Præg. B^ei6.

Pros.IX.20. Brandes. VIII.441. -magrer,
en. {jf. -lægger samt ty. planmacher; sJ.)

nedsæt., om person, der lægger mange (ube-
stemte) planer; projeldmager. Mall.SA.S.
JBaden.FrO.306. -mæssig, adj. adv. d. s.

ell.-i ell.{f) -en (PAHeib.(FruHeib.HG.306).
Gylb.I.71). 1) (jf. -fast, -fuld 2, -ret, -rigtig;

om (resultat af) virksomhed: som stemmer
med, følger en bestemt, fastlagt plan; metodisk;

20 systematisk; ogs. m. bibet. af vedholdenhed,
ihærdighed. NTreschow.Anthropologie.(1807).
223. begynde paa en planmæssig og bog-
lig Oi^dr2ige\se. Drachm.STL.176. som adv.:

Naar de urolige Hoveder blive skikkede i

Felten . . saa have imidlertid de andre Tid
til at grunde deres System planmæssig og
niorstjrret. PolPhysMag. VII.398. med Bi-
skoppen kom han snart i Strid og arbeidede
planmæssigt paa at fortrænge ham.CPaZM.

30 0.398.
II

hertil: Vi have . . seet, med hvil-

ken Planmæssighed man . . gik frem.
Engelst.Nat.272. Heib.Pros.IV.149. 2) (jf
I. Plan 2(3) og 4) som stemmer med en for
en vis virksomhed gældende (arbejds)plan, et

regulativ, alle planmæsige og paa Anord-
ninger grundede Vdgivter. MÉ. 1795. 704.

II
nu spec. (jfPlantog; jærnb.): som stem-

mer med, er fastsat i den gældende fart-,

togplan, henad Aften naaede jeg til plan-
40 mæssig Tid mit Bestemmelsessted. Baud.
GK307. Med det planmæssige Iltog . .

ankom de til Miinchen. Dag]\yh.^^/iol906.

2.sp.3. Brevkassen . . tømmes 80 Min. før

hvert Posttogs planmæssige Afgangstid.
Krak.l933.II.2197.'pndHema»Uine,en.
[L1.3, II] maskine til afpudsning af plane
flader paa trægenstande. FagOSnedk. CO

-ret, adj. (jf. -rigtig; 1. br.) som er (sker)

i overensstemmelse med en plan; planmæssig.
50 MO. *(bølgerne) steg og faldt, snart planret,

snart forvildet. Brachm.UI).167. CP -rig,
adj. (jf. -fuld 1; 1. br.) om person: rig paa
planer (ideer). Brandes. F. 158. CO -rig-
tig, adj. (1. br.) d.s.s. -ret. MO. -rist,
en. [1.1.3, II] (fagl.) om (større) rist, hvis

stænger er anbragte i samme plan (mods.
Trapperist;. OpfB.^VIII.266. Hag.^VIII.
86. -sat, part. adj. se -sætte.

Planse, en. se u. Planche.
60 Plan-sigte, en. [1.1.3, II] (møl.) ma-

skinsigte (i mølle) med plant sold. OpfB.^
III.261. -skive, en. [Ll.3, II] en paa
spindelen i en (plan)drejebænk ell. dreje-

maskine anbragt rund skive, til hvilken større

flade genstande (fx. hjul), der skal afdrejes,

fastgøres. OpfB.^reg. |j hertil Planskive-dreje-
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bænk, (Z. s. s. Plandrejebænk. Hag.III.249.
Hannover.Tekn.233. -skriver, en. [1.2.8]

(1. br.) forfatter, der behandler et emne syste-

matisk, i lærebogsform, ell. hvis forfatterskab

er præget af plan(mæssighed), system; syste-

matiker. Eio.(1914).ni.248. HBrix.AP.I.
166. -slibe, v. [11.3,11] (fagl.) slibe (en gen-

stand) plan ; især i part. plansleben brugt

som adj. overf.: Søens planslebne Glar.

BSchmidt.MD.267. -spejl, et. [I.l.s, III

(fagl.) spejl med en plan spejlflade. A\V
Hauch.(17991296. Billeder i'Planspejl og
Kuglesioei\.Christians.Fys.374. -spro^, et.

(jf. I. Plan 2.8 og 3; sprogv., 1. br.) et (syste-

matisk) konstrueret (kunst)sprog. Jesp.TS.
260. -sætte, v. [I.l.s] vbs. -ning (Sal.XIV.
879). (fys.) ved brydning ell. tilbagekastning

ændre en lysstraales tilstand, saa at alle

svingningerne foregaari eet plan; især i part.

p 1 a n s a t brugt som adj. Christians.Fys.389.

Plant-, i ssgr. se Plante-.
Plantag^e, en. [plan'ta'Ja] (nu ikke i

rigsspr. Plantase. PhysÉibl.XIILlSO. Træe-
arter.(1799).62. jf. Feilb.). flt. -r. {fra fr.

plantage, vbs. til planter, plante (jf. II. plan-
tej) 1) t som vbs.: plantning og dyrk-
ning (af nytteplanter), jf.: (^dej nærer
sig mesten med Agerdyrkelse og T o b ak s-

p 1 a n t a g e. Ct^. i 735. (Aarb Vejle. 1924. 12 7).

2) (omraade med) samlet beplantning,
bestaaende af dyrkede planter ell.

træer. Moth.P94. (ved slottet) er anlagt
en nye og stor Plantage af nogle parallel

løbende Alleer. EPont.Atlas.IL266. Spad-
seeret i Dyre-Haven og beseet Plantagen
ved Aggershvile. Luxd.Dagb. 1. 276. \\ nu
vist kun (jf. ogs. Koralplantagej dels om
(ejendom med tilhørende) større om-
raade (især i oversøiske lande), hvor (tro-

piske) nytteplanter (kaffe, sukker, tobak
olgn.) dyrkes, dels om skov(anlæg) paa
jord,

ayrke
der iikke før har været beplan-

tet med træer (især om naaletræs-plant-
ninger (paa de jyske heder); jf. Gran-
plantage. Hrz.X VIII.326. HCAnd.Breve.
11.636). Sukkeret, som voxer efter disse
nye Ompløyninger (er) ikke nær saa got,
som det der voxer paa de gamle Pldio.-

t3igeT.LTid.1732.430. jeg havde to Plan-
tager eller to Stykker Jorde-Gods paa
Øen. Robinson.L234. den Tobak, som kan
avles her i Landet, særdeles i de Plan-
tager ved Fridericia. LTid.1759.90. Frede-
rik den VI.'s Besøg paa Steendalgaard
Flmtsige.Blich.(1920). V11.229. Den gamle
Plantage. Hørlyk.(bogtitell909). Klitstræk-
ninger og opblæste Sande . . der for en
Del er dækkede af Plantage. Traj?.* F..958.

II
hertil ssgr. som Plantage-arbejder, -cigar

(o: cigar, der forfærdiges paa selve planta-
gen. OpfB.^YLl20), -ejer, -forvalter, -mæs-
sig ("dyrke de kautschuk-givende Planter
plantagemæssigt. NaturensY. 1919. 437) ofl.

3) (jf. Plantelade; fagl.) anlæg til kunstig
udvinding af salpeter; salpeterplantage.
OpfB}Y.452.

I. Plante, en. ['plancZa] flt. -r. {glda.

d. s. (Suso.20), (f)sv. plånta, mnt. plante, ty.

pflanze, en^. plant; fra iaL planta, rimelig-

vis subst.-dannelse til lat. plantare, 2)lante (se

II. plante^)

1) levende organisme, der ikke hø-
rer til dyreriget, men er i stand til at
opbygge sit legeme af uorganisk stof

;

uden for fagl. spr. især m. snævrere bet, om
10 saadan organisme, der (mods. træer og (større)

buske paa den ene side, alger, laver, mosser
og svampe paa den anden) har forholds-
vis lav, i olm. urteaqtig stængel og (sæd-
vanlig grønne) blaåe (jf. I. Krud 1, Urt^
og (til dels mods. Blomst 1) opfattes som en
(med rod forsynet) organisk helhed,
skikket til at vokse, (ud)plantes olgn.;

ogs. spec. om en saadan organisme, der ikke
bærer (stærkt fremtrædende pryd)-

20 blomster fj/".Bladplante olgn.), ell. om ung
vækst, egnet til udplantning, du (skal)

vel plante liflige planter (1871: Plantnin-
gerj, og besette din viingaard med frem-
mede rsLuker. E8.17.10(Chr.YI). jeg troer,

om Træer og Planter selv kunde tale, de
skulde sige: Vi elske ogs&B.. Holb.Tyb.IIL2.
•Gartneren den spæde Plante freåer.Riber.
1.96. Den vilkaarlige Bevægelse og Fø-
lelsen er . . et væsentligt Kiendetegn, som

30 skiller Dyrene fra Vl2iQ.teTne.Funke.(1801).
L.9. *Planten . . har Top og Rod og Sten-
gel. PalM.TreD.64. Træer, Buske og Plan-
ter bleve (af vinden) tvungne til de mest
forpinteVridninger. Schand.TF.1.266. Læg
stærk Vægt paa Blomster og Planter. Naar
man selv dyrker og opelsker dem, bliver
det ikke kostbart. EGad.TT.52. Botanik-
ken ("er;Læren omFl3Liiterne.Sal.^XIX.226.
grønne planter o: bladplanter (palmer

40 olgn.). følende, følsom, kødædende, offici-

nel plante ofl., se føle (2.i), følsom (1) osv.

II (Jf' ^^^' 2j i sammenligninger, vore Søn-
ner (er) som Planter, der ere komne til

Frodighed i deres \]ngåom.Ps.l44.12. *(Je-
sus) Til Livet os gjenfødte, | At vi, som
Planter af hans Haand,

|
Skal, som en Før-

ste-Grøde,
I

Med Troens Frugt | Bepryde
smukt

I
Vort Levnet. Kingo.278.

\\ (jf. Plan-
te-hed (slutn.), -have (slutn.), -streg; 7iu

50 dial.) spec. om ung vækst af (grøn)kaal (til

udplantning). Moth.P94. Feilb. OrdbS.
(sjælL). jf. Flemløse.102. AxLange.FP.119.

2) (jf. Dyr-, Glasplante ofl.) m. videre

(overf.) anv., især om menneske. 2.1) (jf.
1. Krud 3 slutn.. Pode; nu 1. br., næsten kun
m. overgang til bet. 2.2(-3); om en persons
afkom, barn; ogs.: efterkommer. *Gid
Vatter og Mutter det altidens vel gaar

|

Gid en ny Plante de i Huset hvert Aar
60 faar. Holb.Jul.12sc. Jeg Peder Erich Mad-

sens ældste Plante, Barnefød udi Aaben-
raa. sa.iS'^M.1.9. *af et laadet Dyr sprang
op en Landsby Degn, |

Hvis Planter Sleg-
tet har Stam-Faderen i Lyden, |

Hos Lands-
by-Degne man hør endnu gamle Skryden.
8a.Metam.49. *Vor Konges dyrebare Mand

|
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Hans Høyvelbaarne Frue
|
Hans ædle

P\RnåteT.Brors.(DSU927.182). jf. bet 2.2:

Forældre (kom) |
Med deres Planter spæ-

de, | De bad ham (o: Jesus) røre lidt ved
dem. Grundtv.SS.lV.156. 2.2) (jf. Drivhus-
plante; især spøg. ell. (iron.) nedsæt.) om
sart (ung) person, der kræver omhyg-
gelig pleje, er genstand for forkæ-
lelse olgn. Kierk.X.S33(se u. omfredej.
denne lille, sarte Plante (o: husets datter)

syntes til at trænge til Varme og Pleje.

Schand.TF.II.179. 2.3) fj/". Bær 2.8, 1. Krud
3, Løg 6, Pode, Spire ofl.; dagl.) som spøg.

ell. især (iron.) nedsæt. personbetegnelse: fyr
(oftest om yngre person; i olm. m. attrib. adj.

i udtr. som en net, nydelig, køn, sød, værre
plante olgn.). Han er en sær Plante. EChri-
stians.MV.106. Dem og Deres Plante af

en Bro'er i LiYgSiTden.KLar8.UB.28. Det
var ogsaa en yndig Plante til at le af an-

dre. StSprO.Nr.96.35. Vi er et Par kønne
Forargelsens Planter, åu.JacPaludan.UB.
293. OrdbS.(sjæll.).

II. plante , v. ['planche] -ede. vbs. -else

(s. d.), -ing ell. -ning (s. d.), jf. Plantage (1).

{glda. d. s. (HellKv.ll. Mand. 25.38 ofl.),

æda. plantæ (AM.), sen. oldn. planta, mnt.
planten, ty. pflanzen, eng. plant, fr. plan-

ter; af lat. plantare, vistnok egl.: jævne
jorden til plantning, saaning, besl. m. lat.

pianus, jævn (se II. planj; jf. I. Plante,
plantere)

\) m. h. t. planter (plantedele, plantevækst).

1.1) anbringe (en plante) (med roden) i

jord (ved nedstikning, nedgravning olgn.)

for at faa den til at vokse. En havde
et Figentræ, som var plantet i hans Viin-
gSLard.Lue.13.6. Naar man vil opdrage
Silke-Orme . . maae man jo først plante
Mor\)Sdr-TTæer.JSneed.I.62. plante Kaal.
vAph.(1759)(8e videre u. Kaal 1). Jeg var
tilfreds du var forviist af Christenheden,
og sad paa Grønland og plantede Tobak
til du blev sortl Bahb.(Skuesp. IX. 181).
•Ligger du (o: Kamma Bahbek) alt paa
Knæ for de røde, violne Levkoier,

|
Som

du med egen Haand planter? Oe/iZ.X/X.
264. *hvis den blomstrende (vedbend-)

Green Du planter med List og med Lem-
pe,

I
Holder den Bladenes Form. Bergs.B.

77. Man paastod, at han (o: en gartner)
plantede mindst i tredive Haver paa en
Gang. Søiberg.HK.103. m. h. t. blomster paa
en grav: *Lov mig, at Du vil plante mig
en Lilie

| . . over mine Been. Oehl.HS.
(1815).37. *naar Vaaren kommer . . | Plante
vi en Rosenbusk paa Graven. JTotei.-D.IJ.

128. se videre u. Gravblomst, plante i for-
bandt, kvadrat, se Forbandt 2, I. Kva-
drat 1.

II
part. plantet brugt som adj. for-

skellige Arter (af lind) findes i Danmark
baade i vild og plantet Tilstand. Suenson.
B.11.127.

II
billedl. Jeg (o: Paulus) plan-

tede (o: forkyndte troen) f Apollos vandede,
men Gud gav Yæxt. lCor.3.6. *Alt plan-
tet staaer en Skov af Master | Og vugges

om den liden &.Heib.Poet.IX.138. Thøg
Lars.DN.67.

|| (jf. ned-, om-, udplante ofl.)

i forb. m. adv. (kaalplanter er) sættefær-
dige . . hen i October, og det er og den
rette Tid at plante dem uå.Fleischer.HB.
83. Jeg vil . . plante Træet om i en an-
den Potte. Heib.Poet.VII.32. Kierk.VIIL
257. (æble-)TTæet er fundet i en Rug-
mark . . og derfra plantet ind i en Have.

10 CMatthies.DF.1.168. billedl: *YiveT Blomsi,
jeg i min Billedverden sanker, | Du (o:

modersmaalet) planter om, og ud paa Dane-
vang. Blich.(1920).XXV.52. Mere end no-
gensinde trængte (Berg efter provisoriet

1885) til at plante sig ud i Jorden og
komme ud i Folket. EHenrichs.CB. 106.
Maren . . var blevet syg . . hun var nok
for gammel til at plantes om (o: skifte

hjem). ErlKrist.Stl47. plante efter, {jf.
20 efter 15 og 19 samt eftersaa; 1. br. i atm.

spr.) plante (efter den første ell. alm. plant-
ning) til udfyldning, erstatning af udgaaede
planter olgn. Slyngende Roser og valske
Kaprifolier groede stærkt op i Ælmeløvet
og tættede godt, men til den ene Side var
de slaaet fejl, og Humlen, der var plan-
tet efter med . . magtede ikke . . at lukke
for Hullet. J"PJac.I.5. Skjoldb.SM.106. 1.2)

(jf. indplante 1.3; nu næppe br.) som udtr.

30 for (ind)podning: plante ind, d. s. s. ind-
pode 1. Moth.P97. billedl.: *Saa er' vi da
Guds Poder

|
I Jesu planted' ind (Salm

Ej.172.5 afvig.). Kingo.70. || (j/. indplante
S) m. h. t. smitstof (vaccine) : d. s. s. indpo-
de 2; se u. Plantelse 1. || om overf. brug
se ndf. u. bet. 3.3. 1.3) m. h. t. frø, rodknold,
(nu næsten kun) løg olgn.: nedlægge, ned-
gi-ave (enkeltvis) i jord (til spiring og vækst);
lægge (II.2.2). Konen (gik) hjem, plantede

40 Bygkornet, og strax voxte der en deilig,

stor Blomst op. ECAnd.(1919).L55. smst.

111.224. plante hyacintløg (som modsætn..
til at sætte dem til drivning i glas)

\
plante

kartofler, se Kartoffel l.i. 1.4) m. ord
som Have, Vingaard, uden for relig. spr.

nu næsten kun Skov olgn. som (resultats)-

obj.: anlægge, skabe ved at plante (træer,

vinstokke osv.). Gud Herren plantede en
Have udi Eden mod Østen. lMos.2.8. der

50 var en Huusbonde, som plantede en Viin-
g3iaxå.Matth.21.33. Plante et Viinbierg.
vAph.(1764). En Skare vaabenløse Frem-
mede (o: munke) byggede sig Bo (i sko-

ven) og plantede en Have for at leve her
i Ensomhed. Pont. LP. VII. 4. plante en
Lund, Skov. D&H. billedl: *med dit Ord

|

Planted du. Herre, paa Jord
|
Til os en

Paradis-Have I Grundtv.SS.III.448. smst
414.IV.310. Us) m. h. t. jordstykke : beplan-

60 te (1); tilplante. *Ét møjsomt Arbejd
er det,

|
det her at plante Hede. Eørd, Gi).

283. især i forb. m. adv. til: plante et Styk-
ke Hedejord til. D&H.

2) m. h. t. dyr: anbringe, hensætte paa
et sted til vækst og formering. Hvor
uligneligen deylig Parade maa . . disse
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Skiel (o: muslinger) ey giøre paa deres
Banker i Havet, hvor den milde Natur
har plantet dem hos hverandre ? Euge.FT.
59. jf.: naar vi hugger et Træ, saa plan-

ter vi et andet i Stæden, hvorfor giør I

icke ligesaadan ved Haved og planter
andre Fiske i Steden for dem I tar bort?
Holb.MelIV.7. \\ nu spec. (fagl.) som udtr.

for tilvejebringelse af vildtbestand olgn. : ind-
plante (2). vi (saa) en stor Agerhønseflok
lette . . de er plantede paa Stedet for faa
Aar siden, trives fortrinligt o^ yngler
godt. Achton Friis.DØ. II. 451. v inbjerg-
snegle, som den gamle Hofjægermester
har plantet her paa Stedet. smst.III.208.

3) som udtr. for frembringelse af noget nyt.

3.1) (bibl.) med overgang til bet. 4.i, om gud:
skabe og sætte, anbringe paa et sted.

Mon han, som plantede Øret, ikke skulde
høre? Ps.94.9. Efter sit Raad haver han
ladet Havdybet lægge sig, og haver plan-
tet Øer deri. Sir.43.37. 3.2) (jf Plante-
-stad, -sted 2 og Planter 2; nu næppe br.)

m. h.t. koloni olgn. : anlægge; grundlægge.
Fflug.DP.814. dend Colonie, hvilken de
Franske plantede paa Grændserne af denne
Øe. LTid.1731.96. 3.3) (nu sj.) m. h. t. egen-

skaber, kundskaber olgn.: nedlægge i ens

sind; bibringe; ogs.: fremkalde (ved for-

kyndelse);grundlægge, den naturlige Sam-
vittighed, som Gud har plantet i alle. Hersl.

TT.I.229. paa den Maade kand (man)
plante Dyden i Gemytterne. /S^^eda/or.467.

Ew.(1914).Y.97. *Menneskehadet, (som)
ham dybt var plantet i Hiertet. Bagges.
DV.VII.475.

II
plante ind, (jf. bet. 1.2

slutn. samt forplante 3, fortplante 2, ind-

Elånte 4.2^ indpode (3). *Had til Lasten
liver

I
Den Unge plantet ind. Storm.SD.

196. *den Første, | Som plante tør den
Viisdom ind, | Hvorefter Alle tørste. Eeib.
Poet. VIII.232.

II jf omplante 2: En god
Kusk maa have Evnen til at plante sine
Nerver over i sit Spand; hans Hunde skal,

naar det gælder, kunne mærke hans Uro
og Længsel. KnudRasm.GS.I.124.

4) anbringe noget paa et sted, især va-
rigt, fast, eftertrykkeligt olgn. 4.1) (jf. op-
plante 2) anbringe, opstille (en ting) i

oprejst stilling, især ved at stikke dens
nederste ende i jorden, fire Spydstager (var)
plantede i Jorden. CBemh.IV.197 . *I Jor-
den planter | Han Faklen og paa Knæ sig
ls.2iSieT.FalM.TreD.234. (børnene) fik Lov
til at plante et Vokslys som Gave (o: til

alteret). TroelsL.7I.42. plante korset,
se Kors 2.1. || ^ m. h. t. fane olgn., der rej-

ses (stikkes i jorden), dels som samlingstegn:
*alting siuntes med indbyrdes Krig at

true . .
I
Man alt Bormesteren at plante

Fanen saae, | Et Corporalskab af Militz

paa Torvet st2i2ie.IIolb.Faars.302. dels (og
især) som erobringstegn : Hey jeg seer alt

vore Faner planted paa MnuTen. Holb.Vl
III. 7. Ew.(1914).lV.289. *Her planter
jeg det christne Banner dybt

|
I Norges

Grund. Oehl.ND.326. Heib.Foet.I.24(seBsin-
ner 1). MilTeknO.

\\
plante gevær, (nu

næppe br.) stille geværet (geværerne) fra sig

;

nedlægge vaabnene; især om den overvundne:
overgive sig; strække gevær, hans Angreb
var saa sterk, at inden at Rebellerne kunde
faae Tid at kiende sig selv, maatte, hvo
ham mødte, plante Gevær. LTid.1727.150.
Holb.Ep.III.381. vAph.(1764). overf: *En

10 Handvercksmand sig ey med lærde Ting
bemænger,

|
. . han planter strax Gevehr,

|

Og siger: Jeg ey Præst, men ickun Bor-
ger er. Holb.Faars.92. Anti-Spectator.7.

\\

()t^, foræld.) m. h. t. bajonet: sætte fast paa
geværet; opplante. en Sergiant med Fire
Soldater, som alle have plantet deres Bajo-
netter paa Plinterne. CFRothe.JN.185. Mil
TeknO. Funch.MarO. II. 104. *de plan-
tede op Bsiionetten. Drachm.DM.14. 4.2)

20 anbringe, opstille fast paa et underlag, især

paa jorden. *Imod de fire Verdenshjør-
ner plant

I
De fire Billedstøtter I Pa^M.

TreD.226. (jf. bet. A.i) m. h. t. telt(lejr) olgn.:

Bolb.Bh.Il.338. *Araberen planted sit

sorte Telt. Rich.III.241. || tidligere spec. m.
forestilling om anbringelse paa plads, i stil-

ling (til funktion). De 4 første Sprøiter .

.

skal plantes tæt ved l\den.Forordn.^^/il799.

f71.
især m. h. t. (svært) skyts: opplante (2).

foth.F97. Kongen (fik) omsider nogen
Rolighed at plante sit grove Skyt. Slange.
ChrlV.282. Ew. (1914).lY.309. 4.3) (især

talespr., ofte spøg.) som udtr. for et levende

væsens, især en persons, bevægelser, indta-

gelse af visse legemsstillinger olgn., ofte m.
forestilling om varighed, hvile ell. om kraf-
tig, myndig optræden, mangel paa hensyn-
tagen olgn.

II
anbringe paa et sted i en staa-

ende ell. siddende siilling. *0m Middagen
40 man plantes ved et Bord, |

Til hvis Fuld-
stændighed den halve Jord |

Er plyndret.
Storm.(Rahb.LB.L602). Ing.EF. flll.126.
Jeg blev . . plantet i Sofaen og bevæbnet
med (værtens) længste Fibe.Markman.Fort.
20. Han tog et fast Tag i dem (o: to

kæmpende, der ligger ned) og plantede dem
begge paa Benene. AndNx.FE.I.182. især

reft. plante sig ell. staa, sidde plan-
tet olgn. Ew.(1914).IV.7. Jeg plantede

50 mig altsaa med min Kop Thee i det aabne
Yindue. Bagges.DV.IX.388. Tjeneren blev
staaende stift plantet som en fyrstelig

Drabant. Schand.TF.II.244. RichFet.Kingo.
(1887).9. Til en Side for sig selv staar

Tyren . . let blundende, plantet paa alle

fire. JVJens.CT.43. Far har faaet for Skik
at komme og plante sig oppe hos mig om
Eftermiddagen. IBentzon.OÉ.116. \\ m. obj.,

der betegner legemsdel. *Ved hvert et Skridt
60 den lille Fod |

I dybe Løv han planter.

Winth.IV.54. han (kom) op om Morgenen
tidlig paa Dækket, med Næverne plantede
i B^selommerne. Drachm.STL.255. (hun-
den) plantede begge sine store Forpoter
i Vindueskarmen. BlichCl.IH.55. 4.4) m.

anden anv., især m. bibet. af varighed, fast-
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hed, voldsomhed olgn. Gerhard vippede med
sin ene Støvlespids, paa hvilken h^n plan-

tede Duppen af sin Spaserestok. i)rac/im.

F.I.262. *den gamle . . planter en Tin-

stob på Bordet. Blaum.Sib.ll. (cigaren)

sad plantet fast i den ene Mundkrog som
et Spiger og strittede i Vejret. EErichs.

N.121. II
spec. dels m. h. t maal for blik:

Pludselig standsede Baronen foran ham,
plantede ham sine udvæltende graa Øjne
i AnsigtetSchand.F.201. 8a.TF.II.197. dels

m. h.t.slag olgn.: Den unge Knøs fik . . Trang
til at plante sin knyttede Haand midt i

den raa Slagsbroders Knsigt. Drachm.VT.
340. den vældige Urokse styrtede som
ramt af Lynet, naar Dreng fik sig manøv-
reret foran den og plantede den Flintbla-

det i Fsinåen. JVJens.Br.62. (fodboldspil-

leren) havde ingen Vanskelighed ved at

plante Bolden i Nettet. Pol.VaWSé.G.sp.e.
Plante-, i ssgr. af I. Plante ell. (ogs.

t Plant-, se m. Plantelade^ II. plante, især

(sadledes ndf., hvor intet andet siges) af 1.

Plante 1 ; saaledes ogs. talrige mere tilfældige

ell. let forstaaelige ssgr. som Plante- affald,

-aftryk, -anatomi, -art, -aske, -beskrivelse,

-bestemmelse, -celle, -del, -dyrker, -dyrk-
ning, -familie, -fiber, -form, -forstening,

-forædling, -frø, -fysiologi, -galle, -gruppe,
-kender, -kim, -klasse, -kundskab, -Syn-
dig, -levning, -navn, -organ, -rest, -rig-

(dom), -rod, -saft, -samler, -skud, -slags,

-sort, -spire, -stilk, -stof, -stængel, -syg-
dom, -tave, -trævl, -udtræk, -vædske, -væv
ofl. II

til IL plante 1 : Plante-kunst, -maa-
de, -redskab, -tid, -vejr ofl. -afstand,
en. spec. (forst.) om afstand mellem nyplan-
tede smaatræer. ForstO. -ag^tig^, adj. (jf.

planteliff, plantisk; især W) som svarer til

ell. minder om en plante; vegetabilsk, plan-
teagtige Fødemidler. Tode.ST. 11.64. ved
aldrig at skifte Plads paa denne Jord, er
man udsat for at blive noget planteagtig.
Molb.Dagb.3. Brande8.II.519. -avl, en.

(jf. -kultur). 1) (landbr.) rationel dyrkning
og forædling af kulturplanter. Tidsskrift
for Landbrugets Planteavl, (tidsskrift-titel.

1895-1913). LandbO.III.807. \\ /lerfiZ Plante-

avls-forening, -forsøg, -laboratorium, -udstil-

ling ofl. 2) (forst) frembringelse af de plan-
ter, som bruges ved tilvejebringelse af nye
træsamfund. SaUXIX.216. -bed, et. [1.1,

11.1.1] (ænyd. d. s.; jf. -have, -skole, -streg)
mindre jordstykke (bed), i hvilket unge plan-
ter fremdrives (til udplantning), spec. (mods.
Frøbed; forst., gart): plantes som spæde og
fremdrives. Moth.P97. VSO. MO. LandmB.
III. 225. billedl. (jf. Planteskole) : Argus.
1771.Nr.l5.3.

|| (nu dial.) spec. om bed til

fremdrivning af kaalplanter til udplantning
(Feilb.), i tidligere tid (endnu stedvis som
gadenavn olgn.) om en saadan i forsk, lands-

byer i fællesskab dreven kaalhave. HMat-
thie88.Gader.22. DSt.1931.129ff. AxLange.
FP.62.132. -bor, et. [II.l.il (forst.) red-

skab (bor), hvormed man ved træplantning

borer hul til en plante, ogs. optager en plante
(med klump) ell. bearbejder jorden. Hauch
Opperm.Haandb.206. jf. Pile plant eb or.
MøllH.VI.345. t -borger, en. (jf. IL
plante 3.2; sj.) beboer af en plantestad, et

plantested (2); kolonist. Jahn.(MO.). -bræt,
et. [II.l] (jf. -løfter; gart.) et af brædder
bestaaende apparat, brugt ved løftning og
flytning af et træ, der skal plantes et andet

iosted. HavebrL.UI.232. -bnsk, en. (sj.)

buskagtig plante; ogs.: (sammenhængende)
bundt af planter. Andres.Klitf.367. Frem.
DN.521. -bælte, et. (fagl.) bælte (1.3.3),

der m. h. t. plantevækst har en ensartet, sær-
lig karakter. Schouw.N.85. Naturen8V.1934.
468. -dyr, et. (jf. Blomsterdyr; nu næppe
br.) d. s. s. Dyrplante. Cuvier.Dyrhist.il.3.
Schouw&E8chricht.DP.5. -dække, et.fisær

fagl.) de planter, der vokser paa (dækker)
7Xi et landomraade. et Lands Plantedække.

Warm.P.l. -elfenben, et. (1. br.) vege-
tabilsk elfenben (1). S&B. I. -farve, en.

(fagl.) farve, der udvindes af planter. VareL.
(1807).IL319. VortHj.IIIl.78. jf. Flsrn-
t ef ar ve stof f er. FareX.'' 777. IL -farve,
V. (fagl.) farve med plantefarve; vist kun
dels i part. plantefarvet brugt som adj.
plantefarvet Uldgarn. EGad.(KvBV1^1911.

2.sp.3). dels som vbs.: Plantefarvning.
30 smst. -fedt, et. (fagl.) fedtstof, der vin-

des afplanter. MentzO.Pl.328. Const.Kogeb.
241. -flytter, en. spec. (7/*. -løfter; mi l.br.)

om redskab, hvormed man flytter planter , der
skal udplantes et andet sted. CollO. -fod,
en. (zool., l.br.) til klatring paa planter eg-
net fod hos visse insekter; klatreben. Schiødte.
(Naturhist. Tidsskr. 3R. 11.(1863 -64).486).
SBo8tr.LS.67. -forgiftning, en. (jf.
-gift; især med.) forgiftning fremkaldt ved

40 nydelse af giftige plantestoffer. VoreSygd.
111.125. -foster, et. tidligere (bot.) om
en plantes (befrugtede) ar. vAph.Nath.VI.
300(se u. II. Nor 2.2/ -fode, en. (jf. -kost,
-næring 2, -spise og I. Kødføde; især med.)
føde, der faas af planter (korn, brød, grønt-
sager, frugt olgn.). Panum.409. ArnMøll.
Sundh>dsl.52. -for, adj. (nu næppe br.)

om plante: skikket til at udplantes. VSO.
-fore, et. (gart.) om det forhold, at jorden

50 er skikket til plantning (smuldrer let for
spaden). Plant kun, naar det er Plante-
føre. AkselOlsen.Blom8terbilleder.I.(1924).68.
Haven.l929.55.8p.l. -gaffel, en. [ILl.i]

(jf. Lugegaffel; gart.) gaffelformet (luge-
og) planteredskab. HavebrL.^1.409. -geo-
grafi, en. (fagl.) videnskabsgren, der be-

handler planternes fordeling paa jordkloden.
Ør8t.I.57. Steensby.Geogr.85. jf.: plante-
feogrsLfiskeVndersøgelser.'VilhAnd.Litt

V.769. -gift, en. (jf. -forgiftning; fagl.)

gift, som findes hos planter. LandbO.III.
808.

plan-tegne, v. vbs.-ing (s.d.). (fagl;
næsten kun som vbs. ell. i perf. part. brugt som
adj.) udføre en plantegning; spec. [1.2]: tegne

en plan (et grundrids) af ell. til noget. Bet

60
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nye hus . . er afbildet og plantegnet i

Thurahs danske Vitruv. ADjørg.lV.300.
-tegning:, en. (fagl.) I) [1.1.3, II] teaning

af en plan figur. Ihvorvel Mellemskolen
ellers kun arbejder med Modeltegning,
vil det dog være praktisk at begynde med
fem Plantegninger som Indledning til den
egentlige Akvarelmaling. Folke8koien.l925.
307.sp.2. 2) [1.1.4] (m. overgang til bet. S)

tegning, der viser et vandret plan (mit) gen-

nem noget. OpfB.^ 11.461. 3) [1.2.1-2] (jf.
-tegne^ det at tegne en plan (et grundrids)

af ell. til noget; ogs. konkr., om den udførte
tegning, en Plantegning af Fabrikations-
lokalet med Angivelse af samtlige fast-

staaende Redskabers Plads. Lovm-.llO^/e
1912.§6. HavebrL.UI.224.
Plaiite-g:ren, en. [II.l(i-2)] (jf. -kvist,

-ris, -stamme ; nu sj.) gren (kvist), der plan-
tes (i jord) ell. podes paa en stamme. Moth.
P97. vAph.Nath.VI.300. jf. VSO. MO.
-jg:r«nt, et. (1. br.) <i. s. s.Bladgrønt. VareL?
522. -snntmi, en. spec. (fagl.) om sti-

velsestof i den til græslærred anvendte bast.

E.annover.Tekstil.t.125. -fedning;, en.

(jf.-\oiå 1, -muld 1; landor.) (Z. s. s. Grøn-
gødning (2). Drewsen. Landoecon. Betragt-
ninger.(1834). 69. Larsen, -hakke, en.

[II.l.i] (forst.) redskab (med spidst hjerte-

formet blad), hvormed man frembringer hul-

ler i jorden til træplanter (med blottede rød-
der). ForstO. -have, en. [I.l, II.I.1] (jf.
-bed, -skole; nu ikke i alm. spr.) have, hvor
planter dyrkes, spec. fremdrives til udplant-
ning. Moth.P97. Bagges. (ABagges. JB. I.

111). MO. jf. : Disse (o : en slags adel) ere
ligesom Kongernes Plantehave, saasom de
blive udvalte af åem. Reiser.IV.10.

||
(dial.)

havestykke til avl af kaalfrø olgn. (ved ell.

paa møddingen). DSt.1931.131. OrdbS.
(Fyn), jf. SvendbAmt.1908.112. -hul, et.

[(1.1 ell.) II.l.i] (boret, gravet) hul i jorden,

hvori en plante anbringes (plantes). Moth.
P97. Træets Plante-Hul. OeconJoum.1757.
896. Klixbull.VorHave.(1921).28. -hus,
et. (nu næppe br.) væksthus; drivhus, var-
me FlsLntehuse.Olufs.Landoecon.377. Have-
Avis.l844.57.sp.l. -hveps, en. (zool.) især

i flt, som betegnelse for en af blad- og træ-

hvepse bestaaende afdeling af de aarevingede,
Hymenoptera phytophaga. Brehm. Krybd.
569. SaVI.49. -jord, en. (jf. -muldj.
^) (jf- -gødning; nu 1. br.) jord (muld), der
bestaar af forraadnede plantedele. VSO. MO.
OpfB.^V.453. 2) [II.l] (især fagl.) jord
(muld), der er vel skikket til at plante i.

LTid.1745.667. VSO. MO. ForstO. -jærn,
et. [II.l.i] (forst.) jærnredskab (med vinkel-

ret bøjet skaft) til plantning af smaa træ-

planter. ForstO. -kasse, en. [I.l, II.l]

kasse til planter, spec. (især forst.) til plan-
ter, der (senere) skal (ud)plantes, ell. til trans-
port af (træ)planter (fra planteskole, til plan-
tested). IIauchOpperm.Haandb.200. PolitiE.
Kosterbl.^Vsl925.3.sp.2. SaUXIX.221. -klo,
en. [II.l.i] (forst.) planteredskab, hvormed

man skraberjorden ned omplanten. Sal.XIV.
387. -kost, en. (fagl.) kost, der bestaar

af planteføde. Panum.409. VortHj.IIl.
77. -kul, et. O/. III. Kul 1; nu sj.) kul

af planter. PhysBibl.XVII.280. jf. VSO.
mO. -kultur, en. (jf. -avl; gart., forst.,

landbr.) d. s. s. Kultur I.2 (ogs. konkr.). Aaki.
VB.176. Skovriderens kæreste Plantekul-
turer. ^/ewron.Z)riV. 66. Statens Forsøgs-

10 virksomhed i Plantekultur. LovNr.489^''h
1919.Afd.24.e. -kvist, en. [II.l(i)] (nu l.br.)

om (ung) plantegren. VSO. MO. -lade,
en. [II] (jf. Plantage 3 ; nu næppe br.) byg-
ning, hvor der finder kunstig udvinding af
salpeter sted. Plant-: EPont.Atla8.L471.
t -larve, en. 2f d. s. s. Ormekløver. vAph.
Nath.VII.295. -lefi:eme, et. (nu 1. br.)

om en plante betragtet som organisk legeme.
Huusholdn. (1 799).1.35. Funke.(1801).II.2.

20 VSO. MO.
plantellsv «<y- ['pjan^iali] {jf. plan-

tisk og ty. pllanzlich; sj.) som adj. til I.

Plante 1: planteagtig; vegetabilsk; adv.:

Mennesker er ikke skabte til at være Plan-
ter eller leve planteligt (o: som en plante).

Jørg.BNS.189.
Plante-lim, en. (fagl.) limstof i plan-

ter (anv. ved tætning (appretering) af lær-

red olgn. VareL.^777), spec. om forsk, kvæl-

30 stofholdige stoffer i kornsorternes frø (gluten).

Brændeviinsbr.116. VareL.^345. jf.Flsin-
telimstof. PhysBibl.VIII.151. CP -liv,
et. 1) i egl. bet., om plante(rne)s liv ell. (m.
overgang til konkr. bet.) om de (i en vis egn)
levende planter (planteverden). Nordvest-
Vinden . . er farlig for Plantelivet (ved
rivieraen). Estrup. HistBl. 13. Hauch. Lyr.

^

17. Det meste Planteliv er visnet. C^oc^.
JL.32. 2) (jf. -søvn^ overf., om et menne-

40 skes tilværelse som blot ell. væsentlig organisk
funktion, uden (stærkt fremtrædende) aands-
liv, aktivitet olgn.; dorsk, vegeterende tilvæ-

relse. Smaa Børn føre, og bør at føre et

Slags Planteliv, eller at vegetere, i de
første 3 eller 4 Aar. Tode.ST.1782.425. Fo-
steret har levet sit Planteliv i Moderen
giennem ni Maaneder. Gynæol.III.284. det
er mig umueligt at holde det ret længe
ud, dette jammerfulde Planteliv liV^jBZic/i.

50 SL.43. Hostr.SD.I.182. Pont.LP.VII.24.

t Plantelse, en. fit. -r. {ænyd. d.s.)

plantning. 1) vbs.til II. plante. || til II.

plante I.1 (og i). Prahl.ST.IL14. Skoves
Plantelse og Underholdelse. OeconJoum.
1757.389.

II
til II. plante I.2, om smitstofs

indpodning, hver 6te Engellænder (døde)
ved Smaakoppers Plantelse. Holb. Ep. IL
272.

II
til II. plante 3.3, om grundlæggelse

af en lære, tro olgn. Pavernes Buller . . fra

60 Kirkens Plantelse indtil nærværende Tid.
LTid. 1742.582. Christendommens Plan-
telse her i Rigerne. 8mst.l743.498. Cit.1833.

(Grundtv.B.II.223). 2) konkr.: noget, der

er plantet; især (relig.) billedl., m. tilknyt-

ning til II. plante 3.8. Paa den dag, du
planter, skal du komme din plantelse til at
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groe. E8.17.11(Chr.Vl). al plantelse ^^8^9:

Plantning), som min himmelske Fader
ikke haver plantet, skal med rod opryk-

kes. MatthJ5.13(Chr. VI). MaH.Dogm.480.
Plante-ludsalt, et. (jf. -salt ; kern., for-

æld.) vegetabilsk ludsalt; potaske. AWHauch.
(1799).164. VareL.(1807).II.319. VSO. MO.
'lu»9 en.(fagl.)isæriflt., som fællesbetegnelse

for (næbmundede) insekter, der fremkalder
galledannelse paa planter. Sal.VII.439. -læ-
der, et.(sj.) om kautsjuk, anvendt til fodtøj.

Tode.SJ.1.264. -læge, en. (1. br.) person
(gartner), der er specialist i plantesygdomme.
Biget.^Vil911.4.sp.2.E:aven.^/iQl929.omslag.l.

-lære, en. botanik. Funke.(1801).II.2. Ørst.

1.57. VSO. MO. (jf. Botanik 2) om lære-

bog: den botaniske Professor . . saae paa
Planten . . men den stod ikke i hans Plan-
telære. HCAnd. (1919). III. 77. Plantelære
foTMellemskolen.VAFoulsen.(bogtitel.l904).
-lafter, en. (jf. -hiæt; gart.) redskab, hvor-

med man kan løsne smaaplanterne i plante-

skolernes priklebede, saa at de let kan trækkes

op af jorden. HavebrL.^1.464. -marg^a-
rine, en. ^j7--sniør; fagl.) margarine (2)

af vegetabilske fedtstoffer. AKrogh.Fysiol.
78. -maskine, en. [II.l.i] (jf. -vogn;
gart.) særlig konstrueret vogn til transport

af store træer, der skal (om)plantes. Have-
brL.^II.225. -mejer, en. \ (nu næppe
br.) navn paa sydamerikanske fugle (Fhyto-
tomidæ), der afsaver plantestænglerne nær
ved roden; bladskærer (2). Bre1im.FL.225.
-mester, en. (nu næppe br.) forstmand
(leder af en plantehave olgn.). MO. -mi-
de, en. (zool.) d.s.s. Galmide. Bredsted.
Fom.III.ie. -mnld, en. (nu 1. br.) 1) (jf.
Dyremuld^ d. s. s. -jord 1. Brunnich.M.117.
Baff.(1784).589. 2) d.s.s. -jord 2. jf.VSO.
MO. -nærinSf en. 1) (fagl.) næring for
planter. Olufs.Landoec.^I(1805).115. Landb
O.III.808. jf. Plantenæringsstof. swsf.

plantenærende StofteT.Andres.Klitf.116.

2) (I br.) d. 8. 8. -føde. MO. -olie, en. (jf.
Dyreolie

; fagl.) olie, der udvi7ides af plan-
ter. VSO. MO. OpfB.^in.828. -orna-
mentik, en. (jf. -værk samt Dyreorna-
mentik; fagl.) ornamentik med motiver fra
planteverdenen. Sal.XIII.986. -papir, et.

(1. br.) (porøst) papir til tørring af planter.
Legeb.II.110. -pind, en. [Il.i.i] (jf. -stok
2, -træ; gart.) (tilspidset) pind, anv. som
planteredskab. vAph.(1759). HavebrL.^1.409.
-plov, en. [II.l.i] (fagl.) særlig plov, der
anvendes ved (ud)plantning fx. af frøroer.
RavebrL.^1.414. -presse, en. redskab til

tørring (presning) af planter (i et herba-
rium). Sal.XIV.392.
Planter, en. ['plan^ar] flt. -e. (glda.

Tplantseræ (Mand.43); til II. plante; .//".Plan-

tør; i bet. 2 fra holl. eng. -plsiiiteT) i)(fXiell.

fagl.) person, der planter (i en have, en
skov olgn.); ogs. spec. om den, der anlægger
en (hede)plantage. Tobak er saa vigtig i

Handelen, og skaffer dens Plantere Leve-
hrøå. Argus.l77l.Nr.17.3. *Før sidste Træ

af Ørkens Storme fældes . .
| Ej før for-

glemmes, gode Planter, Bul Blich.(1920).
XIV.62. Noah var Viinrankens Planter.
Heib.Pros.II.393. HavebrL.UI.229. jf.:
(Blicher) forsøgte sig som Hedeplanter.
Aakj. Blicher. (1926). 14. 2) (nu 1. br.) om
forhold i troperne: plantageejer. ARecke.
81. Etlar.SB.7. (i legen) Slavehandel (er

en) Slavehandler, en Planter og de andre
10 Negre. Legeb.La.4.

plantere, v. [plan'te-ra] -ede. vbs. -ing.

{ænyd. d. s., sv. (og fsv.) plantera, ty. plan-
tieren, /"r. planter; a/ Za<. plantare , se IL
plante ; nu næppe br., jf. Meyer.^) d. s. s. IL
plante (1). de Væxter (som) taale dette
Clima, og med Fordeel kunde planteres
og cultiveres i disse Riger og Lande. LTid.
1759.216.

II
d.s.s. IL plante 4.2. Planteringen

af Canoner langs Kysten. MR.1713.245.
20 Plante-rig^e, et. (jf. -verden samt

Naturrige; bot.) i best. f.: indbegrebet af
samtlige (levende ell. uddøde) planter (mods.
Dyre-, Mineralrige). LTid.1756.210. Bag-
ges.L.1.395. Warm.Bot.158. -ris, et. [ILl(i)]

(nu næppe br.) d.s.s. -gren. vAph.Nath.VI.
300. VSO. -salt, et. spec. dels (tidligere)

d. s. s. -ludsalt. vAph. Nath. VI. 335. VSO.
MO. dels som folkelig betegnelse for et læge-

middel (kalciumkarbonat). FolkLægem.1.52.
30 -samfund, et. (bot.) samfund af plante-

arter, der er knyttede til og har afpasset sig

efter bestemte voksekaar. Da.Kultur i 19.

Aarh.(1901).187. -samlings, en. spec. om
herbarium. VSO. MO. Legeb.IL112. bil-

Udi: TroelsL.XlII.6. -silke, en. r frø-
uld af forsk., især tropiske planter; vegeta-

bilsk silke. VareL.^777. -ske, en. [II.l.i}

(gart.) planteredskab med skeformet blad.

LandmB.III.219. HavebrL.U.409. -skole,
40 en. [LI, II.1.1] (jf. -bed, -have, -sted 1 samt

Frø-, Podeskole) større omraade, hvor plan-
ter (frilands-, træplanter) fremdrives (til ud-
plantning). ÉPont.Atlas.I.591. Af de stor©
Planteskoler (er) mange hundrede tusinde
Træer ud^\sLnted.e.Molb.Dagb.25. HavebrL.^
11.229. flyvende planteskole, se flyve 4.2

slutn. hertil Planteskole-ejer, -plante (Forst
O.), -spade (LandbO.IV.323) ofl.\\(jf. -hed
samt Seminarium^ over/*., om uddannelsessted,

50 (organiserede) udviklingskaar, der tjener til

at dygtiggøre en person (til fremtidig virk-

somhed), udvikle visse (især: nyttige) egen-

skaber olgn. JSneed.I.404. (jf.APhS.VIlL
224). I de europæiske Staters Begyn-
delse . . var Hoffet Planteskolen, hvorfra
man forflyttede Hoffolket til alle vigtige
Statsbetieninger.S'c/i2/«e.IJB.I.68. denne Art
af Hverving . . er en sand Planteskole
for Bedragerier og Usandheder. MB.1786.

60 95. Skolen (skulde) være en Planteskole
for sand Christendom. Cit.l828.(Grundiv.B..

11.148). Tilsk.1921.1.344. -skulptur, en.
(gart.) kunsten at forme træer og buske saa-

ledes (ved klipning olgn.), at de danner visse

figurer; ogs. om selve træerne ell. buskene.

Gartner -Tidende.1921. 53. 56. -slim, en.
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I

(fagl.) om forsk, slimede, gummiagtige stoffer,

der findes hos, udvindes af planter. Huus-
holdn.(1799).I.2S5. Christ.Kemi.18S. -smer,
et. (jf. -margarine og Palmin; fagl.) et af
vegetabilske fedtstoffer fremstillet kunstsmør.

VareLMSS. -snor, en. [II.l.i] (gart., forst.)

snor, der udspændes til angivelse af den linie,

langs hvilken der plantes. ForstO. -spade,
en. [II.l.i] særlig spade til brug ved plantning

;

spec. (forst.) d. s. s. Kilespade. Sal.XIV.393.
ForstO. -spise, en. (1. br.) planteføde.
Hauch.R.ix. -spiser, en. (j/. -æder; l.br.)

menneske, som lever af planteføde; (menne-
sket som) planteædende væsen. Panum.409.
-spyd, et. [II.l.i] (jf. -stok 2; især forst.)

planteredskab med smalt blad og langt skaft.

ForstO. -stad, en. (jf. ty. pflanzstadt samt
Planteborger; til II. plante 8.2; nu 1. br.;

i flt. uden sikker adskillelse fra -sted 2) by,

der er grundlagt i en fremmed (erobret) egn

af en moderstad ell. af en stat; koloni, (især

i flt.). de Engelske Plante-Stæder i Ame-
rica. iri(i.:Z759.5i5. Romerne havde (fyldt)

erobrede Lande med deres Colonier eller

Plantestæder. OGuldb. Overs, af Plinii Lov-
tale til Trajanum.(1763).Indl.l8. Vera-Cruz,
den nylig paa Fastlandet anlagte Plante-
stad. PaiM. 71/1.504. MO. ESchwanenfl.
0K.48. -stamme, en. [II.I.1] Q/. -gren;
nu næppe br.) ungt træ til udplantning. Fhys
Bibl.XXIV.3o5. -stav, en. [II.l.i] (fagl.)

d. s. s. -stok 2. Landbo.III.812. -sted, et.

t) [II.l.i] sted, hvor planter sættes i jorden
(plantes). Moth.P97. Andres. Klitf. 357.

\\

(tidligere) ogs. om planteskole olgn. vAph.
(1759). overf.: Regeringerne selv fandt
Universitets-Dannelsen . . utilstrækkelig
for deres praktiske Embedsmænd, saa de
dertil foretrak egne Plantesteder (Semi-
narier) og den folkelige Røiskole. Grundtv.
Smaaskr.265. 2) (j/*. ^y. pflanz-ort, -statte;

til II. plante 3.2 (jf. -stadj; nu næppe br.)

nybygd; koloni. Coloniernes eller Plante-
Stedernes O'prmåelse.LTid.1735.121. vAph.
(1759). lille Asien, hvor snart ved Ud-
vandringer og Plantesteder et nyt Græ-
kenland opblomstrede. MoZ6.jP. 555. VSO.
MO. -sten, en. (nu næppe br.) forstenet

plante; sten med planteaftryk. vAph.(1759).
VSO. -stok, en. 1) (bot., sj.) fælles be-

tegnelse for rod, mellemstok og stængel. Drejer.
BotTerm.6. 2) [II.l.i] 07. -stav; især gart.)

lang, svær plantepind; ogs. om en slags plante-
spyd. Olufs.Landoecon.181. Andres. Klitf.

293. Landbo.III.812. -sar, adj. (nu næppe
br.) som indeholder ell. bestaar af plantesyre.

en plantesuur Jernopløsning. Ji^'^er^s. G.
645. som subst. (jf. -syre) : det Plantesuure.
Tode.ST.II.74. -STOvl, et. (dial) (pulver

af) sporerne af Lycopodium (clavatum) L.;
heksemel. JTusch.317. FolkLægem.III.84.
-syre, en. (jf. -sur; fagl.) vegetabilsk syre

(citron-, vinsyre olgn.). Aaskow.A.161. Warm.
Bot.163. -sovn, en. (nu sj.) den tilstand

hos visse planter, der fremkommer ved en af
den mindskede lysmængde fremkaldt sammen-

10

klapning af bladene. VSO. MO. || (jf. -liv

2) overf, om sløv, uvirksom tilværelsesform.

ORung.VS.79. -talg, en. Y fedtstof, der

faas af forsk, udenlandske (kinesiske, ost-

indiske) planter, og som bl. a. anvendes i lyse-

fabrikationen. Sal. XII. 250. VareL.*451.
914. -træ, et. [II.l.i] (nu næppe br.) d.s.s.

-pind. OeconJourn. 1757.866. -nid, en.

(fagl.) frøuld af forsk, planter; ogs. spec. om
kapok. BMøll.DyL.II.126. VareL.^778.
CP -verden , en. (jf. -liv samt Dyrever-
den^ især i best. f.,' som betegnelse for et

(steds- ell. tids)omraades samtlige planter,

især (mods. -vækstj med særlig forestilling om
arterne; flora (1); ogs. d.s.s. -rige. Heib.Pros
Skr.lII.(1843).279. (botanikeren) studerer
Planteverdenens (Brandes.E.209: Vegeta-
tionensj Egenskaber videnskabeligt. bran-
des.! 7.i45. Planteverdenen i Menneskets

20 T\eTiesiQ.MentzO.(bogtitel.l906). -vogn, en.
(gart.) vogn til transport afplanter (træer);

spec. d. 8. 8. -maskine. HavebrL.* 11.231.
-voks, et. (fagl.) vegetabilsk voks. Warm.
Bot.229. VareL.^778. -vækst, en. {ænvd.
d.s., om planters vækst, groning (se MO.);
CP ell. fagl.) fælles betegnelse for, hvad der

paa et vist omraade findes af voksende (især

vildtvoksende) planter; vegetation, (mellem)
sneedækte Fieide frembød dog enkelte

30 Pletter en saare skiøn og riig Plantevæxt.
Schoutv.N.75. Forandringer i Danmarks
Flsintevækst Sal.^V.547. || (1. br.) om de en-

kelte planter (vækster), de skjønneste og
sjeldneste Plantevæxter havde udfoldet
deres FsivyejiTagt.Holst.III.144. En Bukke-
torn ved Vejen Syd for Byen er Øens anse-
ligste Fla.ntey3dkst.SydfynskeS.50. -værk,
et. (jf.B\siå(e)-, Blomstérværk; fagl.) deko-

rativt anvendt mønster ell.ornament med moti-
40 ver fra planteriget. Trap.*'IX.433. -æden-
de, part. adj. (jf. -æder samt græs-, kød-
ædende; især zool.) som (if.sin natur) lever

af planteføde. VSO. MO. AlwinPedersen.
Polardyr.(1934).132. -æder, en. (jf.-si^i-

sev) 1) fj/. Kødæder 1; l.br.) person, som
spiser (megen) planteføde; vegetarianer, jeg
er i Dag (paa) tiende Dag Planteæder.
Biget.^ysl913.6.sp.3. 2) (jf. Græs-, Kød-
æder 2; zool.) planteædende dyr (især om

50 pattedyr). JLange.II.182. Boas.Zool.^585.

-akse, en. [li.l.i] (forst.) økselignende

planteredskab til brug ved plantning i haard
jord. ForstO. JohsHelms.Skovdyrkningslære.
(1925).115.
Plan-tid, en. (jf. I. Plan 4j planmæssig

tid. Færgen var i god Tid — næsten fem
Minutter før F\antid.BerlTid.yAl935.Aft.
3.sp.3.

Planting, en. se Plantning, plan-
60 tisk, adj. ['plantis(7] (.//".planteagtig, plan-

telig; dannet "(efter djvisk {1)) til I. Plante

1; nydann., fagl.) som hører til ell. stammer
fra planteriget; plante-. Grænsen mellem
dyriske og plantiske Væsner. Winge.Plan-
terigetsChromosomtal.(1917).10.PoU*/8l929.
8.sp.2. Tid8skr.f.Landøkonomi.l935.63.
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Plantnin«:, en. (f Planting. LTid.

1727.278.281). ilt (især i bet 2) -er. {ænyd.

d.8.; jf.FlsLnteise og Plantage; vbs. til II.

plante) 1) som vbs., især til II. plante l(i).

naar (sukkerrør) eengang er plantet og
kommen til Vext, kand det uden videre

Plantning staa 60. Aar. Pftug.DP.484. le-

vende Gierders Plantning. JPPraR^ C.9 7.

Heib.PoetS.(1848).YIIL259. HavebrL.UI.
231. jf. bet. 2: ved betydelige Plantninger lo

af vilde Træer er (skoven) forstørret. Molb.
Dagb.154. Aare8tr.SS.V.285. hertil ssgr. som
Plantnings-forening, -formand (JernbaneT.
^^/3l935.7.sp.4), -hakke, -kultur (LandbO.III.
814), -selskab, -skrabe (redskab til sam-
menskrdbning af jorden ved anbringelse af
planter i plantehuller. Tidsskr. f. Skovvæsen.
1892.B.13) ofl. II (fagl.) /iZ II. plante 2. om
Østers V\2intnmg.LTid.l761.80. (af) Ha-
rer . . fanges aarligt et Hundrede Stykker 20

levende og sælges til Plantning. ^c^<on
Friis.D0.II.285. 2) (jf. Hede- (2), Hegns-,
Læ-, Mellem-, Nyplantning ofl.; især O ell.

fagl.) konkr., om (et omraade med) plan-
tede og fremdrevne planter, især træ-
planter; spec: mindre (kultur)8kov (i

fremvækst); ogs. om (tropisk) plantage (2).

Moth.P97. at tiene 5 Aar i de amerikanske
Plantninger. Reiser.II.572. Giennem store
Plantninger af Morbærtræer .. gaaerVeien. 30

Molb.Reise.III.113. Plantninger af Bana-
ner og Sukkerrør. StBille.Gal.IIL110. Fa-
der og jeg vandrede (paa kirkegaarden)
mellem de smukke, stille Plantninger og
Gravmæler. KLar8.AH.23. den store Gran-
skov, der dengang var ganske ung Plant-
ning. ^ndiV^a;.i)J5.i6i. HavebrL.^II.231. bil-

ledl: Matth.l5.13(se u. Plantelse 2).jf. Salm
Ej.335.1.

II
(nu næppe br.) til II. plante 3.2,

om samlet skare af nybyggere, koloni- 40

ster. (kejser Augustus) førte en ny Colo-
nie og Folke -Plantning derhen af sine
Romere. Tychon.AB.220.
Plan-tog:, et. [1.2.8 og 4] (jærnb.) plan-

mæssigt tog (mods. Ekstra-, Særtogj. Adr.
^*/3l906.1.sp.4. DSB.TogregU. -trylt» et.

[1.1.3, II] (fagl.) d. s. s. Fladtryk. SaUXX.
23.

Plantenr, en. [plan'tø-V] flt. -er ell (sj.)

-e (jf Planteurene. Reiser.III.328). {fra fr. 50

planteur, til planter, plante (se IL plantej)
1) planter (1); nu især om funktionær,
der leder plantningen i (en vis del af)
en (hede)plantage ell. (større) plante-
skole. PrahlST.11.14. Lov^'/il851.§8. SaU
V.768. 2) (nu sj.) d.s.s. Planter 2. Chr
Flensb.DM.1.27. en riig Planteur. Tode.S.3.
JBaden.FrO.
Plan-vinkel, en. [1.1.8, II] ret vin-

kel (redskab), hvis bens sideflader danner et 60

plan (mods. Anssitsymkel). Hannover. Tekn.6.
-ekonomi, en. [1.8] {efter ^i/. planwirt-
schaft,j/.ew^.planned economy

; fagl.) plan-
mæssig, autoritativ ordning af et samfunds
ell. en (større) virksomheds produktion, om-
sætning og fordeling (ell. en begrænset del

deraf), enten med bibeholdelse, men begræns-
nina af den private ejendomsret ell. (især)
med socialisering af produktionsmidlerne, to
unge (russiske) Stødbrigaderer . . gennem-
sivet af Planøkonomi som Sardiner af Olie.

JacPaludan.UR. 395. NLindberg. Nutidens
Økonomi.(1934).12. jf: En Konference . .

som skal forsøge at planøkonomisere
Produktionen (afsukker) og sætte de meget
lave Priser i \ ejret. BerlTid.y6l934.Aft.2.
Plapr, et. ['piabar] {vbs. til plapre (2);

ikke i alm. spr.) " tankeløs tale ; pladder;
snak; vrøvl, det var Plapr, tankeløst
Plapr. ThitJens. (Pol.^Vio 1 924. Sønd. 7. 8p.2).
plapre, v. ['plabral -ede. vbs. jf. Plapr.

{fra ty. plappern, afl. af ty. plappen (m.
lign. bet); lydord; jf. blabre, klapre, pladre,
pjapre ofl.; talespr.) 1) (sj.) i al alm., som
udtr. for gentagen (mekanisk) lyd: pladre
(I.2); plaske; klapre. Idyllerne ved de
plaprende Vandmøller. KMads.B.147. jf.
bet. 2: *det døde faar Mæle,

|
piber Ira

Straa, truer fra Trætop,
|

— en aaben
Laage plaprer og plaprer. Stuck.SD.72. 2)
som udtr. for tcUe: tale (hurtigt, højt og)
tankeløst, især: snakkelystent (uforbeholdent,

i utide); sludre; snakke; vrøvle; pladre
(2); ogs. spec. (jf. efter-, opplapre^: frem-
sige (noget læst, lært) paa en ensformig, me-
kanisk maade: ram se (op). *smukke Line

|

. . godt . . forstaaer,
|
At plappre og i

vilden Sky at hvine. PalM.AdamH.I.218.
Konfirmanderne lo og plaprede i Mun-
den paa hNQrBnåre. Lunde.Midsommerbar-
net.(1898).27. „Der kommer Betty — Sig
ikke noget om det, jeg har siddet her og
plapret om." — „Ikke et Muk.** JMagnus.
B.17. om papegøje: et saadant lille Dyrs
menneskelige 'P\dL^ren.Pont.Muld.240. part.
plaprende brugt som adj. (og adv.): „Uh

I

det er saa langt,** ytrede hun og begyndte
at læse, plaprende og tonløst. Etlar.SB.20.
om tale: Talen er bleven ganske incohæ-
rent, kragemaalsagtigt plaprende, og hun
gjør i det hele Indtrykket af den dybeste
Forvirring. KPont.Psychiatr.1.68. || trans.

synge Psalmer og plappre Bønner uden-
ad. Riegels.HS.IIl.493. vi hørte ham plap-
pre Paternostre, som et Barn opramser
sin Lectie. Oehl.XXVIII.91. *den Evne

1

at plapre de fremmede Sprog. Drachm.
DS.70.

II
i forb. m. adv.: plapre frem

(jf fremplapre. VortHj.l2.16), op (Feilb.

OrdbS. (Falster)), i rigsspr. især i udtr.

plapre løs (Wied.GP.95) ell. plapre ud
med (noget), nu sjældnere (i alm. spr.)

Blapre noget ud. *Hvorfor plaprer du,
|

er steds vil lære mig Forsigtighed,
|

Saa stor en Hemmelighed ud. Oehl^I.330.
CBernh.NF.V.173. Du har drukket Dig
Mod til for at plapre ud med den Hem-
melighed, som jeg har slidt Huden af Kno-
erne for at bevare lT7icd.GP.97. EErichs.
TM.156. Feilb.

Plase, en. ['pla-sa] fPIas. Feilb.). flt. -r.

{fra fris. holl. ^laSy pyt, pøl (sml. PlaskregnJ;
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;/. piaset samt bornh. plasa, traske blindt

frem (gennem vand olgn ), fris. holl. plas-

sen, plaske; rimeligvis lydord, som plaske
olon.; jf. Plamase; nu dial.) piam ase;
plet. disse (fugle) skille sig ved deres
Ureenliffhed . . hvoraf man ser hele Dyn-
ger og P\iisev.vÅpli.Naih.YI.194. man (ser)

Plaser af (petroleum) flyde oven paa Søen.
Abildg.(PhysBibl.VIL39). *Den gode Viin
er spildt. Der staaer en Plase

|
Paa Gul-

vet. Oehl.XVI.151. (han) gav Drengen et

smældende Klask paa den ene Kæbeside.
Knægten trak sig flov ud af Kredsen med
en højrød Plase paa Kinden. Egeberg.UA.96.
Plaser, en ell. (sj.) et (JBaden.FrO.

jf. Hrz.1.4). fpla'se-V] (nu næsten kun ar-
kais. Plaisir. [pfæ'si'r] Holb.Didr.13sc. Bor-
rebye.TF.163. ff.: Plaisir (udtalt

:l
Plæseer.

JBaden.FrO. — nu næppe br. Plaiser. Holb.
HAmb.IL4. MR.1750.73. Blieh.(1920).YII.
36. Hrz.I.4.6. hvortil flt. (m. fr. endelse):

plaiseers. Holb.Bars.II.7). (ænyd. placer, sv.

(dial), wo. plaser, n/.plåseer, piaseer, piesir,

holl. pleizier (plezier); fra fr. plaisir, sp.

placer; til oZfZ/r. plaisir, behage, sjp. placer,
tat. placere; nu dagl., især gldgs., dial.) for-
nøjelse (2); morskab; spøg; sjov. (især
i forb. som være (en) en plaser, finde
plaser i, have (sin) plaser af (en ell.

noget), med ell. for plaser, tidligere ogs.

af (LTid.1736.463) plaser (plaisir), o^ wt*

fortrinsvis om morskab af lidt lavere, jæv-
nere art). De taler begge toe lige got
(fransk). Det er en Plaisir at høre dem.
Holb.Jean.III.1. Alle saadanne Pudser giør
jeg med Plaisier.sa.Tt/6.7.7. *Du, som for
din og min Piaseer, | Og hidindtil for
intet meer,

| Hos mig har sovetIWess.^57'.
Hei6.Poe<. 711.^^5. *størstPlasseer detvakte
. . ved Festen,

| Da Mille . . hurtig som en
Top omsnurred Præsten. PalM.AaamH.lI.
166. Troer du kanskee, at du har Lov til

at spolere vores Piaseer. ^osfr.Gr. 205. *Ja
Stormen og Attaquen,

|
Det var jo kun

Piaseer —
| Men Livet i Barakken | Ge-

neerte os lidt meer. ARecke.26. AntNiels.
FL.II.156 (se u. plaserligj. Man kan tids

nok dø I . . Det er der slet ingen Plaser
ved. Drachm.STL.211. Intet kan vel være
mere dansk end Schacks Phantasterne, men
i Sandhed, man læser den ikke for Plaser.
JacFaludan. (DagNyh.^/el 934.12.sp.5). Esp.
259. Feilb. OrdbS.(Sjæll.,Fyn).jf.FoTnøie\se
2 slutn.: *„Ti og tøm blot deres Bolle!"

|— „Med Plaseerl ..
|
Jeg bestemt skal

Knævren holde." Over8kI.61. || hertil (dial.)

Plaser-gilde, unges sammenkomst med dans.
CReimer. NB. 132. HVClaus.(DanmHYG.
357). plaserlig:, «^i- [pla'se-'rli] ('fplaiser-

lig. Clitau.PT.28). (især "dial.) som volder
plaser; fornøjelig; morsom; sjov. Moth.
P97. Elysæske Marke . . var et overmaade
plaiserligt Sted. Clitau.PT.28. Blich.(1920).
IV.176. Var det saa ikke plaseerligt, om
vi . . kunde faae en Slump Forlovelser
istanå. Hrz.IX.98. „Det var dog kjedeligt 1

skal Niels reise; for han er altid saa pla-
seerlig." „Plaseerlig? Hm I Jeg har ikke
fæstet ham for Piaseers Skyld." ^n^iV^ic/s.

FL.II.156. AndNx.DM.1.39. Esp.259. Feilb.

OrdbS.(Sjæll.).

piaset, adj. ['pla*sa<] (nu næppe br. i

rigsspr.) til Plase: "som har (er plettet

af) (mange) plaser, efter sin Helbre-
delse kom (koppepatienten) tilbage . . med

10 et nubret og piaset Ansigt. RasmusNielsen.
Regen sen.(1906).118.

I. Plask, et ell. (i bet. 2.i) en. [plas^]

flt. d. 8. ell. (i bet. 2.i; -e (jf. Vandplaske.
HU88.IH.12). {ænyd. d. s.; jf. ty. platsch;

af IL plask ell. vbs. til plaske) 1 j (jf. Aare-
plaskj plaskende lyd; ogs.: fald, der
giver en plaskende lyd. (han lod) en
stor Skaal vand falde ned (i brønden) . .

et lydeligt Pladsk forkyndte dets Fald.
20 Bagges.LH.317. *Dæmpede Plask af dem,

der ror. Drachm.SH.99. der hørtes et lille

Plask, som om der blev kastet Noget ned
i Vandet, og Baaden drev forbi. JPJac.
11.356. jf. plaske 1.2 : Vi kunde tydeligt
skelne det dumpe Plask af de Granater,
som sprang i Pløjejord. Rørd.SF.12. jf.
bet. 2.1 slutn.: Nætterne kom væltende,
kulsorte og trøstesløse, med deres uaf-
ladelige ensformige Flask. Rørd.H.107. 2)

30 konkr. 2.1) (jf. Plase; dial.) mindre vand-
samling; pyt; pøl; ogs.: (8pyt)klat. en
plask v&nå. Moth.P96. JakKnu.Jy.11.119.
(han) spytter en Pladsk paa det sammen-
stampede Jordgulv. Skjoldb.A.20. der (gik)

en Skygge over Apotekerens Ansigt, stak-

ket og flygtig, som naar et Vindpust gaar
over et Plask Ysind. Skovrøy.LM.l5. Feilb.

II
om (tilstand med) stærk regn (plaskregn),

vaadt, snavset føre (søle, pløre). Endeel
40 Regn faaer vi vel endnu (i Dag staaer

Alt i een Plask). Grundtv.E.60. (mon) han
kommer herud i den Plask og Søle. Johs
PalM.BrogedeBlade.(1916).131. 2.2) (talespr.,

1. br.) nedsæt., om tynd, svag drik: pjask.
jeg (drikker) aldrig . . andet end Vand
og det tyndeste Plask til Kaffe. KMich.F.
222. II. plask, interj. [plasg] {jf. ty.

platsch; sml. I. Plask) som efterligning
af plaskende lyd CJ/". pladask, II. klaskj.

50 imellem gjorde (fiskene) et Spring saa det
sagde Pladsk igjen i Ysinået.HCAnd.Y.
252. Plask I Mademoiselle . . sank i. Van-
det sprøjtede højt op under hendes Klæ-
der. Schand.IF.53. jf. I. Plask 1: Rigtig
Sommerferievejr. Plask-Plask paa Ruder-
ne deroppe OYen^asL. EGad&UGad.FP.95.
plask-, i ssgr. af (II. plask ell.) plaske

(jf. u. -regn, -regne^; især (talespr.; ofte

m. hovedtryk paa begge ssg.-led) som for-
60 stærkende forled ell. i mere tilfældige ssgr.,

der er dannet efter Plask-regn, -regne og
betegner stærk udgydelse ell. strømmen af
vædske (jf. pjask- j; fx.: Himlen pi ask

-

græd over sin tidligere Opførsel. CMøll.

M.1II.193. I Jylland plasktøede det i

Aftes. DagNyh.'Vnl919.5.sp.3.
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plaske, V. ['plasga] (f platske. Beiser.

111.455). -ede. vhs.if. I. Plask. {ænyd. d. s.,

8v. plaska, no. plaske, (m)nt. plasken, ty.

platschen; lydord; jf. II. plask; smZ. pjaske,

Plase, III. platte)

1) med mere ell. mindre fremtrædende fore-

stilling om (kraftig) lyd. 1.1) som udtr.

for (især gentagen) lyd af en vædske (i alm.:

vand), der er i (stærk) bevægelse (imod noget),

falder ned j>aa et underlag olgn.i frem-
bringe (give) ell. (jf. bet. 1.3j bevæge
sig (falde) med en (gentagen) kla-
skende lyd; ogs. (m. overgang til bet. 2) om
tin^: ved bevægelse i vand olgn. frem-
bringe en saadan (gentagen) klaskende
lyd. jeg hører en Pladsken, som Bølger,
der slaae mod en BsiSiå. Birch.n.33. en
stærk Pladsken, som af Aareslag eller af

Nogen, der svømmer. Ing.VS.II.il3. *Lad
regne, lad regne I |

Det plasker allevegne.
Heib.Poet.X.361. Midt i den største Sal
pladskede et stort Springvand. JffCAni. 7.
94. hver Gang nogen spyttede, hørte man
det plaske mod heTgmvet.Skjoldb.SM.68.

jf. bet. 2: *Jeg . . hører Anden pladske
|

Bag Sivets blanke Hæk. Winth.II.4. \\ i forb.
m. adv., især (jf. bet. 1.8j ned. regnen pla-
sker jiéT.Moth.P97. Høyen.Breve.163. det
skylregner, og det tunge, kolde Vand pla-
sker ned paa hendes Skuldre. JPJacJ.i.

II
©aH. plaskende anv. som forstærkende

adv., i forb. som plaskende fuld, vaad,
(jf. plask- i ssgr., pladaskende vaad (u. pla-
dask) samt tilsvarende udtr. m.part. afdrive
(II.13.2), pjaske olgn.; dagl.) egl.: fuld, vaad,
saa at indholdet, væden plasker (over ran-
den, af tøjet); helt fuld, vaad. Ballonerne
(skal) efter hans Forklaring være pla-
skende fulde af RvLgorme. Efteraarsbreve.
(1928). 97. 1.2) (nu I br.) m. videre anv.,

som udtr. for lyd, der minder om vands pla-
sken. *Bomberne hvisle og pladske fra Sky.
Ploug.I.112. da han havde sunget . . blev
der en Plasken af Haandklap. JacPaludan.
TJR.385.

II
om fugl(s vinger): baske (I.2).

den Sang man tilskrev Svanerne, som vel
ikke er andet end en Plasken med Vin-
gerne, naar de flyve. JBaden.Horatius.I.
352. NordBrun.D.243. *Skytten . . agtpaa-
given hører,

|
At Røyen, pladskende, de

brede Vinger rører. Rein.I.14. || skyde med
spredte, uregelmæssige skud; plaffe. vAph.
(1759). 1.3) (især dagl.) falde ell. (i et

fald) slaa (klaskende) imod noget, især
ned (paa et underlag). *hans Ansigt plad-
sked mod Gulvet. Bagges.Qieng.Till.l7. Jeg
plasker med hele min Krops Vægt ind
imod det mudrede Brjstv2ern. Bønnelycke.
Sp.l6. saa plaskede hun om Kuld paa
Køkkengulvet og var henne (o: besvimet).
PoU^hl934.Sønd.4.sp.3. plaske sammen,
styrte (plaskende) sammen; overf.: Saa kom
Krisen — og alle Byggeplaner plaskede
sa,mmen.Rørd.(DagNyh.'^/4l933.12.sp.6).

2) bringe vand olgn. i stærk (pla-
skende) bevægelse; bevæge sig (kraftigt),

slaa i vand olgn.; spec. som udtr. for bad-
ning, svømning, roning, sejlads olgn.

Moth.P97. een af (havhestene) platskede
med Fødderne omkring Baaden. Reiser.

III.455. da vi da stod bedst og spilte

Keller, saae jeg noget plaske i Vandet.
Lodde.(Skuesp.IV.281). *Huusvandt fra Lod-
broks Tid Øeboen pladsker tilsøes. Oehl.

PSkr.1.334. (jf.Arlaud.l83). Moab maa plad-
ske ( Chr.VI: vælte sig; 1931 : falde omkuld

j

i sit Spy. Jer. 48.26. de (engelske) Smaa-
skibe, der nøjedes med at plaske over til

Holland eller til Østersøen.Tops.II.32. *Den,
som bestandig har plasket paa Søen,

| Han
ender begribeligvis i Vandet. Drachm.SH.
63. Hestene pladskede gennem de dybe
Kiulspor. KaiHolb.FC.IV.177. || uegl, om
kraftig, urolig (ligesom vadende ell. svømmen-
de) bevægelse (af lemmerne) : Saadan som de

' O plaskede af Sted i Solskinnet og kaade lod
Støvet svuppe ud under de smaa Fødder,
kunde de . . ligne to purunge Gnåer.AndNx.
DL.30. Der stod . . nogle brede, læderbe-
trukne Lænestole. C. havde anbragt sig i

en af dem, men plaskede uroligt omkring
for at finde Hvile. PLevin.LykkensYeje.
(1913).49. II

plaske ud, træde (pludseligt)

ud i vand, mudder olgn. Folk sad og hang
indendørs; en og anden plaskede ud gen-

> o nem Regn og Pløre for at klage sig for Na-
\ioens.Rørd.B[.120. overf.: jeg siger Moders-
maalet Farvel og pladsker ud mellem de
Fremmede paa egen Yi2L2inå.Scharling.Theo-

log ellerDigter.(1917).364. spec. som udtr. for
fremførelse af uforbeholden, ubetænksom yt-

ring: „Hvad er det, I har hørt?" Ane pla-
skede lige ud; „De siger allesammen . .

at du skal have ipræsten.'' AnkerLars.MM.
137.

II
plaske sig, (nu 1. br.) bevæge sig

^p (plaskende) i vand; oversprøjte sig (under
badning); pjaske sig (over). Moth.P96. Oehl.

NG.(1819).330. *Frøen sig pladsker i mudd-
rede Vand. Hauch.Lyr.134.
Plaske-melle, en. [1] (bomh.) vand-

mølle med vandret liggende hjul; skvatmølle.

Rawert&SGarlieb.Bornholm.(1819).79. Esp.
259. Frilandsmus.69.
plask-fald, adj. (jf. plaskende fuld

u. plaske l.i; dagl.) helt fuld (til randen).
50

jf. Feilb.
II (jf. pjask-, pladaskfuld; i høj

grad beruset. Pol.^^lixl894.3.sp.l. OrdbS.
(SjælL). -regn, en. (nu kun dial. Pla(d)s-.

Holb.DH.in.46. Ew.(1914).L160. Grundtv.
Saxo.1.55. Hauch.GM.236. TroelsL.PV.213.

jf. VSO. MO. Feilb. f Plats-, Platz-. Moth.
P98. LTid.1724.62. Borrebye.TF.33). {ænyd.
platzregn; fra ty. platzregen (til platzen,

plaske), jf. holl. plasregen (til plassen, pla-

ske, ell. plas, pyt, pøl, se Piasej; i dansk (med
60 tilslutning) til I. Plask, II. plask, plaske;

jf. Pjaskregn) stærk, voldsom (skyllende, pla-

skende) regn; skylregn; regnskyl, (gud taler)

til plads-regn (1871: Regnskyllenej, saa
kommer hans stærke og megen plads-regn
(1871: Regnskyl). Job.37.6(Chr.VI). Plask-
regn . . Er det samme som platsregn. Moth.
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P97. Politiemester (skal) have Indseende
. . at udi stoor Plats-Regn de lukte Rende-
stene vorder aabnede. Forordn.(Kvartudg.)
^Viol701.[I.7.§l. samlede Plaskregne skylle

hist i den vilde Strøm Sønnen bort. Birch.

11.189. *Vinden var stik os imod, ned styr-

ted den skyllende Pladskregn. Oehl.PSkr.
1.336. Heib.Pro8.VI.308. Scheller.MarO.

\\

(jf. plaske 1.2J i sammenligninger ell. overf.

(om stærk graad, bragende klapsalver olgn.).

saa nyttigt det er (for prædikanten) i en
heftig Affect undertiden at fælde en man-
dig Taare, saa skadeligt er det, naar Ta*
leren saaledes lader sig henrive af sine
Følelser, at de udgyde sig i en Pladsregn.
Ba8th.QT.323. *Skieldsord regne der vil,

liig en vildtnedstrømmende Plaskregn.
Hauch.DenbabyloniskeTaarnbi/gning.(1830).
30. en Plaskregn af Haandklap. JVaf^aws.

E.D.III.52. -regne, v. (nu ikke i rigsspr.

plads-. Eilsch.PhilBrev.365). (jf. tg. platz-

regnen, holl. plasregenen; til -regn; jf.
pjaskregne; „TaXespr.'* Levin.) regne stærkt

(voldsomt, plaskende); skylregne. De var da
nok kommen, om det saa havde plask-
Tegnet.Heib.Poet.VI.314. Gjel.R.55. Feilb.

overf.: det rigtig plaskregnede ned over
os med blodige og livfortærende Tjeneste-
ioTretmnger.AKohl.MP.1.288. -vaad, adj.

(jf. plaskende vaad u. plaske l.i; dagl.) dri-

vende vaad; pjaskvaad. Feilb. Hendes Spar-
tasko var blevet plaskvaade af Duggen.
AAndreasen.DN.79.
Plasninj^, en. {muligvis dannet (efter

Mørkningj til f Plasmørke, tusmørke
("Platsmørke. Moth.P98), der igen kan være
dannet til Plas(k)regn ell. (snarest) hører
til ænyd. pladse, plage, besvære, ænyd.
pla(d)s, vlage, besvær, uro, jy. (komme til)

plas, (komme til) skade (i fortræd) (Feilb.II.

841), SV. t (med) plats, (med) besvær, fsv.

pla(t)s, besvær, møje, no. dial. plass, plaass,

laant fra mnt. plas, fortræd, uro, besvær (to

J)lasse komen ell. bringen) ; i saa fald rime-
igvis opstaaet ud fra forestillingen om mørk-
ningstiden som spøgeriets tid, ligesom jy.
troidmørke samt Tusmørke (se Brøndum-
Nielsen.GG.T.204)

JH
sml. ogs. fklasning

(Moth.K.137) og jy. tjasning (Feilb.) i sa.

het. som Plasning || dial.) tusmørke(tid);
mørkning, (især i forb. i plasningen^.
Moth.P97(„\yåsk'*). Det vari „Plasningen«,
da en gammel Stodder kom „skravlende"
. . for at bede om lidt i Gudsnavn. Blich.
(1920).XXVI.10. MDL. Feilb. jf.: (ur-

fuglenes leg) begynder i Dagningen, paa
den Tid da Nattens Mørke mærkes at vige
for Lyset, og som mere bestemt efter en
Jydsk Mundart kaldes Pladsningen. 5/ic^.
(1920).XVL151.
Pias-regn, en. se Plaskregn.
Plaster, et. ['plasdar] Høysg.AG.41.

flt. plastre ell. (nu l.br.) plastere (LTid.1735.
534. Tychsen.A.II.567. jf.VSO.) ell. f pla-

ster (LTid.1724.726). (ænyd. d. s. (og plo-
sterj, ceda. piastær (Harp. Kr.21.35 o/l.), sv.

plaster, sen. oldn. plastr, mnt. plaster, osax.

piastar, hiy. pflaster, eng. plaster; fra mlat.

plastrum, lat. emplastrum, gr. émplastron,
til gr. emplåssein, forme (en masse) i ell.

paa noget (jf. plastisk^)

1) en som lægemiddel anvendt, til

paasmøring egnet (ved alm. temperatur
temmelig fast, ved svag opvarmning klæbrig)
dejgagtig masse (fedtstof, harpiks, voks,

10 beg olgn. med tilsætning af forsk, læaemid-
ler); uden for fagl. spr. især om (et afskaa^-
ret stykke) stof, lærred, skind olgn., som
besmøres ell. (fabriksmæssigt) præpare-
res med en lægemiddelmasse og fast-
klæbes til huden. Esaias sagde, at de skul-
de tage en Klump af Figen og gjøre den
til et Plaster (1931: lægge den som Pla-
ster^ paa hans By\å.E8.38.21. (tag) Hampe-
Blaar, og giør et Plaster der sif.HesteL.

20 (1703).B8v. Holb.Jep.II.3. *trende mindre
Plastre og et stort,

|
Med Gummiolie og

Basib'cumsalve | Paa alle Kanter dygtig
oversmurt,

|
Han (o: lægen) lægger paa

ham. PalM.Dandserinden.(1833).73. Kierk.

VI.280. Næringsbeviis som Barber giver
Ret til at . . paalægge FlsLstre.Lov^Vil861.

§2. Panum.513. engelsk, forgyldt,
navnløst plaster, se u. engelsk (n.3),

forgylde (2.i), navnløs (2.i). jf. Plaster-
M smører, -stryger: smøre ell. (nu 1. br.)

stryge et plaster, tilberede et plaster ved
at smøre massen ud paa en klud olgn. Moth.
P97. stryge Plaster (o: masse) paa. F/SO.
D&E.

II
ordspr. (nu 1. br.). Der skal stort

Plaster til viid Skramme. F/SO.

2) billedl., om hvad der øver en vis
(gavnlig) virkning, raader bod paa
en mangel olgn. y/". Maveplaster 2.i: Mel-
grød er et godt Plaster for Maven. Mau.

40 5957.
li

især om hvad der fremkalder en
aandelig virkning, nu spec. : hvad der lindrer,

bøder paa en lidt skuffelse, modgang olgn.

Denne Tale ledsagede Baronen med et

Smil, hvilket var ligesom et Plaster paa
min ^vcLQTtQ.Prahl.AH.I.123. berede et

Plaster, hvormed Statens Saar kan læges.
PAHeib.US.508. det Eneste der kan trø-

ste Fruentimmer i Kjærlighedssorg . . er
smukke Klæder . . det vilde være (passen-

50 de) om De lagde et Plaster paa Hjertesaaret.
PalM.IL.II.186. han fik sin afsked — og
en orden som plaster paa saaret

i

3) om hvad der i udseende ell.beskaf-
fenhed minder om et plaster (1). 3.1)

(foræld.) J«; d. s. s. Kugleplaster. MR.1824.6.
SaUXIX.230. 3.2) paaklistret seddel.

\\

(jærnb.) mærke med navnet paa den station,

hvortil gods sendes. JernbaneL.62. Pol.^^/x^

1907.6.
II ^ (hvid ell. sort) papirslap, der

60 klistres over det af kuglen frembragte hul i

en skydeskive. Skyderegl.36. 3.3) (jarg.) om
(hurtigt nedsmurt) maleri. OMads.Lysets
Børn.(1897).32. TomKrist.EA.231. 3.4) (jf.

Maveplaster 2.2; især spøg. ell. jarg.) om
(mærke af) slag, skud (ladning), der
rammer. Drengen . . kravler afsted mel-

XVI. Rentrykt "/s 1935 62
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lem Kartoffeltoppene for at give Naboens
Høns et „Plaster** med sin Slangebøsse.

AKrarupNiehen. EnHvalfangerfærd. (1921).
122. II

(jf.bet.2) overf., om voldsom ord-

strøm, som man retter til en (overvælder,

søger at overbevise en med); „skylle"; „sal-

ve"; „salut", jeg (gik) lige op til Redak-
tøren (og) gav ham et Plaster om, at det
var forbudt, at vi maatte ikke have Aviser
paa (^s^ra^e-^Anstalten og det hele. KLars.
Udv.Skrifter.II.(1921).250.
Plaster-, i ssgr. især af Plaster 1;

sadledes ogs. (foruden de ndf. anførte) Pla-

ster-daase, -dejg, -masse, -æske of,. -bil-
le, en. (zool.) navn paa insekter af fami-
lien Caniharidæ (hvortil bl. a. spansk flue),

der afgiver et til plaster anvendt blæretræk-

kende stof. Cuvier.Dyrhist.11.201. JBøvP.I.

418. -bræt, et. (apot.) bræt, hvorpaa pla-

stermassen rulles for at blive jævn og glat.

VSO. -dng:, en. (jf. -klnå; nu næppe br.)

større stykke lærred, hvorpaa plaster smøres.

vAph.(1759). VSO. MO.
plasterere, v. [plasda're'ra] -ede. (til

Plaster; især dagl., spøg.) plastre (paa),
i alm. m. bibet. af utilstrækkelighed, en stor

Byld i Enden, som jeg daglig plastererer.
KnudRasm.G.440. \\ til Plaster 2. naar Uhel-
det nu har været (o: at man har forført
en hæderlig pige) . . saa maa man skam
ogsaa finde sig i at gaa til Præsten og
faa plastereret paa Gebrækligheden med
KirKens Yelsignelse. AGnudizm.G.165. at

tage af den offentlige Kasse til at plaste-
rere paa Forholdene med. Retsstats-Bladet.
^^Isl926.7.sp.4.

Plaster-klud, en. (apot; 1. br.) min-
dre stykke lærred (klud), hvorpaa plaster-

masse udsmøres; ogs. om en af en plasterdug
afskaaren klud. VSO. -kugle, en. [3.i]

(foræld.) ^ kugle, indlagt i ( kugle)plaster.
MilTeknO. S&B. -smerer, en. (jf. -stry-

ger 1) spøg. ell. nedsæt, betegnelse for en læge
ell. (nu) en farmaceut (apoteker) ell. (soldat.)

en (militær) sygeplejer. Heib.Poet.VII.32.
Brandes.1.46. „det er Henrichsen, ogsaa
kaldet lille Henrich, Provisor paa Apothe-
ket" .. „Frem med sig, lille Plastersmører I"

CMøllNE.15. KLars.Soldatspr.l3. -stry-

8
er, en. (nu næppe br.) 1) d. s. s. -smører,
et maa have været en daarlig Karl (der

forsømte at forsvare) Damerne . . Men det
er sandt, det var jo en Doctor, Plaster-
strygerne høre ikke til Combattanternes
Række. CBemh.NF.IV.40. 2) redskab, hvor-
med plastermassen bredes (smøres) ud over
plasterdugen. VSO. MO.
Plastik, en. Jpla'sdi^] (fra /"r. plasti-

que, a/"^nplastiké, egl. fem. af adj. plasti-
kos, se plastisk; især æstet.) 1) fremstil-
ling af noget i tredimensional form (i

volumen), som legemlig masse og form.
Naturen (har med) en vis Plastique eller
Billed-skabende Kraft (dannet) disse . . Pro-
ducter (o: forsteninger). LTid.1744.471.

jj

(med.) om plastisk (1) operation. Chir.(1845).

11.303. j/. Nerveplastik. Sal.XIII.285.

||
især om kunstnerisk fremstilling: formen-

ae kunst (jf. Læderplastik ofl.), fortrins-

vis om billedhuggerkunst (skulptur) ell.

(jf. plastisk 2) spec. om den kunst at for-
me figurer af en blød (plastisk) masse;
ogs. om det herved fremkomne resultat, især
m. bibet. af (statueagtig) skønhed, fylde, kraft
olgn. Funke. ( 1801 ).ni. 338. Forskellen

10 mellem Plastik (Fremstilling i Volumen)
og Maleri (Fremstilling paa en Flade).
JLange.BM.1.9. den glansfulde Bovnen i

et Haar, Plastiken i en Hals, Bølgesvajet
i en Nakke. /SMtc/i.r.i^6. Afstøbninger af

(Frihedsstøttens) Plastik. KunstmusA.1926.
174. 2) (evne til, færdighed i) udfø-
relse af harmoniske, smukke legems-
bevægelser, indtagelse af tvangfri,
sikker holdning, efter gældende skønheds-

20 begreber, til dels ogs.: i stillinger, der
minder ombilledhuggerkunstens frem-
bringelser. Balletten . . udvikler Sansen
for den rene Plastik hos alle de Yngre,
de høre nu til Skuespillet eller Operaen.
FruHeib.EtLiv.1.171. Opvisning i Plastik.

ORung.F.8. 3) overf. brug af bet. 1, især
om (evne til at skabe) en i ord formet (lit-

terær) fremstilling, der fremtræder
(som et billede) med rumligt virkelig-

30 hedspræg, med levende anskuelighed
(m. h. t. former og linier; spec. mods. den sær-
ligt maleriske, koloristiske fremstilling). Johs
Steenstr.IID.360. Billeder og Sammenlig-
ninger . . kan anvendes til ogsaa at give
videnskabelige Beskrivelser Anskuelighed
og Plastik. Steensby. Geogr.45. Den lille

Verden, (Holberg) skildrede, laa frit be-
straalet fra alle Sider i hans Sind. Deraf
dens Plastik. Roos.HK.203. plastisk,

40 adj. ['plasdis^] (ligesom ty. plastisch efter

fr. plastique, fra gr. plastikos, til plåssein,

danne, forme; jf. Plaster) 1) ('CP ell. fagl.,

især æstet.) i al alm.: som hører til pla-
stik.

II (jf.u. Plastik 1 ovfsp. 979^^; med.:)
Plastisk Operation tilstræber at er-

statte en manglende Legemsdel ved le-

vende Væv, som er taget andetsteds fra,

og som bringes til at hele ind paa det
ønskede Sted. Panum.313. || især m. h. t.

50 kunstneriske forhold, spec. billedhuggerkunst:

som hører til, svarer til, er præget af
plastik, dennes form, linier, skønhed,
fylde, kraft (bl. a. i modsætn. til kolori-

stisk, malerisk^; spec: som i skønhed,
afrundethed olgn. minder om en bil-

ledhuggers kunstværk, en statue; af-
sluttet, fuldendt i form. Leth.(1800),
215. en Sphinx, hvis Overdeel er at skue
som en deilig Jomfru, en plastisk Skjøn-

60 hed, men hvis Nederdeel er et Naturuhyre.
Mart.Dogm.163. Rodins plastiske Tanker.
EHannover.NA.267. Stilart.327.

|| (jf. Pla-
stik 2) m. h. t. en persons (skuespillers, dan-
sers) bevægelse ell. holdning, især i (ope-

raen) kan Sansen for det Plastiske ikke
undværes, thi det plastiske Talent træder
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ofte her istedenfor det dramatiske. Fru
Eeih.EtLivJ.171. han drapperede sig med
sin Kappe paa de forskjelligste Maader,
(men) standsede i sine plastiske Øvelser.
Chievitz.FO.99. \\ (jf. Plastik 3; m. h. t. lit-

terær fremstilling olgn. det egenlige Epos,
hvori Alt er objectivt eller plastisk. I/eife.

Pro8.III.209. Det franske Sprog vil jeg
kalde plastisk, det ligesom nærmer sig til

Billedhuggerkunsten, hvor Alt er bestemt,
klart og afrundet, men vort Modersmaal
har en Farverigdom, en Afvexling i Ud-
tryk, der betegne de forskjellige Stem-
ninger. HCAnd.SS.I.Suppl.55. Holberg har
om den Stundesløse et af de plastiske Ud-
tryk . . der uden anden Illustration vir-

ker som et Billede. Vielgeschrey er, si-

ger han, omspændt af Forretninger. FiZ^
And.HB.44. 2) (fagl.) om stof, masse: (paa
grund af finkomethed, blødhed, sejghed) eg-

net til at formes (spec.ved modelering);
let at forme, visse Legemers plastiske

Kraft. LTid.1755.186. Ved Haandens Var-
me bliver (voks) blødt og plastisk. P^crrw
Dan.(1933).142. plastisk ler, finkornet

ler, anvendt ved modelering, til cement olgn.

LandmB.1.55. Us8.DanmGeoU147. pla-
stisktræ, træmasse, anvendt til udfyldning
af huller i træ. FagOSnedk. Jf. plastisk
tætning, tætning (afskib ell. skibsdele) med
et plastisk materiale. Wolfh.MarO.276. || m.
videre anv., spec. (zool.) om (laverestaaende)
dyr: som undergaar omdannelse af legems-

form, ændring i fremtoningspræg efter de

ydre kaar. NaturensY.1919.B65. WesenbL.
Ins.28. jf.: Egne, der har en sælsom for-

tryllende Magt, saa at plastiske Karakte-
rer, naar de kommer dertil, meget hur-
tigt bliver komplet anderledes end før.

FoUV7l927.15.sp.4.
plastre, v. ['plasdra] -ede. vbs. (især

1.) -ing (Skyderegl.156. AStrøm.0.131).
{æ'nyd. d. s.; jf. ty. pflastern; af Plaster;

sml. plasterere samt be-, for-, overplastre)

1) (især dagl., ofte spøg., nedsæt.) til Pla-

ster 1: anbringe, lægge plaster paa
noget (en finger, et saar olgn.); ogs.: (paa
en dilettantisk maade forsøge at) kurere
(paa) noget (v. hj. af plaster); især m. obj.

ell.præp.pasL. Moth.P97. Barberen havde
slet Intet andet ved Haanden end— Hefte-
plaster, og plastrede selv.Hrz.Breve.2. (sol-

datens) Sabelhug, som de andre Borgere
maa betale for at faa plastrede sammen.
Bøgh.DD.1869.35. Dr. H. har en særlig
Taske parat med alt, hvad der er nødven-
digt til en foreløbig Forbinding, og han
plastrer straks enhver, der faar en eller

anden Skavank. PoZ.V8iP57.5.sp.6. han gaar
og plastrer paa sit syge ben \

Feilb. 2)

(især dagl., spøg., nedsæt.) billedl. anv. af
oet. 1, svarende til Plaster 2. jf. Beg-, Mund-
plaster: *I plastre Munden, kun for Ørets
Skyld. Orundtv.PS.il. 505. || især: lindre,

bøde paa en skuffelse, modgang olgn. med-
giftens klækkelige forhøjelse skal plastre

L

skTet.VVed.Moliére.(1929).226. der plastres

bare paa Tilstanden med Understøttelser.
KKmcolaisen. AndersenNexø. (1919). 61. 3)
svarende til Plaster 3. 3.1) (foræld.) ^for-
syne (en kugle) med plaster (3.i). en
plastret Paskugle. Mi2.i8^<2. i.?/. 3.2) fæ-
ste, klistre plaster (3.2) paa noget.

\\

(jærnb.) m. h. t. mærkesedler paa gods. Bane-
ékspeditionens Plastring af Godset. PoZ.

10 ^^/iil907.6. den kuffert er ikke rigtigt

plastret
1 || ^ om markør: ved tilklistring

olgn. dække det af kuglen frembragte hul

i en skydeskive. Skyderegl.27. 34.156. 3.3)

(jf. Plaster S.s; 1. br. i alm. spr.) smøre,
klistre noget paa noget andet, især (ned-
sæt.): paa en overdreven, klodset ell. ufor-
staaende maade olgn. Lilleper . . har sam-
let alle de sorte Sko . . Dem alle har
han med yndig Omhu plastret hvide med

20 (zinkhvidt). ThitJens.(BerlTid.''*U1934.Sønd.
8.sp.2). Feilb. jf.: hende kan man da og-
saa plastre op ad en Væg med hendes
eget Skidt. ChrEngelst.Jeghusker—.(1918).
169. jf. bet. 2: De kommunale Myndighe-
der plastrer her og der nogle smukke
Havebyer hen over Bolignøden. Jør^. Z7^.

56. 3.4) (især spøg. ell. jarg.) give et (or-
dentligt) plaster (3.4); m. h. t. skud (lad-

ning): En dansk Søgut (udmærkede sig)y

30 idet han med een Fregat og en Brig saa-

ledes plastrede sex tripolitanske, at de
maatte sætte alle deres sønderrevne Klude
til for at undkomme. PZicA. -MT. ^5. (det

er) en ulige større Fornøjelse at nedlæg-
ge Vildtet med Riffel frem for at plastre

det ned med BRg\.yigMøll.EJ.57.
h Plat, subst. (i bet. 3: et^. [platZ] {sub-

stantivering af III. plat; jf. II. Plat; næsten
kun anv. uden art.) 1) til III. plat l.i. 1.1)

40 (snedk.) flad (høvlet) kant paa en (træ)'

liste. FagOSnedk.(u.P\9Xienst2ii). \.2) (mods.

I. Krone 5.4^ den side af en mønt, der
ikke er billedsiden, ikke bærer en
krone ell. kun en mindre fremtrædende
krone; især i udtr. slaa (ell. spilleø plat
og ^o^s. eller. PalM.IL.II.766. Ooldschm.
Yin.161. TroelsL.XIII.165) krone (om
noget), 07. nt. wunnen (forside) oder platt

oft., ved afgørelse v. hj. af billeder, mønter
Sfiolgn., se Mensing.Wb.IIL 331. 1047) afgøre

noget ved at kaste (lod) med en mønt (idet

den ene deltager holder paa „krone", den
anden paa „plat"), skal vi slaae Plat og
Krone om paa hvad Tid Onkel Martin
kommer? Brz.ZTJ.^iO. Billardstue. For-
skjellige Gjæster sidde ved smaae Borde.
Nogle spille Plat og Krone, Andre gjette

paa dealer. Oversk.1.72. Chievitz.NF.50.
Bogan.L29. 2) ^ til IIL plat l.i: det for

-

60 hold at have (ligge, sejle med) plat
vind; i forb. som bære, holde af til

plat oZ^'n. SøLex.(1808). StBille.Oal.L76(se

II. bære 9.i;. Bardenfl.Søm.I.175.II.53. 3)

{jf.
nt. platt i sa. bet.; l.br.) til IH. plat 2.2:

dialekt ; især: plattysk. Westfalerdialek-
ten er ikke nem at forstaa, men Navnet Em-

62"
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merich — Emerik hedder det . . paa Plat—
jævner alle Vanskeligheder for mig. Jørg.

MNS.48. *Der er et Liv ved Dag og Nat
|

i (Flensborgs) snævre Slipper; |
bredt run-

ger et gemytligt Plat,
|
når Skipper pra-

jer Skipper. Rørd. GK.65. VilhAnd.S.SL

II. Plat, suhst. [plsid] {dannet til Plat-

tenslager(i); jf. I. Placle S;jarg.) platien-
slageri (2); „plader"; i udtr. som leve
af plat, slaa plat olgn. Paa de store

Hoteller gjorde den elegante Mand fine

Bekendtskaber, som han meget hurtigt

udnyttede paa det groveste, idet han slog

Plat over en lav Sko. DagNyh}li\1921.5.
sp.5. Levet i 2 Aar af Plat. NatTid.y61926.
M.2.sp.6. PoU^U1931.5.spA,

III. plat, adj. [pla^i] Bøysg.AG.68. (ænyd.

d. s., glda. d. s. (adv.); fra mnt. plat, J/*. hty.

platt, fr. plat, ital. piatto; vistnok af gr.

piatys, flad (se flad;; jf. I-IL Plat, Platan,

Plateau, Platmenage, I. Platte, II. platte.

Platting, I-IL Plet, IV. plette, Plæde)
1) som udtr. for overfladebeska/fenhed, stil-

ling, retning olgn. l.l) („T)a.g\. Tale". MO.;
nu især dial.) i al atm.: uden (betydelige)

ophøjninger ell. fordybninger ; flad; jævn;
om tag olgn.: vandret; ogs. (m. en vis ned-

sæt.bet): (ligesom) afstumpet ell. sam-
menklemt (klemt flad), (i frugten) sidiåer

platte, trinde smaa Kierner udi een haard
Skalle. Pflug.DP.491. *da mod Hustru,
Børn han sig . . vender, | . . for Hover
han seer Hænder,

|
For Haar den platte

(o: glatte, bare) Kud. Holb.Metam.90. en
Kirke . . med plat Tag. EPont.MenJI.412.
*Min platte Næse. Oehl.ND.240. (han) svor
en brandgul Ed paa, at han . . skulde slaa

den anden saa plat som en Toskilling.
Aakj.PA.59. (automobilerne var) flotte (men)
en Smule platte i FoTpartietJ VJens.K.28.
Feilb.

il
om fod (jf. Platfod j. de (heste)

som haver et plat og bret Been, ere dof-
ne. EesteL. (1 703).A2 v. Høyen. Breve. 104.
hendes Fødder (blev) bestandig plattere
under de evige Vandringer med Mad.
nSchmidt.MD.80. ErlKristSt.5.

\\ (jf. plat-

blank, -jærn 2, -kugle, -læder; garv.) m.h.t.

læder: støde plat, glatte med platjærn
olgn. JFBergs.G.438. OpfB}V1.418. jf.:
Platstødning. TareL.^ 780. || om land-

strækning, spec. (tidligere) i forb. det platte
land, det flade, aabne land (uden bjerge,

byer olgn.). Deres første Streiffen var dog
ikke uden paa det platte Land, men om-
sider angrebe de ogsaa Stæderne. Holb.
DH.I.26. Biergelide i Aarhuus Stift, som
tiener de Seylende til bestik, (er) af en
anseelig Høyde, mod det platte Land.
EPont.Atlas.I.390. vor jævne platte Jord.
Ing.P0.II.223. nøgne, platte Bredder og
magre, sandede Jorder omgiver (Arresø).
Rist.FT.172. Feilb.

\\ f plat kort, d.s.s.

Platkort. OeconT. V.42. Bugge.A8tr.296. Seile
efter et plat Kaart. Afsætte Bestikket i

Kaartet ved Cours og Distance, ^ar&oe.
MarO.353. U som adv. under Tindingerne

er (haaret) plat afskaaren. HCLund.Samler.
I.(1803).47. *(de) gamle Volde med Møl-
ler og Træer . . |

skal nu jevnes plat med
(o: i plan med) det flade Land. Kaalund.
321. (æblet er) afstumpet kegleformet, no-

fet plat afrundet mod Stilken. CMatthies.
W.1.52. især i forb. som falde, kaste

(sig), ligge, lægge (sig), sidde, sætte
(sig) plat (ned) paa gulvet, jorden oZ^fn.,

10 spec. om person, m. forestilling om udstrakt,

hvilende, henslængt, næsegrus stilling, helt nede
paa jorden, gulvet olgn., ogs. (jf. bet. 1.2 og 3.2;

til dels m. tilknytning til III. plattej m. bet. af
voldsomhed, pludselighed i bevægelsen (faldet).

Lieutenanten lod ham . . gribe, og lægge
plat need paa sin Mave i Baaden. CPRo-
the.JN.276. Hun gav mig saadant et Puf,
at jeg faldt plat need paa mit Ansigt. Pa-
mela.1.435. ligge plat paa Gulvet saa lang

20 som hun YSiT.BiehLCerv.LF.II.231. (man)
lader Linned ligge under Sneen, dog saa-
ledes, at det ikke ligger plat paa Jorden,
men holdes af lange Stokke noget oppe
åerfTSL.Huusholdn.(1799).III.119. jeg mær-
kede pludselig, at jeg krøb plat nede paa
JoTåen.Blich.(1920).XXX.197. Den tolv-

aarige Niels viste sig . . Han satte sig plat
ned paa en Stol og betragtede den Frem-
mede. JafcZnw.F.55. AndNx.PE.III.l. Fol-

30 kene ved Kanonerne lægger sig plat ned
paa Dækket.Scheller.MarO. den store Blad-
plade svømmer plat paa Vandspejlet. Fol-
keskolen.l925.51.sp.l. OrdbS.(Fyn). i.2) (især

fagl. ell. dial.) som har retning lige (vin-
kelret) paa ell. imod noget.

|j jf. Platlys:
de generende Glanslys (paa billeder) paa
Yægge vis-å-vis Vinduer („plat" Lys).
VortHj.IV2.42.

\\ som adv. Mægtige Vind-
pust . . kasted sig plat imod Ruder . .

40 med et Slag som en Bølges. JPJac.1.191.
MylErich.NS.122. jf. bet. 2.i: det tør jeg
sige ham lige plat op i øjnene.OrdbS.(Fyn).

II
især (^) i udtr. for (sejlads med)

vindretning ret agter ind, i udtr. som
en plat lenser (II), vind (Sal.III.924.
BerlTid.'Va934.Aft.l.sp.5), plat sejlads
(SøLex.(1808).129. StBille.Gal.1.77. Sal.II.

1058. jf. Platsejlads^, sejle plat olgn.,

(sejle) plat for vejret, for vinden,
50 for de (ell. f di. Rbding.YII.Anhang.64)
vind (Sal.VI.840. jf. fordevind j ofl. plat

gaaende Skibe. Slange.ChrlV. 322. SøLex.
(1808).129. HBDhlp.L118. Vinden er vest
sydvest iaften, bliver den staaende, har
vi den plat i Halen paa os. Etlar.SB.427.
Scheller.MarO. ogs. ('have vinden ell. sejle

olgn.) plat for de gat, f for di gat (Éd-
ding.VILAnhang.64) {jf. Gat 3; efter holl.

ell. fris., jf. holl. plat voor't gat (smst. VIII.
60 95), fris. (Sild) plat faar gat (BoyPMoller.

SdUringUurterbok.(1916).200)) med vinden
lige paa agterspejlet. Vi ere nu snart ved
Kanalen . . plat for de gat med alle Læsejl
til. Cit.1838. (NBøgh.JAJerichau. (1884 ). 62).

A Wilde. Fra Sø og Land. (1891). 56. Pol.^Vi

1925.3.sp.2. Sydfynskes.185. OrdbS.(bornh.).
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2) overf., om person(8 adfærd, tænkemaade,
ytrmg olgn.). 2.1) f^Ordet bruges ikke
gierne i Skriftsproget." VSO. ; nu sj.) om
ytring olgn.: som ikke fremtræder med om-
svøb ell. udsmykning, men paa en ligefrem,

klar, let forstaaelig, utilsløret maade; lige-

frem; enkel; let forstaaelig; klar; ty-

delig; utilsløret. *den mig en Vest fra-

tager,
I
Kand give den igien, om det ham

saa behager, | Det finder jeg er sandt, lo

ja gandske reent og plat. Éolb. Paars. 71.

Kongen for ikke at støde Grosførsten for

Hovedet med et alt for platt Afslag, skik-

kede Gesantere til Moscovien. m. Dfi"./.

810. Wess.264. *Hans Fader var en Mand,
hans Moder var en Kone,

| Den Sag er
plat. Bagges.1.232. *Hr. Ivars Ord var plat

og tørt;
I
Dog Afskedstanken har ham

rørt. Ing.DM.96. \\ som adv.: plat ell. (jf.
bet. 3.2j plat ud, især ved udtr. for afvis- 20

ning, nægtelse olgn. Hånd siger sin me-
ning plat ud. Moth.P98. *I Førstningen
var Jørgen ikke vant,

|
At man for Uret

ham beskyldte;
| Og sagde plat, at det

var ikke ssindt.Wess.134. jeg begik den
grusomme Uhøflighed, at sige piatud —
liey.Ew.(1914).IV.330. Er det den Dan-
ske Digters Alvor at behage? I Alminde-
lighed skriver han saa plat og forstaaeligt,

at enhver kan tage og føle paa, hvad han 30

mener.Storm.(I{ahb.LB.I.468). *Prins Rec-
cared har stridt af al sin Magt | Forat
bevise hans Uskyldighed,

|
Men afslog plat

at hjælpe ham til Flug,t Recke.KL.81. 2.2)

som har de for den primitive, uslebne almues-
mand(s væsen, tale) karakteristiske egenskaber;
almueagtig; dialektpræget; bondsk.
Glarmester-Ane taler som forhenværende
Omstrejferske en blandet plat Dialekt.
Bøgh.1.52. Feilb. jf. ssgr. som plat-dansk, 40

-tysk, sjældnere fx.: kassubisk (kan) man
næsten . . kalde „plat-polsk". Tilsk.1931.

1.213.
II

især (nedsæt.): som røber ell. vid-

ner om mangel paa finhed (i væsen, tanke,

tale), paa kultur, smag, hensynsfuldhed olgn.;

lav; uædel; plump; vulgær; (tidligere)

ogs.: uhøflig; ugalant, platte og pøbel-
agtige Skrivter, hvis Læsning fordærver
Smagen. Bagges.NK.123. en raae, udannet
og plat Personage. Blich.(1920).XIIL126. 50

en af de platteste Repliker, som nogen-
sinde ere hørte paa et Theater. Heib.Pros.
VI.85. Har Greven ikke dandset med
dine Frøkener? Det var plat af ham. Gylb.
III.138. VSO. dette Emne kan (let) glide
ned i det Forslidte og Platte (Brandes.DD.
201: YulgRTitet). BrandesJL36. de platte

Ord stødte ham. OlesenLøkk.NE.IIl.220.
2.3) {fra holl. plat; dial.) listig; snedig.
MDL. Feilb. Dernæst beskylder han Jør- 60

gen Christian for at være plat og snedig,
saa man skal vogte sig for ham. Rosen-
krantz.MV.163.

3) som udtr. for ubetingethed, uindskræn-
ket gyldighed. 3.1) som adj.: absolut; fuld-
kommen; fuldstændig; ubetinget; ren;

total, det var ren plat aften; jeg var en
plat dreng. OrdbS.(Sjæll.). jf. bet. l.i samt
afstumpe(t) 2.2: Af Manglen paa . . Tro
udsprang . . først Sorg og Lede, saa plat
^igegylQigheå. Jørg. VF. 104. || i rigsspr.

(nu 1. br.) næsten kun i udtr. (det er) en
plat umulighed (jf. plat umuligt m. 6ef.

8.2;. Schytte.lR.V.6. Cit.l875.(HCAnd.SL.
217). RSchmidt.BH.50. 3.2) (jf. platter-

dings; „Nu forældet.** Levin; i rigsspr. nu
1. br., især arkais., gldgs. ell. spøg.) som adv.

:

plat ell. plat ud, fuldstændigt; aldeles;
absolut; ganske; rent (ud); totalt;lige-
frem. (især i udtr. m. en vis negativ bet.

(tilintetgørelse, forkastelse olgn.), spec. i næg-
tende forb.). *Nu rinder op saa klar | Den
Sol (som)

I
Saa plat formørket var (o : om

Jesu opstandelse). SalmHj.239.1. *Dog plat
uværdig hånd ej tærer Kongens \Lost.Rolb.

Paars.281. Jeres Leve-Maade staar mig
plat ud intet an. KomGrønneg.111.21. *Alt

|

Gaaer her i Verden plat naturligt til. Oehl.

F.234. Ærlighed er plat forsvunden, Dyd
. . traadt under YQMeT\Blich.(1920).YII.
28. *al min Bøn og Faste | Var piatud
omsojist.Winth.HF.131. den Fredsforstyr-
rere . . som plat vil lægge os øde. JPJac.
1.42. (han havde kun) gjort noget, der
forekom ham plat selvfølgeligt. -oer^sfe^f.

A.93. især (jf. bet. 3.1j i /"or6. plat umu-
lig(t). den samme Handling, som man
tilforn havde holdt saa let . . blev nu .

.

anseet for at være plat umuelig. JiSwe^c?.

III. 360. Hauch. DV. 1. 74. Pont. FL. 89.

Feilb. OrdbS.(Sjæll.).
||

(nu næppe br.) i

forb.plsit aldeles (Slange.ChrIV.914.1278)
ell. plat og aldeles. Gram.(KSelskSkr.
IV.8). St Laurentii (kirke), hvilken Roes-
kildes Indvaanere skal Aar 1537, have
plat og aldeles lagt øde.LTid.1731.564.
Kraft.VF.273.

IV. plat, præt. til HL platte (ell. pluttej.

plat-, i ssgr. især af HI. plat l.i (i fiere

tilfælde svarende til nu alm. ssgr. m. flad-;

se Plat-bor, -fisk 1, -jærn 1, -lak, -mølleri,

-næse(t)^.

Platan, en. [pla'ta-'w] fit. -er. {fra lat.

platanus, ^r. plåtanos; til gr. piatys, flad
(se lll. plat^; navnet skyldes de brede blade)

Sf navn paa slægt af (især i Middelhavs-
egnene og Amerika hjemmehørende) træer
med store, haandlappede blade (af no-
gen ydre lighed med løn; jf. H. Løn slutn.

samt Platanløn^, Platanus L. Funke.(1801).
11.175. *Som Leda læner du dig til Pla-
tanen . .

I
Og lokket af Din Skjønhed

kommer SysLneii.Aarestr.SS. 11.219. HC
And.VI.106. HavebrL.UI.233. Platan-
Ian, en. ^ (1. br.) ær, Acer pseudoplata-
nus. Sal.I.351. Clio.Jan.l925.38.sp.l. -træ,
et. 1) ^ fi. s. s. Platan. Hrz.XI.184. 2) ved

af platan. VareL.^778.
plat-benet, adj. (sj. i rigsspr.) 1) d.s.s.

-fodetl. OrdbS.(Falster). 2) (overf.) d.s.s.

-fodet 2. Berliner Tageblatt. Nej, det er

mig for plsithenet.KLars.GV.36. -blank.
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adj. (jf. -\ærn 2, -læder; garv.) om læder:

som ér glattet og ikke har kunstig (kruset)

narv (mods. krusblank;. JFBergs.GAél.
-bor, et. d. s. s. Fladbor (jf. lige syl

u. V. lige 3.2;. Wagn.Tekn.504. FagOSnedk.
-dansk, adj. {efter ty. plattdånisch; jf.

III. plat 2.2 og -tysk; 1. br.) anv. (især som
subst.) om det (sønder)jydske folkemaal (ell.

(sj.) om andre danske folkemaal). Heib.Pros.

Skomageren. (1832). 158. 2) m. videre anv.

2.1) {efter holl. platvoet, jf. holl. platvoeten,
løbe (smaat) frem og tilbage) ^ eftermid-
dagsvagt fra kl. 12 ell. 4 til 8 (der anses

for den mageligste vagt). VSO. Harboe.MarO.
453. Scheller.MarO. KuskJens.Søm.369. \\

i sa. bet. Platfod(s)-vagt (TeknMarO. Knua
And.(BerlTid.^Vnl925.Aft.Till.4.sp.2)). 2.2)

t om en kvadrattalstavle. Den saa kaldede
X.390. Undervisning og Prædiken paa 10 Plat-Fod eller Qvadrat-Tabelle. LTid.1745.

Platdansk.fljem ogSkole.1928.58. Tilsk.1935.

1.359.
II

(sj., arkais.) om jævnt, almindeligt

dansk (rigssprog). Gjel.KR.77.
Platdemenag^e, en. se Platmenage.
Plateau, et. [pla'to] best. f. -et L-'to-'a<]

flt. -er [-'to'arl ell. (nu næppe br.) m. fr.

form: plateauK (Adr.^y2l762.sp.l0). {fra fr.

plateau; afl. af fr. plat, flad (se III. platj)

1) (jf. Platmenage; nu 1. br.) flad bord-

750. -fodet, adj. (cew^/d. platfod(et); ^7.
-benet, -saalet og fladfodet) 1) især om
menneske: som har platfod (l.i). Moth.P98.
MR.1836.131. Panum.513. om tilsvarende

fodtøj: J0rg.Liv.VII.66. De med lyst Skind
indlagte Lakstøvler var traadt platfodede.
Kehler.(Fol.^Vsl922.9.8p.l). om (slæbende,

tung) gangart olgn.: denne platfodede Gang
gav hans hele Holdning et ubeskriveligt

opsats (ofte med speilplade) til anbringelse 20 Sving.CJ5em^.i^i''./X46.*Pøblen træderen
af smaa kunstsager olgn.

' " '"
. . , . ^ i^.

, ^^Plateaux til Con-
fect. Adr.^V2l762.sp.lO. JBaden.FrO.II.
DagNyh?ya935.11.sp.2. jf.: et Bronze-
plateau . . hæver sig over Dugen (o:

paa spisebordet).VortHj.IV1.29. 2) (jf I.

Plade 2.2 slutn.. Platform; især geogr.) højt-
liggende flad landstrækning; højslet-
te (geogr. spec: med erosionsdale). JBaden.
FrO. Drachm.!11.16. AchtonFriis.JL.1.77

platfodet B&ns. Brachm.EI.225. \\ om dyr.

1. platfodet (patte)dyr, (zool.; nu næp-
pe br.) (patte)dyr, der er saalegænger. Cu-
vier.Dyrhist.I.106. VSO. 2. (vet.) om hest:

som har plathov (-fod). MøllH.IV.594. 2)

(jf. ovf. sp.987^^^'^^) overf., om aandsevner,
tanker, ytringer olgn.: aandløs; ubegavet;
banal; flad (2.2). trampe med platfodet
Forstand paa Silt.Fol.^y<1902.2.8p.5. Det

fPlat-fil, en. Ø^Za</iZ;sZe^/?Z. „Et Slags 30 almindelige Begreb om „kvindelig Skøn
hed" er forfærdende platfodet for Tiden,
blottet for al Aand, al sund Sans. BerlTid.
^Viil921.Aft.7.sp.l. -fodet-hed, en. (nu
sj. -fod-hed. VoreSygd.IV.232). det at være
platfodet. SaVXIX.235.
Platform, en. ['pladifcor'm] (tidligere

ogs. (skrevet) m. fr. form Plat(t)eforme. Fr
Sneed.L508. JBaden.FrO.). flt. -e ell. (sjæld-

, . „ ^ ^ nere) -er (Bardenft.Søm.lI.102). {gennem ty.

aandelig Energie. SSchack.Physiognomiske 40 plattform, eng. platform fra fr. plateforme.

mindre File, som Laasesmede bruge." VSO
D&H. -fisk, en. {ænyd.d.s. (bet.2); jf.Pise-

de) 1) (nu næppe br.) d. s. s. Fladfisk. vAph.
(1 759). VSO. 2) -f flækket tørfisk ("mocis. Rund-
fisk;. VareL.(1807).II.5. SaWIII.149.
-flad, adj. (jf. -lige; sj.) meget flad(trykt).

Høie, smalle, mod Tindingerne indad-
bøiede platflade Pander, betegne For-
standstørhed. Vankelmod og Mangel paa
aandelig Energie. SSchack.Physiognomiske
Studier.(1858).43. -fod, en. 1) m.h.t. fod-

form. 1.1) (især fagl.) flad fod(form), der

hos visse folketyper er naturlig og hos andre
fremkommer ved (medfødt ell. erhvervet) mis-

dannelse, og som karakteriseres ved, at foden
har mindre hvælvet indre rand (og fodsaal)

end normalt (Pes pianus), ved misdannelse

ofte tillige er noget udaddrejet i forhold
til skinnebenet (Pes valgus). VSO. en fæl
Platfod i en G^loske. Bang. Udv. 109. Pa-
num.513. (jf. -fodet 2) m. bibet. af slæbende,
tung gang: *de raabe

|
Paa Magnus, —

„Magnus har ei Tid." — Saa er
|
Han

kommen, Dvælerenmed døsig Platfod.5a^-
ger.11.100. overf.: (missionærerne) er i vort
Land som en Flok utoede Barbarer, der
med deres Platfødder nedtræder vore
Liljer. Aakj.M.46.

\\ hertil ssgr. som Platfods-
indlæg (Kirurg Instr. 206), -stilling (Arb.
forsikr.l907.BilagI.ll) ofl. || (vet.) d. s. s.

-hov. Grunth.Besl.117. LandbO.II.671. 1.2)

(1. br.) person, der har platfod (l.i). VSO.
man holder (den) feilagtige Hvælving over
Vristen, for en Skjønhed, og kalder dem,
der ikke ere begavede med en saadan —
den simple Folkeklasse — for Platfødder.

egl: flad form (se III. plat og Formj) 1)

jævn flade paa et bjerg olgn. (plateau, ter-

rasse) ell. (nu vist kun; jf. Perron 1 05' 3;

især fagl.) en (som opholdsplads tjenlig) ved
kunst jævnet ell. bygget højere liggende
flade, som del af et bygningsværk (udsigts-

plads øverst paa et taarn, kanenplads paa
et fort olgn.), nu især: opholdsplads foran
ell. bag paa jærnbanevogn (for-, bagperron),

50 afsats paa trappe ell. landgangsbro olgn.

dette Fort havde . . kuns 5 ('/cawonerj paa
Platformene af Træ. Eeiser.III. 30. Bag
(slottet), som ligger paa en Forhøining,
fandt jeg en Plads omtrent som den store

Platform i Bern, med (udsigt) til Biergene.
Bagges.DV.X.416. Jeg stod paa Platfor-

men af et højt Tdi^irn. Blich.(1920).VIII.
166. Platformen af den brede . . Trætrappe.
JPJac.Il.38. Jeg staarpaaWaggonens Plat-

60 form. Nans.M.148. Nathans.MP.315. Plat-

form til en Vro\ék.tør. Scheller.MarO. jf.:
Platformdæk. Kaldes et Dæk, som paa
nogle af de store Skibe haves nedenfor
Banj erdækket, især forude og ved Stor-

masten. Funch.MarO.II.104. Scheller.MarO.

II
bord (1.7) paa mejemaskine. MøllH.V.
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252. 2) (efter eng. (amerikansk) platform,

e^l. om talertribune ved offentlige møder; po-
ht) (grundlag for) politisk forhandling
ell. agitation; offentlig politik; politisk

program. Nogen Partidannelse med en
mere eller mindre fordulgt Forsvarsnihi-
lisme som Platform er der . . næppe no-
gen Udsigt til i Norge.VortLand.yil906.
l.sp.é. BerlTid.''Vil921.Aft.l.8p.l. Sal.^

X1X.235. 10

plat-g^attet , adj. ^ om fartøj: som
har et bredt, skarpt afskaaret agterparti

(gat). Harboe.MarO. SaUXIX,235. -ham-
mer, en. hammer med meget bred og
plan bane (til hamring af bladmetal). OpfB.^
V.231. -hed, en. flt. -er. især til III. plat
2.2: den egenskab ell. det forhold at være plat;

ogs. om plat adfærd ell. især plat udtryk
(ytring), platitude. *Du (o: en modstander
i en polemik) bør ikke Plathed lære | I de 20

Andres Compsigme. Heib. Poet. IX.419. at

tale med simple Folk . . kan virkelig . .

være ganske morsomt en enkelt Gang,
men det maa kun være et Øjeblik, for
Platheden stikker dog snart igjennem.
Ho8tr.SpT.III.12. Komikeren er vissere
paa Bravoraab, naar han gjør en Plathed,
gnider Benene mod hinanden, end naar
han siger en lille Replik med Aand og
Genialitet. HCAnd.I1.156. enhver Vejfa- 30

rende har . . ridset . . en Plathed ind i

Klokkens Malm. Brandes. VI. 306. visen
var fuld af platheder ! -hov, en. (jf.
-fod 1.1; vet.) hov, hvis hornsaal ligger i

samme plan som hovranden. Sal.XIV.399.
-hoved, et. (jf. -hovedet, -søm og Flad-
hoved 2; fagl.) søm med meget stort, fladt

hoved. Moth.P98. SøLex.(1808). AndNx.
DM.I.53. Suenson.B.11.71. Feilb. -hove-
det, adj. (nu næppe i rigsspr.) som har et 40

(oventil) fladt hoved, den store plathove

-

dede hvid Kaal. Flei8cher.HB.56. jf. -ho-
ved: plathovede søm. JJuel.432. \\ om per-
son: skaldet. Feilb.

Platin, et. [pla'ti-'w] (nu sj. (m. sp. form)
Platina. LTid.1759.231. Hallager.200. Opf
B.mi. 232. t Piatine. Moth.P99. vAph.
Chym.II.520). (ligesom ty. platin(a), eng.

platinum (platina), fr. piatine fra sp. pla-
tina, afl. af sp. plata, sølv (egl.: plade, se I. 50

Plade^/ især kem., mine7'al.) et (først af en
spansk videnskabsmand (1735) beskrevet) næ-
sten sølvhvidt, glinsende, kostbart me-
tal (grundstof), der taaler at udsættes for me-
get høj temperatur og kemiske paavirkninger.
Platinet . . kaldes . . formedelst dets . . med
Guldet beslægtede Egenskaber det hvide
Guld, (Aurum 2i\bvim). Brilnnich.M.Wl.
Christ.Kemi.154. jf. : ( Voltaires) Vid . . var
let og kostbart som Platina. jBrandes.Fo/^. 60

11.595. Platin-, i ssgr. (fagl.) fx. Pla-
tin-asbest, -blik, -bronze, -digel, -erts, -far-

vet, -grube, -holdig, -legering, -malm, -sal-

miak, -smykke oft. (se bl. a. SaUXIX.236f.
VareL.^623f.). -billede, et. (jf. -foto-
grafi, -papir; fot.) fotografisk billede (kopi),

i hvis mørke dele der udfældes platin, hvor-
ved billedet bliver meget holdbart og faar
dybe sorte toner. SaU VIII.583. -blond,
adj. (efter eng. platinum blond(e); j/. -hvid)
platin- ell. sølvagtigt blond (især om kunstigt

affarvet haar). Den nye, platinblonde Fru
Lucas. Jac Paludan. UR. 370. platinblondt
Pagehaar. PoWTl934.Sønd.2.sp.4. -foto-
f;raft, et. (fot.) d. s. s. -billede. OpfB.^
11.434. -fyrtoj, et. (foræld.) fyrtøj med

platinsvamp. HinnerupJuv.36. OpfB.^III.
236. -hvid, adj. (jf. -blond;, den lille

Toaarige . . med det lyseste og fineste
Haar .. ganske platinhvidt. .7 FJen«. 1/5.
21 7. -kort, et. T postkort af platinpapir.
PapirL.342. -metal, et. (mineral.) beteg-

nelse for forsk, metaller, der alm. forekom-
mer sammen med platin, naar dette findes i

naturlig tilstand. OpfB.^III.233. -mor,
et. (jf. II. Mor 2.2; kem.) d. s. s. -sort. OpfB.''
III.237. SaUXXV.790. -papir, et. Y
fotografisk papir, anvendt til platinbilleder

(platinkort). PapirL.342. -sort, et. (jf.
-mor; kem.) sort pulver af platin (i meget
findelt form). OpfB.UII.236. -ispejl, et.

(glas)spejl med et overtræk af platin. OpfB.^
11.350. -stvamp, en. (kem.) svampet, po-
røs form af platin, bl. a. anvendt (sammen
med svovlsyre og zink) i (platin)fyrtøj. Hinne-
rup.Juv.102. LWagner.EtSoldaterliv.(1880).
10. OpfB.UV.364.
Platitude, en. [plati'tyQa] flt. -r. (fra

fr. platitude, ajfl. af piåt, flad, plat (se III.

platj; nu sj.) plathed; plat udtryk (yt-
ring); ogs.:banalitet. Oehl.Er.IV.28. Hen-
des Repliker ere utilbørlig overlæssede
med Platituder og Smagløsheder. Heib.
Pros.IV.130. PVJac.Breve.il. KMich.F.lll.
Plat-jak(ke), en, et. (jf I. Juk 2)

^ (af lodretstaaende støtter baaren) juk,

der ligger paa fladen. Funch.MarO.li.66.
-Jærn, et. 1) (j/". sv. plattjårn; nu næppe
br.) d. s. s. Fladjærn. Ve kgl. Laugs-Artikler
til 1730.1.135. VSO. 2) 07- "kugle, -slik-

kert; garv.; nu næppe br.) redskab til at

glatte læder med. JFBergs.G.31.408. -kort,
et. (jf. plat kort u. III. plat l.ij ^ søkort

(nu kun over smaa arealer), paa hvilket jor-

den er fremstillet, som om den var en plan
flade. 8øLex.(1808). OpfB.UI.371. -kug-
le, en. 07. fy. plattstosskugel; garv., nu
næppe br.) d. s. s. -jærn 2. JFBergs.G.31.
-kaiisse, en. (jf. -snit samt Kulisse 4;
sko.) redskab til afpudsning af saalens kant
(ved pløkket fodtøj). skomagerreklame.(1903).
-lak, en ell. et. (nu næppe br.) d.s.s. Flad-
lak. VareL.(1807).I.435. OHMynst.Pharm.
1.446. -lask, en. (jf. II. platte I.2; ^ lask

(II.2), ved hvilken de afskaarne bjælkeender
danner plane skraaflader. Funch.MarO.I.
35. SkibsbygnK.486. -lige, adj. (jf.-flad;

nu næppe br.) flad og lige (lige tyk overalt).

MR.1807.245. -list(ejf, en. (snedk.) flad

liste (til inddeling af vægflader, ogs. med
høvlet fals til pynt olgn.). FagOSnedk. -lod,
et. (foræld.) d. s. s. Laasehylster. SøkrigsA.
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(1752).§805.8th.4. Funch.MarOJ.91. -lys,

et. (fagl.) plat (IILI.2) lys. (maleriet) hæn-
ger paa en Bagvæg og faar om Dagen
baade Platlys og Sidelys. Gal8ch.(Til8k.

1899.131). FortNut.IX.5. -læder, et.

(fagl.) (platblanJd) læder (sværere end over-

læder), anvendt til seletøj og remme. MR.
1818.37. MO. VareL.^780. Feilb. -maling:,
en. (jf. -mølleri; møl.) knusning af kornet

uden findeling af skalten. Hag. VII.378.
Platmenage, en. [pladme'na-Ja, -mø-]

(ogs. m. (omtydet) fr. /orm Platdenienage. [pla-

d(a)me'na*j8, -ma-] PVJac.(Hrz.Breve.96).
Wied.US.I.20. Naihans.IM.43. jf.Meyer.^).

fit. -r. (fra ty. plattmenage, af ty. platt, flad
(se III. plat), og menage i bet.: bordopsats,

platmenage (egl.: husholdning, se Menage;
jf. (ældre) fr. ménagére, platmenage), ri-

meligvis m. tilknytning til ty. plateau, (præ-
senter)bakke, bordopsats (jf. Plateau l), ty.

platte, (præsenter)bakke; formen Plataeme-
nage er omdannet efter fr. plat de menage,
køkkenfad, alm. husholdningsret (suppe med
kød olgn.); se HAPaludan.SM.36) bordop-
sats (i alm. af metal) til et spisebord (jf.
Plateau 1), nu kun: til anbringelse af
peberbøsse, saltkar, sennepskande, ed-
dikeflaske olgn. (jf.Leth.(1800)), der staar

paa ell. i huller i opsatsens vandrette plade.
PAHeib.Sk.I.217. en Porcelains Figur paa
en Platmenage. ro(?e.F.<2P. S&B. KNyrop.
Frankrig.(1915).76. jf. Plat' Menagen (Plat-

Menagen), titel paa et julehæfte (1902 ff.)

med spøgefuldt, satirisk indhold. \\ i sammen-
ligning, med forestilling om noget opstillet,

regelmæssigt arrangeret: I en Skovsø paa
Sydsiden af Fjorden er Glyksborg stillet

op som en Platmenage. jSd'j/t/O^.

Plat-melleri, et. (jf. -maling; møl.)

d. s. 8. Fladmølleri. MøllH.IV.324. Hage.''

880. -naad, en, et. (jf. Fladnaadj ^ flad
sammensyning (søm)paa sejl. Scheller.MarO.
-næse? en. (jf. -næset og Brak-, Flad-
næse; nu næppe br.) flad næse. Ing.EF.
V.87. -næset, adj. (jf. -næse; nu næppe
br.) fladnæset. Moth.P98. Reiser.IV.3.142.
384. jf. VSO.
platonisk, adj. [pla'to'nis^] (jf. gr.

Platonikos, adj. til Platon) som hører til,

er karakteristisk for, stemmer med
den græske filosof Platons skole og
lære. LTid.1739.621. platonisk Statsfuld-
kommenhed er . . chimærisk. FrSneed.I.
241.

II
især (ud fra Platons dialog „Sym-

posion") m. h. t. forhold mellem mand og
kvinde: som svarer til Platons lære om el-

skov (Eros) som en stræben efter det godes
og skønnes idé; uden sanseligt begær;
uden (krav om) kønslig tilfredsstil-
lelse; rent aandeligt bestemt, (især i

forb. som platonisk elsker, forhold, kær-
lighed olgn.). vores Kierlighed har stedse
været saa platonisk, at vi aldrig har strakt
den videre end til en æragtig Beskuelse.
Biehl. DQ.II. 58. Blich. (1920).XXIX. 85.

Mad. Rosing, hvis platoniske Elsker (Rah-

bek) var under alle Livets Omstændighe-
der. VilhAnd.T.17.\\m. videre anv.(ofte iron.),

om interesse olgn., der giver sig udtryk i ord,
men ikke i handling, er uden virkelig varme,
oprigtighed, alvor olgn. til Socialdemokra-
tiet har han desværre ladet sig nøje med
et platonisk Forhola.EHenrich8.MF.11.2 74.
Folkenes Forbund tog sig af (armenierne)
med en varm, men saare platonisk Inter-

10 esse. BerlTid.^Viol921.Aft.l.8p.l.

Plat-platting, en. ^ (tyndere, flad)
platting, der er flettet af 9 garn. SøLex.
(1808). Funch.MarO.1.49. Sal.XIV.404.
-rand, en. ^ bred trækant omkring et

mærs. Funch.MarO.I1.104. -rokke, en.
(nu næppe br.) Jf den til de ægte rokker
hørende skade, Raja batis (hvis krop ikke
har tornet hud). Funke.(1801).1.330. S&B.
•rund, adj. (nu næppe br.) fladt rundet;

20 flad og rund. en platrund Fordybning.
JFBerg8.HK.105.
Plats, en. se Plads.
plat-saalet, adj. (sj.) om fod: som har

en flad saal (hos den platfodede), den as-

syriske Fod er tung og platsaalet. JLange.
BM.I.132. -sejlads, en. [III.I.2] ^ Sø
Lex.(1808). SaVXIX.231. -seletøj, et.

(jf. -læder; nu næppe br.) d. s. s. Bringe-
sele (mods. Kumte-, Stavsele^. MilTeknO.

30 -silke, en. fT, haandarb.) løst tvunden
silke, der ved syningen lægger sig fladt ud
over tøjet; broder(e)8ilke. VareL.^867.
platske, V. se plaske.
Plat-slikkert, en. (jf. -jærn 2, -kug-

le; garv.) et i et stykke træ (haandgreb) ind-

fattet metalblad til at glatte læder med (støde

det plat (III.I.1);. VBøgh.Garveriet.(1896).
173. -snit, et. (sko.) d. s. s. -kulisse.

Lundb.
40 Plats-regn, en. se Plaskregn.

Plat-staf, en. se Plattenstaf. -stem-
pel, et. (nu næppe br.) betegnelse for et

bøssemager-værktøj (stempel). MR.1795.692.
-stødning:, en. (garv.) se u. III. plat l.i.

-søm, et. (fagl) d. s. s. -hoved. S&B.
FagOSnedk.

I. Platte, en. ['pladø] flt. -r. {ænyd.
d. s.; fra mnt. hty. platte, jf. mlat. platta,

plade, fr. plat, fad; sideform til I. Plade;
50 især fagl.) flad (del af en) ting; plade-

( formet ting); saaledes bl. a. om afskaa-
ren græstørv (MDL. Feilb.), den yderste

flade del af et hjulnav (OrdbS.), bundstykke
i en (kirke)klokke (hvori knebelringen er an-
bragt. OrdbS.) ofl. ; spec. i flg. anv. :

\\
(snedk.)

tynd træplade, der anbringes som forsiring

paa møbler; fordobling (2). FagOSnedk.

II (^yg'^'i snedk.) retkdniet pro fil (vin

kelformet fremspring ell. rille), paa søjlefod,

60 hængeplade (2), møbel olgn. ForklTømrere.
79. SaUXIX.243. FagOSnedk.

\\ flad tal-

lerken (af porcelæn ell. fajance), bestemt
til vægprydelse og forsynet med dekora-

tioner olgn. (ofte til minde om en mærke-
dag, en udstilling osv.). VortHj.IVl.133.
man vil Alabastskulpturer, Blonder, Plat-
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ter, Julekort og Familiejournalen til Livs.

Kentaur.1934.Dec.l9.8p.2. jf.: Mindeplat-
te. RigeV'/i>1912.8,8p.5. SaUXIX.243.

II. platte, V. ['plada] -ede. vhs. -mng
(Funch. Mar0. 1.35 ). \ænyd. d. s.; fra ty.

platten, afl. af platt, flad (se III. plat ), og
platte, plade (se I. Platte^) 1) (især fagl.)

svarende til III. plat l.i. l.l) (jf. afplatte og
plane 1, planere l.i^ gøre flad(trykt);
jævne; glatte, (ogs. i forh. platte ud^.
Pilespidsen plattes mod Skjoldets Bule.
CKohl.B.60. Det halve Mandskab sled
med at flaa de runde Sæler, der kom om
Bord, og platte Skindene ud til Frysning.
Tutein.Fang8tmænd.(1928).53. ueal: Bjer-
gene sænker sig hurtigt mod Syd og plat-

tes ud . . ude i Horisonten. EmilRasm.(Pol.
''^hl934.10.8p.6). I| spec. m. h. t. metal: ud-
hamre ell. udvalse. vAph.Chym. 11.471.
Hinnerup. Juv.423.479. Éaandv.246. jf.
Platte værk (o: valseværk, hvormed me-
taltraad plattes; sml. Platvalse^. Sal.XIV.
404. 1.2) (jf. Platlaskj ^ sammenføje
tynde træstykker ved at lægge enderne
over hinanden og sømme dem sammen.
Funch.MarO.1.35. || ogs. (tøm.) d. s. s. II.

blatte, blade 2.2. Cit.l902.(OrdbS.). 2) (sj.)

overf, svarende til III. plat 2.2: gøre plat
ell. banal (ved omskrivning, oversættelse).

Alt er (i oversættelsen) glattet og plattet.

Bøgh.DD.1868.187.
III. platte, V. ['plada] præt. -ede ell. plat

(Kyhn.PE. a8^ . Middelfart Venstreblad. ^Ve

1910. 3. sp.l). {ænyd. d. s. ; lydord; jf. I. blatte,

plaske samt falde plat ned olgn. u. III. plat
1.1

II
m. h. t. præt. plat (af Moth opført

som præt. til plutte, s. d.) jf. drat, skvat af
dratte, skvatte || dial.) 1) falde pludse-
ligt (og hørligt); skvatte; plaske (1.3);

skvulpe, (ofte i forb. som platte ned,
om, over olgn.). *der Galgen nu var
bygged, |

Mardocheus plat paa Knæ.Kyhn.
PE.a8r. hans Tobakspibe plattede fra

ham. Blich.(1920).XXX.36. Så plattede
Granaten ned lige oven i Hulen. Børd.BB.
222. Jeg kom til at platte om paa en
haard Vej. JKattrup.Jæmhatten.(1908).21.
Mælken plattede over. CReimer.NB.210.
Feilb. 2) platte med olgn., holde ell. be-

væge noget saaledes, at (en del af) det fal-

der ned, skvulper over. OrdbS.(Fyn). jf.
Feilb.

II overf. platte ud (med) olgn.,

plapre ud med noget, som ikke burde siges.

Kværnd.
Platten-, i ssgr. [iplad(9)n-] {efter ty.

platten- (mnt. plat(t)en-), af platte, flade,

plade, se I. Platte) -slager, en. [-jSla--

(q)9r] et -slaaer. Moth.P98). flt. -e. \ænyd.
plat(t)enslager, -slaa(e)r, -slæger, harnisk-

smed, kobbersmed, blikkenslager, jf. sen. oldn.

plattoslagari; fra mwf. platensleger, f?/.plat-

tenschlåger, til mnt. plat(t)e, <v. platte, (me-
tal)plade (i rustning), se I. Platte (og I.

Plade); jf. Pladeslager || bet. 2 (endnu ikke

VS0.1829) er udviklet paa dansk omraade,

jf. I. Plade 3) 1) (nu arkais., foræld ) pla-

deslager; blikkenslager; spec. om person, der

forarbejder kakkelovnsrør olgn. EPont.At-
las.JI.79. Kleinsmedene have tillige Plat-

tenslagerne, som ikke gjøre andet end
Kakkelovns-Rør . . i deres Laug. Hallager.
230. Qude.0.117. ombord (arbejdede) Tøm-
mermænd, Smede . . Plattenslagere, Bolte-
slagere og Metalarheiåere. StBille.Gal.1.5.

Krak. 1865.480. MinT.1903.B.238.243. jf.
10 bet. 2: Kandestøberne (delte) Skæbne med

„Plattenslagerne** og flere andre hensyg-
nende Bestillinger, hvis Navn lidt efter

lidt antog en komisk Bibetydning. Troels

L.V.129. 2) (især talespr.) person, der for
at skaffe sig (især: økonomiske) fordele op-
træder paa falsk maade, fremfører opdigtede
beretninaer, for at narre andre; person, der
slaar plader, blive behandlet . . som en
Vindbeutel (og) en Plattenslager, der hav-

20 de brugt Kneb for en Kjøretour og et

Aftensmaaltid. CBernh.NF.lII.9. Kierk.VI.
114. Folket8Nisse.^Vsl860.11. den sidste

Greve Gozzi, der, som saa mange af den
gamle Adels Descendenter, var en Spille-

fugl og en Plattenslager. S'c/iaw(2.0./i.558.

To professionelle Plattenslagere anholdte.
BerlTid.^^hl925.M.7.sp.5. jf.: det geistlige

Platten -Slager -Laug (o: præsterne).

Kierk.XIV.173. -islageri, et. flt. -er. en
30 plattenslagers virksomhed. 1) (foræld., sj.)

til -slager 1. OpfB.mil.151. 2) (jf. IL
Platj m -slager 2; ogs. om det enkelte paa-
fund, den enkelte uredelige handling, en
forhenværende Politibetjent (har) ernæret
sig ved P\attens\ageT\.FolketsNis8e.^^lzl860.

12. Bang.HS.^594. Efterlyste har . . un-
der Navnet N. N. gjort sig skyldig i . .

Plattenslagere Besøger Folk der har Paa-
rørende i Amerika. Har udgivet sig for

40 Skibsredersøn fra New York. PolitiE.^^U

1922.1. -staf, en. (bomh. Plat-. OrdbS.).

(snedk.) (liste med) kant, hvori der er høv-

let baade en plat (I.l.i) og en staf. FagO
Snedk. \\ ogs. om høvl, hvormed en saadan
kant laves. OrdbS.
Platter, en. til II. platte l.i: redskab

til at platte med; se Kugleplatter.
platterdings, adv. f'pladarcodeiiOs]

{fra ty. platterdings, dannet "af platt, flad,

50 ligefrem (se III. plat^, og ding, ting (se

Bings); jf. III. plat 3.2; nu kun arkais. ell.

spøg.) fuldstændigt; aldeles; rent (ud);
plat (ud), (han lod) disse Mandariner
vide, at hånd platterdings ey vilde tage
imod noget. LTid.1727.508. *det lille Pa-
radiis

|
Er given platterdings til Priis

|

For alle Ryirvel-Ymde.Wadsk.W. I (har)
platterdings fortroldet mig. JakKnu.CD.
16. Vi skal sige, hvordan Forholdet er .

.

60 og det har vi platterdings gjort. BerlTid.

^yBl923.M.5.sp.2.
II

spec. i forb. (det er)

platterdings umulig(t). det var ham
platterdings umuligt, at træffe Degnens
Mund. Blich.(1920).XXIV.68. JPJac.I.61.

PoUlxl919.17.sp.4.

Platte-Tferk, et. se u. IL platte l.i.

XVI. Rentrykt w/g 1935
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Plattin«:, en. ['placZeii] flt. -er. {fra ty.

holl platting; til III. plat;
jf.

Kron-, Luse-,

Platplatting; især ^) fladt, flettet tov-

værk (dial. ogs. om groft sejldug til beskyt-

telse mod skamfiling ell. slid. Feilb.h anvendt

fil beklædning, surringer olgn. VSO. Funch.
MarO.1.49. Chievitz&ABecke.Lodsen.(1851).

30(se u. Mærling). Etlar.SB.203. Kusk
Jens.Søm.46. || f Fiattingen (er) de bånd,
som henger ved råen at beslåe seilet med.
Moth.P98.
plat-tysk, adj. {efter <t/. plattdeutsch,

hoTl. platduitsch, ttl ty. platt, flad, holl. plat

(jf, III. plat l.ij, om sproget paa den nord-
tyske slette (jf. højtysk, nedertysk^, ell. mu-
ligvis til holl. plat i bet.: klar, forstaaelig

(jf. III. plat 2.1 og platterdingsj, anv. i Hol-
land og Nordtyskland om det nordtyske fol-

kesprog; sprogv. nu i alm. afløst af neder-
tysk) især om sprog: som hører hjemme i

(den nordlige del af) Nordtyskland; nord-
tysk; nederiysk. Moth.P98. plattydske Ord.
LTid.1743.127. han havde . . et vist naivt
plattydsk Lune, som indtog for ham. Oehl.

Er.1,238. af Rimkrønikens Tekst (findes)

en gammel plattysk Oversættelse. Brøn-
dum-Nielsen.ÉS. 16. de plattyske Dialek-
ter. Sai.^XIX ^45.

li
som subst. Moth.P98.

Anno 1549 blev (bogen) udsat paa Plat-
Tydsk.LTid.1747.310. *Behold kun I (o:

de tysksindede i Sønderjylland) Plattysken,
|

Sona I er stolte af! | Beler kun Sønder-
jysken,! Som jerVorherre gsiv I Grundtv.PS.
VI.442. (de) talte P\2itiys\L.NMPet.Afh.IV.
56. VDahlerup.Det da.Sprogs Hist. (1921). 30.
-ud, adv. se III. plat 2.i og 3.2, -Talse,
en. valse i platteværk. Larsen.
Platek, subst. se Patøk.
plausibel, adj. [plau-, pl(ouisi-'b(8)l]

(sJ. m. fr. form plausible. LTid.1754.244).
{fra fr. plausible, lat. plausibilis, til lat.

plaudere, klappe, bifalde, jf. applaudere;
især GJ) om mening, grund, undskyldning
olgn.: som kan bifaldes, tages for god; an-
tagelig; gyldig; rimelig. LTid.1739.
743. fops.US.n.235. En tankegang, som
jo virkelig . . kunde lyde ret plausibel.
VVed.C.116. en plausibel Undskyldning.
KMich.F.207.
plave^ V. se II. plage.
plebeisk, adj. se plebejisk.
I. Plebej, en. se Plebejer. IL \ ple-

bej, adj. [ple'bai'] {efter lat. iplebems, se u.

Plebejer) d. s. s. plebejisk (2). Papa bliver
ogsaa vred, naar j eg kommer med slige ple-
beie Lignelser. Oehl.XVI.W. Plebejer,
en. [ple'bai'ar] (nu 1. fer.Plebej. [ple'bai']'^a^-
ges. (Rønning. Rationalismens tidsalder.Hil.
(1896).221). JVJens.Intr.145. sa.S.23. f
Plebeje. Rollin.DeRomeres Oprindelse, (overs.

1758).47. — tidligere ofte m. lat. form og bøj-

ning, /æ.wom.;^t plebeji. Holb.Intr.1.56. akk.

flt. plebej os. smst.38). flt. -e ell. (nu 1. br.)

plebejer (Pram.IL 32. Goldschm.III.36L
JVJens.D.9). (ft/. plebej er; fra Za^.plebeius,

subst. og adj., afl. af plebs (se Plebsj; jf.

II. plebej, plebejisk) 1) (hist.) i det romer-
ske oldtidssamfund: jj^'^^on af almuen;
jævn borger (mods. Patricier j. JBaden.
FrO. PalM.(1909).IL106. FolkHi8t.IL25.
2) O m. h. t. forhold uden for oldtidens Rom

:

person af almuen, borgerskabet; al-
muesmand; især nedsæt.: ukultiveret,
simpel person. Pram. 11.32. (Disraeli)
var, skønt en Plebejer ved sin Fødsel . .

10 en født AristokrsLt.Brande8.IX.310.jf.: *en
aandelig Fleheier. PalM.(1909). 11.404.

\\

overf. Køkkengartneriet og Køkkengart-
nerne har i flere Henseender været at be-
tragte som Handelsgartneriets Plebejere.
DanmHavebr.559. f (zool.) om sommerfugl

:

bredpande. Cuvier.Dyrhist.il.264. Plebej-
er-, i ssgr. dels (hist.) til Plebejer 1, fx.
Plebejer-slægt, -stand (FolkHist.II.25); dels

(nedsæt.) 03 til Plebejer 2, fx. Plebejer-aand,
20 -agilgf -væsen (JakKnu.GP.18) ofl. Ple-
bejerske, en. (sj.) kvindelig plebejer,

(han) kunde have skaffet den lurvet klæd-
te Plebejerske Nattely i sit "RMS.Schand.
SF.207. plebejisk, adj. [ple'bai'is^] (nu
sj. plebeisk [ple'be-'is^r, -'bæ-iso']. JBaden.
Horatius.I.170\ JLHeib.(StSprO.Nr.39.15)).
{ty. plebejisch; jf. II. plebej) adj. til Ple-
bejer. 1) (hist.) til Plebejer 1. JBaden.
Horatius.I.170. Virginia, en vakker ple-

30 bejisk Pige. FolkHist.IL47. 2) (især ned-
sæt.) CO til Plebejer 2; borgerlig; tilhø-
rende den ukultiverede almue; i videre

anv.: ukultiveret. „Knud Jensen, Knud
Jensen," gjentog Adelsmanden ligesom
for at indprente sig dette plebeiske Navn.
Blich.(1920).XXVIL48. den plebejiske
Aands onde Instinkter. Le/im.JK.7P. Røn-
berg. GK.143.
Plebiscit, et. [plebi'si^Z, ogs. -'sgid] flt.

40 -(t)er. {fra lat. plebiscitum, af plebs (se

Plebsj og scitum, beslutning, vedtagelse) 1)

(hist.) m.h.t. forhold i det gamle Rom: be-
slutning, tagen paa plebejernes folke-
forsamling. Madv.RS.I.198. FolkHist.II.
47. 2) (poiit.) folkebeslutning; folke-
afstemning. Kejser Napoleon III. er det,

som har indført Nutidens Plebisciter, hvis
første og for os Danske saa betydnings-
fulde Udslag var den berømte § 5. Arlaud.

50 482. Folkmst.VIL676.
Plebs, en, i bet. 2 ogs. et. [plæbs] {fra

lat. ^lehs; j/". Plebej (er), plebejisk, Plebi-
scit

II ofte i best. anv. uden best. art.) 1) (hist.)

plebejerstanden i det gamle Rom. Madv.
RS.I.67. ABDrachm.Den romerske Statsfor-

fatning.(1903).39. 2) G» nedsæt: den ukul-
tiverede almue; (samling af) ukultive-
rede personer; pøbelen. Bagger.II.264.
Slottet ligger i en dejlig, men for Plebset

60 hermetisk afspærret Psirk. KMich.(PoU-/s

1926.11.sp.6). Det aandelige Plebs, mente
(Goethe), gik til Grunde ved Døden, stær-
ke og driftige Mennesker (som han selv
og Faust) derimod \k^s.Q. NMøll.VLitt.IIL
424.
Pledsken, en. se Plæsken.
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Plesel, en. se Plejl.

Pleid, en. se II. Pligt.

I. Pleje, en. ['plaia] flt. (især i bet.S)

-r. {til II. pleje ell. efter ty. pflege)

1) (som vhs.) til II. pleje 1. (om forb. røgt
og pleje se Røgt), l.l) (især iS) til II.

J)leje 1.1, især om pasning af syge og svage-

ige olgn. ell. af smaabørn (jf. Syge-, Bårne
plejej. hånd haver god pleie der. Moth.
FJOl. Den Syge behøver god og omhyg-
gelig Pleie.F^O. ResoV^U1855.§3. (bogen)
giver praktiske Raad og Anvisninger i

ørns Pleje og Pasning ligefra Vug-
gen til Skolen. Frem.B.I.(1923-25).23.Hef-
te.omslag.4. kur og pleje, se II. Kur 1. |l

spec: forplejning; underhold (med mad
og drikke). Holb.Masc.IT.é. sørge for Krigs-
hærens, Soldaternes Pleie. MO. pleje og
leje, se IV. Leje 2.i. især i udtr. som (paa)

første, anden, tredje pleje, om forsk,

forplejningskiasser paa visse (sindssyge)ho-

spitaler. Krak.l933.II.2070. ogs.: (paa) bed-
ste pleje. Z)ÆH. jf.: Uskjønt allerede,

naar en Mand, der er forsøgt og erfaren
i det Erotiske . . tager sig en ung Pige
til Hustru for at forynges en Smule og
for at komme paa bedste VIqiq. Kierk.YI.
148. t konkr., om mad og drikke. Har I

sørget for, at (krigerne) have faaet dobbelt
Pleie i Aften? Sander. NEbb.' 91. CBernh.
IX.273.

II (1. br.) om pasning af dyr. en
død Svale-Unge, Som hun søgte at op-
klekke i den Tanke, at den var en Selsot,

Men under hendes Pleye fik sin Helsot.

Graah.PT.1.341. selve Behandlingen, Plej-

en, (er) en væsentlig Faktor (ved kvæg-
opdræt), og meget af vort Opdræt kunde
give en betydelig større Indtægt, end det
for Tiden giver, naar det fik en noget
bedre Pleje, en nok saa omhyggelig Be-
handling og RQgt. Landbo. III. 269. \\ i

pleje, anbragt paa et sted (i et privat hjem
ell. paa en stiftelse), hvor vedkommende ny-
der pasning og miderhold; (især spøg.) i vi-

dere anv. om det forhold, at en person, et

dyr ell. en plante midlertidig bliver optaget

og passet i et fremmed hjem. Da Moderen
faldt i en langvarig Sygdom, maatte Bar-
net gives i Fremmedes Fleie.VSO. Den
(o : en fløjlsand) var saa forkommen, at han
kunde tage den med Hænderne. Den kom
i Pleje hos Skoviogeåen. Seier.Bornholms
Fugle.(1932).38. Tre daggamle Ræveunger
blev forleden gravet ud af en Bakke i

Tolne . . de (blev) sat i Pleje hos en Kat,
hvis Killinger lige var blevet druknet. Pol.

^y4l935.11.sp.4. ('j/'. Plejefader 2.2; spøg.) om
arrest- ell. fængselsophold: Han har . . været
„i Pleje" mange Gange — sidst fik han
otte Maaneder. PoU^U1926.6.sp.2. \\ om sted,

plads, hvor en person (osv.) er i pleje, hun
maatte sætte alle sine dejlige Børn rundt
iPleler. Wied.Thum.21. Nu har jeg saa fun-
det en Pleje til Drengen. AndNx.DM.IV.
13. 1.2) © til II. pleje 1.2 ; navnlig om omhu
for og pasning af (dele af) legemet (jf. An-

sigts-, Fod-, Hud-, Legems-, Mund-, Tand-
pleje osv.). Hans tarvelige Maadelighed i

Hans Legems Pleyge og føde.Dumetius.III.
50. Hudens og Haarets Pleje. JEW/cPon/o/?-

pidan.(bogtitel.l886). Selv ru og røde Hæn-
der kan ved jævnlig og omhyggelig Pleje
blive bløde, hvide. DagNyh.'^*/d93o!Sønd.6.
sp.2.

II (1. br.) m. h. t. plantevækst. Blomster
trænge til Pleje. DÆIT. Hibiscus erVarm-

10 husplanter, men de kan blomstre i Stue,
naar de faar god Pleje. DagNyh.*U19.3o.6.
8p.3. jf.: et Foredrag om Fodboldbaner-
nes Pleje og Omlægning.Pol.'^/2l935.12.8p.4.

jf. u. bet. l.i: 'Beredt var Alt (o: i haven),
var saare godt,

|
Det stod i bedste Pleie.

Heib.Poet.yiII.366.
\\ (1. br.) overf. *Befal

du dine Veje
|
Og al din Hjertesorg | Til

hans trofaste Pleje,
|
Som bor i Himlens

Borg\SalmHj.31.1. Han forsømte ikke
20 Aandens over Legemets Pleie. MO. sjæ-

lens pleje (jf. Sjælepleje^
i

2) (som vbs.) til Ilt pleje 2. 2.1) fCJ, nu
1. br.) i al olm. Et Middel til Lærdoms og
Videnskabers Pleie. MO. den offentlige
Pleje af Musiken . . i Tydskland. RBergh.
M.2. 2.2) (jur.) om udøvelse af retsvæ-
sen; rettergang. Politimesteren gav i sit

Forfald ved Herredstingets Pleie Møde
ved sin . . Fuldmægtig. Hylling.HJ.200.

\\

30 især i forb. j u stitsens (se Justitsj ell. (nu
vist kun) rettens pleje (jf. Retspleje^.
SøkrigsA.(1752).§953. „Daugberg-Daas er
det befalede Rettersted" . . svarede Rid-
der Jon, der var vel bekjendt med Alt,

hvad der hørte til Rettens Pleie i Landet.
Ing.EM.II.122. Lov om Rettens Pleje.Lov
Nr.90'ya916.

3) (videre udvikling af bet. l.i; især fagl.)

om en sygeplejers ell. -plejerskes tje-

^p neste, knyttet til et bestemt sted. Dagpenge
for Privat-Sygeplejersker under Sygdoms-
tilfælde paadraget ved Plejer paa (epidemi-
hospitalet). Tidsskr. f. Sygepleje.1922.11. Min
(o: en sygeplejerskes) første Pleje var i et

velhavende Haandværkerhjem. sws<.508.
||

efter præp. i: (oversygeplejersken bad) Sø-
strene om aldrig af Magelighed eller af

materielle Hensyn at dvæle længere end
nødvendigt i rige Plejer. FrPoulsen.MD.

50 104. Mor var i Ple\e. IBentzon.GH.150.
II. pleje, v. ['plaia] Høysg.AG.13. (f

plæge. jf.: plæge f2iåer. Borrebye.TF.810.
Plægning. Æreboe.28). -ede. vbs. f -elsc

(Æreboe.152. Lommebogf.Kudske.(1786).24)
ell. t -ning (Æreboe.28. LTid.1748.137), jf.
I. Pleje. {glda. pleie, plæghæ, æda. plæghæ
(AM. Fragm.14. Harp.Kr.56.96.126), glno.

plega, sen. oldn. plaga; laant fra mnt. pie-
gen, jf. hty. pflegen; besl. m. 1. Pligt; op-

60 rindelse uvis)

1) ved omsorg, tilsyn, pasning (søge at)

bevirke, at noget (især et levende væsen) tri-

ves, er i god stand; passe; tilse. 1.1) m.h.t.

person (ogs. dyr, plante); nu navnlig (uden

for forb. passe og pleje især tD) m.h.t. per-

soner, der (helt ell. delvis) er ude af stand

63*
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til at klare sig selv, som børn, syge, svage-

lige ell. gamle, hun pleiede Kongen og
tjente hdim.lKg.l.S. seer til for alting, at

min brogede Hest blir vel plejet (o: pas-

set, røgtet); thi jeg har elsket det Beest,

som hånd kunde være min kiødelige Broer.
Holb.Jep.V.l. (TJlfeld forlangte) at de (dan-

ske) skulle . . pleje (o: forpleje) og inqvar-

tere det Svenske Krigsfolk. P«MS.CZ7.ii.

174. *Hvo skal dig pleie,
|
Ifald du faaer

et ^2L2ir.Bahh.PoetF.II.20. *Han plejed

den Sømand med samt hans Pog,
|
Det

baade af Potte og Vim^Q.Blich.(1920).XXI.
186. Naar Alligatorerne fanges ganske
unge og plejes med stor Omhu, lykkes
det i Reglen at overvintre dem i zoolo-

giske Haver i EYTopsL.BMøll.DyL.IIL32.
Storfyrstinden . . er en stor Blomster-
elsker og tilbringer megen Tid med at

pleje Blomsterne, som nu staar i fuldt

Flor. DagNyh.Vd935.10.sp.2. pleje en be-
voksning

i
Nu laae den gamle Frue syg .

.

pjeies og passes skulde hun. HCAnd.
Vl.16. Træet havde fæstet Rødder . . og
var voxet stort, thi det blev pleiet og
psLSset.sa.SS.1.512. Rønberg. GK.181. Upleje
sig, sørge godt for sin forsyning med legem-

lige goder, som mad og drikke, hvile olgn.;

gøre sig til gode. Jeg holder for, at den
største Tieniste, en Tiener kand giøre sin

Herre, er at pleje sig vel, naar Tienisten
ikke forsømmes åevYQ&.Holb.Masc.I1.3.
mand entholdt sig ikkun fra visse Slags
Spise og Drik, derimod plejede mange
sig igien dismere paa andre Maader. Bor-
rebye.TF.764. VSO. D&H.

\\ (jf. bet. 2.2;

nu næppe br.) yde fornøden, rimelig betje-

ning ell. behandling; betjene, alle og en-
hver . . kan være forvissede om at blive

Sleiede med Retten, som bør være een og
en samme for alle. Stampe.I.203. 1.2) m.

tings-obj. \\ m. h. t. (dele af) legemet. Jeg
prøvede i mit Hjerte paa at pleie (Chr.Vl:
fremdrage^ mit Kjød (1931: kvæge mit
Legemej med Ymen.Præd.2.3. hvorfor
havde han plejet sit Skæg og hver Dag
længtes efter at det skulde blive længere ?

JVJens.HF.9. især i perf. part. brugt som
adj.: de lange, omhyggeligt plejede Negle.
Schand.IF.325. jf: *Jeg ønsker det Skjønne
ufrisert, I ej slikket og ple']et\ Kaalu7id.
324. ordspr. (nu næppe or.): plej min
tarm, saa gaar min arm, giv mig føde,
saa vil jeg arbejde; arbejdet svarer til for-
plejningen. VSO.

II
m. h. t. helbredstilstand

olgn.: ved omhyggelig pasning søge at
fremkalde en forbedring (ell. hindre en
forværring), nu bliver den Trompeter
hiemme for at pleie sin Snue. CBernh.NF.
III.7. Direktøren . . tager til et Kursted
og plej er sit Hj erte. ERode.JP.126. pleje
sit helbred (VSO. Levin.), sin sund-
hed (Gylb.XII.67. D&H.), være omhygge-
lig for (at bevare) sit helbred. \\ i overf. anv.:
hæge om; nære; dyrke, pleie sin Mage-
lighed. Xemn. (de havde gaaet) og plejet

pleje 1000

hinandens Uro efter at komme afsted.
JJiirg.F.44. pleje sin mag, se I. Mag 1.

I det aristokratiske Selskab plejes . . en
Hoflyrik irem.VVed.HR.214.

2) m.h.t.(paalagt) opgave, virksomhed, for-
hold, egenskab: varetage med omhu; udøve;
dyrke. 2.1) m i al alm. De fleeste (fersk-

vandsfiskerier er) de næstliggende Herre-
gaards-Eyere . . tilhørende og pleyes med

10 ulige Fliid. EFont.Atlas.1.644. den Viden-
skabelighed, som sidst blev pleiet, fik

under den Franske Revolution sit Bane-
Saar. Grundtv.Udv.V.396. naar den Enkelte
pleier sin AnåsLgt. HNClaus.Ref.174. Ved
Siden af sin Arkitektvirksomhed plejer
han alle Slags Smaatalenter, spiller baade
paa Violin . . og Fløjte. Pont.GrA.59. Han
sørgede dybt over Tabet af (sin hustru)
Sophie, men plejede dog stadig nye Æg-

20 tesksibsplsLiieT. Rubow.(BiogrL.^11.18). || om
udøvelse af samkvem ell. forbindelse mellem
personer. Han skulde nu alligevel lægge
sit Liv anderledes an . . Han burde ogsaa
pleje sine Forbindelser (o: fine bekendte)
mere. Rode. Dg. 4. pleje (= føre) Under-
handlinger med Fjenden. I>Æfi. pleje

;

omgang med, se u. Omgang 5.i. pleje
raad (med), raadslaa (med). Levin. D&H.
pleje venskab med, staa i venskabsfor-

30 hold til. LTid.1738.565. vil den saakaldte
„Danske Kirketidende" pleie Venskab med
Fienden, da maa jeg . . erklære den for
udansk. Grundtv.Dansk. 1.125. Levin. 2.2)

om udøvelse af retfærdighed; spec. om vare-
tagelse af retspleje, pleie ret og skel. Moth.
P98. Det er . . af yderste Vigtighed . .

at Retfærdigheden pleies efter faste og
lige Grundsætninger. ASØrsted.Haandb. I.

119.
li

især (jf. rettens pleje u. I. Pleje 2.2;

40 CP ell. jur.) % forb. som pleje retten ell.

justitsen (s. d.), holde rettergang. Moth.
P98. Ved Ting, Ret, eller Retten (forum)
forstaae vi her det ved Lovene bestemte
Sted, hvor Dommeren, som man siger,
pleier Retten.Nørreg.Privatr. V.124. *Skran-
ken er vendt om; | Det er nu Jer (o: Pi-
latus)f som møde skal paa Pletten,

|
Og

det er Jesus, som vil pleie Retten (o: paa
dommedag). PalM.(1909).IIL210. JVJem,

50 S0.45.

3) ved fabrikation af flasker
lægge disse til rette i køleovnen og
passe denne fj/. Plej e-gaffel, -jærnj. OrdbS.

4) have for skik ell. sædvane; være
vant til; foretage sig ell. gøre (noget)
jævnlig, sædvanlig, ofte; ogs. upers.:

finde sted, ske, jævnlig, ofte. (navnlig
m. flg. inf.). paa Høitiden pleiede Lands-
høvdingen at give Folket een Fange løs.

60 Matth.27.15. han . . havde (selv) kiøbt
hvert Stykke, og han var ikke den Mand,
der pleyede at forkjøbe sig. Eiv.(1914).
IV.49. *Den Skude blev ført af en Sø-
mand god,

I
Af dem der ei pleie at ryste.

Blich.(1920).XXL184. fanden plejer ikke
at høste sin sæd saa grøn, se høste 2.i. jl
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(1. br.) ni. inf. i pass. Mordere og Røvere
?leie at holdes for de allerværste. Stam-
1.157. der pleier at siges o.s.v. SjSfoc/i.

'^SprogUSO. *I Februar, naar Dagene læn-
ges, I

Saa pleier Vinteren slemt at stræn-
ges.[KHWUh].Børnebog.(1S65).97. den op-
rejste Gang aer plejer at sættes som Skel
mellem Dyrene og Mennesket. JVJens.TL.
25.

II
(no. ell. (sj.) i vers) uden at foran inf.

Hendes Søster plejer jo ellers sidde udi
Boden. Holb.Vgs. III, 1. *naar man ei er
grim, og er ei heller død, | Man for at

blive gift ei pleier lide Nød. >Fess.5. *naar
Natten kom,

|
Pleied jeg paa Gaden ligge.

Heib.Poet.X.lM. || i sammenlignings-bisætn.,
bekræftende ell. benægtende svar, ofte uden

flg. inf. jeg tog Hosbondes Partie denne
gang, som jeg altid pleyer at giøre. fi^oZ&.

Bars.1.8. *Han rykkede frem, som han
plejed før, | Med Ild og Sværd. Grundtv.
TS. VL235. *Tidligt, som de pleied' det, I

Kom Eleverne og satte |
Sig til Pensel

og Pallet. HCAnd.X.539. der er saaet fem-
ten Tønder Land mere, end der plejer.

Anesen.JG.140. „Mon han kommer præ-
cis?" — „Det plejer han da."

i || i forb.

m. (pleonastisk) adv. (præp.-led) , der beteg-

ner gentagelse, (folket) begyndte at be-
giere, at han vilde giøre med dem, som
an altid pleiede (1907: som han plejede^.

Marc. 15. 8. Holb.Bars.L3(se ovf. 1. 18).

pleje gerne, van, se gerne 5, van.
Pleje-, i ssgr. (j- Plæge-. plæge Fader.

Borrebye.TF.810). til I. Pleje l.i og (især)

II. pleje 1.1 (jf. Foster- 1); fx. (foruden de

ndf. anførte; især emb.) : Pleje-afdeling (paa
forsørgelsesanstalt olgn.), -forening, -selskab,

-tilladelse, -tilsyn, -væsen, -amme, en.

(nu næppe br.) amme, som passer et spædt
barn uden at give det die ; goldamme. YSO.
MO. -anstalt, en. (jf. -stiftelsej. ny
Pleie-Anstalt for nyfødte og ellers for-

ladte Børn.Beskr.^ysirsr. LovNr.6?Vd891.
§30. -barn, et. 1) barn, der er i pleje

hos private ell. i en plejestiftelse. VSO. Lov
Nr.43^lsl895.§2. 2) (især spøg.) overf. 2.1)

(jf. u. I. Pleje 1) om person,^ dyr ell. (1. br.)

plante, som (midlertidig) er i pleje, som man
tager sig af. Gylb.(FruHeib.HG.4?0). Pol.

^'''/il935.11.sp.l. jf.: med særlig Forkærlig-
hed opsøger (gøgen) den gule Vipstjerts
Rede. Ofte har Fuglene deres store Mas
med et saadant Plejebarn, ogsaa efter at

det er blevet stort og flyvedygtigt. CAKas-
mussen.Da.Fugleliv.II.(1927).62. || spec. (jf.
-fader 2; jarg.) om arrestanter i forhold
til arrestforvareren. PoU/iol908.5.sp.2. 2.2)

(jarg.) om ting; især om beskadiget (ind-

bunden) finger, -broder, en. person af
mandkøn, som man er opfostret sammen
med hos personer, der ikke er forældre til

det ene af ell. begge børnene (jf. -søster^.

S&B. HBrix.AP.1.67. -datter, en. pige-

barn, der af fremmede forældre opfostres

som deres eget barn (jf. -sønj. Moth.PlOl.
Winth.IX.119. BiogrL.^V.39. -dren^.

en. (dial.) dreng, som er sat i pleje. Jørgen
Niels.LL.34. -fader, en. 1) mand, som i

faders sted opfostrer en andens barn. Moth.
PlOl. Joseph, Jesu plæge Fader. 5orre-
bye.TF.810. ErlKrist.BT.lOl. 2) overf.

(jf. -barn 2); spec: 2.l) (fagl.) mandlig
(ikke sygeplejeuadannet) leder af en afde-
ling paa visse aandssvageanstalter. Stats-

kalender.1905. 786. 2.2) (jarg., især soldat.)

10 arrestforvarer. „Fut".II1.(1875).71. KLars.
Soldatspr.lO. DSt.1918.58. -folk, pi. (sj.)

personer (ægtefolk), som har et barn i pleje.

Goldschm.BlS. 11.62. -forældre, pi. 1)

ægtepar, der i forældres sted opfostrer et

fremmed barn. VSO. LovNr.67^U1891.§30.
2) overf. (jf. -barn 2). Her i Landet bru-
ger Gøgen oftest Engpiberen og Torn-
sangeren til Plejeforældre for sit Afkom.
Hag. Y. 113. Frem.DN.385. -gaffel, en.

20 [11.3] redskab, hvormed flasker umiddel-
bart efter fabrikationen lægges til rette i køle-

ovnen (jf. -jærnj. Bille-Top.27. -hj<
et. børne-, syge- ell. alderdomshjem ; navnlig

:

hjem (1.1 etl. (især) 3.1), der modtager frem-
mede børn i pleje; spec: hjem, der for beta-

ling modtager hjemløse, forsømte ell. moralsk
vildfarende børn til opdragelse og underhold.
HjælpeO.618. Trap.''1. 531.540. Plejehjem
for Brystsyge.VoreSygd.II.272. -hns, et.

cM) (foræld.) bygning, indrettet til ophold for
gamle, syge ell. nødlidende ell. tjenende som
plejehjem for børn. EPont.Atlas.II.181. Ew.
(1914).IV.285. den ny Fødsels- Stiftelse
og et Pleiehuus for dens Børn. JBes/cr.^Vs

1787. VSO. Kvæsthuset . . samt Chri-
stians Plejehus var nærmest Lemmestiftel-
ser med Sygestuer. Trap.'^1.513. -jærn,
et. [II.3] d. 8. s. -gaffel. Bille-Top.27.

-kjole, en. en sygeplejerskes arbejdskjole.

40 Boeck.UH.226.
Plejel, en. se Plejl.

Pleje-læge, en. (jf. -medikus; for-

æld.) læge, som besørgede fattigvæsenets syge-

pleje for de fattige, der ikke indlagdes paa
hospital TodcSB.211. Forordn. ^h 1799.
§86. -Ion, en. (jf. -pengeø betaling for
pleje (af et barn). JurFormularbog.^81.
-medikus, en. (foræld.) d. s. s. -læge.
Tode.SB.226. -moder, en. 1) kvinde, som

50 i moders sted opfostrer en andens barn.

Moth.PlOl. Det er jo min Barndoms tro-

faste Plejemoder, min egen Amme Chri-
stiane, der staar for mig. PMøll.I.306. Bre-
um.HH.41. 2) overf. 2.1) (spøg.) om kvinde,

der (midlertidigt) tager sig af en anden per-

son, et dyr ell. (sj.) en plante. Graah.PT.
1.336. 2.2) (emb.) kvindelig leder af en afde-
ling ved visse plejeanstalter; ved hospitaler

ell.sygehuse: overordnet, administrerende syge-

60 plejerske ved en afdeling ell. et afsnit af en
saadan. BeretningomKbh. 'sKommunehospi-
tal for1875.27. Det var Reservelægen og
to Kandidater, bagest kom . . Plejemode-
ren med SonrndXen. Bang. L. 17. Statska-

lender. 1905.786.
II

kvinde, som har opsyn

med børnene i en plejestiftelse ell. et børne-
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hjem. VSO. 2.3) om hundyr, der opfeder

et andet dyrs unge. Hag. V.113. 2.4) (sj.)

om hvad der tjener til at fremhjælpe en vis

virksomhed olgn. I Tyskland blev . . Hi-

storien ikke Plejemoder for nogen Digt-

ning. JohsSteen8tr.HN.109. Tilsk.1935.1.336.

-penge, pi. (jf. -løn). AndNx.DM.V.M.
Plejer, en. flt. -t, person, der plejer. 1)

til II. pleje 1. vAph.(1772).III. »Holbøll . .
|

De sieldne Planters fromme Pleier. Oehl.

L.II.253. billedl: ESchwanenf.Be.llO.
\\

navnlig (fagl.): person, der plejer patienter,

især paa hospitaler olgn. anstalter. VortHj.
111.198. (han) har tidligere været Plejer

paa Ebberødgaard. BerlTid. "/s 1 935. M. 1.

sp.5. 2) til II. pleje 3: arbejder der ved

fabrikation af flasker lægger disse til rette i

køleovnen og passer denne. Bille-Top.2 7.37.

Plejer-inde, en. fj/. Plejerske; GJ, l.br.)

kvindelig plejer (1). Blich.II.549. Ingen-
sinde havde en Syg en kjærligere Pleier-

inde, en ømmere Haand til at hjælpe, end
h&n.Etlar.F.230. EBrand.TJnderL.95. Ple-
jerske, en. kvindelig plejer; især (fagl.)

om sygeplejerske. Bang.L.2éO. Det er en
forhenværende Vaagekone .. Jeg har gen-
tagne Gange tilbudt Godsejeren at skaffe

en ordenlig, hospitalsuddannet Plejerske
hertil. Pow<.Z)i2.27.iO.

Pleje -stiftelse 9 en. (især foræld.)

stiftelse, hvor forældreløse børn opfødes, ell.

hvor gamle, svage ell. fattige nyder ophold

(jf. -hus, -hjemj; især om afdelingen for
børnepleje (oprettet 1785, nedlagt 1910) ved
fødselsstiftelsen i Kbh. (jf. u. Fødselsstif-

telse;. Beskr.''yBl787. Trap.''L510f. -stne,
en. (nu næppe br.) stue, hvor børn ell. svage-

lige gamle indtages til pleje. MO. -sen,
en. {ænyd. d. s.; jf. -datter) dreng, der op-

fostres af fremmede forældre (som deres eget

barn). Moth.PlOl. HBrix.ÅP.I.7é. -sø-
skende, pi. personer af forsk, køn, som
er opfødte sammen uden at være kødelige

søskende. *I og han
|
Er Pleiesødskende,

saa godt som Broder | Og Søster. i2a/i6.

Skuesp.III.155. || ogs. om dyr. Frem.DN.
385. Naar Gøgeungen vokser til, skubber
den sine Plejesøskende ud af Reden. ÆTa^.

V.113. -sester, en. kvinde, som man er

opfostret sammen med hos personer, der ikke
er forældre til det ene af ell. begge børnene

Oy. -broder;. Gylb.(1849).IX.78. GyrLem-
che.S.III.109.

Plejl, en. [plai'Z] (nu især dial. Plejel.

Moth.Pl01. VS6. MO. Drachm.DJ.II.
69. MDL. Thorsen.164. jf Feilb. f Pie-
gel, Plægel. Biehl.DQ.IV.189. jf. flt. Plæg-
ler. JCSteen. Hauge - Kunsten. ( 1 795 ).11L).

flt. -e ell. (nu vist kun dial.) -er (LTid.1736.
185. VSO. MO. OrdbS.(sjæll.). jf. Feilb.).
{ænyd. plæil, plegel, æda. plæil (Småstyk-
ker. (1884-91). 32), (8yd)sv. plågel, plåjel,
nt. (laant fra da.?) plegel; af uvis oprin-
delse) haandredskab til tærskning, be-
stå aende af to ved et slags hængsel (hilde)

forbundne stokke, plejlskaftet ell. hande-

len, hvorom den tærskende holder, og slag-
len, hvormed han slaar paa sæden (jf. ogs.

Hørpleji;. Moth.PlOl. Neppe er Høsten
tilende før Pleilen maae gaae for at skaffe
Fødekorn. Olufs.NyOec.P. 161. *fra Laden
lyder Slag af Pleiler. Hrz.D.II.245. Landb
O.III.815.

II
billedl. ell. i sammenligning (jf.

Kamppleji;. *Han skrævede ud, som en
vandrende Fleil. Drachm.D G. 90. *Jeg (o:

10 et træ) rejser min svajende Krone
!
mod

Blæsten, der svinger sin Plejl. O Gelsted.

DansensAlmagt.(1921).10. Plejl-, i (især

landbr. ell. dial.) ssgr. ['plail-] (dial. Plej(e)ls-,

se Plejlstøj samt u. Plejl -handel, -hilde,

-rem, -tærske-, -vise;, plejle, v. ['plaila]

-ede. {til Plejl; .;7. Plejler; O, l.br.)°slaa

med en plejl; især overf.: slaa voldsomt
og gentagende med noget paa lignende

maade, som man tærsker med plejl. W. hy-
20 ler og plejler paa Hestene, og op kommer
Yognen. JVJens.NH.31. Bønderne . . sam-
lede sig om hver enkelt Rytter og . . plej-

lede ham ned af Sadlen, sa.7i.55. Kog-
lerne samles og lægges paa en mod Syd
svagt skraanende Flade afCement eller Fli-

ser . . de fleste Frø drysser ud, Resten plej-

les frem. AarbTurist.1926.80. jf.: Minud-
pleilede, min udtærskede Sønl Es.21.10
(Lindberg). Plejler, en. (sj.) person, der

30 arbejder med en plejl; tærsker. Bønder-
gaarde, fra hvilke Plejleres taktfaste Ar-
bejden lød. Pont.FH.139. JVJens.Di.^22.
Plejl-handel, en. fPlejls-. FrGrundtv.
LK.272. JOlsen.FraSydsjælland.(1913).45.

jf. Feilb.). d. s. s. -skaft. Moth.PlOl. VSO.
Feilb.(u. plejlhåndvoi;. -hilde, en. det

stykke læder ell. aaleskind, der forbinder han-
del og slagel (jf. u. I. Hilde 2 samt -rem;.
Moth.P101. VSO. MO. Plejls-: MDL.

40 255. Feilb. Thorsen.164. AarbKbhAmt.1930.
38. -rem, en. CPlej(e)Is-. OrdbS.(sjæll.)).

d. 8. MotLPlOL VSO. -skaft, et. den
stang af plejlen, hvorom tærskeren holder;

handel (jf. -handel, -stok samt u. -stang i;.

SaVXIX.252. Kristen er en gammel Karl,
lang, tør og stiv som et Plejlskaft. Achton
Frits.D0.Il.357. -slag, et. 1) slag med
en plejl. VSO. *et ret mandhaftigt Tag,

|

Som paa Lo om Vintren et vældigt Pleiel-

50 s\&g.Winth.VI.219. AFriis.BD.L301. 2)
(dial.) d. 8. s. -slagel. OrdbS.(Fyn). Pleyle-
Slag af . . seyt Træ. EPont.Atlas.L418. jf:
over 100 Mand (kom) med store Pleil-
slar i Haanden og . . truede os. Cit.1797.

(EEhler8.Folkesyphili8iDanmark.(1919).71).
-slagel, en. ('-slavel. Moth.PlOl). den kor-

tere og sværere stok af en plejl, hvormed
man slaar paa kornet (jf. -slag 2). Moth.P
101. VSO. ThøgLars.T.55. (Vendsyssels bøn-

60 der) brugte deres Plejlslagler mod Estrups
Gendarmer. DagNyh.^hl934. 7.sp. 6. Feilb.

(u. plejlslagvoi;. -stang, en. 1) (1. Ir.)

om hver af de to stænger ell. stokke, der ud-
gør en plejl; spec. ^. s. s. -skaft (OrdbS.(Fyn)).
Til at forbinde Plejlstængerne brugte de
Åsdeskmå. Sydfynskes. 233. 2) maskin-
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(lely hvis ene ende bevæger sig i en cirkel,

og hvis anden ende har en retliniet bevæ-
gelse frem og tilbage. CollO. TeknMarO.
189. Lokomotivets arbejdende Plejlstæn-
ger. ÆJW/iTmf.^T. 146. -!»tok, en. d.s.s.

-skaft. Landbo.III.816. -is-tøj, et. (dial.

(sjæll.)) d. s. s. Plejl. ZakNiels. Fort. 166.
SjællBond.115. -tærske, v. ("plejls-. OrdbS.
(Langeland)), tærske med plejl. maskintær-
sket Halm (er) som Regel . . meget mere
brækket og uredt end den plejltærskede.
Sal.'' XIX. 252. KBecker.vV.II.198.

||
som

vbs. Husmandens stadige Vinterarbejde
med Plejltærskningen forsvandt.4ar&
Sorø.1924.106. -vise, en. CPlej(e)ls-. OrdbS.
(sjæll.)). (især dial.) i udir. som lære, synge
plejlvisen olgn., om det forhold, at tærske-

ren, første gang drengen skal lære at tærske,

ell. naar et barn kommer ind paa loen, læg-

ger ham (det) plejlen om halsen med en stang
paa hver side og klemmer til, indtil vedkom-
mende skriger. Krist.BRL.166. JVJens.Di.^
21. Feilb.

Plekter, et ell. (nu næppe br.) en (Moth.
FlOl. JBaden.Horatius, 1.139. Bødt.128).
['plæg^ar] (ogs. Plektron, Plektrum, et. Mey-
er.^ MusikL.II.199. Sal.XIV.411). best.f.

plektret
; flt. plektre ell. ( 1. br.) plektrer (Lundb.

jf. Glahder.Retskr.) ell. (sj.) plektra (jf. Glah-
der.Retskr.). (ænyd. plekter, en ; fra lat.plec-

trum, gr. pléktron) J^ HHe pind ell. tynd
stav (af ben, metal, træ olgn.), hvormed
man anslaar strengene paa forskel-
lige instrumenter; ogs. om slagring til

citer og om den lille stav ell. hammer, der
anvendes ved slaginstrumenter som hakkebræt,
glasharmonika olgn. Høysg.S.111. *Jeg ser
et benhvidt Plekter

|
i Samisén'ens Stren-

ge,
I

rispe haardt. iSMic/i.^.-2. billedl: Hrz.
D.1.174. jf. (om Thorvaldsen): *(han) som.
svundne Gudeslægter

|
Guddommeligt har

tryllet frem i Leer,
|
Som slog sin Lyra

med sin Meisel-Plekter
|
I høie Helte-

sange med Homerl Bødt.128. \\ hertil bl. a.

Plekter-slag (Blich.(1920).XX.193).
Pleonasme, en. [pleo'nasmQ] (-fm.lat.

form Pleonasmus. Holb.°Orthogr.ll8. Rahb.
Stiil.74). flt. -r. {fra gr.-lat. pleonasmus, gr.

pleonasmos, til gr. pléon, mere, komp. til

poly, meget (jf.'poly-); sprogv.) sproglig
forbindelse, hvoraf et ell. flere led er
overflødige, fordi begrebet allerede uden det

(dem) er tilstrækkeligt udtrykt (fx. „en gam-
mel olding'') (jf.Oråfylde). Bagges.DV.^XI.
309. *(hun) forgik af Elskovsgalskab

|

(El-

skovsgalskab 1 Pleonasme I
|
Elskov er jo

selv en Galskab). SophClauss.AT.54. pleo-
nastisk, adj. [pleo'nasdis^] (sprogv ) om
udtryk: som udgør "en pleonasme. Rahb.Stiil.

78. StudierDahlerup.l72.
plerre, v. se plærre.
Plesken, en. se Plæsken.
L Plet, en ell. (dial., (jy.)) et(Tychon.

AB.108(se u. bet. 3.i;. Fe'ilb.). [plæd] (f
Plette. OeconJourn.l758.205(se u. let. l.s).

00uldb.Br.234). flt. -ter ell (nu kun dial.)

•ie(Holb.MTkr.361. Stub.103. PNSkovgaard.
B.140. PMøll.1.102. Dania.IX.33(sydsjæll.).
Brenderup.§158. jf.Esp.463. Feilb.). {ænyd.
d. s., SV. plått; jf. mnt. plet samt plets, pletz,

hty. pletz, bletz, lap, plet, Mi. plets; af uvis

oprindelse, maaske besl. m. Hl. plat; jf. H.
Plet, HL plette, plettet samt Flæk)

1) mere ell. mindre tydelig afgrænset, rund-
agtigt sted, som ved sin farve olgn. skil-

10 ler sig fra den flade, hvoraf det udgør
en del. I.t) sted, som forstyrrer, mispryder,
vansirer den flade, hvorpaa det forekommer
(og som er foraarsaget fx. af sygdom, stød,

slag olgn., ell. ved at noget er stænket ell. spildt

derpaa olgn.). naar paa noget Menneskes
Kjøds Hud er Hævelse eller Skab eller

en skinnende Plet . . da skal han føres

frem til ÅSLTon.3Mo8.13.^. (pulveret) bru-
ges ellers til at tage Pletter af Klæder

20 med. Ilolb.Arab.8sc. Hvorledes Pletter af

Beeg, Tiere, Harpix og Vox kan tages af

Linnet OeconII.(1784). 1.46. *Der var en
Plet paa Korets Gulv,

|
Den var saa rød

at skue,
|
Den kom, da Knud lod myrde

Ulv. Grundtv.PS.III.197. *paa Bjerget lig-

ger længe hvid |
Den rene Jomlrusnee

foruden Fletter. Blich.(1920).V.10. *Han
kniber brune Pletter i min Arm og min
Læg.Winth.D.279. Hvide Pletter paa Neg-

30 lene forraade ligesaa mange Usandheder.
Thiele.III.129(jf. Lyve-, Løgne-, Negle-
pletj. Palle tabte en varm Kartoffel paa
Dugen. Den satte Plet. GJørgensen. Højt
Humør.(1932).91. jf.: Pletter for Øynene.
Lægen.reg. \\ ialem. (jf. bet. 2): kønrøg giver
pletter, se Kønrøg. || om forandring i over-

fladen af frugt olgn. som følge af begyndende
forraadnelse. vAph.(1759). jf. bet. 2: dette

ene (d : mangel paa hjertets ydmyghed) — ak
40 det er en Raadenskabens Plet paa den ædle,

fine Frngtl EBrand.Brud.51. talem.: have
pletter paa kartoflen, se Kartoffel 2.i. 1.2)

om sted med naturlig, afvigende farve paa
et dyrs hud ell. pels, en fugls fjerbeklædning
olgn. ell. paa en plantes blad ell. blomst ell.

paa mineral, den sorte plet på en bønne.
Moth.P100. Hunden er gandske hvid, teg-

ned med sorte Øren og en sort Plæt i

Fanåen. Holb.Mel.L2. LandbO.IIL466. kan
50 en mor (morian) omskifte sin hud og (eller)

en parder sine pletter, se H. Mor 1, Mo-
rian 1; J/". w. Leopard 1 slutn., samt Panter-
dyr. 1.3) (jf. bet. 4:) i anden (mere spec.)

anv.
II
om maane-, 8olplet(ter). *Maanen er

en Ost og Maanens Pletter Mider. V^^adsk.K.

A3^. Pletter i Solen. F6fO. j/. feef. 2 : ogsaa
Solen har Pletter. Nord.Forsikringstidsskr.
1935.255.

II
den gule plet (i øjets net-

hinde), se gul 3. II hvid plet paa ver-

60 denskortet, se u. II. hvid 3. || om rundag-
tig figur, som paamales ell. paaføres noget

til pynt ell. væves i tøj som mønster. „Plet-

tøjer", hvilke . . ogsaa kunne kaldes figu-

rerede Tøjer, da Pletterne her ofte frem-
komme i forskjellige Figurer. VæverB.40.
(haandarb.) om (mindre,) runde figurer, syet
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med fladsyning. Syning af Tunger, Huller

iturivning af (
. . .

fejl i klæde, en Plette . . lader sig tilsyne

i Klædet som en grov Traad der gaaer i

Længden. OeconJourn.1758.205.

2) overf. anv. af bet. l.i (jf. Skamplet^,
om moralsk fejl, dadelværdig ell. van-
ærende handling ell. i det hele taget om
hvad der forringer, nedsætter noget,

(ofte i forb. som sætte, være en plet
paa noget, være uden pletterj. som
intet dødeligt Menneske er uden Plett,

saa have mange lægget denne Konge
nogle Ting til Last. Holb.DH.IL397. Hvad
for Plætter kunne da fordømme, naar saa
sort en Synder, som jeg, bliver benaadi-
getJSneed.II.327. hun ansaae det næsten
som en Plet paa vor Familie, at jeg saa-

ledes havde givet mig i Laug med Haand-
værksdrenge.iraMc;i.II.i7. En Dyd uden
Pletter. rSO. Drengene i min Klasse . .

betragtede den Skam, som var overgaaet
mig, som en Plet paa Klassens Ære.Scliand.
0.1.56. en fornyet Gennemlæsning viser
nok nogle Pletter, men alt ialt staar dette
Værk med ædel og fast Holdning. Rode.
R.lOl. ingen har nogensinde kunnet sætte
den mindste Plet paa hans (o: J.Worms)
egen borgerlige Vandel. CSPet.Litt.994.

\\

i forb. m. ord af sa. ell. lign. bet. *(de) drive
stedse Spot med Skabnings Bræk og Plet-
ter. Anti-Spectator.92. en herlig Menighed,
som ikke haver Plet (Chr. VI: smitte^ eller

Rynke. Ephes.5.27. navnlig i forb. m. Ly d e

:

hans Vaaben var uden Plet eller Lyde.
HomoS.VD.7. se ogs. u. I. Lyde l.i.

3) mindre (afgrænset ell. nærmere bestemt)

omraade; sted; plads; punkt. 3.1) i al

olm.; nu især om lille (afgrænset) del af
jordoverfladen (uden nærmere forestilling

OM størrelsen) (ofte i forb. m. subst. som
Jord, Landj. Jeg seer aldrig en smuck
Plet paa denne Helene, for hvis skyld
maad giør saa stor Aliarm. Holb.Ul.1.7. at

undertrykke et plæt Land og en haand-
fuld Folk i Tydskland. Tychon.AB.108. *Du
Plet af Jord, hvor Livets Stemme |

Steeg
første Gang fra spæde Bryst. Thaar.ES.
342. Hver af de smaa Prindsesser havde
sin lille Plet i Haven, hvor hun kunde
grave og pl^Lnte. HCAnd.V.84. alle Borde
er fulde af væmmeligt Spy (o: efter et

drikkelag); der er ikke en reen Plet (Chr.
VI: saa der er ikke sted mere; 1931:
Uhumskhed flyder paa hver en Pletj.
E8.28.8. en Plet Ymtersæd. Lunde.F.160.
Hjemmets fredlyste Plet. GyrLemche.S.II.
122. Den sydlige Del (af) Sorgenfris Til-
liggende (bestod) af Skovholme med bare
Pletter ind imellem. Nystrøm.LyngbySogn.
(1934).130. en plet eng, græs, hør, roer,
skov

i jf. bet. 3.2: jeg har aldrig i mine
Dage seet saa mange Penge paa en Plet.

Hauch.III.380. den blinde plet, se u.

blind 1.1 og 10.2. (have) en tør plet
(i halsen), se tør. || i pletter, med mel-
lemrum; spredt; hist og her; pletvis. *Der
findes hist og her, skiønt tyndt og som i

Pletter
|
End nogle Negliker i Dydens

Blomstev-Beed.Wadsk.Skuepl.5. Plet- eller

Dibbelsaamaskinen . . hvor Udstrømnin-
gen afbrydes regelmæssigt, saa Frøet læg-
ges i Pletter. Lawd60.lF.248.

Il {jf.æda.
10 Plættæ, navn paa en eng (ValdJ(yrd.(1926).

26)) som (del af) stednavn, om enge ell.

(smaa) flade holme. HVClaus.DL. 36.

Da.Fiskeritid.^ysl925.2S4. jf VnivBl.1.338.
Trap.^X.244. || i billedl. udtr. '„Jeg kjen-
der ham." |

— „Maaske der dog er Plet-
ter i hans Hjerte,

|
I ikke kjender."Eecfce.

HB.79. Maaske paa ingen Plet er det
mere aabenbart, at en ny Tid brød frem,
end paa Mythologiens. JohsSteenstr.HD.42.

20 jf. bet. 1.1: endog paa det sorteste Hjerte
er een hvid Flet. Blich.(1920).XX.136. jf.
bet. 2: Denne forfærdelige Morgenstund
vil være en sort Plet i hele mit øvrige
Liv. Hrz.IV.201. (den) sorteste Plet i vore
Baners Historie (o: Gentofteulykken). Vilh
Hans.J. 155. 3.2) i særlige forb. m. præp.
(næsten kun i best. f), om nøjere bestemt
sted, hvor nogen ell. noget er, hvor noget fore-
gaar ell. skal foregaa. Beduinen, hvem intet

30 Huus, ingen snævert begrændset Mark
fængsler til Fletten. Blich.(1920).XIV.33.

jf.: Tilværelsen er dem (o: druseme) intet
. . hvis de skal være bundet til den samme
Plet eller underkastet nogen Art af Tvang.
TidensKvinder.^^lxl935.8.sp.2. nagle (t) til

pletten, se u.\l. nagle 2. || af (nu sj. fra.

VSO.) pletten, af stedet, (vist kun mæg-
tende udtr.; ofte billedl). jeg bringer hende
ikke af Pletten, naar hun ret sætter sig

40 for, at hun ikke vil gsiae. Hauch.V11.124.
Kunsten syntes her ikke rigtig at ville

komme af Pletten, medens den i det øv-
rige Europa traadte ind i nye Former.
JLange.1.76. han er ikke til at rokke (ud)
af pletten

i
Skibet rørte sig ikke af

Pletten. Hauch.MfU.78. Pont.LP.VIII.
225.

II
paa pletten (nu sj. paa en plet.

JHSmidth.0rds.115. PFåler. VV.107), dels

i udtr. for punktlighed m. h. t. tid og sted som
50 være, møde paa pletten. Kl. 3 vare vi

paa Pletten med Præsidenten hos Fru Ksd-
ler. Bagges.DV.X.120. *Jeg er om Morg-
nen første Mand paa Pletten. Drachm.DD.
153. For at gøre rigtig Figur ved dette
straalende Stævne er det imidlertid ikke
tilstrækkeligt at møde paa Pletten i stiv

Puds. Esm.L82. dels om øjeblikkelig udførelse

af noget: *Nu, saa lyder jeg paa Pletten.

Heib.Poet.X.209. „Men De holder Deres
60 Løfte og forestiller mig for Kammerraa-

den." — „Lige nu paa Pletten.^'Hrz.XIV.
285. D&H. dels (jf. bet. 4; m. forstærkende
bet.: nøjagtigt; bestemt. Det ved jeg paa
en Plet. JHSmidth.0rds.115. De har netop,
hvad jeg længe har søgt, lige paa Pletten.
JacPaludan.UB.265.
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4) om det særligt (sædvanlig med sort

farve) afmærkede midtpunkt i en skyde-
skive, hvorefter der sigtes; centrum (I.2);

prik(ken). Moth.PlOO. Gymn.ILl48.
||

som udtr. for, at man rammer centrum ell.

(i videre anv.) det maal, man sigter efter;

oiwrf., som betegnelse for, at en bemærkning
olgn. er rigtig, rammende. *Mit Bly jeg i

Pletten kan fæste : | Jeg træffer vel ogsaa
den engelske Råd. Blich.(1920).XXI.179.
(han saa) Markøren melde Plet ude ved
Skiven. AndNx.BN.132. han skød to plet-

ter og een forbier | i faste forb.: holde
plet, se II. holde 7.2. ramme plet: han

_ _ _
" "U i;"

Minna en Kost, stødte Vinduet op, og
ramte plet tre gange i træk

) plet:
//..Da greb

kastede den ned efter Sivert. Ak— Minna,
der ellers altid ramte Plet, fejlede denne
Gung. Biichh.UH.?2. ramme lige ff ret.

Moth.P100) i pletten, især overf: hun
kunde sige en vittig Replik, saa den ramte
lige i Fletten. Mantzius.SH.VIl.16. Imid-
lertid har Bonifacius ramt lige i Pletten ved
at paapege Modsætningen mellem Kateku-
menpraksis og Barnedaab. NMPlum.For-
sagelsen vedDaaben.(1920).232. Naar Bøssen
er i Orden, skal Jægeren med den træffe
Plet hver GaLi1g.VigM0ll.HJ. 79. overf.:

JHSmidth.0rds.115. (hun) var ikke langt
fra at have truffet Pletten (o: have gættet

rigtigt). FalkRønne.K.133.
II. t Plet, en. ^i. -ter. (fra fy. plått,

la(h)n; til ty. platten, se IV. plette) især i

flt., om af metaltraad fremstillede smaa
plader af guld- ell. sølvblik, brugt som
udpyntning paa dragter; flitter. Sølv-
Traad, Lahn, Fletter. Forordn.*fiol?69. ved
et eneste Slag med Hammeren forvandles
Traadringlen til en Flitter, eller en lille

klar glindsende Flet.Hallager.293.jf -.Flit-

ter eller uægte Pletter, som udhugges med
alle Slags Stempler og Jern. smst.292.

III. Plet, et. [plæd] (jf. sv. plåter, holl.

pleet; f7-a eng. plate, egl: plade, spec.i sølv-

tøj; ,jf. I. Plade, plettere) som stofbetegnelse

ell. koll.: pletteret metal ell. pletterede
genstande, især guld- og sølvplet; spec.

(i dagl. spr. næsten udelukkende) om sølv-
plet (jf. Dublé, Elektroplet samt Pletsølvj.

Meyer.^ Kierk.VIII.50. Ved kunstigt Lys
er det vist ikke let at skjelne Plet fra
S&U.Schand.VV.238. et Kagefad af Plet.
AndNx.PE.III.157. Godt Plet kan være
særdeles lnolåh2Lrt.IngebMøll.KH.78. ofte i

forb. engelsk plet. CollO. VortHj.IVl.
24. ægte plet, vare, fremstillet ved, at en
sølvplade anbringes (valses) paa en kobber-
plade (mods. Elektroplet). Hannover.Tekn.
355.
Plet-, i ssgr. 1) (jf. Plette-; til I. Plet

(hvor intet andet angives ndf., foreligger
denne bet). 2) til III. Plet; især om gen-
stande af sølvplet; fx.: Plet-arbejde,
-gaffel, -kande, -kniv (Drachm.F.I.
266), -sager, -service, -ske (D&H.),
-(lyse)stage, -ting, -varer (CollO.

Sal.VI.929). -blomst, en. [I.2] {jf ty.

fleck(en)blume, /loW. vlak-, vlekbloem ; sj.)

^ Spilanthes (undertiden dyrket som ha-
veblomst). Kjærbøll. FB. 423. k a a 1 a g t ig
pletblomst, husarknap (1), S. oleracea L.
jELindgren&Bentzien. Kjøkkenhaven. (1878).
142. -drejl, et. [1.8] fj/. -hvergarn, -tøj

samt -skørt; dial.) kulørt drejl, vævet i møn-
ster med pletter. OrdbS.(sjæll.). -feber, en.
[l.i] (nu I br.) d. s. s. -tyfus. Panum.607.
Mist.LM.186. -fejl, en. [l.i] Uf eng. spot-
disease) fejl i kautsjuk, frembragt ved
bakterie- ell. svampevirksomhed. Suenson.B.
11.190. -fri, adj. (f plette-. OGuldb.II.5.
FQuldb.RibersDødsdag.(1797).18). 1) [l.i]

(jf. -løs; som er uden pletter; ren og fin;
især i videre bet.: uden fejl; lydefri. *Jeg
stirrede paa dig, paa Fod, paa Haand,

j

Paa de pletfri', skinnende hemmer. Hrz.
20 D.1.70. gode pletfrie Citroner. Fuldstændig

Koge-ogayltebog.(1861).582. Asken spredes
paa hans pletfri Gvilv.'Wied.Da.l2. de fle-

ste af (Blichers) Dialektdigte er pletfri og
novertrBiiielige.Aakj.EE.137. 2) [2] som
er uden moralsk brøst; paa hvis ære der ikke

er nogen plet. FGuldb.(Rahb.Til8k.l796.54).
Skolelæreren . . skal være pletfri, ikke
blot med Hensyn til Moralitet, men til

Tro. Goldschm.BlS.IV.153. JPJac.II.232.
30 -fugl, en. [I.2] \ (sj.) nøddekrige, Caryo-

catactes guttatus. Kjærbøll.151. j -hvår,
en. [I.2] Jt rødspætte, Pleuronectes platessa.

-var: VSO. -hvergarn, et. [I.3] (jf.
-drejl; dial). Plettenvergarn. AarbFr-
borg.1918.64.

Pleti, subst. i forb. kreti og pie ti,

se Kreti.

t Plet-kngle, en. ("Plette-. Funke.
(1801).1.572). [1.1] kugle af sæbe ell. pletler

40 til aftagning af pletter (jf. Flækkugle^.
Moth.P100. OeconH.(1784).'l.61. VSO. MO.
jf.: han (roser) sig at have en Plæt-Kug-
le, som kand borttage all Siælens Ureen-
heå.LTid.1751.136. f -ler, et. [l.i] (Plette-.

VSO.). en slags ler, som anvendtes til plet-

aftagning (jf. -kugle, -sten;. MO. -leis,

adj. ("plette-. Schandrup.A4*'). (sj.) d. s. s.

-fri. (hans) Forhold i Sagen (var) langt-

fra . . pletløst. HSchwanenfl.H.485. Soph
»o Clauss.AT.181. -middel, et. [l.i] middel

til aftagning af pletter. IngebMøll.KH.188.
-mine, en. [l.i] se II. Mine 2. -saa, v.

[8] vbs. -ning (LandmB. 1.557). (landbr.)

saa V. hj. af en maskine, der fordeler udsæ-
den i (huller med) regelmæssig afstand; dible

(2). en pletsaaet Roemark. LandmB.1.557.
-saamaskine, en. [3] (landbr.) maskine
til pletsaaning ; dibbel(saa)maskine. LandbO.
IV.148. -sikaldethed, en. [3] (med.) om

60 (haarsygdom, der viser sig ved) pletvis op-
trædende skaldethed (Alopecia areata). Vore
Sygd.IV.477.
Pletsken, en. se Plæsken.
Plet-skimmel, en. [l.i] (bot.) skim-

melsvampen Ramularia; især om R. betæ

(bedens pletskimmel), der fremkalder talrige

XVI. Rentrykt i% 1935 64
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smaa, rødlige ell. violette, i midten hvidlige

pletter paa bladene af runkel- og sukkerroer.

LandhO. 111.816. t -8kræd(d)er, en.

[l.i] skrædder, der renser og lapper tøj. Plet-:

S&B. Plette-: YSO. CAThortsen.Smaaskr.

(1880).190. -fi(kiid, et. I) [4] skud, der

rammer lige i skivens centrum; i videre anv.:

skud, der træffer maalet i det punkt, hvor-

efter der er sigtet. Hejmdal^Vsl869.2.sp.4.
dengang skød Guldsmeden Pletskud og
blev prydet med det store Sølvkonge-
skiolå.MOttosen.RuthsFar.(1907).25. \\ bil-

ledl. ell. i sammenligninger. Statuen af Fre-
derik den Sjette i Frederiksberg Have,
den personificerede, smaaligt godmodige
borgerlige Værdighed, et „Pletskud", hvor-
til Thorvaldsen paa dette Omraade aldrig

har leveret Magen. SigMiill.B.55. Pointen
var, hvor den skulde være, og sad som
et Pletskud. Pol.V2l935.8.sp.5. 2) [l.s] (væv.)

traad af islætten, der ved vævning af plet-

tøjer dannerpletterne. VæverB.40. -skurT,
en. [l.i] 1) (med.) hudsygdom, fremkaldt af
svamp, der viser sig ved frembrud af pletter;

Pityriaris versicolor (jf. Hudklidsvamp j.

Panum.512. 2) (gart.) sygelig dannelse af
skællede, grynede pletter paa frugt. Ernst
Gram. Haveplanternes Sygdomme.^(1934). 54.

-skart, et. [1.3] (dial.) nederdel („skørt")

af plethvergarn ell. -drejl. FortNut.YI.181.
Éedebo.112. f -sten 9 en. [l.i] pletkugle

fremstillet af pletler. Plette-: vAph.Nath.
VI.349. -syge, en. [I.1] (jf. Bladpletsyge

;

bot. ell. gart.) betegnelse for plantesygdomme,
der viser sig ved, at der paa de angrebne
planters blade fremkommer visne pletter af
forskellig farve. LandbO.III.816. Paa Hav-
ren gør Lys Pletsyge i Aar ualmindelig
stor Skade. NatTid.^^hl909.M.Till.l.sp.4.
-sæbe, en. [I.1] sæbe, der anvendes til. at

tage pletter af tøj med. Moth.PlOl. OeconH.
(1784).1.48. CMøll.PF.174. Feilb. -selv,
et. [HI] (talespr.; 1. br.) om sølvpletterede gen-
stande; sølvplet.

I. Plette, en. se I. Plet.

II. Plette, en. se Plæde.
III. plette, V. ['plæda] -ede. vbs. (fagl.)

-ning (MalPrisl.80). (ænyd. d. s.; til I. Plet;

i/, plettet) 1) trans. ],\) (jf.l. Plet l.i) be-
virke, at noget faar (en ell. fiere) pletter.
plette sine klæder. Moth.P100. *Den (o:

taaren) vælder frem paa ny og Brevet
]^letter. PalM.I.100. Stuck.IlI.43. \\ i abs.

anv. m. tings-subj. : danne, sætte pletter, alt

Viin Y^letter. Holb.Vgs.(1731).II.17. Hun-
dene oversavlede (hendes) nye Kjole, men.,
det plettede ikke. ECAnd.LP. 62. Aller
nemmest er det at brede Tøjet . . paa en
Græsplæne, hvori der dog ikke maa være
Blomster, som kan plette. IngebMøll.KH.
216. rent vand pletter ikke. S&B.
1.2) (jf. I. Plet 2; især Gi; billedl. og i sam-
menligninger': skæmme; besmitte; be-
sudle; vanære. *Gud Helligaand, o hjælp
os her,

|
At daglig vi aftvætte

| De Syn-
dens onde Levninger, | Som end vor Van-

del plette (Kingo.279: Og Syndens fule
Pletter;. SalmHus..314.5. *£n Dames Ryg-
te

I
Saa let kan plettes som den hvide Snee.

Heib.Poet.IV.195. Myrderier og Brand-
stiftelser plettede Rejsningen. Fridericia.

NH.II.151. lade de Blade, der plettedes
af de værste Trykfejl, omtrykke. Ehrencr
M.F.XL59.\\refl. Bagge8.DV.'V.169. *Troer
du, at jeg ved Selvmord vil mig plette.

10 PalM.VLl67. 1.3) (jf. I. Plet 3; mal.) del-

vis (og foreløbig) stryge beskadigede
partier. Rustaftagning og Fletning be-
tales efter forud gaaet Aftale. MalPrisl.80.

1.4) (jf. 1. Plet 3; forst.) pletvis aftage
barken af en træstamme for at fremme
veddets udtørring, uden at der opstaar store

revner i det. SaUXIX.256. 2) (dagl.) intr.:

faa pletter; blive plettet, det slags

klæde pletter. MothPlOO. *0I min Barége-
20 Kjole I

I
Den pletter strax.Heib.Poet.XL

109. Frugterne af fritstaaende Træer .

.

sprække eller plette . . ikke. Bredsted.Pom.
1.158.

IV. t plette, V. -ede. (fra ty. platten,

gøre fiad; besl. m. HL plat; j/. H. Plet, Plet-

ter; fagl.) fladtrykke (metaltraad) til

la(h)n, flitter olgn. Naar Guldet og
Sølvet (paa plettemaskinen) er bleven plet-

tet og siden poleret, saa bliver (lahnen)
30 vunden omkring Silke. Hallager.104.

dette-, i ssgr. især (jf. dog Plettema-
skine; til I. Plet; se Plette-tal, -vis samt
u. plet-fri, -hvergarn, -kugle, -ler, -løs,

-skrædder, -sten, -vand. f -maskine,
en. (til IV. plette; fagl.) maskine til frem-
stilling af la(h)n. Hallager. 104. f Plet-
ter, en. til IV. plette: haandværker, der
fremstiller la(h)n. Hallager.104.

Pletter-, i ssgr. [plæ'te'r-] (fagl.) til

40 plettere (l.i). -blik, °et. blik af forsk,

metaller, pletteret m. andre metaller. VareL.^

92. plettere, v. [plæ'te'ro] -ede ell. (sj.)

-te (jf. Bagger.II.504)°. vbs. -ing (s. d.). {jf.
ty. plattieren; til III. Plet) 1) paaføre
et ringere stof et overtræk af et kostbarere.

1.1) beklæde (en overflade af et uædelt
metal) med et (mere ell. mindre) tyndt lag

af et mere ædelt metal, saaledes at der

fremkommer et uadskilleligt hele, enten ved
50 at det ædlere metal paalægges i form af en

plade („ægte plet"), ell. det paaføres ad gal-

vanoplastisk vej („elektroplet"). Meyer.^435.
Wagn.Tekn.17O . Bly kan pletteres koldt
med Tin alene ved at valses sammen med
det. Hannover. Tekn. 355. Almindeligst er

det at plettere Kobber med Guld ell. Sølv,

og Nysølv med Sølv (Guldplettering og
Sølvplettering). SaVXIX.256. \\

billedl. *I

gamle, som kun vilde den (o : realiteten)
\

60 med Maanesølv plettere . . | I bruges ikke
mere. Hostr.SD.lI. 136. 1.2) i videre anv.;

dels (hat.): overtrække (den grovere filt)

med et lag finere haar (odder- ell. bæ-

verhaar). Sal.XIV.417. \\ dels (i tekstilin-

dustrien): ved arbejder med bomuld og silke

dække en tykkere bomuldstraad med en iyn-
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dere silketraad. smst. 2) perf. part. anv. som
adj.; især om genstande af sølvplet: sølv-
pietteret. den pletterede Theemaskine
og de forgyldte Kopper. Fa\M.IL.IL340.
IngehMøll.KH.78. || tU i overf. anv. Kierk.

XI.198. Det var et besynderligt, kosmo-
politisk Selskab, der dannede det andet
Kejserdømmes Hof, broget sammensat og
pletteret. Bang.K.5. Plettering^, en. flt.

-er. (fagl.) 1) vhs. til plettere; til plettere

1.1 : Hinnerup.Juv.722. VareL.''624. til plet-

tere 1.2: VareL.^780. 2) konkr.: det ved
plettering paalagte lag. Pletteringer med
Tin aftages blot ved Varmning. Hinnerup.
Juv.728. Pletter-messing:, et. tyndt
messingblik til plettering. VareL.^106.
Pletter-tal, et. se Plettetal. Plette-

-skræd(d)er, -sten, se Plet-skræd-
(d)er, -sten.

plettet, adj. ['plæda<] (ænyd. d. s.; til

I. Plet (og III. plette}) 1) til I. Plet 1. l.i)

til I. Plet l.i: med plet(ter); fuld af plet-
ter; ofte: snavset; tilsølet. Bylden var
i førstningen gandske pletted. Det er at

sige gandske fuld med smaa Pletter. Holb.
GW.1V.9. kitlen er fælt plettet I frugten
er begyndt at blive plettet (o: der er be-

gyndt at vise sig raadne pletter paa den)
\

(jf. Pletfeber; nu næppe br.:) de (bragte)

med sig en plættet Feber, hvilken de
meddeelte til deres eget Mandskab. Lodde.
SH.Till.44. 1.2) til I.Piet 1.2 og 3, om
farvetegning: med pletter af afvigende
farve; spættet; broget; spraglet. Nogle
(krystaller) ere skjønne og klare, andre
dunkle og ^lættede.LTid.1727.637. (æg)
af forskjellig Tegning, plettede, spættede,
stregede, med Snirkler og Stænk. Bogan.
11.101. Kvinderne bærer . . prikkede og
plettede Hovedklæder. XLars.X^. 87. jf:
Vandfladen, der før Krigen var plettet af

hvide Sejl, laa nøgen hen. AndNx.Midti
enJærntid.II.(1929).136. \\ m. h. t. dyrs far-
vetegning. Moth.PlOO. den store plettede
Jagthund. Hauch.lV.61. »Plettede Snoge.
8aBD.I.21. Et Kreatur, hvor Farverne
er smaablandede over det hele, er spin-

get; er Pletterne lidt større, er det plet-

tet; er Pletterne ret store, er det broget.
Halleby.lll. (zool.) i dyrenavne, fx. (jf.
BøvP.III.reg.): den plettede Hyæne
(Hyæna CTOcutsi). BøvP.II.293. plettet
langebarn, se Langebarn. plettet rør-
høne (Kjærbøll.552. SaU XXII. 582) ell.

rørvagtel (Seier. BornholmsFugle.(1932).
119) ell. sumphøne (Kjærbøll.552. Sal.""

XXII.582), \ rørvagtel; Forzana maruetta.

II
(bot.) om planter ell. plantedele, plettet

(maculatus) forsynet med rundagtige, no-
get større Farvepletter. Drejer. BotTerm.
176. i plantenavne, fx.: plettet gøgeurt,
Orchis maculatus L. Rostr.Flora.^*(1925).110.

plettet høgsurt (JTusch.113) ell. kon-
gepen (Bostr.Flora.^U1925). 405), Hypo-
choeris maculata L. plettet lungeurt,
Bulmonaria officinalis L. JTusch.188. plet-

tet skarntyde, Conium maculatum L.
Funke. (1801). II. 304. JTu8ch.62. Lange.
Flora.565. 2) (1. br.) til I. Plet 2: som li-

der af moralske brøst. Mit Liv er plet-
tet. -Sc/iaw<Z. ^5.4^5. Selv Stænderne tog
Afstand fra den plettede Læge. PLaurids.
S.II.43. han har en noget plettet fortid

|

Plette-tal, et. (nu næppe br. (jf. dog
Feilb.) Pletter-. Thurah. B.8). {ænyd. d. s.;

10 til I. Plet 8; jf. -vis; nu vist kun dial.) i

forb. i plettetal, om forekomst: pletvis;

sporadisk; hist og her. Moth.PlOl. her (er)

i Plette-Tall Skiæl og Muslinger i Grun-
den.IslKyst.25. Sæden er kommen op i Plet-
tetal.ySO. HjælpeO.(fynsk). Feilb. OrdbS.
(Sjæll, Falster), jf: det Danske (folk)
blev . . kun paa Overfladen sprængt med
Tydsk i Plettetal. Qrundtv.Dansk.il. 64.

II
m. h. t. tid: af og til; nu og da. Den

20 gamle Præst saae ind til ham, ikke saa
tidt just, men i Plettetal. JFibiger.(Diod.).
MS.43. Lunde.HG.32. OrdbS.(Sjæll, Fyn).
-Tand, et. se Pletvand. -tIs, subst. og
adv. (nu næppe br.) 1) som subst., i forb. i

plette vis, d. s. s. i plettetal. (planten)
findes i Pletteviis paa disse fede Strand-
bredder. PAt/s^i&Z.iX 4. 2) som adv.; se

pletvis.

Plet-tyfns, en [l.i] (med.) akut infek-
30 tionssygdom, karakteriseret ved høj feber og

et hududslæt af røde pletter over hele legemet;
Typhus exanthematicus (jf. -feber og Flæk-
feber. Hunger-, Krigs-, Lazarettyfus samt
Sprinklerj. S&B. (han) ligger for Dø-
den af Plettyfus. Bang. Udv.43. Panum.607.
-tøj, et. [1.8] (jf. -dreil, -hvergarn; fagl. ell.

dial.) tøj med indvævede pletter. VæverB. 40.
Folkedragter. 122. -rand, et. (f Plette-,

Magazin f. Næringsstanden. V. (1799). 222).
40 [l.i] benævnelse paa forsk, vædsker (fx. ben-

zin, benzol ofl.), der anvendes til aftagning
af pletter. HCAnd. VIII. 307. IngebMøll.
KH.189. -var, en. se -hvar. -Tinge,
en. [l.i] (zool.) sommerfuglen Melitæa cinxia.

FrHeide.Sommerfugle-Atlas.(1913).4. -Tis,
adv. (og adj.) [3] (nu næppe br. plette-. Molb.
NTidsskr.1.222. VSO.jf.MO.). (jf. Plette-
visj. 1) som adv.; om forekomst i pletter:

sporadisk; hist og her; paa sine steder. De
50 langlyngede Heder afgive . . pletteviis
god Giæsning.Blich.(1920).XXII.32. (far-
ven) er hensat friskt og kækt, undertiden
pletvis, hyppigst sk.TaiieTet.JLange.MF.98.
AchtonFriis.JL.il. 9. 2) (1. br.) som adj.:

som optræder pletvis; sporadisk. Stednavne
(markerer) Skovholmenes pletvise Udbre-
delse. HMatthiess.H.105.
Plenrense, en. [plø'rø'sa ell. m. fr.

udtale] flt. -r. {fra /"r. ple°ureuse; af pleu-
60 rer, græde) 1) (foræld.) tøjstrimmel an-

bragt paa dragt som tegn paa sorg;
dels om hvid lærredsstrimmel, anbragt
paa sort dragt, dels om sort søm; spec. om
sørgemanchet (JBaden.FrO.). JSneed.VI.
10.4. Ew.(1914).II.7L Cavalierer (skal

under kongesorg bære) sort Kaarde og Spæn-

64*
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der, bredsømmede Manchetter og Pleu-

reuser. Cit.l839.(EBodenhoff'.Hofliv.(1913).

127). II
om sørgerand paa breve. JBaden.

FrO. Meyer. 2) hattefjer med lang
(kunstigt forlænget) og stærkt hængende
fane. Klods-Hans.WllI12.127. en graa
Hat med lange vajende Pleureuser. Buchh.
UH.134. jf.: Damer med store Pleureu-
s e h a 1 1 e. Leop.B.21o.
Pleurift)«, en. se Pløris.

Pli, en ell. (sj.) et (jf. PMøll.1.114).
[pli?, ogs. pli] (sj. (efter fr. pUs, flt. af pli;

Plis; i bet.h Holb.Ep.IL337). {fra fr. pli,

til plier, folde, af lat. plicare, jf. appli-

cere, impliceret, komplicere, Plissé) 1) (sj.)

fold; læg; rynke. Primon.Lexicon.(1807).
*en Skjorte, hvis Bryst uden Plet eller

Pli
I
stod aabent. Gjel.Rø.86. 2) (jf I. Fold

3.2; nu næppe br.) overf, om en persons

vaner, sædvanlige optræden; ogs.: frem-
gangsmaade i enkelte tilfælde; adfærd.
Bagges.1.324. Fremstillingen af den fine

Verdens Tone . . udkræves (af skuespille-

ren). Gienkalder De Dem (skuespillerens

udførelse af rollen som) Marinelli, vil De
erindre, hvor forskiellig hans Pli, skiøndt
stedse fiin og galant, var i Odoardos Sal,

fra Opvartningsplien hos Frindsen. Rahb.
OS.319. Jeg tog (ved forhandlingen om
sognebaandsløsning) den pli, hverken at

opgive eller forfegte, men jeg erklærede,
at dersom Menighederne . . ønskede en
Sognefrihed, da burde denne tilstaaes.

Mynst.(CLNMynst.NB.380).
\\ (jf. bet. 3; m.

nærmere bestemmelse (som navnlig karakte-
riserer ens optræden som god ell. daarlig).

Rahb.Tilsk.1795.142. Have en god Pli paa
Sig. Leth.(1800). Et . . indgetogent Liv
under Forhold, der ikke gave hende Lei-
lighed til at uddanne sig og faae rigtig

Pli paa sig. Hrz.JJ.1.42. jf.: *Een, som har
netop næsviis H slsltskiærpli. Rahb.Tilsk.
1792.666. han har i sine Skole-Maneuv-
rer faaet en Militair-Pli. Tode.SJ.1.251.

3) (til bet. 2; især O, nu lidt gldgs.) smuk,
tiltalende ydre fremtræden (m.h.t. hold-

ning, bevægelser); anstand; dannet, be-
leven optræden, navnlig i forb. m. kor-

rekt paaklædning, ydre; levemaade. (ofte
i forb. som faa, have pli (paa sig), mangle
pli;. *(saadarit janhagel, som) har slet in-

gen Pli og Aandscultur. Oehl.1.342. *Du
{o: en skoledreng) har mange slemme La-
ster,

I

Ej det allermindste Pli. PMøll.1.114.
jeg (var) bleven bekjendt med beleven
selskabelig Omgang og god Tone, havde
faaet Fli.Oversk.L.317. *Hans Meninger
havde hun mindst imod . .

|
Nej, hans

Manerer, hans Mangelpå Pli
|
var virkelig

Hovedsagen. Blaum.AU.''(1896). 136. Paul
Pet.Dans.5.
Plidder-pladder, et. ['plia'ar'plaå'ar]

{1. led dannet til Pladder, Jf.°Slidder-slad-
der olgn.; sml. sjæll. plidre, snakke, pjatte,

plidret, sølet (OrdbS.), samt sjæll. plidren
(o: munden) står aldrig på hende (smst.);

sml. glda. pledre, plaske (KvindersRosen-
gaard.(1930/f.).71) samt pludre || dagl, især
prov.) pjattet tale; sladder; sludder.
Moth.P102. *Jeg springer over . . Niel-
sens Sladder,

| Og Øegaards evige Plid-
derpladder. 5a^^e8.I.^7i. D&H. \\ ofte som
en slags inierj., især i afvisende svar. Blich.

(1920).XL92. Jeg tager livet af migl"

—

„aa, plidderpladderl"
i jf.: *Ti dog med

10 Jeres Pjadder . . | Aa, Plidder, Pludder,
Pladder I Bøgh.DA.U.40.
L Pligt, en. [pleg^Z] Høysg.AG.113. sa.

Anh.21. flt. -er elf. f -e (jf. Hovedpligte.
Holb.Ep.III.50. sa.MTkr.337). gen. -s ell.

(nu næppe br.) -es (SundhedsMagazin.(1763).
43). iænyd. d. s. i bet. „raadighed, magt, ly-

dighed, tjeneste, bod, straf", glda. plict (plect,

plech), bod, straf; fra mnt. plicht, ,;/. hty.

pflicht, eng. plight; afl. af mnt. plegen (se

20 II. pleje; og egl.: fællesskab, omgang, om-
sorg, pleje; bet.-udviklingen i da. er paavirket

vf hty. pflicht)

1) t om en undergivens afhængig-
hedsforhold, stilling over for en over-
ordnet. \A) i forb. s ta.a. i ens pligt, staa

i ens tjeneste; have svoret en troskab. Trop-
perne stode i de Svenskes Pligt. Slange.

ChrIV.949. 1.2) (^„næsten forældet." 76^0.;

Iwjtideligt løfte, som en undergiven aflægger;
30 edelig forsikring; i forb. som ed og pligt.

Moth.P102. naar han var examineret af

Garnisons-Auditeuren tages han i Eed og
Pligt. Stampe.1.475. Den, der tog mig i

Pligt og Ed, holder jeg mig til.Ing.KE.
1.199. Efter Eed og Pligt er han skyldig
til at aabenbare ået.VSO. 1.3) (m. over-

gang til bet.2) i forb. m. til, om forplig-
telse (1) over for en anden, der beror paa
et afgivet (troskabs)løfte. I maa . . have

40 Tanke om mig, som I behager i alle an-

dre Tilfælde, undtagen udi denne Post,

hvad sig angaaer min Pligt til eder. Jeg
elsker eder alt for inderlig dertil. Kom
Grønneg.T.42. Formaninger om vor Pligt

til den danske Krone. Ing.EM.1.45.

2) om det forhold, at man er ell. føler sig

forpligtet til i givet tilfælde at oj^fylde visse

krav, som beror paa løfter, paa ens stilling

i samfundet, ell. som er i overensstemmelse
50 med samvittighedens, moralens, religionens

bud; forpligtelse (1); i filos. spr. ofte om
det moralsk rigtige (jf. u. moralsk ^);
undertiden i videre anv. om handlinger,
der udføres p. gr. af forpligtelse ell. pligt-

følelse (navnlig i udtr. som gøre sin pligt)
ell. om selve pligtfølelsen (Eiv.(1914).I.

202). 2.1) i al a'lm. (ofte i forb. m. flg. inf.

(der betegner handlingen, man udfører ell.

vil (skal) udføre) og m. flg. præp.-led, navn-
60 lig indledet m. imod, der betegner den, man

er ell. føler sig forpligtet over for), „du har
altid været mig en troe Tienerinde." —
„Jeg har intet giort, uden hvad min Pligt

udfordrer." ^oZ6.i>i^.IF.4. den upartiske
Betænkning, som man, i Følge sit Embe-
des Pligt . . maae give over et eller andet
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omtvistet Spørgsma.si\.StawpeJ.196(jf. Em-
bedspligtj. hun elsker mig kuns af Pligt.

PAHeib.Sk.1.72. At komme Betrængthed
til Hielp, er ægte Ridderes Pligt. LSmith.
I)NA59. Jeg handler deri efter Pligt .

.

ikke efter Tilbøielighed. 7S0. *Naar Bjær-
gerne trykked sig for at gaa ud

| Og
svor, der var intet Lovsted til,

|
Som bød

dem at sætte Livet paa Spil,
|
Saa svared

Ole, han kendte et Bud,
| Og det var Plig-

ten. DrachmJII.85. Pligten til at føre Han-
delsbøger. Goos.IJ.^67. || hæfte til en
pligt, se IL hæfte 6.2. løse fra en pligt,
( /. br.) fritage for en forpligtelse. D&H. det
er ikke mer(e) end hans pligt, se L
mere 4.

||
pligtens ofre, (især i avis-spr.)

om personer, der kommer ulykkeligt af dage
under udøvelse af deres pligt. Dannebrog.
^ynl907.1.sp.8. Hjemmet.l912.384.sp.3.

\\

i flt.; ofte spec. om hverv, opgaver, arbejder,

der paahviler en. Cicerons Lære om Plig-

terne . . oversat ved L. Sahl. (bogtitel.1776).

*„Min Herre I De er jo en Digter."
|

—
„Den Tid, jeg levner fra mine Pligter,

|

Den offrer jeg de hellige Ni." Oehl.SE.25.
Pligter imod Gud, imod andre Mennesker,
imod os selv, imod Dyrene. 7iS0. (rekrut-

ten) kom temmelig godt efter baade Eks-
ercis og Skydning og Soldatens Pligter.

KLars.HPE.129. inde i Havesalen vare-
tog (fruen) Værtindens Pligter. GyrLem-
che.S.IV.141.

jl
i forb. m. andre subst (afså.

ell. lign. bet.). *Min Gud, saa vil jeg troe

og bede,
|
Og ærlig røgte Pligt og Kald.

SalmHus.38.5. handle efter Pligt og Sam-
vittighed. MO. det er baade ret og pligt.

Feilb. Ingen Godhed eders Dydædelhed,
men et Debitum, Pligt og Skyldighed.
Holb.LSk.1.5. Naar man er død, saa skal

man forholde sig stille og rolig, det er
ikke meer end Pli^t og Skyldighed. Heib.
Poet.YII.114. 2.2) i (mer ell. mindre faste)

forb. m. adj. Den Afdødes Ønske har giort

mig det til en hellig Pligt. VSO. at under-
vise hende (blev mig) ved hendes forbau-
sende Nemme . . en kjær Pligt. Gylb.(1849).
IX.16. det er en uafviselig, bydende Pligt.

D&H.
II
(sin) forbandede pligt, se for-

bande 4.2. (jeg maatte) mælde mig for Di-
recteurerne ved Compagniet, det var min
første Pligt. PAHeib.Sk.IL334. Det er .

.

Soldatens første Pligt villigt og nøjagtigt
at adlyde enhver Befaling, som hans fore-
satte giver hsim. Lærebog f. HærensMenige.
L(1911).8. jf. (spøg.): Soldatens første Pligt
er at pjækKe den og have en god MsLå'
kæreste. DSt.1918.64. den sidste pligt
{efter lat. officium supremum ; højtid., nu
si.) den sidste hædersbevisning mod en afdød;
den sidste ære. *Gir mig, O Riddere 1 et

Øyeblick at græde,
|
Den sidste Pligt

jeg mod Melampe vise msLSL. Holb.Mel.V.6.
*mand ey mig

|
Tillod dend sidste Pligt

at tee min Printzes Liig. KomGrønneg.III.
308. Gylb.1.120. det var hans simple
Pligt mod sin krænkede Husbond. Gyr

Lemche.S.1.114. Det var io min simple
Pligt at hjælpe Dem. LeckFischer.KM.61.
*0 Grav, du er Maalet til hvilken den
sigter,

I

Som daarlig ei spotter dit usik-

kre Krav.
|
Den krænkede aldrig de tun-

geste Pligter,
I

Som tænkte paa glad,

at gaae ned i sin Grav. Pram. Stærk. 143.
*Du maa stræbe, at Du ei svigter |

Dit
Kalds de større, skjøndt tungere Pligter.

10 Blich.(1920).YI.124. 2.3) i forb. (navnlig
som obj. for verber), der angiver opfyldelse

ell. forsømmelse af en forpligtelse, gøre sin
pligt: At lade det gaae som det kan,
giøre sin Pligt saa nogenledes, at tale

altid vel om Prioren, er en gammel Mun-
ke-Regel. JSneed. IX. 135. *Sin Pligt han
gjorde, skjøndt ei meget GsLvn.PmM.IV.
150. Kierk.ll.236. Kants Aand og hans
kategoriske Imperativ: „Du skal gøre din

20 Pligt." GadsMag.1934.554, jf.: *Bragen og
Skjætten

|
Og Heglen paa Slætten

|
Med

Læmpe har gjort deres Pligt. Grundtv.PS.
VII. 379. moren har gjort sin pligt, mo-
ren kan gaa, se II. Mor 1. efterkomme
(Moth.P102. LovNr.539yiol919.§23) ell.

(navnlig) opfylde sin(e) pligt(er) (jf.
pligtopfyldende samt opfylde 2.3J. Vi si-

ges at have Ret til det uden hvilket vi

ikke kan opfylde vore Pligter, og som vi
30 kan giøre uden at overtræde dem. JSneed.

VII.30. *hvor let opfyldes ej de Pligter,
|

Som øyensynlig kun til egen Nytte sigter?
Eiv. (1914).1.162. BerlTid.ynl934.M.4.sp.2.

II (^J-) ^ fo'rb. m. i. naar det ikke længere
er mueligt at redde Skibet, kan (matro-
serne) dog, som oftest vise deres Pligt i

at bierge Goåset. Stampe. 1.168. \\ efter-
lade ('se efterlade 2.2), forsømiae (JSneed.

V.295. Bagges.L.I.90(se u. forsømme 2.2;.

40 VSO. MO.), svigte (PalM.IV.244. Eecke.
FJ.57. se ogs. ovf. 1. 8), unddrage sig
(D&H.) sin(e) pligt(er) olgn., være efter-

ladende. JSneed.VII.30(se ovf. 1.30). MO.
3) (jf.l.ipligte 2) i bod; straf, udståe

sin pligt. Moth.P102. Giøre Pligt og Boed.
vAph.(1772).IIL

IL Pligt, en. [plegf?] (dial. Plejd. jf.
Feilb. samt u. Bagphgtj. flt. -er (Saaby.''

OrdbS.(sjæll.)). (ænyd. plict, forstævn; fra
50 mnt. plicht, lille agterdæk, holl. plecht; op-

rindelse uvis; jf. II. pligte; ^) 1) om del af
skib ell.baad. 1.1) (j/*- Pligtanker ) f for-
stævn, de Macedonier hafde bunden tuen-
de Skibe . . sammen ved Pligten.Wing.
Curt.309. Moth.P102. Leth.(1800). 1.2) be-

tegnelse for forreste ell. bageste (trekan-

tede) tofte i en baad ell. for halvdæk for
og agter i større baade (jf.Ågter-y Baads-,
Bag-, I. Forpligt;. S&B. OrdbS.(Fyn). \\

60 især om forreste tofte i en baad ell. om
halvdæk i forstævnen. VSO. Funch.
MarO.II.104. Jeg skulde lægge mig for

i Baaden under Pligten. FederspielJIine
Hændelser.(1841).75. Scheller.MarO.\\ (fisk.

og dial.) agterste rum, halvdæk i fiskerbaad.

Feilb. 1.3) (fisk. og dial.) bundbræt i jolle.
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Feilb. OrdbS.(8Jæll.). 2)(især foræld.) pligt-

anker. SøLex.(1808). ArchivSøvæ8en.I.406.

Scheller.MarO. 3) (jf. Pligthugger; til bet.

1.2^ forreste roer i en baad (nu især: i

en kaproningsbaad). SøLex.(1808).119. Da.
StudentersBoklub.Aarbog for 1923.65.

Plifft-, i ssgr. 1) (jf. Pligts-; til I. Pligt

2 (hver intet andet bemærkes ndf, foreligger

denne bet.) || ssgr.ne tilhører især litterært ell.

fagl. (filos., emb.jjur.) spr.; af de mange ssgr.

kan foruden de ndf. medtagne nævnes: Pligt-

bestræbelse, -brud, -bunden, -byrde, -for-

hold, -forskrift, -hensyn, -kær, -ydelse;

endvidere betegnelser for hvad man foretager

sig, fordi man føler sig forpligtet dertil, fordi

det er obligat, /æ. Pligt-besøg, -dans, -latter,

-middag, -rejse, -svar, -tur, -visit. 2) ^
til II. Pligt, -aare, en. [II.I.2, 3] ^ aare,

der ros af den paa den forreste tofte, pligten,

siddende; pligthuggerens aare. Meyer. Gyr
Lemche.DT.203. -aflevering, en. spec.

(bibliot.) : en bogtrykkers pligt til at aflevere

et ell. flere eksemplarer (pligteksemplarer) af
sine frembringelser til et ell. flere offentlige

biblioteker. BibliotH.^II.lSf. -anker, et.

{ænyd. d.s.; betegnelsen formentlig efter an-
kerets plads i forstævnen („pligten'^); ^, især

om ældre tiders forhold) svært anker, der

bruges som reserveanker; nødanker (jf. Dag-
liganker;; spec: det af ældre orlogsskibes fire

sværankre, der var anbragt til styrbord for-

ude. Moth.PlOS. vor Skipper lod strax
Pligt-Ankeret falde, saa vi laae da for to

Ankere. Robinson.I.lé. Funch.MarO.II.104.
SaVI.772.

II
{ænyd. d.s.; jf.u. Nødanker;

nu næppe br) billedl. Pligtankeret. -fiaf/e.

(bogtitel.1793). *vilst du dræbe din Vel-
giører (o: Stærkodder)?

|
. . den Uerstatte-

lige,
I

Pligtankret i vor Nød, vor sidste

Timufrt. Oehl.SO.104. sa.T.223. \\ hertil

bl.a. Pligtanker-stik (Funch. MarO. II. 104.

jf. Pligtstik;, -tov (Larsen, jf. Pligttov;,

t -anstændig, adj. sømmelig; velanstæn-
dig. vAph.(1772).IIi. -arbejde, et. (nu
dial. Pligts-. Rothe.(Rahb.Min.l786. 1.160).
N0rreg.Privatr.III. 229. j/. P 1 i s a r b e

i d e.

Cit.l811.(AarbVejle.l929.211). Feilb. Pløs-
arbejde. MDL.413. jf. Feilb. u. plydsar-
bejde;. 1) (jf. -stræb; arbejde, som paa-
hviler en, som man gør af pligt; især: ar-

bejde, som kun gøres af skyldighed ; tvungent
(kedsommeligt, dagligt) arbejde, disse Konge-
vers, som vel tildeels vare Pligtarbeide.
NyerupRahb.III.244. Er det dig nu . . blot
et Pligtarbejde, naar du studerer disse
mange Digterværker? Føler du slet ingen
Fornøjelse åerveå? FMøll.1.396. En vis
Tid paa Dagen var helliget Pligtarbejdet.
Jørg.Liv.111.52. 2) (jf. Hov-, Hoveriarbej-
de; jur., nu næsten foræld.) arbejdsydelse,
der (dels i henhold til privat kontrakt, dels

i henhold til lov) kan fordres af brugerne
af landejendomme; undertiden: hoveri. Det
egentlige Ægt- og smaae Pligtsarbeide,
som Mølle- Kirke- og Vandreiser, Kiørsel
med Høe og Melk. Nørreg.Privatr.IlI.229.

Fæstebønders Hoveri og Husmænds Pligt-
arbejde. Goos. 1.502. AdJensen. Samfunds-
kundskab.HI. (1922). 10. -arbejder, en.

(1. br.) person, der udfører pligtarbejde. 1)

svarende til -arbejde 1. YSO. arbeide iv-

rigere end Nogen og omgaaes Tiden kar-
rigere end en Pligtarbeider.J^ierfc. VII.230.

2) ('j/. Hoveriarbejder; svarende til -arbej-

de 2. Levin, de Pligtarbeidere (Chr.Vl
10 afvig.', 1931: Hoveriarbejdere;, som Kong
Salomo udtog til at bygge Herrens Huus.
lKg.9.15. tJJ -beg^reb, et. begreb, fore-
stilling om den (de) en paahvilende pligt

(pligter); ogs.: pligtens begreb, væsen. Pligt-
begrebet udvikles i Forbindelse med Sam-
fundsdannelsen. Ørst.III.31. Brandes.XI.
110. GJ -bad, et. krav om opfyldelsen af
en pligt; især: pligtfølelsens krav; moralens
bud. Følelser kunne, som uvilkaarlige,

20 ikke være umiddelbar Gienstand for et

F\igthuå.PEMiill.(MO.). Du skal adlyde
. . Dette synes at være Naturens Pligtbud.
Brandes.VII.616. -dag, en. se Pligtsdag.

I. pligte, V. ['plegdaj -ede. {ænyd. plicte,

gøre boa, forbinde, forpligte, glda. plicte,

straffe; til I. Pligt ell. laant fra mnt.johch-
ten) 1) {vist efter no. plikte, jf.S&B. D&E.;
m, sj.) til I. Pligt 2: være forpligtet. I.1)

intr.; dels m. flg. inf.: være pligtig til. Pla-
30 cat, som bestemmer, hvo der pligter at

underholde Mandskabet paa de SMbe, som
opbringes, under Anholdelsen. PZ. fÆTvaH-
udg.)^hl809.overskr. skulde man give en
ny Lov, pligtede man at indføre den bedst
mulige. Pol.^yd903.1.sp.7. || dels i forb. m.
til: staa i afhængighedsforhold til; være bun-
det af. *aldrig en Sang,

|
uden at Hjærtet

først mig tvang, | det er Loven, hvor-
til jeg pligter. Rørd.DT.H48. jf.: Under-

40 klassen har hidtil troet, at den var sat i

Verden for at pligte til de store. FritOrd-
8kifte.1909.119. 1.2) refl. ell. i pass.: for-

igte sig; være forpligtet. *Pilegrime plig-

sig dyre
| at søge Sankte Jakob. UBir-

kedal.(StSprO.Nr.90.44). Hun maatte . .

pligte sig til at føre Regnskab. FoHfiTj.ZJJ^.
72. (WilhelmII) oplærtes naturligvis først

og sidst militært, men tillige pligtedes han
til Studier paa alle de Omraader, der hø-

50 rer en „dannet" Mand til. MRubin.MB.183.
1 .3) m. obj. : være skyldig (at yde). *Taus-
hed pligter I | over for Kongens Vilje.

KMunk.Cant.(1931).20. 2) (jf. I. Pligt 3;
dial., nu næppe br.) betale bøde; bøde.
Moth.P102. pligte til Veibetienten, naar
man lader sine Sviin gaae paa Lande-
veien. MDL.

II. pligte, V. ['plegda] -ede. (sv.plikta,

w<. plikken; jf. nt. pticht, pligtstage ; vist til

60 II. Pligt 1 ; sml. Pligt-ger, -stage ; .^, for-

æld.) lodde, pejle (med pligtstage). Stadf.
Rander8.53. Sal.XIV.418.

Piifi:t- eksemplar, et. (jf. -afleve-
ring; oibliot.). HRHiort -Lorenzen. Erindr,

fra Sønderjyll. (1919). 89. BibliotH.^ 11.13.

-forg^lemmelse, en. (jf. -forglemmen-
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de; 1. hr.) pligtforsømmelse, der skyldes glem-

somhed. S&B. D&H. -forglemmende,
part. adj. (jf. -forglemmelse; 1. hr.). vAph.

(1 772).1I1. Hitler.MmKamp.I.(overs.l9S4).
375. -forsammelse, en. (jf. -forsøm-
mende samt -forglemmelse; især emb.) und-
ladelse af at gøre sin pligt; forsømmelse

af ens pligter, navnlig: ens embedspligter.

Monrad.Afskedsprædiken.(1854).ll. Oberst-
løjtnanten var en Ordenens Mand, der . .

ikke tillod sig nogen Pligtforsømmelse.
Font.HK.21. Revisorerne (i en sparekasse)

kan i Tilfælde af grov Pligtforsømmelse
straffes med Bøder. LovNr.539Viol919.§23.
-fonsommende, part. adj. (jf. -forsøm-
melse; 1. br.). (han er) efterladende og
pligtforsømmende. Pol^Vi 1935. Sønd.2.sp.2.

-fri, adj. (jf. -løs; nu sj.) som er fri for
forpligtelser, ikke har nogen forpligtelse;

uforpligtet. I dette Tilfælde kan jeg holde
mig for pligtfri.7S0. MO. d -følelse,
en. bevidsthed om, følelse af, hvad der er

ens pligt. NTreschow. Anthropologie.(1807).
179. en overspændt Pligtfølelse og Af-
kald paa al Ro og Nydelse. Gylb.(1849).V.
48. (musiktimen, som hun) med sin strenge
Pligtfølelse nøje passede Dag efter Dag.
Pont.LP. VIII.86. t -ger, en. O/, wf. plik-

ger; til Il.pligte og I.Ger; j/. -stage) Pligt-
gær . . en målestang til skibs. Moth.P102.
-hngger, en. [II] (jf. -mand samt II. Pligt

8J ^ forreste roer i en baad (der skal tage

mod stød med baadshagen). VSO. Funch.
MarO.II.105. Søiberg.SR.271. -hus, et.

(jur., foræld.) hus paa landet, der bestandig
skulde opretholdes med bygninger og beboere

(og som oprettedes, naar nedlæggelse ell. sam-
menlægning af gaarde fandt sted). LovNr.
81 "/s 1897. §2. KBiisHansen.Samfund8øko-
nomien.(1919).154.

CP pligtig, adj. ['plegdi] {glda. plictig,

plietug mfl.; fra mnt. plichtich; afl. af
I. Pligt; j/". pligtlig) 1) (kun som præd.) om
person: bundet til at opfylde en pligt; for-
pligtet; skyldig, (nu oftest »w. til og flg.

inf.). (af min formue) finder jeg mig .

.

pligtig . . at svare 482 Rdr. Holb.(Holberg
Aarbog.1921.11). *Jeg . . holdt mig strengt,

som jeg var pligtig,
|
Kun til, hvad der

var hørt og SQQt.Winth.XI.204. Ingen er
pligtig at yde personlige Bidrag til nogen
anden Gudsdyrkelse end den, som er hans
egen. Grundl.(1849).§82. *En fattig Mand
kan aldrig være pligtig

| til Kunst og Vi-
denskaber at foTStSiSi.Schand.UD.142. Kirk.
F.178.

II
(nu næppe br.) m. hensobj., i forb.

som være en noget pligtig, være en

61 i g ti g til noget, det, som de Gud og
ongen pligtige ere . . at efterkomme.

DL.2—9—24. Holb.Pern.IIL6. jeg vil der-
for være Eder pligtig og skyldig til al

den Tjeneste, det Lensmandskab fører med
sig. Grundtv.Snorre.III.361. jf.: (føl) hvad
I ere Nærmestes, maaskee Eders egen
Redning pligtige (o: hvad L bør gøre for
druknedes redning ved oprettelse af rednings-

8tationer)[ Rahb.Tilsk.1796.611. 2) om hand-
ling, ydelse olgn.: som man er forpligtet til;

som er ens pligt. 2.1) (nu næppe br.) som
præd. i upers. udtr. Billigt, er det imidler-
tid, pligtigt, at sige, at . . saaledes kunde
vel aldrig hint vigtige Spørgsmaal paa en
ugunstigere Tid . . været til Afgiørelse.
Rahb.E. V.307. *Jeg veed ei rigtigt,

|
Hvad

her at sige var mig T^\\gi\gt.Winth.XI.15.
10 2.2) attrib.; nu især: lovpligtig, pligtig velvil-

lighed (o: skyldig kærlighed ml. ægtefæller).
Moth.P103. med pligtig Ærefrygt hylder
(jeg) den Ssmger. Rahb.Sand8ig.164. den
pligtige Enkeforsørgelse for Embedsmænd.
VortHj.1112.84. NatTid.^^ia929.Aft.3.sp.5.

E(nu 1. br.) m. afsvækket bet. : som man fø-
r sig forpligtet til; obligat (1). hver en-

kelts (o: tyendes) pligtige Nik og „Skaal
og mange Tak**, naar Turen kom til Sol-

20 bærsnapsen i det lille Sølvbæger, hun lod
gaa rundt. Esm.I.164. vi hade siddet noget
og set paa hverandre og udvekslet de
pligtige Spørgsmaal og Svar om Rejse og
Ankomst. Tilsk. 1924. 1.232. f Pligtig-
hed, en. skyldighed; pligt (1.2). (Kalk.IlL
490). Om Cdntracter og de deraf flydende
Pligtigheder. Holb.NF.L.190. LTid.1742.
387.
Pligt-iver, en. fO, 1. br.) iver efter at

30 opfylde sine pligter; især: tjenst(e)iver. Leth.

(1800).215. D&H. -iTrig, adj. (jf. -iver;

CP, l.br.) tjenstivrig. Gjel.GL.62. D&H.
-karl, en. se Pligtskarl. -kersel, en.

(jf. -ægt; især foræld.) befordring ell. trans-

port med vogn som pligtarbejde (2); ægt.
LovL.IV.756. Materialtransporterne (til

Sorgenfri) var saa betydelige, at Frede-
riksdals Bønder ikke kunde overkomme
dem som FligtkøTsler.Nystrøm.LyngbySogn.

40 (1934).126.
pligtlig, adj. ['plegdli] (jf. ty. pflicht-

lich; til I. Pligt; sj.) 'som hører til ens plig-

ter; pligtig (2.2). der (er) lagt Planer for
en Omdannelse . . af den frivillige Tjene-
ste til en pligtlig. GadsMag.1933.613.
Pligt-lod, en. (jur., 1. br.) del af for-

muen, som arveladeren ikke kan testamen-
tere bort, fordi der er tvangsarvinger; tvangs-
lod. Sal.XIV.419. JurO.(1934).152. -lære,

50 en. (filos., nu sj.) lære om menneskets pligter

;

etik; morallære. Cicero. OmPligterne.(overs.
1776).E2r. Kierk.II.289. -lærer, en. (jf.
-lære ; sj.). en selvoplært Pligtlærers ^jBraw-
des.IR.473: en moraliserende Autodidakts^
Forsøg paa at dømme om Ting, der fal-

der udenfor hans AandsRækkevidde.^ran-
des.X.545. billedl.: der gives ingen større
Pligtlærer end hivet. smst.VII.224. -l»s-
adj. (jf. -fri ; CP, sj.) som er uden pligter, hvad

60 er størst, — at leve . . pligtløs men stor .

.

eller at leve . . ikke videre klog, men
pligtopfyldende.Xawesen.iSi).59^. -mand,
en. [Il] (^, nu næppe br.) pligthugger. Sø
Lex.(1808). -menneske, et. person, for
hvem pligten gaar fremfor alt; menneske,
som er omhyggelig for at opfylde sine pligter.
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Schack.338. han var i højeste Grad Pligt-

menneske . . som Lærer; han forsømte

aldrig en Time. Birkedal.0.1.26. O -mæs-
sig, adj. overensstemmende med pligtens hud;

og8.: efter gældende forskrifter; forskrifts-

mæssig. Vacancerne . . bør pligtmæssig
anmeldes. MB.1755.141. han .. lærte dem
. . Sielsfrihed og pligtmæssig Lydighed.
Mynst.Mall.6. Politidirektøren, som pligt-

mæssig havde givet Møde for i egen Per-
son at lede Operationerne. Davids.KK.3éO.
en Journalistpen, som hastende har ned-
kradset nogle pligtmæssige Linler. Kidde.
Artikler og Breve.(udg.l928).88. jf.: Nød-
vendigheden og Pligtmæssigheden af

Borgernes egen Medvirkning. Engelst.Nat.

XXI. O -opfyldelse, en. det at op-

fylde sin pligt (se u. I. Pligt 2.3J. Goldschm.

V.311. den kolde, nøgne Pligtopfyldelse

er ikke Alt. BSchmidt.SS. 140. GadsMag.
1934.552. II (sJ.) i flt. Livet var for hende
en lang Række smaa punktlige Afbeta-
linger og Pligtopfyldelser. Leop. GE. 60.

-opfyldende 9 part. adj. som er ivrig,

nidkær i opfyldelsen af sin(e) pligt(er); pligt-

tro. HjælpeO.619. Det er fuldkommen rig-

tigt af Dem, at De husker, hvad min Mo'r
har paalagt Dem. Det er meget smukt af

Dem, at De er saa pligtopfyldende. Nans.
KV.98.

II
hertil (1. hr.) Pligtopfyldenhed. Pol.

^V2l911.2. Buchh.Su.lI.227.
Pligts-, i ssgr. (dial. Plis-. Feilb. se ogs.

u. Pligt-arbejde, Pligts-dag, -foged.— dial.

Pløs-, se M. Pligtarbejde, Pligts-bæst, -karlj.

(jf.
Pligt- 1) til I. Pligt; især (jf jy. plis,

shd (i forb. som være til plis(ses). MDL.
411. jf. Feilb. u. plisse^, vulg. være plis,

blive jaget, hundset (Florian. Br.12J, samt
mnt. plege, afgift, pleges-werk^ t en del

(foræld. ell. dial.) ssgr.m.het: haardt arbejde,

hoveri olgn., jf. Feilb. u. plis-arbejde osv.

Pligt-sag, en. (1. br.) i forb. som være
en pligtsag for en, være ens pligt. EC
And.Breve.1.54. S&B. -sans, en. (jf. -fø-

lelse; /. br.). Blaum.Sib.17. ikke have Pligt-

sans. D&E.
Pligts-arbejde, et. se Pligtarbejde.

-bæst, et. (nu næppe br.) arbejdshest. *Et
pløtz bæst, som var segned need

|
Af

kuld og sult.Sort.(SamlDanskeVers.WL160).
-dag, en. (ogs. Pligt-, se ndf). (dial. ell.

foræld.) arbejdsdag. Plis-: Cit.l846.(Aarb
Vejle.1929.211). Feilb.II.847. \\ en dags
pligtarbejde (2); hov(eri)dag. Pligt-: Eal-
leby.28.119. -foged, en. fPlis-. Plits-

foged. Gram.Nucleus.340). (ænyd. pli(g)ts-

foged; foræld.) person, som holder opsyn
med arbejdere, hovbønder olgn.; ridefoged.
Moth.P102. billedl.: Riigdom (en grusom
Pligts-Foged 1) paalegger nye Arbeider,
og atter Arbeider, i en uendelig Følge!
Lodde.NT.185. -folk, pi. (ænyd. pli(g)ts-

folk; foræld.) arbejdsfolk; hovfolk. Moth.
P102. jf.: 'Gudinderne, de Musæ ni,

|

For Verket (o: et ærestempel, et panteon)
fort at sætte,

|
Som Pligts -Folk skulde

stande bi,
|
Mit Tempel ind at rette. Reenb.

1.405. -gerning, en. (foræld.) pligtar-
bejde (2); hoveriarbejde. EPont.Atlas.lV.47.
-karl, en. (ogs. Pligt-j. {ænyd. pligt(s)-

karl; j/. -folk; foræld.) arbejdsmand; hov-
arbejder. Moth.P102. MDL. (u. Pløskarl),
GBang.Kirkebogsstudier.(1906).24. en or-
dinaire Pligt eller Arbeyds- Karls Daat-
teT.LTid.1722.Nr.14.6.

10 pligt-skyldig, adj. [-isgyl'di; under-
tiden plegd'sgyrdi] (ænyd.d.s., j/.lSy.pflicht-

schuldig) 1) („nu sieldent." MO.) f om
person: forhunden; forpligtet. Moth.P102.
især i brevunderskrifter olgn.: (digtet er) Til

Nyt -Aars Gafve foræred, af deris Pligt-

skyldigste T. (o: tjener). Sort.Poet.21. vAph.
(1772).III. jf.VSO.

jl
m. nærmere betegnelse

af den, man er forpligtet over for. *veedst
du . . hvad Konen hun er bleven | Pligt-

20 skyldig mod sin Mand. Eelt.Poet.16. saa-

som (ærkebispen) var hende pligtskyldig,
(vilde han) ikke holde hende skyldig udi
de Ting, som hende vare tillagte. Eolb.
Eeltind.L250. 2) om handling, optræden:
pligtmæssig; pligtig (2.2); nu især (som adv. i

superl.) om handling, optræden, som omstæn-
dighederne, skik og brug tvinger en til, fører
med sig. underdanigst og allerpligtskyl-

digst Taksigelse at aflægge. Gram. Breve,
30 237. (han forsøgte) pligtskyldigst at under-

holde En og Anden af sine Gjæster. Gylb.

(1849).IX. 80. de i vor hele . . Literatur
pligtskyldige (Brandes.DD.51: obligatej Vi-
kingeoravendelser. Brandes.1.397. Sit Lyk-
ønskningsbesøg gjorde han . . saa kort,
som Forholdene og pligtskyldige Hensyn
tillod det. Pont.BE.53. -skyldig-hed,
en. {ænyd. d. s.; nu næppe br.) til -skyldig 1:

skyldighed; pligt. Moth.P102. et Menniskes
40 Piigt- Skyldighed at sætte sin Troe til

Gnd.LTid.1732.68. sm8t.1749.319. -stage,
en. (til IL pligte; jf. -ger) ^ stage, af-
mærket for hver fod, til lodning i grundt
vand. JPJac. II. 355. EuskJens. Søm. 344.

-stik, et. [IL2] C^, foræld.) stik, hvormed
pligttovet er fastgjort i pligtankerets ring. Sø
Lex.(1808). Funch.MarO.II.104. GJ -stri-
dig, adj. som strider imod ens pligt(er);

ogs.: umoralsk. Stoud.Skrivemaaden iEmbeds-
50 sager.(1816).36. Jeg saae heller ikke . .

noget egenlig Pligtstridigt i min Hand-
ling. Gylb.(1849).VIIL122. Tab, som (be-

styrelsen) paafører Kassen ved pligtstridig

Forsømmelse. LovNr.539*/iol919.§23. jf.:
Selvmords Pligtstridighed. IsBlich.SL.
37. -stræb, et. (1. br.) dagligt, besværligt

arbejde; pligtarbejde (1). Aakj.EV.40. EV
Clau8.(DanmEVC.354). -tofte, en. [II] ^
forreste tofte i baad; forpligt (I). Sall1.383.

60 Scheller.MarO. -tov, et. [II] ^^t» foræld.)

tov til pligtankeret. SøLex.(1808). OpfB.HI.
506. ^ 'tvo, adj. pligtopfyldende. En pligt-

tro embedsmand. Cit.l854.(M0.). EChri-
stians.NT.97. /f.Pligttroskab. S&B. Erik
Møller. 15Aarfra Freden. (1 934). 4 7. -ægt,
en. (sj.) pligtkørsel. S&B.
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Plimgioller, en. ['plem-, 'plimiScolOar]

flt. -t, {benævnelsen e/<er°PlimsolI, en^.^ar-
lamentsmedlem (1824-98), der i 1875 fik ind-

ført skibsundersøgelse, saa gamle, usødygtige

skibe ikke kunde udsendes (sml. Drachm.IV.
146); j/. plimsolsk) 1) (især ^) gammelt,
usødygtigt (men højt forsikret) skib; døds-
sejler (2). Arlaud.491. KLars.HPE.147.
om en baad: Buchh.EQ.220. 2) (dagl.) i

sammenligninger og billedl., især om usundt,
ikke levedygtigt foretagende. De saakaldte
„Venindeskaber" er ofte som „Plimsol-
lere", der i Aaremaal . . kan „gaa paa
Fumpeme*^. HKaarsb.M.77. den køben-
havnske Højskole var en Plimsoller, ^afej.

FDD.98. plimsolsk, adj. ['plem-, 'plim-

isml's^] (nu næppe br. plimsollisk. Arlaud.
491). adj. til Plimsoll (se u. Plimsollerj;
især (nu 1. br.) i forb. plimsolsk lig-
kiste, plimsoller (1). JakSchmidt.SP.26.
Meyer.^
pling, interj. [pleix] {ty. d. s.; talespr.)

gengivelse af en kling(r)ende lyd. Saa var
den Udgift sparet. Kling pling— en Mønt i

SpsiTehøssen.JacPaludan?UB.381. \\ især (i

forb. som pling plan gj som gengivelse af et

strengeinstruments toner. Drachm.XI.385.
*Bedst som jeg spilled — pling, plingeli,

plang —
I
Kom der en hjulbenet Skoma'er

— saa lang I — |
Stak mig paa Snuden —

Pling, plingeli, pl&nglChKjerulf.FE.Wl.
Plint, en. [plen'c^] (nu sj. Plinte. Meyer.

^

jf. Meyer.^). flt. -er. {gennem ty., fr. plinthe,

lat. plinthus fra gr. plinthos, mur-, teglsten)

1) (bygn., æstet.) plade ell. tavle (oftest: fir-

kantet), hvorpaa en søjle, en statue olgn.

hviler; fodstykke. JNHøst. *Af Harme
synes Foden (o : af statuen) at dirre paa
sin V\int.Drachm.D.42. Stilart.63. 2) (gym.)
aflang, foroven udpolstret, kasse til

(afsæt ved) springøvelser. Meyer.^ Kirk.
F.72.

I. Plire, en. se Plæde.
II. plire, V. ['pli-ro] (nu aZm. plirre ['pHra]

Bosenk. ES. 1. 36. " Drachm. T. 41. Bang. S.

362. JVJens.HF.93. ErlKrist.K.10. OrdbS.
(Sjæll.,Møn)). -ede ell. (nu ikke i rigsspr.)

-te (jf. Moth.P102). {ænyd. plire (i plire-

øjej, SV. plira, no. plire, nt. plieren; j/. blire

samt plirke; dagl^
1) knibe øjnene sammen p.gr. af stærkt lys

ell. for at se bedre, se nøjere paa noget; misse;
ogs.: blinke, glippe med øjnene; i videre

anv.: se paa med sammenknebne øjne som
udtr. for gemytlighed, fortrolighed; ogs.: gøre
tegn med øjnene; blinke. Moth.P102. *En-
hver, som tvende sunde Øjne fik, | Kan
gjerne see foruden just at plire. Blieh.

(1920).V.134. den lunt smilende, lystigt

E
lirende Ægtemand, altid oplagt til en
pøg (o: om Bagger). Cit.l898.(Brandes.II.

143). Man plirrede medvidende til hver-
andre. ErlKrist.K.10. (nu 1. br.) i forb. plire
i ell. paa noget, se i ell. paa noget med sam-
menknebne øjne. jeg (holder) Øynene half
tillugte ligesom jeg plirede i en ilde trykt

Bog. KomQrønneg.V.114. naar man seer
paa den hele Context, og ikke plirer paa
det ene Orå. Heib.Pros.X.564. Han (o: en
betjent) plirede paa hende som paa et

Bytte med sine runde lyse Ø'ine. Esm.I.
176. i forb. som plire op, kigge opefter,

(jeg) plirer i Veyret og blev var en
(stud).Historie om lJlspilsOvermand.(1724).B
4*-. *Med Hovedet i Qvindens Skjød,

|
Med

10 halvtillukket Øie
|
Han plired op til Ro-

sen rød
I
Paa to sneedækte "Eme.Winth.

y1.137. Kandariu8.LP.289.
\\

nu oftest i

forb. plire med øjnene. Skuesp.IV.488.
han plirede venligt med sine smaae brune
Ø\ne. Blich.(1920).X.162. „Gudskelov, at

jeg ikke hedder Byens Sparekasse," be-
mærkede Brændevinsbrænderen med en
ondskabsfuld Plirren med 0\et.Schand.F.
63. ChrEngelstJeg hader dig.(1922).141. om

20 dyr: plirrende med de lurende, hurtige
Øjne følger (tyren) efter sin Trækker.
Fleuron.K0.61. (jf. bet. 2.i) billedl: Hver
perlende Draabe paa Græsstraa og Buske
plirrer med sit venlige Øie til En. Drachm.
E0.108.

2) om ting. 2.1) om øjnene; ogs. om øjnenes
udtryk, blikket, rynkede Næser, forlængede
Hager, plirende Øine og opskudte Skuldre.
Bagges. L. 1. 1. *troløst plire ..

|
Med uvis

30 Stirren de Øine graa. Ing. VSt.49. et listigt

Smiil plirede i hans smaa Øine. Winth.IX.
280. *Kors, det er svært, saa Du (o: en
beruset) vaklende gaaer,

|
Øinene døsi-

gen plire. Bagger.IL 326. (han betragtede

hende) bag de sænkede Bryn med et enfol-

digt plirende Blik. Pont.LR.148. *hvor pli-

red polisk hans 0\e. Aakj.Blicher.(1926).5.

(jf. u. bet. 1; nu 1. br.) i forb. plire i ell.

paa noget: *Som naar en Høg i Luften
40 staaer . . | Han længe lod, som blidt han

sov,
I
Mens Øiet plirede paa 'RoY.Bødt.

183. 2.2) billedl. anv. af bet. 2.i, om lysgiver

:

udsende blinkende lys. *Med fornem Blin-
ken, aandssløv Plirren staar | spredt over
Himlen Millioner St\æTneT. Stuck.II.69.
(byen) plirrer med alle sine smaa Lys og
hygteT.VilhAnd.S.79. \\ om solen. Solstraa-

1erne plirrede og brødes i (isfuglens) glin-

sende .. F']er. HelgeKaarsb.HM.91. OrdbS.
50 (Falster).

plirke , v. -ede. {afl. af H. plire; jf. nt.

pluken, plinken samt f plurke (Moth.Plll),
skaansk-hallandsk plurka (Rietz.505); dial.)

blinke, plire med øjnene. Moth.P103. Esp.
259. OrdbS.(Møn). jf. Bietz.505(skaansk).
sml.: *Phæbus . . fik plirked op sit Øje.
LThura.Poet.2.
L plirre, v. se II. plire.

II. \ plirre, v. ['iMira] -ede. {vel side-

to form tilplærre) om lydgiver: klinge (svagt).

De gule Køer, hvis plirrende Klokkespil
havde sitret over Dalen som et levende
Vand. Kidde.B.423.
plir-»jet, adj. (sv. plirogd, wf. plier-

og(e)t; til II. plire; jT". cewi/rZ. plirøje, halv-

tmukket øje; dagl, gtdgs.) som plirer med

XVI. Rentrykt »/o 1935 66
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øjnene; som har plirende øjne. VSO. uf, de

søvnige, plirøjede, kedsomme Sebbedejer

(o : fruentimmer) 1 Bist.FT. 35. jf. Metz. 505
(skaansk).

I. Plis, en. se Pli.

II. Plis, subsi, se w. Pligts-. Plis-ar-
bejde, ;dag, se Pligtarbejde, Pligtsdag.

Plissé, en. [pli'se] &esi. /". plisseen [pli-

•se'an] /?^. plisseer tpli'se-'ar] {fra fr. -plissé;

egl. perf. part. til plisser, se plissere ; haand-
arh. og skræd.) fold, læg paa tøj; især:

stykke tøj, der er lagt i saa skarpe læg, at

disse ikke behøver at sys ned. OpfB.^VIII.
462. en graa ulden Kjole med Slæb med
mange Plisseerog kulørt Besætning./Sc^awd.
SF.136. Den sorte Atlask-Kjole med den
sorte Tylls Plissée forneåen.EHannover.
E.1S9. jf: Skørt . .plisselagt forneden.
FolitiE.KosterblV9l923.1.sp.2. plissere, v.

[pli'se'ra] -ede. vbs. -ing (jf. Plisserings-an-

stalt, -etablissement. rcief^.iP54.sp.5^58yf.;.
{fra fr. plisser; til /"r. pli, se Pli; jf. "Plissé;

haandarb. ell. skræd., især i perf. part.) lægge
(tøj) i læg; forsyne med plissé. Meyer.^
(1884). rød Trøje og sort plisseret Neder-
del. Buchh.Su.II.143. store, plisserede Re-
verser (o: paa en damekjole). BerlTid.^^/s

1935.Sønd.21.sp.4.

plistre, V. se plystre.

Plits-foged, en. se Pligtsfoged.
Plog, en. se Plov.
Ploma(d)s, en. se Plumage.
Plombe, en. [hplomba] (undertiden skre-

vet P\umhe.Wagn.Te'kn.ll4). ftt.-r, (<i/.plom-
be; fra /V. plomb (se plombere j) mindre
stykke af bly (ell. andet materiale, især
metal), hvormed noget afspærres, fyldes olgn.;

især i flg. anv.: 1) (fagl.) lille stykke bly

(blik olgn.), der anbringes paa noget (fx.
sammenklemmes om to traade) for at danne
en afspærring, et lukke; spec. (told.) om bly

-

segl, hvormed vareforsendelser forsegles. Pri-
mon.Lexicon.(1807). husk, at det svenske
Toldvæsen ikke lader Deres (cykel) pas-
sere, medmindre De erlægger et Deposi-
tum paa 80 Kr. og lader Maskinen plom-
bere, og pas saa godt paa, at Plomben
ikke falder af paa Turen. Cyclehb.48. Politi

E.KosterbUyiil924.2.8p.l.
||

(jærnb.) m.h.t.

plombering af(dele af) signalapparater. Linie-
blokanlægene paa dobbeltsporet Bane. [1931].
16. i forb. skære en plombe: Signal-
passeren paa en Mellemblokpost maa ikke
skære Plomben for et Signalfelt, uden at
der foreligger skriftlig Ordre hertil fra
Togføreren for et standset Tog.8mst.l8.
PoyV8l930.1.8p.2.

II
hertil bl. a. Plombe-fa-

brik, -tang (o: tang, hvormed plomber luk-
kes. Krak.l925.II.1013), -traad (o: traad til

plombering. smst.). 2) (tandl.) lille, tildannet
klump (egl. af bly, nu navnlig af guld, sølv-

amalgam, porcelæn, kautschuk olgn.), hvor-
med en hulhed i en tand udfyldes; fyld-
ning (2.8). Meyer.^(1878). Panum.585. jf.
Gu 1 d p 1 om b e. Tilsk.1920.1.252. 3) (gart.)
materiale (grus, cement olgn.), hvormed et

hul, en hulhed i et træ udfyldes for at be-

vare det. B.avebrL.^617. plombere 9 v.

[plom'be'ra] (undertiden skrevet plumbere.
BerlTid.^Viil904.M.2.sp.6). -ede ell. (nu sj.)

-te. vbs. -ing (s.d.). {fra fr. plomber; afl. af
fr. plomb, bly (af lat. plumbum^" egl.: fylde
med bly; jf.Plombe samt Aplomb) forsyne
med plombe; navnlig: 1) forsyne med lukke

af bly olgn.; spec. (told.) m.h.t. vareforsen-
10 delse: forsegle med blysegl. FrSneed.1.93.

Cyclehb.48(se u. Plombe 1). Der var Spor
paa Væggene af Hylder, Gasarme der nu
var plomberet. JVJens.H.150. Vi lægger ..

Rapporten tilbage i dens Flaske, plombe-
rer den og giver den en ny Metalboks.
AKrarupNielsen.EnRvalfangerfærd. (1 921).
139. 2) (tandl.) fylde (en tand) med plom-
be. Tode.ST.1783.466. Hun skulde have en
Tand plomberet. Wied.HN.132. 3) (gart)

"JXi m.h.t. træ: konservere med plombe(r).
PoU^lzl915.2. Parken præges af ældgamle
. . Bøge- og Egetræer . . flere af dem plom-
berede og i god Vækst. Haveselsk.1921.59.

Plombering, en. flt. -er. vbs. til plom-
bere; ogs. konkr., om den paasatte plombe,
forsegling. 1) (fagl.) til plombere 1. VSO.
(politiet kan træffe) Foranstaltninger, saa-

som Plombering af Motorkøretøjet ell. a.,

som (kan) forhindre, at Motorkøretøjet be- i

30 nyttes. Bek.Nr. 320^6 1921. §34. Signalpas-
seren skal straks, naar han begynder sin 1

Tjeneste i Blokposten, forvisse sig om,
at alle Plomberinger er i Orden, Linieblok-
anlægenepaa dobbeltsporet Bane.[1931].16. 2)
(tandl) til plombere 2. Panum.585. 3) (gart.)

til plombere 3. HavebrL.UI.234.
Plomme, en ell. et (Kort.159; Ærø).

(tidligere ogs. (skrevet) Plumme. Cit.1701.

(KbhDipl. VII. 639). Garboe. LH. 37. jf.
40 Plummetre. Moth.Plll. — Plum. MDL.

JTusch.186). flt.-r, {ænyd. d.s.; sa.ord som
IV. Blomme; dial.) frugt af blommetræet;
blomme; ogs.: sveske (Esp.260). JTusch.
185. *Forbud mod u-sund Frugt fra Øv-
righeden kommer; |

Men derfor lige høyt
der skraales: Her-er-Plommer. ChrFlensb.
DM.I.62. OeconH.(1784).III.272. Bregend.
HS.121. Esp.260. Feilb.

I. Plomp, et. se I. Plump. II. plomp,
50 adj. se H. plump, plompe, v. se plumpe.

plomre, v. se plumre.
plom(p)sk, adj. se plumsk.
iPlov, en. [plrnu'] plov. Høysg.AGr.138.

(tidligere ogs. skrevet Ploug. Holb.Kandst.
V.l. Falst.Ovid.73. Suhm.lI.180. Oehl.

VII. 6. t Plog. Holb.DH.1.235. Falst.91.

Anti-Spectator.78. plog. Høysg.AG.138). flt.

-e. {æda. plogh og (som propr.) plouh (Script

Min.I.31), oldn. plågr, eng. plough, ty. pflug,
60 j/. oldslavisk (laant fra germ.?) plugu, li-

tavisk pliiigas; oprindelse usikker; fortræn-
ger betegnelser for ældre redskaber som oldn.

ar9r (ænyd. aar(e), skaansk-bornh. år. Rietz.

848. Esp.399), Krog (1.2); jf pløje)

1) et af et forspand (af dyr ell. traktor

olgn.) trukket redskab til bearbejdning
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af jordens øverste lag (vending, blan-

ding, smuldring afjorden), i reglen sammen-
sat af skærende dele (langjærn og skære),

der gennemskærer jorden i lodret og vand-
ret retning, og dele, der vender jorden og
danner furen (muldfjæl, -plade), fastgjort

til et plovlegeme og en aas (der kan støtte

paa et lille hjul ell. en karre, jf. Hjulplov^.

1.1) i al alm. *De fordum kiecke Mænd
som visne Blomster laae, | Dem Ploven
feldet har. Holb.Paars.21. *En Bonde seer
fra Ploven

|
Den mørke Torden-Skye;

|

Strax troer han, ræd og doven,
|
Nu er

det Tid at flye. Eiv.(1914).III.155. »Saa
huldt til den hellige Bøgeskov

|
Det vinkte

mig,
I
O, Jord I hvor end aldrig den tunge

Plov
I
Havde furet dig. Oehl.LJ.161. *De

skrigende Krager
|
Forfulgte Bondens

Flov.Winth.HF.51. Han har fire Plove
i Jorden (pløier med fire Plove). 750.
Landbo.111.817. dobbelt plov, se dob-
belt 2.3. plov og harve, se I. Harve 1

(jf. ndf. u. bet. 2.2J. i sammenligning: en
Landmand uden Penge er som en Plov
uden Jern. Gylb.XI.25. \\ talem. der vil

mere til (at køre) plov end at sige ho(v)
olgn., se II. ho 4, VH. hov 2; jf. ogs. Esp.
500. 1.2) (ofte m. overgang til bet. 1.3J i

forsk, (mer ell. mindre) faste forb. m. ver-

ber (og præp.) drive (med) en plov (se

n. drive 3.5^, følge ploven (se HI. følge
l.ij, køre (en) plov (se II. køre 2.2J,
styre, svinge (med), trække, vende
en plov osv. (se styre osv.). en dri-
vende plov, se II. drive 3.5. holde
plov (OecMag.in.320. JPPrahl.AC.13)
ell. (navnlig) holde paa ploven, (jf.
Plovholder; nu dial.) føre, styre en plov;
køre plov. Hvo som overfalder sagisløs

Mand paa Torvevej . . eller Vejfarendis
Mand, eller Bonde, der holder paa sin

Plov. DL. 6—9—24. Sir. 38. 26. VSO. II.

625. En Dreng kjørte Hestene, og en
Mand holdt Ploven. BornhHaandvEr.179.
Feilb.1.637. jf. bet. 1.3: Den, der vil leve
af ploven, må selv holde på den. Krist.

Ordspr.598. i udtr., der betegner indstilling

af redskabet: dybe, dybne, grunde,
kile, stille ploven, se dybe 3 osv. let-
te ploven, faa den til at gaa mindre
dybt. Moth.PlOé. Giersing.Landoeconomie.
I.(1825).421. slaa ploven i (smst.430)
€ll ud (OecMag.III.322), (foræld.) faa en

»hjulplov til at gaa dybt (henholdsvis: mindre
dybt) ved at slaa paa kilerne, i forb. som
sætte plov i, begynde at (op)pløje, op-
dyrke, bonden har ei endnu sat sin plou
i jorden. Moth.P104. Han blev saaledes
den første Pioner herude, der . . satte

Plov i Alhedens Lyng. Aakj.EE.102. her
er jo endnu ikke sat Plov i Stubben. Gyr
Lemche.S.IV.184. || som subj. i særlige udtr.

ploven lægger jorden godt, se II. lægge
2.8. (jf. u. bet. 2.2j i forb. m. gaa: Moth.
G12. *Sværdet hvile I Pennen stride 1

|

Ploven gaae, og Kiølen gWåQ. Stub.^113.

Storm.SD.158(se u. I. Harve \). AarbVejle.
1920.15.

II efter præp. bag ploven, l. i

udtr. som gaa bag ploven, (jf. III. bag l.ij

pløje. *Bunden bag sin Plov maa gaa
med Sværd ved Siåe.LThura.SA.199. *Min
Broder jeg fandt bag den Greves Plov,

\

Han drev tre svedige Stude. PMøll.1.100.
en Præst kan jo ikke gaa bag Ploven
eller slæbe paa Tøndesække. JV,Iens.HH.

lp 74. 2. talem. (1. br.): spænde hestene bag
ploven (o: tage bagvendt paa noget). D&H.
gaa efter ploven (o: pløje). Feilb. jf.:
Guld og Sølv, som findis enten i Høje,
eller efter Ploven, eller andenstæds . . kai-
dis Dannefæ. DL.5—9—3. efter for (ell.

t i^ i udtr., der betegner dyrene, der træk-
ker, hestene gaer i plou. Moth.P104. bruge
en Hest i, for Ploven. MO. Job.1.14(1931; se

u. pløje 1.1j. Feilb. efter paa: holde paa
20 ploven, se ovf.sp.1029^''.- lægge haan-

d(en) paa ploven, egl: begynde at pløje;

især (efter Luc.9.62; bibl., højtid.) m. over-

gang til bet. 2: tage fat, lægge haand paa
værket, ieg er villig til igien at legge
Haanden paa Ploven, og fortsette den
Plan, som er begyndt. Langebek.Breve.105,
*Har Haand du lagt paa Herrens Plov,

|

Da se dig ej tilbage I Grundtv.SS.IV.222.
i forb. som være, skulle til plovs, (dial.)

30 være ude, skulle ud at pløje. Feilb. Naar
Jorden var optøet, maatte Karlen og Dren-
gen til Plovs, al Jorden skulde pløjes to

Gange. AarbPræstø.1934. 70. efter under,
især i udtr. som lægge, tage ell. være
under ploven, indtage til dl. være under
dyrkning. ADJørg.III.172. En Tredjedel
nyt Land toges . . ind under Plov. VVed.
IIB.113. Kun Vs af Minnesota er under
Plov, saa Staten endnu er fjern fra Over-

40 befolkning. Cavling. A.I.376. billedl: Som
Forsker har Troels-Lund draget nyt Land
ind under den historiske PIoy. Pol.^/9l920.

S.sp.l. lægge ny jord under ploven, se

Jord 4. 1.3) (jf. u. bet. I.2) som symbol paa
ell. udtr. for agerdyrkning, landbrugsvirksom-
hed, derved bliver da Landet udtømmet
for Folk, og Ploven omsider forsømt. Oe-
conT.III.86. *Til Ploven jeg fødtes; min
Plov er mig kiær. Haste.BD.51. || især efter

50 fra, i udtr., der betegner opgivelse af land-

brugsvirksomhed, *Vi derfor Øvrighed fra

Ploven meer ej tage
|
Giør Bonde til Re-

gent, som udi iovånm. Jydige. BolbJep. V.6.
Jeg er en Bonde-Søn . . Jeg kom fra Plo-
ven til den latinske Skole i Kiøbenhavn.
Prahl.AH.L9. Ing.BSE.VIII.290. JVJens.
Di.^97.

2) billedl. anv. af bet 1. 2.1) ("O, 1. br.)

i al alm., især m. henblik paa redskabets
60 evne til at opbryde, fure, omvælte jor-

den. *Zeus, som styrer Skiebnens Plov.
Bagges.DV.1.143. Lybekkernes Plov var ..

gaaet over (de nordiske marker). Qrundtv.
HV.III.80. *hans stærke Hoved er furet

dybt af dybe Tankers Plove. LCNiels.SmS.
36. 2.2) (jf. bet. 1.8; nu især dial.) som be-

65*
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tegnelse for middel til at tjene til livets

ophold, for næringsvej olgn. ell. (sjæld-

nere) for virksomhed overhovedet, stak-

kels Folk som jeg og min lige vi har in-

gen anden Plov, end vi skal bruge vores
Snedighed og Vindskibelighed til andres
^øiie.KomQrønneg.1.80. Ingen af (embeds-

mændene) kommer uskaarne gennem denne
Sulteprøve. Heller ikke de, der for at

holde sig oppe har maattet pløje med to

Plove saa \?idiigQ.VilhAnd.FMA8. Det er

hans Vogn og Ploug (o: levevej, leve-

brød). vAph. (1772).III. handelen er hans

Elov og harve, o: hans lyst, det han
elst sysler med. Feilb. \\ især i udtr. som

hans plov gaar ('s/, skærer. D&R. dri-

ves, se II. drive 3.5^ godt, der er fart i

hans virksomhed; han tjener penge; det gaar
ham godt. (tjeneren:) „Hillemend nu vil

min Ploug gaa (d: nu vil jeg faa drikke-

penge)y nu er Audientz-Timen.''S^oZ6.Z^anJsf.

V.l. Kjøbmændenes Plov gaaer . . aller-

best, naar de . . kan holde Haandverkerne
i Armod. Tullin. 111.64. *Herefter kan I

Profitten dele . . |
Din Plov skrider ly-

stig. Blich.(1920).VI.13. *Min (d: en tig-

gers) Plov gaar bedst i en blandet Vrim-
mel;

I

Folk giver Skærven med større

Fryd,
|
Naar de har Vidner paa deres

Dyd. PMøll.1.104. Feilb. hans plov gaar i

hvedeland, se Hvedeland.
3) om forsk, redskaber, der har en vis lighed

med en plov (1) (jf. Isplov^. 3.1) (bogb.) f
„det runde skarpe jern, hvormed bogbin-
dere beskær høger.'' Moth.P105. 3.2) (dial.)

plovhøvl. Moth.P105. Feilb. OrdbS.(Fyn).

jf. FrGrundtv.LK.45. 3.3) (fagl. ) sneplov.
BegUViil799.§8. Vi skal have Ploven for
— sagde (lokomotivføreren). — Ellers kom-
mer vi aldrig til Frederikshavn. Bønne-
lycke.L.141.

4) Uf æda. plog(s) ærri (DGL.II.383)
samt Plov-penning, -skat; foræld., især om
sdjy. og holstenske forhold) om plov {!) som
skatteobjekt; i videre anv.: maal for
jord (egl.: saa meget, som kan dyrkes med
een phv), anvendt som beregningsenhed ved
ansættelse til skat. „i Holsten . . en takst
hvorefter skat betales, og indeholder en
plou 15 til 20 tønder hartkorn.« Moth.P104.
Kongen betingede sig en aarlig Skatt af
40 Skilling af hver Plog. Holb.DE.1.235.
en Mand med en halv Plov, det er meget
lidet over 6 Tønder Hartkorn. i2/ioc?e.^^. ri.

Haderslev Amt . . skatter til Haderslev af
800 FloYe.Aagaard.TL.69. den_gamle sles-
vigske Skatteenhed „Ploven". Trap.*IX.16.
SvAakj.yj.5ff.
Plov-, i ssgr. ["plwu-] ff Plove-, se Plov-

hoppe.— nu dial. Plovs-, se Plov-aas, -gang,
-hoved, -jord, -jærn, -løh). (især landbr.)
til Plov (især i bet. 1) ell. i visse tilfælde
muligvis (til dels) til (dial.) plove (se pløj ej,

jf. Plov-hoppe, -jord, -land, -mark, -tid ij

af de mange ssgr. kan (foruden de ndf. med-
tagne) nævnes: Plov-bygger, -fabrik, -nøgle

samt betegnelser for tilbehør som : Plov-ham-
mel, -line, -pisk, -skagle, -svingel, -svøbe,
-tømme. -aas(, en. (dial. Plovs-, Drewsen.
L.I1I.29. Feilb.). (^Z^Za.plooghas; j/.-bom,
-træ) den del af en plov, som overfører træk-
ket (fra forstillingen) til plovlegemet, og paa
hvilken langjæmet er befæstet; aas (1.2); spec.

(foræld.) om det lange, svære stykke træ, der i

hjulplove forbandt for- og bagplov. JPPrahl.
iOAC.12. MDL. Feilb. OrdbS.(sjæll.). -ak-

sel, en. (jf. -løber; foræld ) hjulaksel paa
forplov. VSO. MO. -arbejde, et. (nu
sj.) pløjning. Holb.Qvægs.402. Viborg.Sand-
vexterne.(1788).55. -bed, et ell. en (jf,
Feilb.). (sml. II. Bed samt Brift 4.i; landbr.
ell. dial.) arbejdstid (m. pløjning) imellem to

maaltider ell. hvil. forinden Middag skulde
(han) gjøre en lille paa Landet saakaldet
Plougheå. EUss.ME.lI.72. Feilb. OrdbS.

20 (Fyn), -ben, et. [3] (jf. -jærn-ben; anat.^

foræld.) plovskærben (Vomer). Saxtorph.0.3,
SalXV1.548. -bom, en. (dial.) plovaas
(paa hjulplov). LTid.1754.128. OecMag.
111.335. MDL. -bos, et. se -bøsse, -bru-
ger, en. (jf Hakkebrug(er); etnogr., sj.).

Istedetfor lavere og højere Agerdyrkere
bruges ogsaa Kategorierne Hakkebruge-
re . . og Plovbrugere. Steensby. Geogr. 63.

-bræt, et. (jf. -flæl; foræld.) muldfjæl.
30 VSO. MO. -bæst, et. (ænyd. d. s.; nu

dial, jf. : „i Bondesproget." VSO.) plovhest.

DL.1—24—23. ZakNiel8.K.10. i sammen-
ligning: En stackels Tienner her i Kiøben-
havn er ligesom et Plov-Beest (o: for-
slidt, forslæbt). Bolb.Vgs.V.4. LTid.1738,
499. -bosse, en. f-bos, et. MDL.412. Fr
Grundtv.LK.241). {jf 1. Bøsse, IV. Bos;
foræld.) træcylinder paa plovakselen paa hjul-

plove, hvorpaa aasen hvilede. JPPrahl.AC.12.
40 -das:, en. (jf. Pløjedagj dag, da der pløjes;

især (foræld.): dag, da der ydedes hoveriarbejde
ved pløjning. Ludv. mfl.: Læsebog f.Handels-
skoler.^(1912).116. -drageer, en. (sj.) plov-
dyr. Molb.BfS.1.99. -dreng:, en. (ænyd.
d.s. i bet. 1) 1) (dial.) dreng (ell. karl), der
pløjer; især (jf. -køring; foræld.): dreng, der
styrede (red paa) hestene for hjulploven. Moth.
P104. *Hesten stønner, og Plovdrengea
bander. Easte.BD.118. Ing.RSE.VIII.289.

50 Uhrskov.Kulsvierbogen.(1933).46. Feilb. DF,
1934.32. 2) (foræld.) om en del af en hjul-

plov. MDL. -drift, en. (jf. -drivende
samt drive en plov u. II. drive 3.5; nu næp-
pe br.) dyrkning med plov. Meer end een
Huusmandslod burde der ei tilstedes ved
en Gaards Parcellering, og . . ei mindre
Lodder end til egen Plovdrift. CDalgas,
RibeAmt.(1830).80. -drivende, part. adj.

(jf. -drift; nu næppe br.). Blich.(1920).

60 XXII. 37. Værnepligtige, der bevise at

være Gaardmænd, plougdrivende Huus-
mænd (osv.). ME.1844.178. -driver, en.

(dial, nu gldgs.) plovkører, (han) skieldte

hende for en Bondetøs og Plogdrivers
Daatter. BiehlDQ.II1.40. SydfynskeS.138.
-dræt, en ell et. {ænyd. d. s., jf. glda^
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plogdrette øxne) 1) seletøj og redskaber til

en (hiul)plovs forspand; ogs. om plovens træk-

ketøj. Moth.P105. JPFrahl.AC.13. VSO.
Feilb. 11.850. OrdhS.(Fyn). 2) (sj.) plov

med forspand. Fire Plovdræt krøb hen-
over en høitstigende Ager; af og til lød
et opmuntrende Raab til Hestene. OJe^i^S.
1.72. -dyr, et. (jf. -bæst, -drager, -hest;

1. hr.) dyr, som trækker (kan trække) en plov.

MO. D&E.
plove, v. se pløje. Plove-hoppe,

en. se Plovhoppe.
Plov-Qæl, en. (foræld.) d. s. s. -bræt.

VSO. MO. -fod, en. d. s. s. -legeme. SaU
XIX.266. -folk, pi. {ænyd. d. s.) personer,

der er beskæftiget med pløjning. Moth.PlOé.
Plov-Folkene (har) altid for Skik, saa-

snart de har pløiet den første Beed, da
at . . tage sig en Luur. Grundtv.Saxo.IIL
265. AOlr. ( DSt. 1910.31 ). Aakj. VF. 90.

-fred, en. (glda. plow fiiåh, plogh fredh;
jur., foræld.) 1) (jf. -retj fred (l.i), som
man har krav paa, mens man pløjer („hol-

der paa plov"); sikkerhed under markarbejde.
DL.6—9,overskr. Barfod.DH.1.296. Sal.''

VIII.818. 2) krænkelse afplovfred (i). Plov-
fred, hvorledis bødis for. DL (1683).reg.
Moth.PlOS. -fare, en. (jf. -skaarj pløjet

rende i ager (ml. den pløjede og ikke pløjede
del); fure (L.I). PJuel.GB.2. *selv vil jeg
langsomt i Plougfuren gaae (o: gaa og
pløje). Winth. VI. 200. Hans Borg . . er
sjunket i Gruus, Plougfuren gaaer hen
over den Flet. HCAnd.IX. 149. SMickDø.
15L LandbO.III.825. Esp.81. Feilb.

\\

som en plovfure olgn. {jf. -skrift; efter

^r.bustrophedon; sj) om skrivemaade, hvor-

ved linierne skiftevis skrives fra venstre til

højre og omvendt ell. fra neden opad og
omvendt, jf.: Skriftretningen var . . hos

*m Semiterne fra højre til venstre, eller skrif-

IP ten gik frem og tilbage på plovfure-
vis: først en linie fra højre til venstre,
så næste linie tilbage fra venstre til højre.
HolgPed.SN.188. -far, adj. {ænyd. d. s.,

no. dial. plogfør; jf. I. før 1; nu ikke i rigs-

spr.) om trækdyr: i stand til at trække en
plov. MO. S&B. -forer, en. 1) (foræld.)
plovmand (1). CDalgas.VeileAmt.(1826).81.
sa.nibeAmt.(1830).116. 2) (jærnb.) til Plov
3.3: jærnbanemand, der paa et sneplovtog le-

der snerydningen. JernbaneT.^/G 1935.7. sp. 2.
-sang, en. C'PIovs-. Moth.P106). {jf. ænyd.
pTogsgang, en dags pløjning (sml.Aarb.1903.

51), oldn. plogsgangr, pløjeland) 1) (nu
sj.) det at gaa efter, køre plov. jf. Plov-

»
gangs færd. CDangaard.Frisind.(1906).x.

II
om langsom gang ell. kørsel, køre plou-

gang. o: komme langsom af sieå. Moth.
P105. 2) (i folkloristisk spr.) om den skik,

at en plov blev trukket over markerne (ved
nytaar ell. fastelavn), opr. for at skaffe

frugtbarhed. DSt.1910.Uf. FortNut.I11.24.
-g^ilde, et. (dial.) gilde, som husbonden
gør for sine folk, naar pløjningen er til

ende, ell. (navnlig) som en husmand gør for

den gaardmand, der har pløjet for ham.
Moth.P104. VSO. Aakj.VF.8L Feilb. DF.
1934.31. (nu næppe br.) i videre anv.: Plou-
gilde . . kaldes det, når ploumanden for
uveir, eller anden årsag måe lade sin plou
hvile. Moth.P106. -n^reb, et. (nu sj.) plov-
stjært (1). vAph.(1759). Bana.Mi.140.
-fi^rod, en. (dial.) grød (boghvede-sødgrød.
MDL.), som der trakteres med, naar for-

10 aarspløjningen er overstaaet. Skattegraveren.
1887.1.83. Halleby.ll3.\\d.s.8.-sMe. Thor-
sen.164. -handel, en. {ænyd. plogshan-
del; dial.) plovstjært (1). Moth.PlOS. VSO.
MO. Feilo.(u. plovhaandvol^. -havre,
en. {ænyd. d. s.; jf. Plov 4; foræld.) afgift
fra flere bondegaarde i Aarhus stift til Aar-
hus ofl. hospitaler, afløst 1882. Reskr.^^/s

1767. Besol.Nr.l66'V9l882. -hest, en.

{ænyd. d. s.; jf. -bæst, -drager, -dyr, -hop-
"20 pe, -øg) hest, der bruges tU (egner sig til)

pløjning. Moth.P106. Viborg.BY.162. Jeg
kan strax see paa et Føl, om det har Ske-
ni (o: geni) til at blive Ridehest eller Ploug-
hest. /n^.iJB.1.^7. SMich.Dø.58. || i sam-
menligning. Jeg er saa træt som en Plov-
hest. Wiec?.5f.565. -hjul, et. {ænyd. d. s.)

1) i egl. bet, navnlig om hjul paa ældre ti-

ders hjulplove. Moth.P105. Blich.(1920).
V.14. Feilb. OrdbS.(sjæll., fynsk). \\ (jf.

30 bet. 2; dial.) i talem. han har penge som
plovhjul; er de ikke lige saa store, er
de lige saa runde. Mau. 7351. Feilb. 2)

(dial.) spøg. betegnelse for penge. Feilb. \\ om
en femøre. OrdbS.(sjæll.). -holder, en.

(jf. holde ploven u. Plov 1.2 ; især foræld.)
plovmand (1). JPPrahl.AC.13. Olufs.Oec.

VIII. 210. BornhSEft.33. -hoppe, en.

(f Plove-, Holb.Ep.IV.152). (jf. -hest, -mær
osv.). Cit.l772.(OrdbS.). -horn, et. (for-

40 æld. ell. dial.) plovstjært. MO. Feilb. OrdbS.
(Loll.-Faister, Sjæll). -hoved, et. (Plovs-.

Gram.Nucleus.256. JPPrahl.AC.12. Feilb.).

{ænyd. plog(s)hoved ; især foræld.) den del

af bagploven (paa hjul-, krydsplove), paa
hvilken skæret er fastgjort. Moth.PlOS. JP
Prahl.AC.13. LandbO.III.817. Feilb. -hng-

S:er, en. (foræld.) person (haandværker),
er tilhugger træværket til en (hjul)plov.

SAFjelstrup.Jordebrug.(1820-21).75.-høTh
50 en. {ænyd. ploghefl; jf. Plov 3.2; snedk.)

høvl, der anvendes til sammenpløjning af
brædder; fugehøvl; pløjehøvl. Moth.PlOS.
Plovhøvlen er paa engang Fjeder- og Not-
høvl. TFa^rn.Te/cn.^99. FagOSnedk. -jord,
en. (nu næppe br. Plovs-. Moth.P106). (nu
sj.) pløjejord. VSO. Børd.JE.13. -jærn,
et. (sj. Plovs-. Aakj.SV.VIII.183). {glda.

plog-, plowjærn (DGL.L90. SMos.21.3
(GldaBib.)), oldn. pl6gjårn;,;7. -kniv) de(n)

60 skærende del(e) af en plov, skæret ell. (navn-
lig) langjæmet (Moth.PlOS. VSO.); ogs.

(som pl.ell.iforb. et sætplovjærn (Gier-
sing. Landoeconomie.I.( 1825).41 7. Feilb.II.

725)) som sammenfattende betegnelse for skær
og langjærn; i videre anv. (meton.) om selve

ploven. ISam. 13.20. *den udtrælte Bon-
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de
I
Skal høre dig (o: Balder), og standse

bag sit Plovjern, | Og undre paa din Nød.
Ew.(1914).111.22. *Det Plovjern skar saa

skarpt, de Tyre (o: for Gefions plov) dro-

ge
I
Saa væ\åigen.Bagges.NblD.296. »Plov-

jernet Guldhorn tmåer.HCAnd.X.506. Ha-
rald Gillekrist (aflagde) Prøven, idet han
barfodet gik over ni glødende Plovjærn.
Ottosen.VH.I.270. Mads satte sit Plovjern
i og gennede paa Hestene. ErlKrist.St.6.

II ('i/'.
Plov 2.1; 1. hr.) billedl. Goldschm.VII.

469. de Samfundslag, hvor Naiveteten
endnu ikke var reven cm af Civilisatio-

nens Plovjern. Schand.SÉ.292. -jærn-
ben, et. (jf. -ben, -stjært 2; anai., foræld.)

plovskærben. Saxtorph.0.159. Anat.(1840).
1.142. -jærn-knokkel, en. (anat, for-

æld.) d. s. Viborg&Neerg.HB.?. -jærns-
rokke^ en. Jt Baja oxyrhynchus (hvis

snude er meget spids). Krøyer. III. 1011.
DanmFauna.XX.75. -kam, en. Cj/". -strim-

mel^ jordkant, -rand opstaaet ved pløjning;

kam (1.5.4). JPPrahl.AC.27. Børd.JE.79.
-karl, en. (oZdw. plogkarl; jf. Pløjekarl;

dial) plovmand (1). PhysBibl.XIV.291.
(der) behøvedes 3-4 Par Heste og et Par
Plougkjørere foruden Plougkarlen til at

pløje omtrent 6 Skpr. Land daglig. Tids-

skr.f.Landøkonomi.1858.27. Feilb. DF.1934.
31. -kile, en. (foræld.) træpløk, hvormed
en hjulplov indstilledes („kiledes"); kile (I.l).

Moth.P104. Feilb. -kniv, en. {ænyd.
plog(e)kniv (i bet. 1)) 1) (jf u. I. Kniv 3;

dial.) langjærn; plovjærn. JPPrahl.AC.12.
Skjæret (paa hjulploven) var af Træ med
lidt Jern i Spidsen, men Plovkniven af

et Stykke Jern og temmelig lang.Bornh
HaandvEr.179. 2) (foræld.), „en Maskine,

Hjulploven blev trukket af fire Heste .

.

Til de forreste Heste var der en „Plov-
kører". FrGrundtv.LK.241. 2) \ plovkør-

fugl. AchtonFriis.D0.il. 39. -ker-fag:l,
en. (jf. -kører 2) \ bynkefugl, Pratincola
rubetra (hvis kvidren lyder omtrent som
„hyp''). SaUVI.169. 1. -kåring, en. ^<.

-er. {ænyd. d. s.; 2. led afl. af H. køre; for-
æld.) person (især dreng), som styrer hestene

10 for ploven ;
plovkører (1). Moth.PlOS. Junge.

*Han (o: drengen Hans Tausen) messed
som Klerken og drev paa treven Hest:

|

„Gud give, Hans Plovkjøring kunde blive
Præst.** Ing. RSE. VIII. 289. PMøll. II. 8.

LandmB.I.189. E8p.260. DF.1984.32. II.

-kåring, en. se -køre. -lag ell. -lav,
et. (dial.) i forb.lægge plovlag eZZ. væ-
re 1 plovlag, om to (husmænd): pløje i

||

som et Menneske skyder forved sig paa
Jorden, og derved uden Hjelp af no-

fen Oxe eller Hest oprisper Jordbunden."
'unke.(1801).II.488. -knæ, et. (foræld.).

Moth.P105. „Bøiningen paa Aasen af visse
Plove." VSO. Plovknæe, hvori Hestene
trække. JiZ)i. -kæp, en. {ænyd. ^logs-
kæp

; jf. -stage osv.) kæp, stok, hvormed plov-

manden kan rense skæret og muldfjælen (og
som i ældre tid brugtes som haandtag i forlæn-
gelse af stjærten ell. til at drive forspandet).
Moth.P105. mueligt skulde en Konge med
større Glæde gribe til Plougkjeppen, end en
Bonde til Scej)teTet.Tullin.III.58. Grundtv.
PS.V.287. Halleby.109. Feilb. -kærre, en.

(foræld.) forplov. Drewsen.L.III.32. -kere,
V. vbs. -ing, jf. Plovkørsel (DSt.1910.14).
(sj.) køre (en) plov. \) til Flovt. Plovkøring
med Kvinder spændt for Ploven. KNyrop.
TS.163. 2) til Plov 3.3. Torsdag Morgen
Klokken syv begynder vi (o: D. S. B.)
alle de nævnte Steder at plovkøre (o: for
sne). DagNyh.^yil929.1.8p.l. -kerer, en.
(dial.) 1) plovdreng, -køring (I); ogs. under-
tiden: plovmand (1). Bostgaard.Lex.P63c.
BornhSEft.34. Gefion synes som plov-
kører at stå i nært forhold til agerbru-
get. AOlr. (DSt.1910. 3). Krist. Ordspr. 598.

fællesskab (fordi hver kun har een hest).

20 Moth.P105. JPPrahl.AC.19. ZakNiels.NT.
115. Halleby.221. -lam, adj. (jf. II. l&m 2;
dial.) om landbruger: som p. gr. af mangel
paa heste (ell. uheld med plov) ikke kan pløje.

Moth.P104. Junge. BornhSEft.33. MDL.
-land, et. {ænyd. plogs land, hvad der (kan)
pløjes paa een dag, oldn. plogsland; 1. br.)

pløjeland. vAph.Nath.VI.587. AndNx.DM.5.
Landskabet er sort og hvidt af nøgentVlov-
\and.Anesen.(PoU^/il935.11.sp.4). -lav, et.

30 se -lag. -legeme, et. (jf.-iod, -red(e)j den
centrale del af ploven (paa hjulplove : bag-
ploven) med skær, muldfjæl osv., til hvilken

styr m. m. er fastgjort. Drewsen. L. III. 16.

LandmB.I.412. -leb, et. fPIovs-, se ndf.).

{ænyd. plogsløb; foræld.) d. s. s. II. Løb 8.2.

Moth.Pl07. Thiele. II. 54. \\ ogs. (men if.

JIISmidth.0rds.115 urigtigt) d.s.s. -hoved.
Plovs-: Gram.Nucleus.256. JBaden.LatL.
1.309. -leber, en. (dial, foræld.) plov-

40 aksel. MDL. (falstersk). Rosenkrantz.MV.
79. FrGrundtv.LK.241. -mand, en, (^Wa.
plowman i bet. 1) 1) fj/". -driver, -fører 1,

-kører osv. samt Pløjemand^ person, som
styrer ploven; person, som pløjer, de Dage
komme . . da Plovmanden skal naae Høst-
manden (o: da foraar hurtig følger paa
høst).Am.9.13. Fleischer.AK.60. Den ame-
rikanske Svingplov, som første Gang ind-
førtes i 1821 . . krævede en dygtigere Karl

50 bag sig, end de gamle Plovmænd behø-
vede at være. E:Begtr.DF.II.60. de skik-

kelige Plovmænd, der begyndte med at

køre med Stude paa Kartoffelmarken og
endte med at blive deres Lands Høvdinge.
Aakj.EE.197.\\ (højtid, ell. poet., nu sj.) ager-

dyrker; landmand. *Græsset spirer . .
|

Markerne prydes, |
Plovmanden frydes.

Skuesp.IIIl.85. Plovmanden (skaffer føde)
til Mennesker. Blich.(1920).XXVIIL22.

60 UBirkedal(StSprO.Nr.90.49).
\\
(dial.) mand,

som man faar til at pløje for sig; især: gaard-
mand, som pløjer for en husmand. OrdbS.
(Turø), jf. DF.1934.31. 2) (jf -kører 2,

-kør-fugl samt Klovmand; nu næppe br.)

\ om forsk, smaa vadefugle, fx. om brus-

hane. Machetes pugnax. OFMilll.ZoolPr.25.
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Er

Kielsen. Naiurhist. IL (1809). 81 9. 3) (iarg.

dl. vulg.) 500-krone-seddel (med billede af
en mand, der jyløjer). „Er der noget vi-

dere i det (o: et pengeskab)!"' — „100,000
i lutter „Plovmænd"." Kbh.'"'U1919.3.8p.l.

en lykkelig Vinder, som skulde have et

Par Tusinde Kroner udbetalt, havde faaet

to Plovmænd — altsaa 1000 Kr. udbetalt
for megQt. B.T}'>U1921.3.sp.2. PoUV%1934.
lO.sp.6. -mark, en. (1. br.) pløjemark.
Rørd.JE.lS. Hans Pande blev furet som
en Flovma.rk.ErlKrist.St.86. -mær, en.

(dial.) d. s. s. -hoppe. Moth.PlOé. VSO.
(„I Bondesproget".).
Plovning;, en. se Pløjning.
Plov-okse, en. {glda. (pi.) plaw øxn;

jf. -dyr, -stud; især foræld.) okse, der bru-
ges som trækdyr for plov. E.olb.NF.(1728).I.
224. KKålund.SS.Ii.lll. i sammenligning:
Jeg slider som en Plovokse.^afc/. i^Dl).
126. -penning:, en. [4] (ogs. -penge, yl.

Holb.DH.I.308. JohsSteenstr. Valdem arsJor-
debog.(1874).209. if.(sj.): Erich Plogpenge.
LTid.1742.67. *Kong Erik .. Plougpeng.
Oehl.VII.201). (ærfa. ploghpennyng (Vald
Jord.63); foræld.) plovskat. Moth.F104. Ba-
den.JurO. JohsSteenstr. ValdemarsJordebog.
(1874). 208.

II
{æda. Ericus Ploghpænning

(AnnalesDan.medii ævi.(1920).103), jf.glno.
logpeningr som tilnavn) især som tilnavn til

ViA; Valdemars søn (konge fra 1241-1250),
der udskrev en plovskat. Holb.DH.1.800.
Oehl.VII.195. Ottosen.VH.1.243. -red(e),
et. (foræld.) plovlegeme, -red: FDFaber.
Redskaber.(1835-36 ).45. best. /". - r e d ( d ) e t

:

smst.89. -redskab, et. {ænyd. d. s.; jf.
Pløjeredskab; nu næppe br.) et af de red-

skaber, der hører med til pløjearbejde (VSO.);
kolL: redskaber til pløjning. Bondens for-

nødne Plovbæster, eller andet, nødven-
digt Plovredskab. i)i:.:Z—^4—55. Holb.Ep.
III.284. -renser, en. (jf. -skrabe, -spa-
de; nu sj.) plovkæp til rensning af ploven.

VSO. MO. -ret, en. (foræld.) en forpag-
ters ell. fæsters ret til at dyrke en jord, som
han ønsker det; ogs. d.s.s. -fred 1. VSO. MO.
-rydde, v. [3.3] vbs.-ning (PoUVd908.1.
sp.7). (især jærnb.) gøre (en bane, vej) far-
bar v. hj. af sneplov. VortLand.^^/t 1904.3.
sp.l. PoUVd929.1.sp.4.
Plovs-, i ssgr. se Plov-.
Plov-skaar, et. (1. br.) den af ploven

[
skaarne fordybning, rende i jorden. Avls-
karlen, der om Foraaret sætter det før-

ste Plougskaar i Jorden. Goldschm.Fort.1.
235. SM%ch.Dø.l51. -skat, en. [4] {ænyd.
plog(e)skat; jf. -penning; foræld.) skat af
hver plov. Holb.DH. 1. 309. Ing.VS.II.34.
SvAakj.VJ.75. spec. om en foræld, sdjy.

skat: Aagaard.TL.79. -skrabe, en. (nu
sj.) plovrenser. VSO. -skrift, en. (sj.)

skrift, hvor linierne løber bustrofedon (se

i«. -fure slutn.). OpfB.^L370. -skær, et.

(især diaZ. -skære, et (Saaby.'' NatTid.^hl924.
Aft.l.8p.3. jf. D&H.) ell. (især) en (Moth.
P106. vAph.(1772).IIL jf. Feilb. samt best.

f. -skæren: Oram.Nucleu8.256. JakKnu.
LV.273)). {ænyd. plogsskære, jf. ty. pflug-
schar) den af plovens skærende dele, der sid-

der paa plovfoden og skærer jorden vandret

(jf. -jærn og Langjærn^. JPPrahl.AC.25.
et Par gamle F[o\skær. AndNx.PE.L 93.

Jorden strømmede omkring Plovskæret
med en Lyd som af et mægtigt Dyrs
Tyggen.Buchh.GS.256. -skær-ben, et.

^P (jf- -ben, -jærn-ben, -stjært 2; anat.) fir-

kantet, flad knoale, der danner (en del af) den
benede væg mellem næsehulens to afsnit; Vo-
mer. Krøyer.111.625. Panum.626. -spade,
en. en slags plovrenser. vAph.(1764). VSO.
HUss.Det gamle Al8.(1926).52. -spand, et.

(dial. -spænd. Aakj.VB.145). forspand til en
plov. Pont.FL.51. OlesenLøkk.NH.II1.251.
-sta£;e, en. plovkæp. Moth.P106. Svendb
Amt.1926.18. -stang;, en. (dial.) d. s. Levin.

20 Feilb.(u. plovstav^. -stav, en. (nu næppe
br. -stave. Argus.l771.Nr.l6.3). {ænyd. plog-
stav(e)) d.s. Gram.Nucleus.1511. Grundtv.
PS.V. 230. CDalgas. BibeAmt. (1830). 114.

Uhrskov. Kulsvierbogen. (1933). 46. OrdbS.
(LolL). -stjært, en. 1) {ænyd. plovstert;

jf. -greb, -handel) med haandtag forsynet
styrestang paa plov. Moth.P106. *I Freden
give I Orlov migl

|
Men skralder Luren, jeg

Plovstjært sliiiiieT.Ing.VSt.267. HBegtr.
30 DF.11.60. 2) (anat, foræld.) plovskærben.

Cuvier.Dyrhist.L41. -stok, en. {ænyd. d.s.;

nu næppe br.) plovkæp. Moth.Pl06. Levin.
-strimmel, en. (sj.) plovkam; pløjestrim-

mel. MO. -stud, en. {ænyd. d.s.; jf. -okse)
trækstud til pløjning. Moth.P106. Rahb.
Skuesp.II.115. CDalga8.VeileAmt.(1826).78.
Aakj.EE.102. talem. (dial.): Man kan ikke
gjøre sig til plovstud for enhver god ven.
Krist.0rdspr.244. -stylte, en. (foræld.)

40 stykke træ, der støttede aasen enten ved for-

enden (VSO.) ell. bagtil over muldfjælen.
MDL. FrGrundtv.LK.242. -styr, et.

styrestang ell. stjært paa plov. SophMiill.

(Aarb.1900.220). OrdbS.(Taasinge, Lange-
land), -styrer, en. person, der styrer

ploven; plovmand (1). VSO. DSt.1910.15.
OrdbS. (Falster), -snle, en. {ænyd. d.s.;

foræld.) støtte for aasen over muldfjælen.
Moth.P107. MDL.570. Esp.341. OrdbS.

50 (Fyn). jf.VSO.VI.930. -tid, en. (især

dial.) pløjetid. Pflug.DP.1125. Holb.Ep.IV.
152. *Sværdtid er endt, |

det er Plovtid
paany —

|
Vennetid, Frændetid,

|
Grotid

og Gry. Hoffmann. Sværdtid er endt.(1920).

49. jf. VSO. Feilb. -tist, en. {ænyd.
plogtist(e); foræld.) indretning (bøjle, jærn-
lænke), der fastholder plovdrættet til aasen
ell. bagploven til aasen. Moth.P106. Junge.
VSO. MO.

II
plovbøsse. Moth.P106. -træ,

60 et. {ænyd. plogetræ, træværk paa plov; for-

æld.) plovaas. Moth.P106. SMich.Dø.l5L
-toj, et. (jf. -redskab; dial.) tilbehør til

plov. Olufs.'NyOec.L91. HUss.Det gamle Als.

(1926 ).53. Feilb. OrdbS.(sjæll.). -vant,
adj. (nu l.br.) vant til pløjearbejde. Moth.

P106. især om trækdyr: En plovvant Hest.
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VSO. MO.\\om person. *han byder Kamp .. I

og plovvant Mand til Mord skal Glavind
føre. FGuldb.(Bahb.Tilsk.l796.50). -og, et.

(ænyd. v^ugøg; især dial, Jf.: „I Bonde-
sproget.*' VSO.) plovhest. PMølU.308. Fru
Éeib.EtLiv.I.240. \\ i sammenligning, jeg
er ganske vaad og stiv og træt, som et

gammelt Floyøg.Winth.VIII.éS. -akse,
en. (ænyd. d. s.; foræld.) økse (befæstet til

aasen), som plovmanden brugte til at slaa

paa ell. tildanne kilerne med olgn. Thiele.III.

65. SvendbAmt.1926.18. Feilb. FrGrundtv.
LK.242.
Plaehe, et. se Plys.

Pladder, et ell. (især dial.) en (i bet. 1

:

HCAnd.VI.254. VSO. MO. i bet. 2: Moth.
P106. MO. Schand.SB.156. Aakj.VF.86).
[iplua'ar] (dial. Pludre, Plurre. JFPrahl.
Adl03. Ipsen.Ad grønne Stier.(1883).35. jf.

Esp.260. Brenderup. §93. Flemløse.29. 78
samt Feilb.). {til II. pludre

; jf. eng. dial.

plodder, søle, nt. pludder (plurre), ty. dial.

pfluder; smi. Pludrian, I. Pløre; især dagl.)

1) dynd; mudder; ogs.: opbUdt jord paa
veje; pløre, hun (sank) ned i Pludde-
ret (i) Yilåmosen. Blich.(1920).XXX.241.
Pludder, der er kastet lige op af Grøften.
H.CAnd.VI.251. Fattigkoner (kom) dra-

gende gennem Pludderet, der med en
sjappende Lyd stænkede dem højt op un-
der Klæderne. Ponf.F.Lii 7. jf.l^evplvid-
åer. LSmith. Læ-, Hegns- og Smaaplantnin-
ger.(1929). 154. Ren destens pludder.
KMich.B.109. \\ spec. (jf.ll.pliiåre I.2; dial):

tørvemasse under æltning. jPPrahl.AC.102.
Skjoldb.NM.208. 2) hurtig, uforstaaelig tale;

pladder; snak; vrøvl. Moth.P106. MO.
hvor gik Pludderen ikke ustanseligtl Aakj.
VF.86. hun (føler) paa Geden, klapper
den og si'er noget kælent Pludder til den.
Skjoldb.PerHolt.(1912).85.
Pladder-, i ssgr. ['pluS'ar-, især dial.

'pluQar-] navnlig (jf. dog Pludder-bukser
osv.) til Pludder ell. II. pludre, -ag^tis,
adj. (til Pludder 2; 1. br.) vrøvlagtig; vrøvlet.

Moth.P106. Høysg.S.8. S&B. -benklæ-
der, pi. {dannet efter -bukser; 1. br.) plud-
derbukser. D&H. StSprO.Nr.127.55. \\ om
kvindedragt. Kvinderne (i Algier) bære de
arabiske Pludderbenklæder. Fra allehånde.
1871.1.465. VortHj.113.107. -bakser, i^J.

{efter nt. pluderbiix, hty. plud(d)erhose,
bloderhose; til hty. blodern, bevæge sig bru-
sende, suse, vel sammenhørende m. II. pludre;

jf. -benklæder, -hose; især dagl.) meget vide
benklæder (Junge.(MDL.)) ; især: meget vide,

om knæene posende knæbenklæder; m.h.t. mo-
derne forhold især (ofte spøg. ell. nedsæt.) om
engelske sportsbenklæder (golfbenklæder, plus-
fours) ell. om drengebenklæder, der holdes
sammen (v. hj. af elastik ell. knapper, spæn-
der) under knæet. Folk fik sig Pludder-
Buxer med udstaaende Folder. Grundtv.
Snorre.III.150. Blich.(1920).XXI.190. PLe-
vin.HG.149. || om damedragt, (hun optraadte)
som Haremsdame i Pludderbukser. Galsch.

I]
om kvindedragt. Jørg.,

(til Flviååerl: ' ' '

30

SIt.69. -dansk, et. (til Pludder 2; sj.)

dansk, der lyder som kaudervælsk; krage-
maal (2). Ing. Levnet. 1.129. -dynd, et.

(sj.) mudder; pludder (1). VSO. MO. -ho-
se, en. {ænyd. pladerhose; se -bukser; for-
æld.) som pi.: pludderbukser; navnlig om 16.

aarh.'s vide, folderige benklæder. Kierk.IV.
333. TroelsL.UV.60f. jf.Holb.DH.lI.396.

JF.II.62. -is, en.

^, foræld.) tæt grødis; mud-
deris. Harboe.MarO. -kok, en. (til pludre
2.2; dial.) kalkunsk hane. VSO.(sdjy.). BMøll.
DyL.II.212. Feilb. OrdbS.(fynsk), jf: for-

leden Dag sagde han til Sveitseren (0: vag-
ten)j at han lignede en Pludderkok. Dodt.
F.127. -mads, en. (til II. pludre 2.i; især

dial.) vrøvlehoved. Levin. jf. Feilb. IV. 321.
-mand, en. {ænyd. d.s. i bet. „skændegæst'^

;

til II. pludre 2.i; nu sj., jf. dog Feilb.) person,
20 som pludrer, snakker, vrøvler; vrøvlehoved.

Moth.P106. Leth.(1800). S&B. -mandet,
adj. (sj.) til -mnnd: vrøvlet. Moth.P106. MO.
-pladder, en ell. et. (til Pludder 2; sj.)

vrøvl; sliddersladder. Bagges.DV."^XI. 309.

-sprog, et. {'Pludre-. TomKrist.Vi.52). (til

Pludder 2 Co^ II. pludre 2.i^; sj.) uforstaae-

ligt, vrøvlet sprog; pluddervælsk. *da maae
det Tydske selv jo vige | For Engelsk Plud-
der-Sprog. FrHorn.PM.108. Hrz.D.III.34.
-tang, en. (til Pludder 1 ; dial., jf. skaansk
plodertång. Rietz.507) bændeltang, Zostera
marina. Fleuron.VS.125. -torv, en. (til

Pludder 1; dial.) æltetørv. PhysBibl.XVII.
388. AarbFrborg.1910.11. -TOrn, adj. (til

pludre 2.1; 1. br. i rigsspr.) som snakker
meget; snaksom. Moth.P106. et pludder-
vornt tysk Rejseselskab. Pont. LP. IV. 91.

I. -Tælsk, et. (f -valsk. Høysg.lPr.5. —
dial. -volsk. Anti-Spectator.116. OFBagge.

4p Livsbilleder. (1836). 56. Feilb. w. pludderi-
voldsk^. {ænyd. iplndervsdsk; til Plndder 2;

jf. I. Kaudervælsk samt ænyd. poderval-
sk(e), skaansk pode(r)-, pud (d) ervallsk
(Rietz.507); Jf. -sprog; nu t.br. i alm.spr.)
uforstaaeligt sprog; kaudervælsk. Anti-Specta-
tor.116. Omgangsbrev (paa Pluddervælsk
„Circulaire"). Grundtv.Dansk.I.631. det er
nogle dumme Mennesker her udenlands;
de forstaae jo kun deres eget Pludder-

so vælsk. Ing. LB. III. 15. en Haandværks-
svends Piuddervelsk. JBmn^es.JJ. 557. II.

-vælsk, adj. (dial. -volsk. Thorsen. 164.
OrdbS.(sjæll.)). (jf. I. -vælsk samt kludder-
vælsk; nu vist kun dial.) kaudervælsk (II).

* (englænderens) Tungemaal er broget,
|

Saa hartad pluddervælsk. Grundtv.PS. VII.
446. (den) raa og uvidende Ungdom,
hvis pludervælske Bondesprog jeg neppe
kunde forstaae. Cit.l852.(HistMKbh.I.245).

60 OrdbS.(sjæll). || som subst. *Jeg erkego-
thisk

I
Paa Flugten driver |

Det Pludder-
velske

I
Med Tydsk og Fransk. Heib.Poet.

VI.197.
I. Pladre, en. se Pludder.
II. pladre, v. ['plu^ral (dial. plurre.

edb. FrC ""KMich.H.183. jf. Feilb. 'Grundtv. LK.
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29. Fkmløse.lTl. — bornh. plødre. Esp.SdO.

i bet 1.2: PNSkovgaard.B.19. Bornh.Sam-
linger.X.(1916).83). -ede. vbs. -ing (se u. bet.

I.2J. (ænyd. d. 8. i bet. 2, jf. 8v. (didl.) plut-

tra, mnt. pludern, ty. plaudern; lydord; sml.

Pludder og pjudre, pladre, didl. plldre (se

Plidder-pladder^, II. pløre)

1) (jf. Pludder 1; didl.) ovn bevægelse i

søle, ælte. I.l) i al olm. gå og pludre i

vandet. Feilb. \\ ref,., i forb. m. til: søle sig

til. Esp.463. 1.2) i forb. som pludre tørv,
blande tørvejord med vand og ælte den inden
formningen. JPPrahl.AC.102. MO.(sjæll.).

£>agbl.y3l904.3.sp.5. E8p.260. jf. Bietz.

507(8kaansk). som vbs.: JPFrahl.AC.103.
Paa mange Steder (maa tørven) optages
ved Pluddring. Olufs. DB. 163. jf.: Tørv-
„Pløddring". PhRDam.FI.52.

2) give forholdsvis sagte, undertrykte, usam-
menhængende ell. uforstaaelige, forvirrede

lyd fra sig. 2.1) om mennesker: tale hur-
tigt 0^ uforstaaeligt; om smaabørn:
frembringe talelignende lyd; i videre anv.:

pjatte; vrøvle; ogs.: smaasnakke, slud-
re (fortroligt), (ofte i forb. m. præp.-led og

adv., især løs^. Moth.P109. Hvad plud-
rer ikke disse Hoffolk! havde jeg dog
kun ladet ham pludre udi Biehl. (Skuesp.

III3.118). Vi . . satte os alle i Kanappet,
for at pludre efter Hiertens hjst. Bagges.
L.I.243. Han pluddrede fort, der blev
hysset, Ouverturen begyndte. HCAnd. I.

385. Den ene pluddrer i Munden paa
den anden. 7/SO. min lille Pige . . pludd-
rer . . høirøstet i sin Vugge. CKMolb.
(Brøchner. Br. 261). Munden (stod) ikke
stille paa Nanny. Hun pludrede løs. Pont.
LP.V.90.

II (jf. bet. 2.2) i sammenligning.
*du. Vildmand (0: Caliban)

\
ej vidste,

hvad du mente selv, men pludred
|
kun

som et Dyr. Lemb.Shak.XVl.22. (hun)
pludrede løs som en Papegøje. Schand.SF.
151.

II
m. obj. Kilderne forekom ham at

være kiedsommelige Sladdersøstre, der
altid pludrede det samme taabelige Tøi
om igien. Oehl.Øen.(1824).IV.248. Tyd-
skerne (lod i Danmark) Almuen pluddre
sit indfødte Kragemaal. Lehm.IV.168. det
er noget Vrøvl og Præk, alt det. Ungen
gaar og pludrer af sig.Wied.LO.380. 2.2)

om dyr (navnlig kalkuner og papegøjer) ell.

(især Cp) visse lydgivende ting. Moth.P109.
„Ja vist er han dum 1" sagde den kalkun-
ske Hane og saa pludrede den op. HCAnd.
V.254. *Jeg smider mig inde i Krattet

|

blandt Fugle små, |
der pludre på. Blaum.

AH.112. pludrende Skovbække. Kidde.AE.
1.126. han (greb vækkeuret) lige et Sekund
før det begyndte at pludre hysterisk som
en kalkunsk Hsrne. JacPaludan.UB.61. m.
obj.: *(papegøjen) pludred i sin grønne
Krog

I
Sit eget Papegøie- Sprog. Carst.

Verv.130.

Pladrer, en. (sj.) person, som pludrer
(II.2). vAph.B0.42. D&H. \\ om et plud-
rende barn. Jesp.Nut.20. Piudre-sprofi:,

et. se Pluddersprog, -taj, et. (til II. plud-
re 2.1; 1. br.) mundtøj; snakketøj. Pol.^/n

1921.11.8P.2.
flndrian, en. ['plu5'rio)an] best. f. -en

[-ian'(a)n] flt. (i bet. 2/-er [-lan'ar] {dannet
til Pludder, II. pludre efter Dumrian, Gro-
b(r)ian, jf. Klodrian) 1) (jf. Pludder 1; J,,
foræld.) ret tillavet af sammenblandede ting

(rester); ruskomsnusk. VSO. (mandskabet
10 paa ostindisk kompagnis skibe) fik, hvad de

kaldte „Pludrian", bestaaende af Gryn-
suppe med iblandet Stokfisk og Svedsker
som syrnedes med Eddike efter Behag.
DagNyh.ya894.3.sp.l. \\ billedl. det meget
Sammensatte, det meget Ufordøielige, Ås-
sa foetida, Pludrian og Vanille kan jeg
ikke fordrage, hverken i Mad eller i Tro-
en. Bagges.DV.X.194. sml.: Det første (tea-

terstykke) har den alle fremmede Retter
20 i Hast opkaagende N T Bruuns Efter-Muse

(en sand Pludrianshex af Kokkepige)
. . anrettet for vort . . Publicum. smst.Xl.

244. 2) (jf. Pludder 2 ; dial.) meget talende,

vrøvlevom person; pjattehoved. Esp.464. jf.
(som fingeret navn): Simon Pludrian. 5Mc/i.
(1920).VL27. „Mavens Philosophie" et

transcendentalsk Forsøg af Peter Pludrian.
8mst.XIL23.
pinds-, i ssgr. ['plus-] (ofte skrevet plus-.

30 t -blus-) se blusfed^. {dannet til pludset;

jf. Pløs- 2) som 1. led i ssgr. som pluds-fed,
-kind(et), -kæbe(t) m. bet.: opsvulmet, fed.

t plndse, V. -ede ell. -te (jf. Moth.P109).
{sv. dial. plåttsa, holl. plotsen, ty. f plotzen,

blotzen, falde; sml. jy. pluse, støde, pulse,

intr.: sprøjte (Feilb.), samt plutte; til f pluts,

interj., plask (ReynikeFosz. (1747). 131), ty.

plutz, plotz, interj. og subst., plask, knald,

sml. sdjy. plusvis, pludseligt (EHHagerup.
40 68^ ;,//".pludselig) falde pludselig ; styrte

;

plumpe. Moth.PlOQ. Midt imellem begge
Krigshærene var et dybt Moratz, hvor
Kong Albert med sit Folk u-forsigteligen

pludsede udi. Holb.DH.1.501.
plndselig:, adj. ['plusali] (nu dial.

pludslig. LTid.1741.575. ''vAph.(1772).III.

jf. OrdbS.(Lyø). Brenderup.§105. f plwt-

selig. P/lug.DP. 1093. Kom Grønneg. 1. 56.

193. LTid.1733.751. fp\uts\ig,vAph.(1772).
50 III. t pludsig. ChrFlensb.DM.1.48). adv.

-t ell. d. s. ell. (t) -en (Slange.ChrlV.25. Bor-
rebye.TF.327. Kierk.VI.453. jf. JPJac.
(1924).1.124) ell. f -e (Pflug.DP.1093).
{ænyd. plutzelig(en), pløtzlig(en), pludtzig
som adv., pludtselig som adj. (DMag.3R.
III.188); fra mnt. plutzlik, pluslik, plut-

zich, jf. <y. plotzlich; til ty. plutz, plotz, se

pludse) som betegnelse for, at en handling
udføres ell. (navnlig) en begivenhed indtræder

fi^ uventet og hurtigt, kommer bag paa en,

før man faar tid at se sig om; brat. 1) som
adj. en itlndsligBøå. LTid.1741.575. En
pludselig Overgang fra Sorg til Glæde.
VSO. Jeg gruede og bævede som en
Misdæder ved det pludselige Syn af Ska-
fottet. Rowel.Br.259. Fru T. blev forvirret

XVI. Rentrykt »/a 1935
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over det pludselige Besøg, som hun slet

ikke havde ventet. LeckFischer.KM. 105.
J|

(sj.) om ting: som med eet, overraskende vi-

ser sig. *(dagen) skue faaer
|
Den plud-

selige Borg (o: Aladdins i een nat byggede

8lot).OehlA.20o. Nu opgik der et plud-
seligt Lys for den gamle Herre. Blich.

(1920).X.9o.
II

(L br. i rigsspr.) om person:

som handler hurtigt, overilet. I er noget
pludselige i Vendingen ovre i København.
KGBrøndst.F.336. hun rev hurtigt til i

det skøre Tøj, saa hele Sømmen sprang.
— Aa, Tove, saa pludselig du er I raabte
Karl oi^h\åset.HuldaLutk.L.I.83. 2) som
adv. Rolb.Faars.116. den lyse Himmel
(blev) paa eengang pludselig . . sort. Bag-
ges.L.II.325. denne Dag (o : da verden skal

forgaa) skal komme pludselig (Chr.VI:
hastelig; 1907: pludseligt^ over Eder.Xwc.
21.34. Haaret (rejste sig) pludselig isnen-

de paa hans Hoved, som om et forfærde-
ligt Syn viste sig. Rist.J.287. (1. br.) grad-
bøjet: Moth.P109. vi træffe . . den samme
Lammelse af det vilkaarlige Bevægeappa-
rat, den samme krampagtige Tilstand af

de karforsnævrende Muskler, begge Dele
kun i forhøjet Grad og pludseligere i

deres Optræden. CLange.S.25.
||

(dial.) m.
forstærkende bet.: stærkt; voldsomt. Nej, tag
det endelig ikke saa pludselig, Hr. J., kan
De ikke nok se, (brevet) er fra Banken.
MKorch. PalleJarmer.(1925 ). 169. OrdbS.
(Lyø). Pludselis:-hed, en. Udgav den
(o: digtersjælen) sine Følelser med samme
lynende „Pludselighed", som den modta-
ger dem, ja I Bagges.(ABagges.JB.I.163).
den pludselighed, hvormed en ny stjerne

blusser op. jfaturensV.1918.423.
||

(sj.) i flt.

Man gætter ikke paa en 65aarig Mand .

.

saa vaagent et Vid og slige Pludselighe-
der i Indfald og Lune plejer ikke at ligge
nær ved Støvets Aar. Hørup.IIL75.
pludset, adj. ['pluso<] (ofte skrevet

plusset, t pludsig. jf.": Pludsighed og
Fedme. Tode.SS.7). {sv. (dial.) plussig, no.

dial. plusen, østfris. plussig; til nt. plusen,
plukke haar, uld, ty. f plausen, egl. vist om
fugle, hvis fjederdragt svulmer op; jf. pluds-
fed osv., I. plustre, plysse, LPløs; talespr.,

l.bi\) fed; opsvulmet; navnlig om ansig-
tet (kæbepartiet) : med struttende, fede kinder.

Moih.Pl09. En blød Seng er god for
mavre og udtærede Personer, en haard
Seng er derimod bedre og tienligere for
fede og plussede Folk. OeconH.(1784).IIL
80. Børnenes pludsede og blege tJdse-
ende . . viste tilstrækkelig, hvor skadelig
denne Mangel (paa frisk luft) virkede.
LHolst.Kbh.ogKongerigetsKjøbstæder.(1862).
65. et bredt, plusset Ansigt. Drachm.F.
11.9. med den flade Snude, de pludsede
Kæber . . og det stride Skæg lignede
(hvalrossen) en gammel Værtshusholder.
Bangsted.EV.14. pluds-fed, adj.(jf.hlns-
fed; nu 1. br.) opdunset; fed; pludset. Moth.
Pin. Riegels.HS.I.257. VSO. D&E. -fed-

me, en. (sj.) det at være pludsfed. VSO.
MO.

I. pludsig:, adj. se pludselig.
II. pludsig, adj. se pludset.

Pludis-kind, en. (sj.) fed, opsvulmet
kind. (han) lavede Trutmund til Fløjten,
Pluskinder til Basunen. AKohl.MP.IlI.65,
-kindet, adj. (jf. -kind; l.br.) pludskæ-
bet. Moth.P109. *en pluskindet lille Søn.

10 TBruun. 1. 418. Pont.M. 82. -kæbe, en.
(dagl.) fremstaaende, affedt svulmende kæbe.
unge Mennesker . . med Pluskjæver og
hængende Mund. PalM.IL.II.340. Skjoldb.

G. 2. -kæbet, adj. (jf. -kæbe, -kæftet;
dagl.) som har tykke, fremstaaende kiiider;

bred og fed i ansigtet. Bagges.lII.36. Byen
var . . berømt for sine pluskjævede Børn
med Pølsebenene. Goldschm.Ejl.1.35. smaa,
grimme, pluskævede Kinesere. Brandes.

20 Xl.86. -kæftet, adj. (dagl. ell. vulg.) d. s.

Cit.ca.l700.(Thott4n524.535). Jeg synes
Du er saa pluskiæftet, hvad er det. Du har
i M-iinåen. Lodde. (Skuesp.IV. 345). Schand,
TF.I.73.
pludslig:, adj. se pludselig.
pluds-red, adj. (jf. blusrød; sj.) fed

og rødmosset. MCBruun.F.57. (konens) plus-
røde K\æver. Blich.(1920).XI.28.
Pluf, et. flt. d. s. {ænyd. d. s.; jf. pluffe

30 samt ty. dial. pluff (i pliff plaff pluffy; lyd-

ord; sml. I.Piaf; nu dial.) knald; smæk.
Moth.P109. Nordosten (havde) med et

ekstra Pust, der lød som et Pluf, strøget
Hatten af Møllestativet. CFMortens.SV.9.
pluffe, v. (til Pluf; J/". bluffe og plaffe;

dial.) bevæge sig uroligt; blafre; ogs.: knal-
de. Vinden pluffede i Skorstenen .CFMor-
tens.SV.72. sa. LarsVrist.(1926).116.

Pluk, et ell. (især jy.) en (Feilb.; i bet.

40 1.2 slutn.: JCLars.ES.250. KMich.Atter det

skilte—.(1918).17). [plog] flt. d. s. (ænyd.
pluk, plaak, eng. pluck°, nt, holl. pluk; vbs.

til plukke; jf. Plukkeri) 1) til plukke 1.

1.1) som vbs.: det at plukke noget, især
om den enkelte handling. VSO. *Han sam-
ler Buketten af Pluk ved Pluk. SMich.
BF.155.

II
(især dial.) til plukke 1.3: det

at pille, røre ved, trække i noget. Moth.P
109. et pluk i håret. Feilb. jf. : dødens

50 pluk . . den dødssyges pillen på sengklæ-
der, smsf. IF. i^i.

li i forb. i smaa pluk,
(jf. Smaapluk; l.br. i alm.spr.) som udtr.

for, at noget udføres med mellemrum: lidt

efter lidt; i smaa portioner. Moth.P109. tage
noget i smaa Pluk. VSO. giøre Gield i

smaa Plnk.smst. MO. 1.2) konkr.: hvad
der er afplukket ell. udplukket. En
Haandfuld Blomster ranet fra Naturens
fjerneste Brudekammer . . Et lille beske-

60 dent Pink. SMich. T.179. især overf. (jf.

plukke ud u. plukke 3.6J, om kort referat

af begivenhed, uddrag af skrift olgn., udpluk,

ell. om litterært arbejde, der er sammenstyk-
ket, sammenplukket, en Reporter fra Byens
Stiftsavis (lavede) etlille humoristisk „Pluk"
om opgravede Lig, som Venstre havde
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ført til Valgurnerne. Ponf.5A;J 75. Pontop-
pidans Atlas har et lille Pluk af Gildes-
skraaen. SvendbAmt. 1927-28. 16. || i videre

anv.: lille, ubetydelig del; lille smule. Feilb.

især (dagl.) i forb. m. nægtelse: ikke det mind-
ste; ikke spor. *Herligheden var ej værd
en Fink. JCLars.ES.250. Han har aldrig

fejlet et Fluk.VoreDamersJul.l932.14.sp.2.

2) (1. br.) til plukke 2 || til plukke 2.8,

konkr., om, opplukket kød. varmt rygen-
de Pandekager med indbagt Pluk af Kød.
KLars.LF.70. 3) {maaske til plukke 1.4 og
egl.: spil, hvori man plukker modstanderne;
dial.) <^ kortspil (femkort), hvori hvert stik

giver gevinst. Rostgaard.Lex.P66b. Levin,

(jy.). Halleby.174. FyensTidende.^Niil927.6.
sp.3. Pink-, i ssgr. til Pluk (l.i) og plukke
(se Pluk-fisk, -ister, -lyng, -salat, -sammen,
-torsk, -uldj; undertide7i veksler former m.
Pluk- og Plukke-, se u. Pluk-fisk, -gæld,
-torsk, -ve, -vis og Plukke-fedt, -finker,

-kød, -steg, -sul, -talg. -fedt, -finke,
se Plukke-fedt, -finke, -fiisk, en. (nu ikke

i rigsspr. Plukke-. JFriis. 92. PAHeib.Sk.
IL.119. MO. Lieb.DQ.IL94. OrdbS.(siælL).

jf. VSO.). {ænyd. pluk(ke)fisk ; til pjlukke
2.3) 1) (jf. -torsk samt opplukket fisk u.

opplukke 2; især kog.) rester af tidligere kogt

fisk (navnlig: klipfisk og torsk), der pilles i

smaastykker og stuves (med kartoffelskiver).

Falst.197. Det er bare os andre, der skal
have Plukfisk . . Der er nok Deller fra

igaar til dig. SvLa.M.164. Hun havde kom-
met en lille Bid Flæsk i Plukfisken som
var sat af til Faderen fra Middagen. Aw ti

Nx.DM.LY.13. FrkJ.Kogeb.143. 2) billedl

(m. tanke paa rettens tarvelighed, de smaa
dele, den bestaar af). 2.1) (jf. Plukkefin-
ker; nu næppe br.) om tarvelige, sammen-
rodede ting; især om uoriginale litterære pro-
dukter, kompilationer. JFriis.92. PAMeib.
US.80. 2.2) (jf. I. Fisk 3.4; dagl.) i udtr.

for, at noget mislykkes, ødelægges, kommer i

forvirring; især i forb. som blive til, gaa
i plukfisk. Tøiet flænges (i vask) i Pa-
ris . . Skjorter og Tørklæder gik mig i

Plukfisk. HCAnd.BC.L180. sagen blev til

plukfisk (o : endte i forvirring)
\ 2.3) (dagl.)

i udtr. for mishandling, overlast, sønderlem-
melse ; især i forb. hakke , hugge til pluk-
fisk, hugge ned; mase; navnlig: gennem-
prygle; ogs.: ødelægge. Ing.PO.1.8. dræber
eller blot saarer De mig, saa hugge mine
Husarer Dem . . til Plukfisk. Gddschm.Y.
292. Det var godt jeg kendte dig før
da . . ellers havde du vel hakket mig til

Flvikiisk. AndNx.PE.IU.72. Har du nu
lavet (bilen) til Plxxkiisk^VoreDamersJul.
1932.14.sp.l.

II
m. h. t. sønderlemmende kri-

tik, umilde Censores . . anatomere hans
Skrift, og hakke det til Kiødmad, eller

giøre Plukkefisk deraf. Suhm.L.89. ved
sin Overlegenhed i Diskussionen har (han)
malet hele Partiet til Plukfisk. J^ørw;?.!/.

256. 2.4) (nu næppe br.) en afdeling (kast,

tur) i „terre", (navnet vel, fordi kastet let

mislykkes), den som har spilt Plukke-
Fiski Jød« Spi\\et.LTid.l752.348. -gæld,
en. [l.i] CPlukke-. Moth.P109). {nt. pliick-

(er)schulden, mnt. pluckschult; nu næppe
i rigsspr.) gæld, som er stiftet i smaasurnmer
og hos forsk, kreditorer ; klatgæld. vAph.(1772).
HL. Cit.l817.(FortNut.VI.41). Bornh.Sam-
linger.IX.(1915). 133. -hnjrge, v. [l.i]

(forst.) foretage plukhugst. ForstO. -lingvist«
10 en. [1.1] O/- -hugge; forst.) skovhugst paa

større areal, hvorved enkelte, spredte træer
borttages, saa bevoksningen faar et tilfældigt

præg; ogs.: planløs, tilfældig hugst. CollO.
LandmB.nL221. KnudPoul8.BD.86. \\ her-
til Plukhugst-drift (Sal.V.490. HowardGrøn.
SF.58). -hvervning:, en. [l.i] (^i^, for-
æld.) form for hvervning, hvorved de enkelte

kompagnier selv skaffede sig soldater, den
particulaire eller saakaldede Pluk-Hver-

20 Ying. Skr.(MLi.)^y9l782. Rist.FraStøvlet-
tiden.(1884).21. -ister, en ell. et (VSO.
D&H.). (til plukke 1.3; især dial.) plukke-

fedt. Moth.P109. VSO. Feilb.

plnkke, v. ['ploga] -ede ell. (nu dial.)

-te (Clitau.PT.159l Bagges.DV.VIIL.193.
Winth.IV.178. Holst.IV.61. Esp.259. Kort.
172. jf.Moth.P109. Feilb.). vbs.'mng(Beib.
Poet.X.34L 381. Oversk.L.76. VortHj.LV2.
193), jf. Pluk, Plukkeri. (ænyd. plukke (og

30 plykke^, æda. ploccæ i bet. 2.2 (AM.), oldn.

plokka, plukka, eng. pluck, ty. pfliicken;

oprindelse usikker)

borttage, fjerne noget fra dets jAads
(fra et underlag) ved at rive, rykke det

løs ell. ved at brække det af, navnlig med
fingrene og uden stor anvendelse af kraft.

1) m. obj., der betegner det, der fjernes, løs-

nes, l.i) m. h. t. playitevækst, navnlig blomster

og frugt; ogs. i videre anv.: afrive og samle;
40 sanke, man plukker . . ikke Viindruer

af Tornebuske. ii*c. 6. 44. i en bestandig
Allee af Frugttræer kan (man) plukke
Æbler, Pærer og Valnødder. .Ba^^es.L.IJ.

299. De unge Karle havde plukket lyse
Mai i Skoven. Oehl.XXV.266. »Drengen
plukker af de røde Bær. PMølLI.96. pluk-
ke Persille, Spinat i Haven. 7-SO. *Plukke,
plukke dugget Straa,

|

plukke, plukke
Siv ved Aa,

|
plukke, plukke Blomster.

50 Aakj.SV.IL.70. billedl. (jf.ndf.): *I Ordets
Urtegaard

| Med Sang og dybe Sukke,
|

Der kan hun (o: tadlmodighed) Urter pluk-
ke

I

Mod alle hendes Saar.jBrors.i 75. (han
havde) plukket mangt et Kys paa den
unge Piges Kind og lUvmå. EFliyidt.Glimt,

(1903).154. II
i faste forb. (ofte m. billedl.

anv.). plukke aks. hans Disciple hun-
grede, og begyndte at plukke Ax, og at

æde.Matth.12.1. Esp.412. plukke blom-
60 ster, se u. Blomst l.i og 2.7. plukke

frugt, de Frugter, som vi finder paa
Marken, smager os ikke saa vel som de,

hvilke vi med Besværlighed selv plukke
af Træet. Holb.Usynl.L2. Winth.SS.47.

jf. : Der kan ikke sættes en bestemt Dato
iorFrugtplukning.HardyHansen.Frugt-

66*
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haven og Køkkenhaven. ^(1928 ). 63. hilledl.

:

•Ævighedens Frugt |
Plukkes uden Penge.

Clitau.PT.96. Winth.Digtn.124. plukke
kirsebær med, se Kirsebær 1. plukke
lyng, se I. Lyng 1. plukke roser, se

Rose. 1.2) m. h. t. haar ell. (navnlig) fjer.

en af de fornemste Hertuger . . lod hånd
ved Hertugens egen Søn plukke Haar og
Skieg 2A.Ffiug.DP.852. *Han af en Gies-
ling saae sin Kone Fiær at plucke. IToifc.

Paars.313. Plukulden, som Garverne pluk-

ke af de Skind, de skulde berede. Phys
Bibl.VI.5e. \\ talem. plukke fjerene af
en olgn., (jf. bet. 1.4; nu sj.) skade, udplyn-
dre, mishandle en. Eolb.lntr.II.141. f pluk-
ke fjer med en, indlade sig i kamp med.
hvi skulle du . . plukke Feyre med din
Overm&nd? Hørn.Moralll.Sl. det er ondt
at plukke haar af den skaldede, af
love, se n. Haar 1.2, I. Love. 1.3) (især

dagl. ell. dial.) borttage, løsne noget ved at

trække i det, pille ved det; pille løs; træk-
ke løs. Plukker ogsaa Noget af Negene
til hende (Chr.VI: Lader ogsaa jo noget
tabes af nægerne for hende; 1931: I kan
ogsaa trække nogle Aks ud af Knipperne
til hendej, og lader det tilbage, at hun kan
opssinke ået. Ruth.2.16. OrdbS.(sjæll.). jf.
bet. 1.2: (vi skolebørns) eneste Morskab var,

at plukke Ulden af vore Trøier, og rulle

smaa Kugler deraf. Oehl.Er.1.8. talem.:

(det er) haardt hø atplukke, se I. Høl.
II

i videre anv.: sanke. Plukke Stene af

en Ager. vAph.(17?2).IIL plukke brænde.
Esp.259.

II
uden obj.: rive, pille, tage lidt

ud af. han sidder og plukker i maden
(jf. bet. l.i) negl.: Vi nødes desværre ti

at plukke af Generalens Foredrag. Af
Plaashensyn maa væsentlige Afsnit . . XLåQ-

hiåes. BerlTid.^ysl935.M.6.sp.5. 1.4) (l.br.

i alm. spr.) overf.; især i forb. m. frsi: fra-
tage, fraliste en noget; plyndre for no-
get, disse Normanner . . søgte ogsaa at

plukke et Stykke efter et andet af Kir-
kens Gods. Holb.Kh.536. *(han) lader som
han leer,

| Naar jeg Zecchiner fra ham
i^lnkker. Hrz.XVII. 134. plukke en hans
Penge fra. D&H.

2) m. obj., der betegner det, hvorfra noget
fjernes, løsnes. 2.1) (jf. bet. l.i; især poet,
højtid.) m. h. t. træ, have olgn. Naar du
plukker din Viingaard (1931: høster din
Vinj, da skal du ikke siden eftersanke.
5Mos.24.21. »der (o: paa juletræet) er Pjer-
rot af Sukker 1

|
Ham skal jeg rigtignok

passe paa,
| Naar siden vi Træet plukker

(alm.: plyndrer; \JKrohn.PetersJuuU(1870).
13. i en remse (som prøve paa tungefærdig-
hed): Der stod en Buk og plukkede en
Busk; Busken bukkede, og Bukken pluk-
kede. Legeb.I.b.47. jf. Krist.BBL.133. \\ (jf.
bet. 2.b) uegl. Skovene, der ofte paa denne
Tid stod plukkede og vinternøgne, glødede
i .. Efteraarspragt. Pon<. (S. iiP. storm-
plukkede TTæeT.ErlKrist.BT.113. 2.2) (jf.
bet. 1.2^ fjerne haar ell. fjer paa; nu kun:

pille fjerene af (et slagtet fjerkræ). Naar
de slagter Fæ, omgaaes de ey reenlig der
med, og plucker deris Høns ey meget
reene. P/lug.DP.1104. han lod sine Gjæs
plukke levende, i det Haab at kunne vinde
flere Fjer af åem.Wor8.0E.31. Stegning
af Fuglevildt . . Fuglene plukkes. Const.

Kogeb.H1920).91. refi.: der er en Høne,
som vil plukke sig, for at see godt ud.

\Q ECAnd. VI. 157.
\\ (if. bet. 2.b) i sammen-

ligninger. Han lignede nu en plukket Fugl,
hans forrige Selvtilfredshed var forsvun-
den. JJawcA.ilf/'ZJ.i-?. Han ligner en lille

plukket Graaspurv. ieop.GÆ^4. || talem.

have en gaas, en høne at plukke
med en, plukke høns med en, se Gaas
1.2, Høne 1.8, Høns 2.8. plukke ens skind,
(jf. bet. 2.5; nu sj.) berøve en hans ejendom;
udplyndre. VSO.

||
(si.) i videre anv.: af-

^ pille; ribbe, de plukkede Tyveskrog,
som svajede i Lænker under Galgeham-
meren mellem flagrende, sorte Fugle.
EMatthiess.VV.31. 2.3) (jf. bet. 1.3; især

fagl.) navnlig m. h. t. (sammenhængende)
masse: bearbejde ell. rense ved at fjerne
uvedkommende bestanddele; pille; ogs.: ud-
søge, udtage visse dele af en masse; ud-
pille. Plukke Salsiå.vAph.(1772).III. EE
Eagerup.68. jf.: haandplukkede Kul.

3Q Scheller.MarO.245. plukke uld, (nu næp-
pe br.) behandle uld for haanden med det for-
maal at rense den for stride haar, straa og
andre urenheder. OeconJourn. 1758. 191. Pe-
nia.1806.90. S&B.

\\ (jf. bet. 3.i) navnlig i

forb. m. adverbiel bestemmelse: sønderdele,
tag saa Saffloren (o: uægte safran, brugt
ved farvning) ud, og pluk den i en for-

tinnet Kiedel ganske fiin. CVarg. Farve-
Bog.(1773).49. ved Ophugningsværftet .

.

40 blev de udrangerede Skibe . . langsomt
plukket i Stykker. J'acPaZwdaw.ZJE.iSS. jf.:
(Drachmann) blev plukket smaat af sin

store Skæbne; der hefter Blod ved hans
Poesi. Rubow.(Tilsk.1932.11.251). m. resul-

tats-obj.: plukke charpi, se Charpi 1.

2.4) (jf. bet. 1.3; især dial.) tage (haardt)

fat i; trække i; ogs.: ruske ell. knibe i.

Moth.P109. den Tredie (vagtpost) joluk-
kede ham i Skiæget.Blich.(1920).XI.47.

50 (han var) i Begreb med at plukke sin

kjære bitte Martin i Haaret og baske ham.
RUss.ME.1.23. Andre Børn staar klyn-
kende og plukker Moderen i Skørterne.
Skjoldb.A.20. Feilb. refi.: han plukkede
sig i Fuldskægget. EuldaLiXtk.DegnensEus.
(1929).22.

II
plukke ens øren, (nu næp-

pe br.) prygle. Moth.P109. 2.5) (jf. bet. l.i)

overf. anv. af bet. 2.2. 'Smudsbladene den
(o: en bog) frygteligt nedrakked,

|
Og ikke

60 blot den plukked, men den hakked. PalM.
V.157. *du (er) nu plukket for dine Drøm-
me.J"FJen8.Di.45.

II
især (dagl.): udplyndre;

bedrage, bestjæle for noget; udbytte; blanke

af. (han) blev ved at giøre Søen usikker,
og med 8. smaa Jagte . . plukkede de Lyb-
ske, hvor han kunde treffe deres Skibe.
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I

Holh.DH.IL139. de Franske (er) meget
for at see paa deres Profit, og at plukke
de Reysende paa hvad Maade de kand.
Over8.afHolbLevned.53^. vi plukkede den
gode Probenreuter ordentlig i Trekort.
Drachm.TJB.68. 20 Kr. (havde han) pluk-

ket mig for. Wied.CM.147. Kirken var pluk-
ket for hver en Nddvåi.KMich.(PoV^lxil934.
U.spJ).

3) i særlige forb. m. adv. 3.1) plukke af,

især til bet. 1 : afplukke (1). plukke dun af.

Moth.PlOO. Børnene vare ude i Haven og
plukkede Frugt 2A.PalM.lL.II.237. Sjæl-
lands Piger, eders Roser bør I plukke af

i Dag I
I

Sangergraven (o: Chr. Winthers
grav) skal I ^mj^sk^Ql Holstein.Løv.(1915).

27. billedl.: 'Gud . . plukker Verdner af

som høv. Storm.SD.229. 3.2) plukke bort,

(tiu sj.) til bet. 1; afplukke (og bortkaste).

Moth.P109. VS 0. 1. 466. billedl: „Eders
gode gamle fortroelige Ven . . ligger for

Døden .
." — „Saa plukkes een Ven bort

efter dend smden.'' JBPaulli.SB.63. 3.3)

plukke ned, til betl: nedplukke. Frugten
bør plukkes direkte ned i en Opbevarings-
kasse. HardyHansen.Frugthaven ogKøkken-
haven."^(1928).65. (jf. bet. 1.3; i videre anv.:

Derpaa plukkede hun ilfærdig en Del
Smaasager . . ned i sin Lomme. Pont.S.57.

„De har fint Kluns, hvad?" bemærker B.
og begynder at plukke (o: „pille") Tøjet
ned fra Bøllerne.Fallada.B.381. 3.4) plukke
op ^j/. opplukke^; dels til bet.l: rive, rykke
op; opplukke (1); ogs.: samle op. Moth.P109.
hun (satte) sig ned . . og morede sig med
at plukke Græsset o^.Suhm.(SkYid.X.126).
Helt mekanisk plukkede han op, hvad han
fandt paa Gulvene, her en tabt Roe, hist

en Tot Bø.Pont.DB.1.36. || dels (fagl. ell.

dial.) til bet. 2.3: pille, plukke fra hinanden;
spec. m. h. t. madvarer: skære i smaastykker;

hakke, plukke steg op. Moth.PlOS. plukke
Tougværk oio. Levin, en Wolfes Hoved-
maal er at plukke Ulden op. OrdbS. Esp.
459. OrdbS.(Fyn). billedl: hans Privatliv

(blev) plukket op, hans Forlovede bekla-

get, besnuset, hedømt.Brandes.II.292. Man
fordybede sig i sine egne Følelser . . Man
plukkede sig selv op til Charpi, swis^.71.

389. 3.5) plukke sammen, (jf. Pluksammen;
I br.) samle sammen; billedl: en Historie

. . plukket sammen mange Steder fra, men
mærkelig nok dog paalidelig. Ohlsson.S.32.

3.6) plukke ud, til bet. 1: udtage ved pluk-

ning; navnlig til bet. 1.3 : rykke, rive ud;
pille ud. Moth.P110. Svingfierene paa Vin-
gerne (maa) ikke plukkes ud, fordi Giæs-
sene ellers hænge med Vingerne. Swms-
holdn.(1799).III.50. han plukkede med sine

grove Fingre Halmstraa ud af det lave
Tagskæg. JVJens.HF.85. || uegl; dels: ud-
tage, udvælge sig, udsøge (et citat, eksempel

olgn.) af en større samling, sammenhæng.
Schand.SB.124. efterfølgende lidet kendte
brev, av hvilket Poul Andræ kun har
plukket en enkelt linje ud. HistMKbh.3B.

1.304. dels (I br.) : med lempe, forsigtigt faa
noget ud af en; pille ud. lad os faa ham
her ned til Gestandniss (0: tilstaaelse)\ vi

skal nok plukke det ud af ham. JPJacZ.
45. (han havde) ment at maatte plukke
disse Unoder ud af (heden) ved Hjælp af

Pisken. Pont.LP.VIII.130.
Plukke-, i ssgr. til plukke; om veksel

ml Pluk- og Plukke- se u. Pluk-, -fedt,
10 et. [1.8] (ogs. Pluk-. FrGrundtv.LK.177.

Feilb.). 07- Plukister, Plukke-talg, -tælle;

kog., især dial) fedt, som pilles af et svins

indvolde. DagNyh.^U1928.Sønd.l6.sp.l. Sjæll

Bond.89. -finker, pi [2.8] (ogs. Pluk-,

D&H.). (ænyd. pluekefincker; kog., især

dial.) d. s. 8. Finker. *Han (o: den gerrige)

til Oktober lægger hen | Septembers
Plukkefinker,

| baa koger han" dem o

iglen. Fal8t.l97. BredahlJ.17, Feilb.
\\ (jf

20 Finker slutn.) billedl, om noget ubetyde
ligt, værdiløst, miskmask olgn. Poetiske
Plukke-Finker af allehaande Krims Krams.
Wadsk. 7. Cit. 1747. (HolbergAarbog. 1920.

229). -fisk, -gæld, se Pluk-fisk, -gæld.
-kød, et. [2.3] (ogs. Pluk-. KMich.LL.288,
BerlTid.^^li2l933.Aft.9.8p.4). (jf oppluk-
ket kød u. opplukke 2 samt Plukke-finker,
-mad; kog.) kød, der hakkes smaat og til-

beredes (som biksemad olgn.). FrkJ.Kogeb.
30 221. -mad, en. [2.8] {ænyd. d. s.; jf. Pille-

mad; kog.) om retter af hakket mad som
finker, plukkekød osv. Moth.P109. Heib.Pros.
VIII.488. Saaby.' FrGrundtv.LK.77.

\\

billedl, om noget ringe, ubetydeligt ell misk-

mask. Blich. (1920). XI. 159. (opfinderens)

Forklaringer om Faldhastighed, Luftens
Bærekraft og anden halvvidenskabelig
Plukkemad. Drachm.UB.8. -maskine,
en. 1) [2.2] (fagl) maskine til plukning af

40 fjerkræ. 3 elektrisk drevne Plukkemaski-
ner, der kan plukke henved 120 Høns eller

Kyllinger i Timen. Hjemmet.'^^kxl930.32,
sp.3. 2) [2.3] (foræld.) maskine til oppluk-
ning af uld; volfe. MB.1809.148.
nakker, en. 1) person, som plukker (1),

især: som plukker frugt ned. vAph.(1759).
EBrand.(PoUVa928.13.sp.4). jf. Hønse-
(s. d.), Nøddeplukker (JHSmidth. Haver.
251).

II (0, foræld.) person, der plukker uld
M (se u. plukke 2.8;. EPont.Atlas.lI.432. Pe-

nia.1806.91. 2) (fagl) redskab, hvormed frugt
plukkes; i ssgr. som Frugt- (s. d.). Æble-
plukker (PalM.IL.II.238). Plnkkeri,
et. flt. -er (VSO.). {ænyd. plaacheri, ulov-

lig jagt; jf. Pluk) 1) (især nedsæt.) som vbs.

til plukke: (stadig, gentagen) plukning.
VSO. D&H. 2) (nu næppe i rigsspr.) ting

ell. sag uden større værdi ell betydning;
smaating; smaatteri. Moth.P109. § 18.

60 og 19. besvares allehaande smaat Plukke-
rie, som forhen er gaaet forbi. LTid.1749.
181. et og andet Plukkerie kaldes de smaae
Ting, som behøves til en Huusholdning.
Junge. VSO. MO.
Plnkke-steg, en. [2.8] {ænyd. d. s.;

kog., nu dial.) plukkefinker, -kød, -mad. Moth.
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P109. MO. Dania. X. 174 (fynsk), -sul,

et. [2.3] (jf. Fillesnl; dial.) plukkekød. OrdbS.

(sjælL). Pluk-: MøensAvis.*/sl896.2.82).4.

Feilb. OrdbS.(Loll.- Falster), -talg ell.

-tælle, en. [1.3] (nu dial.) d. s. s. -fedt.

Flnk(ke)-: Moth.Plll. VSO. MO. Pluk-:
Feilb. -torsk, en. se Pluktorsk, -tælle,
en. se -talg. -ve, -vis, se Pluk-ve, -vis.

Pink-ked, et. se Plukkekød. -lyng,
en. (til plukke l.i; jy.) lang lyng, der pluk-
kes, afrives (men ikke slaas). Aakj.YF.192.
SundSans.^^/el934.18.sp.2. -salat, en. (til

plukke 1.1^ 2( form af havesalat, der ikke

sætter hoved, men mange blade, der afpluk-
kes ell, afskæres. IIavebrL.^586. -sam-
men, et. [plog'sam'(8)n] (til plukke 3.5;

jf. Sammen-pluk, -plukke; dagl.) hvad der

er samlet sammen mange steder fra; især

nedsæt.: sammenblanding af alt muligt, af
uvedkommende ting; sammensurium, naar
han lod sig nøje med et saadant Pluksam-
men (af møbler), var det ikke . . af øko-
nomiske Grvinåe. Pont.LP.VIII.114. Grav-
kvadet . . er et Pluksammen af banale
Dybsindigheder fra Digtning og Filosofi.

JPJacobs. Manes. 1.52. -stjæle, v. [l.i]

(jf. -tyveri; nu næppe br.) smaastjæle; rap-
se. Moth.P109. Rostgaard.Lex.P66b. -snl,
-talg, se Plukke-sul, -talg. -torsk, en.

(^Plukke-. Moth.Plll). (til plukke 2.8; kog.)

plukfisk af torskerester, -tyveri, et. [l.i]

(jf. -stjæle; nu næppe br.) smaatyveri. VSO.
MO. -tælle, en. se PlukketaJg. -nid,
en. (til plukke 1.2 ; 0, foræld.). PhysBibl.
VL54(se u. plukke I.2). -ve, en. [l.i] (ogs.

Plukke-. Moth.Plll. PhysBibl. 1. 20. Pa-
num.253. jf. VSO.). (med. ell. vet.) især i

flt.: falske veer; kyndere. BWichmand.Un-
derviisning forJordemødre. (1755 ).28. Vort
Land.^^lnl907.2.sp.4. -vis, adv. og subst.

[1.1] (ogs. plukke-. Moth.P110. Langebek.
Breve.501. jf. VSO. MO.). (ænyd. pluk(ke)-
vis; nu l.br.) 1) som adv.: lidt ad gangen

;

stykkevis. VSO.I.466. Luxdorphs Dagbø-
ger er en Del benyttet . . men Benyttel-
sen har jævnlig været spredt og plukvis.
Nystrøm. (Luxd.Dagb.LxLv). 2) som subst,

i forb. i plukvi s, (i. s. jeg (maa) acquit-
tere mig af en liden Part af min Skyld,
og det i Stumpe- og Plukke-vis, som mand
siger, nemlig med at skikke en liden Stum-
pe efter en anden. Gram.Breve.221. Lan-
gebek.Breve.501. -værk, et. [l.i] (7iu næp-
pe br.) arbejde, der foretages i ny og næ;
tilfældig virksomhed. Andre Svenske have
vel og skrevet noget om Naturalibus (o:

naturvidenskab) i Plukværk; men Ingen
noget fuldstændigt. Gram.Breve.48.
Plnm, en. se Plomme.
Plnmage, en. [ply'ma-Ja ell. m. fr. ud-

tale] (tidligere ofte Pluma(d)s. Reenb.II.447.
LTid.1724.372. Høysg.S.328. Leth.(1800).
VSO. Plumase. Rahb.(Schulz.Viserog Sange.
fca.l790].33). — f Ploma(d)s. LTid.1728.
282. jf.:Flom&C>e.Moth.P102). flt. -r (jf.
Plumagier. Pflug.DP.492. Plumasier.

Ing.VS. 1.136. sa.EM.I.31). {nt. (pi.) ^\u-
masen; fra fr. plumage, afl. af fr. plume,
lat. pluma, fjeder; især CP og navnlig om æl-
dre tiders forhold) fjer som prydelse; især i

flt.: fjerbusk, -prydelse paa hatte, hjælme
olgn. en Hat med Flumsiger. Holb.Ul.V. 3.

hans Hest (havde) for i Hovedet en stor
Plomads af Paafugle Fiære. LTid.1728.282.
JPJac.I.271. jf.: *min Pluma t se -hat.

10 Cit.l703.(Dania.Vin.44). || billedl. Falst.

139. Forstanden er vor Hielm; Vittighed
er kun Plumatsen derpaa; Plumatsen sæt-
ter os i Fare, men vor Hielm frelser os.

Lodde.NT.312.
Plnmbe, plnmbere, se Plombe,

plombere.
Plnm-bndding, en. ['plom-] (un-

dertiden (m. eng. form) -pudding. JNEøst.
Sal.'' XIX. 696. sj. Plump- Oehl.Robins.46).

20 (fi-a ew^.plumpudding; til en^. plum, blom-
me, rosin (se IV. Blomme^; jf. -kage; kog.,

især om eng. forhold) budding af mel, tælle,

marv, rosiner og forsk, krydderier, sammen-
rørt med æg og lidt mælk. FuldstændigKoge-
og Syltebog. (1861). 271. Hjemmet. 1912. 987.
sp.3. -bnkser, pi. {efter ty. plumphose, jf.
/t/. pumphose, ni pum(p)biix; sj.) pludder-
bukser, (de spanske bønder) bare et Slags
Plumbuxer, Zuragnelles, der naae dem til

30 deres nøgne Knæe. HCAnd.IX.261. -hed,
en. se Plumphed, -kage, en. ['plom-] (fra
eng. plumcake;

jf.
-budding; bag.) kage af

mel og æg med indbagte rosiner, korender.
Bageri. NutidsMad. (1 931). 282.
Plnmme, en. se Plomme.
plnmmer, adj. ['plom'ar] {dannet til

plumre, plumret; l.br. uden for dial!) plum-
ret. *plumreVande.M2/?jEncA.7s.76. GBau-
ditz. Pastor von Grabow. (1913 ).16. OrdbS.

40 (sjæll.).
II

overf. De Stemmer, der kunde
vindes ved at bejle til plumre Instinkter,

vilde han Yrage.PoUysl905.3.8p.3. Plnm-
mer-mælk, en. (ogs. Plumre-^, {nt. pliim-
permelk, ty. plumpermilch ; til plumre l.i;

især dial.) tykmælk blandet med sødmælk.
JSødring. E. 22. Plumre-: Levin. Aarb
Frborg.1918.53.

I. Plnmp, et. [plom' 6] (tidligere ogs.

(skrevet) Plomp. MotJi.P102). flt. d. s. {ty.

50plump(f), jf. SV. plump, blækklat; lydord;

j/. III. plump; dagl.) 1) om (dump) lyd
af et fald ned i vand ell. om lyd, der min-
der herom. Moth.P102. Det Plump i Van-
det, jeg havde hørt, kom fra Hundene,
der . . paa eengang havde styrtet sig i

Søen.Bhch.(1920).XIII.142. enkelte Plump
. . under Vandet tydede paa, at Søen .

.

var rig paa Fisk. ThomLa.AH.4. Med et

Plump smed han sig i en Stol. Pol'yGl934.
60 Sønd. 6. sp.3. 2) om selve faldet (slaget),

der giver denne lyd. hun (blev) temmelijf
vaad af Plumpet i Floden. Bagges.DV.IX.
130. Just som man selv skulde til at

trykke af, fik man et Plump (o: af den
skudte fugl) oven i Hsitten. Rørd.JE.67. jf.:
Næppe noget andet Sted er Plumpet du



1063 plnmp plumpe 1054

sublime au ridicule finere artikuleret end
her (o: i Wessels „Kærlighed uden Strøm-
per"). VilhAnd.LittJI.544.

II. plump, adj. [plom'6] (nu ikke i rigsspr.

plomp. Moth.P102. "LTid. 1748.210. vAph.
(1772).III), intk. og adv. -f [plom'(b)d] (Jf.
skrivemaaden plumt. Holb.Bår8.IV.2. Jap
Steenstr.F.74. VBeck.LK.L121) ell. (nu ikke

i rigsspr.) d. s. (Holh.LSk.II.S. LTid.1735.
232). {ænyd. plomp, plump, jf. glda. plomp-
actig(hed); fra mnt., /?/. plump, .y/". en^.

plump; vist til III. plump; jf. plumpe,
plumsk)

1) (nu oftest m. overgang til bet. 2) hvis

form er uharmonisk; alt for stor, svær ell.

tung; grov; om legemsbygning og bevægelse:

klodset; tung; ubehændig. Moth.P102.
Biørnen haver et plumpt Udseende.LS'mi</i.
DN.136. jeg var . . plump til Beens.jBa^-
ges.NK.51. En plump Skikkelse. 7/SO. et

plumt og trægt Dyr.JapSteenstr.F.74. plum-
pe fingre olgn., spec. som udtr. for klod-

sethed, ubehændighed ell. (jf. bet. 2) voldsom-
hed, brutalitet. Helt.Poet.16. *Pilen, Signe I

|

Dybt sidder i hans Bryst; skal Helten red-
des,

I
Saa maa den trækkes ud. Men see,

vi Sømænd | Har plumpe Hænder, du har
silkebløde. Oehl. VI.214. *Plumpe Fingre
nys har skaaret | Af min Beilers Pande
Haaret. Hauch.Lyr.^39. \\ om (del af) klæde-
dragt. Fødderne stikke i store plumpe
Træsko.Høyen.Breve.53. den plumpe Dragt,
som Fængslet havde givet (de kvindelige

fanger) paa, egnede sig kun lidt til Ko-
ketteri. Aakj.EE.85.

II
om ting: klodset for-

arbejdet; uden større omhu i detaljerne; grov;
simpel. *En gammel, plump, anløben Kob-
berlampe. Oehl.A.80. *langsomt kjørte . .

|

Den plumpe Vogn, med Oxer spændt.
Winth.Digtn.268. Denne Snedker giør sit

Arbeide altfor plumpt. 7/80.
||

(sj.) om lyd:

dump. Han hørte de plumpe Lyde af

langsomt vandrende Jiestehove. ErlKrist.
St.l27.

2) som i opførsel, udtryksmaade ikke læg-

ger dannelse for dagen; som optræder klod-

set, ubehændigt, ell. som handler paa en

ufin, voldsom maade; bondsk; ubehøvlet;
ogs.: brutal; voldsom. Hør mig engang
til den plumpe Slyngel. Kandst du ikke
sige hvad Klokken eT.Holb.Masc.1.2. de-
res Siæl er for plump og svag til at giøre
sig noget Begreb om den ægte Stolthed.
Ew. (1914).IV. 256. Politiet er en plump,
ret en grov Institution. IIeib.Poet.VlI. 42.
•Alting bagvendt og forkludret!

|
Plumpe

Masser, ingen Siælel Aarestr.SS.IV.l. være
plump i sin Tale. MO. plumpt Fruen-
timmer. S&B. Brandes. IV. 80. || om ad-

færd, udtryksmaade. Landsby-Maal, groft
og plumpt. Kyhn.PE.71. denne gode Kej-
ser yar saa vant til at lade sig kræve, at

hvor plumpe Breve han end fik, saa kunde
de ingen Virkning giøre. IIolb.DH.II.42.
*Jeg veed, det hielper Ingenting,

|
I Fald

jeg vilde plump paanøde Dem
|
Forærin-

ger, som ei De trænger til. Oehl. X. 112.
*om det smukke Kjøn lidt plumpt de
sipøgte. PalM.IV.141. (han) havde gjort
meget tydelig og plump Kur til den smuk-
ke H6te\^\ge. Schand.SB.204. et plumpt
Bedrageri. Xarsew. om forfatters udtryks-
maade: Falst.Ovid.44. Damerne lide iKke
Holberg, fordi han er plump. Oehl.Er.IV.9.

III. plamp, interj. [plom'6] {nt. plump,
10 <y.p(f)lumpf;/t/fZor(i; j/".!. t»lurap, II. plump,
plumpe samt plums; dagl.) gengivelse af
den dumpe lyd ved et fald i vand ell.

af lyde, der minder herom. VSO. Plump I

der laae store Claus ude i Aaen. HCAnd.
V.26. *Plumpl Der faldt han i Rendesten.
Børnerim.III. 11. (stenen) faldt plump i

Vandet. EChristian8.Joppe.(1889). 130. jf.:
de gamle Madammer blev staaende, plump,
paa Stedet. JVJen8.S0.31.
Plump-budding:, en. se Plum-bud-

ding.
plumpe, V. ['plom6a] (nu ikke i rigs-

20

spr. plompe. Moth°P103. Holb.Vgs.lV.l.
Gram. ( KSelskSkr. III. 306 ). vAph. (1772).
III. jf. OrdbS.(Turø)). præt. -ede ell. (nu
næppe br.) -te (Bagges.y.225. jf. Moth.P102)
ell. (nu dial.) plump ( Grundtv.Saxo.il1.347.
OrdbS.; bornh.). vbs. jf. I. Plump. {ænyd.
plompe, plumpe i bet. 2 og 5, fsv. plompa

30 (ut), springe ud, jf. fsv. opiumpat, ublan-
det, ew^. plump, ty. (dial.) plumpen, hty.

p(f)lumpfen; til III. plump; j/. I. forplumpe
samt plumre, plumse)

1) (nu sj. i rigsspr.) som udtr. for den
lyd, der fremkommer, naar et legeme falder
i vand, ell. naar en vædske slaar mod en be-

holders væg, spildes olgn.: klaske; klukke;
plaske. Om et Æg er ret frisk, kan man
erfare, naar man ryster det og det ikke

40 klaprer, rasler, eller plumper. Huusholdn.
(1799). 1. 224. *ned fra det høie Loft

|

Den bløde Drypsteen falder I Hvor det
plump er I |

Bestandig samme Lyd. OehLA.
116. en hul, plumpende Lyd, som naar
man kaster et tungt Legeme i Vandet.
Bergs. BR. 30. jf.: mælken plumper (o:

skvulper) over. Feilb.

2) (især dagl.) om (tungt) legeme: falde
hurtig, pludseligt ned, navnlig ned i vand

50 og med et tungt, hørligt fald (ofte: ved
uforsigtighed ell. ubehændighed). 2.1) i al

alm. hans Hæst plumpede med ham udi
en Dynd. Holb.DH.II.87. saa plumper jeg
med det ene Been i Vandet. Heib.Poet.Il.
360. *Enhver . .

|
Kan springe høit, men

derfor ikke falde | Med Anstand ned; og
plumpe kan vi Alle. Hrz.D.III.52. store
Jordmasser „kaldede" (o: kalvede) ud og
plumpede i Vandet. ZakNiels.NT.107. \\ om

60 frivillig bevægelse, et par Sælhunde . .

plumpede i Vandet, og . . snege sig fra

mig.Iiobinson.L114. *Langsomt forsvin-
dende,

I
maalende Trinene,

|

plumper han
(o: en badende) paalangs i den grønlige
Sø. Bich.1.42.

II
i videre (overf.) anv. Som

Regel plumper Birte i Søvn, saa snart
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hun lægger Hovedet paa Fuden. BerlTid.

^-Vsl935.Aft.4.sp.4. Wkomme plumpt ende,
falde (ned); ogs.i komme frem, til syne paa
overraskende, ufrivillig maade. Feilb. (jf.

u. bet. 2.2 slutn.) om ytring, der fremsættes

tilfældigt: pludselig sagde (han), det ]s.om

saadan plumpende: — Ja, gamle Brandt
holdt s'gu meget af Kaffe. Bang. L. 208.
2.2) i forb. m. adv.

||
plumpe i, falde i

vand, mudder olgn. Ueib.Poet.IV.52. jeg

satte over (grøften) i et Sæt . . Han plum-
pede lige i. Schand.TF. 11.358. Feilb. bil-

ledl.: komme ufrivilligt ind i noget; blive

deltager i noget uden at ville det; især: gaa
i en fælde, lade sig narre af et spørgsmaal
olgn. Moth.P102. Havde hun været min-
dre snu, saa havde jeg havt mere Møie
med at narre hende . . Hun plumpede
rigtig nok i.Skuesp.X.146. e.br.

\\
plum-

pe ind, komme pludselig, overraskende frem,
til syne; ogs.: blande sig ell. blive indblandet

i en situation paa ufrivillig, klodset maade.
Torben kommer plompende ind som hånd
var stødt. Holb.Vgs.IV.l. (han) kom galt

af Sted ved at plumpe saa ubehændigt
ind i (en samtale), at han kun fremkaldte
Konfusion og Forlegenhed. JMartensen.
HLMartensen.(1918).85. da jeg overtog
min Tjeneste, plumpede jeg midt ind i

alle de Brydsomheder, som Vinteren fø-

rer med sig.VilhHans.J.124.
\\
plumpe

ned. Dronningen plumpede paa Hove-
det ned i Vandet. Grundtv.Saxo.II.302. de
umodne Æbler plumper ned i Skokkevis.
Rørd.KK.98. Hun plumpede ned paa sto-

len. BornholmsTidende.^U1926.2.8p.l. jf.: de
(vantro) har havt 2 stole for sig at gaae
i val med . . det jordiske eller himmelske
. . de har valt det første, og omsider plum-
per de ned imellem begge stole, ned i

afgrunden. Hersl.Sande ChristnesSkarpsigtig-
hed.(1731).46.

||
plumpe til, (nu dial.)

især m. ftg. inf.: gøre noget uforvarende;
handle uden overlæg; ogs.: tilfældigt, ved et

lykketræf komme til noget; slumpe til. Moth.
P102. (de) maae ikke plompe til at for-

dømme slige Ting til en bedragelig Ind-
bildnings Virkning, fordi de ey har fun-
det dem i deres Bøger. Gram.(KSel8kSkr.
III. 306). Og nu skulde hånd . . hafve
plompet til med slig Trusel . .? Lutter
Urimelighed 1 sa. (8mst.lV.195). Han plum-
pede til og giorde en god Handel. JH
Smidth. Ords.115. Feilb.

||
plumpe ud.

Dette Dyr (o: flodhesten) . . plumper strax
ud i Floden, naar det merker noget, i^et-

8er.IV.253. En for en plumpede de ud,
lærte at svømme og tumle en Baad. Troels
L. XIII. 72. billedl.: jeg (saa) ingen an-
den Udvej end at plumpe hovedkulds ud
i det J)sinske. Ilørd.TB.39. især om ytring:
falde, dumpe en ud af munden, jeg sva-
rer Jer ikke for, at det (o: en hemmelig-
hed) jo vel een eller anden Gang plum-
per mig ud af Munden. PAHeib.Sk.I.125.
der er dejligt i Nøddegangen, plumper

det ud af en un^ Pige. Bang.SE.298. m.
subj.-skifte, især i forb. m. med: uforvarende,
uoverlagt fremkomme med; plapre ud med.
Abrah. Dån. Sprachlehre fUrDeutsche. (1812).
706. Elskeren . . plumper bagvendt ud
med en zirlig udarbeidet Kjærlighedser-
klæring. Rosenhoff. Noveller. III. (1849). 399.
„Aa et mer eller mindre — det mærker
Herskabet saamænd ikke Noget til" var

10 Lise lige ved at plumpe ud. Gjel.M.105.
en Hemmelighed, de To havde med hin-
anden . . som Nis havde været lige ved
at plumpe ud med.Budde.JF.il2.

3) (til bet. 2; dagl.) lade noget falde
(med et plump); lade dumpe ned (i vand);
ogs.: hælde (klodset, uforsigtigt), deplom-
pede ham ned udi Vandet over Hove-
det, og holdte ham saa længe, indtil han
qvaltes. Holb.JE.II.109. (hun) plumpede

20 3 store Stykker Sukker i Kaffen. MH.
11.42. Han plumpede Soda (o: sodavand)
i et Glas. FrNygaard.SF.120. Vi begyn-
der med at lægge Kartofler . . men tro

bare ikke, at det er gjort med at gaa
hen og plumpe en Kartoffel i hvert Hul
og saa lade det være godt. DagNyh.^^U
1934.2.sp.2. II (jf. bet. 5; nu næppe br.) i

forb. som plumpe noget sammen, hælde
ell. røre sammen. Rostgaard.Lex.P66c. jf.:

30 (vinen) var suur, tyk, kun sammen-
plumpede Levninger af Bouteiller, tøm-
mede i Smug. Eu\(1914).11.307.

\\
(vist

efter eng. plump, jf. dog Feilb.) ^ uden
adverbiel bestemmelse. Vi plumper den Styr-
bords Krog, og nu staar min Lodline ret
op og ned. OscJens.IN.51. DagNyh.^yiQ
1923.11.sp.6.

II
(nu næppe i rigsspr., jf.:

„Talespr." Levin.) refl. *Er det for hedt,
man lige lukt

|
Sig plumpe kan . . i Van-

^ det.Winth.Morsk.2. spec. (dial.): gaa gen-
nem is. OrdbS.(Lolland).

4) (jf' ^^^' 3j føre noget nedefter med
kraft; rette et slag, stød mod noget; støde.
Han løftede sit Gevær et Far Tommer
op fra Gulvet og plumpede Kolben haardt
ned. AKohl.MP. II. 303. \\ især (fisk.) om
fangstmaade, hvorved man støder med en
stage, „pulser" i vandet, for at skræmme fisk

(aal). ved idelig plumpen og støden med
«) Stænger (i vandet), skrekker man (aal og

rejer) fra at flye for ud. EPont.Atlas.III.
343. D&H. ogs. : hugge, støde aal med lyster

olgn. JySaml.1.397. Fiskerne var tagne ud
for at plumpe Aal. RoskildeAvis.^yul896.2,
8p.l. Feilb.

5) (vel til bet. 8-4; nu næppe br.) m. h. t.

vædske: sætte i bevægelse, saaledes at den bli-

ver uklar; plumre; mudre, plompe van-
det. Moth.P103. Gram.Nucleus.1958.

60 Plumpe-kelle, en. se Plumpkølle.

t plnmpelis* adv. (ænyd. plompe-
lig(en), ty. plumpnch; til H. plump) paa en
plump, grov, ubehøvlet maade. Helt.Poet.l2.

Plumpe -lyster, en. (til plumpe 4;

fisk.) redskab, hvormed der stødes i vandet

for at skræmme aal frem. D&H. -skytte.
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-»tang, se Plump-skytte, -stang, -vand,
et. (til plumpe 2) ^ havvand (med ringe

saltholdighed og som følge deraf mindre vægt-

fylde), fivori en neddykket undervandsbaad
pludselig kan synke („dumpe") flere meter.

BerlTiå:''hl926.Åft,4.sp.l.

Plump-lied, en. (si. Plum-. JRPaulli.
SB.18). /It. -er. {ænvd. d. s.) til II. plump

:

det at være grov, plump af skikkelse, ydre,

ell. (navnlig) grov, ubehøvlet optræden, handle-

ell. udtryksmaade. Moth.P102. i Byen der
giør man sig til af et frit Væsen, som
er Plumpheden selv. Biehl.(Skue8p.V1.377).
lidt varme Farver, lidt nettere Former
(o: i et møblement) vilde jo ikke koste flere

Penge end al denne Kulde og Plumphed.
Schand.0.1.70. \\ især i ftt, om grove, plumpe
ord og udtryk, i (Holbergs) Stykker fore-
komme enkelte Plumpheder. Oehl.(1851).

XXV.193. B.Kaarsb.M.IIM9. -liugger,
en. (til II. plump; sml. Klamp(e)hugger;
nu især dial., jf.: „daglig Tale." F/S'O. MO.
„i forrige Aarh.s Talesprog." Xevin.j egl:
person, som udfører det grovere arbejde, ell.

som udfører sit arbejde paa en grov, plump
maade, tager plumpt paa alting; grov, uop-
dragen, ubehøvlet person, ingen Steder fin-

der (man) saa mange Pedanter og Plump-
huggere , som iblant (pebersvendene). Ew.
(1914). 11.65. til saadant fiint Arbeyde
(o: at reparere et ur) tager man ingen
Grovsmed eller Flumphvigger. Argus.1771.
Nr.10.3. Feilb. -hugrgeri, et. (til -hug-
ger; 1. br. i alm. spr.) plumphed, „jeg (vil)

foreslaae den ^amle Kampmaade (o: tve-

kamp efter oldtidens regler)"' . . „Vi ere ny-
modens Mennesker her, og kan ikke be-
fatte os med dette gamle Plumphuggerie."
Blich.(1920).XXIV.160. \\ i ftt, om grove,

plumpe udtryk. HBrix.(NatTid.^^U1931.M.
ll.sp.6). -hul, et. (tiliplumpe4:;fisk.,jy.)
mindre hul, hvori der ved isfiskeri plumpes
(4), stødes med en stage ell. kølle for at jage

fisk ind i et garn ell. en brile i en større vaage.
Sal.III.503. Feilb.IV.288. -jærn, et. (til

plumpe 4; fisk., jy.) plumpstang med aale-

jærn, lyster. Fi8keriudv.(1874).Bilag.11.28.

-kelle, en. ^Plumpe-. FrHamm.Levn.I.
262). {vist til II. plump, jf. dog nt. plump-
keule, stang, hvormed aer „plumpes" (4),

stødes i vand; nu vist kun dial., jf.: „i Hver-
dagstalen." 7iS0.) egl. om stor, tyk kølle; vist

kun i udtr. som slaa (til) med plump-
køllen, bruge stærke, grove ord; skælde ud.
VSO. Feilb. jf. : (han) tog endog nogle af

Pasquillens Plump -Køller til Hjelp. £t<?.

(1914).IV.77.
plumpre, v. se plumre.

T Plumprian, en. {ænyd. d. s.; fra
nt. plumperjan, plumprian; til II. plump)
plump, ubehøvlet person; grobrian. *Du
grove Plumprian, som dig paa Folk ind-
vælder,

I
Og paa en ærlig Mand saa

uforskammet skiælder.Helt.Poet.127. vAph.
(1772).III.

plumpetk, adj. se plumsk.

Plump-nkytte, en. (ogs. Plumpe-, jf.
Moth.PllO. Feilb.). (til plumpe 2(2); nu
dial.) person (jæger), som skyder paa slump,
kun rammer ved et lykketræf, haren fryg-
ter mest for ^lompskytter. Moth.P103. I|

overf.: person, som handler uden overlæg ell.

skrupler; ogs. (jf. II. plumpe ; grov person
(Feilb.). en Plump-Skiøtte kommer oftest

bedre frem i Verden, end en forsigtig og
10 klog Msind.Eilsch.Philhi8t.62. Spectator.323.

-stang:, en. fPlumpe-. D&H.). {ty. dial.

plumpstange; til plumpe 4; jf. -hul, -jærn.
Plumpelyster samt Plumrestang; fisk., især

jy.) redskab, der bruges, naar man plumper;
dels om lang stang, hvormed der stødes, pulses
i vand. D&H. deis om lysterlignende redskab.

JySaml. 1. 397. Fiskeriudv. (1874). Bilag. II.
17. LovNr.316Vel917.§38.
Plum-pudding:, en. se Plumbudding.

20 plumre, v. ['plomrg] (tidligere ogs.

(skrevet) plomre. Moth.PlOS. vAph.(1772).
III. 8/. plumpre. i bet. 2: Ing.0pst.l9). -ede.

vbs. -mg (Saaby.'' i bet. 1.8: MHamm.FK.
37). {ænyd. plompre i bet. l.i (PTidemand.
Overs. afLuthersHusspostille. II. (1564). 61 v),

ty. (dial.) plumpern, pliimpern, plaske i

vand; afl. af plumpe (4-6); jf. dial. plamre
(MDL. Kværnd. Thorsen.8. Feilb.), ty.

(dial.) plemmern samt forplumre, plumret)
30 1) sætte (en vædske) i bevægelse (saaledes

at den bliver uklar); røre (i). 1.1) (nu
næppe br., jf. dog Plummermælk^ røre
op i (en vædske); ogs. (i forb. m. sammenø:
blande. Plomre melk sammen. Moth.P103.
plumre Melk, som er opsat for at give
Fløde. 750. 1.2) gøre noget (navnlig: vand)
uklart ved at sætte det i bevægelse (røre,

støde i det); især: mudre op i. *De sad
saa tit paa Kilderand I Og plumrede det

40 klare Vand. 6rundtv.PS.IV.3. du . . plum-
rede (Chr.VI: rørdej Vandene med dine
Fødder. Ez.32.2. jf.: Baadenes Jernkroge
plumrede fra Bunden (af aaen). AlbDam.
B.87. spec. (jf. Plumrestang; fisk.): plumre
Vandet for Fiskene, som man vil fange.
VSO. S&B. jf. fiske i rørt vande u. II.

fiske 5: (det) synes mig en overflødig og
maaske endogsaa skadelig Forholdsregel.
Vi plumrer kun det Vand, som vi agter

50 at fiske i. JVJens.(BevuenPhl897.2.sp.l).

II
i videre anv. Luften . . maae være klar

og ikke plumres af nogen Taage, naar vi
. . skal kunde skille de omstaaende Ting
fra hinanden. Eilsch.PhilBrev.8. en eneste
Draabe Blæk i et stort Glas reent Vand
. . plumrer det. CBernh.NF. XIII. 195.

\\

(sj.) intr.: blive plumret, (djævletroen) ry-
stede hele Verden, saa at den plumrede
sort. TroelsL.XIII.174. 1.3) billedl; især

60 m. h. t. sindet: forvirre; forstyrre. *Dø-
den hærger Livets Land, | Plumrer Livets
klare Flod. Grundtv.SS.V.503. det Lykke-
barn, han er . . med sit rene Sind, der
ikke i nogen Maade er blevet plettet af

Virakduft eller plumret af Forfængelig-
hed. SeAaw (10.JI.^ 75. Den Flod af ungt

XVI. Rentrykt 27/9 1935 67
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Blod, som gik i ham, mørknedes og plum-
redes til ved at gaa gennem det Oldinge-

hjerte (o: et af gigtfeber ødelagt hjerte).

J0rgenNiel8.LL.l6O. II
(sj.) m. h. t. fornøjelse:

virke forstyrrende paa ; ødelægge. *Spraderen
med sin Katteryg (0: sit sleske, krybende
væsen) |

Kan plumre Lauget lidt for os.

Bahb.PoetF.L146.

2) (dagl.) især i forb. som plumre i det,

plumre med noget, bære sig klodset,

ubehændigt ad; begaa fejl, bommerter;
kludre. Du (kunde) gjerne have gjort

mig opmærksom derpaa, jeg havde da
sparet mig for at plumre idag. CBernh.
NF.XI.32. Man kan ikke staa og plumre
med den Slags Ting (0: at vende en bud-
ding olgn.). Leop.MadamMangor.(1935).40.

II (jf. plumpe 2.2; sj.) i forb. som plumre
ud med (en ytring), fremsætte uovervejet.

*I plumprer tidt for plat ud med jer Me-
ning. Ing.0pst.l9.
Piamre-iiiælk, en. se Plummer-

mælk. -stang, en. (til plumre I.2; jf.
Plumpstang; fisk.) stang til at plumre van-
det, til at pulse. vAph.(1772).nL VSO.
D&H.
plumret, part. adj. ['plomra^] {til

plumre; jf. plnmmer samt nt° pliimperig)

1) om vædske: uklar; uren; mudret. 1.1)

i egl. bet. LTid.1731.153. Bomolie maa
ikke være plumret eller uklar. Huusholdn.
(1799).IIL.162. den plumrede Mølleaa.
ThGraae. Gamle Minder.(1917).68. (jf. IL
fiske 5:^ I plumret Vand er godt at fiske.

VSO. 1.2) billedl. og i sammenligninger.
Grundtv.SS.L.436. Menneskesjælen er en
plumret Sø. Bergstrøm.MD. 142. || især i

forb. som en plumret kilde. Som en
plumret Kilde (Chr.VL: kilde, der er rørt

med fødderne; 1931: grumset Kilde^ og
en fordærvet Brønd er den Retfærdige.
Ords.25.26. spec. om usikker ell. upaalide-
lig kilde til viden, (det) havde været hel-

digt, om (forf.) havde øst noget mindre
af den plumrede Kilde, der betegnes med
„hvad der siges'*. FrNiels. (Kirketid. 1899.

597). Brucker.L.87. 2) (jf. beplumret; om
luft: uren; uklar. Bøgeskyggens plum-
rede Luft. Kofoed-Hansen.DL.15. Stuerne
syntes at hvile i en undersøisk Verden
af Tobaksrøg, plumret Halvlys. Bønnelycke.
MM.43. biUeal.: (de hævede) Theatret op
over den noget plumrede Dunstkreds, som
de gamle Farsører havde holdt det i.

Mantzius.SH.IV.25. 3) (jf. plumre 2 og
forplumre 2.8-4; talespr., nu sj.) forvirret;
uklar i hovedet. Hvorledes troer De, at
et Bud kunde naa Rom fra Volskerne el-

ler Sabinerne paa fire Timer 1 Man kan
mærke, at De har været betydelig plum-
ret (orig.549: vild i det). Bergs.PP.^527.
plams, interj. [plom's] (sv. d. s., ty.

(dial.) plumps; lydord; jf. plumse; dagt.,

især barnespr.) d. s. s. plump (III). Det var
akkurat, som naar man kastede en Sten
i Vandet, plums, var den borte. KMich.

PG.60. plamse, v. ['plomsa] -ede. {sv.

plumsa, ty. dial. plumpsen; til plums; jf.
sdjy. plunse, støde, pulse i vand (MDL.
Feilb.); dagl., især barnespr.) 1) intr.: d.s.s.

plumpe 2. Hvordan kunde (vorherre) sidde
deroppe paa Skyerne uden at plumse ned?
AndNx.DM.V.40. KMich.SSF.165. 2) trans.:

d. s. s. plumpe 3. Børn og Vand burde
være Kammerater, lige fra de er saa smaa,

10 at de finder det sjov at plumse Sten i

åetl DagNyh.''yAl935.Sønd.l5.8p.l.
plmusk, adj. (sj. skrevet plumpsk. VSO.— plom(p)sk. Moth.P103). {ænyd. plomsk,

ty. dial. plump(i)sch ; til II. plump ; nu dial.,

jf.: „I Almuens Tale." VSO.) d. s. s. II.

plump. Moth.P103. Plumsk Svar. Jww^e.
(OrdbS.). Enkelte af (de indfødte paa Niko-
barerne) ere virkelig athletisk bygte, men
ialmindelighed kan de snarere kaldes plum-

20 ske end muskuløse. DRosen. Erindringer.
(1839).186. Gravl.T.134. FDyrlund. Uds.51.

Esp.260. Feilb. OrdbS.(Fyn).
Pluralis, en. ['plur^ilis, især gldgs.

plu'ra'lis] (nu sj. PluraL° [plu'ra'Z] jf. Meyer,
navnlig i ssgr. som Plurålendelse^. uden
best. f. og flt. (tidligere ofte m. lat. bøjning;
/*£c.afefe.pluralem. Høysg.AG.42. ablativ plu-
rali. smst). {af lat. (numerus) pluralis, afl.

af lat. plus, se IL plus; gram.) bøjnings-

2^ form, der betegner en flerhed; flertal (2).

Høysg.AG.42. *Kun Du og Jeg og Vi
hans (o: Amors) Sjæl kan røre,

|
Al anden

Pluralis (0: tiltale med „De'' mellem elsken-

de) er ham en Gru. PalM. (1909).IL172.
Vi Bisper taler i Pluralis (0: siger „vi")

for at holde paa vor Værdighed. Gigas.
(StSprO.Nr.62.50). \\ hertil bl. a. Pluralis-

dannelse, -endelse, -form; CP Pluralitet,
en. [plurBli'te'ti] {fra sen. Za<. pluralitas, afl.

40 af pluralis, se Pluralis; nu sj.) de fleste, ma-
joriteten (spec. m.h.t. stemmeflerhed); fler-
tal (1). Holb.Ep.V.^ 58. Deres Val ..skeer
ikke ved Omrolering i Stænderne, efter

Pluralitet, men med unanimitet.LTid.1759.
80. Forslaget faldt igjennem med stor

Plvira.litet.Nyerup.Levnet.76. Den partielle

(markfred) paa Ager og Enge, vil sikkert
(blive) Pluralitetens Interesse. Blich.(1920).
XXIL85. Meyer.

\\
(sj.) m. h. t. ting. Rød-

50 derne paa euKelte Korn have overskredet
Kornets Længde halvanden Gang, medens
Pluraliteten dog endnu er tilbage. Brænde-
viinsbr.152.

I. Plurre, en, et. se Pludder. IL plur-
re, V. se IL pludre.
L PIUS9 et. [plus] flt. -ser (Byskov.FR.

NatTid.^U1920.Afi7.sp.4) ell. (l.br.) d.s. (i

bet. 4: PNørlund.Degl.Nordbobygder.(1934).
79). {ty. eng. d. s.; substantivisk anv. af (og

60 ikke altid til at skelne fra) II. plus) 1) (især

regn. og mat.) om (tegnet -f- som) additions-
tegn. S&B. jf. bet. 4: *„De troer nok.
Kjærlighed er Algebra, |

Hvor ei et lille

Plus kan tages fra" —
|
„Ja, hvis her var

et Plus, Hr. Oberst, men |
Her er et Mi-

nus, Pokkeren kan flytte." Hrz.L20. *Lad
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os mødes som Fjender, |
som Plus og Mi-

nus, som Sol og FrostlStuck.il. 13^. 2)

(jf. I. Minus 2; skol.) tegnet + C«^^- x)
icjiyttet til en karakter som mg., g.osv.

for at betegne, at præstationen er noget bedre

end til mg. osv. S&B. Bek.Nr.37^Vsl901.§8
(se u. Point 2 slutn.). han fik to g+ [gmd-
'plusar]

!
spøg. (if.u.l. Kryds 1.3^: *en Gra-

venstener, værdig til U. G. med Plus. Heib.
Foet.X.378. 3) (især fagl.) om fremgang
i tal, værdi olgn., positivt resultat olgn.

Plusserne paa (børs-)histeii var i afgjort

Mindretal. NatTid.V61920.Aft.7.sp.4. valg-
tallene for dette parti viser nogle anse-
lige plusser

i
4) overf.: positiv egenskab;

fordel; især: overskud; tillæg. JBaden.
FrO. hans Kunst lagde et Plus af Skøn-
hed ud over Livets egen. EHannover.E.
196. saa gjorde han hele Arbejdet — det
er altid et vældigt Flus. PDrachm.D. 47.

Et stort Plus for vore Fugle vilde det
være, om Skolerne opdrog Børnene til at

lade Fuglenes Æg og Unger være i Fred.
Seier.BornholmsFugleT(1932).ll. II. plus,
adv. (brugt som en art præp.). [plus] (fra
lat. plus (gen. plurisj, intk. og adv.°(komp.),

mer(e); besl. m. II. flere; jf. Pluralis, Plura-
litet; den nuværende anv. findes ikke i lat,

men allr. i middelalderen; jf. I. Plus; især

mat.) læseform for tegnet -(-> ^^^ bruges i

forb. med talord (mængdetal), dels for at an-
give, at et efterfølgende tal skal lægges til

et foregaaende ('to plus to er fire (2+ 2 = 4).

Meyer.^), dels til angivelse af, at en (tal)-

størrelse er positiv. JBaden.FrO. det gaar
som i Matematikken: minus minus giver
lilus. Buchh. UH. 82.

\\ (1. br.) til betegnelse

af grader, der ligger over nulpunktet, varme-
n/rader. Vor sædvanlige Morgentempera-
tur i Kahytten ligger mellem 3 og 4 Gra-
der Plus (alm.: S-^'').AchtonFriis.DØ.II.453.

II
i videre anv., til betegnelse af, at der for-

uden det allerede nævnte skal tillægges no-
get: og desuden; foruden; og yderligere; med
tillæg af. de havde ligget der døsende
alle fire, plus Jørgen. JohsBang.Barndom-
mensBy.(1921).15. disse Offergaver til

Helligdommen (Kilden plus omgivende
Krat) var \irør]igQ.SvendbAmt.l926.25. Leje
13 a 1400 om Aaret plus Y2crme.BerlTid.
'^^U1929.Aft.l3.8p.l.

II
(sj.) i adjektivisk anv.

*Een Arihtmeticus dend skarpest nogen
kiendte (o: om paven) \ Producten (o:fa-
xiit, udbyttet) dend var plus i hvordan Re-
gelen VQniQ. Schandrup.Blv.
plas-, i ssgr. især til II. plus, jf. dog

?luds- samt u. Plys-, -bakiser, pi. se u.

lys-. -foar(»), pi. [iplus,få-r, Y ply"får ell.

m,. eng. udtale\ {fra ew^'.^plus fours,° egl. plus
four (inches), plus fire tommer, o: i forhold
til de alm. knæbenklæder, „knickerbockers")

benklæder (til sportsbrug), der naar til om-
trent midt paa læggen, og som forneden er

meget vide og posede; (en slags) pludderbuk-
eer. vældige, posede Plus-fours dækker
hans Beji.Tiden8Evinder.^V7l930.22. *etPar

Plusfours. SigfrPedersen.Nye ogsørgelige Vi-

8er.(1933).62.

plnske, V. ['plusga] -ede, vbs.jf.Plu-
skeri. (vist sammenhørende m. nt. plusen,
pliisen, rive, ruske, se pludset; sml. pjuske
samt forpluske, plusket, plysse; nu dial.,

jf.: „Talesprog.** Levin.) tage paa noget
(paa voldsom, ubehændig vis) og bringe det

i uorden; især m. h. t. frisure, klædedragt:
10 bringe i urede; gøre forpjusket; ogs.: rive,

trække i noget; sønderrive. *Hand (o: læn-
kehunden) plusker dig din achter Pialt

|

Og Balden med det samme. Schandrup.
14''. Stormen . . tog fat i min Haartop og
pludskede den ganske artig. Bredahl.LO.4.
pludske En i Haaret. VSO. Feilb. refi.:

Hønsene siges at pluske sig, naar de med
Næbbet og ved at ryste sig giøre Fied-
rene urede. FSO.

||
gribe fat i, tumle med

20 i slagsmaal olgn.; ogs.: faa bugt med; mag-
te; tumle. Moth.Plll. Blich. (1920). XIV.
95. Modstanderen . . begyndte at ruske
Gutten dygtigt. Denne tog fra sig, og de
pluskede hverandre noget. AntNiel8.(Fol-
kekal.1864.124). ogs.: besejre i spil. Moth.
Plll. jf: Jeg pluskede . . hans penge
fra ham. sms^. Pinskeri, et. (dial.) vbs.

til pluske; om skænderi, sammenstød:
Etlar.XII.34. plasket, part. adj. ['plu-

30 sqdt] (dial. plusken. ZakNiels.NT.73. Luride.

(Paadetjævne.(1884).189). jf. Feilb.). {til

pluske; Jf. forplusket samt pjusket; især
dial.) hvts haar (fjer), klædedragt er i urede;
som ser uordentlig ud; forpjusket. Moth.P
111. *Et lidet Halsbind, Kalvekrydset plu-
sket. Heib.Poet.1.469. et Par pluskne Æn-
der. ZakNiels.Maagen.170. et lidt plusket
Skæg.Egeberg.Det førstfornødne.(1902).110.
Feilb. Halleby.229.
Plmskvamperfektmn, et. ['plus-

kvam&ar|fægtom] (nu næppe br. Pluskvam-
perfekt. Rask.Isl8.203. jf. Plusqvamperfect-
dannelse. Madv.GB.1.57). flt. pluskvamper-
fekter ell. -perfekta. {af lat. (tempus præte-
ritum) plusquamperfectum, smsat. af lat.

plus, mere (se II. plus^, quam, end, og per-
feetum (se Perfektum^; gram.) den af ver-

bets tider, der betegner noget som fortidigt i

forhold til fortid (datid, præteritum); før-
50 datid; førfortid. Høysg.AG.76. JBaden.

Gram.218. Mikkels.SproglS.60.
Plus-leder, en. leder (fx. paa bue-

lampe), hvorigennem positiv elektricitet til-

føres. HHolst.Elektr.L290(se w.Forlagsmod-
standj. -mager, en. {fra <t/. plusmacher;
nu næppe br.) person, som overdriver noget,

opstiller fantastiske beregninger olgn.; vind-
mager, -has; ogs.: svindler; snyder. Jeg fryg-
ter ingenlunde ved denne Beregning (o:

60 af et forventet overskud) at fortiene Navn af

en vindig Piusmsiger. BomhSEft.35. Meyer.
-mageri, et. ffra ty. plusmacherei; jf.
-mager; nu næppe br,) Suhm.V.143. En-
hver Kyndig vil let kunne indsee, at

denne Beregning ikke er noget Plusmage-
rie. Viborg. (PhysBibl.X VII. 77). Plusma-

40
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geri. Statsindtægternes overdrevne For-

øgelse til Skade for Undersaatterne. JN
Høst. Meyer.
plusset, adj. se pludset.

Plus-tegn, et. tegnet -{-. Selmar.^242.

I. plustre, V. ['plusdra] -ede. vhs. -ing

(Moth.PUO). {ænyd. plustre, plystre, røve,

plyndre; fra mnt. plusteren, rive, ruske, afl.

af plusen, se pludset, pluske; jf. opplus-
set samt dial. plustret, oppustet, pludset

(OrdbS.(Sjæll., Falster). Feilb.); i bet. vel

paavirket af plyndre; nu kun arkais. (sj.)

og dial.) røve; plyndre; ogs. (dial.): sny-
de, 71 arre (for penge). Jkoth.PllO. En
fattig Sergeant kan let forledes til at plu-

stre en Skilling. Argu8.1771.Nr.l6.2. Hun
syndes . . først at have gjort sit Mester-
Stykke, naar hun kunde faae Kongens
Skatkammer plustret. Grundtv. Saxo. 1.98.
den Smule, man har, den stjæler de . .:

jeg har kun et fattigt Kirsebærtræ, og det
plustrer åe. Baud.KK,47. han har ikke i

sex Uger plustret mig for Extra-Penge.
sa.AB.228. MDL. Kværnd.

II. piustre, V. se plystre.

plutre, V. ['pludra] -ede. {sv. dial. plut-

tra, smaasnakke, °sv. plottra, om geværild:
knalde; lydord; jf. plutte; sj.) om ting, der

er i kog: syde; sprutte, den plutrende
Kedel. IBentzon.GH.53.
pluts, interj. se u. pludse.
pluts(e)lig, adj. se pludselig.

plutte, V. [ipluda] præt. -ede ell. plut

( Gravl. Øen. 161. sa. Igi. Essinge By. (1905).
122) ell. (jf. III. platte; sj.) plat (Moth.P
110). (jf. SV. dial. plutta, fjærte, skaansk
plotta, d.s. (Bietz.510); sml. pludse, plutre
og III. platte ; lydord ; dial.) \) plaske, røre
i vand (MDL.); især, navnlig i forb. m. i,

igennem: falde i (vandet); plumpe i.

MDL. 692. Levin. (G.). Du skulde ikke
ligge og kravle saa yderligt paa Klyver-
bommenl . . for du — kunde plutte i.

Gravl.0en.41. OrdbS.(8Jæll., mønsk). 2) (jf.
plutre^ give en knaldende, spruttende lyd;

om ting i kog: syde. FrGrundtv.LK.80.
Grødgryden . . pluttede over ilden.. Strange.
F.IL15L OrdbS.(Lolland).
Plyds, et. se Plys.

lygge, Plyk, se Pløk, pløkke.
plydse, V. se plysse.

£iyg»piygge,Piyi
Plynder, en. se Plyndrer. Plyn-

der-greve, en. ['pløn'ar-] (ogs. Plyndre-.
Cit.ca.l785.(0rdbS.).'' Fisker.SøO. S&B.).
{til ænyd. og dial. plunder, plønder, mnt.
plunder, holl plonder, husgeraad, kram, ra-
gelse, se plyndre

; jf. holl. pluimgraaf (ty. f
pliihmgraf), fjerkræpasser, til holl. pluim,
fjeder, fugl (af fr. plume, lat. pluma, fjer,

jf. Plumage); 2. led til I. Greve i bet. „op-
synsmand, forstander'') 1) f^, afskaffet
som officiel betegnelse, jf.: „Et vulgairt
Navn." Harboe.MarO.479; nu spøg. ell. ned-
sæt.) person, der passer kreatur (høns, svin)
paa et (orlogs)skib ; kreaturoppasser. Den
foragtelige Plyndergreve paa et Orlogs-

skib, som duer aliene til at foere Hønsene,
er dog nyttig, thi der skal ogsaa een til det
Arbeide. Tode.ST.1782.142. VSO. KLars.
Soldatspr.32. Scheller.MarO.85. jf: Plyn-
dergreve: en Person, som paa et Skib
bruges til det ringeste Årheiåe.JHSmidth.
Ord8.116. 2) {ved tilknytning til plyndre 2;
nu næppe br., jf: „bruges hyppigt, især
i Almuens Tale." Levin.) person, der søger

10 at tilegne sig noget ved plyndren; plyndrer.
Hun antog mig for en Botaniker, der gik
paa Excursion. Formodentlig havde Ha-
ven oftere havt Besøg af det Slags Plyn-
dregrever. Vanmarks ill. Almanak. 1859. 90.

jf.: Plyndergreve (hyppigt) som Skjelds-
ord paa en meget nærig Mand, der søger
smudsig Vinding og forfordeler sin Næ-
ste. Levin. Plynderi, et. se Plyndreri.
Plyndering, en. se Plyndring.

20 plyndre, v. ['plønro, 1. br. ipløndra]
-ede. imp. plyndr ell,. (nu dial.) plyndre
(OrdbS.;bornh. jf.JBaden.Gram.l39. EJes-
sen.Gram.123). vbs. -en (f Plyndern. LTid,
1736.158) ell. -ing (s. d.),jf. Plyndrer!, (ænyd.
plundre, plyndre i bet 2, pløndre sammen,
skrabe sammen ; fra mnt. plundern, ty. pliin-

dern; afi. af mnt. plunde, plunder, ty. plun-
der, egl. om klæder, sengetøj, husgeraad, ting
uden større værdi, ragelse, kram; jf. ænyd,

30 plunder, ejendel, kram, dial. plønder, ubrug-
bart kram, forladning i gevær (JHSmidth.
Ords.116), sdjy.pljnne, ragelse (Feilb.), samt
ænyd. bøsseplønder, forladning (Kalk.L*
45); jf. Plyndergreve; oprindelse usikker)

1) {jf. ty. dial. pliindern, fiytte med, redde
husgeraad; dial.) smaasysle, pille med,^
rode i noget. Levin.(G.). Nu har jeg hele
Sommeren gaaet og plyndret med denne
UsLve. OrdbS.(sjæll.). jf.: plyndre itu (o:

40 slaa lerkar itu). Junge.(OrdbS.).
2) tilegne sig andres ejendele paa ulovlig

vis, med den stærkeres ret; især om fjende-
(skare): tage under krig; røve ifølge krigens^

ret; hærge, (ofte i forb. som røve og plyn-
dre j. 2.1) intr. ell. m. obj., som betegner den
ell. det, som noget fratages (og ofte i forb,
m. for, der betegner det fratagne); udplyn-
dre; ogs.: ødelægge (i bund og grund); i

videre anv.: berøve alt (paa lumsk, listig

50 vis); narre for alt. de fleeste barbariske
Nationer, som ere Pengegierrige, (søger)

ved Røven og Plyndern . . deres Føde.
Holb.Herod.147. Man plyndrede Naboerne^
og udsuede sine Medborgere. JSneed.1.87,
de (begyndte) nu med at røve i Søen og
plyndre psLa.Kysterne.Mall.SgH.467. (han)
gav sig (til) at plyndre de Døde paa Val-
pladsen. Grundtv.Saxo. 1. 59. Derpaa ad-

spredte de sig i Huset, plyndrede det og
60 antændte det tilsiåst. Goldschm. 1. 74. tre

Dage efter Landstigningen i Hovedstaden
stod (han) paa bar Gade, plyndret for alle

sine Tærepenge. AndNx.FE.III.39. plyn-
dre til skjorten, se Skjorte. || i uegL
anv. Kvinderne plyndrede sig selv, for

at offre deres Prydelser paa Fædrene-
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Landets Alter. Grundtv.Saxo.TI.294. Den
helligeJanuarius'sKirke, til hvis Opbyggel-
se man plyndrede et paa samme Sted staa-

ende Neptuntempel. i?randes.XJ.95. m.h.t.

træ: plukke; spec. m. h. t. juletræ: tage pynt
og godter af. der er ærgærrige Børn, som
klatrer paa Stole og staar paa Tæerne
saalænge, til de naaer at plukke Topstjær-
nen ned . . Saadan plyndrer Børnene Jule-
træet.iVaws.ET.^^. Træet (blev) „plyndret**,

Gaverne uddelt fra „Julebordet". ff/iTaarsft.

M.61. overf., navnlig m. h. t. andres (skrif-

ter og de deri fremsatte) tanker: benytte.

TBaden.Suppl.72. Den saakaldte nordiske
Gudelære havde plyndret baade hosChrist-
ne og Grsdkere.JohsSteenstr.HD.SS. Skav-
lans (bog:) Holberg som Komedieforfatter
(1872), som (Brandes) har plyndret gan-
ske forskrækkeligt. Ruboiv.BB.18. 2.2) (nu
sj.) m. obj., der betegner det, man bemægti-
ger sig: røve. (lybækkerne) plyndrede og
røvede med sig alt hvad de kunde bort-
føre af Qvæg. Thurah.B.215. *Nu plyndrer
han fra hvert et Træ d^ts Frugt. Oehl.L.
IL 76. M Winther. Da. Folkeeventyr. (1823).
56. Rønne havde sin Hovedvagt, — (byg-
get af Mursten, plyndret fra Hammershus
Hmner). PhRDam.FL164. overf.: Der var
paa hint Tidspunkt (o: 1900) næppe den
Frugt mere paa Kunstens Kundskabstræ,
som ikke var plyndret.EHannover.NA.337.
2.3) i forb. m. adv.

\\
plyndre af, (jf. af-

plyndre; nu næppe br.) udplyndre. *naar
der nogle laae med Demant Smykk' i

Ørne
|
Og gyldne Ringe paa, da plyndred'

disse Biørne
|
De arme Døde 2d. Brors.

319. smst.286.
|j
plyndre ud, (nu dial.)

udplyndre. Moth.PllO. Gram.Nucleus.2026.
VSO.VIL371. Feilb.

plyndre-, i ssgr. (især GJ j til plyndre
2(1), fx. Plyndre-frihed (S&B.), -lyst (D&H.),
-lysten (S&B.), -syg (D&H.), -syge (Trap."-

11.646). -greve, en. se Plyndergreve.
Plyndrer, en. (f Flynder. Beiser.I1.147.
Wors.OE.330). (ænyd. plyndere; især GJ)

person, som plyndrer (2.i), er paa plyn-
dringstogt. vAph'.(1759). i det godt gemte
Sund havde aabenbart mange af de Plyn-
drere Tilhold, som endnu hjemsøgte Bsm-
msLTls..DanmRigHist.I.631. overf.: Det blev
efter Buonarroti's hele Anlæg umuligt
for ham, i Raffaello at se andet end Efter-
lio^neren og Plyndreren, som skyldte ham
MtBrandes.MB.152. Plyndrer!, et. (nu
dial. Plynderi. Pflug.DP.517. Slange. Chr
IV.800. MB.1804.489. Feilb.). (ænyd. plyn-
deri) 1) {til ænyd. plunder (se plyndrej,

jf- plyndre 1) f gammelt husgeraad;
gammelt tøj; ting uden værd. Moth.PllO.
2) (nu sj. i alm. spr.) til plyndre 2: plyn-
dring (2). Jeg hafde . . møje, at holde
de med mig havende Dragouner fra rø-
verie og plynderie. JJ'weZ.405. MR.1804.
489. S&B.

II f konkr.: ting, man har rø-

vet; bytte; rov. (de) omkom paa det sid-

ste, da de med Plynderje og stort Gods

vare paa Uiemreisen. Pflug.DP.919. smst.

931. Plyndring:, en. (f Plyndering.
Holb.Hh.fl.201). {ænyd. d. s.; jf Plyndreri)

1) {til cenyd. plunder (se plyndrej ell. plyn-
dre 1) t om tøjrester, affald til papir-
fabrikation, fornødne Lumper og Plyn-
dringer til forbemeldte PapiirsBrug.iiesfcr.

^^U1708. 2) vbs. til plyndre 2(i). Holb.Hh.
11.201. Ved Brand og Plyndring tvang

io han dem til Underkastelse. Molb.DH.Il.
450. LovNr.68ya881.§149.

\\
(sj.) til plyn-

dre 2.2. Under den almindelige Plyndring
af Kirkeklokker til Kanoner 1625 maatte
Salling Herred afgive 9.SvendbAmt.l923.
12. \\ hertil bl.a. Plyndrings-forbrydelse (SaU
XIX.273), -forsøg (Riget.^VTl912.5.sp.S),
-tog (HjælpeO.619. DagNyh.^Vnl934.Sønd.
4.sp.4), -togt (smst.).

Plys, et ell. (undertiden om sort, slags)

20 en (åen trykkede blommede Plyds. Hal-
lager.89). [plys] (ofte skrevet Plyds. — sj.

Plus. jf. PlushvLxer. HCAnd.SS.VIII.390.— nu næppe br. Pløs. vAph.(1759). MB.
n.(1804).318. — undertiden Plysch. [plyj]

Funke.(1801).1.601. OpfB.^V11.539. Hage.*
903. jf.P 1 u c h e. Winth. VIII.177. sml. Meyer.
— nu sj. (m. fr. form) Peluche. Primon.
Lexicon.(1807). Peluche . . I Alm. Plyds.
JBaden.FrO.274. jf. Meyer.^^). flt. (især

30 Y; om forsk, sorter) -ser (Hallager.89) ell.

(nu næppe br.) -es ('Plysches. LuisBramsen.
0.192). (cBnvd. plus, plys; gennem ty. plnsch
ell. ældre holl. pluus (holl.plms), nt. pliis fra
/V. peluche (pluche)

; J/*. plysse, H. plysset)

vævet stof af samme art som fløjl, med no-

get længere, opretstaaende haar af silke ell.

uld. Pl^fi. Moth.P110. *Plyds og Fløieler.

Stub.109. den høiryggede, med Pluche be-
trukne Lænestol.Winth.VIII.177. den gul-

40 laschagtige (amerikanske) Smag for Stuk
og Plys. Tilsk.l930.II.360. presset plys,
se n. presse 2. || billedl. *Mossets grønne
Flyås.Aakj.RS.77.

\\ (jf. Flys-) gen. plysses

brugt som adj. (ell. 1. led i ssgr.). Plydzes
Bu.xeT.Æreboe.35. Kamgarns Plyssesbaand.
Haandv.131. røde Plydses Møbler. AndNx.
PE.III.102. Sengen .. skulde dækkes med
Plydsestæppe til Siddeplads for Gratulan-
ter. OBung.P.22. Plys-, i ssgr. (jf. plysses

50 u. Plys^ især i betegnelser for beklædnings-
genstande af plys, møbler betrukket med plys;

fx. plys-agtig (Schand.TF.II.349), -beklædt
(Hannover.Tekstil.il.293), -benklæder, -buk-

ser (PlnshniLev.HCAnd.SS.yilI.390), -hat

(Pont. FL. 44. EmilBasm.DL.59), -møbel
^det smaaborgerlige Hjem med Plyds

-

møbler. Nips og Flor om Hængelampen.
KehUr.(BerlTid.^Vnl934.Aft.7.sp.l)), -pude

(jf. : Mossets grønne Flys^nåev.KnudPouls.
60 Va.l79), -sofa (Bergstrøm.PD. 7. LeckFi-

8cher.KM.51), -stol (Bergstrøm.PD.7), -tæppe
(Sal. VL749. BerlTid.^''hl935.Sønd.22.8p.3).

plysse, V. ['plysaj (ofte skrevet plydse.
— sj. pløse. Schetler.MarO.). -ede. vbs. -ning

(BiblLæg.XVI.155). {fra nt. plusen, pliisen

ell. holl. pluizen (se pludset, pluske^; jf.
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opplysse; fagl.) m. h. t tovværk: pille op
(til værk), ved Lemmerne (i „Alm. Hospi-

tal" er) i 1825 . . plydset 64 Skpd. 10 Lpd.
Værk. BihlLæg.X VI. 156. Galsch. E. 156.

Feilb. if. : Mangen ædel Qvinde har paa
at plyase (alm.: pille, plukke^ Charpie
anvendt den Tid, som hun heller vilde

brugt til andet Arheiåe. ACHansen.Kbh.'s
Leirkrands.(1807).61. || i forb. m. op: op-

plysse; billedl.: rode op; rippe op. de kunde
tage sig nyttigere ting til end at sidde
og plyase op i den gamles ssigeT.NMøll.
M.107.

II
^ari. plysset som adj.; i forb.

som plysset værk. SøkrigsA. (1752).§490.
paa Fælen, hvortil den Strafskyldige an-
bringes, skal placeres en med Halm eller

plydset Værk udstoppet Sæk. Cit.1793.(Sø-

krigsA.^ Ggggé^ ) . Roding.
I. plysset, part. adj. se plysse.

II. plysset, adj. ['plysa«] (jf. fr. pelu-

ché; afl. af Plys; 1. br.) som bestaar af (er

dækket med) plys; plysses; plys-; ogs.:

som ligner plys. Moth.PllO. Amarantens
røde og bøjelige og plydsede Kvaster.
IBaunkiærID.64. *Sophaens plydsede Ryg.
Bangsted.Metal.(1919).28. Værten sad nede
i sin plyssede Dagligstue. Pol.^Vhl935.Sønd.
12.sp.l.

Plyster, et. ['plysdar] (sj.) vbs. til ply-
stre 2. Spoveplystr et tiltager. -Fiewrow.

STH.64. plystre, v, ['plysdra] (sj. (i

bet.2) plistre. ['plisdrø] PhysÉibl.XXII.175.
(dial.) i bet. 1: pliistre/ -ede. vbs. -ing (vAph.

(1759)), jf. Plyster. (no. plistra, plustra,

plystra, sideform til sv. og no. blistra, bly-

stra, oldn. blistra; oprindelse uvis; i bet. 2
laant fra no., jf. S&B. D&H.) 1) (dial.)

om hest: udstøde en prustende lyd; pruste
(gennem næsen), plustre: vAph.(1759).
Leth.(1800). Fr(h'undtv.LK.107. 2) ([Dj
1. br.) udstøde en fløjtende, pibende lyd;

fløjte; hvisle. vAph.(1759). *Hård var
den Gamle, når han mest var nådig,

|
og

skæved han og gav sig til at plystre,
|
var

Nakkedraget nær. Rørd.JH. 1.150. nogle
Spurve plystrer i TræeTne. KBecker.VV.1.
92. jf.: De levende Toppe (af havre)

Elystrede ud og bruste efter Hændernes
trøg. AlbDam.B.876.
I*læd, en. se Plaid.
Plæde, en. ['plæ-aa] (•\ Plette. Moth.

PlOl. — i dial. m.'former som Plær(r)e.
Skattegraveren.l889.IL153. Feilb. jf.nt.(egl.
sdjy.) plårr (Mensing.Wb.III. 1049) samt
Plire. JESmidth.0rds.115). flt.-r. (ænyd.
plæde, jf. nt. plaat, plate, plite, holl. plaat
sam< Platfisk; a/l. af HI. plat; vel sammen-
hørende m. <y. platteise , AoZZ. pladijs, eng.
plaice, sen. lat. platessa; sml. Flynder) 1)
(især dial. (jy., fynsk)) Jf betegnelse for
flynderfisk af slægten Pleuronectes, især
om isingen, sletten, P. limanda. Moth.
PllO. Krøyer.11.247. DanmFauna.Xy.75.
Feilb. OrdbS.(Fyn). 2) (dial.) i forb. som
slaa plæder, slaa smut. Feilb. OrdbS.
(Fyn).

CP plædere ell. plaidere, v. [plæ-
'de'raj -ede ell. (nu næppe br.) -te. vbs. -ing
(Tode.V.344. Grundtv.KrG.71. Blich.(1920).

XX.56). (<2/. plådieren ; fra /"r. plaider) egl.

(jur.): tale i en sag for retten; afgive et

(mundtligt) indlæg i en sag; i videre anv.:
tale med iver for noget; især: forsvare
med iver. (især m. Sag olgn. som obj. ell. i

forb. m. for). Eolb.DNB.590. førend de fem
10 Procuratorer, som vare udi denne Sag,
begyndte at plaidere den, blev en Kon-
gelig Ordre .. oplæst. LTid.1753.158. skal
jeg plaidere for Paris, saa skal det være
paa Fransk. Eeib.Poet.VII.231. Til8k.l934.

11.453. jf.: Forslaget (om visse betingelser

for indgaaelse af ægteskab) synes at plai-

dere for mig og andre Pebersvenne. Eolb.
MTkr.245.
plæg;e, v. se \l. pleje.

20 Plægel, en. se Plejl.

Plæne, en. ['plæ'na] flt. -r. {(gennem ty.

plåne^ fra eng. plain, fr. plaine ; af lat. pla-

num, intk. af pianus, se H. plan; bei.2 ud-
viklet i da. (og no.) efter 1850, til dels ud fra
ssgr. som Græs-, Grønplæne, jf. Haveplæne.
SvGrundtv.Till.) 1) (nu kun m. overgang
til bet. 2) udstrakt, flad landstrækning ; slette ;

flade; ogs. (jf. Kroketplaenej :a aben plads
i have, mellem huse (bevokset med græs),

30 førnævnte Sted ligger just i Centrum af

den største og bedste Plaine af Randbøl
Hede. Cit. 1760. (AarbVejle.1930. 170). fra

den store Pyramide kaster (man) Blik-

ket ud over den Plaine, der udstrækker
sig for Ens Fødder mod Nord, Vest og
Syd. Schleisner. Asphyxien og Døden . ( 1868 ).

58. Meyer. jf. Fyrværkeriplæne (o:

plads, hvor fyrværkeri a/fyres. Drachm.T.
181) samtKunstnerplænen (FrNygaard.

40 KK.118) ell. Plænen (Cit.ca. 1910. (Prop-
foreningen „P". (1919).175)) som navn paa
en plads i Kbh.'s Tivoli, hvor artistoptræ-

den finder sted. 2) aabent, græsbevokset areal

i have (park); græsplæne. *(vi) vandre ud
|

i Haven med de store grønne Plainerl
Schand.D.115. *hvor Græsset sig i Plæne
bredte . .

|
breder sig en gruslagt Plads

til Kroket. Stuck.S.ll. H hertil bl. a. Plæne-
klipper (EavebrL.n.352) ell. (1. br.) -slaaer

50 (AAndreasen.DN.8), -slaamaskine (Krak.
1933.11.2870), -slaaningsmaskine (Larsen.)
om græsslaamaskine, og -vander (vandings-
apparat, hvormed vandet kan spredes over

et forholdsvis stort areal; turbine. VortEj.
111.4.100. EavebrL.^I.415).
Plær(r)e, en. se Plæde.
plærre, v. ['pl^ra] -ede. {fra ty. plår-

ren (pierren, plarfen), egl.: brøle, nt. pier-

ren, plårren, græde, tude (jf. H. plirre^,

60 sml. jy. piare (Feilb. u. pladdrej; sideform
til nt., ty. blarren, blerren, jf. f blære, støje,

larme (Moth.B258); sml. Blær; nu næppe
br.) brøle, skraale (op); ogs.: snakke;
pladre. *Mon hver af brave Herrer

|
. .

skal ey hans Ven
|
Befindis, for hånd

plerrer,
| Saa kjønt om Herregaarde. Sort.
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PSkan.42. *Du, som . . komisk lavt holdt

op at plærre,
|
For dybt og høit at vaase

værre. Bagges.Banf. 1. 337. *Drenge gan-
ske raa

|

(Skønt nogles Haar var næ-
sten graa) | Begyndte mod miff, først: at

plærre, | Og grynte, gø. OQFBagge. Livs-

billeder. (1836). 56.

Plæsken, en. ['plæsg(8)n] (ofte skrevet

Ple(d)sken. — f Pletslcen. Sucker-Pletske-
ner. Kogeb.(1710).174). flt. plæsk(e)ner. {fra
ty. plåtzchen, dim. til ty. platz, flad, tynd
kage; jf. Jioll. pletske, lille fiad, sød kage;
bag. ell. kog.) lille kage af æggehvide og
sukker, der hældes paa en plade ell. pande
med en ske og bages i den form, den faar
ved at flyde ud; sukkerplæsken. *bage Ple-
skener og Mandler, Sukkerbrød. ChrBorup.
FM.336. Leop.MadamMangor.(1925).112.
plectre9 v. se II. pludre.
Pla§:(e), Plaj, en. se Pløk.
Pløj-, i ssgr. se Pløje-, -bar, adj.

(1. br.) som kan pløjes; pløjelig. Larsen.
D&H.
pleje, V. [^plcoia] (dial.p\o\c, VSO.V.

Fl20(jy.). MDÉ.(jy.). FDyrlund. 'Uds.42

(falstersk). Kort.62. Fleuron.DTN.164. jf.
Feilb.; sml. u. Pløjning^, -ede ell. (nu dial.)

-de (UnivBl.1.388. Kort.148. Esp.8,187c.

jf. Moth.PllS (pløjte). Thorsen. 110). vbs.

-(n)ing (se Pløjningj. (glda. pløje, pløve
og ploghæ (DGL.V.141), æda. (præs.) plø-

(g)hær (smst.L828. ValdLov.68), oldn.^læ-
gja, ^j^. pfliigen, jf. eng. plough, plow; afl.

af Plov)
1) bearbejde, behandle jorden med

en plov. 1.1) i egl. bet.; dels m.obj., som
betegner den bearbejdede jord; dels abs.: ud-
føre pløjearbejde; spec. om plovmand: føre,

styre ploven (mods. køre forspandet. MO.
jf. II. køre 2.2^. den, som pløier, bør pløie

i HsLSih. lCor.9.10. *Det er under ingens
Stand,

I

At han pløier eget Land.TFess.^^^.
*Kain pløied rask i Vaar,

|
Tænkde paa

det Næste. Grundtv.SS.Il.25. *Ikke den
(o: fuglen) pløjer eller saar,

|
Lægger ej

op fra Aar til Aar. smst.III.441. (han)
pløiede med fem Heste. HCAnd.SS.XIII.9.
*Naar dem vi stole paa, |

I Krigen monne
aa,

I

Hvem skal saa pløie Markerne?
Faber.V'V.2. Udenfor mit Vindu ligger

de pløjede Marker snebare og graa. Buchh.
UH.15. talem.: naar du faar harvet det,

jeg har pløjet osv., se II. harve, pløje med
en andens kalv, med andres øksne, se I.

Kalv 1.1, Okse l.i. pløje med ræve, se

Ræv.
II (jf. bet. 1.3J i forb. m. præp.-led,

adv., der angiver dyrkningsmaaden. Pløje
dybt. Moth.Pll2. Vil man pløye tværs™ paa den forrige Pløyning, saa maae Pløye-
landet være vel mørt. JPFrahl.AC.36. At
pløie paa langs o: at pløie Ageren efter

sin Længde. At pløie paa tvers o: at pløie i

den modsate Retning, saa at den paa langs
lagte Fure overskiæres. Giersing.Landoeco-
nomie.I.(1825).437. pløje grundt, se u.

III. grund 2.1.
||

(nu 1. br.) om trækdyr:

: fl

trække ploven; gaa for plov. Øxnene pløi-

ede (1931: gik for Ploven^ og Aseninderne
gik paa Græs ved Siden af åem.Job.1.14.
Oppe paa en Bakkerygg silhouetterte sig

et pløjende Spand. ifKC'/aws.DL.ii. talem.:

lige par pløjer bedst, se V. lige 2.i. 1.2)

m. henblik paa formaalet med, resultatet af
pløjningen 1| (landbr.) i forb. m. præp. til.

Skal plov-manden pløye den gandske dag,
10 til at sasie(1871: for at saae; 1931: pløje

til Sæå)?É8.28.24(Chr.VI). Man bør ikke
pløye til Erter, uden nogle Dage før

man vil saae dem. JFPrahl.AC.41. *Aa,
Landmandens Fryd! . . | At pløje Jorden
om Efteraaret til Vintersæden, | At pløje

Jorden om Foraaret til Msljs. JVJens.Di.
94. OrdbS.(sjæll). \\ m. obj.; dels m. h.t.

plovfure: Olufs.NyOec.1.95. *Fra qvalm-
fulde Murel

|
Til Marken saa huldl

|
Der

20 pløiede Fure |
har ydet sit Guld. Oehl.

Digte.(1803).230. pløie dybe, lige Furer.
VSO. se ogs. u. I. Fure 1. dels (jf. u. bet.

1.3; 1. br.) m. h. t. ting, der bringes op af ell.

ned i jorden ved pløjning, pløje Stene af

Ageren. S&B. talem.: havren siger: „pløj

mig dybt" osv., se Havre 1. 1.3) i særlige

forb. m. adv.
\\
pløje af (j7. afpløj ej. 1.

(nu næppe br.) borttage, tilegne sig ved pløj-

ning. Moth.P113. VSO. 2. (landbr.) af-
30 slutte pløjningen (paa en ager); pløje til

ende. Moth.F113. LandmB.1.444. Naar
man pløjede Ageren af, skulde de to sid-

ste Forr (o: furer) være lige brede og
helt lige. NordsjællF.IV.179. \\

pløje ind
^j/. indpløj ej, især: komme ind paa en an-
dens ager ved pløjning. Moth.P112. VSO.
Feilb.II. 849. |f pløje ned (j/. nedpløje;,

især: bringe (sæd, gødning) ned i jorden ved
pløjning. Moth.P113. pløye Glødningen

40 ned. JPPrahl.AC. 29. pløje Sæden ned i

Jorden. 5<fc^. OrdbS.(Sjæll.).
\\
pløje om

(jf. ompløj ej, især: pløje paa ny; ompløje

(3). Moth.P113. VSO. DÆJ3.
||
pløje op

(jf. oppløjej. 1. m. h. t. jord, især udyrket
jord: behandle med, tage under plov. Moth.
P112. Holstein.D.^53. 2. bringe frem for
dagen ved pløjning. Moth.P113. VSO. spec.

m.h.t. rodfrugtafgrøde: pløje kartofler op
\

3. t ewJe pløjning. Moth.P113.
50 2) billedl. anv. af bet. 1. 2.1) m. henblik

paa en plovs evne til at frembringe furer i,

omvælte jorden. *De klare Bække pløye
|

Dens (o: dalens) fede Ager-Jord. Clitau.

PT.141. *Nu Hlesey kun er liden,
|
Thi

Bølgerne med Tiden
|
Har pløiet den i

Søen. Oehl.NG.255. (han) pløjede Hindrin-
gerne til Side, som en Isbryder knuser
og spalter Isen. Buchh.Su.II.173. Grana-
terne ovre fra det høje Broagerland . .

60 pløjede gennem de danske Skanser. ^cA-
tonFriis.JL.1.35. jf.: Raseri og Modløs-
hed pløjede (o: oprev) Gemytterne. Olesen

Løkk.NH.I.161. Granaten har pløj et Dæk-
ket op. Scheller.MarO. En Granatstump
havde pløjet min Læg op. Buchh.FDK.169.
m. resultats-obj.: Tiden pløier Rynker i
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vore Kinder. Hauch. 1. 340.
\\ (jf. bet. 2.2;

især poet.) om skib, hvis køl ligesom furer

vandet; især iforb.som pløje bølgerne,
havet som udtr. for (lange, stadige) rejser

til søs. *et Skib, der pløyer stolte Bøl-
ger,

I
Ey agter Storm og Vind. Holb.Paars.

143. *Hvo lærte dig, paa Snekken klog
|

At pløie Hav og Floder? Oehl.XX.ll. *Tit
pløjer Dansken de fjerneste Bølger, |

stun-
dom han færdes i fremmede Land. SangB.
187. *Mit Liv er ligt en saadan Fart,

|

Snart stille i Havn, paa Rejse snart,
|
Med

Skum for den pløjende Planke. Dmc/im.
T.18. 2.2) om bevægelse ell. virksomhed, der
minder om en plovs langsomme, noget be-

sværlige skriden hen over ell. arbejden sig

frem gennem jorden. Langeland pløjes op
og ned (o: af fynske turister)^ til hver
Kros Kaffe er proberet, hver Herregaard
synet. EMich. (Pol. ^Vs 1926. 11. sp. 6). i sin

Tid, i sin første Stiftamtmands -Periode
havde (han) været med til at pløje Sa-
gen frem af Fortidens Tilstøvning, smst.

^Ibl935.13.sp.3. 7'efl., i forb. som pløje sig
frem, igennem, bane sig vej. en ro-
mersk Vinternat, hvor Maanen pløjer sig
frem oppe mellem vildt forrevne Skyer.
VVed.It.l39. jf.: en Mand, der duknak-
ket og tætbygget pløjede sig Vej gennem
Storm og Sne. FrPoulsen.VN.26. || om be-

sværlig ell. langsom, grundig læsning, grun-
dige, dybtgaaende studier olgn. Disse Min-
desmærker (o: minderim) har jeg pløiet
som Oldskrifter. Qrundtv.Saxo.^3. en duk-
nakket kafélæser, der pløjer sine blade.
EdvLehm.BY.107. danske Videnskabs-
mænd . . pløjede de pavelige Arkiver i

Vatikanet igennem. Svendb Amt. 1925.140.
(nu sj.) intr.i (jeg) satte mig til at pløie
paa Lektierne. Bagges.( Arentzen.BO. 1.6).

Jeg begyndte at slide alvorligt for at faa
Hast paa min Embeds-Examen . . jeg havde
altid den Tanke for Øie, at det var for
hende, jeg pløiede i de mugne Bøger.
Bagger.1.262. 2.3) (jf. bet. 1.3; især fS) gøre
forberedende arbejder med et vist resultat

for øje. de, som pløie Uret, og de, som
udsaae Møie, (kommer) til at høste ind
derefter. Job.4.8. (han) pløier . . udenfor
min Betragtnings Furer, og jeg kan ikke
agte paa hans Tale. Kierk.1.39. den Haand-
fuld Mænd, der . . havde besluttet at pløje
den danske Grund op i Sønderjylland.
PLaurids.S.1.66. pløje med to plove,
se Plov 2.2.

3) behandle med et plovlignende red-
skab. 3.1) (jf. Plov 3.1; bogb.) f „beskære
en bog." Moth.P113. 3.2) (jf Plov 8.2;

snedk. ell. tøm.) høvle fjeder og not paa bræd-
der, der skal samles, med en plovhøvl; ogs.

(især i forb. pløje sammen; nu sj. (ind) i.

Moth.P112. VSO.): samle (brædder) v. hj.

af fjeder og not (jf. indpløje 2, sammen-
pløj ej. Pløje deler (0: dæler, planker) i

hinanden. Moth.P112. *Snedkeren pløjer
og limer tilsidst, | Hvad Ingen adskiller

gaa Jorden forvist. Blich.(1920).Xn.l9.
ette Bræt er ikke pløiet rigtigt ind i

det andet. 750. Gulvet var af Ler og
Loftet var fløjet. LandmB. 1. 192. pløje
Brædder sammen. Scheller.MarO. 3.3) (jf.
Plov 3.3; især jærnb.) rydde med sneplov.

Gaardens eneste Forbindelse (i snevintre)

med Omverdenen var Banelinien, naar
den var nypløjet. JacPaludan.tJR.3.57.

10 Pløje-, i ssgr. (sj. i rigsspr. Pløj-, se

u. Pløj e-høvl, -land, -strimmelj. til pløje

(jf. Plov-j, især (landbr.) i bet. 1 ; fx. (for-
uden de ndf. anførte): Pløje-bredde, -dybde,
-løn. -dag;, en. (jf. Plovdagj dag, da der
pløjes; ogs. en dags arbejde (spec. (for-
æld.): hoveriarbejde) med pløjning. Moth.
B153. Olufs.NyOec.1.57. SjællÉond.126.
Naar Trommen den første Pløjedag om
Foraaret havde lydt, drog Bønder og Tje-

20 nestefolk ud for at begynde Markarbej-
det. /SycZ/'ywsfeeiS.i05. -hevl, en. [3.2] (ogs.

Pløj-, jf VSO.). (snedk.) plovhøvl. FagO
Snedk. -jord, en. (jf. -land, -mark samt
PlovjordJ jord, der egner sig til dyrkning,
ell. (navnlig) jord, der er under plov. Moth.
P113. grønne Rugmarker og brune Pløje-
jorder og gule Græsgange. Jør^. HF. ^i.

-jærn, et. [3.2] {ænyd.-p\ø\eiadTn,plovjærn;
snedk.) høvlejærn ell. høvlestaal i en plovhøvl

30 ell.pløjemaskine. Værkt.l3. -karl, en. (dial.)

plovkarl. SAFjelstrup.Jordebrug.(1820-21).
74. Pont.F.L43. -lag:, ©*• jordlag, som
bearbejdes afploven. LandbO.III.824. Trods
en Vinter uden nævneværdig Frost er
Pløjelaget skørnet og muldet som Have-
jord. Po?.V4i9^7.ii.sj9.^. -land, et.(P\ø']-.

EPont. Atlas. L403.IL401). {ænyd.d.s.; jf.
Plovland samt Pløj e-jord, -mark) (del af et

landbrugs) jord, der (med visse mellemrum)
40 er under plov og besaas; agerland. Moth.

P113. frugtbar Engjord og Pløieland. Ing.
EF. VIII.215. Pløjelandet i disse Marker,
som er inddelt i 8 Skifter, dyrkes saaledes,

som vedhæftede Driftstabel udviser. Jwr
Formularbog.^336. jf. Feilb.(u. plovelandj.

jl
(foræld.) som maalsbestemmelse , i forb.

som en dags pløjeland, saa meget jord, som
kan pløjes paa en dag. en halv Dags Pløje-
land, et Beed. Gram.Nucleus.668. EPont.

50 Atlas.I.403. den halve Længde af en Dags
Pløieland (Chr.VI: en ager, som et par
øxne kunde pløye paa een å3.g).lSam.l4.
14. plerjellg:, adj. ["plcoiali] O/.pløjbar;
1. br.) om jord: som kan pløjes ell. egner

sig til at pløjes. Olufs.Oec.V111.244. An-
dres. Klitf. 349. Pleje-mand, en. (især

dial.) plovmand (1). Heib.Pros.V1.196. »Vi-
ben fløj om Brak og Pløjemand |

og slog
Kryds for baade Plov og Spand.Aafej.FF^.

60 i55. DF.1934.31.\\ (dial.) person, som pløjer

for en anden; især: gaardmand, som pløjer

for en husmand; sjældnere: husmand, som
der pløjes for. Far havde Pløjemand . .

Det er en hel Festdag i et Husmandshjem.
Rosling.LilleNønne.[1922].61. DF.1934. 31

.

-mark, en. fj/. -jord, -land samt Plov-
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mark^ mark, nger, der er under plov ell. er

pløjet PhysBihU.sré. Buchh.UB.16. -ma-
skine, en. 1) (l.hr.) plov, der drives af
lokomobil, traktor olgn.; damp-, moiorplov.

S&B. Larsen. 2) [3.2] (snedk.) høvlemaskine,

der navnlig bruges til at pløje og høvle gulv-

brædder. Larsen. EThaulow.Træ.(1912).137.
Plejer, en. {ænyd. pløver, jf. oldn. plo-

gari; sj.) person, som pløjer; plovmand (1).

Efter passende Regn blev Jorden fortrin-

lig at pløje, og Pløjerne gaar her daglig
fra den tidlige Morgen. IRaunkiær.ID.135.
Madelung.(Tilsk.l982.L63). || <i? pløje 2.1,

se Havpløjer. Pleje-redskab, et. (jf.
Plovredskab;. S&B. D&H. -strimmel,
en. plovkam, -strimmel. Cit.l838.(Blich.
(1920).XX1L27). MO. Flø]-: Drewsen.L.
in.19. -tid, en. (jf. Plovtid; tid, da der
pløjes, som er egnet til pløjning. Moth.PllS.
(man vilde) forhindre Bonden i sin beste
Pløye-Tiid. Slange.ChrIV.896. FrGrundtv.
LK.107.243. -tar, adj. (bornh.) om jord:
saa tør, at den er egnet til pløjning. JFPrahl.
AC.9. Den ristede Ager bliver om Foraaret
pløietør, før den pløiede. NGrønbech.Land-
bruget paa Bornholm. (1815). 17. PhRDam.
FI.40. Plejning:, en. ['pl(oinei|,] (dial.

Pløjing. OrdbS.(sjæll.). Plovning. DagNyh.
1Vio 1909. 2. sp. 2. FrGrundtv. LK. 243. jf.
Feilb. i bet. 2: Fleuron.VS.14. Plovin'g.
Skattegraveren. 1886. 1. 9 (Falster)), flt. -er.

(æda. pløghning) vbs. til pløje. 1) til pløje 1.

Lejer mand anden . . Stude til Pløjning .

.

da maa hånd ej ubillig Leje tage deraf.

DL.5—8-9. Fleischer.AK.52. *Overlad til

Philister trygt
|
Pløining og Sæd og Vin-

gaards-Rygtl Grundtv.SS.I.605. Brakmar-
ken . . taalte ikke den dybe Pløjning, een
rigtig dyb Pløjning vilde fuldstændig øde
den for mange Aa.r. Anesen.JG. 90.

\\ (jf.
Dagspløjning 1; nu dial.) om arbejde med
plov, der udføres paa een gang, i et vist tids-

rum. Her fand jeg et reent Stykke Mark,
hen mod 3 Dages Pløyning stor. Robinson.
1.250. jfFeilb.(u.i^lovmng). || (jf.Dags-
pløjning 2, Forpløjning; især dial.) konkr.:

stykke jord, der er pløjet ell. under plov. JP
Prahl.AC.34. Det fryser stadigt; kun hvor
Solen staar paa, ligger Pløjningerne aabne
og Græsjorden i Totter. Fleuron.KO.51.
OrdbS.(sjæll.). 2) (l.br.) til pløje 2. || til pløje
2.1. (lakseparrets) Plovning og Gyden har
plumret Bækken. Fleuron.VS.14. || til pløje
2.2, om ihærdig læsning, efter flere Aars
Pløining i (kollegiehæfter) og dernæst over-
standen Attestsits.Winth.VIII.9. 3) (snedk.)

til pløje 3.2: det at høvle not og fjeder paa
planker; samling af planker ved not og fje-

der ell. sted, hvor planker saaledes er sam-
menføjede. Moth.P113. Ved at tørres ind
ere Bræderne gaaede fra hinanden i Pløi-

ningen. 7S0. FagOSnedk. billedl.: *Her
(o : i verden) pien e tilsammen de Riger og
Land . . | Men Pløjningen giver sig ofte
forsand. Blich.(1920).XI1.19.
Plek, en. [plø^, haandv. og dial. plø'^l

(ogs.Pløg, Moth.PllS. Robmson.L108. Thit
Jen8.J.5S. jf. VSO. MO. samt Feilb. — sj.

Pløge. i bet. 2.2: Bregend.MAG.131. — nu
ikke i rigsspr. Plyg. Moth.PllO. vAph.(1759).

jf. Rietz.507(skaansk). Plyk. ReynikeFosz.
(1747).424. jf. Feilb. — nu næppe br. Pløj.

i bet. 2.2: Dumetiu8.IIL91). flt. -ke (allr.

Werfel.Fiskerb.5), oqs. -e (Reiser. II. 575.
JB'Bergs.HK.568. Suen8on.B.II.182. jf.

10 Pløgge, Pløke. VSO.) ell. (haandv. ell. dial.)

-(k)er (Skomageren.(1832).66. Haandv.50.
SjællBond.72. jf. Feilb.). (ænyd. plyg og
plok, SV. plugg (og pligg;, fsv. tråplogger

;

vist fra nt. miick, plock, pluck, mnt. pluck,
plugge, sml. <y. pilock; oprindelse usikker;

jf. pløkke)
1) (især fagl.) lille, tilskaaret, udhugget

pind ell. kile af træ; trækile; stift; ogs.

om stifter ell. bolte af andet materiale til

20 at drive ind (SaVXIX.274); fx. om kile,

hvormed en le fastholdes til skaftet (Moth.
PllO. OrdbS.(sjæll). jf. Lepløk. SjællBond.
108), lille pind, hvortil teltliner fastgøres,

teltpløk, ell. (navnlig; sko.) lille (træ)stift,
hvormed en saal fastgøres, skomager-
pløk. Moth.PllO. han (var) nødt til aleneste
at hefte eller at giøre Bræderne fast med
Pløke. i^eiser.11.575. Han sad . . paa sin

lave Skomagerstol og slog Pløke i et Par
30 Saaler. PalM.IL.III.455. (de) drev Kiler

og Pløkke ned rundt om (korset). JPJac.
11.385. Skomagb.42. Skydetelt .. 6 Støtte-

stænger, 6 Strammeliner og 6 Fløkke. Sky

-

deregl.96. jf.: *de mørkegrønne Hummer
slaar rasende med deres Klør . . jeg klem-
mer Træpløkke ind i Leddene af deres
Sakse. JVJens.Di.88.

||
(dial.) om tøjrepæl,

(tyren) har for Vane at tage Tøjret om Hor-
nene og rykke Pløkkene op. Fleuron.KO.9.

40 Feilb.
II (jf. bet. 2; spøg.) om (spidse) tæn-

der. *Schust'ren blotter Kæbens spredte
Pløkker

|
med et affabelt .. Gnn. ESeedorf.

ID.27. jf.: Gallionsfiguren, en blodtør-
stig Drage, viste alle Pløkkerne i sit Gab.
JVJens.SS.41.

2) overf.; især om noget kluntet, plumpt,
uformeligt, groft. 2.1) (1. br.) om ting ell. for-

hold, jf. Dyrepløk ||
(sml. flt. Syle i sa. bet.

;

jarg.) i flt., om penge, han har pløkker I

||

50 (jarg.) om en usandsynlig beretning, grov
løgn olgn. Frederik vilde holde tæt, (han)
rammede (under forhøret) den ene „Pløk"
ud efter den anden. Assessoren kunde
ikke faa Bugt med ham. Kronstrøm. Tiden

-

omLoven.(1913).75. 2.2) (dagl.) om stor,
klodset person; ogs. som nedsæt, betegnelse

i al olm.; undertiden som (nedsæt.) betegnelse

for en skomagerdreng (læredreng), de saae
liigere ud til nogle liiderlige Pløje, og

60 Gaftyfve, end til at være en Græckiske
Besætning. i)ww2e<m8.III.9i. „Naa, der er

Du — Dagdriveri" Den saaledes Tiltalte

var en stor Pløk paa atten Aar. Baud.AB.
38. Herregud, en Pløg paa tyve, og et

Pigebarn paa sejsten, lige konfirmeret I

ThitJens.J.53. Feilb. OrdbS.(sjæll.). jf.:

XVI, Rentrykt »79 1935 68
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*Hore-Plykken (o: horJcarlen). Reynike
Fosz.(1747).424. samt: „(jeg er) Søn af Sko-
tøjsfabrikant Løkke . . og hedder Hans Pe-
ter Løkke." „Ogsaa kaldet Fløk.""ESchroll.

8vip&Pløk.[1927].ll. \\ om dyr. en Pløk af

en h2L\!iS.Fleuron.YS.84.

Plok-, i 8sgr. (ogs. Pløkke-, se u. Pløk-
jærn, -syl. jf. Pløkkefabrikant. Krak.1865.
480. MinT.1908.B.244). især (sko.) til Pløk 1

^ei^. pløkkej. pleke, v. se pløkke. I*lak-
Imi, et. hul dannet med en pløksyl. VSO.
D&H. -jærn, et. ('o^s. Pløkke-. OrdbS.).
redskab til nøjagtig anbringelse af pløkhul-
lerne, skomagerreklame. (1903). plekke,
V. ['pløga, haandv. og dial. 'plø'^ra] pløke .

.

Udtafe ogsaa = plokke. Levin. (ogs. pløke.

Riber.II.59. Skomagb.42. jf. oppløke. VSO.
IV. 0168 samt Feilb. — nu dial. plygge.
Moth.PUO. Brenderup.§20). -ede. vbs. -ning
(Larsen. Saaby. ''

jf. Oppløkning. YSO.IY.
0169). (sv. plugga, fsv. (part.) pluggader,
n^. pliicken; til Pløk; især sko.) slaa pløk-
ke i noget; ogs.: befæste med pløkke.
Moth.PUO. (skomagerdrengen) kunde baa-
de skære og sy og naadle og pløkke. 5y
Grundtv.FÆ.II.149. Saalen fæstes med et

Par Pløke . . Derefter pløkes den fast med
en god Vs Tomme mellem Pløkene. Sfeo-

magb.42. pløkke sammen, (l.br.) samle
V. hj. af pløkke ell. kiler. Riber.II.59. det
lave Havestakit . . var pløkket sammen
af gamle TøndestsLver. FrPoulsen.MD.14.

Ij
i sammenligninger ell. billedl. (man saa)

Bondeungdommen staa pløkket til Jorden
som Træbilleder . . og glo dorsk efter de
høje tovlige Bicyder. J VJens.RT.l 5. man
(fandt hende) voldtaget og fastpløkket
til den vaade Grund med en lang Kniv
gjennem de korstvungne Haandled. 4a/y

.

VF.180. vore sammenpløkke de Kund-
skaber. Drachm.F.1.292. (sj. :j PI økk e den
svagere Part ned (o: slaa den svagere i jor-

den) kan enhver Hund. JVJens. CT.132.
\\

i perf. part. brugt som adj., i forb. som pløk-
ket fodtøj , fodtøj, hvis sadler kun er pløkket

fast, men ikke syet. Levin. AndNx.PE.II.
203. Plekke-9 i ssgr. se Pløk-. Plek-
maskine, en. maskine til pløkning af
fodtøj. AlbDam.B.308. -rasp, en. red-
skab, hvormed indvendig fremstaaende dele

af pløkke fjernes. Skomagb.47. -syl, en.
(ogs. Pløkke-. Haandv. 46. FrGrundtv.LK.
91). 1) syl, hvormed pløkhuller stikkes (slaas).

Moth.PUO. Skomagb.20. 2) (jf. Pløk 2.2;

især dial.) som skældsord; fx. til en lang,
tynd dreng. Feilb.

I. Piere, et ell. (nu sjældnere) en (Le-
vin. Hørup.I.207. ErlKr'ist.K.13). [iplø'ra]

flt. (sj.)'r (ORode.H.178). (n<. plor, pliirr,

tynd drik; vist sideform til (og i nogle dial.

sammenfaldet m.) Pludder; sml. Feilb. u.
plødder samt: *den Smule Skandse, der
endnu var Rest,

|
Den hjalp Du (o: aprils-

regnen) Fjenden at bløde,
|
Saa synke i

Knæ maatte Vore tilsidst
|

I Skandsens
optøede Fløde.HOCarlson.Minder fra 1864.

(1886).13\\jf.ll.pløTe,iiløTet; dagl.) snav-
set, sølet føre {som i tøvejr); søle; ælte;
ogs.: dynd, mudder (paa veje); i videre

anv.: mudderpøl (S&B.). SvGrundtv.Ret-
skrivnings-Ordbog.(1870). I det vaade Pløre
knælede ^ogneiogden. Schand.BS.433. en
Stadsvogn . . pjaskede gennem Byen, mens
Pløret slog den højt op over Hjulene. Pont.
KS.72. Vejen, der førte op til Huset, var

10 eet Pløre. EKornerup.ThøgerLar8en.(1928).
56.

li
(dial.) om grums i kafe. JuliRos-

kilde.1928.31. || i billedl. anv., især om daar-
lige, usle forhold, moralsk fordærvelse olgn.:

uføre. Det hjælper kun lidt, at en Moder
tørrer de Smaa under Næsen, naar Famil-
jen ellers lever i en Pløre. Børup. 1. 207,
flere andre Fag (trækkes) ogsaa ned i Plø-
ret ved Outsiderens „Prisbeskyttelse**.-Bo^-

trykkerbladet.l934.113.sp.l. (sj.) i flt: *Til
20 Dydens Fordærv vi os sammenrotted

|
og

druknede den i Utugtens Plører I OEode.
H.178. II. piare, v. ['pjøra] -ede. (jf. I,

Pløre samt nt. ploren, gi-æde stille; sml. H.
pludre; dagl.) 1) gøre sølet, pløret; om-
danne tilpløre; tilsøle; tilsnavse, ikke
et Snefnug var faldet endnu (o: sidst i de-

cember). Alting bare pløredes ud i . . dyn-
det Ælte. 0Mads.Inga.247. et voldsomt
Tordenskyl . . plørede Jorden under dem.

30 KMich.FA.36. Drenge fra „bedre Hjem"
kan særdeles godt pløre deres Fodtøj og
Bukser til. Hus og Hjem.l912.220.sp.l.

||

(l.br.) m. subj.-skifte: vælte sig i pløre; til-

søle sig. (hunden) har ligget og pløret i

(den) mudrede Park (o: dam).Schand.(Tilsk.
1895.464). 2) om vædske: flyde stærkt; især
om regn: øse ned. *Regnen pløred og
Blæsten brød

|
om Havnens klinede Yijt-

ter.Stuck.D.61. (bjørnen) tumler forover
40 med Blodet plørende ud af Munden. Ach-

tonFriis.AJ.56. i Gaar plørede det værre
ned end nogen Sinde iør. Dannebrog.^14.

1909.2.sp.3. 3) (l.br.) m.h.t. vædske: hælde;
øse; i forb. pløre i sig, drikke i store drag;
hælde i sig. Lene kan . . pløre to Spøl-
kummer 1 sig af (hendes) slattede Kaffe-
vand. Schand.BS.210.
Piares, en. se Pløris.

piaret, adj. ['plø-rai] {til L Pløre ell.

50 n. pløre; jf. nt. plori°g, flov, kraftløs, vandet;
dagl.) fuld af pløre; om vej: sølet; æl-
tet; om vand: mudret. Rhonen er grim
og pløret, inden den er gaaet gennem
Geniersøen. Schand. O.IL 70. *trist er en
Hedehyttes Vraa, |

dens Veje plørede,

dens Stier slemmel Aakj.RS.76. jf.: det
store regnplørede Terræn. Pol.^/s 1935.

13.sp.3.
II
om person. L. kom ind, pløret og

fugtig som en vaad Hund. ErlKrist.BT.89.
60 Plare-Tælling:, en. (til L Pløre; tale-

spr., nu sj.) d. s. s. I. Pløre ; billedl, om for-

virret (mundtlig ell. skriftlig) fremstilling:

Det gaaer i een . . Pløre -Velling. CollO.

Piaris, en. (ogs. Pløres. Lægen.II.373.
JBaden.OrtO. PalM.IL.I.184. „(udtales)

Plørres." CollO. — Pieuris. Adr.*/il762.4.
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Amberg.183. jf.: Pleurits .. læses plørits.

vAph.(1759).340. Pleuresie, Pleurits, „Plør-

es!", „F\ønts''.Leth.(1800).125). (æwi/rZ.plør-

i(t)s, w<. blors, pliis (Mensing.Wb.IAOS.III.
1079), jf. 8v. ploresi, ty. pleuresie, eng. pleur-
isy (f plurice); gennem fr. pleuresie af sen.

lat. pleurisis, omdannet af lat.-gr. pleuritis,

til gr. pleurå, side, ribben \\ nu vist Kun dial.,

j/'jy- plørsting. Feilb.; „i daglig Tale." FSO.
mO.) smerte, sting i brystet, hidrørende

fra forkølelse ell. betændelse; navnlig: bryst-
hindebetændelse, lungehindebetændel-
se (Pleuritis). MotkPllS. Apot.(l?91).414.
TBruun.II.319. PalM.IL.L18é.

I. Plos, en. [plø-s] ilt. -e ell. (især dial.)

-er (Larsen. Lunkb. Saaby.'' jf. Glahder.
Retskr. samt MDL.(u. Pløserj. Feilb.(u. 2.

pløsej^. (ænyd. pløs (i pladder-pløs, slad-

aermund), sv. plos, nt. (flt.) pleusen; vist

besl. m. pludset) 1) kileformet lap. 1.l)

(sko.) læderlap over vristen i sko, støvler;

nu: en forneden fastsyet lap, der dækker
aabningen mellem de sammensnørede rande;
tidligere om to stykker af overlæderet , der
blev bundet over vristen med en læderrem
olgn. Moth.PllS. Amberg. (ved snørestøv-

ler) bør det paases . . at Pløsen er lagt
glat og trukket godt opad. Forplejn.1904.
61. Skoene var altid de saakaldte Pløse-
sko, det vil sige, der var to Lapper eller

Pløse, som blev bundne overVristen med en
hæåerrem. AarbPræstø.l 923.26. 1.2) (dial.)

kileformet lap forneden paa stunthoser, der
ender i en strop under foden; ogs. i flt. om
stunthoser. MDL. Feilb. 2) (jf. pløskin-
detosv.; nu næppe br.) om kinderne. Hånd
slog ham på pløsen. Mo^/i.Pi^5.

II. Pies, et. se Plys.
Pias-, i ssgr. 1) se Pligts-(arbejde, -bæst,

-karl). 2) (jf. pluds-^ til (stammen i) 1.

Pløs og egl.: svulmende, udstaaende; se pløs-
kindet osv.

plase, V. se plysse.

Plase-sko, en. ['plø-sa-] {ænyd. d.s.; til

I. Pløs 1.1 ; foræld.) sko med pløse, som band-
tes over vristen. AarbPræstø.l923.26(seu.l.
PløsLi;. pløfisko. MoaPiié?.
Pias-kind, en. (til Pløs- 2; j/.Pluds-

kind; nu næppe br.) tyk, udstaaende kind.

vAph.(1772).III. -kindet, adj. (tilFløs-

2; nu næppe br.) pludskindet. VSO. -kæ-
bet, adj. (til Pløs- 2; nu næppe br.,

jf. dog pløskæbe, sladdermund. Feilb.)

pludskæbet. Gram.Nucleus.77. Leth.(1800).
-mund, en. (til Pløs- 2; nu næppe br.)

stor mund. vAph.(1759). Leth.(1800).
\\

person med stor mund (og tykke kinder).

Moth.P113. -mnndet, adj'. (ænyd. d. s.;

nu dial.) adj. til -mund. Moth.P113. Bøysg.
S.337. en tykkæbed og pløsmundet Slange.
vAph.Nath.yiI.351. OrdbS.(sjæll.). -sko,
en. se Pløsesko.
P-Maal, et. {jf. P- Sprog og Krage-

maal 2) „hemmeligt" sprog, som børn dan-
ner ved at gentage hver stavelse med p foran.
Pe-mål . . for eksempel, jepeg — vipil —

gapå, papa — kopomepedipiepen o: Jeff

vil gåe på komedien. ifo</i.P5^. HCAnd.
(1919).II.106. Legeb.I.b.48. Feilb. || overf.,

om et (for uindviede) uforstaaeligt (tegn)-

sprog, en lærd og indviklet fremstilling osv.

(jf. Latin 1 slutn., hebraisk sp.lOOl^*). han
hilste op med mange Nik og Øjekast, der
aabenbart skulde gøre opmærksom paa
Bekendte rundt omkring, men som Fanny

10 erklærede for det rene P-Maal. JfLars.
GHF.I.280. Slovakerne har fået univer-
sitet i deres eget F'mk\.EdvLehm.(Gad8
Mag.1921.525).
Po, en. se Popo.
Poche, en. ['pcnja ell. m. fr. udtale] (ogs.

skrevet Posche^. flt. -r. {fra fr. poche, egl.

:

lomme; foræld.) pude (jf.Tdottepude) ell.

stativ af fiskeben ell. ophæftning af
kjolestof, der (i 18. aarh.'s kvindedragt)

20 anbragtes paa hoften for at fremhæve
figurens linier, (især i flt). ChrBorup.PM.
337. *Vil Herren ikke tømme sine Lom-
mer?

I
De strutter ud, som Pocher paa

min Moer, | Naar hun i gamle Dage var
til ^taås. Oehl.X. 59. *(et skørt) af Fiske-
been og Pocher stivt. Blich.(1920).V.151.
AnnaBloch.Fra en anden Tid.(1930).85.

pochere, v. [pco'Je'ra, ogs. po-] -ede.

(fra fr. pocher, til poche (se Pochej; kog.)

30 koge et æg uden skal, saaledes at hviden

I

stivner og som et hylster omgiver den bløde

I
blomme; næsten kun i forb. pocherede
æg, forlorne (l.i), slørede æg. ISuhr.Koge-
bog. (1 909).184. BerlTid. ^'hl935. Sønd. 21.
sp.3.

Pod-, i ssgr. se Pode-.
Podagra, en ell. (sj.) et (Tode.Overs.

af Cadogan: Gigt.(1796).22). ['po-'dagrB] ("f

Podagei. Moth.P114. Apot.(1791).390. fPo-
40 dal. Moth.PlU. jf.VSO. f Podangel. vAph.

(1759)). {ænyd. podagra (BThott.Seneca.
(1658).II.47.'lII.101ofl.), podager, poda-
gel(l), pudagel, podangel, podal, ^Wa.poda-
gei (Michael.171), pudagel (En middelald,
da.Lægebog.(1927).52), <t/.podagra fww^. po-
dagei, podager, podage(r)nj; af gr. pod-
agra, egl. „fod-angel" (af pviSy fod (se Yod),
og ågra, fangst); især med) gigt i fød-
derne, spec. stortaaen ; fodgigt. Holb.Mel.

50 1.1. Jeg fik i den strenge Vinterkuld et
Anfald af Podagra. Oehl.Er.IV.62. »over-
dreven Nydelse bevislig en Rod er

|
Til

Podagra og Gigt. Drachm.D. 99. Panum.
619. Feilb.

||
(sj.) om sygdomme af lign.

art hos dyr. Som andre Sygdomme (hos
jagtfalke) kan jeg blot nævne hovne Been,
Podagra (rødagtige Smaaknuder paa Be-
nene). PVJac.F. 324. jf.: *Den (hest) er
fuld af Muk og Horse-podagra. /SoH.

60 Poet.74.
II

talem. f Podal og gode Dage
boe gierne sammen. T/SO. jf. Mau.9890.
Til Podagra er Bakkus Fader, Venus Mo-
der, Vrede Amme eller Fostermoder. sws^.

11.390. Moth.P114. poda^risk, adj.

[po'da'gris^] (sj. podagraisk. Eiv.(1914).IV.

131). {ænyd. d. s. (og podagelsk^, ty. poda-

68*
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grisch; a/" ^r. podagrikos; til Fodagra; jf.
r*odagrist,podagristisk; nu l.br.) som lider

af ell. stammer fra, hører til podagra.
LTid.1737.812. en gierrig, podagrisk . .

gammel Nslt. Skuesp.Xl.l36. Midler, som
pleie at bruges i podagriske Tilfælde. Gylb.

IV.10. Meyer. JPodagrist, en. [poda-
iQvisd] (i Podagraist. Funke.(1801).II.646).
ftt.-er, (fy. podagrist; med.) person, som
lider af podagra. LTid.1738.48. Hist
fremslæber sig en tung Podagrist. Bagges.
L.I.358. CBtrnh.1.19. Meyer, poda^ri-
stisk, adj. [poda'grisdisy] (j/*. podagrisk;
især med.) adj. til Podagra og Podagrist.
JBaden.FrO. Brandes.V.479. den gamle
podagristiske Minister. Leop.LR.19.

I. Pode, en. ['po'Qa] flt-r. {ænyd.d.s.
(bet.1-2); fra mnf. pote (potte, pate) (bet.

1), jf. slesv.-holstensk paat (bet. 1-2^; vistnok

besl. m. (øst)sv. dial. påt, dreng (egl.: lille

kæp), no. dial. pot, færøisk puttur, lille kæp
olgn.; i bet. 2 vistnok dannet til II. pode 2)

1) (//". II. pode 1; undertiden vanskeligt at

skelne fra bet. 2; nu kun dial.) ung plante
ell. ungt skud (VSO.); aflægger; stik-
ling, en nye Qvist, ny Udskud eller Pode
paa Viinstokke, som nys er udsprungen.
Gram.Nucleus.832. *Du gravede Beedet til

spædeste Poder,
| Og satte dem der. Prahl.

(LTid.1758.119). Pode . . som bøyes ned
i Jorden (o: aflægger). vAph.(176é). *man-
gen Abildgaard,

| Med ædle Træer og Po-
der smykket stsi3ieT.Blich.(1920).XIX.159.
Feilb.

II
billedl. ell. i sammenligninger. Min

syster, o bruud! du er en tillukt have . .

Dine poder (1871: Væxterj ere, som en
lysthave med granate-æble, med koste-
lige irngt HøJ8.4.13(Chr.VI). *Den yndig-
ste Rose er funden,

| Blant stiveste Torne
oprunden,

| Vor Jesus, den deyligste Pode,
|

Blant syndige Mennisker ^rode. Brors.lO.
2) (gart; nu næppe br.) kvist med knopper
(„øjne"), som skæres af moderplanten og ind-
sættes („podes") paa en anden plante; pode-
kvist; ympe; ædelris. Moth.Plld. Den
Stamme, udi hvilken man vil pode, maa
tilforn afsaves . . et Qvarteer fra Jorden,
paa det at Poden eller Qvisten raaae desto
bedre faae sin Næring fra Roden. HaveD.
(1762).lll. Bjerregaard.Anviisning til Træ-
avl.(1828).22.

|| i sammenligning ell. billedl.

(undertiden m. overgang til bet.^). *Saa er'

vi da Guds Poder
| I Jesu planted' ind.

Kingo.70. (landboreformerne) ere ikke en-
kelte Blus af Enthusiasme . . ikke konsti-
ge Poder paa svage, upassende Stammer.
Olufs.NyOec.r. 157. 3) {overf. anv. af bet.

l(-2) (sml I. Plante 2); jf. ogs. sv. dial påt,
no. dial. pjott, lille dreng, samt Askepot; nu
især spøg., undertiden lidt iron. ell. nedsæt;
jf.: „Talespr. . . et Slags Kjæleord.^jCemn.)
barn (især: dreng). *to smaae og unge
Poder,

I
Som man end paa Arme bær.

Tychon.Vers.128. *(en) Herregaard, hvor
en Papa

|
Til tre ret vakkre velopdragne

Poder
I

Af Evakiønnet boer. ^a^^es.^ 7.

1.306. Resultatet af Forliget er en lille

Pode til næste Kar. Drachm.VT.268. det
(var) for Forældrene . . Hovedsagen at se
deres Poder paa Scenen. Roos.HK.96. en
haabefuld pode (ofte iron., nedsæt.: „en
sød plante"). Han har allerede tre haabe-
fulde Foåer.VSO. D&H.

II. pode, V. ['po'Qa] -ede. vbs. -ning (s. d.)

ell t -else (Rostgaard.Lex.P68c. jf. Indpo-
10 delse w. indpodej. {ænyd.d.s.(bet.2), (øst)sv.

dial. pata, pata (bet 2); fra mnt. poten, paten,
plante, jf. slesv.-holstensk paten (bet.1-2); bet
1 muligvis egl. sa. ord som sv. påta, no. dial,

isl pota, stikke, rode (i jorden med en kæp)
m. m., jf. putte og I. Pode 1 ; i bet 2 mulig-
vis (paavirket) af lat. putare (ital potare^,
beskære (se VBrøndalSubstrater.(1917).173.
jf.ympe)) t) (foræld. ell. dial. (jy.)) plante
(skud af (pile)træer olgn., saa de fæster rod);

20 ogs. : med en stang olgn. støde jorden fast

om et træ ell. en pæl (Feilb.). vAph.(1764).
Pilegreene etc, som kan podes (o: stikkes

i jorden og fæste rod). sa.Nath.V1.300. Feilb.

jf.: det „at pode" er (i Thy) almindelig
Betegnelse for almindeligt Havearbejde.
AarbThisted.1928.437. 2) (jf. indplante 1.8,

indpode 1, II. proppe, ympe; gart) for-
ædle en vild (ell. mindre værdifuld) plante
ved et skud af en (dermed beslægtet) ædel

30 (ell. værdifuldere) plante; spec. (mods. af-

suge 2, kopulere 1, (in)okulere 1): an-
bringe en kvist med knopper (en „pode",
et ædelris) i barken ell. i en vedspalte
paa en (vild) grundstamme. Moth.P114.
HaveD.(1762).110. *han (o: bonden)

\
Po-

der og beklipper Ranker. PaZM.F2.5i4.
||

m. træet som obj. en Pode-Mester som po-
der unge Træer. LTid.l728.566. pode (ind-

pode) Blommetræer med Abrikoser. FSO.
40 JVJens.ni.94. Feilb. billedl: *Harsi[å un-

der hvide Haar | Sad sønneløs i Kvide.
|

Han satte Ragnilds Søn paa Knæ,
|
Gav

ham sit Navn tillige,
| Saa poded han sit

Stammetræ,
|
Og trøstede sit Rige. Grundtv.

PS.IV.78.
II
m. podekvisten som obj. *Hans

Viintræ vil ved Tyngden briste; | Han
binder det til Poplen hen, | Og skiærer
bort de vilde Qviste,

| Og poder bedre
strax igien (Oehl.XIX.80: ymper bedre

50 ind igien;. Oehl(1844).XIV.48. billedl ell

i sammenligning: *(i Minerva) Musæ sig

med Marte maa foreene, |
Som paa et

Træ, hvor man seer poodet to slags Grene.
Holb.NP.A4r. *Som Qvisten podes ind i

unge Træer, | Saa i min Søn vil tidlig

jeg indprente
|
Ethvert Princip, jeg selv

for godt erkjendte. PaZM.J7.5i. 3) (jf.

indplante 3, indpode 2, indproppe 2, ind-

ympe, (in)okulere 2; med.) indføre bak-
dOterier (smitstof) i en organisme ell. en
næringsvædske; tidligere især om inokula-

tion ell. vaccination mod kopper; nu spec. ved

difteritis olgn. sygdomme : tage slim fra pa-
tientens svælg og lade de deri værende bak-

terier gro i en næringsvædske. || m. person
som obj.: naar Børn skulle podes, eller naar
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man frygter, at de paa anden Maade ere
smittede af Koipperne. Phys Bibi. II. 143.

Feilb. Man plejer med et daarligt Udtryk
at sige, at man „poder" (rigtigere: poder
fra) Patienterne (d: difteripatienter). Vore

Sygd.II.75. \\ m. smitstoffet, vaccinen som
obj.: *Pod intet giftigt i saa ædle Stammer
(o: undlad inokulationen paa arveprinsen)!

Eto.(1914).I.266. Difteritisbakterien podes
ind i Dyr. Ai'nMøll.Sundhedsl. 738. || uden
obj.: Det sker ikke sjældent, at man efter

overstaaet Difteri kan pode mange Gange,
med korte Tidsmellemrum, uden at finde
Difteribaciller, og saa finder man dem en
skønne Bag. Folkeskolen. 1931.748. sp. 2. 4)
(kern.) til en opløsning af et krystal-
linsk stof sætte smaa mængder af stof-

fet i krystallisk form for derved at frem-
kalde en krystallisation. Ved Bestemmelse af

Størkningspunktet afkøles flydende Anis-
olie til 12 •^ og podes med lidt fast Anis-
olie. PharmDan.(1933).52.
Pode-, i ssgr. (nu dial. Pod-, jf. Feilb.

samt u. Podemand^. især (gart.) til II. pode 2.

-ben, et. (jf. -kniv; foræld.). Amberg. „Et
fladt Redskab af Been eller haardt Træ,
som Podemestere bruge til at udvide Split-

ten, hvori der podes, eller til at afskalle

Barken paa Træet." YSO. -bændsel, et.

klæbende bændsel, som vikles om podningsstedet

for at hindre udtørring. Gartner -Tidende.
1931.9. -gartner, en. (jf. -mester; l.br.)

gartner, der udfører podning. S&B. -gift,
en. [II.3] (jf. -smitte; med., foræld.) smitstof,

der indpodes i en organisme. FhysBibl.IX.
290. -glais, et. [II.3] (med.) reagensglas med
stivnet blodserum til dyrkning af difteribacil-

ler. VoreSygd.II.75. -gren, en. (nu næppe
br.)d.s.s. -kvist. vAph.(1759). YSO. -jord,
en. [II.3] (landbr., gart.) jord, indeholdende

(kvælstofassimilerenae)bakterier, hvorvedman
overfører disse til en mark, hvor de ikke fin-

des (i tilstrækkeligt antal). LandmB.III.94.
HavebrL.^II.33. -kasse, en. [II.3] (biol)

en (med glasvægge og skydedøre forsynet)

kasse, hvori der kan arbejdes sterilt med la-

vere organismer. IIavebrL.^11.343. -kløft,
en. (jf. -split samt u. Podning 2 ;

gart., nu
1. br.l d. s. s. -spalte. MO. D&E. -kniv,
en. (jf. -ben, -sav samt Okuler(e)knivj kniv,

der anvendes ved podning. HaveD.(1762).
111. HavebrL.^1.276.
Podeks, en. ['po'idægs] flt. -er. {fra

lat. podex; jf. Popo; spøg., nu gldgs.) sæde
(paa mennesker); bag(del); rumpe; ende.
*(hesten) støtte brun og blaa

!
Min . . Podex.

Sort.Poet.72. han sad i Rentekammeret
paa sin Podex, og skrev. PAHeib.Sk.I.194.
*(Homo) fordrer af sin Søn bestemt Be-
svaring

|
Af hvert et Punkt i Grammati-

kens Codex,
I
Og mangler Drengen Svar

— da vee hans Fodexl PalM.(1909).II.31.
KLars.GHF.1.227.
Pode-kvist, en. {ænyd. d. s.;jf. -gren,

-ris, -skud, -ten samt Okuler(e)-, Okulati-
onskvist; gart.) d. s. s. I. Pode 2. Moth.P

114. Gartneren skulde . . faae at vide,
hvorfra disse Æbler og Pærer vare komne
og da forskrive Podeqviste. IfC^wd.yjil.
241. HavebrL.H.279. billedl.: Grevinden
var en Podequist, en slet og ret Datter
af en Haandværker. Thornam.SC.41. (pu-
blikum) fordrer historiske Romaner, denne
vantrevne Podekvist, der henter al sin
Saft af vor Tid, og som af sine historiske

10 Celler hindres i at anvende den rigtig.

Hjortø. (Rimest.DF. 108). \\ (jf. I. Pode 1,

IL pode 1 ; sj.) om stikling olan. vAph.Nath.
VI.300. -lim, en. (foræld.) om (en art)

podevoks. Magazin for Næringsstanden. IV.
(1799).57. t -mand, en. [II.(l-)2] (ænyd.
d. 8.) d. 8. 8. -mester. Reenb.1.276. vAph.
(1759). *Med mange unge Træer Pod-
manden Haven pryder. LTid.l728.617\
-mester, en. [Il.(l-)2] {ænyd. d. s.; jf.

20 -gartner, -mand samt Poder; nu 1. br.) gart-
ner, der udfører podning ; ogs. (sml. II. pode 1

;

jy., jf. VISO. MDL. Feilb.) om gartner
ell. havemand i al alm. *En Pode-Mester
gaar og nysler i sin Have

|
Hånd snitter

Greene af med Kniv og Sax og Save;
|

Og hvorfor giør hånd det? Hånd elsker
Træet op;

|
Desbedre trives det paa Stam-

me, Bul og Top. AlbThura.150Moralske Be-
tenkninger.(1728).8. Fleischer.HB.290. Præ-

30 sten havde sat Niels til at grave et Stykke
ude i Haugen . . Præsten bruger Mund
paa ham; han svarer studs, at han ikke
er stædt for Foåemester.Blich.(1920).XIV.
164. DSt.1932.109. -naal, en. [II.3] (med.)
naal, hvormed man udfører podning ved dif-

teritis. Folkeskolen.l931.748.sp.2(se u. Pod-
ning S), -pind, en. [II.3] (jf. -naal ; med.)
pind, hvormed man udfører podning ved dif-

teritis. Folkeskolen.l931.748.sp.2. Poder,
40 en. fit. -e. (nu især dial.) til II. pode (l-)2:

d. s. s. Podemester. JFriis.108. vAph.(1759).
riSO.(„Brugeligt i Jylland«). Feilb. jf.:
en Kone, som arbejder stadigt i Haven,
kaldes (i Thy) en „Poderske", uden at

hun altsaa behøver at have det fjerneste
Begreb om Planteforædling. J.ar6T/iis<erf.

1928.437.
II

billedl. *Fædres Fader, |
Mød-

res Moder,
|
Aanders Mader,

|
Himles Po-

der ..
|
Guders Gud. Grundtv. SS. V.440.

50 Pode-ris9 et. {mnt. pote-, pateris
;
gart.,

nu næppe br.) podekvist; ædelris. Have-Ti-
dende.1837.76. -saar, et. [II.3] (jf. Oku-
lationssaarj spec. (med., foræld.) om saar,

der fremkommer ved koppepodning. Phys
Bibl.XXIII.240. -salve, en. (jf. -limj
om (hvad der anvendes som) podevoks. VSO.
En ældgammel Podesalve bestaar i fedt
Ler, sammenæltet med Kogødning og lidt

KohsLSur.HavebrL.^ 11.236. -sav, en. (jf.
60 -kniv^ sav, der anvendes ved podning. Ha-

veD.(1762).lll. Amberg. -skole, en. [Li,

II.i] (jf. Planteskole samt jy. i)odehave.
Feilb.; foræld.) planteskole, hvortil de unge
planter flyttes, naar de har staaet 2-3 aar
i frøskolen. Funke. (1801). 11.23. -sknd,
et. (nu næppe br.) d. s. s. -kvist. LTid.1746.
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150. -simitte, en. [II.8] (jf.-gift; med.,

foræld.) smitte, som tilføres legemet ved ind-

podning (af kopper). PhysBihl.lX.287.
-spalte, en. (jf. -kløft, -split, Spaltpod-

ning samt u. Podning 2) spalte i en rod,

gren ell. stamme, hvori podekvisten anbrin-

ges. D&H. -split, en. (nu næppe br.)

d. s. VSO. D&H. -stamme, en. (ænyd.

d. s.; nu 1. br.) stamme, hvori man po-

der; grundstamme (1); underlag. Moth.Pllé.
VSO. D&H. -sted, et. 1) (j/.Okulations-

sted^ det sted paa en gren, rod ell. stamme,
hvor en podning er udført, ell. hvor pode-

kvisten skal indsættes. CMatthies.DF.11.116.

2) (med.) til II. pode 8: sted paa legemet,

hvor podning mod kopper olgn. er foretaget.

PhysBibl.XVII.10. -tid, en. (jf. Okula-
tionstid^ den tid, hvor podning bør udføres.

Moth.P115. VSO. D&H. -træ, et. (1. br.)

træ, som er podet ell. bestemt til podning.
Rostgaard.Lex.P68c. VSO. D&H. -voks,
et. (jf. -lim, -salve^ voks, blandet med ter-

pentin, talg, olie olgn., der lægges som et

beskyttende lag paa podestedet. Moth.P115.
Gartner-Tidende.l929.5é2. jf.: Som Pode-
voks kan til Nød anvendes en godt æl-
tet Dejg af Ler og Kogødning, iblandet
lidt Fæhaar. LandmB.III.193.

GJ Podium, et. ['po-'diom] (1. br. Podie.

JVJens.S0.113). best. f. podiet; flt. podier.

(fra lat. podium, af gr. podion, afl. af pus
(se Fodj) egl. om den lave og brede forhøj-
ning rundt om scenen paa et græsk
amfiteater ell. en romersk cirkus, hvor
de fornemste siddepladser fandtes; m. h. t.

forhold i nyere tid dels om den forreste
del af en seene (foran fortæppet) (Meyer.^),

dels (og især) om den forhøjning i en kon-
certsal olgn., hvor de optrædende staar
ell. sidder; undertiden ogs. om forhøjning
til andet brug, fx. til stade for (en malers
ell. billedhuggers) model (JVJens.S0.113),
til opstilling af skulptur olgn. *Habetl fra

Podiet (o: i Circus i Rom) klang og fra

Populariet hsihetl Holst.IL156. (i et) Con-
certlokale stod altid paa Podiet en Buste
af Beethoven. RBergh.(Tilsk.l921.L221).
Podning;, en. ['po(09nei|] flt. -er. vbs.

til II. pode. 1) (jf. I. Pode 1; nu kun dial.

(jy-)) iii II. pode 1. Podningens Held (be-

ror) paa Podeqvistens Villighed at frem-
bringe Rødder. vAph.Nath. VI.300. \\ konkr.,

om plantning (af piletræer), plantet hegn.
den tunge Sandvei med høie Podninger
paa begge Sider af Veien. [WLVaupell].
Soldaterliv. (1851). 36. Feilb. 2) (gart.) til

II. pode 2. Fleischer.HB.290. Podning er
tvende Slags, Podning i Kløft og Podning
i Bark (jf. Barkpodningj. Olufs.Landoecon.
854. Gartner-Tidende.1929.542.

\\ (jf. bet. 1
slutn. samt I. Pode 2, Indpodning 2) konkr.,
om træ ell. plante, der er forædlet ved pod-
ning. Fleischer.HB.301. (træerne) skal alle
være Podninger fra det gamle Kindstrup-
træ. SvendbAmt.1926.195. 3) (jf. Beskyt-
telses-, Hudpodning; med.) til II. pode 3.

VoreSygd.II.75. Difteribacilleme paavises
ved den saakaldte Podning fra Svælget .

.

med en Podepind eller Podenaal, med Vat
ude paa Enden. Folkeskolen.l931.748.8p. 2.
4) (kern.) til II. pode 4. SMJørg. Organisk
Kemi.''(1906 ).283. ved Omrøring med Ter-
mometret, eventuelt ved Podning, bringer
(man) Stoffet til at krystallisere. P/iarm
Dan. (1933). 631. Podningj^s-bastard,

10 en. [2] (bot.; nu 1. br.) d. s. s. Kimære 3.

Warm.Bot.683. WJohannsen.A.143.157.
Poem, et. [po'e-*m] (tidligere ogs. m. lat.

form Poema^. flt. -er ell. f -ata (JBaden.FrO.
Meyer.), (ty. poem, fr. poéme; af lat. poe-
ma, fra gr. poiéma, værk, arbejde, digt; jf.
Poesi; æstet., 1. br., nu vist især spøg. ell.

iron.) digt (1.1); især: større (lyrisk ell.

episk) digt. en ziirlig Oration kand be-
væge og fornøye ligesaa meget som et

7X) PoémsL.Holb.Ep.V.46. størst Berømmelse
har (Lucoppidan) indlagt sig ved sit Poem,
kaldet Tobaks Berømmelse.NMPet.IV.417.
NMøll.VLitt.III.843. Digtets Indhold gik
i den Grad over Drengenes Hoveder, at

kun de allerfærreste naaede at læse det
lange Poem igennem. KBokkenh.U.118.
Poesi, en. [poe'si-', poa'si-'] flt. -er (se

bet. 2). (ty. poesie, fr. poésie; fra lat. poe-
sis, af gr. poiesis, vbs. til poiein, frem-

30 bringe, skabe, gøre osv.; jf. Poem, Poeteri;
især CP)

1) det at digte; digtekunst; digtning
(l.(i-)2); tidligere vist kun om kunsten at (ell.

evnen til at) forme korrekte og velklingende

vers, i nyere tid ogsaa om digtning paa pro-
sa og med særlig vægt paa fantasiens kraft,

følelsens dybde osv.; ogs. (jf. bet. 2) kolL, især
om digtning frembragt i en bestemt periode,

inden for et bestemt omraade ell. tilhørende

40 en bestemt genre osv. (Marot) ansees som
Fader af den Franske muntre Poesie, lige-

som Malherbe, efter ham, til den alvorlige.

Reenb.I.212. (jeg kunde aldrig) have op-
ofret mig til Poesien, dersom jeg havde
troet den et blot TiåsfoTånv. Ew.(1914).
III.249. *I ret fornuftig Poesie |

Bør al-

drig spores Phantasie.
|
Hvad Diævlen

rager Phantasien
|
Den mindste Smule

Poesien? OeR/S^B". 4^. Løgn er den Poe-
50 sie, som ei kommer af Livet. PMøll.ES.

III.308. Kun Erfaringen kan lære en, at

Bønder og Bødler undertiden læser Poesi
op med større Ægthed end Grever og
Skuespillere 1 Buchh. UH.88. beskrivende,
deskriptiv, dramatisk (Heib.Pros.III.45),
elegisk (SamfundetsReform.(1853).4), episk
(Heib.Pros.in.29), idyllisk, lyrisk (osv.)

poesi, se beskrive ^3 slutn.) osv. den høj-
ere poesi, se II. høj 8.i. || i forb. i poesi,

60 spec. (nu næppe br.) : paa vers. Kirkens
Loft er zirlig malet, og derpaa findes
efterskrevne Mænds Navne, med en der-
ved føiet Opskrift i Foesi. Thurah. B. 116.

jf: (Troels) er et u-lyksaligt og u-rimeligt
Navn udi Poesien; thi der er ikke et eeni-

ste Dansk Ord, som rimer sig til Troels.
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Holb.Bars.y.4.
\\

poesi er gudernes tunge-
maal, se Gud «i>.^8.930ff..

2) (nu næsten hun i flt., jf. VSO.) om den
enkelte digteriske frembringelse; digter-
værk; digtning (1.3); digt; tidligere un-
dertiden spec. om teksten til en kantate, libret-

toen til en opera olgn. Langebek.Breve.2.
Poesien (til klagesangene) er forfærdiget
af Cand. Theol. Johannes Ewald; og Mu-
siken er componeret af Herr Capellmester
Scheihe. Eiv.(19U).YIA45. \\ i ilt. smst.IIl.

243. Enhver, som (kender) de Poesier,
jeg har skrevet, vil let deraf see, at den
episke og dramatiske Retning hos mig er
fremherskende. Hauch.Lyr.iii. han (havde)
i Møllers Maanedsskrift læst de Poesier,
som jeg havde undertegnet med mit nom
de guerre: Mark Cole. Drachm.D.^ xv.
Oehlenschlågers historiske Poesier. Vilh
And.A0.ILl95.

3) poetisk sans; digterisk følelse ell.

fantasi; bevæget (romantisk) følelses-
liv; m.h.t.ting: væsen, egenskaber osv.,

som opvækker poetiske følelser, frem-
kalder stemning, har et romantisk
j^ræg olgn.; ogs.om et digterværks poetiske

indhold, digteriske værd osv. der var Poe-
sie skiult (i mine drømme). Ew.(1914).III.
241. *Den travle Tid var Dig (o: Køben-
havn) ilet forbi —

|
Du maa med i Lø-

bet,
I
om ogsaa lidt gammeldags Poesi

|

gaar mQd.iK\Qbet\Kaalund.320. Versene
flyder glat, og Poesi har han, men den
gør sig hQåst \\]å^\uk.NMøll.yLitt.L599.
Stationsforstanderen talte jo selv før om
det pulserende Liv og om Menneskestrøm-
men. Er det da ikke Poesien ved Tra-
fikken, Stationsforstanderen vil pege paa
med de Ord? Buchh.UH.50.

\\ jf. Livspoesi:
Adam Oehlenschlåger. Et Livs Foesi.Vilh
And.(bogtitel. 1899-1900). Studehandel og
Vandrelyst blev hans Livs Foesi. FrFoul-
sen.VN.13.
Poesi-, i ssgr. [poe'si-, poa'si-] spec. til

Poesi 3, i GJ ssgr. som poesi-fattig, -forladt
(Schand.F.139. j/. I. forlade 1.2 slutn.), -fuld,

-fyldt, -mættet, -rig (Brandes.III.389) olgn.

-albam, et. poesibog (med skrevne vers

olgn.). -bog^, en. [1-2] bog, der indeholder,
eller hvori man skriver, digte; spec. om en art

stambøger, hvori man faar venner og bekendte
til at skrive deres navn samt et lille vers, et

citat, et ordsprog olgn. Hun læste . . i sin
gamle Poesibog de Vers, hun . . havde
skrevet bI. Bang.SE.192. BGandrup.MH.
66. CP -los, adj. blottet for poesi (3); upoe-
tisk; „prosaisk". (Fritz Reuter) havde Lune,
men var altfor bred og tung, poesieløs.
HCAnd.Breve.II.?04. et saa poesiløst For-
hold som Malles og Klisters var baade
utaaleligt og syndigt. Goldschm.YlI.186.
Poet, en. [po'e-'éi] Høysg.AQ.186. gen.

-s ell. t -es ('en Poetis Pen. Cit.1747.(Hol-
bergAarbog.1920.228)). flt. -er. (ænyd. poe-
t(e), %. poet; af lat. poeta, fra gr. poietes,
til poiein, se Poesi; jf. poetisk) 1) (nu of-

test spøg. ell. arkais., jf. : „Det bruges helst
i daglig Tale.** PEMuli^352) digter (1).

naar jeg seer een i en gammel sort Kiole
med et Hierte paa Albuen, saa er jeg hart
ad vis paa, at det er en Poet. Holo.Tyb.
1.3. *Hvi skriver nu en sand Poet?

|
Af

Iver for Humanitet,
| For vor Moral at

understøtte,
|

I Korthed: For at giøre
Nytte. Oehl.SH.43. »Tidt ønsker man sig

10 en Poet,
| Og finder kun en Versemager.

sa.L.II.161. denne halvgale Poet (o: HC
And.). Hrz.Breve.23. trods Mishandlinger-
ne træder (Jesaja) tydelig frem: en ild-

fuld Personlighed, en storladen og mang-
foldig Foet. NMøll.VLitt.I.230.\\ poeten
i Aabenraa, efter Holb.Tyb.l.4(se nær-
mere Werl.Holb.^261f.) brugt (spøg.) om
lejlighedsdigter ell. ubetydelig, dilettantisk dig-
ter i al alm. Poeten i Aabenraa, titel paa

20 (utrykt) vaudeville af ALArnesen , opført
paa Det kgl. Teater 1829. en Tegner med
samme Kunstnerrang som Poeten i Asl-

henTfiSi.KMads.PP.17. jf.: *Aabenraa Poe-
ter. PFaber.VV. 125.

II
kronet poet, (jf.

u. Poetinde og IL krone l.i; nu næppe br.)

digter, der har modtaget officiel anerkendelse;
poeta laureatus. jeg tør vove at giøre Vers
i Kapp med den beste hornet eller kro-
ned Poet. Holb.Usynl.II.6. Leth.(1800).

||

30 jf. Profet: de 4 store og de 12 smaa
poeter, (spøg.) om de poetisk begavede rus-
ser fra 1828. HCAnd.SS.1.82. VilhAnd.
Litt.III.554.

II
talem. poeter fødes, se

IL føde 8.4 slutn. jf. u. Profet: det gaar
med Monsieur som Ordsproget lyder: En
Poet er aldrig agtet udi sit Fæderneland.
Holb.Jean.y.l. 2) (jf. L Profet 5; dagl.,

spøg.) (nat)potte. Festskr.YilhThoms.285.
KBokkenh.U.31. Poet-, i ssgr. (1. br.)

40 af Poet 1 (jf. Poete-J; i mere tilfældige
ssgr. (jf. Poetskah), fx.: (Heine) havde jo
den uridderlige Poetvane at hævne sig
ved Spotterier, hvor han blev afvist. Bran-
des.Vl.451, t Poete-, i ssgr. (jf. ssgr.

m. Digte(r)- og lign. forb. u. poetisk 1) til

Poet 1; fx.: *min Poete-Aare
| Den

flød. LTid. 1751. 284. *Poete - Griller.
Beenb.II.107. Belønningen (skal) bestaae
udi den Ære at bekomme Po ét e-Krandt-

50 zen. LTid.1736.188. »poete kunst.-Sor^
(SamWanskeVers.^Llll). *poéte-sprok.
sa.(smstl24). Poeteri, et. [poe(-')<?8'ri']

{ænyd. d. s.; fra ty. f poeterei, holl. poete-
rij, oldfr. poet(e)rie, jf. eng. poetry; nu
næppe or.) poesi (1); digtekunst; digt-
ning. Sort.Poet.27. Poéterie eller Verse-
Kunst Holb.Ep.IV.397. Leth.(1800).

\\
(sj.)

nedsæt: digter i (1). hvor alvorligt (HC
And.) mente det med sin Bejlen (frem-

60 gaar) af hans Beslutning om at opgive
den Kunst, der var ham det Højeste af
Alt: hvad skulde Poeteriet føre ti\?HSchwa-
nenfl.A.45. Poetik, en. [poe'ti^] flt. -ker.

(^y.poetik.yr.poétique; fra lat. (ars) poe-
tica, gr. (he) poiétike (téchné), se poetisk;
æstet.) læren om, reglerne for digte-
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kunsten; ogs. om en vis opfattelse af digt-

ningens væsen, digterens kald og stilling osv.

JBaden.GramMr. (Mme de Sta'éVs) Poe-
tik har følgende Løsen: Ingen Mytho-
logi, ingen Allegori, intet phantastisk eller

overnaturligt Feeri, nei, hvad der bør raade
i Poesien er den rene Natur. Brandes.E.
167. Poesien. En Fremstilling af Poe-
tikken paa psykologisk Grundlag. ClWil-
kens.(bogtiteL1893). jf.: Riimbrevenes Æm-
ne, eller Lunets Poetik. Bagges. V.M8.

\\

lærebog i digtekunst, den saakaldte ældre
Edda — Snorre Sturlesons Poetik er den
yngre. VilhAnd. (IslSagaer. III. 7). Poet-
inde, en. flt. -r. (ænyd. d. s., ty. poetin;
nu kun spøg. ell. arkais. (1. hr.)) digterinde.

Jeg er vis paa, at om Herren vilde giøre
Vers, hånd stack ud alle de Poeter og
Poetinder, som er i Byen. Holb.Tyb.IL2.
VilhAnd.S.198. Wjf.Voet sp.l086'^: Keyser-
lig kronet Poetinde. XTid.i760.i97.
poetisere, v. [poeti'se-'ra] -ede. {ænyd.
a. s.; fra /V. poetiser, mZa^.poetizare; æstet.)

digte; skrive vers; ogs. (og især): give
en fri, digterisk, idealiseret frem-
stilling af noget; i videre anv.: udbryde i

poetiske, højstemte trendinger, udtrykke sig

poetisk, henfalde i poetiske stemninger osv.

hvor en Achilles er at Poeticere over, er
ingen Konst at være Ilom.eius.Eolb.LSk.
1.5. der havde jeg (et) Eventyr, som jeg
poetiseret har fortalt i min Novelle Lykke-
ridderen. OehhEr.11.212. Man har Lov til

at sige. Vejret er godt, og man har Lov
til at sige. Vejret er daarligt . . Men der-
udover skal man aldeles ikke poetisere.
Buchh.SP.46.
poetisk, adj.[^o^e'd\sg] Eøysg.AG.202.

intk. og adv. d. s. ell. (sj.) -t ([MFibiger.]
ClaraRaphael. (1851 ). 6. Rosenb. III. 528).
{ænyd. d. s., ty. poetisch, /*r. poétique; af
lat. poeticus, gr. poiétikos, ajl. af poiein,
se Poesi; især CO ell. (i bet. 1) æstet.)

1) som adj. til Poet ell. Poesi; navnlig
(om litterær fremstilling olgn.): forfattet
paa vers, i digterisk stil, ell. udsprun-
get af, vidnende om digterisk inspi-
ration, fantasi olgn.; om begavelse, an-
læg osv.: som er i stand til at modtage
og give udtrak for digterisk inspi-
ration osv.; digterisk. *eders (o: muser-
nes) Hielp jeg kun begiærer denne gang,

|

At bringe dette Slag i ret Poetisk Sang.
Holb. Paars. 184. jeg byggede Kasteller
i Luften. Men jeg er vis paa, at disse
Udsvævelser tillige vare de første poe-
tiske Arbeider, jeg giorde Udkast til. Ew.
(1914).III.239. tuske en prosaisk Sand-
hed bort, for en poetisk Skiønhed. Oehl.
PSkr.I.xx. den langt overveiende Masse
af poetiske Produktioner (i slutn. af 18.
aarh. er) en Mængde Viser, Oder, Elegier
. . komiske Fortællinger paa Vers, Epos-
ser, Noveller og Dramer. ClPet.0.123. hans
poetiske sans (var) fint skolet. Plesner.

Sneedorff.(1930).153. \\ (jf. II. paa 7.2; ar-

kais., spøg.:) Jeg pikkede; en Sølvstemme— som det hedder paa sin Poetisk —
klingede: „Kom må\'*Blich.(1920).XII.145.
VilhAnd. PMil.II.52.

||
poetisk aare, se

I. Aare 1.2. poetisk frihed eJ/. licens
(Meyer.), (jf. digterisk frihed u. digterisk;
en digters afvigelse fra den normale sprog-

form, fra versskemaet ell. fra det i historien

ell. virkeligheden givne. vAph.(l 759). Roos.
ip (Holb. Comedierne.L(1923). 594). f poe-

tisk gejst, digterisk evne ell. inspiration.

Hvad! er det hans eget Hiernes Foster I

Det maa jeg bekiende. Han har en ret
Poetisk (jeist.Holb.Vsynl.il.6. vAph.(1759).
Mine Dommere . . fandt mange Spor af
poetisk Genie forstrøede i mit Drama.
Ew.(1914).IIL246. poetisk indfald, se

Indfald 7. den poetiske litteratur,
skønlitteraturen (især paa vers). Nyerup

20 Rahb.LFort.l. Udtrykket skjøn Litteratur
bruges . . især om de saakaldte skjønne
Videnskaber eller den poetiske Littera-
tur. Hei&.Pros.JZI.^. smst.44. PMøll.ES.II.
56. poetisk prosa, se Prosa, poetisk
skrift, den heele Jobs bog (er) eet poe-
tiske Skrift. PoulPed.F.2. Høysg.AG.202.
især i bogtitler, fx.: Mindre poetiske Slsiil-

ter. Holb. (bogtitel.1746). Poetiske Skrifter.

Oehl.(bogtitel.l805).

30 2) (jf. Poesi S) i videre anv.: som er ell.

egner sig til at blive skildret, fremstillet i

digtning; især: præget af digterisk fø-
lelse og fantasi; fuld af poesi (3); om
person ogs.: som sværmer for, giver sig me-
get af med (at læse ell. skrive) poesi; under-
tiden (lidt nedsæt.): lyrisk; romantisk.
*hver paa Decket laa og vreed sig som
en Orm,

| Der blev et Himmel-Vejr og
en Poetisk stovm. Holb.Paars. 16 (efter lat.

40 tempestas poetica, se fodnote smst.). *det
Billed er godt malt. | Det kalder jeg et

Maleril Poetiskl Oehl.C.198. *Riddertiden— akl den var poetisk; | Vor Tid er i

det Høieste æsthetisk. PalMJV.3. Det er
meget mere poetisk at tænke sig en saa-
dan Rigdoms Komme end at opleve den.
Goldschm.VIIL12. Poetiske unge Damer,
der ynder at gaa i hvide Mollskjoler og
samle Markblomster i Engen, klæder det

50 nydeligt at spille Ring mellem Rosenbu-
skene. ÆGa6Z.TT.i8^.
poetisk-vis, adv. [1] (si.) paa poetisk

maade; digterisk. *Her nødig er at jeg
om Dødens Broder t^ler,

|
Hans Boelig

og Person Poetisk-viis SifmsL\er.Holb.Paars.

254.
Poet-skab, et. [1] (nu næppe br.) dig-

teri. Jeg har dog i det ringeste talt med
en Poet, og lærdt den Part af Poetskabet

60 at give en god Ven et par Ørefigen i en
Hast. Holb.Tyb.III.8.
L Pog, en. [på-'q; ogs. po'q] (tidligere

ogs. (især i bet. 1-2) skrevet Paag. Moth.
P14. LTid.1726.326. Rask.Udv.1.55. VSO.
MO. MDL.). ilt. -e. {ænyd. pog, paag (som
skaansk:SørenPoulsen Gotlænder.ProsodiaDa-
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nica.(1671).130) samt (i bet 2) (grise)pag,

8v. påk (bet. 1, dial. ogs. i bet. S), sv. dial.

påg, pok (bet. S), no. dial. paak, piaak (bet.

1), jf. ænyd. (laant fra nt.) pok, puk, (m)nt.,

holl. pook, dolk, kniv olgn.; bet. 8 kan (navn-
lig i den sp.1090^ nævnte dial. bet.) bero paa
en bet.-udvikling af tilsvarende art som ved
Bengel, Dreng, Knippel, Prygl osv., dels

høre sammen m. de u. I. Puge nævnte ord)

1) (dial.) (stor, tyk) kæp; stok; stav.
Moth.Pllé. (han) slog ham med en Pog
for Panden, saa han reiste sig aldrig meer.
Grundtv.Saxo.IIl.92. VSO.VJPO. MDL.400
(sydsjæll.).414(jy.). Feilb. han havde slaaet
ham ihjel med en tung Granpog, som
han havde rykket op med Rodel Htdda
Lutk.L.ILSl.

2) (foræld.) gærde; hegn; ogs.: inde-
lukke; fold (II); spec: svinesti. Moth.Pld.
Rostgaard.Lex.P15b. jf skovnavnet Svine-
paven (ved Gisselfeldt). Da. Skovforenings
Tidsskr.1925.17.

3) (uden for dial. nu især gldgs. ell. arkais.)

(lille) dreng (paa en 8-10 aar. Rostgaard.
Lex.P15b. OrdbS.(sjæll.}). Hercules . .

maatte taale, at Cupido, den lille Pog,
skulle spille Mester ofver Hsnn. Dumetius.
III.65a. *i glatte Skøite rask forfølger

j

En Pog en anden Pog paa frosne Bøl-
ger. Bagges.SV.93. *Pogen sælger til dem
grønne Kianse. PMøll.1 33. *nede gjen-
nem Alléen gaar

|
den fattige Pog med

sin Husbonds Faar. Kaalund.237. *Naar
hun (o: moderen) blot vil den (o: bogen)
vise

I
Sin Datter og sin Pog,

| Da bliver
rigt og prægtigt

|
Hvert Billed i vor Bog.

JKrohn.PeiersJuuU(1870).2. det ny Hold
Poge og Smaapiger skulde møde i Skolen
for første Gang. HUss.IH.24. || spec. (jf.
Skolepog, Pogeskole) om skoledreng. Sort.

Poet.39. hvor der tales om Latine Skoler,
da kaldes de unge Børn, som der ind-
kom. Peblinger eller F&SLge.LTid.l726.326.
*De danske Skoler trinatom Land |

Jeg
(o: Fr.IV) loved Bønders Poge. Grundtv.
PS.VL405. jf: *l Kappe og sorte Klæ-
der

I
Han (o: Morten Éørup) passer saa

flittig sin Bog,
|
Han over Grammatica

sveder — | Den fire og tyve Aars Pog.
Blich. (1920).XIV. 151. |T ofte m. mere ell.

mindre nedsæt, bet., spec. i sammenligninger
(ell. overf.) om en voksen (ung) mand, der
er aandeligt ell. legemligt uudviklet. „For-
agts-Navn til en Uden Dreng eller og til

en Fremvoxen, som endnu intet veed og
ingen Erfaring hsLT.''vAph.(1764). Wess.126.
*den første, bedste Pog,

|
Som giver ud

paa Prent sin Stile-Bog. Bagges.V.83. Dan-
ske Læsere ere . . vandte til at see . . mig
behandlet som en Pog eller Pesthuuslem.
Grundtv.LSk.3. NMøll.E.4. tale som en
pog, tale dumt, barnagtigt. LTid.1745.101.
Wil8t.0d.IV.v.32. JPJac.1.78. talem. (jf
Karl 8; nu næppe br.): Først Pog, si-
den Karl, siges til den Halvvoxne, som
vil lade, som han var noget. VSO.

\\
(dial.)

om stor, næsten voksen dreng ell. karl. MDL.
414. Feilb.

II. Pou:, en. se Poge. Poge, en ell.

(i bet. 2) et (OrdbS.;Fyn). (ogs. skrevet Paa-
ge. MÉL. jf. Thorsen. 165. Pog, se u. bet.

2-S). fit. -r. {no. dial. poka, puku, færøisk po-
kur, kopper, eng. poke, pose, ogs. om forsk,
sygelige hævelser, glholl. pook, materieansam-
Itng olgn.; vistnok besl.m. oldn.poM,pose, og

1 5 muligvis m. I. Puge, Pugge, I. Pog, Pokker)
1) vædskefyldt hævelse paa et dyrs ell.

menneskes legeme; vable; blegn. Moth.P117.
MDL.400.416(jy.). Levin.(G.). FDyrlund.
Uds.24. Thor8en.l65. 2) (jf.Fo^eajge) syg-
dom hos faaret, der ytrer sig t en poseagtig
hævelse under kæben. rog.Begtr.Fyen.1.216.
Schaldem. Krønnike-Li8esÆventyr.(1844). 73.

Feilb.
II
om faaresyqe (2) hos mennesker.

Brenderup.§37. Fleniløse.27. 3) hob; klyn-
20 ^e; spec. om bisværm, bierne sidder i en
pog. Moth.PllS. Paage. MDL.400 (jy.).

Poge. Feilb.

Poge-, iss^r. ['på-qa-; ogs. 'po'qa-] (dial,

ogs. Pog-, se u. -skole, -syge), til I. Pog 3

(jf. dog Pogesygej; fx., foruden de ndf. an-
førte: Poge-aar, -alder, -klasse, en. (skol.)

klasse i en pogeskole. Lov Nr. 61"^^Iti 1904.
§1. Jesp.MFon.^8. -1ærer(inde) , en.

(skol.) pogeskolelærer(inde). PKierkegaard.
30 VitalsKirkehist. 1.(1889). 303. Bomholt.MS.

58. -skole, en. (nu dial. Pog-. Rostgaard.
Lex.P70b. jf. Feilb.). {ænyd. pogeskole
(Huitfeldt.KongHansis Krønicke.(1599). 295
(m. h. t. forhold i Odense 1512)); vistnok om-
dannet af Pugeskole (s. d.) efter I. Pog 3
og først alm. noget ind i 19. aarh.) skole for
smaabørn; spec. (mods. Forskole 2; skol.) om
en for de yngste børn i en landkommune be-

regnet skole, som ikke udgør et fast led i di-

< o striktets skolevæsen, ell. hvis lærerkræfter ikke

er fast ansatte. Moth.P118. Oehl.Frederiks-
berg.(1817).33. En gammel Læremo'er, der
holdt „Pogeskole", som det kaldtes. Jff

C

And.ML. 10. JoakLars.F. II. 201. 264.448.
LovNr.l6?'Vd931.§33. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

hertil Pogeskole -lærer(inde) (jf. Pogelæ-
rerj. Ugeskr.f. den evangeliskeKirke.1.(1853).
132. Rigsdagst.A.1933l34.2871. || billedl. H
Schwanenfl.M.II.91. *Livet det er en Poge-

50 skole
I
og Døden den sidste Prøve. Buchh.

RD.64. -syge, en. fPaag-. MDL.). (dial.)

d.s.s.Foge 2. Bregend.I delyseNætter.(1920).
72. Kværnd. Flemløse.104.
Pogge, en. se Pugge. Pogge-hat,

-peber, se Pugge-hat, -peber.
Point, et ell. (jf. Pointe; nu næppe br.)

en (LTid.1738.308. Spillebog.(1786).21).
[po'æq] best. f. -et [-'æn'a^] flt. -s ell. (i bet.

2; I br.) d. s. (JBaden.FrO.) ell (jf. Pointe;
60 nu 1. br.) -er [-'æix'ar] (Schand.SB.245. Eel-
geKaarsb.HM.150. jfsp.l09V'). {fra fr.

point, af lat. punctum, se Punkt, jf. Pointe)

1) (nu næppe br.) punkt; navnlig overf.:

punkt, grad i en skala, sted i en udvik-
ling, en beretning osv. mand bliver utaal-

modig, naar mand ikke kand bringe an-

XVI. Rentrykt "Ao 1935 69
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dre til den Point mand vil LTid.1728.89.

Jeg var, efter at have forladt min gode
Condition, paa samme Point, hvorpaa jeg
befandt mig kort før jeg tiltraadte den:
intet Tag over Hovedet (osv.). RUss.U.SS.

II
staa, være paa point olgn., være paa

nippet (til), (man ser Griffenfeldt) staae

paa point at blive Uigs-FøistQ.Holb.DH.
111.677. JBaden.FrO.

2) i spil, væddekampe, ved sportspræsta- lo

tioner olgn. om den enhed, der lægges til

grund for de beregninger, hvorpaa
vinding ell. tab beror (vel egl. om punk-
ter, mærker, der sættes, hver gang en spiller

har faaet et stik ell. (i billard) udført et hel-

digt stød osv.). Skuesp.V.169. Naar Spillet

(o: triset) er til Ende, saa tæller hver Com-
pagnie, hvor mange Points de har i deres
Kort . . Treen, Toen, Kongen, Damen,
Knegten kaldes Figurer; saadanne tre Fi- 20

gurer giør et Point uå. Spillebog.(1786).

112. den lille . . Markør (o: ved billard)

skraalede Pointerne op i Øret paa den
laskede Mø\\QQ\QT.Drachm.VB.5. For hver
Gang (kricketspillere) saaledes bytte Plads,
er der gjort et Løb, og der tælles et Point
for Partiet. Gymn.II.47. gøre points, op-

naa et vist antal points. Man bemærker (i

piquet) enten ved Dantes, eller ved Op-
skriven hvor mange Øine (Points) enhver 30

har giort.Spillebog.(1786).86. \\ vinde, sejre

paa points, vinde ved at opnaa det største

antal points; spec. m. h. t. boksekamp, hvor der
ikke opnaas knock-out; hertil fx. Points-løb

(om (cykel)løb, hvor der gives points for de en-

kelte baneomgange. YTFrO.270), -sejr ((bok-

seren) maatte lade sig nøje med Points-
sejr. JacPaludan. UB. 244). \\

(univ., skol.)

om de talstørrelser, som karaktererne repræ-
senterer. Schand.SB.245. Karakterernes 40

Pointsberegning er følgende: ug. 10, mg.
7 (osv.); et Plus lægger et Point til, et Mi-
nus trækker et frsi.Bek.Nr.37^Val901.§8.

3) C3 isæribest.f.: det afgørende punkt,
det væsentlige indhold, kernepunktet
i en fremstilling, en sag (undertiden sam-
menblandet m. Pointe, jf. Heib.Pros.VIII.
416). At fortælle en Historie saaledes, at

Pointet ikke gaaer tabt. Kierk.1.338. Kingo
har ikke formaaet at tilspidse Pointet i 50

Digtet tilstrækkelig. RichFet.Kingo.(1887).
71. Pointet i denne aftale er (osv.). Arup.
H.28.

4) (haandarb.) i flt., om forsk, slags knip-
linger éll.br oderier (se nærmere SaUXlX.
290ff.). Meyer.^ De skønne, luftlette og
dog saa stærke Points. TBierfreund.Ira.
(1897).58. jf.: *Naar jeg en point d'es-
pagne seer,

|
Naar jeg skal sye paa Ram-

me.Holb.Skiemt.E8f. Hatte med Guld Pont 60

Espagne. Adr.^Va762.sp.l4. SaUXlV.198.
tU Pointe, en. [po'æiic^a ell. m. fr. ud-

tale] flt. -r. {fra /V. pointe, egl.: spids, af
lat. puncta, til pungere, stikke; J/". Point,
pointere(t)) vittig(t), satirisk, bidende
indfald, bemærkning; brod (1.4.3); spec.

om en elegant, „tilspidset" afslutning paa et

epigram, en anekdote olgn.; nu ogs. (ved sam-
menblanding m. Point 3^ om kernepunktet,
„det springende punkt" i en fremstilling

(en vittighed) ell. en sag. En Tragødie er
intet Epigram, der skal knalde af med en
Pointe. Oehl.Er.11.108. den Dag (o : St. Lau-
rentii dag) skal hvert Huus spise en stegt
Fisk, vel at mærke — pas paa Pointen 1

—
som er stegt paa en Hist. Kierk.XIV. 301.
man (savner hos Aarestrup) den bidende
Ironi, de vittige Pointer, som hos Heine
bringer os til at taale det Søgte i Maneeren.
PLMøll.KS.II.228. De to ældre Officerer
vare nogen Tid om at opfatte Vittigheden,
men, da Pointen var gaaet op for dem,
brast de ud i en Skoggerlatter. Schand.AE.
201. Erik Bøgh indvender . . mod denne
Historie, at den egentlige Pointe (Brandes.
1.542 : det egenlige Hovedpunkt^ er glemt.
Brandes.DD.117.
pointere, v. [poæii'te-ra] (i bet.2 ogs.

pontere. Meyer.^). -ede. vbs. -ing (PalM.lL.
11.426. HPloug.CP.280). (fra fr. pointer,
sætte mærke ved olgn. (til point, se Point);
i bet. 2 muligvis omdannelse (ved tilknytning

til Point 2) af fr. ponter i sa. bet.; sml. poin-
teret, punktere) 1) GJ fremhæve, mar-
kere et enkelt punkt i en fremstilling olgn.

Meyer.^ Brandes.NG.317. han pointerede
lidt vel meget sine uheldige pekuniære
Forhold. Leop.GH. 103. Han udslyngede
denne Replik med den fineste Pointering.
Brodersen.T. 50. 2) (foræld, ell. om udenl.

forhold) gøre indsats (i faraospil); spille

mod bankøren. Skr.(MB.)^^/sl772. B. tog
nogle Kort og besatte dem temmelig stærkt
. . De Andre pointerede kun saa smaat.
Gylb. VI. 29. AxelFelix. LangtfraDanmark.
I1I.(1855).83. GJ pointeret, (part.) adj.

[poæri^te-rQi] {til Pointe ell. pointere 1) om
fremstilling: rig paa pointer, paa ka-
rakteristiske detaljer; understregen-
de, markerende hovedpunkterne osv.

Deres Tale var bredeligt afrundet, sirligt

pointeret. JPJac.IL5. Bubow.HCA.191.
poj-, se pøj-.

Pok, subst. se Puk.
Pokal, en ell.f et(Bostgaard.Lex.P70c).

[po'ka'i] Høysg.AG.193. flt. -er. {ænyd.po-
cal, n., bucal, sen. fsv. bukal ; fra ty. pokal,

t buckal ofl.; af fr. bocal, ital. boccale;
vistnok af gr. baukalis, kar; jf. pokulere;
især (D (m. h. t. ældre tiders forhold) ell. spøg.

ell. fagl. (guldsm.)) stort bæger af metal
(guld ell. sølv) ell. glas, navnlig paa fod og
(især i ældre tid) forsynet med taag; spec.

(jarg., restaurations-spr.) om stort ølglas,
iiterglas. *paa Landets Sundhed . . | Po-
caler . . tømme. Holb.Skiemt.F3v. leg fick

i een Hast 2 eller 3 Pocaler overmaade
stærck Viin . . hver paa omtrent een Pot.
Æreboe.103. *Hans Hofmænd drikke Vi-
nen af blinkende PokdX.Hauch.SD.II.Se.
Tre Glas — store Glas — Pokalerl raabte
B., og hans Øjne skinnede omkap med



1093 Pokar Pokker 1094

Metalkøleren ved Ordet „Pokal". Drachm.
F.I.25. jf.: *Løft de klingre Glaspoka-
ler. JPJ'ac.7.545. Laagpokaler af Glas
anvendtes . . endnu ind i 18. Aarh. SaU
XIX.293.

II
spec. (jf. Kop 1.8; sport): stort

bæger af (ædelt) metal anvendt ved sports-

kampe som. ærespræmie, der kan vindes til

ejendom ell. (navnlig) midlertidig tilfalder

hver turnerings sejrherre (jf. Vandrepokal^.
Tidsskr. f. Kunstindustri. 1888. 98. Scheller.

MarO. hertil bl. a. Pokal-forsvarer (smst.),

-udfordrer og spec. m. henblik paa (fodbold)-
turneringer (med særlige regler) om en saa-
dan pokal: Pokal-finale, -kamp, -løb, -turne-

ring (se Idrætsbladet.yiil934.14).

Jrok-ar, et. (til Pokker 1; nu kun
dial.) ar efter koppeudslæt; kopar. Moth.
P117. Feilb. -arret, ad/, ("o^s. pokken-.
FDyrlund.Uds.53(fynsk)), (til -ar; nu kun
dial.) koparret. Moth.Pll?. Cit.l748.(HistM
Kbh.VII.523). Feilb. OrdbS.(Langeland).
-bræt, et. se Pukbræt.
Poker, en. ['po-W^ar] ilt -e. {fra eng.

(amerikansk) poker, kendt fra ca.l850) ^
navn paa et kortspil (hasardspil) (se nær-
mere SaUXIX.293). Paa en Beværtning
sad Værten . . og spillede Poker med en
Husmand, somsnQå.PoVhl913.4.sp.5. (børs-

spil) kunde vel ikke være . . mere risi-

kerlig end en højbenet Poker eller Mau-
SQ\.B.T}^lzl923.10.sp.l.

II
hertil Poker-spil

(FlensbA.^^/il905.2.sp.l), -spiller ofl.

pokke, V. se pukke.
Pokke-brætspil, et. se u. Pukbræt.
Pokkel-ryg, -rygget, se Pukkel-

ryg, -rygget.
Pokken-holt, et. ['pog(9)n-, 1. br.

'p(ng(8)n-] (f Pokke-. Rostgaard.Lex.P70c.
— nu 1. br. Pok-, jf. Wagn.Tekn.457. — f
Pukken-. Blich.(1920).XVL109. Drejer.Bot
Term.286.— f Bukken-. Pflug.DP.1194(smst
1170: Pocken-;;. flt (sj.) -er (se bet 2).

{ænyd. pockenholt, puckholdt; fra ty. po-
ck(en)holz, afpocken, se Pokker; jf.Fran-
soseholt) 1) (fagl.) det meget haarde ved af
Guajacum officinale L. olgn. arter (tidligere

anvendt som lægemiddel mod syfilis olgn.);

guajaktræ. OeconJourn.1757.605. et Partie
Fokkenholt. HBDhlp.IV.184. alentyk staar
den Pokkenholts Aksebjælke ind gennem
Muren (paa vandmøllen). JVJens.My. III.
146. FagOSnedk. \\ dansk pokkennolt,
ved af guldregntræet, Cytisus L. MentzO.
Pl.366. Hage.^863. \\ hertil ssgr. som Pok-
kenholt- (Tychsen.A.II.485. TeknMarO.102.
170) eZ/. Pokkenholts- (Scheller.MarO.) -fod-

ring (i et akselleje), -leje, -liste, -rulle, -skive

(fx. i en blok (4)j samt (apot, foræld.) -draa-

ber (FolkLægem.1.52), -essens (Tychsen.A.
11.485), -gummi (VareL.(1807).II.224). 2)
(nu sj.) ^ træet Guajacum officinale L. (og
besl. arter). Suenson.B.II.131. i flt: Puk-
kenholter. Drejer. BotTerm. 286. f -træ,
6t. ("Pokke-. Ro8tgaard.Lex.P70c). d.s.s. Pok-
kenholt (1). Apot(1791).88.
Pokker, subst (i bet. 1 pi, i bet. 2(-4)

alm. opfattet som fk. ent, jf. u. bet. 2.6 samt
ftesf. /*. pokkeren ndf.). ['pa)gor] Høysg.AG.
42. {ænyd. pokker, pok(Ke), især om syfi-

lis olgn. (se Aarb.l918.123/f.); fra ty. po-
cken, flt af pocke (mnt. pocke, poche, slesv.-

holstensk pock, puck, holl. pok, eng. pockj,
blegn, byld, hævelse olgn.; vistnok besl. m.
Poge> jf- peng. pohha, pocca, sæk; m. h. t.

bet-udviklingen jf I. Dros, Skam, Syge ("sy-

10 ger, den slemme syge osv.) jj en del af de

u. bet. 2-4 opførte eksempler kan i ældre tid

(og dial.) være opfattet som hørende til bet. 1

II jf. Pokkenholt)
1) (nu kun dial. ell. arkais.) bleaner; ud-

slæt; især om kopper; koppeudslæt; ogs.

om syfilis olgn. sygdomme (jf.: pokker,
paa danske betyder gemeenlig frantzoser
Ellers kaldes de Smaakopper. Rostgaard.
Lex.P70c). Moth.P117. derpaa beroer den

20 vigtigste Post af Curen (o: vaccinationen),

at de Pokker som mand ville bruge ere
toppede og afsondrede, og tages af en Pa-
tient, som er af en sund og god Constitu-
tion. LTid.1726.721. Havde vi aldrig faaet
Frandsmænd her ind, saa havde vi ikke
heller faaet Pokker med dem, i disse sun-
de Lande. Opdagelser til Brendeviins-Laugets
Opkomst.(1771).27. (stodderne) var trods
Pokker og Vanførhed raske Folk paa de-

30 res Yis.TroelsL.XI.92. MDL.(fynsk). Feilb.

Flemløse.132. i udtr. for vaccination ell. in-

okulation, se indproppe 2, jf. Feilb.
\\ {jf.

ænyd. valske, welsche pok(ker); nu næppe
br.)iforb.som fr a.nsk e (Moth.P116), span-
ske (Pflug.DP.433) ell store (Holb.Ep.
III.l) pokker, om syfilis, „fransoser",

mods. smaapokker, (jf. Smaapokker samt
smaa kopper u. Kopper^ kopper (Variolæ).
Moth.P116. LTid.1741.364. jf. (i sa. bet.)

40 Børnepokker {ænyd. d.s.; nu dial.) børne-

kopper. Nysted. Rheior. 13. LTid.1739.386.
MDL.414. Feilb.

||
(^/.Faare-, Kopokker;

om lignende sygdomme hos husdyr. „Et slags
skab, som får faer i hovedet." Mo^/i.Pii 7.

(faareskind, der) er beskadigede eller be-
fængte med de saakaldte Pokker eller

Skab. Cit.l784.(AarbPræstø.l931.85). Bren-
derup.§84.

2) {jf. SV. pocker i lign. anv.; især tale-

sp spr.) som en mildere betegnelse for djæve-
len, fanden, den onde, satan. 2.1) (l.br.)

i al alm. *Men hvor har Pokker ei sit

Spil?
I

Igien den slemme Aand her ude
var at gsiSLe.Wess.179. forført af Pokker.
Blich.(1920).V.157. *Pokker . . satte ham,
der stred imod, | Paa Enden af sin Bukke-
fod

I

Og lod ham ride Ranke der. Bødt.
180. de ere efter et Embede, som Pok-
ker efter en Sjæl. HøedtEmbedsiver.(1863).

60 5407. Fanden sp. 724^^). *Møder jeg den
slemme Pokker

|
med hans Horn og Svans

— jeg neier.SophClauss.AT.38. al Skjøn-
hed i Sachsen er fordums; jeg veed ikke,

hvor Pokkeren har jaget de unge Piger
hen. FritzJiirg.(NBøgh.FJ.94; jf bet S.i).

2.2) i særlige forb. som subj. (m. h. t. eder se
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het.2.5). Jl
(nul.br.:) pokker rider ham

(jf. Fanden sp. 735^°). Jeg troer Pocker
rider den Pulverhex; seel om hun icke

kunde løbe, naar hun Yilde. Holb.GW.1.3.
Rider Pokker \qv.PMøII.I.271.

\\ jf. sp.

1096^^: pokker staariham, det osv. (jf.

Fanden sp. 725^^). Pokker staar i de kjø-

benhavnske Drenge. Schand.AE.21.
|| jf. sp.

iOP6*°ff: pokker tog (ved) ham o?^7t. (jf
Fanden sp. 725^''). Træffer han (o: en ur-

hane) for et Hjulspor . . da tager Pokker
ved ham, og han stikker saaledes i Rend,
at Man kun løbende kan følge ham. Blich.

(1920).XVI.164. *Pokker ved hans Elskov
hurtig tog.FalM.IV.76. Tre fra Landshol-
det.(1933).45. ved Middagsmaaltidet tog
Pokkeren ved Bordet med Stegen, Sup-
pen (p. gr. af søgangen). RudBay.EF.I.205.
OrdhS.(Fyn).

\\ jf.sp. 1099^^ : (ja) det tror
pokker ("j/. Fanden sp.726*). „er han
tilfreds med sin nye lejlighed?" „ja, det
tror pokker (o: det manglede bare)!""

i
||nu

er pokker løs, nu sker der (er der sket)

noget frygteligt ell. mærkværdigt; nu bliver

der spektakel. *nu er Pokker løs; | En
Sne es Aars gammel Knøs

|
Fød der (o: i

Korsør), tør skrive Vers, dem gode skrive.
We8s.235. Hjortø.TV.58. Især er Pokke-
ren løs, naar et Stykke er af Scrihe. Heib.
Fros.V.167. i forb. m. med: *Jeg havde
nær jo glemt den rare Lampe,

|
Saa havde

Pokker været løs med Fætter. OehLA.112.

il
han løber, som (om) pokker var ef-

ter ham olgn. (jf.F2inåensp.726^^). (han
for) afsted ned til Stranden, som Pok-
ker var efter ham. Grundtv.Saxo.III.142.
Schand.BS.330.

||
pokker kan ikke, 07-

bet. S.5, 4(1) samt Fanden sp.724^'', 729^^;

nu 8j.) ingen kan. Jeg søger efter Jom-
frue Helenes Broder Eraste; men Pokker
kand ikke finde hsnn. Holb.Vg8.(1731).IL
15. *ey Pokker kand regiere

|
De Crea-

ture (o: heste) y naar de lidet løbske ere.

Frahl.BJ.37. 2.3) i særlige forb. som af-
hængigt (substantivisk) led (m. h. t. eder se

bet.2.5).
II

give nogen (noget) pokker
ell. give poKker i nogen (noget) (jf.'Diæ-
vel sp.SOe^^, Helvede sp.ll36^^, Fanden
8p.727^^). Havde jeg tænkt derpaa inden
jeg red til Soer, havde jeg redet en an-
den Vei og givet alle Junkere . . Pokker.
IngFO.1.120. Jeg giver Pokker i alle Høj-
heder og Oplæsninger. GyrLemche.DT.335.
Dersom man ikke ventede dette Resultat,
vilde man give enhver ny Constitution
Pokkeren. -ffei&.Pro8.X^70. || være, gaa
olg7i. pokker i vold O/.Fanden sp.727^^).
Jeg seer nok at denne Tut Penge vil
gaae pokker i vold i I)sig.IIolb.Bars.I.7.
Ei gaae Pokker i Yo\d\Skue8p.IIl2.82.
Han vilde ønske, at disse . . brølende ding-
lende Unger paa Mødrenes Arme var Pok-
ker i Yolå.Schand.SB.lSO. (kalven) løb
Pokker i Vold og endte ude i en Rørmose.
Fleuron.KO.160. adverbielt m. forstærkende
bet.: (hunden) havde det rent Pokker i Vold

(o: aldeles forfærdeligt). 8a.IFA.27. m.præp.
med (og uden verbum); ogs.i sa.bet.: pok-
kermeddet olgn. Pokker i Vold med den
dumme ATv.Wand.(Skue8p.IV.68). Naar
ikke samtidig det Socialistspektakel var
kommet op, saa Pokker med det Hele,
Schand.AE.18.

\\ f pokker af syne (jf.
Fanden sp. 727*^). at oversee, hvad der
ligger lige for Næsen, for at titte efter,

10 hvad der er Pokker af Syne. Grundtv.Saæo.
1.90. 8a.FS.I.407. \\ ad pokker til, (jf.
bet. 2.4 slutn.; nu næppe or.) ad helvede til,

(sygdomme , der vilde hæves) ved at kaste
(medicin- )G\2iS og Æsker ad Pokker til.

Tode.Overs. afCadogan: Gigt.(1796).6. \\ (nu
1. br.:) snakke pokker et øre af (jf.
Fanden s;?. 7^7";. Grundtv.Saxo.1.260. 2.4)

i særlige forb. som gen. (jf.ogs.sp.l097^^ samt
bet.S.3).

Il
med pokkers vold (gevalt)

20 og magt, se Magt 2 (og Gevalt 2). || f
til pokkers, (jf. ovf. 1. 11 ff. samt sp.

1097^) pokker i vold; ad helvede til. der har
du dend heele Tut, løb til pokkers der-
med. Holb.Bars.1.7. 2.5) {til dels i bet. 1, jf.

ænyd. (han) faae skam og tusind valske
pokker, bande en med (om) (valske, tu-

sinde) pok(ker), med popelsi og pokker
osv., samt eng. pox i lign. anv.; sml. Syge
samt Kraft i eder u. Kræft 2) i eder, for-

30 bandeiser olgn., især i ønskesætninger (ind-
ledet m. gid ell. f det (16)j. Ha ha ha 1 gid
I faar Pokker, hvor vel I spiller jere Rul-
ler. Holb.Stu.II.3. nej Pocker fare efter
dem (o: benene) de vil til Kroen igien. sa,

Jep.1.5. gid Pocker havde alle Mandfolck.
Kom Grønneg.II.36. Jeg maae tabe baade
Vid og Forstand derover. Det Pokker
fare i den Slyngel. Skuesp.V. 85. Pokker
skulde staa i den dumme Historie. DracAm.

40 STL.105. jf. sp. 1095^: *Pokker tage ved
detl Summen slog ei til. ChrBorup. FM.
127. *Jeg maa synge, dandse, lee.

|
Pok-

ker alle Griller t2Lge\ Heib.Foet.Y11.316. Ij

(1. br.) i kraftige forsikringer (selvforbandel-
ser): skulde jeg have gaaet ned i Kjælde-
ren, saa skal Pokker tage mig, om jeg^

havde (hentet vinen). Schand.AE.121. jf. sp.
1095*^'^'': han giver sig Pokker i Vold, at
han er Modellet, som hun retter alle sine

50 Tanker og Handlinger efter. Biehl.(Skuesp,
IV.390).

II
for pokker (jf. IV. for Vi),

For Pokker 1 hvad kan da ikke et smukt
Fruentimmer udrette?Wand.(Skuesp.IV.6),
„Dette her maa du da for Pokker ku li,**^

sae han da Bryggen (o : drikken) var fær-
dig. AndNx.LK.45. Ja men hvem, for Pok-
ker, har da Ansvaret? Fol.ysl935.13.sp.3.
*Nei, fy for F okkeren. mib.Foet.XI.97.
hun (har) vel for Pokkeren . . Lov til at

60 have sin egen HestTrav-TidendesJule^ium-
mer.l930.62.sp.3. (nu l.br.) i udvidet form:
for ell. t i (Lodde.(Skuesp.IV.285)) tusind
pokker, for tusend Pokker, Nøglen vil

intet gaae ind (i laasen).sm8t.V.92. Heib.
Foet.1.44. Nej, for tusend Pokker, nej.

EJuelHans.UD.267. \\ hille pokker, s&
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w. hille 2.1.
II

i pokkers skind (og ben)

(jf. i djævelens skind og ben olgn. u. Ben
sp.389^^; gldgs.). Sål i pokkers skind og
ben. Moih.PllS. Jeg forstaar i Pokkers
skind (17Hl: Skind og Been^ ikke hvad I

siger, tal Dansk. Holb.Bar8.V.2. Ja, ja, ja i

Pokkers Skind og Been, Heib.Poet.VI. 106.

FalkRønne.K.147. \\ f til pokkers, (jf.
bet. 2.4 sluin.) for pokker. „Herrens Kiøb-
mand . . er her ude, og vilde gierne tale med
ham" — „Saa til Fokkers.** Lodde.(Skuesp.
IV.327). II

pokker mig ['pcogarmai, ogs.

-ma], (jf. fandeme og lign. aer anførte udtr.)

som ed, forsikring, nu skal du pokker mig
holde kæft

i
2.6) (jf. Djævel 3(i), Fanden

1.7; nu næppe br.) som fællesnavn: ondt væ-
sen; ondskabsfuldt menneske. *Blandt
Aserne var der en Pokker, | Som Loke
med rette blev kaldt. Grundtv.PS.I.208.
(spøg.) som kæleord: *Naar løbes skal, de
Fødder smaa |

Lad gaae som Tromme-
stokker 1

I
At hver, som seer det, sige

maae: |
Nei see den lille Pokker (o: om

en ung pige) I CFrim.AS.159.

3) (især talespr.) m. forstærkende bet.

(som en mildere, mere dannet form af til-

svarende udtryk m. Djævel, Fanden (3), Sa-
tsLu). 3a) i udtr. som (bare) pokker (jf.
u. III. bar 3.2 samt Fanden sp. 73P). *(han)
passed Konen op, saa snu, som bare Pok-
ker. ChrBorup.FM.363. naar det skal være,
kan (HGAnd.) være praktisk som Pokker.
Ing.(IICA7id.SS.LSuppl.27).\\ået var som
? okker olgn. (l.br. som pokkers. PaZilf.

.237. PLevin.Hjem.(1919).59) (j/. Fanden
8p.73P^). Chievitz.FG.U6. Det var som syv
FokkQil JørgenNiels. KB. 12. jf.: „Hvor
skal De hen?" . . „Til København." „Det
var Pokker I Lidt ud paa Livet?" Ohlsson.

S.153. 3.2) 07. Fanden 3.2^ foran til m.
flg. subst., d. s. s. Pokkers (se bet. 3.3J. Ing.
LB.III.27. det var Pokker til Ridt. Schand.
0.II.151. *Det er Vaar, det er Vaar . . det
er Pokker til Vejr, | se, i Halmstakken
Katten sig so\QT.Aakj.SV.I.109. Det var
Pokker til K2LT\\Heib.Poet.V.184. \\ ved
sammenblanding m. bet. 3.3. (hun) havde
nogle Pokkers til Ørne. CStampe.Thorv.
192. Hjortø.OS.89. 3.3) gen.pokkcrs (især dial.

pokkerens. Feilb. jf. sp.l098 ^V brugt som
adj. (ell. adv.), dels (nedsæt.) om hvad der er i

høj grad ubehageligt, ondt ell. slet: djævelsk;
forbandet; dels i udtr., der betegner, at

noget er ualmindeligt, enestaaende i sit slags,

at noget i særlig høj grad er det, som subst.

ell. adj. betegner: mærkelig, ualminde-
iiff (i ffod og ond bet.); fandens; satans;
pokker til; helvedes. || i forb. m. subst.

Det er og en pockers Fnising paa dig,

Momel Holb.UHH.Prol.3sc. *Enhver sig

forestille kan, | Hvad der nu laae for Pok-
kers Huus. Wess.132. der er en Pokkers For-
skiel paa dig og Biskop Magne I Orundtv.
Snorre.III. 244. Disse Pokkers Tyskere
er saa metodiske. FlensbA.^^/iol905.1.sp.6.
en pokkers færd, se Færd 2. en pok-

kers karl, (jf.ovf.sp. 1097*^ samt AUerhel-
vedeskarl. Fanden sp. 731^^, Helvede sp.

1138^\ Helvedeskarlj en ualmindelig rask

ell. dygtig, „fandenivoldsk" fyr. Wiwet.EL.3.
lutter haarde Halse, Pokkers Karle. Orundtv.
Snorre.IlI.371. RSchmidt.MD.245. || som
præd. (og m. flg. bisætn.). Det skulde dog
ogsaa være Pokkers, om du ikke havde
Byrd . . nok til . . at raade selv for din

10 M\!iTid..Orundtv.Snorre.II.83. i forb. m. m e d:

Det var da ogsaa Pokkerns med Baby.
Ekstrabl.^yiol919.4.sp.3. jf.: det er det
Pokkers ved Dem, at skønt De har Mas-
ser af Tid . . saa handler De . . som en,

der har begge Hænder fuldel PLevin.RF.
49.

II
som adv. pokkers slemt. Moth.P116.

Hvad er den egenlige . . Grund til, at I

jevnlig lyve saa Pokkevs.Goldschm.III.456.
Pokkers kjønt Pigebarn. Gjel.HY.20. 3.4)

20 {ænyd. huad tussindt pocker; jf. Djævel
5.2, Fanden 3.4) forstærkende et (foregaa-
ende) ord med spørgende, almindeliggørende,

relat. olgn. bet. (jf. Fest8kr.Feilb.35). Hvo
Pocker vil her ind saa tilig? Holb.Jep.
1.4. Ih I Hvor Pocker faar I disse synder-
lige Indfald? Kom Grønneg. II. 9. „Hvoraf
Pokker kommer det da?" — „Jeg veed
det ikke."" HFEiu.JF.1.123. se o^s. hvad l.i

slutn. Hvor tusinde Pokker har hånd
30 kundet dølge alt dette saa lenge for mig.
KomGrønneg. V.168. JPJac.1.52. Hvor Pok-
ker en skal jeg skaffe 200 Rdl. tillaans her
i Byen? Hrz.Breve.24. Tandr.K.187. hvad
pokker, abs., m. lign. anv. som (men kraf-

tigere end) dog hvad, men hvad (se u. hvad
1.3^. jeg forsikkrede ham paa, at jeg har
været ham tro. Dog hvaa Pokker I Jeg
maatte være gal, hvis jeg talte om min
sidste historie. Heib.Poet.1.297. Cavling.A.

40 1.190.
II

i bisætn. Hånd gaar frugtsomme-
lig med noget, hvad Pocker det ogsaa er.

Holb.Kandst.1.2. (han maa) endog kunne
„hade Fader og Moder" . . ja gjøre hvad
Pokker det sksd være. PLMøll.KS.II.259.
3.5) {jf.sp.l095^^-^\ bet.4: samt Fanden 3.5;

vistnok fra udtr. som det tror pokker (og)

ikke jeg, han fik pokker (og) ikke ta£,

jf.: *Dem skulde Pokker spare, | Ja Pok-
ker ikke vil Orundtv.Saxo.tl.13. samt: *I

50 kiørte Pokker II og ikke til Majoren.
Wess.4) forstærkende et nægtende ord, især

(Jf.
bet. 4.2j som en afvisning af en fremsat

formodning olgn. (oftest i forb. 'pokker jikkej.

Disse Pilegrime lyve . . Han har Pokker
ikke været paa Libanon, den Karll Oehl.

XXVL35. *Hertz iaftes | Har glemt hos
os en Paraply.

| Han siger, den er næsten
ny . .

I
Men den er Pokker ikke ny. Hrz.

D.I1.186. (franske) Romaner (gav) nu og
60 da En ved deres erotiske Frivolitet et

Pokker ikke ubehageligt Choc. JacPaZ«-
dan.UR.33.

4) (jf. sp. 1095^^-^', bet. 3.5 samt VidSelsk

Medd.HF 15.35; især talespr.) m. nægtende
bet. (som en mildere, mere dannet form aftilsva-

rende udtryk m. Djævel, Fanden (4), Satan ;).
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4.1) som subj. m. bet: (kun pokker (2), d.v.s.)

ingen, i det mindste ikke vedkommende (den

talende) selv. *Her er et Minus, Pokke-
ren kan flytte. Hrz.L20. især (jf. bet. 2.5)

i udtr. som gid pokker (osv.), pokker
skulde (osvT), poKker maa(tte) (osv.) ell.

i forb. m. ønskemaade. *EjI koste livad

det koste vill Gid Pokker Penge skaane.
Falst.67. er Ægteskabet det, saa skulde
Pokker gifte sig. Brande8.VII.294. *naar
man har Penge, | Saa maatte Pokker en
sig hænge. Zetlitz.Poes.113.

||
pokker ved,

pokker (maa) vide olgn., jeg gad vidst;

det er ikke godt at vide. *Pokker huske
maa det alt,

|
Som hun (o: præstekonen)

har i sin Pande: |
Angaaende det brune

FøU,
I
Den hvide Kalv, som degges.Wadsk.

Brudev.VI.B3*'. Imidlertid fandt Monsieur
dog heller for godt at blive hos. Pokker
veed, hvem. ThSchmidt.E.35. Pokker vide
egenlig, hvad han tog sig til. Bang.UF.
97. nogen, Pokkeren maae vide hvem.
Blich.(1920).IV.48.

\\
pokker tro det

("ham osv.) (jf. Fanden sp. 732^^). Thore
kan jo giøre ved os hvad han vil, og
Pokker troe ham. Grundtv. Snorre. 11.203.
(hun) havde svaret og let af det — men
Pokker tro hende. ThitJens.TS.84. 4.2) (jf.
gøre 12 (i)^ som afvisning ell. benægtelse

af en fremsat formodning ell. opfordring,

af et tilbud, et spørgsmaal, et udsagn osv.

(som parallel-led til det ord ell. led, der be-

nægtes ell. afvises). Han tror vistnok, at

han gjør mig en hel Glæde ved at give
mig det elendige Herredsfoged-Embede;
han gjør Pokker, gjør han. Tops. 11.400.
Hippodromen er dejlig. Det vil sige, den
er Pokker, er åen. HSeedorf.(Pol.^y2l920.
9.sp.5). „det er et dyrket og smilende
Land." — „Det maa være Pokkeren."
Heib.Poet.VII.156. jf ovf 1.12 ff.: *Ha, jeg
veed Pokker, hvad de Dingster hedde.
Oehl.A.355.

||
pokker heller (jfl.hel-

ler 1 slutn. samt Fanden sp. 733^^). hånd
har vunden sin sag. hånd har pokker hel-
ler, o: er det mueligt. Moth.Pll7. „Min
Mand er bleven Bormester." . . „Hånd
er Pocker heller, det var jo et Fandens
Spring af en Kandstøber." Holb. Kandst.
I1I.4. Du siger, at jeg er fri og frank.
Pokker heller, jeg er bunden med liten-

ker. Brøchner. Br. 20. 4.3) ved verber, der
betegner interesse olgn. (især ved kere (2.i)

sig om, efter ell. (nu næsten kun) bryde
(IV.3.2) sig om^; ikke det mindste. Jeg
kier mig Pocker efter hvor det gaar, om
Celia bliver Slave eller fri. Kom Grønneg.
1.273. Jeg bryder mig_ Pokker om haml
Skuesp.VII.213. YAanj Pokker sig om Cre-
ditorer 'kexeT.PalM.IV.lSl. I mine unge
Dage brød jeg mig Pokker om Idealitet;
ja jeg vidste s'gu ikke, hvad det var.
Schand.TF.11.301.
Pokkers-vis, en. [2, 3] (nu næppe br.)

i forb.psLSL pokkersvis, paa en voldsom,
usædvanlig maade. disse Redaktører . .

have maattet see en rasende Forfatter
eller Forlægger tage afsted paa pokkers-
vis. Poii«wewwm.i75'9/iSOO.i40<2.
Pokke-træ, et. se Pokkentræ.
pokle, V. se pukle.
Pok-spil, et. se Pukspil.
Pokalats, en. [popu'la-'(d)s] flt. -er.

(/iZ pokulere; arkais., sj.) drikkelag; svir.

jeg var dem god nok som Komedianten-
10 spiller og Pudsenmager ved en lystig Po-

kulats. JPJac.(1924).L60. 8mst.204. Larsen.
poknlere, v. [po^u'le'ra] -ede. vbs. -ing

(Larsen.), jf. Pokulats. {fra ty. (mht.) po-
kulieren, af mlat. poculare, til lat. pocu-
lum, bæger; nu alm. opfattet som hørende
til Pokal; især GJ) drikke vin (ell. andre
spirituosa); skaale; svire. Rostgaard.Lex.
P68b. Noget i Hovedet havde jeg — hele
Aftenen havde vi siddet og pokuleret.

20 Hrz.XVI.260. Lad os altsaa pokulere for
den anden slesvigske Krig og holde Hu-
møret oppe, saa at vi ikke kommer nøg-
terne til den tTedje. Hørup.II.231.
Pok-Tærk, et. se Pukværk.
L Pol, en. [po'q^(t m. lat. form_(og bøj-

ng) Polus. Pflug.j
111.14. VSO.IL 605). flt. -er ell. (nu kun
ning) Polus. Pflug.DP.1052.1165. Holb.Ep.

poet, sj.) -e (LTid.1741.469. Schytte.IR.I.

16. Grundtv.PS.in.l67. SMich.SB.108).
30 {ænyd. d. s. (i ssgr. som Nørrepolj og polus

(DaViser.nr.235.14); fra Za^. polus, ^n po-
los; j/. II. polar, polær samt II. Leding)

1) om hvert af en akses (to) endepunkter.

1.1) (jf. Jordpol) om hvert af de punk-
ter, hvori iordaksen skærer jordover-
fladen, ell. det derom liggende om-
raade; i best. f. ofte spec. om nordpolen;
ogs. om tilsvarende punkt (omraade) paa
andre himmellegemer. Jupiter og Solen,

40 hvilke bestandigen have de samme Po-
ler, om hvilke de velte sig. Holb.Ep.IL6.
*Vinteren bort til de livløse Poler

|
Flyg-

ter. Oehl.L.L27. *Der er et Land, dets Sted
er høit mod Norden,

| og Polens (Boye.
PS.IV.151: Dybets^ Bjerge svømme nær
dets UsLvn.fBoye].SangforDanske componeret
af Weyse. [ ca. 18251. Heegaard.Astron.148f.

II
den nordre (se u. nordrej, søndre

(Pflug.DP.1052. Holb.Vl.Prol.) ell. nord-
so lige, sydlige (JBaden.FrO.) pol, (1. br.)

nord-, sydpolen, nordens pol, (poet,

sj.) nordpolen. Grundtv.PS.VL232. *(Jen8
Munk) var beredt

| Til anden Gang at

gæste Nordens Pol. Heib.Poet.III.423.
\\

under polen, (m. overgang til bet. 1.2 ; nu
næppe br.) i egnen ved nord- ell. sydpolen.

en Grads Brede er anderledes under
Polene end under Linien. LTid.1741.469.
Schytte.lR.I.16. 1.2) ^j/. Himmelpol; især

60 astr.) om hvert af de punkter, hvori
den forlængede jordakse tænkes at
skære himmelkuglen (samt om himmel-
egnene deromkring). *den naadige Gud Fa-
der,

I
Som skabte . . alle disse Myriader,

|

Som vrimle fra Hans Hænder Pol til Pol.
Bagges. IV.28(jf. smst.288). Bugge.Astr.lL
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Heegaard.Astron. 250.
||
polens (f poli^.

højde, (nu l.br.) (i. s. 8. Polhøjde. i sam-
me Land regierede en ulidelig Kulde,
skiønt det ligger under samme Poli Høj-
de (d: paa samme bredde) som Frankerig.
Holb.Ep.III.14. JSneed.Y.12. tage Po-
lens (Poli) Høide. 7iSO.Ji.605. MO.I.1038.
overf., i udtr. for at være beruset, se Højde
sp. 1187*^.

II
ophøjet, underste pol,

om (den) himmelpol, som er over, henholds-
visunder horisonten. Wolfh.MarO.420. Schel-

ler.MarO. 1.3) (især fagl.) m. h. t. andre
(især runde ell. kugleformede) legemer: om
hvert af endepunkterne paa legemets
(hoved)akse (om mere spec. mat. anv. se

SaVXIX.294). Hovedaxens Endepunk-
ter (yaa krystaller) kaldes Poler. CBarfoed.
Krystallographi. (1851). 7. ('ftaWon-^Hylstrets
højeste Punkt (Polen). OpfB.^11.460. den
stumpe Pol (o: paa et fugleæg). 8al.^XXV.
686.

2) (især fys.) om punkt paa magnet ell.

strømfrembringende apparat, (ofte i forb.

negativ (3), positiv pol. OpfBM197).
2.1) (jf. Magnetpol 1 samt magnetisk pol
M. magnetisk l.i^ om hvert af de steder
paa en magnet, hvor tiltrækningen ell.

frastødningen er stærkest. Kraft.(K
SelskSkr.III.291). Paulsen.II.201. i sam-
menligning: denne rene Sjæl, hvem alt

Ondt frastøder, som den modsatte Pol af

den tiltrækkende Magnet bortstøder Jer-
net. Gylb.I.251. 2.2) (jf. magnetisk pol u.

magnetisk l.ij d. s. s. Magnetpol 2. *Mag-
netnaalen peger | Stadigt mod sin Pol.
Winth.III.105. 2.3) (jf. Kobber-, Kulpoi;
om hvert af de to steder paa elektriske
apparater (fx. et batteri, en elektriserma-

skine), hvorfra strømudgaar, ell. hvor-
til den vender tilbage. Christians.Fys.

236. i sammenligning: *(fra tanken) som
fra en elektrisk Pol | dets (o: livets) Fyl-
de skal samlet lyne. Schand.SD.40.

3) (til bet. 1.2; poet., nu næppe br.) i forb.
som himlens pol, om himlen, himmelhvæl-
vingen. Dragens Gloenhed . . giorde un-
eefehr omtrent samme Virkning paa Him-
lens Poel, som det mindre Nattens Lius.
Eolb.Bars.II.8. *Dandse, til den gyldne
Sol

I
Skinner blank paa Himlens Pol.

LandsbyeP.v.20. || i billedl. udtr. *Er Lyk-
ken ikke min Veninde, | Er Dagen viget
fra min Pool. Stub.83. *Kom, blide Sol

|

Fra Naadens Po\. Vægtervers.(1784).Kl.5.
4) m billedl. anv. af bet. 1 (og 2); dels (nu

1. br.) om det centrale, hovedpunktet i

en sag, et forhold, det, hvorom noget samler
sig, „drejer sig" (jf. Akse 1.4J; dels (jf. Mod-
pol; især i flt.) om hver af to yderligheder,
to fuldstændige, diametrale, „polære"
modsætninger. Newton og Kant vare
de to Poler, hvorom den nyere Videnskab
dreiede sig. Eauch.MfB.205. at flyttes fra

Skolehjemmet til det Familieliv i Kjøben-
havn, der aabnedes mig, det Hjem der,
hvor Alt var i høieste Grad Modsætnin-

gens FoUHCAnd.XI.90. „High life" har
jeg her seet og — „Armod", disse ere de
to Poler i min ETmåiing.smst.XII.206.
To Ting behersker Verden: Forplantnings-
driften og Selvopholdelsesdriften! — Mel-
lem disse to Poler ligger alle Grader af

Liv. Madelung.Opbrud.(1909).87.
IL Pol, en, et (Hallager.88.89). [po?q

{fra ty. po(h)l, po(h)le, AoW. pool, af fr.

10 poil, haar; fagl., nu især i ssgr.; se Pol- 2)
(den traad, der danner) luven paa
fløjelsvævede („opskaarne") tøjer; flor
(111.2). Pohl. Hallager.88.

IIL Pol, en. se Polt.

Pol-, i ssgr. ['po*l-] 1) til L Pol; især i

flg. anv.: 1.l) til 1. Pol I.1-2, se Pol-højde,
-nære; desuden kan nævnes en del ssgr., der
nu som regel er erstattet af ssgr. m. Polar-,
som Pol-cirkel (VSO. PoU^ia935.A.16),

20 -hav (KnudRasm.G.228), -kreds (VSO.),
-stjerne (Moth.P125. LTid. 1737. 586.
VSO.). 1.2) til I. Pol 1.3, fx. (biol.) beteg-

nelser for hvad der er beliggende ved po-
lerne paa æg ell. celle (hos dyr og planter),

fx. Pol-celle, -kappe (jf. U. Kappe 3.5),

-kerne, -klap, -legeme (se isærWarm.
Bot.reg.). 1.3) til I.Pol I.3, fx. (fagl.) be-

tegnelser for partier af et krystal, der ligger

ved storcirklens poler, som P o 1-f 1 a d e , -h "j r-

30 ne, -kant, -vinkel (se især CBarfoed.
Krystallographi.(1851).7). 1.4) til L Pol
2(1 og 3), fx. (foruden de ndf. medtagne)
betegnelser for hvad der hører til ell. ved-
rører polerne paa (elektro)magnet, batteri,

dynamo olgn., som Pol-anker (jf. I. An-
ker 6.2), -hjul, -kerne, -klemme, -om-
kobling, -plade, -skrue, -spænding,
-stykke, -veksler, -veksling. 2) til H.
Pol, se Pol-kæde, -rending, -sløjfe, -traad.

40 Polak, en. [po'la^] ell. (i rigsspr. nu
kun i bet. 2 samt vulg. ell. spøg. (nedsæt.) i

bet. 1) [ipo-'la^f] jf. (foruden de u. bet. 1 an-
førte verscitater): ham P ol sikken.Wied.Fæd.
83. Han var en Po-lak, som det hedder
ude paa Broerne uden nogen som helst
sympatisk Klang i Udtalen. VBergstrøm.
HN.93. Feilb. OrdbS.(sjæll.)). (nu ikke i

rigsspr. Polakker, i bet. 1: Holb.Tyb.1.4.
Biehl.Dq.IV.268. vAph.(1759). jf. Feilb.).

50 flt. polakker ell. (nu ikke i rigsspr.) polak-
kere (Holb.lntr.11.113. PLevin.RF.57. i bet.

3: FCLund.Thorseng. (1823). 105. Strange.
IP.I.111). {ænyd. polack(er) og pollack(er)
(Rævebog.) ; gennem ty. polack ell. fr. po-
laque fra polsk polsik, til pole, slette, mark;
jf. I. Pole, polsk samt Polka)

1) person afpolsk nationalitet. Holb.
Intr.11.141. *Lad Hunden ey, o Polak, læn-
ger slikke . .

I

Din Broders Blood. Clitau.

60 PT.9. 'Polakken drikker — det gjør ei vi

Danske—
|

Champagne af sin Dandserindes
Støvle. Aarestr.SS.II.214. *Som Polak, og
Kosciuszkos Ven,

|
Til Friheds Kamp jeg

gav miff hen. PalM.(1909).I.216. NMøll.
VLiit.III.856. || om de polske landarbej-

dere, der tidligere (om sommeren) tog arbejde
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paa større gaarde i Danmark, arbejde med
Polakker i Roerne. JakKnu.F. 263. Riget.

^yslOlS.é.sp.l.

2) {ænyd. d. s., ty. dial. polaek (mfl.); jf.

bet. 3; egl. af anden (baltisk ell. prøjsisk) op-

rindelse, se Arkiv.XXIV.301) levning, rest

af noget; vist kun i flg. anv.: 2.1) (foræld,

ell. dial.) rest af en drik (vin, øl, snaps) paa
bunden af et glas; slat *Jens Larsen kand
ey see et Glas at være tom,

|
Han ingen

fir Qvarteer, han ingen Polak lider. Holb.

kiemt.DTr. Bahb.FoetF.1.79. Feilb. 2.2)

(nu især dial.) rest af tobak i en ikke udrø-

get pibe.YSO. Schand.TF.II.370. „Polaken"
fra Natten forud (var) parat i den lange
Pibe paa SkTSi3iyæggen.HKaarsb.M.II.86.

3) (jf. sv.polackar, om en lille snaps (Sven-

ska studier tillågn. Cederschiold. (1914 ). 365)

;

muligvis opr. til bet. 2.i; dial.) drik, bestaa-
ende af øl, mjød, rom ell. lign., blan-
det med brændevin. (Holberg talende til

Suhm:) I det mindste erindrer jeg ret

godt, at den sjællandske Bonde ansaae
det for eet, enten han blandede 01 i Bræn-
deviin eller Brændeviin i 01; thi begge
Dele skaffede ham en lige god Polak.
mst.Calender.II.(lS15).2L Blich.(1920).IV.

174. en Drik Polak. JPJac. I. ^P5. RPe-
dersen.Erindringer.(1905).XV. Feilb.

4) (sko., nu dial.) om (læderstykker, der

lægges ind mellem) bindsaalen (og den
yderste saal) paa fodtøj, „den gamle mel-
lemsoUe i Sko." Mo^Pii 7. Feilb.

Polak-, i ssgr. til Polak 1. -inde, en.

(1. br.) kvindelig polak. Amberg. KLars.L.7.
-lov, en. (især jur., emb.) i best. anv. om
LovNr.229^^/31908 angaaende anvendelse af
udenlandsk arbejdskraft, -pige, en. især

om (ugifte.) kvindelige polske tjenestefolk paa
landet. VortHj.IV4.27.

I. Polar, en. se Poulard.
II. polar, adj. [po'la-V] (f polarsk) se

bet. 1 slutn.). (fra mlat. polaris, afl. af lat.

polus (se I. Vol); jf. polær) 1) (jf. nordpo-
lar; især fagl.) som hører til, forekom-
mer ell. lever i, er karakteristisk for
egnene om jordens poler (spec: nord-
polen), (ofte vekslende med ssgr. m. Polar-j.

Meyer} visse Egne af de polare Zoner.
Paulsen.II.862. Mammut, Moskusokse og
andre polare Dyr. DanmPattedyr.21. jf:
hvis Jordens Klode enten ved Jordskielv
eller ved Nærmelse af et andet Corpus .

.

blev dreven fra dens rette og gamle Punc-
ter (vilde den) gaae tilbage igien . . udi
sin forrige Polarske Sit\ia.tioii. Holb.Ep.
11.6. 2) (jf I. Pol 4 samt polær; CP, 1. br.)

i forb.som polar modsætning, polart
modsat, fuldstændig, diametral modsæt-
ning, stik modsat osv. Meyer.^ hvilken Rolle
spiller ikke Herresæder i to saa polart
modsatte Digternaturers Tilværelse som
Byrons og Scotts. Brandes.NE.15. (Grundt-
vig staar) som Kierkegaards polare mod-
sætning. EdvLehm.Bomantik og kristendom.
(1910).47.

Polar-, i ssgr. til H. polar 1 (jf. Pol- l.ij;

foruden de ndf. medtagne ssgr. fremhæves flg.

grupper: 1) (zooL, bot. ell.etnogr.) betegnelser

for dyr ell. folkestammer, der hører hjemme
i polaregnene, fx. Polar-and (lunde, søpa-
pegøje. Fratercula ardica. Amberg. VS O.),

-bjørn (sj.; isbjørn. VSO. MO.), -dykker
fAlker og andre Polardykkere.^aMcA.yjJ.
498), -dyr (JLange.1.245. AlwinPedersen.

10 Polardyr.(1934).9), -eskimo (KBirket-Smith.
Eskimoerne.(1927).236), -folk (Rask.Udv.
11.250. NaturensV.1918.544), -fugl (Alwin
Pedersen.Polardyr.(1934).14), -hare (d. s. s.

^oråhsire.KBirket-Smith.Eskimoerne.(l 92 7).

12), -lom (Colymbus arciicus. Funke.(1801).
1.243. Seier.BornholmsFugle.(1932).54), -los

(Lynx canadensis. SaUXV.1053), -menne-
ske (Kaper.), -okse (moskusokse. Liltken.

Dyr.145), -pil (2( Salix polaris Wahlenb.
20 Uornemann. OP.^I. 986. AlioinPedersen. Po-

lardyr.(1934).11), -race (Eask.Udv.II.250),
-ræv (om (skind af) fjældræv, Vulpes lagopus.
Hauch. VII. 485. AlwinPedersen. Polardyr.
(1934).62), -torsk (^ Gadus saida. Alwin
Pedersen. Polardyr. (1934). 15), -ulv (den i

nordpolare egne levende hvide ulv. Brehm.DL.
1.214). 2) (især geogr.) betegnelser for hvad
der hører til, angaar rejser, ekspeditioner til

polaregne, fx. Polar-ekspedition, -farer, -for-

30 sker, -forskning, -rejse, -skib (o: skib, der
er særlig beregnet til sejlads i polaregne.
Suenson.B.II.132). -cirkel, en. (jf. -kreds ;

fagl.) parallelcirkel paa jordoverfladen, be-

liggende ca. 23^/2^ fra en af polerne. LTid.
1727.614. SaUXIX.295.
Polard, en. se Poulard.
Polar -eg;n, en. egn omkring (nord-

ell. syd)polen. D&H. billedl. : *Femten Som-
re var den Fagre | Kuldens strenge Love

40 tro;
I

Ja, hun var en sand Polaregn.
Aarestr.SS.III.67. -g^rænse, en. (fagl.)
grænse for et dyrs, en plantes forekomst
mod nord (mod polaregnene). Mariager
. . er Træets (0: navrens) Polargrændse.
CVaupell.S.46. SaUXXV.638. -hav, et.

(geogr.) hav omkring en af polerne; is-

hav (2). Sal.XIV.446. D&H. -hue, en.

(fagl.) foret pelshue olgn., der fx. bruges paa
polarekspeditioner. PolitiE.Kosterbl.^^/9l924.

5p l.sp.2. -is, en. (fagl.) den (sammenhæn-
gende) ismasse, der dækker polarlandene og
polarhavene, og (ell.) den derfra stammende
drivis. Schand.SD.193. Sal.IX.604. -kreds,
en. d. s. s. -cirkel. AWHauch.(1799).reg.
Paulsen.II.618. -kuller, en. (fagl.) mo-
mentan ophidselse ell. forrykthed, som kan
gribe deltagerne i polarekspeditioner. PoL^Ve
1932.9.sp.l. DagNyh.''/al935.9.sp.5. -land,
et- land, der ligger nær ved en af po-

60 lerne (inden for en af polarkredsene); ogs.

(fagl.): land, hvis aarlige middeltemperatur
ligger under O". JBaden.FrO. SaUXIX.
305. -luft, en. om luften i polaregne ell.

(især; meteorol.) de kolde luftmasser fra po-
laregnene. Rauch.ND.274. SaVXIX.296.
-lys, et. (meteorol.) d. s. s. Nordlys. Paul-
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sen.n.862. SaUXIX.S05, -nat, en. dels

(jf. Nat 1.3^ om den tid, da solen ikke kom-
mer over horisonten i egnene inden for polar-
kredsene; mørketid; dels om de lyse nætter

i polaregnene i sommertiden, de vidunder-
lige Polarnætter, hvori Aften og Morgen-
glandsen flyde SBmmQn. Haum.ND.266.
Kaper.^
polarsk, adj. se polar.

Polar-istjerne, en. (især astr.) i hest.

anv., om nordstjernen (Polaris) ; tidligere ogs.

om stjerne nær himlens sydpol. LTid.1727.
574. Imedens de opholdte sig i denne
Flod, saae de den nordlige Polarstierne
kuns eengang. Beiser. II. 423. Heegaard.
Astron.192. -strøm, en. (fagl.) strøm i ha-
vet (ell. luften) fra polaregnene (mod ækva-
tor). OpfB.^II.393. SaUXtX.309. -vinter,
en. (jf. -natj om den lange vinter i polar-
egnene; ogs. billedl., om meget streng vinter.

D&H. -zone, en. (især geogr.) den polare
zone (hvor ingen maaned naar 10^ i mid-
deltemperatur). Meyer. Bl&T.

I. Pold, en ell. (1. hr.) et (jf MDL.
Feilb.). [pmV] (1. hr. Pul(d)» i het. 1: MDL.
415(Angel). Søiherg.FLP.166. jf. Stedn.I.
16.82). flt. -e (i het. 1: Joh.1 3.12(Lindherg),
i het. 2: HVClaus.DL.36. AchtonFriis.JL.
11.30. jf Feilh.) eZ/. -er fPolder, Poller.
i het. 1: Alha.Schivartz.Skagen.II.(1913).40.
i het. 2: MylErich.(PoUVa905.5.sp.l(Vo\å'-
er)). AchtonFriis.DØ.1.232. jf Feilh. ihetS:
se 1.60. Puller: i het. -i: Søiberg.LL.lll).
{ænyd. pul (i stednavnet Hønsepul. Stedn.I.

16.82), holl. pol (poUe) i lign. het, nt. pull,

poU, tue af tætvoksende græs olgn.; egl. vel

sa. ord som (ell. sideform til) I. Puld, I. Pulle
ell. II. Pold (se Polt;, jf 1. Pulte samt Pold-
tørv; især dial. (jy.) ell. i stednavne, se fx.
JohsSteenstr.DS.lOl. Trap.^VIII.335.X.24o.
DSt.1931.174) 1) lav forhøjning i jords-
mo7inet; lille høj ell. hanke; ogs. om he-
Vok set plet ell. tue (jf. MDL.41 5). (de)
leirede . . sig ved Abarims Polde (1871:
'iiøie).4Mos.21.11(Lindherg). smst.33.45. fra
de tusinde smaa „Poller", som i det lave
Eftermiddagslys kastede deres Dværg-
skygger ud over Lyngen, duftede Por-
sen krydret søåt. AlhaSchwartz.Skagen.il.
(1913).40. jf. Sandpold samt: hun (sad)
paa en hjjig^ul. Søiherg.FLP.166. 2) (jf.
1. Pullej om (delvis overskyllet) forhøjning i

aahund, havhund olgn.; holm; lille ø.VSO.
Havet havde dynget (sandet) op i Pol-
ler. AlhaSchwartz. Skagen. I. (1912). 26. Pol.
^hl935.12.sp.4. jf. SRamhusch.Ringkøhing
Fjord.(1900).8.20. 3) om lille dynge, stak
olgn. MDL.415. (man) sammenkjører . .

denne Hede- eller Grønsværtørv i store
Stakke eller Poller. Tidsskr.f.Landoekono-
mie.1852.50.

IL Pold, en. se Polt.
III. Pold, en. se I. Puld.
Polde, en. se Polt.

Pold-torv,en. [LI] [ipml-](ogs.Pu\{é)-).

(fagl. ell. dial.) let, knoldet tørv, der graves af

mosens overflade. Pul-. PhysBihl.XIX.515.
Pold-. Feilh.

t Pole ell. Poler, en. flt. poler. {ænyd.
pole(r); fra ty. pole, jf. mht. polan, af polsk

f)olanin, afl. af pole, slette, mark (se u. Po-
akj) polak (1). Pohlerne og Litthauerne.
LTid.1727.716. Aar 1611. blev (Moskva)
nesten opbrændt af de Pohler. Borrehye.
TF.386. ^MPet.Afh.IV.125.

10 Polej, en. [po'lai'] (nu 1. hr. Poleje.
Moth.P118. LTtd.1741.8. JTusch.145). flt.

-er. (glda. polleyæ (Harp.Kr.269), æda. pu-
legy (smst.135), mn^ polleie, pollege; af
lat. pule(g)ium; nu især dial.) 2( den tid-

ligere som lægeurt dyrkede mynte Mentha
pulegium L. JTusch.i45. VSO. *(musikan-
terne har) med deres Blæsen pustet Blom-
ster af min Polej. Gertz.A.65. Polei-
mynte, en. ^ (nu 1. hr.) d. s. Funke.

20 (1801).II.363. Wendt.(1810).101.
Polemik, en. (\ Polemi. Hrz.D.III.

29). [pole-, pola'mi^] flt. -ker. {fra gr. h6
polemiké (techne), krigskunsten, fem. af
polemikos, se polemisk) 1) (teol., foræld.)

teologisk disciplin, hvis opgave det
var at gendrive kætterske meninger
og skrifter (ell. forsvare kristendommen
mod dens angrihere). LTid.1744.678. JBa-
den.FrO. 2) CP argumentation ell. diskus-

3psion, hvori man hekæmper, angriher en an-
dens mening(er); især: ordstrid, der ud-
kæmpes i daghlade, tidsskrifter, pjecer olgn.;

permefej d e ; ogs. om et enkelt indlæg i en saa-

dan strid. Sihh.1.16. det Nederlag, (Hauch)
havde lidt i sin ubesindige Polemik (Bran-
des.I.415: Fejde^ mod Keiberg.Brandes.DD.
81. indlade sig i polemik \

GJ Polemi-
ker, en. [po'le'mi.^'ar] flt. -e. {ty. polemi-
ker; til Polemik) 1) (teol., foræld.) person,

40 skrihent, der dyrkede p>olemik (1). JBa-
den.FrO. Meyer. 2) [i} person, skrihent,
som (med forkærlighed ell. paa fremragende
maade) giver sig af med, deltager i po-
lemik (2). Meyer.^ stadigt ifører (Bjørn-
son) som Polemiker alle sine Aandsbørn
(de patetiske Forsikringer, som de harm-
fulde Anklager) det samme gejstlige, hvide,
aldrig ganske rene ^lips. Brandes.XIII.
482. NMøll.VLitt.III.388. O polemi-

50 sere, v. [pole-, polami'se'ra] -ede ell. (sj.)

-te. (<^. polemisieren, /V. polemiser; afgr.
polemizein, føre krig (mod)) føre pole-
mik (1 ell.2), komme med polemiske ud-
fald (mod nogen ell. noget). Oehl.Er.IV.140.
I den . . følgende Tid polemiseredes der
i Universitetsdisputatser af og til mod
dette eller hint Punkt i (Holger Rosen-
krantz's) Lære. CSPet.Litt.482. Hvad vi
polemiserede om, maa Guderne vide.

60 KBokkenh.U.Ul. polemisk, adj. [po-
'le'mis^] {ty. polemisch; efter ^r. polemi-
kos, adj. til poleraos, ki'ig) adj. til Pole-
mik (og Polemiker^. 1) (teol, foræld.) til

Polemik 1. LTid.1739.297.1747.133. 2) G) til

Polemik 2. Leth.(1800). En polemisk Skri-

bent bør maaskee i de fleste Tilfælde

XVI. Rentrykt »Vio 1935 70
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fremstaae med et aabent Visir. Qylh.1.32.

StSprO.NrJ64.97.
I. Poler, en. se Pole.

II. Poler, en. se II. Polerer.

Poler-, i ssgr. [po'le-V-] (ogs., i fagl.spr.

I br. Polere-, jf. vAph.(l?59). VSO. MO.).
(især 0) til polere 1, navnlig i betegnelser

for redskaber ell. materiale, der benyttes ved
polering, fx. (foruden de ndf. medtagne): Po-
ler-børste, -filt, -klud, -lap, -middel, -skind.

-al, en. glitteal FBFrii8.KA.222. Sal.XIV.
468. -ambolt, en. d. s. s. -stok. Larsen.
-aske, en. (nu næppe br.) aske, brugt som
polermiddel. vAph.(1772).lII. Amberg. -bal,
en. (jf. I. Bal l.ij ulden klud, hvorom der

er lagt en linnedsklud (brugt ved møbel-
polering olgn.). EThaulow.Træ.(1912).240.
-bænk, en. (nu næppe br.) bænk (II), hvor
sabler, knive osv. poleres v. hj. af en roterende

skive. SSterm.FrederiksborgAmt.(1831).l 64.
polere, v. [po'le'ra] -ede ell. (nu 1. br.)

-te (Holb.Sat.I.A6r. Ing.RSE.VI.179. Bang.
T.119). vbs.Ang (s.d.), j/. Politur (1). {ænyd.
pol(i)ere, glda. pol(l)ere (Mand.85. Suso.

87), ty. polieren, fr. polir; af lat. polire;

jf. I. Polerer)

1) (især fagl.) give en genstand en glat,
blank overflade, give den glans enten
ved gniden, glatten, slibning olgn. ell. ved be-

strygning med en vædske, der fiærdner til et

blankt overtræk; ofte i part. poleret (nu
1. br. polert^ brugt som adj. (karrene) vare
af poleret (1931: blankt; Kobber. iZ"^.?.

45. „poleret" d. v. s. ganske klidfri Ris.

AKrogh.Fysiol.73. Det meste Sejlgarn po-
leres for at faa nogen Glans samt for
at blive stærkere. Bannover.Tekstil.il.510.
Sort poleret Træ. IngebMøll.KB. 132. jf.:
*min Ros jeg skylder hver

|
Kedel og

Spand for sin blanke F olerthed. Drachm.
D.114.

II (fagl.) m. h. t. krudt: ved en særlig

behandling (i en polertønde) give krudtkor-
nene en glat og blank overflade. Funch.MarO.
11.105. SaVXIY.763.

\\ (jf. afpolere samt
oppolere (u. op- sp. 720*^^)) i forb. m. tryk-

stærkt adv. Polere Rusten ai.vAph.(1764).
jeg har faaet en snedker til at polere den
gamle mahognisekretær op !

||
polere

vinduer, pudse vinduer. Bhch.(1920).
VIII.6. Winth.II.170. IngebMøll. KB.110.
II
polere (sine) negle. ORung.VS.57.
2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) (sj.) m. h. t.

person(s ydre): give et rent og skin-
nende udseende; pudse; fikse op. fest-

skrubbet og poleret (begav han) sig paa
Ye\.NisPet.SG.301.

\\
(iron.) tilrede; give

en slem behandling, medfart; lakke til. Alle
I, som . . døse over den sidste Skandale
. . som polere Eders fraværende Ven-
ners Rygstykker. DracAm.DGr.^4. han var
s'gu propert poleret, og som han haltede 1

ChrEngelstSvig og Li8t.(1909).27. 2.2) (jf.
behøvlet, høvle 2.3 samt policeret dels (især
fD) m.h.t. arbejde: gaa efter i sømmene;
give en sidste afpudsning; file paa;
dels (nu især arkais.) m. h. t. person (nation),

sprog, aand(s-evner) olgn.: fjerne det gro-
ve, plumpe, stødende fra; oplære, ud-
vikle, opdrage til større fuldkommen-
hed, højere kultur osv.; gøre (mere)
dannet, afslebet, kultiveret; ofte i part.

poleret brugt som adj. (dial. ogs. i videre anv.:

galant; elskværdig; snedig ; fiffig ;
polisk. JB

Smidth.Ord8.116. VSO.(„I Almuens Sprog").
Feilb.BL.138. OrdbS.(FaUter,Sjæll.). jf

10 Feilb.). *Jeg skriver eene ey for at Mo-
ralisere,

I
For Folk ey eene men og Spro-

get at ^olQie. Bolb.Skiemt.D2v. da hun er
meget poleert og artig, bad hun Lieute-
nanten i sit Huus, da jeg havde kjendt
hans salig Fader. Gylb.1.67. Kirken (har)
til alle Tider overfor Godtfolk været . .

den Aandsmagt, der . . holdt dem i Tøm-
me og polerede paa dem.VVed.M.6. (nu
arkais.:) fornuftige Folk og de, som har

20 Erfarenhed i den polerede og lærde
Ve r

d

e n.Langebek.Breve.294. PABeib.US.7.
SvLa.AB.168.

|| (jf sp. 1107** «"•; i forb. m. adv.

jeg (tror) at have forandret mig meget
til det bedre; eller hvad Verden nu en-
gang kalder det, blevet poleret sii.BC
And.BC.I.50. „det er jo et net Menne-
ske." . . „Ja (jeg har) jo maattet anvende
hele Formiddagen paa at polere ham lidt

dA.** Bo8tr.ML.64. (l.br.:) Jeg var allerede
30 begyndt at få mine Kundskaber i Dansk
polerede op. Rørd.TB.39.

I. Polerer, en. [po'le'rar, -'le'(r)j] flt.

-e. (æwt/cZ. pol(l)ere(r); til polere 1; fagl.)

person (haandværker), der udfører po-
lering. Rostgaard.Lex.P71c. Oehl.I.217.

Diamantsliberne dele sig i tre Slags Ar-
beidere, nemlig Skjærere, Slibere og Po-
\Qi%iQ.Binnerup.Juv.306. jf. ssgr. som Guld-,
Marmor-,Vinduespolerer saw< Metal- ('Pa-

40 num.372), Spejlglaspolerer (Funke.
(1801).III.364); sm^.o^s. Sølvpol er erske
(DagNyh.''yd911.4.sp.2).

II. Polerer, en. [po'le-'rar, -le'(r)j] (ogs.

Poler. [poile-V] CollO. OrdbS.(kbh.). jf.:
Tømmer-Poleer. Cit.l777.(CNyrop.Baandv.
174)). flt. -e, {fra fi/. polier(er)

,
pa(r)lier,

mht. parlier(er), til mht. parlieren, af fr.

parler (se parlerej, ell. omdannet af fr. par-

leur (se Parlør (l)j; haandv., foræld.) den
50 ældste ell. øverste svend (der mæglede

mellem mesteren og svendene); mestersvend;
formand (II.3.3). en gammel Muursvend .

.

*„I er .
." — „Mestersvend,

|
Polerer." Oehl.

XI.305. Levin. CNyrop.Baandv.90. jf. ssgr.

som Mur-, Tømmerpolerer. || (jf. u. Parlør

1; sj.) billedl. vi træffe . . H. J. Trojel og
H. k. Rask som Absolutismens og Chri-
stian VIII.s Parliers eller Polerere, for at

bruge den gængse \Jat2\e. Borchsen.Lite-
60 ræreFeuilletoner.(1880).121.

Poler-fil, en. fileformet redskab til

polering af metaller. Rostgaard.Lex.P71c.
TeknO. -flade, en. 1) poleret flade. FagO
Snedk. 2) høvljærnets overside, smst. -glas,
et. (nu næppe br.) redskab af glas, anvendt
til polering. vAph.(1759). -hammer, en.
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hammer (med poleret bane), anvendt ved pO'
lering af (bløde) metaller. vAph.(1764). SaU
XIX.351. -hjnl, et. d. s. s. -skive. vAph.
(1759). Amberg. -hnd, en. (jf. Hud 3.8j en

af pariser-rødt og olie dannet tør skorpe paa
metalflader. Urmageri.21. Polering;, en.

(ænyd.d.s.) vbs.til polere. I) (især fagl.)

til polere 1. LTid.1729.358. Hannover. Tekn.
349. (skopudseren) mønstrer Folks Fodtøj
og finder intet for blankt til en ny Vo\e-
nng.JacPaludan.VV.66. \\ konkr., om po-
litur, poleret flade olgn. Moth.F122. Sætte
Polering paa Træ, paa Steen. vAph.(1764).
der er kommet nogle slemme ridser i po-
leringen

i 2) (nu sJ.) til polere 2(2). Or-
denes udvortes Polering. XTid. i 75^. 586.
(N. N. tager til byen) hver Vinter, for at
faae en heel Maaneds Polering. SA;wes^.X5.
Poler-jord, en. (nu næppe br.) jord- ell.

leragtig masse, der anvendes ved polering.
LTid.1744.312. Af Salpetersyrens Udskil-
ning ved Vitriol fremkommer en jordagtig
Masse, som, udludet og fiint pulveriseret,
sælges under Navn af Poleerjord til Speil-
glaspolerere og andre Konstnere. Funke.
(1801).III.364. -jærn, et. (en slags) poler-
staal. Rostgaard.Lex.P71c. JLange.II.189.
-kalk, en. en slags brændt, ulæsket kalk,

der bruges til polering af metaller; ivienerkalk.

FolkLægem.1.52. SaUXXV.109. -kolbe,
en. (nu næppe br.) polersten ell. polerstaal
paa et rundt skaft. Hallager.342. -kridt,
et. kridt, der anvendes til polering ; trippelse.

Bl&T. -kugle, en. (nu næppe br.) kugle-

formet polerglas ell. -sten. vAph.(1764). VSO.
-maskine, en. om forsk, maskiner, an-
vendt til polering af diamanter, træ, sejl-

garn, frø (af kaalroe og turnips) m. m. Am-
berg. Hannover.Tekstil.il.510. FagOSnedk.
-melle, en. spec: rum ell. bygning ved
krudtmølle, hvor krudtet poleres. LTid.1724.
672. MilTeknO.150. -naal, en. (en slags)

polerstaal. Bl&T. -papir, et. (1. br.) om
sandpapir olgn. Larsen, -pind, en. (jf -stik-

kej stikke, der anvendes (af guldsmede) ved
polering. vAph.(1759). Amberg. -pulTer,
et. pulver (af forsk, art), der anvendes som po-
lermiddel. Funke.(1801).IIL426. Hannover.
Tekn.350. -rem, en. en om to roterende
skiver lagt rem, hvorved blank-, glansslibning
udføres. SaUXIX.351. -redt, et. jærn-
tveilte, anvendt som polerpulver. Christ.Kemi.
139. -sand, et. fint slibesand. vAph.(1764).
Bl&T. -skifer, en. en slags infusoriejord,
anvendt som pudsemiddel; trippelse VSO.
VareL.^781. -skive, en. (jf.-h\Vi\) roterende
skive, hvorimod noget kan slibes blankt. vAph.
(1759). TeknMarO. -staal, et. en i enden
udvidet, stærkt hærdet og poleret staalstang,

der anvendes ved polering. vAph.(1759). Han-
nover.Tekn.349. -sten, en. (jf. Glattesten^
sten (af agat, flint ell. blodsten), anvendt til

polering af metaller. Rostgaard.Lex.P71c.
Wagn.Tekn.278. -stikke, en. d. s. s. -pind.
vAph.(1759). -stok, en. (jf. -ambolt) un-
derlag for (metal)gensian de, der behandles

med polerhammer. OpfB.UL240. TeknO.
||

ogs. om et skomagerværktøj. Bl&T. -tand,
en. (nu næppe br.) d. s. s. Glattetand. vAph.
(1764). VSO. -tromle, en. roterende tromle,

hvori smaagenstande (som staalpenne) skures
blanke. SaUXIX.352. -træ, et. træredskab,
anvendt til polering. Amberg. Paparbeide-
ren.(1835).16. -tende, en. roterende tønde,

hvori noget (spec: krudt) poleres. MilTeknO.
10 150. SaUXlX.352. -vand, et. om svag

(salt)syreopløsnina olgn., der anvendes til

rensning af metallers overflade. Const.Kogeb.
307. -voks, et. voks til boning af gulve;
bonevoks. FagOSnedk.
Polet, en. se I. Palet.

-polet, adj. [-ipo'la/] {ty. -polig) som
2. led i ssgr. som en- (HHolst.ElektrJ.312),
top ole t (TeknO.333), der angiver antallet

af poler (1.2) paa en magnet, strømfrem-
20 bringende maskine olgn.

Pol-hojde, en. (nu næppe br. Poli-.

Cit.ca.l700.(NkS4^821.45). Heib.Poet.I.406.
Harboe.MarO.). {jf. polens (poli) højde
u. I. Pol 1.2; især astr. ell. ^) himmel-
polens højde (se Højde sp. 1184^^^-) over
horisontplanet; et steds geografiske bredde
(n.4); breddegrad, (ofte i forb. som tage,
bestemme, finde polhøjden^. Bugge.Astr.
16. (Tyge Brahe) lærte dem, hvorledes

30 de . . skulde finde det, man kalder Pol-
høiåen. 0rst.VIII.146. Scheller.MarO. jf.
u. Højde 1.3: Den 8de i Blidemaaneden
kom jeg paa Polhøiden af Bourdeax. Æet-
ser.11.31.

II
(nu 1. br.) billedl. Bliv I (o: en

gadejunker) smukt ved Jeres Pomadekruk-
ker og tag Polhøiden af en Tøs. Tode.S.25.
især om standpunkt, udviklingstrin, aande-
ligt niveau; ogs. undertiden : højdepunkt; top-

punkt. Vi underholdt os . . om Tydsklands
40 Litteratur og Smagens nærværende Pol-

høide. ^a^.^es.jD F.IX jf50. Det gaaer over
min Polhøide o: jeg kan ikke begribe det.

VSO. EdvLehm.BY.55. fhavepolhøj-
den, (jf. Høide 6.2) være (stærkt) beruset.

JBaden.FrO. VSO.
poli, adj. se I. polit.

Police, en. [po'li'sa] (f Poh*z(za). vAph.
(1759). Meyer.), flt. -r. {fra fr. police, ital.

polizza; vistnok af mlat. apodissa, apodixa,

5^ fra gr. apodeiksis, bevis) !) (især forsikr.)

(et af assurandøren til forsikringstageren ud-
stedt) dokument, der indeholder en kontrakt
vedrørende et forsikringsforhold, de nærmere
regler for udbetaling af forsikringssummen
osv.; forsikringsbrev (2). DL.4—6—2.
Wiwet.EL.46. Lassen.S0.492. aaben, tak-
seret police, se aaben 5.i, taksere.

||

hertil ssgr. som Police-blanket, -ejer, -formu-
lar, -laan, -nummer, -penge (d: betaling for

60 udstedelse, udfærdigelse af police) ofl., se især
EMackeprang. Forsikrings- Leksikon. (1922),
109. ForsikrO. 2) {jf. fr. police de charge-
ment i sa.bet.; nu næppe br.) konnosse-
ment; især i /"orft. police over en skibs-
ladning olgn. vAph.(1759). KiøbmSyst,
11.175.

10*
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t policere, v. -ede ell. -te. (fra fr. po-

licer; af fr. police, politi l(-2)) højne en
stats, et samfunds kultur, civilisa-

tion ell. dannelse (egl.: ved at forbedre,

reformere statsstyreisen, administrationen, de

offentlige institutioner osv.); især i perf.part.
som adj. (jf. polere 2.2j. der er vel neppe
nogen policeret Nation i Europa, som ikke
spiser Søbemad. Tode.VI.131. Politiven-

nen.1801.2657. ACHansen.Kbh. 'sLeirkrands.

(1807).94.
Poli-h«rjde, en. se Polhøjde.
Poliklinik, en. ["polikliini^, ogs. poli-

kli'ni^] flt. -ker. {fra ty. poliÉlinik, dannet i

beg. af 19. aarh. af gr. polis, by (jf. Politi

osv.), og Klinik; især med.) 1) (jf.Kiimkl; nu
kun m. h. t. forhold i ældre tid) studium og
undervisning ved sygebesøg i patien-
ternes hjem. Meyer.^ Polikliniken op-
drog de Unge nærmest til Livets besvær-
lige daglige Praxis, Hospitalsklinikken
(lagde) den nødvendige . . videnskabelige
(j(T\må.JidPet.Den med. Kliniks ældre Rist.

(1889).8. SaVXiy.130. 2) klinik (2), hvor
mindrebemidlede (navnlig: ikke senge-
liggende) patienter behandles gratis
(eventuelt: mod at stille sig til disposition for
visse forsøg og tjene som undervisningsmate-
riale), (jeg) aabner . . en Klinik og Polikli-

nik for Øiensyge paa Nørregade. Cit.1863.
(Norrie. Den da. oftalmologis historie. (1925).
170). Krak.1935.11.2145.
polisk, adj. [po'lis^] (dial. ell. arkais.

polisken. Grundtv.PS.III.463. Blich.(1920).
IV.12. Feilb.). intk. og adv. d. s. ell. (sj.) -t

(Skuesp.IX.291). (sv. dial. polisk , nt. p(o)-
lietsch; udviklet af politisk; jf. svinepolisk)

1) t d. s. 8. politisk 1. Jørgen Handske-
mager . . tør icke føre nogen polisk Tale,
naar jeg er tilstæde; thi han veed, at . . jeg
forstaar mine Politica bedre end hsind..Holb.

GW.iy.9. 2) rænkefuld; snedig; under-
fundig; udspekuleret; fiffig;nuisærm.
bibet. af skælmskhed, skalkagtighed (og navn-
lig om ansigtsudtryk, mine(spil) olgn.) : lun
(III.5.2). (jeg er ikke) af de Mennisker, som
siger andet, end hvad de meene, jeg er
gandske ikke af de poliske Koener. Holb.
Bars.IL3. *Listig var han (o: Tordenskjold)
og polisk,

I
Gik omkring og solgte Fisk.

NyerupPRasm.DV.1.92. et polidsk Smiil.
Winth.IX.282. (han) satte . . en polisk
ynkelig Mine op. Galsch.SR.123. jf.: en
usigelig Poliskhed i de smaa, kloge
Q\ne.Brandes.XI.324. Poliskeri, et. [po-
lisga'ri'] (a^.a/" polisk; nu kun dial) under-
fundighed; lumskeri; skælmeri. VSO.
Er der nu ovenikjøbet kommen een af de
rigtige Spektakelmagere i Classen, er det
næsten ikke muligt at forebygge enkelte
Udbrud af Polidskeri og Overgivenhed.
Æskemose.EnReisebeskrivelse.(1854). 39. der
var noget Poliskeri med i Spillet. Breqend.
TGK.174. Feilb.

I. t polit, adj. ("poli. JBaden.FrO.
Meyer.), {fra ty. polit, /"r.poli; af lat. poli-

tus, egl. perf. part. af lat. polire, se polere;
j/.Poiitesse, Politur 4) velopdragen; kul-
tiveret; dannet; civiliseret, dend heele
polite og lærde verden. Cit. 1721. (Bruun.
FR.II.123). dette Land maae endelig i

forige Tider have været beboet af en po-
lit og meere pregtig Nation end som Tar-
tsirne. LTid.1726.791.

II. polit. [po'lid] i forb. stud. polit., cand.
(o polit. ell. år. polit., forkortet for studiosus,

candidatus ell. doctor politices (jf. Kandi-
dat samt Politik (1)^, person, som forbereder
sig til ell. har bestaaet den statsvidenskabe-

lige eksamen ved universitetet ell. taget dok-

torgraden i statsvidenskab (jf. IV. mag. sp.

753''«- og SaVXXII.183). *„Cand. polit."

er udlagt: Politikus. Svend Nagelfar. Rigs-
dags-Runer.(1871).37. 11 (j7. IV. mag., po-
lyt.; stud.) brugt som selvstændigt subst. som

20 forkortelse for cand. polit. ell. især stud. polit.

Stude7iterbladet.^U1935.5.sp.l.

Politesse, en. [poli'tæsa] ilt.(i bet.2)

-r. (fra fr. politesse, ital. politezza.
,
puli-

tezza, af ital. polito (lat. politus, se I. po-
litj; jf. Polering 2, Politur 4) t) (nu næp-
pe br.) dels m. h. t. nation: civilisation;
kultur; dels m. h. t. person: (ydre) dan-
nelse; høflighed; belevenhed (under-
tiden (jf. bet. 2) m. bibet. af forstillelse, falsk-

30 hed osv.). Ingen Stad er udi større Ud-
raab for Politesse end Paris . . men mig
synes, at man confunderer Politesse og
ziirlig Levemaade med Frækhed og det,

man kalder 'Næseviished. Holb. Ep.V. 132.
Wadsk.94. Leth.(1800). Meyer. 2) {jf. nt.

politessen i sa. bet.; muligvis paavirket af
Politik 4, polisk 2 osv.; nu kun dial.) især i

flt., om galante ell. underfundige handlinger;

fiksfakserier; kneb; lurendrejeri; ogs.:

40 skælmsstykker; narrestreger, (baads-
manden:) Ordgydere og Skrydere, det er
. . eet og det samme: Karesser og Poli-

tesser dem har Fanden skabt. Tode.S.120.
Leth.(1800). Feilb.

Politi, en, et (i bet. 1 alm. en, sj. (uden
for ssgr. som de 1. 60 f. nævnte) et (se sp.

1113^^); i bet. 2 et ell. f en (Forordn.^Vio
1701. Holb.Ep.1.364. Stampe.I.121); i bet.S

en ell. (nu næppe i rigsspr.) et (Skuesp. VII.
50 195. Gravl.T.180)). [poli'ti?] (Høysg.AG.

41) ell. (vulg.) [pola'ti-'] (jf. HCAnd.BCII.
101. *en tyk ^Folleti''. FrNygaard. U.139
samt Overpoletiet. MR. 1828. 165). flt. (nu
kun i bet.S, f i bet. 1: Pflug.DP.60.221)
er. {ænyd. po\([)iti{e), pol(l)ici_(e); fra mlat.

politia, gr. politeia, af polites, borger, af
polis, by (sml. Poliklinik, Kosmopolit^; jf.
policere, Politik(er), politisk)

1) (nu kun (emb.; ofte m. overgang til

60 bet. 2) i ssgr. som Brand-, Fremmed-,
Sundhedspoliti^ en stats, en kommunes
(ell. et mindre samfunds, en institu-
tions) hele organisation, indretning,
forfatning, administration, navnlig

(jf. bet. 2) m. h. t opretholdelse af ro og or-

den, lovlige forhold, (ofte i forb. som holde
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god politi, god orden (ell. skikj os politij.

Borgemester og Raad skulle holde god
Skik og Folitie. DL.3—4— 5. udi saadan
Tilløb (o: ved en kroningsfest) af Folk fra

alle Stæder . . blef dog holdt saadan Or-
den og Politie, at paa Gaderne hverken
om Dagen ej heller om Natten hørtes no-
gen Klammer. Slange.ChrIV.100. (der bør

holdes) en ordentlig JPolitie ved Fiskerierne.

LTid.l761.79(jf. YiskQii^oMii). Her er god
Politie, Alting styres i en god Orden her.

Leth.(1800). Hidindtil havde jeg alt iagt-

taget mange Uordener det medicinske Po-
Utie (o: sundhedsvæsenet) angaaende. Cit.

1809.(Personalhist.Tidsskr.l916.291). vi bur-
de gjøre os bekjendte med Stedets (o:

Korsørs) Love, Politi og Indretninger.-ffeift.

Poet.V.l?5. *fordred (den fattige) lidt af

(den riges) Overflod,
|
Da dømte man ham

til Fængsel og Bod . .
|
Det kaldte man

Retfærd og Politi. IIauch.SD.1.30. m. over-

gang til bet. 2: af denne Lovbog (er) ude-
lat alt hvis Politien egentlig vedkommer.
DL.Fort.

II
m. (overgang til) bet.: ordnet,

organiseret samfund; stat. vilde ethvert
Menniske observere dette samme i al sin

Handel her i Verden, sandelig da kunde
hånd opstige til en høy Grad i en Chri-
stelig Folitie. Eørn.Moral.II.122. Jeg vil

staae paa den Civile Stands Ret, tiene i

Freds-Tiider som en ærlig Mand, og vove
mit Liv og Blood for Politien. HoZ6. C/^

II.7.

2) institution, myndighed, korps,
som har det hverv at opretholde ro og
orden i et samfund, at paase, at love
og vedtægter overholdes, at efterfor-
ske forbrydelser og at rejse paatale
for retten i politisager. KomGrønneg.
111.147. *Det er en Levning af Barba-

^riet; | Jeg troer, jeg skal klage for (nu
alm. tilj Politiet. OehlSH.6. Politiet er en
plump, ret en grov Institution. JETei&.Poe^.

V11.42. *(knejpen) ryddes . . af Politiet 1

Drachm.D.38. Det ridende Politi er netop
ankommet til Fl2iåseii.SigMiÅXl.(DagbUV&
1882.2.sp.4). Det skulde meldes til Poli-

tiet, udbrød hun opfyldt af Harme og Med-
følelse. Søiberg.HK.87(jf. II. melde I.1-2;.

jj

hemmeligt ell. f højere (VSO.) ell. po-
litisk (Bl&T.) politi, institution, korps,

der i hemmelighed overvaager statsfjendtlige,

politiske bevægelser ell. personer. VSO. Berl
Tid.^^/iiil934.Aft.l.sp.l.

\\
(dagl, spøg.) i forb.

som dummere ('grimmere osv.), end po-
litiet tillader, meget dum (grim). Gade-
ordb.^ Staun.F.287.

3) (jf. Politier; dial., vulg. ell. barnespr.)

politibetjent. (Politiebudet kommer ind.)

„Hør Politie I føer den Karl i Arrest." (Po-
litiet griber hstm.) Skuesp.VII.195. vores
Politier taler næsten ligesaa pænt . . til

os som til andre Folk. Hostr.KG.I.U. Der
var kun en Politi ved Døren og foran
Billethullet to strikkende Koner. Bang.R.
162. Politi Svendsen havde hvad man

kalder Næse, rigtig en flinke Snushane
var han. MylErich.NS.58.
Politi-^ i ssgr. [poli'ti-] (især emb. ell.

jur.) til Politi 2; af de talrige herhenhørende
ssgr. kan (foruden de ndf. medtagne) nævnes:

1) betegnelser for hvad der angaar ell. hører

til politiet ell. dets vh'ksomJied, haandhæves,
udføres, udstedes af politiet olgn., besiaar af,

dannes af politibetjente olgn., fx. Politi- af-

10 spærring, -alarm, -anordning, -foranstalt-

ning, -forbud, -forhør, -forordning, -kon-
trol, -kordon, -korps, -kort, -lov(givning),

-magt, -opbud, -opsigt, -opsyn, -ordning,
-protokol, -rapport, -reglement, -styrke,

-stævning, -teknik, -tilsigelse, -tilsyn, -tje-

neste, -udrykning, -undersøgelse, -øvrig-

hed. 2) betegnelser for genstande, bygninger,

lokaler, befordringsmidler osv., der tilhører

ell. benyttes af politiet, fx. Politi- arrest,

20 -baad, -bil, -bygning, -fartøj, -fløjte,

-hjælm, -kaserne, -kontor, -lokale, -skib,

-skole, -uniform. Z) betegnelser for personer,

ansatte i politiets tjeneste, fx. Politi-embeds-

mand, -folk, -funktionær, -personale, -tje-

nestemand og (nu ikke m.h.t. danske forhold)

Politi- gendarm, -kommissær, -minister,

-præfekt, -sergent, -tropper, -adjndant,
en. 1) tidligere (i Kbh. indtil 1863) betegnelse

for politifunktionær (i Kbh. og visse større

30 provinsbyer), der fungerede som politimeste-

rens (politidirektørens) stedfortræder og nær-
meste underordnede. Luxd.Dagb.1.128. Regu-
lativ^"^161863.§11. 2) embedsmand, der bistaar

statspolitichefen med ledelsen afpolititjenesten

i de sønderjyske landsdele. LovNr.263'^^kl920.

§1. -advokat, en. (>'/". -aktor, -assessor, -fi-

skal, -fuldmægtig^ siden 1928 om (hver af)
de tjenestemænd under politidirektøren i Kbh.,

der leder forundersøgelserne og repræsenterer

40 anklagemyndigheden ved Kbh.'s byret. LovNr.
84^y3l928.§109.JohsWul/f.OU.112.'as^n^,
en. (jf. -spion; især om udenl. forhold) spion

ell. „stikker^^ for politiet, især for det hemme-
lige politi; tidligere ogs. om civil opdagelses-

betjent, sidde ganske rolig paa sit Værelse
soin en Politi-Agent, der dog veed Alt,

hvad der foregBi2ier.Kierk.IV.326. Sal.^

XIX.359. -aktor, en. (jf. -fiskal; foræld.)

sagfører, der beskikkedes som offentlig an-
so klager (i Odense fra 1789-1817). Reskr.^Vi^

1789.§26. Reskr.^^1^1817. -assessor, en.

O t (3f' -dommer^ assessor i en politiret;

politiretsassessor. VSO. 2) leder af et under-
søgelseskammer i Kbh. (fra 1919-28; afløst

af Politiadvokat;. LovNr.489^''l^l919.§454.

-assistent, en. (jf. Assistent 2) m. h. t.

forhold i Kbh. om de under politidirektøren

sorterende ledere af politiet i de lokale po-

litikredse (og chefer for de lokale politi-

60 stationer); i visse amter i nyere tid beteg-

nelse for landpolitibetjent. Reskr.^ytil815.§4.

Kierk.XIII.469. Bek.Nr. 665^^^1919. jf.

Landpolitiassistent M. Pol.^kl935.2.
sp.5. -betjent, en. {ænyd. politibetjen-

ter, ty. polizeibedienter; jf. Betjent sp.

538*) menigt medlem af et (kommunalt) po-



1115 Politibnd Politik 1116

litikorps; i ældre Ud ogs. om politi-funktio-

nær ell. -embedsmand i al alm. ForordnPko
1701J.§3. •Politiebetjenter |

Gjør ingen
CompnmenteT.Hrz. VIL297. Lov^'hl863.§5.

billedl.: Vanen er en fortræffelig Politi-

betjent, der veed at holde Styr paa de
urolige Gemytter. Drachm.E0.203. -bud,
et. (jf. Retsbud; nu næppe br.) et ved po-
litiet ansat bud; ogs. om politibetjent. Bost-
gaard.Lex.P71c. Skue8p.YII.195(se u. Po-
liti 3;. VSO. MO.
Politica, subst. se Politik.

Politi-clief, en. (jf. -direktør, -me-
ster^ chef for et politi( korps) ; m.h.t. da.

forhold dels om chefen for statspolitiet; dels

(foræld.) om en embedsmand, der (1815-45)
som politidirektørens foresatte var den øverste

leder ell. tilsynsførende ved Kbh.'s politi (og

kystpolitiet). Eeskr.^lxl820.

Politicnis, en. se Politiker.

Politi-direktar, en. (jf. -chef, -me-
sterj efter 1814: chefen for det københavnske
politi (politimesteren iKbh.). Bek.(Kvartudg.)
^^U1814. Kierk.XIV.261. LovNr.84^''1^1928.

§108. -dom, en. (nu næppe br.) dom, af-
sagt af politiretten, ell. dom i en politisag.

Beskr.^^11^1811. VSO. MO. -dommer,
en. (jf. -assessor 1 samt Overpolitidom-
mer; nu næppe br.) dommer i en politiret.

Beskr.^^/i2l811. S&B.
Politier, en. [poli-, pola'ti-'ar] (ogs. Po-

litiert. EkstrabUU1921.Aft.2.sp.6). flt.-e. {ty.

polizeier; til Politi (3); barnespr. ell. vulg.)

politibetjent, en lille broget Gren, som
Annette, der er ti Aar, har plukket ude
paa Langelinie paa Trods af alle Politiere

og Opsynsmænd. PZrerm.L3f. 7". det (var)
ikke engang en rigtig PoUetier, det var
en Privatdetektiv. B.T.^1^1922.lO.sp.4.
Poiiti-fiert, en. se li.Fiert 3. -fisikal,

en. (foræld.) i beg. af 18. aarh. betegnelse for
en embedsmand i Kbh., der rejste paatale og
repræsenterede politiet ved politiretten. For-
ordn.(Kvartudg.pi\ol 701.§3. Nørreg.Privatr.
1.303. -forseelse, en. (jf. -overtrædelse,
-sagj betegnelse for lovovertrædelser af min-
dre graverende art (især saadanne, hvorved
ingen privat person krænkes), af hvilke ad-
skillige (uden dom) afgøres af politiet ved
mindre bødestraffe olgn. ASØrsted.Eunomia.
11.(181 7).93. Torp.Strafferet.Alm.Del.(1905).
207. jf. offentlig 3.5 slutn. -faldmæs-
tig, en. fuldmægtig hos en politimester (ell.

armen overordnet politiembedsmand); tidli-

gere (jf. -advokat, -assessorj om chef for et

undersøgelseskammer i Kbh. Cit.l720.(Rist
MKbh.VII.421). Kierk.XIII.469. LovNr.84
^ysl928.§115. -sstarå., en. O/. -kammer,
-station j især i best. f. om hovedpolitistationen
i Kbh. (opført 1919-24). JohsWulff.OU.112.
jf.: Selvmord paa Stockholms Politigaard.
BerlTid.^*/8l935.Aft.l.sp.6. -liaand, en.

(jf. -skilt, -stok, -tegn samt Haand sp. 570^^,

Justitshaand; nu 1. br.) (tegn med) afbild-
ning af en udstrakt haand med et øje i

fladen, anv. som symbol paa politiets myn-

dighed og aarvaagenhed. Moth.P124. Begu-
lativ^y%1863.§12. FortNut.V.153. -Imnd,
en. hund, der dresseres og anvendes af po-
litiet til eftersporing osv. Sal.XIX.1103.
AndNx.DM.Il.34. jf.: Kortfattet Vejled-
ning i Politihundedressur. IfafconJør-

gensen.(bogtitel.l909). -inspektør, en.

overordnet politiembedsmand; især om de em-
bedsmænd, der (i Kbh.) forestaar de særlige

10 afdelinger inden for politiet (ordens-, sæae-
lighedspolitiet osv.), ell. om inspektørerne i

statspolitiet. Lov'^U1863.§5. LovNr.84^'^U
1928.§109.§113. -justitsliaand, en. (jf.
-haand; foræld.) justitshaand. Instr.^^/u

1800.§8.
Politik, en. [poli'ti^] Høy8g.AG.147.

(f i bet. 1 Politica, en (Holb'.Kandst.I.4)
ell. (oftest) pi.: smst. sa.LSk.V.4. JBaden.
FrO.). flt. t -(k)er (se u. bet. 4=). {ty. d. s., fr.

20 politique, eng. politics; gennem mlat. politi-

ca (f. ent. ell. n. flt.) fra gr. tå politikå (n.flt.),

statssager, og he politike (téchne), statskunst

olgn., af politikos, adj. til politeia ell. poli-

tes, se Politi; jf. Politiker, politisk) 1) vi-

denskaben om ell. indsigt i, hvad der angaar
statens styrelse, de offentlige anliggender;
statsmandskunst; statsvidenskab; po-
litisk indsigt; nu kun (fagl., m. overgang
til bet. 2-3j om den disciplin inden for na-

30 tionaløkonomien , som omhandler de midler,

der anvendes af staten til indgreb i det øko-

nomiske liv (se nærmere AxelNielsen.Forhol-
det mellemNationaløkonomiensTeori ogPolitik.

(1912)). jeg forstaar mine Politica bedre
end hsLuå. Holb.GW.IV.9. Det er en ret

Statsmand, man kand see den sunde Po-
litic afmalet i hans Pande. 8a.Bpb.I.4. Po-
litiqven (er fritænkernes) Hovedstudium.
Suhm.V.ll. I Politiken var opgivet det

40 Spørgsmaal (som prisopgave) „hvorledes
kan Kræmmerlands Politik (jf. bet.S) frem-
stilles overeenstemmende med Folkeret-
tens Grundsætninger?''Blich.(1920).VI.19.
2) hvad der angaar statssager, ord-
ningen af en stats ydre og indre for-
hold og den hermed forbundne strid
mellem partier, der repræsenterer forsk,

ideer, interesser. *Nu bort med alskens Po-
litik,

I

Og lad os passe vores DrikljBa^&.
50 PoetF.I.107. Politiken er . . i vore Tider

den Nærværelse, hvori den dannede Ver-
den lever. Heib.Pros.1.397. Politik er for

mig Kultur, Fremskridt, Idebevægelse,
hvad De vil. Jeg samler i dette ene Ord
den aandelige Brydning, Samfundet til

enhver Tid rummer. EBrand.GG.60. der
gaar Politik i Sagerne (o: de afgøres ikke

ud fra rent saglige motiver). Bl&T. han har
aldrig taget aktiv(t) del i politik

\
de har

60 siddet og snakket politik hele aftenen
i

3) det program, den fremgangsmaade,
det princip, en stat, et parti, en poli-
tiker følger. LTid.1728.553. den Politik,

der raader Naboefolk til Tvedragt Mali
HG.47. Dette Hof har ganske forandret sin

Politik. T/SO. han modarbejdede kraftigt
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regeringens politik
i

den aabne dørs,
den frie haands politik, se aaben
1.1, I. fri 2. 4) videre anv. af bet. 3; dels ned-

sæt, om fremgangsmaade, der er dikteret af
politiske hensyn, ell. (nu L br. i rigsspr.) om
snuhed, underfundighed (ogs. om en en-

kelt list, et kneb osv.); dels billedl, om den
maade, hvorpaa man gaar frem, gaar til

værks i en sag, i forsøg paa at opnaa, rea-

lisere noget; taktik. Det er vel endelig nu
mange Stæder kommen saa vidt i Verden,
at de arrigste Skalkestykker bliver ikkun
holdet for spitzfindige Politiker. Hørn.Mo-
ral.II.61. det er en slet Politiqve at skiule

sig for sine Creditorer. Lodde.(Skuesp.IV.
328). Det jeg sagde før . . var bare Spøg,
Forstillelse og Politiqve for at holde mig
i Credit hos min Fader. sa.(smst.351). Min
første Politik var . . at trække Sagen i Lang-
drag. Heib.Poet.VII.23. der gøres (hos Dis-
raeli) et Forsøg paa at nedstemme (Shel-

ley's) Væsen . . det er velment, men det ud-
springer foruden af god Politik ogsaa af en
vis Følelsens Fladhed. Brandes.IX.384. jf.:
den Bonde-Politic (o: snuhed), som For-
nødenhed har indført iblant hans fo: sjæl-

lænderens) Lige.EPont.Atlas.II.43. j| i forb.

af politik, af politiske hensyn; af bereg-

ning; for at narre nogen. Author . . me-
ner at Abbas allene af Politiq tilloed de
Christne at bygge og boe i sine Lande.
LTid.1726.361. *Jeg (o: en røverhøvding)
dræber kun i Harm, af Nød, og som

| Saa
mangen Fyrste maa: af Politik. Oehl.V.129.
VSO. Af Politik . . havde Ole Sørensen
skilt sig fra Degnen, lige før de kom til

Markedspladsen. Schand.TF.I.lll.
Politi-kammer, et. (jf. -gaard, -sta-

tion samt Kammer 9.2; gldgs. ell. prov.) om
den bygning, de lokaler (i Kbh. og visse større

provinsbyer), hvor den centrale politimyn-

dighed har sit sæde, hvor (hoved)politista-

tionen og politiets øvrige kontorer har til

huse; undertiden ogs. som betegnelse for po-

litiretten (ell. politikammerretten). Cit.1718.

(KbhDipl.yiII.439). Politikammeret i

Kiøbenhavn er . . at ansee som en af de
særdeles Underretter.iV^ørre^'.Pnva^r. V.144.
De (burde) egentlig følge mig paa Politi-

kammeret.Sawc/i. VII.436. ORung.Nov.1.8.
•kammer-ret, en. (foræld.) ret, der be-

klædtes af politimesteren alene, og som dels

ved tilvejebringelse af bevis og afholdelse af
forhør forberedte sager, der kom for politi-

kollegiet, dels selvstændigt afgjorde mindre
vigtige sager. Reskr.^^1^1754. -kasiise, en.

kasse, som bestyres af den lokale politimyn-
dighed, og hvori bøder og afgifter til poli-

tiet indgaar. Reskr.^V4l706. MinSkr.Nr.65.
^^/il908. -kai§(8erer, en. (foræld.) kas-

serer ved den 1863 ophævede politikasse i

Kbh. Reaulativ^Vsl863.§24.
Politiker, en. [po'licZi^ar] (nu kun

arkais. ell. spøg. Politikus, se ndf; tidligere

ogs. m. lat. bøjning: til en retsindig Politi-

cum. Rørn.Moral.n.l47). flt. -e. {ænyd. po-

liticus, spjec. (jf. bet. 2) som navn paa en
allegorisk figur, der repræsenterer den nye,

verdslige hofmandsdannelse, verdensklogskab,

snuhed osv. (se Paludan.FI.II.9f.), ty. poli-

tiker (t politicus); fra (m)lat. politicus,

gr. politikos, se Politik; .//. politisk) 1)

person, som giver si^ af med politik
(1-2); i ældre tid navnlig om person, der
var kyndig i, interesserede sig for

'^^ statssager, nu næsten kun om person,
der tager aktiv del i politik (2). Hos-
bond har toe Bestillinger: Hånd er baade
Kandestøber og Politicus. Holb.Kandst.1.2.
(ligesom) vor Tids Politikere (levede dæ-
monerne) af Offerrøg og Virak. Kierk.P.
11.169. i Maaneskin og med Dem ved
Siden kan selv en gammel Politicus som
jeg (o: en minister) ryste Støvet af mig
og blive helt ung om Hjertet. EGad&UGad.

^ FP.84. sml: to bekendte Højrepoliti-
kere. Høffd.Erindringer.(l 928).144. 2) (jf.
Politik 4, politisk 2 samt polisk 2; i rigsspr.

vist kun arkais. ell. spøg.) snedig, udspe-
kuleret ell. rænkefuld person; skælm.
I gamle Dage kaldte mand jo en Skielm
en Politicus. Holb.Kandst.1.5. du er en
Politicus. JBaden.FrO. (Odin kommer til

Gunlad) som en snu Politiker og Rænke-
smed. .4 OZr.iVA. ^5. Hans Tausen . . var

30 en sindig og dreven Politikus. HBrix.AP.
11.97.

Politi-knippel, en. (jf. -stav; især i

udtr. for unødvendig brutalitet, haardhed hos

politiet ell. øvrigheden. DagNyh.^^/iol910.1.

sp.l. (det er) ikke Loven og Politikniplen,

der fremskynder Udviklingen. DanmHVC.
624. -kolleg^inm, et. især i forb. politi-
og kommerce-kollegium, (jf. -ret 2;

foræld.) som betegnelse for (et regeringskol-
'' O legium og) en domstol for politi- samt han-

dels- og søfartssager, dannet 1708 ved en
sammenlægning af kommercekollegiet og po-
litiretten i Kbh., ophævet ved Forordn. Vi
1731; ogs. om den domstol, bestaaende af
medlemmer af magistraten, der overtog dets

virksomhed, indtil den 1771 delvis afløstes

af hof- og stadsretten. Forordn.^Vsl725.I.§l.
Stampe.1.278. -konstabel 9 en. (næppe
br. om forhold i Danmark) politibetjent. Jac

50 And.Er.II.106(om forhold i Bergen ca.

1880). 8aUXIV.449. -kreds, en. (jf. Ju-
risdiktion, Retskredsj hver af de (nu 72)
kredse, hvori landet i politimæssig henseende
er inddelt, og som hver er underlagt en po-
litimester; ogs. om, de (nu 6) kredse, hvori

KbhJs politikreds er inddelt. Lov^^hl863.§2.
LovNr.90'yd916.§109.
Politikus, en. se Politiker.

Foliti-læ^e, en. (embeds)læge, der er

60 knyttet til politiet. Vedt.^Vi2l857.§25. TelefB.
1935.sp.96. t -maal, et. (jf. -vægt; offi-

cielt, kontrolleret maal. Tabell. Hvorleaes
det Parisiske Maal udi Vegten skieller

fra det Danske Po\itie-maa\.LTid.l724.67.

-mand, en. (jf. I. Mand 6.3; om person,

ansat i politiets tjeneste (uden hensyn til
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grad). Lov^yiil863.§13. iDgen Vogne, ingen
Fodgængere, ikke saa meget som en Po-
litimand, hvem han kunde spørge om
Tiden. Drachm. F. 1. 543. PDrachm. D.186.

-mester, en. betegnelse for den øverste lo-

kale politimyndighed i byerne (nu kun i pro-

vinsbyerne; t Kbh. fra 1682 indtil 1814, da be-

tegnelsen erstattedes af Politidirektør). For-
ordn.(Kvartudg.rixol701.§l. Holb.Bars.II.

12. Hver Politikreds forestaas af en Po-
litimester. LovNr. 90^^U1916. §109. -myn-
diglied, en. 1) (1. br.) til Myndighed 1;

billedl.: det maa man altid lade (hegelia-

nerne), at de har en ypperlig Gave til at

skaffe Plads, en Politi-Myndighed, der øie-

blikkelig veed at adsplitte allehaande lærde
Opløb og betænkelige historiske Sammen-
T0Xte\sQT.Kierk.Xni.217. 2) til Myndig-
hed 2. LovNr.9'M871.§9. Politimyndig-
hederne er Justitsministeren underord-
nede. LovNr.84^^lzl928.§118. -nummer,
et. nummer, fx. paa motorkøretøj, der er

tildelt af politiet. Motorcykle . . Politi-

nummer K. 68Sb. PolitiE.KosterbUV7l922.
l.sp.2. -officer, en. m. h. t. udenl. forhold

:

officer i et militært organiseret politikorps.

Eauch.IV.406. DagNyh.''^l^l935.Sønd.l3.
-officiant, en. (foræld.) (underordnet)
politifunktionær; politimand. Blich.(1920).

XXVII.155(om en „stodderkonge" ). PalM.
IL.lI.440(om en politiassistent). Instr.'^^/e

1863. b. -overtrædelse, en. d. s. s.

-forseelse. Torp. Denda.Strafferet.Alm.Del.
(1905).207. -pas, et. et af politiet udstedt

pas (IV.l). Skr.^VslSlS. LovL.IX.594. -pla-
kat, en. (nu næppe br.) bekendtgørelse, ud-
stedt af politiet, jeg (meddeler) efterstaa-

ende Politie-Placat, som en af Siellands be-
tydelige Godseiere lod bekiendtgjøre for

Godsernes Bønder. Olufs.NyOec.1.87. Werl.
E.olb.^197. De hQvistQ mig (o : en hotelvært)

en Villighed, naar De nu strax vilde skri-

ve Deres Navn, Stand . . jeg skal vise
Dem, vi har en Politieplacat derfor. ^r^:.

VII. 290. -ret, en. 1) (,jf. -videnskab;
foræld.) indbegrebet af de retsregler, der
angaar politiet, dets organisation, pligter

osv. Forelæsninger . . over VolitiQiet.For-
ordn.^Vil821.§3.3. Grundrids af den dan-
ske Politiret. JLAKolderupRosenvinge.(bog-
titel.1825). 2) (jf. -dom(mer), -kammer,
-kammer-ret samt Overpolitiret; efter 1919
ikke som officiel betegnelse) (under)domstol
til behandling af politisager; m. h. t. for-
hold i Kbh. navnlig om retter som politi- og
kommercekollegiet og kriminal- og politiret-

ten (1845-1919); ogs. (fx. i forb. som holde
politiret^ om en saadan domstols møder ell.

virksomhed, om Tirsdagen skal (paa Kbh.'s
raadstue) holdes en Politie-Ræt. Forordn.
(Kvartudg.)'yiol701.§2. Naar (politidirek-
tøren) i Rapporten finder Vished . . for,

at en Forbrydelse er begaaet, saa henvi-
ser han Sagen efter dens Beskaffenhed
enten til Politiretten eller gjennem Kon-
gens Foged til Criminelkammeret. JTier^.

XIII.469. Kiøbenhavns Criminal- og Fo-
htiret. Forordn.^Vi 1845.§L den offent-
lige politiret, se offentlig 2.3. || hetiil

Politirets-assessor (Kierk.XIlI.469. jf. Po-
litiassessor 1), -dom (LovLPet.V.160), -vis

('Sager, angaaende de i (tyendeloven) om-
handlede Forhold . . behandles politirets-

vis. Lov^Vsl854.§64. LovNr.46^^4,1889. §6).
-sag:, en. 1) (tit Politi 1) f statsanliggende;

10 offentligt anliggende. Politiesager og re-

publicanske Anliggender. Zce^ew.F.i 70. 2)
sag, der vedrører politiet (1-2), ell. (især) som
behandles ved en politiret; spec. (tidligere som
modsætn. til Aktions-, Justitssag; jf. Kri-
minalsag) om mindre straffesager (vedrø-

rende politiforseelser), der paataltes af po-
litiet (efter 1919: af politimesteren og ikke af
statsadvokaten). Forordn.^^U1771.§7. Stam-
pe.V.488. den Almuen egne Angst for en

20 Selvmorder og Frygt for at indvikles i

nogen Politisag. ECAnd.III.lU. LovNr.
90^'U1916.§721. li

offentlig, privat po-
litisag, se offentlig 3.5, privat.

politisere, v. [polidi'se'ra] -ede ell. (nu
1. br.) -te (FrSneed.L258. Blich.(1920).IIL
16). vbs.-ing(Bahb.E.IV.44. Eo8tr.Int.29.

Schand.0.1.165). {fra ty. politisieren, j/". eng.

politicize; ef^cr^r. politizein; <iZ Politik (er);

især O) tale om politik; diskutere po-
30 litiske spørgsmaal; undertiden ogs.: give

sig af med, tage del i (aktiv) politik;
ofte nedsæt, om person(er), der ikke har for-

stand paa politik, uagtet al Politiceren
og Daddel over Regieringen i de dag-
lige Kredse, (findes der) dog liden, eller

ingen, Fædrelandskierlighed og Almeen-
aand. Birckner. Tr. 53. det er ikke min
Maade at politisere meget, det vil sige,

at beskiæftige mig stort med Tidens og
40 Øieblikkets Statsbevægeiser. Oehl.Er.III.

83. Tilsk.1923.L445.

politisk, adj. [po^lidisg] intk. og adv.

d. s. ell. (nu næppe br.) -t (MCBruun.JSR.
59); komp.(sj.) -ere (Bagges.L.L147). (ænyd.
d. 8. (ogs. i bet. „verdslig", „profan", se Pa-
ludan.Fl.IL9ff.); fra ty. politisch, aflat. po-
liticus, gr. politikos (se Politikø; jf. polisk)

1) som adj. til Politik 2 og Politiker 1:

som angaar statssager, (ordningen af)
50 et lands ydre og indre forhold, ell. (nu især)

som angaar, hører under ell. beskæf-
tiger sig med ledelsen, ordningen af
en stat og den hermed forbundne strid
mellem partier og ideer. Jer Mand har
faaet politiske Griller, og gaar med en Bor-
mester i MsLven. Eolb.Kandst.1.5. Kiøben-
havns politiske (o: som bl. a. giver oplysning
om offentlige institutioner og forhold) Vey-
Yiser.(bogtitell770). Strax var en politisk

60 Samtale paa Bane. Eeib.Poet.X.40. Et po-
litisk System; politiske Partier, ilfO. Fol-
ket var politisk vaagent og virksomt. ^^
len. 1. 30. Det var en Skik her i Krage-
lund Sogn . . at man aldrig tog politiske

Modstandere op at age paa sin Vogn, naar
man skulde kjøre til Valg. JakKnu.S.ll.
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Holbergs livsværk begyndes indenfor den
politiske videnskab./Srøi?rO,iV^rJ67.55. ||

po-
litisk forbrydelse (Meyer. JurO.(1934).

116) ell (nu 1. br.) forseelse (Pl.'Vxl848)

ellAov OY eitT ædelse (Grundl.(1849).§79.

LovNr.90^^U1916.§687), (Jur.) forbrydelse,

der er rettet mod statens forfatning ell. sik-

kerhed, de øverste statsmyndigheder ell. bor-

gernes politiske rettigheder, politisk geo-
grafi, se Geografi 1. politisk historie
(ænyd. d. s. (om den profane historie som
modsætn. til bibelhistorien: AS Vedel. Saxo.
(1575).A)(2v); hist.) den gren af historien,

der fortrinsvis beskæftiger sig med stater-

nes indbyrdes forhold ell. indre politiske ud-
vikling (ofte mods. Kulturhistorie^. Fogt-
man.Rescripter1660- 1670.(1806 ).xri. Kr
Ersl.H..7. politisk hue, om en slags huer,

der var paa mode i 1870erne. (paa den
unge konservative lærers hoved) sad lidt

paa Snur en af disse, „politiske Huer",
som i det Aar (o: 1873) var paa Mode;
dens udfordrende Staalspænde sendte til

højre Side aristokratiske Straaler i Øjnene
ipsiSi Bønderne. Gjel. GL.24. politisk kan-
destøber, se Kandestøber, politiske
omdrev, se Omdrev 2. politisk politi,
se u. Politi 2. politiske rettigheder,
rettigheder (især valgret og valgbarhed), hvor-

ved borgerne kan øve indflydelse paa statens

styre. Grundl.(1849).§84. JurO.(1984).116.
2) (jf. polisk 2 samt diplomatisk 3; nu

næppe br.) adj. til Politik 4 og Politiker 2.

2.1) om handling, hensigt ell. motiv: som
skyldes hensyn til statens tarv, ell.

som skyldes beregning, list, under-
fundighed osv. H.olb.Vl.y.8. politisk giort,

sagt. Bostgaard.Lex.P7J2b. denne foregivne
Befalning fra Gud har været et politisk
Kunstgreb af JosvsL.Eorreb.11.206. 2.2)

om person: som forstaar sig paa stats-
sager ell. er snedig, udspekuleret, ræn-
kefuld, polisk (2). Moth.P125. de fre-

delige Hollændere . . ere politiske nok
til, at afgiøre deres Krige med Ducater.
Skuesp.VILl77. JBaden.FrO. 2.3) f om
forhold: usikker; indviklet; kilden. Til-

standen i Sverige ser noget Politisk ud.
Langebek.Breve.401. det bliver altid et po-
litisk Spørgsmaal, om det ikke var bedre
strax at slagte de Faar, hos hvilke Faare-
kopperne viiste sig i Begyndelsen, for paa
eengang at tilintetgjøre Smitten. Abildgéc
Viborg.F.105.
Politi-iskilt, et. (jf. -haand osv.) skilt,

plade af metal olgn., som (civile) politimænd
bærer (i lommen) som tegn paa deres myn-
dighed. Begulativ^y6l863.§12. Fuldmæg-
tig M. gik med sit Politiskilt løftet hen
mod K. og sagde . .: „I Lovens Navn— jeg
arresterer Dem.^ Schand.BS.420. OBung.
Nov.I.lOO. -soldat, en. om udenl. for-

hold : menig i et militært organiseret og ud-
rustet politikorps; gendarm (til fods). VSO.
OBung.Nov.1.82. -spion, en. (nu 1. br.)

spion, stikker, agent for politiet (især det hem-

melige politi). Blich.(1920).XXIX.132. Hrz.
XI.203. SaUXIX.363. -stat, en. 1) {ty.

polizeistaat (jf. ZfdW.II.268); sj.) stat med
et stærkt og dominerende politi; spec. (mods.
Retsstat^ om regeringsform, hvor reaeringen
anser sig for beføjet til at gribe ind overalt

uden hensyn til, om der foreligger lovhjem-
mel for dens handlinger. Brandes. X. 264.
SaUXIX.363. 2) bog, der indeholder en for-

10 tegnelse over de ved politiet ansatte perso-
ner med korte personalhistoriske oplysninger.
Dansk Politistsit. (bogtitel.1933). -station,
en. (jf. -gaard, -kammer^ bygning ell. loka-

le(r), hvor politiets kontorer findes, hvor be-

tjentene opholder sig, naar de ikke patrouil-
lerer osv. Krak.1864.121. Kbh.sKommunal-
kalender.1931.74. den anholdte blev bragt
paa politistationen (ogs. ofte: stationen^ I

-stav, en. (jf. -knippel, -stokj stav (af
20 træ ell. gummi), hvormed politiet er bevæb-

net. HPloug.CP.268. 0Bung.P.212. -stok,
en. (nu næppe br.) dels om en stok med en
politihaand, som politiet bar som kendingstegn,
dels om en stok, der brugtes som vaaben af
politiet. Ing.EF.VL105. PalM.IL.IIL520.
SaUXIX.363. -tegn, et. 1) (>/. -haand,
-skilt^ kendingstegn, hvormed en politimand
legitimerer sig under udøvelsen af sit embede,
(betjentene) begærer straks, efter kongl.

30 Polititegns Fremvisning, de Mandfolk, der
intet havde at bestille, at udgaa. Cit.1716.

(HistMKbh.VIL338). MO. billedl: Kraft
i det Comiske er Polititegnet, det Mag-
tens Skildt, som enhver Agent, der i vor
Tid virkelig er Agent, maa hære.Kierk.
VII.240. 2) (nu 1. br.) d. s. s. Hundetegn.
Ingen Hund maae holdes i Eliøbenhavn .

.

med mindre den er . . forsynet med et

Politietegn. PUIul815.§9. Davids.KK.348.
40 -tid, en. (jf. -time; nu 1. br.) om det tids-

punkt, da offentlige lokaler (if. politivedtæg-

ten) skal lukkes, det er over Politie Tid. Ar-
gu8.1771.Nr.27.4. OBung.(DanmHVC.44).
-tilkold, et. tilhold (paalæg) fra politiet til

en person om at forholde sigpaa en vis maade
(især: om at møde og give oplysninger om bo-

pæl og erhverv). Goos.II.93. JurO.(1934).
147. -time, en. {jf. ty. polizeistunde ; nu
1. br.) d.s.s. -tid. I Firserne var der .. blevet

50 indført skærpetKontrolmed, atRestauratio-
ner og Kaféer overholdt „Polititimen", der
var sat til Midnat ligesom nu. BerlTid.^^/i^

1934.M.18.sp.5. -vagt, en. vagt, som hol-

des af politiet; vagtpost, som bestaar af po-
liti; ogs.: vagtlokale for politiet. Beskr.^^U
1798. (han) hejsede (flagene) igen og satte
Politivagt ved dem. Svend Nagelfar. Bigs-
dags-Buner.(1871).55. et Kælderlokale var
indrettet til Politivagt. Biget.^Vel913.2.sp.2.

60 -Tedtægt, en. vedtægt (affattet af amt-
manden under medvirkning af den stedlige

politimyndighed og kommunalbestyrelse), som
gælder inden for den enkelte politikreds, og som
indeholder en række ordensbestemmelser, hvis

overholdelse det tilkommer politiet at have op-

syn med. Lov^^l2l863.§8. LovNr.21*/^1871.§L

XVI. Rentrykt ^«Uo 1936 71
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-ven, en. (1. br.) loyal tilhænger af lov og

ret; ven af politiet. Han protegerede al-

tid Ret og Politi . . Han var Politiven, det

bekendte han, af Overbevisning. OEwn^'.

SS.80. II
som titel paa ugeblade; især: Poli-

tievennen. Et ugentligt Almuesblad. i 7^8-

1811,1816-45. -vidensiiLab, en. (jf. -retl;

nu 1. br.) videnskaben om hvad der vedrører

politiet og dets teknik. VSO. FFabricius.
Bogfortegnelsel841-58.(1861).280. f-vægt,
en. (jf. -maal^ af politiet autoriseret og kon-

trolleret vægt. 1326 "U. efter Franske Vegt
veyer efter dend Danske Politie-Vegt
IS^S'B. LTid.1724.68. -væsen, et. (jf.

Justits-, Retsvæsen^ alt. hvad der vedrører

politiet (1-2) ell. et lands, en kommunes po-
litimæssige ordning; undertiden ogs. om po-
litiet som institution. Holb.Staat.509. FA
Heib.VS.392. LovL.X.1187.
Politnr, en. [poli'tu'r] flt. -er. (ty. po-

litur; fra lat. politura, vbs. til polire, se po-
lere; J/". Polering, Politesse) 1) (fagl., nu
næppe br.) som vbs. /i7 polere 1: polering
(1.1). Ædelsteens Polituren sysselsætter
mange Mennesker i Wien. KiøbmSyst.IIIl.
231. 2) (især fagl.) det, at noget er po-
leret (1), ell. (især) poleret overflade.
Tychsen. A.1. 18. Engelske Staalvare ud-
mærke sig ved en fortrinlig Politur. FSO.
en brun Stok, hvis Politur glimtede i So-
len. JPJacI. 7. Skal Stenen tage Politur,

fortsætter man Slibningen med finere
Slibematerialer. S'aZ.^ZZJI.^DS. 3) (fagl.)

vædske, hvormed nog etpoleres (jf. Mo'p-
politur^; især (snedk.): opløsning af shel-
lak i spiritus, der anvendes ved po-
lering af træ. man afsliber nok engang
og efterpolerer med fortyndet Politur.

Green. UB.285. FagOSnedk. jf. Møbel

-

po\itur.VareL.^269. 4) (jf. Politesse 1;

især 10^ poleret, afsleben form, ydre frem-
træden; kultur; dannelse; afslebethed;
nu især: dannet optræden, pæne mane-
rer olgn. (ofte som udtrykkelig modsætning
til værdifuldere indre egenskaber). Det gaaer
ikke meer an i en Stat, der enten er po-
leret, eller Tid efter anden tager en nye
Politur an, at Lovene kunne være saa
korte, som i de raae og upolerede Stater.

Schytte.IB.V.43. Hofmandens Politur. Oehl
Er.1.117. Han selv og Sønnen har faaet
nogen Politur; men hvad jeg for min Del
kalder Dannelse, har de il^e noget af.

Pont.LP.VIIL231. Mangelen paa indre
Dannelse . . skinner igennem ydre Poli-
tur.F76^(^^8^.19^7.7. 556;.

II
om afsleben

form i litterære arbejder olgn. JohsBoye.H.
16. Baggesen stod . . som en Repræsen-
tant for den ældre franske Skole, der satte
Politur over Gehalt, de elegante Vers over
de gediegne. FC0ls.PM.84.
Polka, en. ['pcol^a] best. f. -en ['poil-

i^ra-'an] flt. -er ["pcoli^a-'ar] {ty., eng., fr. pol-
ka; fra tjekkisk polka, egl.: polsk kvinde;

jf. Polonæse, I. Polsk samt Mazurka) par-
dans (runddans) af bøhmisk oprindelse, der i

1830erne vandt stor udbredelse i Europa; ogs.

om melodi til denne dans. *man undrer sig
;

Og bebreider mig,
|
At jeg endnu Polka ei

har læit. PFaber.SK.46. jeg (skal) ogsaa
dandse Polka med Dem. Chievitz. FG.l24.
Musiken . . truttede løs paa en Lumbyesk
Polka. Gjel.GD.17. PaulPet.Dans.9. ||være
med paa polkaen, (jarg., sj.) være godt
inde i sagerne; være med paa noderne. „Men

10 hvorfor er han da saadan — jeg mener
— han synes ikke at være lykkelig." —
„Naa. De er nok ikke med paa Polkaen,
Københavner." Ponf.Fi^. 45. Polka-, i

ssar. 1) i betegnelser for, hvad der hører

til dansen polka, fx. Polka -dans (PalM.
IV.383), -danser (S&B.), -melodi, -takt
(S&B.), -trin (AKohl.MP.III.322). 2) i be-

tegnelser for ting ell. foreteelser (især: mo-
der), der kom frem, grasserede samtidig

20 med polkaens fremkomst og p. gr. af de-

res nye, moderne, opsigtsvækkende karakter

benævnedes efter dansen; se Polka-død osv.

-ded, en. (foræld.), den Tid, da Polkaen
endnu var revolutionær og letfærdig . . o'g

da man kaldte Selvmord foran et Tog for

en „Polka-D^å'^.Muusm.FirsernesgladeKbh.
(1920).174. -feber, en. (med.) epidemisk
sygdom, forbundet bl. a. med smerter og hæ-
velser i knæleddene, der giver patienten en

30 sirlig gang („dandyfeber" ). Panum.155.
-frakke, en. (foræld.). Her er . . En
flot Polkafrakke med Huller paa Albuer-
ne. TFen^eZ-P^afJer./" 7858;. 55. -baar, et.

(dagl.) langt mandshaar, der falder ned over
ører og nakke og er lige afskaaret forneden ; nu
ogs. om stort brusende, krøllet haar, vilde, for-
pjuskede lokker olgn. (hos mænd ell. kvinder).

Schand.BS.216. Hedebo.115. Feilb.(u. ^tol-

kaj. jf.: denpolkahaarede Barbersvend.
40 EsmJ.115. -line , en. (foræld.) lille glat

(kvinde)hue af silke ell. uldent stof. Aarb
LollF.1926.12. -krølle, en. (foræld.) i

flt, om polkahaar. CReimer.NB.35. -pa-
pir, et. (fagl.) glacépapir; kridtpapir. Vor
reL.^560. -træsko, en. (især dial.) træ-

sko med træbund og fuldt overlæder; fransk
træsko. AarbLoUF.1933.176. -treje, en.

(især foræld.) strikket kvindetrøje med garne-
ringer rundt om hoften; ogs.: trøje med pol-

so kaærmer. Cit.l864.(RibeAmt.l913.596). Sjæll

Bond.75. AarbLollF.1926.11. Feilb. -ær-
me, et. (jf. Hængeærme; især foræld.)

ærme, der er smalt foroven og vidt forne-
den. [PC]Zahle.EtatsraadindeBruun.(1853).
79. JPJac.IL130. Feilb.

polke, v. ['pcol^a] -ede. (sv. polka, ty.

polken; til Polka; nu næppe br.) danse
polka; polkere. PalM.AdamH.II.72. Hun
blev nok vred, fordi jeg polkede med

60 Emilie.Chievitz.FG.134. polkere, v. [p(nl-

"ke-'ra] -ede ell. (1. br.) -te (ARecke.131). {ty.

polkieren; til Polka; nu 1. br.) d. s. Cit.

1851.(HCAnd.BC.II.213). Meest Forstyr-
relse (paa ballet) afstedkommer et Par . .

Karle, der have lært at polkere. AntNiels.

FL.II.41. Emanuel og Komtessen polke-
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rer ioThlWie(l.Thum.l29. jf.: *Saa værdig
han røgter sin Polkerer-Dont,

j
som

dansed han paa Toften med sin Rugstak
rundt. Aakj.S V.I.259.

Fol-kæde, en. [II] (f^/.polkette; efter

fr. chaine de poil; faql.) florkæde. S&B.
VareL.''237. \\ hertil (jf. Foltr&aå): Polkæ-
de-traad. SaVlX.307.
PoUet, en. se I. Palet.

Pol-nære, suhst. [I.l] (sj.) i forb. i

polnære, i nærheden af (nord- ell. syd-)

polen. Landmasserne . . omcirkler det nord-
lige Polarhav . . i forholdsvis Polnære.
NaturensV.1914.303.
Polo, en. [ipo-lo] best f. -en ['po-,lo-'8n]

flt. (sj.) -er ['po'jlo-'ar] {fra eng. polo; egl et

tibetansk ord; sport.) hockeylignende bold-
spil, der enten spilles af ryttere (paa po-
nyer) ell. af svømmere (vandpolo); m. h. t.

da. forhold især om vandpolo. IdrætsB.I.
666. SaVXIX.368. \\ hertil: Polo -bane,
kamp, -klub, -match, -pony, -spil (Meyer.^),

-spiller ofl. samt Polo-bluse (PoU'-ia935.24.
sp.6), -sk\orU (Varehus.1932.28. Pol.^U1935.
3.sp.4), om bluse, skjorte i sportsfagon af et

blødt porøst stof (polostof).

Polonæise, en. [polo'næ's(o)] flt. -r.

{fra fr. polonaise, fem. af polonais, polsk,

polak; jf. Polka, I. Polsk) 1) navn paa forsk,

fra den gi. polskdans stammende danse
ell. dansemelodier (se nærmere HGriiner
Nielsen. Vore ældste folkedanse. (1917). 51ff.);
i nyere tid uden for dial. vist kun om en

langsom dans, hvor parrene marcherer efter

hinanden i en lang koloyme (som indled-

ning til et bal); ogs. J^: et til denne dans
komponeret musikstykke. Cit.ca.l762.(HGrii-

nerNielsen. Vore ældste folkedanse. (1917). 52).

MusikL.(1801).196. Ballet begyndte. Fugle-
kongen . . aabnede Polonæsen med Byfog-
dens Frue. Schand.BS.82. Musikken spil-

ler en F6[onæse.Wled.Thum.l25. PaulPet.
Dans.7. 2) (l.br.) overf., om en lang række
mennesker; kø (1). Ved Kongens Nytorvs
Kiosker var der . . Polonæser langt ud
over Kørebanen. PoU^U1918.2.sp.5. Folkets

Avis.^^hl921.3.sp.2. Meyer.^
Pol-papir, et. [1.2] (fagl.) filtrerpapir

(gennemtrukket med klornatrium m. m.), som,

naar det fugtes, farves rødt ved berøring

med den negative pol af en elektrisk ledning.

Bag.VII.e81. TeknO. -rending:, en. [II]

(væv.) polkæde; florrending. OrdbS.
I. Polsk, en. [po-'ls^r] (sj. Polskej. flt.

(1. br.) -er. {sv. polska (f polinska), nt.

poolsch(en); substantivering af III. polsk
(i forb. som polsk dans^; formen Polske vist

efter sv.; nu næsten kun dial.) polskdans.
•Bonden gnider paa sin Polske (o: spiller

en polskdans). Heib.Poet.V.163. der danse-
des . . Polsk. Feilb.BL.65. Dansen synes .

.

at have været en slags efterdans til pol-

sken. HOriinerNielsen. Vore ældste folkedanse.
(1917). 52. jf.: det karakteristiske, også
ved dansk bondepolsk er, at det er en
omdansning paa stedet, smst.dé. || hertil:

Polsk-melodi, smst.52. II. Polsk, et ell.

(i best. f.) en. [po-'ls^] {jf. ænyd. (paa) pol-

nisk; substantiviåk anv. af 111. polsk) 1)

det polske sprog, et reede (hedder) paa
Polsk GnsLsåo. Holb.Intr.II.113. Det er især
Polsken som har bevaret de gamle For-
mer (af personlige pron.), der svare tilde
gotiske. Éask.Udv.1.148. tale godt Polsk.

Levin. Sandfeld.S.'243.
\\ {jf. II. polske

10 samt tilsvarende udtr. i nt.; nu næppe br.)

i videre anv., om uforstaaeligt sprog,
utydelig tale olgn. Det er polsk for mi^.
VSO. 2) i forb.Tp&a. polsk, om polsk skik

og brug. hånd (var) klæd paa polsk. LTid.
1741.738.

II
nu kun (dagl) ^inil. polsk 2.3,

i forb. som leve paa polsk (med en), om
samliv uden for ægteskab. *Du er Luthera-
ner og jeg er katholsk,

| Og derfor kan
gjerne vi leve paa Polsk. Sminke-Thoras

20 Levnet.(gadeviseca.l865).4. At være „givne
sammen (gifte) paa Polsk" har aldrig lydt

godt. TroelsL.Xl.l80. Flytter de sammen
og lever paa Polsk, siger man, at de har
sat P. P. paa Døren. Florian.Br.17.

III. polsk 9 adj. [po'ls^7] intk. og adv.

d. s. ell. (sj. i rigsspr.) -i (ForklMurere.6).

{ænyd. d. s. (og polniskj, ty. dial., nt., holl.

pol(i)sch, hty. polnisch; ,;/. polsk polski

(t polanski), polsk; adj. til Polen; jf.Fo-
30 lak. Polka, Polonæse) som hører hjem-
me i, stammer fra Polen; som er ejen-
dommelig for ell. minder om polakker
ell. forhold i Polen.

\) i al dlm. *Jeg sætter udi fall, at man
i Polske Tunge |

Saae Skrivter, skrevne
af en lærd og dygtig Mand. FÆorn.PM.
109. Klædning giordt efter Polsk Maade.
vAph.(1759). En polsk Familie. Hauch.
(bogtitel.1839). de polske Hielpetroppers

40 Ophold i Jylland. 7/SO. enhver Polak og
enhver polsk K.vmåe.Brandes.X.126.\\ de
polske, (nu næppe br.) polakkerne. Pflug.
DP.917. Borrebye.TF.310.

2) i særlige udtr. og forb. 2.1) i forsk,

betegnelser for genstande, redskaber, varer,

klædedragter, skikke osv., der stammer fra
Polen.

Il
polsk hx eva.se, (vet.) mundbrem-

se. CViborg.Beslaglære.(1837).161. OrdbS.
(nu næppe br.) om mulebremse: MilTeknO.

50 187.
II
den polske buk, se I. Buk 3.7.

||

polsk dans, især (jf. Polka, Polonæse 1,

I. Polsk ; dial. ell. foræld.) d. s. s. Polskdans.
nu omstunder finder (man) alleene Smag
udi Menuetter, Engelske og Polske Dant-
zer, efterdi disse skee med meere Mage-
lighed. Holb.Ep. V.47. Bønderne kj endte .

.

ikke anden (o: dans) end den polske, og
en svag Efterligning af Menuetten. jB^ic^.

(1920)TXX.64. den polske Dans's Indtog
60 i de forskellige hKuåe. TroelsL.'^XL202.

t i udtr. for at prygle en: hvis du in-

den fire Timer icke er her paa Stæ-
det igien, da skal Mester Erich dantze
Polsk Dantz paa din Ryg. Holb.Jep.L2. \\

polsk forbandt, (mur.) om munkefor-
oandt (spec. naar der i samme skifte stadig

71*
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veksles med en løber og en binder); polsk

skifteigang). ForklMurere.6. SaUXVII.
419.

II
polsk hals, (vet, foræld.) skøn-

hedsfejl hos hesten, hvorved halsens øverste

og nederste kontur forløber retlinet. Viborg.

HY.50. II
polsk hue, (især foræld.) pels-

hue (til mænd); spec. om en (pelsbræmmet)^

hue med firkantet puld, der er alm. brugt i

Folen. Moth.P125. Holb.Arab.lsc. en pels-

værksbræmmet polsk liue.Bergs.FD.167.
H polsk pas, ^ (nu næppe br.) d. s. s.

yo\sk]psLS.Wolfb.28. *her spiller man en
vakker Belial;

|
Piqvet, ala Båset, Polsk

Pas, Imperial. Anti-Spedator. 10. VSO.
\\

polsk skifte(ganff), (mur.) polsk for-

bandt, den sentmiddelalderlige Bygning,
et udelt, hvælvet Langhus, af Munkesten
i „polsk« Skiftegang. Trap.*1.24?. Taar-
net, der ogsaa er fra det 14. Aarh., er i

polsk Skifte, smst. 2.2) i dyre- og plante-

navne.
II
polsk edelmand, \. (nu næp-

pe br.) bjergand, Fuligula marila. EPont.
Atlas.I.619. Kjærbøll.672.

||
polsk hvede,

se I. Hvede 1.
||
polsk mus, se I. Mus 1

slutn.
II
polsk sadel, (nu næppe br.) om

(den om en sadel mindende skal af) mus-
lingen Placuna sella. vAph.Nath.VIL3. Cu-
vier.Dyrhist.IL54.

||
polsk vibe, \ sten-

vender, Strepsilas tnterpres. Kjærbøll.455.
AchtonFriis.D0.in.398.

||
polsk vikke,

2^ (nu næppe br.) musevikke, Vicia crac-

ca L. JTusch.263. 2.3) {jf. ty. dial. polisch
i lign. bet.) om hvad der er voldsomt, lar-

mende, lovløst, uordentligt, ell. usselt,
smudsigt; jf. (nu næppe br.): da hun kom
til ham (o : sin elsker, der var undveget fra
fængslet uden hende), sagde hun at dfet var
for at see ham, siden hans sidste polske
reise, saaledes kaldte hun hans rømning.
JacBircherod.(GkS3074.[86]). Author . .

viser sig meget partiisk, som er en stor

Feyl paa en Historiens, Prisciano giver
hånd paa Polsk Maade et Ørefigen, og
følger i sin Historie meget nøye Cromeri
Fodspor. LTid.1726. 575. især i fig. forb.:

polsk rigsdag (egl. m. h. t. polske forhold
i 17. aarh., hvor en enkelt rigsdagsmand ved
sit veto kunde hindre en rigsdagsbeslutning)

om uenig, urolig, larmende forsamling; ogs.

om uro, larm, forvirring i al alm. ChrFlensb.
DM.I.88. (rødgrøden) vil forvolde en Pohlsk
Rigsdag, hvori det tilsidst gaaer ud over
de arme Tarme. Tode.VI.150. Skal vi, de
borgerlige Vælgere . . lave babylonisk
Forvirring og polsk Rigsdag (o: optræde
splittet ved valget).BerlTid.^lzl925.Aft.5.sp.l.

II (j/.pommersk besvimelse, forskrækkelse
u. pommersk; dagl., især dial.) i forb. polsk
forskrækkelse, alvorlig forskrække Ise,

navnlig over noget, som viser sig ikke at
være saa farligt. Folket8Avis}U1872.2.sp.3.
FlensbA.''yiil910.3.8p.L Feilb. jf.: Hun
faaer da en polsk Besvimelse, naar
hun hører mine Nyheder. Gylb.XI.26.

|j

(nt. se leeft poolseh tosamen; jf. leve paa
polsk u. H. Polsk 2; 1. br.) i forb. som polsk

ægteskab, samliv uden for ægteskab. CollO.
Gadeordb.^ jf. (billedl., om to politiske for-
eninger): de polske Æ gi eio\\L. Folkets
Nisse.'^/8l861.4. det polske Ægtepar.
sms<.||polsk tiggergang ("t kirkegang.
Blich.(1920).XIIL135), {jf. ty. dial. polisch
bettein, gaa fra hus til hus og tigge) sel-

skabsleg (straf ved indløsning af pant), be-

staaende i, at en af selskabet vælger en „kone"
10 og gaar rundt til hver enkelt af de andre

og beder om „lidt til mig og min kone" (de
kys, knips, klap osv., han da faar, giver han
straks videre til „konen"), den lykkelige
Niels blev valgt af Frøkenen der blæste
Fløite, til at gaae „polsk Tiggergang« med
hende, faae et Kys, af hver og give hende
det\gien.HCAnd.AV.79. Hostr.G.lll. Krist.

BBL.231. jf.: Polsk Tigger i Juleleg.
Werl.Holb.^246. billedl.: Lad hende saa

20 gaa polsk Tiggergang efter „das ewig
Månnliche" blandt de andre Akademikere.
Schand.AE.219. vore Digtere (har) maattet
gaa den lange, ensformige polske Tigger-
gang, for at faa Brødet. Drachm.F.I.129.
Polsk-dans, en. (jf. polsk dans u.

HI. polsk 2.1 ; sml. I. Polsk, Polonæse samt
Polka; nu næsten kun dial.) navn paa en
række pardanse, der alle har deres oprindelse

fra en dans, som stammer fra Polen og i

30 16.-17. aarh. udbredtes i Europa (se nær-
mere LIGrilnerNielsen. Vore ældste folkedanse.

(1917).42ff.); ogs. om musikstykke, der spil-

les til denne dans. en Pohlskdands bestaaer
af en simpel Tacht, Springe-Dands og Til-

gift. Cit.ca.l 730.(KirkehistSaml.5B.III.808),
han (spillede) de lystigske Polskdanse, han
kunde. Bagges.DV.X.397. Werl.Holb?245.
Polskdansen gik, nej, gik forslaar slet ikke,
den snurrede, larmede, hvirvlede, suste

40 hen over G\i\wet.Feilb.BL.299. \\ billedl. den
politiske Forkiølelses-Gigt, Danmark sy-

nes at have paadraget sig i Polskdansen
med Sverrig og Rusland. Bagges.DV.VIIL
160. jf. sp. 1126^^: at dandse Polskdans
med en: betyder at prygle ham.JHSmidth.
Ords.117. I, Polske, en. se I. Polsk. IL
polske, V. ['po(01sga] -ede. {jf. ty. dial.

polåtschen i sa. bet.; til H. Polsk 1 slutn.;

især dial.) i forb. som polske op eZZ. paa
50 (Kværnd.), tale (hurtigt og) uforstaaeligt;

sige en mængde uforstaaelige ting; snakke
løs; kæfte op. De to fremmede polskede
en hel Mængde op . . men Hr. Petersen
forstod ingenting af det. NKKrist.Byens-

Vovehalse. (1904). 58. Ime'ns Du nu har
staaet og polsked op om alt det Kæreste-
vrævl. Mutter, har jeg lavet disse Par
Støvler i Stand. Ellen Beumert.Julegaven.
(1913).12. Gravl.E.ll. Feilb.

60 Pol-sko, en. [L2] om de to (paa
indersiden konkave) metalstykker paa en elek-

tromagnet, der omslutter ringen (paa en dy-
namo olgn.), og hvorfra kraftlinierne udgaar^
TeknMarO. OpfB.*L190.
Polsk-pas, en. {jf. polsk pas (u. HL

polsk 2.1^, samt isl. pulspas, sv. polsk bank
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i lign. bet; om 2. led se I. Pas; dial. elL for-

æld.) ^ navnpaa et kortspil. Spillebog.{1786).

135. OeJil.Er.III.192. jeg har lovet . . at

komme ned til Nielsens og spille et Slag
Polskpas med ham. Schand.F.79. Kom her,

saa faar vi en Polskpas. Sødh.Kærlighedens
Frugter.(1905).U5. QlSpil.lS.

Pol-slojfe, en. [II] (fagl.) om de sløj-

fer, der ved fremstilling af fløjlsvævet stof

frembringes af polkæden og dernæst opskæres, lo

Sal.'^VIII.SOe.

Polster, et ell. f en (jf.: en Hoved-
polster. MR. 1814.501). r'pcol'sdar] best. f.

polst(e)ret; flt. polstre ell. (1. br.) polstere

i'poolOsdra, 'pml'sdQra]. (fra <iy. polster; egl.

sa. ord som Bolster) pude, hynde, især til

at anbringe paa et sæde; ogs. (nu især) om
det, hvormed et sæde ell. møbel er ud-
stoppet, polstret; polstring. Et Polster
til at vende omkv'mg.LTid.l724.11. den 20

øverste Halvdeel af Sengen (redes) med
Polstre eller endnu bedre med Sophapu-
der. v.Ammon.De første Moderpligter, (overs.

1840).36. (hun) begravede sit Hoved i

Polstret (paa chaiselonguen) og hulkede.
Bang.HS.^97. Med løse Polstre kunde en
Cassapanca (o: bænkesofa) gøres til en ret

bekvem Siddeplads. FrPoulsen. ME. 1. 56.

(jærnbanevognene har) den kendte „støden-
de" Kørsel, som al Verdens Polstre ikke 30

vil kunne hoiiloT\\BXQ.BerlTid.^'hl925.Aft
l.sp.l. Polster-, i ssgr. (undertiden ogs.

Polstre-. Polstresøm. Sadelmager ogTapet-
sererlaugetsFest-Avis.^^/21 934.1 7). (især fagl.)
til Polster ell. polstre; fx.: Polster-lænestol

(Gjel.RS.I.203), -materiale (0: materiale,

I hvormed møbler olgn. (ud)stoppes, polstres.

Hannover. Tekstil. 1. 148), -møbel (TelefB.
1934.sp.5864), -plade (Sadelmager ogTapet-
sererlaugetsFest-Avis}^/2l934.17), -søm (o: 40

en slags møbelsøm, der anvendes ved pol-

string. Haandgern.407. FagOSnedk.). pol-
stre, v. ['pcolsdro] -ede. vbs. -ing (s. d.),

jf. Polstrer!, {fra ty. polstern; til Polster;

jf. bolstre samt polstret og ind-, overpol-
stre) m. h. t. sæde ell. stol, sofa olgn.: (ud)-
stoppe med blødt materiale (samt evt.

fjedre) og (ell.) overtrække med stof,
betræk. SvGrundtv.Till. Møbler polstres

og betrækkes. TelefB.1935.sp.5754. pol- 50

s tre op, reparere ell. forny polstring. Pol.

^V^1930.Sønd.l3.sp.3. \\ billedl. *Mellem (bø-

gens) knudrede Rødder
|
Har Mosset

polstret en Bænk.Itecke.SD.l. Læderhud-
kronen (er) polstret med et ret tykt Lag Un-
derhud. Grunth.Besl.26. Polstre-, i ssgr.

86 Polster-. Polstrer, en. flt.-e. ha and-
værker, der udfører polstring; især i

889'. Møbelpolstrer. KvSamf.1911.72.sp.2.
Krak.l933.IL3429. Polstrer!, et. {afl. af 60

Volstrer ell. vbs. til polstre; l.br.) en (møbels-
polstrers virksomhed ell. værksted, jf.
Møbel- ogMadraspolstreri.Zra/i;.i955.
11.3261. polstret, (part.) adj. ['pcolsdra^]

(til Polster ell. perf part. af polstre) for-

synet med polster, (hun nikkede) saa smaat

i sin polstrede Stol. JPJac.1.67. den pol-

strede Indgangsdør i Kirken (lukkede) sig

blødt efter Damerne. KLar8.MH.188. jf.:
klædepolstrede Døre.sa.MK.5. en lav,

silkepolstret kurvestol. Hørlyk.UT. 17 7.

II
billedl. han sad i sin Gyngestol med

Hænderne mageligt foldede over sin alle-

rede polstrede Msive. Pont.HK. 5. Pol-
string, en. ^^.-er. vbs. til polstre; ogs. konkr.

om det, hvormed noget er polstret, alle de
Tæpper, Polstringer og Puder, som sam-
ler Støv, dæmper Lys 0^ Lyd.VVed.BB.64.
Ikke for meget af Gardiner, Drapering og
Polstring (i børneværelset)lVortHj.IV2.84.
jf. Uøhelpolstring. Krak.l933.II.3260.

jl
billedl. falske Ørelokker, der udmær-

ket egner sig til „Polstring" af den æl-

dre Matrones tynde RoyedhsLnr. FrPoulsen.
(StSprO.Nr.98. 25). Svind af Fodsaalens
Fedtvæv . . kan løre til Belastningssmer-
ter i Foden, der savner sin tilvante Pol-

string (paa) bageste Del. BerlTid.^*U1932.

Aft.2.sp.5.

Polt, en. [pcorci] (især dial. Pol. MDL.
414. Pold. JHSmidth.0rds.118. MDL.414.
Skjoldb.KH.32. Polde. Moth.P117(jy.). Aakj.

P'A.96. Feilb. Polte. DF.1928.53(fynsk),

jf. u. GrisepoltJ. flt. -e ell. (sjældnere) -er

(Feilb.). (ænyd. (flt.) polde, polder; vistnok

egl. sideform til I. Pulte og besl. m. I. Pold,
Pulle, ell. sammenhørende m. jy. poltre, stol-

pre om (som smaabørn), sv. dial. p(j)allta,

pall(r)a i lign. bet, smZ. Ji/. poltring, gris

paa et par maaneder, lille barn, sv. dial.

pallter, lille dreng, pallta, lille pige; sml.

ogs. dial. pol, vantrevent kreatur (MDL.414
(Mors)); jf. Grise-, Sopolt; landbr. ell. dial.)

ungt svin, især i udviklingsalderen ml.

gris og fedesvin; undertiden om galtgris i

modsætn. til so-, ornegris (MDL.415). Moth.P
134. LandbO.IIL828. Slagteafgiften (skal)

betales af alle Slagtesvin, ogsaa Polte,

Ungsvin og Sma,agrise. Pol.y4l934.4.sp. 6.

Feilb.(u. 2. polde^. OrdbS.(bornh.).

t Polter-gejst, en. (fra ty. polter-

geist, af poltern, buldre, larme (se pul-

trej) (larmende) spøgelse. *Smaa Børen
stundom kand vel udaf Banghed græde

|

For saadan Bussemand, der veed sig at

forklæde, | Og som en Polter- Geist sig

lader see for dem. LTid.1745.179. hvem
eller hvad I . . ere. Spøgelser, Poltergei-
ster, Giengangere . . eller Marekatte; lad
mig væreiEoe.Skuesp.V.197. Leth.(1800).

Pol-traad, en. [II] (fagl.) om de

traade, der danner luven paa fløjlsvævede

stoffer. S&B. YareL.^238.
Poltron, en. [pcnl-, pol'tro'n] ('Pultron.

Holb.Tyb.V.8. Graah.PT.L12''8. Argus.1771.
Nr.3). flt. -er ell. (nu næppe br.) m. fr. {orm:
poltrons (Holb.MTkr.454. ChrFlensb.DU.I.
118). (fra fr. poltron, ital. poltrone, af ital.

poltro, lad, fej; nu især arkais.) uduelig, ussel

ell. (især) fej person; kryster; kujon, din

Poltron giorde jeg din Ret, saa skulde

jeg kløve dit Eoved. Holb.Jean.V.3. Wess.
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67. *Jens var for Resten ei Poltron,
i
Og

hidtil aldrig kaldt Kujon. Bagges. 1.170.

*der er ej Krudt og Bly, |
hvorfor jeg

skulde som Poltron mig dølge. DracJim.

PT.67. GyrLemche.S.IV.155. f Poltron-
(]i)eri, en ell. et (vAph.(1764)). (fra fr.

poltronnerie, ital. poltroneria; til Poltron)

fejhed; kujoner i. min forrige Poltron-
nerie blev forvandlet til Heroismus. Eolb.

Ep.IV.435. Skuesp.XI.437.
Polus, en. se I. Pol.
poly-, i ssgr. [poly-] sædvanlig med tryk

paa 2. led. {af gr. poly- i ssgr., af polys,

megen, i flt.: mange (j/. Pleonasmej; ofte

i græc. nydannelser; i mange tilfælde fore-

ligger tilsvarende hjemlige dannelser med
fler- ell. mange- ; især CP ell. fagl) ndf. er

kun medtaget nogle af de almindeligst brugte

(se i øvrigt Meyer, samt SaUXIX.371ff.).
-gaiii, adj. [-'ga-'m] (ogs. (især tidligere)

-gamisk. Meyer.^ S&B. DanmPattedyr.252).
(a/" sen. ^rr.polygamos, ofte gift, polygam,
til gamein, ægte, gåmos, ægteskab) 1) som
lever i ell. er anlagt for polygami; som vedrø-
rer ell. bestaar i polygami. Baggesen var en
saa polygamisk Natur, at det ingenlunde
var ham umuligt at lade sin Kærlighed
spænde over to Kvinder. Reumert.SØ. 73.

Mændene alene (har) Ret til at tilhøre

den saakaldte lavere, polygame Dyreart .

.

medens polygame Kvinder (løber) Fare for
straks at brændemærkes. TomKrist.(Tilsk.
1931.1.135). hos mange naturfolk er ægte-
skabet polygamt

j 2) (bot.) flerbo. Warm.
Bot.701. -gami, en (LTid.1742.42. Holst.

R.969) ell. (nu vist kun) et (S&B. Saa-
by.''), [-ga'mi-] flt. (om polygame forbindelser;

1. br.) -er (Schytte.IR.V.75). {af gr. polyga-
mia; om 2. led jf. -gam ; jf. Bi-, Monogami)
form for ægteskabeligt samliv, hvor en mand
indgaar forbindelse med flere kvinder ell.

(sjældnere) en kvinde med flere mænd; fler-

gifte; flerkoneri; mangegifte. Holb.NF.II.
12. Meyer.^ uegl.: Det gik . . den Tid . .

meget liberalt til i Jyllands Hovedstad:
Polygamie saavelsom Polyandrie var me-
get almindelig i de dannede Kredse. Blich.

(1920).XXVIII.115. I. -gon, en. [-'go-'w]

(f -gone. EFont.Atlas.III.283). flt. -er. (ty.,

eng. d. s., fr. polygone; fra lat. polygonum,
gr. polygonon, n. af gr. polygones (se II.

-gon); især mat.) mangekant. Sylvius.Geom.
21. GeomS7. II. -g;on, adj. [-'go-'w] {fra
gr. polygonos, mangehjørnet, mangevinklet,
til gonia, vinkel (se Diagonal); mat.) mange-
kantet (2). S&B. firkløverformede eller

jiolygoneKummer.Beckett.BanmarksKunst.
I.(1924).233. -histor, en. [-ihisdmr] flt.

-er [-hi'sdo-rar, -hi"sdo-(r)j] ell. (især tid-

ligere; m. lat. form) -es (Bolb.Ep.IV.154).
{fra ^r. polyistor, meget lærd, af (h)istor,
kyndig, vidende (se Historiej; jf. manglærd
u. mang- i ssgr. ; især hist.) person, der stu-

derer, er kyndig i flere ell. mange forskellige

videnskaber. Holb.Er. y.2. Oehl.XIX.146. De
fleste Videnskabsmænd (i 17. aarh. var)

„Polyhistorer", idet de forsøgte at omfatte
saa mange forskellige Kundskabsgrene,
de kunde overkomme. KMortensen.Den da.
LitteratursHist.(1902).56.

Polyp, en. [po'ly&] (nu næppe br. Po-
lype. JSneed.IlI.270. f Polypus. Holb.Ep.I.
399. jf. Meyer.)flt.-p&r. (/y. polyp, /"r.polype,

a/" Zaf. polypus, /Va ^r. polypus, mangefodet
(som subst.: blæksprutte m.m.), hvis sidste led

10 er plis, fod (se Fod^) 1) (zool.) tidligere (se

fx.vAph.Nath.VI.353ff.) som fællesbeteg-
nelse for en stor mængde forskellige i

vandet levende dyr, der har mange
(fang)arme ell. lignende vedhæng, fx.
blæksprutter, søstjerner og andre straaledyr,

koraldyr osv.; i fagl. spr. nu næsten kun om
en generation af goplerne, hvis rør-
formede legeme er fastsiddende med
den ene ende og i den anden har en

20 kreds af fangarme (tentakler) (mods.Me-
duse; se SaUIX.892ff.). Alle Corall-Vex-
ter ere ikke andet end Reder af Poly-
perne. LTid.1747.511. Alle Træer og Bu-
ske vare Polyper, halv Dyr og halv Plante.
ECAnd.y.98. Brehm.DL.Ul.86. \\ billedl.

ell. i sammenligning. *Lig en Polyp med
tusind Arme drager

|
Naturen os. Erz.l.

26. (Paris) den store Polyp med de hun-
dredetusind Fangearme, der drager Nært

30 og Fjernt ind til sig. Brandes.VL166. Vi
morakker . . for at underholde 50 fede Ak-
tionærer og en Polyp af en Direktørfami-
lie. ^ers.G.SP.

II
hertil ssgr. som Po!yp-arni

(vAph.Nath.VI.53. billedl: BerlTid.^^U1922.
Aft.l.sp.l), -dyr (især i flt. som fællesbetegnelse

for koraller og gopler, Coelenterata. BøvP.
1.67. SaVXIX.383), -form, -generation, -ho-

ved (SaUIX.893), -individ, -koloni, -legeme

ofl., se fx. vAph.Nath.VI.353f. 2) (med.)
40 svulst, der staar i forbindelse med
huden ell. en slimhinde ved en tynd
stilk, navnlig ^/.Næsepolyp^ om saadanne
dannelser i næsehulen (især i flt). Holck.
KM.27. Panum.514. han (havde) Polyper
i Næsen, hvad der gav hans Stemme en
vis Fornemhed. AHenningsen.PD.85. \\ her-

til fx. Polyp-saks (Chir.(1845).L267), -tang
(smst.20. Sal.XIV.496J.
polyt. [po'lyd] i jorb. stud. polyt. ell.

50 c and. polyt., forkortet for studiosus ell.

candidatus polytechnices fj/.Kandidat samt
Polyteknik), person, som studerer polyteknik
(spec. paa Polyteknisk Læreanstalt), ell. som
har taget (afsluttende) eksamen heri (spec.

fra nævnte anstalt), ham stud. polytten
herinde ved Siden sif. OOtt.Med unge Øjne.

(1921).27. to cand. polyt'er 1 1|
(stud.) brugt

som selvstændigt subst. som forkortelse for
cand. polyt. ell. især stud. polyt. *En polyt.,

60 en jur. og stud. theol. (løb hurtigløb).
|
Po-

lyt'en kom ind som en flot I^t.1. Studen-
tersamfundet.Sept.l92 7.2.sp.l

.

Poly-teknik, en. [-tæg'ni^] {græc.

dannelse (efter Fysik, Mekanik, Teknik osv.)

til polyteknisk. Polytekniker; jf. o^s. po-
lyt.) indbegrebet af de praktiske og teoretiske
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fag, der hører ind under ingeniørvidenska-

bens ell. teknikkens forskellige grene (meka-
nik, kemi, elektroteknik osv.). Meyer? han
ønskede at studere Polyteknik.Schand.UM.
217. QadsMaa.19S0.218. -tekniker, en.

[-'tægni^ar] flt.-e, (<y. polytechniker;^rcEc.
dannelse (efter Fysiker, Mekaniker, Tek-
niker osv.) til polyteknisk osv.) person, der
giver sig af med praktiske, tekniske fag; især
om person, der studerer ell. har taget eksamen
ved en (poly)teknisk højskole (jf. polyt.j. Bek.
^*l%1838. FFaber.VV.20. Jeg vilde være
Polytekniker. Opfinder.Pow<.D.i^i. -tek-
nisk, adj. [-'tægnis^] {ty. polytechnisch,
fr. pojytechnique; græc. dannelse til gr.

téchne, kunst (se teknisk^, jf. gr. poly-
technos, kyndig i mange kunster) som hen-
hører til, beskæftiger sig med praktiske, tek-

niske fag (polyteknik). JBaden.FrO.II. Gjør
dog nu endelig Alvor af det polytechniske
Studium. Schand.US.47. (han) havde taget
polyteknisk Adgangsexamen. KBokkenh.U.
158. polyteknisk institut (RudBay.EP.
1.139. Meyer.^) ell. skole (JBaden.FrO.),
(især m.h.t. forhold i udlandet:) teknisk (høj)-

skole. polyteknisk ksmdidat, cand.palyt.
(se polyt.; HCAnd.ISverrig.(1851).60. Bek.
Nr.27P^/tol913.§13. polyteknisk lære-
anstalt (tidligere o^s. anstalt. Goldschm.II.
285), læreværk, se Lære-anstalt, -værk.

CP polær, adj. [po'læ-V] (fra /V.polaire
(i bet. 1), egl. sa. ord som II. polar) 1) (sj.)

d. s. s. II. polar 1. Meyer.^ 2) d. s. s. II. po-
lar 2. Den polære Modsætning til Alad-
din hedder Per Gynt Brandes.L242. en
Mennesketype, der er Rabelais . . polært
modsat (o: Calvin).VVed.HB.186.
Pomade, en ell. f et (OeconH.(1784).

11.378). [po'ma'98] flt. -r. (ligesom ty. po-
made, /V. pommade fra ital. pomada, po-
mata, afi. af pomo, æble, lat. pomum, træ-

frugt; egl.: af æbler olgn. fremstillet stof
(salve); J/.Paspommerus, Pomerans) fedt-
stof (i mere ell. mindre fast form) med til-

sætning af vellugtende olier, anvendt som
kosmetisk middel, nu især (mods.l.'KidUTL
i) til læber (jf. Læbe-, Mundpomadej og
haar (jf. Haarpomade ndf. samt Haarfedt).
Prahl.AH.IV.273. *Som Maanen lyste Lam-
pen,

I

Hvor vi fortroligt sade,
|
Og Nat-

violer dufted
I
I Damernes Pomade. Aare-

str.SS.II1.181. udmærkede Pomader, der
gør Huden lind og glat. Brandes.VIIL393.
jeg finder, at han er simpel, hvad man
ogsaa kan mærke paa, at han bruger saa-
meget Pomade i Uaaret. Nans.FB.15. jf.:
vellugtende Haarpomade. Fruent.(17'99).
113. SaUX.611. Pomade-krnkke, en.

1) i eal. bet. Tode.S.25. Oehl.XXVI.94. e.alm.

2) (jf. I. Krukke 4.i; nedsæt.) om person (især
dame), der anvender megen pomade, dufter
af pomade. ChrBorup.PM.234. DagNyh.
^U1920.3.sp.3. pomadere, ^.[poma'de'ra]
-ede. (7/. /n pommader; nu næppe br.) d.s.s.

VomadiseTe. Rahb.(Skuesp.X.430). jf. Meyer.

II (jf-pomadetj part. pomaderet brugt som

adj. LTid.1738.569. Et blottet Hoved, vel
coifferet og pomaderet, er en fortræffelig
Ting i en Salon. PalM.IL.III.58. poma-
det, adj. [po'ma'Qaf] (til Pomade; sj.) be-

smurt med pomade; pomadiseret. Hoffets
Drenge med pomadede Haar. JBaden.Ho-
ratiu8.1.107. pomadisere, v. [pomadi-
'se'ra; 1. br. -Oi-] -ede ell. (sjældnere) -te

(Drachm.F.L80). (a/* Pomade; j/'.pomade-
10 re) anvende pomade (til haaret osv.); ind-
smøre med pomade; især (jf.pomadet) i

part. pomadiseret brugt som adj. han
strøg sine sirligt friserede og pomadise-
rede graa Haar frem. Tops.!.270. (en) po-
madiseret Opvarter. Drachm.F.I.207.
Pomerans, en. [poma'rBn's; o^s. pco-

ma-] flt. -er. (ænyd. d.s.; gennem ty. pome-
ranze fra (ældre) ital. pomarancia, po-
morancio, mlat. pomerancia, pomorancius,

20 pomarancius; af ital. -porno, æble, lat.po-
mum (se Pomade^, og ital. arancia, appel-
sin (se I. Orangej) 1) frugt af pome-
rans træet (med en noget bitter smag); til

dels (tidligere) ogs. (jf. I. Orange 1) om ap -

pelsin (jf. TroelsL.V.54). nogle Spanier
og nogle Canailler, som æde ikke uden
Pomerantzer og CitioneT.Holb.MTkr.74.
en meget konstig Bygning, af Dannelse
som en flakt FomeTantz.Biehl.DQ.III.65.

30 (kammeraterne) holde paa Aladdin. Den
tredie Pomerants kastes ud, den falder i

hans TuThan.Oehl.A.86(se videre w. Turbanj.

HCAnd.ML.139. *(israeliternes) glinsende
Hud med gulbrun Lød | minder om fuld-

modne Pommeranser. Blaum.Saul.(1886).
31. VareL.^782.

|| (jf. Citron 1; nu næppe
br.) talem. den historiske Forfatter, der,

ligesom Walter Scott paa sin Vis, har ud-
presset Pomeransen indtil den sidste

40 Draabe. NMPet.III.397. 2) (jf. Pomerans-
brændevin, -essens, -likør, -vand; nu 1. br.)

en af pomerans(skal) olgn. fremstillet (kryd-
ret) drik; især: pomeransbrændevin;
spec: en snaps pomeransbrændevin. en
god Dosis bitter Pommerants, eller i Man-
gel deraf god dansk Kummen, reiser Man-
dens hi^saander.Tode.V.Wl. Hostr.DT.64.
„Maa jeg byde (Dem) et Glas af det Kla-
re? . . det er af Søren Wodders Aqvavit

50 fra Aarhuus" . . vi stak den ene Pomme-
rants ud efter den anden. Dodt.R.65. Sødb.
GD.60. Pomerans-, i ssgr. især af Po-
merans 1. -blad, et. blad af pomerans-
træet. Moth.P125. VSO.

li
spec. (fagl.) om

de tørrede blade („orangeblade"). VareL.^
782. -blomst, en. (nu ikke i rigsspr. -blom-
ster, et. Moth.P125). blomst af pomerans-
træet. VSO.

li
hertil (fagl.) m. sa. bet. som de til-

svarende ssgr. m. Orangeblomst-: Pomerans-
60 blomst-olie (Sal.XIV.501. VareL.^704. jf

Pomeransoliej, •\3.r\å(Sal.XIV.501. Pom-
meransh\omsterYand.Huusholdn.(1799).
11.39). -brændevin, en. ("i/".

-citron 2

og Pomerans 2; nu sj.) brændevin med eks-

trakt af pomerans(skaller). VSO. -citron,
en. (nu næppe br.) 1) d. s. s. Pomerans 1.
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VSO. 2) d. s. s. -brændevin. VSO. -es-

sens, en. (jf. -(skal)olie; fagl) d. s. s.

Orangeessens. Borring.Dictionnairt danois-

frangais.(1856). Sal.XIV.501. -farve, en.

(jf. -farvet samt Orangefarve; nu sj.) rød-

gul farve; orange(farve). Moth.P125. JF
Beras.Q.415. -farvet, adj. (jf. -farve,

-gul, -rød samf orangefarvet; nu sj.). CVarg.
Farve-Bog.(1773).20. GyrLemche.S.IL 70.

-fagl, en. ^j/". Citronfugl 1^%^ den med brok-

fuglene beslægtede Eudromias morinellus (med
graabrune, gullige, rustrøde farver). EPont.
Atlas.1.624. Ejærbøll.443. Markman.S.144.
-g^nl, adj. (jf.-faxvet samt orangegul^. 750.
Wie8e.T.I.265. Den store Salamander (er)

under Bugen pommeransgul med sorte

Fletter.Frem.DN.558. -hus, et. {ænyd. d. s.,

ty. pomeranzenhaus ; jf. Orangeri; foræld.)

drivhus (for sydfrugttræer olgn.). Pflug.
DP.60. vAph.(1764). Nystrøm.LyngbySogn.
(1934).168. -kone, en. (foræld.) kone, der

sælger pomeranser (og citroner); citronkone.

Holb.Masc.1.2. jf.MO. -liUor, en. (fagl)
likør af (umodne) pomeranser ell. af (tør-

rede) pomeransskaller. VareL.(1807).II.327.
SaUV.22. -olie, en. (fagl.) pomerans-
blomstolie (VareL.(1807).IL327) ell. pome-
ransskalolie (Sal.Xiy.502). -rod, adj. (jf.
-farvet, -gul samt orangerød; nu sj.'). en
pommerantsrød Farve (er) Guldets egent-
lige Fa:Tve. Einnerup.Juv.l5. -skal, en.

(ænyd. d. s.) Huusholdn.(1799). 11.44. Ka-
gerne . . belægges med et lille Stykke
kandiseret Pomeransskal. FrkJ. Kogeb.313.

II
hertil (fagl) Pomeransskal-olie (VareL.^

782. jf. Pomeransolie og Orangeskaloliej,
-saft (anv. i medicinen, smst.) ell. (nu næppe
br.) -sirup (d. s. VareL.(1807).II.549). -træ,
et. (ænyd. d. s.) 3( orangetræ af underarten
Citrus aurantium amara L. BiehlDQ.II.
161. MentzO.Pll24. -vand, et. {ænyd.
d. s.; nu næppe br.) drik af vand med ud-
presset saft af (sure) pomeranser ell. pome-
ransskaller og sukker; orangeade. vAph.Nath.
y1.370. Huusholdn.(1799).II.129. VSO.
Pontmade, en. se Pomade.
Pomnier, en. se Pomrer. Pomme-

raner, en. [pmma'ra'nar] ^f Pommeran.
Holb.yiII.580). /IL -e. (jf. Pommerinke,
Pomrer^ person, som er hjemmehørende
i Pommern. LTid.1743.718. MO. Danm
EigHist.I.613.616.678.

Pommerans, en. se Pomerans.
Pommerer, en. se Pomrer. Pom-

merinke, en. [pmma'ren^'a] (nu sj. Pom-
merink. vAph.(1764). Pommerinker. MC
Bruun.JSU.247). ilt. -r. {sv. pommerinkare;
fra nt. (preussisk) pommerenke, jf. nt. pom-
merening, mnt. pomerene

; foræld.) d. s. s.

Pommeraner. LTid.1755.51. Grundtv.Saxo.
III.285. Erik Pommerinke (o: Erik af
Pommern).Barfod.F.1.446. J0lr.SD.iy.331.

II
ogs. om fartøj hjemmehørende i Pommern.

Prahl.ST.IL132.
Pommer-kok, en. {af Pommer, jy.

form, for Pommern, ell (snarest) afjy. pom-

mer, opsvulmet, pomre, svulme op, blive op-
pustet (se ^umret) ; jf.jy. stor(re)nøns, høns,
som fjerene strutter („storrer") om, kalkuner,
stor(re)kok, brushane, kalkunsk hane, samtjy.
pommer-høne, -høns; dial) kalkunsk hane.
(han) spanker omkring hende saa prynsk
som nogen Fommerkok. Blich.(1920).X.lll

(jf. prunsk;. MDL. Feilb.

Pommern, propr. [ipcom'arn] (nu dial
lp Pommeren. Pflug.DP.917. AarhuusStiftsTi-

dende.^U1922.6.sp.4). spec. anv. i forb. ad
Pommern til, som udtr. for noget fjernt
ell. urimeligt, taabeligt, galt olgn.: ad He-
dehusene, Hekkenfeldt, helvede til Saa-
dan var Sagernes Stilling. Ad Pommern
til paa alle Leder og Kanter I Thuborg.
DP.9. JacPaludan.TS.lll. Feilb. pom-
mersk, adj. [ipcom'ors^J {ænyd. pom-
mers(k); adj. til Pommern) som vedrører,

20 hører hjemme i Pommern; især (fagl;
om tømmer) i /br6. pommersk bjælke,
fyr olgn. Stampe. 11.228. Bergs.FD.204.
saakaldte pommerske Bjælker, som altid

bestod af ren Kjærnefyr. BornhHaandv
Er.87. FagOSnedk. jf. Grundtv.PS.IV.212.
en pommersk løve, se I. Løve 2.2.

J|
en pommersk forskrækkelse, jf.Ul.
polsk 2.3; ikke i olm. spr.) en stor, pludselig

forskrækkelse. Fik jeg ikke en pommersk
30 Forskrækkelse ved Tanken om, at en saa-

dan Bog havde fundet Veien herind. Dodt.
Skjæbnens Veie. (1876). 223. Muusm. S. 113.

jf.: Han har . . spilt Comoedie med os
Allesammen .. med sin pommerske Be-
svimelse. HenrietteNielsen. Fanny. (1842).
168.
Pomp, en. [pcnm'S, pom'&] {ænyd. d.s.;

ligesom ty. eng. pomp, fr. pompe fra lat.

pompa, ^r. pompé; jf. pompelig, Pompon,
40 pompøs; især CP) højtidelig (ceremo-

niel) ydre form, ydre pragt, der frem-
træder paa iøjnefaldende, storslaaet,
prunkende, brammende maade, især

ved kostbare dragter, stradlende farver olgn.,

spec. ved pragtfulde optog ell (hof)fester, (især

anv. uden art. og ofte i tautologisk forb., spec.

i udtr. (med) pomp og pragtj. deris Fe-
ster (er) usigelige mange, som alle med
stor Pomp og Prakt Celebreris. P/?m^.X>P.

50 572. (vognen) holdte stille for et deyligt
Lyst-Huus, hvor jeg blev med stor Pomp
VQ.oåt2igen.Holb.TJsynl.I.l. Oversættelsen af

Holbergs („Niels Klim") blev udgivet paa
Kongelig Bekostning med megen typo-
gr2i^YiiskFom^.Bagge8.(ABagges.JB.I.176).
Holst.III.240. Rowel.Br.l30. Det kongelig-
kejserlige Vogntog ruller gennem Køben-
havn. Med Pomp og Suite, med Blink
og Hestetrampen. ÆJsm. 1. 64. jf.: *langt

60 fra Hofpompens Scener.Bagges.V.193.\\

m. h. t. sproglig udtryksform: store ord, bram-
mende udtryk olgn. Mangler han Tanke-
fylde, sætter han i dets Sted Pomp i Ud-
trykket. Horreb.II.33. Drachm.LKlS.
Pompe, pompe, se Pumpe, pumpe.
t pompelig, adj. {til Pomp; sj.) (som
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foreg aar) med pomp; mm adv.: Vi rul-

lede mellem Geleder af Grene presente-

rende Pile pompelig sagte op paa Slots-

Pompon, en. [p(nix'po)ii] best. f. -en

[-'p(oiX'(8)n] flt. -er [-'pcDix'ar] ell (tidligere;

m. fr. form) -s (MR.1817.40). {fra fr, pom-
pon; maaske ajl. af pompe, se Pomp; især

^) kugle- ell. pæreformet legeme (af
uld olgn.), især anvendt som hovedpynt,
spec. (tidligere) paa militær hovedbe-
dækning. JBaden.FrO.II. en Chakot med
Foiiipon.Davids.KK.27. Leop.YO.32. paa
(morgen)8ko: Varehu8.19.S5.38.sp.l.

||
hertil

Pompen-georgine, ^ form af georgine med
smaa pompon lignende blomster. SaW.é36.
pompøs, a^,/.[p(nm'pø's,pom'pø-'s](%e-

som ty. pompos fra fr. pompeux, afl. afpom-
pe, se Pomp; især 03) som fremtræder med
storslaaede, festlige, (ceremonielt) højtidelige,

rige, prangende former, med pomp (og pragt);
storslaaet; prægtig. JBaden.FrO. Min
Mand fik en stor og pompøs Begravelse.
Buchh.SP.76. den pompøse Kommandant-
bolig (o: i Kastellet). ORung.(DanmHVC.
117). il

m. h. t. sproglig udtryksform, denne
eenfoldige Titul og Fortale (til „Peder
Paars") sigter paa dem, som søge at eblou-
ere Folk ved pompeuse Tituler.Holb.Paars.

)()(2^. Adressen . . var holdt i en pom-
pøs Stil og fuld af digteriske Syner og
BillQåei. PontSk.U.
Pomrer, en. ['pcnm'rar] (ogs. Pomme-

rer. Moth.P129. MO. Pommer. LTid.1738.
682. MO.). flt.-e. {glda.(flt.) pomere (Glda
Krøn.llO), ty. pommev) d.s.s. JPommeraner.
Erik Fomrer.DJohans.Fortællinger.(1877).3.

I

DanmRigH.ist.1.513.
pomret, adj. se pumret.
Ponni, en. 86 Pony.
Ponsch, en. se Punch.
ponse, V. se punse.
Ponte, en. se Ponto.
pontere, v. se pointere.

Ponto, en. ['pconto] (nu næppe br.

Ponte. Moth.P130. jf. KNyrop.OL.IV.156).
(fra fr. ponto, sp. punto, egl.: punkt (se

Punkt^) ^ i Vhombre: rødt es i trumf.
Spillebog.(1786).3. Dania.III.33.
Ponton, en. [pooix'ta)!],] best. f. -en

[-'t(»)i\'(8)n] jlt. -er [-'tcoix'ar] ell. (nu næppe
br.; m. fr. form) -s (JJuel.423. jf. VSO.),

{fra fr. ponton, afl. af pont, bro, lat. pons
(gen. pontis^; især ^) flydende under-
lag, hvorpaa et brodæk hviler, i form
af en forankret træbaad ell. en særlig be-

holder af metal; brobaad; ogs. om (metal)-

beholdere brugt ved løftning ell. sænkning i

vand, fx. ved bjærgning af sunkne fartøjer.

broen, som paa Pontons blev slagen over
strømmen, blev færdig. JJuel.423. Mil
TeknO. OpfB.n.488. || om baadformet un-
derdel af en vandflyvemaskine, hvor-
paa denne kan holde sig flydende paa vandet.

Lovtid.l920.A.1622. Ponton-anker, et.

(fagl.) anker, hvormed en ponton forankres.

MilTeknO. -blik, en. (fagl.) blik i større

plader. VareL.^106. -bro, en. bro, hvis

underlag er pontoner; flydebro. Drachm.DG.
31. OpfB.U.488. billedl.: jeg har (anset)

Fremtiden .. for en Pontonbro, der var
ifærd med at blive kastet over et Spand
af Aar. Qoldschm.Chol.25. -karre« en. (jf.
-YOgn) j^ tohiulet vogn til transport af pon-
toner (til brobygning). MilTeknO. -port,

10 en. (fagl.) d. s. s. Flydeport. SaU V1.280.
-vogn, en. (jf. -karre^ ^ MilTeknO.
Pony ell.'(l. br.) Ponni, en. ['pcnni]

flt. -er. {fra eng. pony (skotsk powney^) 1)

lille hest (der ikke bliver mere end c. 10
kvarter høj). Wor8.OE.297. StBille.Gall.
146. Landbo.III.830. Man trak Ponierne
op paa første Sal, og Officererne red Skole-
ridt omkring Bordet. E8m.I.156. 2) (1. br.)

d. s. s. Ponyvogn. Foran Kroen var Vog-
20 nene parkeret i tætte Rækker, Biler, Stiv-

vogne . . Ponnyer og Jumber. Poi.Vni 9-28.

l.sp.5. Pony-vogn, en. lille, let (firhjulet)

vogn (med to mod hinanden vendende tvær-

sæder). Pont.LP. Vin.224. Anesen.JG.86.
Pop, en. se I. Puppe.
Popegoj(e), en. se Papegøje.
popeja, interj. [po'paia] i forb. ej a po-

peja, se eja 1.

Popelsi, Poplesi, en. se Poppelsi.

^ Popo, en. [po'po-, -'po] (undertiden ogs.

Po. [pO']).flt.-Qr. {ty. popo (og bobo^; af Po-
deks; nu især (barnespr. ell.) spøg. (eufem.))
bagdel (1.2.2); ende (I.3.i). Pfui for Fan-
den, hvad det var en gemeen Kjørsell .

.

min Popo . . skriger endnu stedse et ynke-
ligt ach veel POBrøndst.B.54. PalM.Luftsk.
44. *der staar Lotta, bred i Ryggen,

|

drejer paa Hælen og vrikker med Po-
poen. Ploug.(Studenterkom.150). AHenning-

40 sen.PD.188. jf. : Nakkepuder, Lendepuder,
Popopuder. Tode.Y1.324.

I. Poppe, en. se I. Puppe.
II. Poppe, en. ['p(nba] {som kæleform

af Papegøje (Poppegøje), muligvis m. til-

knytning til ty. Poppe, kæleform for det som
papegøjenavn alm. anvendte personnavn Ja-
kob; jf. Pape; dagl.) papegøje, (ofte (uden
art.) anv. som en slags propr.). om Poppen
eller Joli døde, saa vilde jeg faae mig en

50 sLnden.PAHeib.Sk.III.30. Oehl.Digte.(1803).

263. Winth.XI.227. ErlKrist.Ler. (1930).
209. III. poppe, V. se II. puppe. Poppe-
dreng, en. (dagl.) d. s. Oehl.Digte.(1803).

263. Poppedrengen vil ha'e Sukker.Hauch.
YII.421. Høm.HT.75. || i sammenligning.
gid man dog i Tide vilde lære at forstaae,

hvad man som Poppe-Drenge skreeg sig
hæse i>RSL.Grundtv.DY.IY.106. sa.SS.V.174.
Poppego.j(e), en. se Papegøje.

60 Poppel, en. ['p(nb(8)ll (nu kun dial.

PappeL vAph.(1764).504. JTusch.328. Feilb.

OrdbS.(Taasinge)). best. f. pop(pe)len; flt. -er

(Bagges.L.II.lOl) ell. (alm.) popler, {ænyd.
pop(p)el (JTusch.180); fra mw^.poppele, './/".

w/if. popel, papel ^<iy. pappeV, e?!.^'. poppie

;

af lat. populus) 1) '(jf. Poppel-pil, -træ 1

XVI. Rentrykt w/io 1935 72
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samt II. Pilj 2( træ af slægten Fopulus L.;

asp (I); nu især om den ved veje og i hegn
alm. F. virginiana Fougeroux (kanadisk pop-
pel ell asp). vAph.Nath.VI.372. Ligesom
Bruden føres til sin Brudgom, saa fører
Landmanden Viinstokken til Popelen el-

ler Elmeji.JBaden.Horatius.I.3?6. Lombar-
diet kan . . kaldes Poplernes Land. Molb.
Reise.III.328. *Høitopstræbende Popler
danner om Kilden en Halvkreds. S^awc/i.

Lyr.176. Lange.Flora.263. Poppelen, vort
nationale Træ, der findes langs alle Chaus-
séer, Amts-, Sogne- og Biveje. Fleuron.
IN.38. hvid poppel, se m. Hvidpoppel,
italiensk, sort poppel, se italiensk,

sort. 2) (jf. Poppeltræ 2; fagl.) ved (træ)
af poppel (1). Poppel er meget blødt,
overordentlig fint og Siabent. EThaulow.
Træ.(1912).43. Poppel-, i ssgr. (nu ikke

i rigsspr. Pappel-, se u. -rose, -salvej. især

af iPoppel 1; saaledes ogs. (foruden de ndf.
anførte) ssgr. som Poppel-allé, -blad, -frø,

-gren, -hegn, -kvist, -lund, -rakle, -ris,

-rod, -rust, -ved ofl. -asp, en. ()/. -pil;

nu næppe br.) ^ om Fopulus nigra L.
( VSO.J ell. Fopulus alba L. (Funke.(1801).
11.114). -bnk, en. (jf. -rundbuk, -træ-
buk sami Kravebuk; zool.) træbuk af slæg-

ten Saperda, især S.carcharis, der borer lange
gange i veddet af popler ('den store ell. gule
poppelbuk; mods.den lille poppelbuk, S.po-
pulnea). Brehm.Krybd.ol6. Frem.DN.675.
Bergs.MS.U.376. GI -dun, et. (jf -uld)
dun (den fra frøstrengene udgaaende frø-
uld) af poppelrakler. *selsomt Bud

|
Der

fløi som Poppeldun for Vind |
Vidt

over Landet ud. Recke.BD.182. Jørg.BR.
56. -fogl, en. (jf. -sværmeT og Isfugl 2;
zool.) dagsommerfuglen Limenitis populi. Fr
Heide.Sommerfugle-Atlas.(1913).3. -pil, en.

{ænyd. d. s.; nu især dial.) poppel (1); især

(jf. -aspj om Fopulus alba L. ell. Fopu-
lus nigra L. (jf. JTusch. 180.328. Funke.
(1S01).II.114. JHSmidth.0rds.117. VSO.).
en af Poppelpile indhegnet Plads. Bagges.
L.IL77. FMøll.(1855).Ll28. Lauesen.S.151.
Feilb. AxLange.FF.10f. jf Poppelpiil-
All e e. FalM.AdamH.1.88. -rose, en. ( Pap-
pe!-. JOLaw^e.iV 7.-2^j. 2( den til katostfami-
lien hørende prydplante Lavatera trimestrisL.
Kjærbøll.FB.248. HavebrL.UI.8L -rand-
bak, en. (zool.) (stor) poppelbuk, Saperda
carcharis. Bergs. MS.^ 1. 374. -salve, en.
^Pappel-, vAph.(1764)). (apot.) en (især tid-

ligere anvendt) salve, fremstillet af knopperne
paa sort poppel (Fopulus nigra L.); TJng-
ventum populeum. Moth.F130. VareL.^.334.
Poppelsi, en. [p(ob(a)l'si-'] (ogs. Popel-

si, Poplesi, Poppers! (Esp.464) ofl.). {ænyd.
d. s., jf. glda. popilsighe soot (Fragm.58);
fra mnt. poppelsi(g)e, af gr. apoplexia
(se Apopleksi^; nu arkais., spøg. ell. dial.)

(anfald af) apopleksi; slag (tilfælde).
hånd (blev) bortsnapped ved en Popelsie
den 12 Jul. 17S5. LTid.1743.181. *Poplesi

|

Havde gjort det forbi,
|
Og Livet det var

ude. Wengel.1.32. Mutter Schmidt har faaet
Poppelsi. AndNx. UH. 182. OrdbS.(Sjæll.).

Poppelsi-slag:, et. {ænyd. d. s.; nu ar-

kais., spøg. ell. dial.) d. s. den gamle Ha-
lunk mædsker sig saa længe i sin Læne-
stol, til han faaer et Poppelsislag. Oe/iZ.

XXVI.6. Han fik Poppeisislaget. oc^aw^Z.

TF.1L376. Wied.Faareper.(1905).14. OrdbS.
(SjælL). -slag;en, part.adj. {ænyd. d. s.;

10 nu dial.) ramt af apopleksi, (hun) var paa
den venstre Arm og Haand saa Popelsie-
slagen, at hun ikke kunde tage paa no-
gen Tmg.LTid.1751.223. SjællBond.167.
Poppel-skad, et. (ungt) skud (gren)

af poppel. *Huner saa rank som et Pop-
pelskud. Winth.1. 76. AxLangeéc Seeberg.

Sdjy.Flanter.(1927).42. -sten, en. (1. br.)

trævlet malakit. VareL.^783. -sværmer,
en. (zool.) natsommerfuglen Smerinthus po-

20 puli. Brehm.Krybd.591. DanmFauna. VII.
61.

II
ogs. d.s.s. -fugl. Sommerfugle.30. -træ,

et. {ænyd. d.s.) 1) (nu 1. br. i rigsspr.) d.s.s.

Poppel 1. Hos.4.13(Chr.VI). vAph.Nath.
VI.371. VSO. MO. 2) (især fagl.) d. s. s.

Poppel 2. SaVV.262. -træbak, en. (zool.)

d. s. s. -buk. Bergs.MS.I.186. -ald, en. (jf.
-dun; fagl). Papir af . . Poppeluld. Ifan-
nover&Smith.Fapir.6.
Poppersi, en. se Poppelsi.

30 popalar, adj. se populær, popula-
risere, V. [po&ulBri'se'ra] -ede ell. (1. br.)

-te. vbs. -ing. {efter fr. populariser, til po-
pulær; især iii) gøre (mere) populær (I.2).

JBaden.FrO. || især m. h. t. kundskabsstof,

spec. videnskab(s resultater): ved tilrettelæg-

gelse, jævn(ere) (populær) fremstillingsform
gøre lettere tilegnelig, (mere) forstaae-
lig (for en bredere kreds), ved Videnskaber-
nes Popularisering blev almindelig Dan-

40 nelse meer og meer udbredt. Werl.Solb.^6.

en Mand, der lever og aander for Kome-
die, og har gjort sig udødelig ved at po-
pularisere den dramatiske Kunst i Ods-
herred. ^ø^^.IJJ.55. (han) populariserede
. . Filosofiens Historie for sin Moder, til-

læmpede den efter hendes Behov. Schand.
VV.33. jf.: (man) stræbde at populari-
sere Latin-Skolen. Grundtv.Myth.24. Po-
pularitet, en. [po&uhri'te'^] {efter fr.-po-

50 pularité, lat. popularitas (gen. -tatisj) den
egenskab ell. det forhold at være po-
pulær. 1) CP til populær 1. JBaden.FrO.
især til populær I.2: forene (videnskabe-
lig) nøjagtighed med popularitet i frem-
stillingen I

II
(nu næppe br.) til populær 1.3.

Eders Majestæt søger ved Popularitet at

vinde Undersaatternes Kiærlighed. Holb.
Herod.a4v. (hun lovede) at behandle (sine)

Undergivne med større Nedladenhed og
60 Popularitet. Blich.(1920).XV.172. 2) til po-
pulær 2. FrSneed.1.438. Ved Gjenganger-
brevene har . . Baggesen vundet en Popu-
laritet, som han, i det mindste i den sidste

Periode af hans Digterliv, aldrig havde.
Hrz.Breve.24. Hendes opofrende Færd i

den belejrede By havde øget hendes Po-
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pularitet og gjort hende beundret af smaa
og store. GyrLemche.S.IV.191. || hertil Po-
pularitets-jagt ( VVed.HR.105. jf. I. Jagt 2),

-jæger, -jægeri (Neergaard.J.ll.872) o/l.

populær, adj. [po6u'læ-V] (f popular.

Holh.Ep.UI.170. 'Bayge8.L.I.xxiv). {fra fr.

populaire, lat. popularis, til lat. populus,

folk; jf. Pøbel)
1) (jf Popularitet 1) folkelig. 1.i) (sj.)

i al alm.: som vedrører (hele) folket;
folkelig (1). De Mænd i Faget, i hvis
Praxis der maatte forekomme et eller an-

det . . der kunde have populair (o: almen)
Interesse, ombedes at meddele mig sam-
me til Opbevaring i disse Blade. ^mwÅ;.
SM. 1805. 2. Gracchernes populære Ene-
vælde. ABDrachm.Den romerske Statsforfat-
ning.(1903).19. 1.2) som hører til ell.pas-

ser for hele folket(s mængde), (ogsaa)

for menigmand, almuen; folkelig (3).

Stykket spilles til populære Priser. Pol.^^/n

1923.9.sp.2.
li
om forestilling, sprogbrug olgn.:

som findes hos, er karakteristisk for
folket, menigmand. Ordet Skindød (er

her) taget i den videste eller, om man saa
vil, populære BQijåmQ.g.Schleisner.Asphyx-
ien og I)øden.(1868).67. For den populære
bevidsthed . . står (Rask) nærmest som
den, der kunde de mangfoldige sprog.
VilhThoms.Afh.L134. (skallens) populære
Navn (er) Graaskalle. Frem.DN.522.

f|
spec.

(jf. populariserej m.h.t. litterær ell. kunstne-

risk frembringelse, mundtlig ell. skriftlig frem-
stillingsform: efter aand og form tilgæn-
gelig for, egnet for, afpasset efter (et pu-
blikum bestaaende af hele) folket, bredere
kredse, menigmand. Holb.MTkr.134. Den-
ne Tale var saa poetisk, saa dybsindig og
dog saa populair, at Bønderne . . fulgte den
med største OpmæTksomheå.Gylb.VII.142.
*Man kalder Dig (o: Schack Staffeldt) my-
stisk og ej populær. Kaalund.94. Hun er .

.

faaet hen for at høre et populairt Fore-
rag. -FnfZt/wr^r.m*.6 7. (bogen) er populær

i Ordets bedste Forstand. iVaiwrensF.^ 950.
284. hertil ssgr.som Populær-filosof(i) (Bran-
des.IV.451), -videnskab (Østrup.J.21) ofl. 1.3)

(nu næppe br.) om person(s optræden), i for-
hold til menigmand, underordnede olgn. : (fo l-

keligt) ligefrem, jævn; folkeligsindet;
demokratisk; ogs.: nedladende; spec:
overdrevent ell. uægte folkelig, venlig,
imødekommende (med det formaal at be-

hage, opnaa popularitet (2)). (Alexander d.

store var elsket af sine soldater) efterdi hans
Omgiengelse var . . popular og behagelig.
Eolb.Ep.III.l?0. (da Tiberius) vslt kommen
(paa) Thronen, opførte hånd sig over-
maade populair og beskeden i de første

Tider. ThSchmidt.S.335. (jeg) stillede mig
med (en) Bondepige nogle Par længere
nede; og skjøndt man vilde indrømme
mig næstøverste Plads, var jeg dog po-
pulair nok til at beholde den, jeg havde.
Blich.(1920).XV.174.

2) (jf. Popularitet 2 samt folkekær I.2)

kendt og især tillige beundret, yndet i

vide kredse, af offentligheden; al-
ment kendt (og yndet); især om skue-
spiller, forfatter, sportsmand olgn.: som har
folkeyndest, er publikums yndling.
somme meget populare Forfattere sige
ligefrem, at Publikum hungrer og tørster
efter deres Producter. Bagges.L.I.xxiv.
JBaden.FrO. efter min Mening er (denne

10 roman) et altfor sørgeligt Værk til at den
nogensinde kan blive populair (Brandes.
IV.95: almenyndet). Brandes.E. 132. 100
Sange og Viser fra Scenen, indeholdende
de mest populære Sange af (de) i de sid-

ste Sæsoner opførte Sangspil og Operetter.
Udg. af C.Marx, (bogtiiel.1883). Populær er
den, der har samlet Øjeblikkets Opmærk-
somhed om sig, folkelig den, som paa en
dybere Maade er knyttet til Folket og Ti-

20 den, hvori han lever, medansvarlig for dets
Stræben. VilhAnd.L.IL90.
JPorcelæm, et ell. (fagl., i bet. ly om

art ell. sort) en (jf. en Fritteporcelæn. SaU
XIX.417). [p(ors8'læ-Vi; ogs. pcors'læ'w] (nu
ikke i alm. spr. Porcel(l)in. Reenb.I1.170.
Oehl.XX.192. Blich.(1920).XXX.16. jf.:
„I daglig TsLle.^'VSO. MO. — nu arkais.,

spøg. ell. dial. Postelin [pcosda'li'n] TBruun.I.
323.11.15. Leop.EB.176. Gravl.AB.124. Fr

30 Grundtv.LK.220. Feilb. Brenderup.§15. nu
spec. i bet. 3.1 (s. d.);jf. : „I daglig Tale." VSO.
MO.— dial.BasMm, PABeib.II.410. Feilb.

I.54.II.862. — t PorceI(l)an. HCAnd.BC.L
61. jf. JBaden.FrO.). flt. (om forsk, arter

ell. sorter ell. i bet. 2) -er. {ænyd. porcelin,

porceleen, sv. porslin, no. porselen, ty. por-
zellan (f porcellan, porcellin), holl. porce-
lein, eng. porcelain; fra fr. porcelaine, sp.

i^aZ. porcel(l)ana; opr. betegnelse for porce-

40lænssnegl, afl. af lat. porcus i bet.: ydre
kvindelige kønsdele,

jf.
Kudemusling)

1) et i keramikindustrien anvendt
stof, hvis hovedbestanddel er lerarten kaolin

(ved haardt, naturligt, ægte porcelæn) ell.

kalk, sand olgn. (ved blødt, uægte porcelæn;

jf. Fritteporcelænj, og som ved brænding og
glasering bliver haardt, gennemskinneligt og
hvidt ell. fiødeagtigt i farven ; uden for fagl.

spr. ogs. m. videre bet, om stof af lignende
50 art og anvendelse, spec. om fajance (jf.Fun-

ke.(1801).IIL326). Porcelainets Brug er
almindeligt over hele Chma.LTid.1728.
201. (vasen) var af fint Porcellin. ^/if/i.

(1920).XXX.16. en yndig lille Hyrdinde
af FoTceMn. HCA7id.(1919).IL191. Christ.

Kemi.134.
|| (nu mindre br.) ^ew. porce-

læns anv. som adj. (m. overgang til ssg.).

en Porcellaines Spølekumme. ifo/fc.MTfcr.

174. Porcelins Thee-Kopper.PameZa.7.5^8.
60 en Porcelæns Pibe med grøn Silkekvast.

AndNx.BE.III.131.
2) ting (brugsgenstand) af porce-

læn (1); i alm. spr. næsten kun koll., spec.

om de til et spisestel hørende dele af
porcelæn (ell. fajance). *Du seer saa gu-
sten, bleeg og s'uur,

|
Som Konen, naar
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hun hører, |
En Kat udi sit Fadebuur

|

Ved Porcellainet rører. Reenb. 1. 140. paa
Tin, ja, ey engang paa Sølv, vil nu de
kostbareste og laekkerste Rætter . . ey
længere smage. Ney, her maa serveres
med Forcellsiiiier. Argu8.1771.Nr.46.3. Bor-
det stod dækket med en skinnende hvid
Dug, med fiint ForcellsLin. HCAnd.(1919).
11.208. (han) har smykket sit Værelse
med lutter kinesisk Porcelæn, har forme-
lig tapetseret Væggene åermeå. Schand.
IF.88. Bølgelinjen (er) Labyrintens (o:

Baggesens rejseskildrings) Mærke ligesom
det kgl. danske Vor(i€[2&ns.YilhAnd.Litt.II.

743. københavnsk porcelæn ("j/". mus-
selmalet;: Huusholdn.(1799).IIL78. Af kø-
benhavnske Porcelæner er købt enkelte
Stykker fra den kgl. Fabriks ældste Fe-
riode. FortNut.V.163. jf. Porcelænsmaling:
dekorere, male (paa) porcelæn. YSO.
(u. Porcellainmaler, -malerij. Nans.1.18.

jf. Sal?XIX.415f.
3) (især dagl, spøg. ell. dial.) m. videre

anv. (af het.2), spec. som udtryk for noget
skørt ell. fint. jf.: Sévres-Traktaten har
allerede vist sig at være ligesaa skørt et

Postelin som det, der ellers udgaar fra

Sévres' Fabriker. Socialisten.1920 121.170.

3.1) især efter et i den polit. debat i 1840Wne
anv. udtryk (genoptaget af Jens Busk i

1870^erne), i forh. som slaa postelin(et)
itu ell. i stykker olgn., i nyere tid ofte

(til YII. klinke 4:) i formen klinke poste-
linet (PoU^/il927.7.sp.3. Feilb.1.54), som
udtr. for (hensynsløs, radikal) fremgangs-
maade (politiske uroligheder olgn.), hvorved
noget (formentlig) værdifuldt af materiel ell.

aandelig art gaar til spilde (jf. ogs. Arlaud.
431). (en) sindig Bonde (o: bondepoliti-

keren Jens Gregersen) (sagde) „Ja, Hr.Kam-
merraadl gjøres ikke Noget for Bonde-
standen, saa frygter jeg for, at Postelinet
vil blive slaaet \t\i.'^Drewsen.(Stændertiden-
de f. Øerne.1844.3494). Jens Busk . . cite-

rede Jens Gregersens bekjendte Yttring . .:

der er vel ingen Fare for, at de smaa Bøn-
der skulle faae Lyst til at slaae de Stores
„Postelin« i Stykker. BerlTid.'^i^lSrs.l.sp.
3-4. indenfor den grundtvigske Menig-
hedskreds (burde Bjørnson have) faaetRum
til at boltre sig i passende Grad efter sin
Natur og Ejendommelighed, selv om der
nu og da var gaaet lidt Postelin i Løbet.
MPont.DK.45. Bogen slaar Porcelæn itu,

men den er ærlig, fordi den ikke bagefter
søger at klinke Sksi2irene. Pol.^/sl925.9.sp.l.

3.2) (jf. Porcelæns-dukke, -iignr) anv. om
en fin, sart person, især en ung kvinde.
Fruentimmer . . det er noget rigtigt Fo-
stelin. Schaiid.GA.88. Hun er saa skær i

Huden som nogen Kongedatter . . Hendes
Far (sagde ofte til moderen): Du har været
mig utro med en eller anden Finstikker .

.

hvordan skulde to fattige slaaet sammen
^ive saadant Fostelin? AndNx.PE. III. 51.

jf.: *De Kiøbenhavnske Dukker,
|
Detfiine

Jomfrue-Porcellain,
| Der glimrer som

Smaragde-Steen
|
De skrøbelige Krukker.

Anti-Spectator.l9.

Porcelæns-, i ssgr. ogs. Porcelæn- samt
(tidligere) Porcelin(s)- ell. (sjældnere) Porce-
lan- (se -lerj ell. (nu spøg. ell. dial.) Poste-
lins-.

II formen Porcelæns- er nu (i det

mindste uden for ssgr., hvis sidste led begyn-
der med s) næsten eneraadende (jf. dog ndf.

10 u. -jaspis;, men 1. br. i tidligere tid (YSO.
har: Porcellainfabrik eller Porcellainsfa-
brik (med tilføjelse: Det første rigtigere,
da Genitivets Endelse egentlig bemær-
ker: som er af Porcellainj samt: Porcel-
lainshandel . . rettere Porcellainhandel (i

øvrigt kun former med Porcellain-;; jf. ogs.

Porcelæn-Huset som navn paa forretninger,

der sælger porcelæn (Krak.l933.II.3231. sml.

Hus 6.2;. II
især af Porcelæn 1 (ell. 2), saa-

20 ledes ogs. (foruden de ndf. anførte) ssgr., der
navnlig betegner frembringelser af, materiale
ell. redskaber anv. ved porcelænsfabrikation,
som porcelæns-agtig, -arbejde (Porcelæn-.
Thurah.B.82), -arbejder, -dekoration, -di-

gel, -dørgreb, -fabrik (Langebek.Breve.213.
Porcelæn-: LTid.1747.12. FrSneed. 1.180.

MO. Porcelainfabriken Norden. Zra/c.i 955.

11.3221), -fad, -forgylder, -forgyldning,
-glasur, -glat, -gruppe, -handel, -handler,

30 -hund, -industri, -isolator, -kande, -kar,

-knap, -kop, -kugle,-mager(HCAnd.(1919).
11.191), -masse, -plade, -platte, -ring, -servi-

ce, -skaal, -skilt, -sliber, -tallerken, -ting, -ud-
salg, -(urte)potte, -vare(r), -vase ofl. -blaa,
adj. (jf. -blaat, -farvet; klart (skært) blaa;

blegblaa. JacPaludan.VY.53. porcelæn-:
YSO. hertil: -blaat, et. (fagl.) blegblaat

farvestof. Porcelæn-: YSO. -blomst,
en. ('Porcelæn-. FSO. JTmsc^.^^S. Postelins-.

40 OrdbS.(Sjæll.). jf.JTusch.218). (jf. -virt) 2(

navn paa forsk, planter med blomster af en
skær hvid farve, især af stenbrækfamilien
(Saxifraga umbrosa L., ogs. (dial.) om S. gra-
nulata L.). Porcellainsblomsten, paa hvis
Blade man læser Ordet „Jehovah" uden Ac-
center. PMøll.(1855).II.200. Bergs.PP.463.
HavebrL.^11.336. || ogs. (dial.) om pengeurt,

Thlaspi arvense L. (JTusch.242), og om lever-

urt, Parnassia palustris L. (OrdbS.(Fyn)).
50 -due, en. \ (fagl.) husdue med lyst blaa

fjerdragt og hvide, sortrandede pletter paa
ryggen; harlekindue (2). CGram.Husduen.
(1910).88. -dukke, en. dukke af porcelæn
ell. med hoved (og hænder) af porcelæn; ogs.

(jf.-tignr og Porcelæn 8.2; uegl, om sart, duk-
keagtigperson, især kvinde ell. barn. -farve,
en. farve, der anvendes ved porcelænsmaling.
Porcelæn-: YSO. MO. -farvet, adj.

(jf. -blaa, -hvid; spec. : porcelænsagtig hvid.

60 •HavebrL.^231. -Iignr, en. O/- Figur 2.3;.

Schand.SB.41. Konsollens smaa Porcelæns-
figurer. CFMortens.EF.42. || (jf. -dukke og
Porcelæn 3.2; uegl., om sart person (kvinde).

en stor Fabrikejer, hvis Frue er en af disse

skønne Porcelænsfigurer, der kun forstaar

at tage sig ud. Strange.IP.II.121. Poste-
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lins-: Wied. V.112. -glasi, et. d. s. s. Glas-

porcelæn. Larsen, -hoved, et. især om ho-

ved paa en (porcelæn8)dukke(S&B.) ell.paa en
(j)orcelæns)pibe. Schand.TF.II.216. Drachm.
E0.131. -hvid, adj. (jf. -farvet;, en en-

kelt, porcelænshvid Orkidé. ORung.(Danm
HVC.46). -hons, pi. ^t- (fagl.) dværghøns
med lysegul, fint sortprikket fjerdragt SaU
XII.138. -jaspis, en. (fagl.) jaspislignende

stof, fremstillet af brændt ler. Porcelæn-:
VéO. YareL.^344. -iord, en. (jf. -ler;

fagl.) jordart (ler), aer anvendes som (ho-

ved)bestanddel af poreelæn; især om kaolin.

Bergs.GF.1.222. Christ.Kemi.134. Porce-
læn-: LTid.1728.393. VSO. MO. Porcel-
lins-: LTid.1757.389. -kaklcelovn, en.

(jf. -ovn i;. Schand.IF.339. -krabbe,
en. (jf. -snegl; zool.) langhalet tibenet (krab-

belignende) krebsdyr af familien Forcellanidæ,
spec. Porcellana longicornis. DanmFauna.
IX.79. -ler, et. (mineral.) finkornet (pla-

stisk) ler; spec. (jf. -jord; om kaolin. OpfB.^
III1.213. Porcelæn-: VSO.MO. Porce-
lan-: Brunnich.M.69. -lunge, en. (med.)
en af indaandede støvpartikler olgn. angre-

ben lunge, saaledes som den især forekommer
hos porcelænsarbejdere. Pol.^hl927.10.8p.l.

-maler, en. (Porcelæn-. VSO. MO.). per-

son, der udfører porcelænsmaling, jf. Por-
celænsmalersvend.5'cAan^./S-S.75. -ma-
leri, et. ('Porcelæn-. YSO. MO.). I) por-
celænsmalifig ; ogs. om forretningsvirksomhed,

hvor maling (og brænding) af porcelæn ud-

føres. VSO. MO. KBokkenh.U.14. TelefB.
1934.11.5278. 2) malet billede, maleri paa
en genstand af porcelæn. VSO. MO. -ma-
ling;, en. (jf. -maleri 1) den virksomhed
(kunst) at male (paa) porcelæn (før ell.

efter brændingen). Nans.JD.263. Under-
visning i Porcelænsmaling. TelefB.1934.II.

5278. -ovn, en. 1) (jf. -kakkelovn; kak-

kelovn af porcelæn (ell. fajance). Argus.1771.
Nr.22.3. VortHj.IV2.29. TelefB. 1934. II.

5280. 2) ovn, hvori porcelæn brændes.

Bergs.GF.I.ll. Christ. Kemi. 134. -pibe,
en. pibe med porcelænshoved. Biget.^Vol913.

7.sp.4. Saa kom Smeden . . med halvlang P o-

ste\ins]pihe.Gravl.BysensBedste.(1929).16.
-skab, et. [2] skab til opbevaring af por-
celæn. FagOSnedk. -skæl, en. (zool; nu
næppe br.) d. s. s. -snegl. S&B. Porcelin-:
vAph.Nath.VI.376. -snegl, en. C;/. -skæl,
-snekke, -æg 2 samt ovf. sp. 1142^^^-; zool.)

snegl (med ægdannet, porcelænsagtig skal)

af familien Cypræidæ, spec. slægten Cy-
præa. Liltken.Dyr.554. Porcelin-: Moth.
P133. Porcelæn-: VSO. -snekke, en.

(zool.; nu l.br.) d.8.Brehm.Krybd.804. Fed-
ders.S.1.118. Porcelins-: Cuvier.Dyrhist.

11.45: Porcelæn-: Funke.(1801).1.552.
-spat, en. (mineral.) graalighvidt

, feld-

spatagtigt mineral (passauit). Porcelæn-:
Sal.^XVIII.943. -taarn, et. spec. om for-

hold i Kina i tidligere tid. Sal.XIV.527.
Porcelin-: Pflug.DP.455. Porcelæn-:
HCAnd.(1919).I.2'45. -urt, en. (dial.) ^

porcelænsblomst. JTusch.218(Falster), -æg,
et. 1) (jf. Kunstæg; fagl.) om redeæg. Sal.''

XII.139.
II
om ægformet porcelænsisolator

ved elektriske ledninger. 2) f (art af) por-
celænssnegl. Porcelins-: vAph.Nath.VlI.
421.
I*ore, en. ['poTø] flt. -r ell. (tidligere)

m.lat.formog bøjning (nom.:) pori (Eilsch.

Term.38. Suhm.II.83. Blich.(1920).XVIII.
10 50. JBaden.FrO.), akk. : poros (Buge.FT.

17.274. KSelskSkr.VI.156). {ty.eng.fr.^ore
fra lat. porus, gr. påros, (gennem)gang, vej,

" "

7/ Mel-
lemhul 2; især i flt.) 1) sved- ell. fedt-
pore (i legemet); besl. m. II. fare;

kirtels aabning (munding ) i huden;
SV ede hul. Ruge.FT.274. Heib.Pros.I.213.
Panum.320.\( i forb. som aabne porerne
(vAph.(1759). 1.395), porerne trækker
sig sammen, indsuge (fugtighed) gen-

20 nem alle porer, sveden sprang mig
ud af alle porer olgn. jeg var nær ved
at besvime .. Vandet sprang mig ud af

alle Forer. HCAnd.ML.428. i billedl.udtr.:

*hver Fiber
|
Med Skjælven føle kan den

strenge Straf, | Og hver en Pore lang-
somt drikke Bøden. IIauch.DV.II.165. Pal
M.AdamH.1.98. den fra tusinde Barndoms-
indtryk gjennem alle Porer indsugede Yd-
myghed. Schand.TF.11.15. Brandes.XI.l 98.

30 jf.: *Dødens Verk og Smerte |
Han øm og

skielvende i hver en Pore iølede.LTid.
1759.305. 2) (jf. Bark-, Korkpore samt
porøs; fys., bot.) et (for det blotte øje usyn-
ligt) mellemrum mellem et legemes nio-
lekyler; haarfin, rørformig aabning
i et stof; ogs. (jf. poret; bot): prikformet
fordybning i en (tynd) cellevæg, (bjer-

gene) have sine Poros, eller Luft-Hul-
ler, hvor igiennem Luften trænger ind i

40 dem. Buge.FT. 17. Fugtighed . . trænger
ind igjennem (støvle-)Læderets Pori. Blich.

(1920).XVIII.50. I Bjærgarter, der er
gennemtrængelige for Vand, vil man i

en vis Dybde træffe alle Porer og Spræk-
ker \?indiy\die. Steensby.Geogr.159. Warm.
Bot.180. FagOSnedk. jf bet.l slutn.: Kan
kendte en krydret Duft om sig . . Det
var Porsen og Lyngen, der havde aabnet
deres Porer. Søiberg.LL.219. 3)(astr.) lille

50 solplet, der viser sig som et sort punkt.
Paulsen.1.669.

Pore-, i ssgr. især af Pore 2. -akku-
mulator, en. (fys.) akkumulator med plade

af poremetal (poreplade). OpfB.^ 111.215.
-fylder, en. (snedk.) stof til fyldning af
porer i (grovporet) træ. EThauloiv.Træ.
(1912). 234. jf Porefy\dning.smst.233.
-hinde, en. (bot.) en cellevægs tynde del,

der udadtil lukker for poren. Warm.Bot.180.
60 -kanal, en. (bot.) rørformet kanal i en

fortykket cellevæg (svarende til fordybnin-
gerne (porerne) i en tynd cellevæg). Warm.
Bot.180. -kapsel, en. (bot.) kapselfrugt,

der aabner sig ved porer ell. huller. Sal.XIV.
527. -kar, et. 6/. Kar 8.2; bot.) (stige)-

kar med ringformede porer. Warm.Bot.262.
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-metal, et. metal med kunstigt frem-

bragte fine kanaler (porer) gennem hele me-

tallets masse (opfundet 1908 af E. I. Han-
nover). Ingeniøren.1912.408. Hannover.Tekn.
468. -plade, en. (fagl.) porøs plade. \\ i

(pore)akkumulator. OpfB.^111.215. ||
(zool.)

i søpindsvins skal. Boas.Zool.^209. -svamp,
en. 2( svamp af familien Polyporaceæ (med
fine, indbyrdes og med frugtlegemets under-

side fast sammenvoksede rør ell. fordybnin-
ger). KoldBo.Sporepl.228. HavebrL.UI.242.
poret, adj. ['pora^] (af Pore 2; j/. po-

røs; bot, snedk.) om træ(s cellevæg): for-
synet med prikformede fordybninger
(porer). Warm.Botl80. FharmDan.(1933).
119. jf.: finporet Løvtræ. Aarb.1930.108.
grovporede Træsorter. FagOSnedk. (u.

Porefylderj.
Porfyr, en. [pmr'fy'r] fit. (om forsk,

arter ell. sorter) -er (Uss.AlmGeol.62. Suen-
son.B.III.296).

^
{fra gr. porphyra, purpur

(jf. gr. porphyrltes, porfyr); egl. sa. ord som
Purpur, m.opr. bet.: purpurfarvet sten; mi-
neral., geol.) en ved størkning af smeltet

masse opstaaet bjergart med krystaller
(strøkorn) liggende spredte i en (no-
genlunde) ensartet grundmasse, af en

(i poleret tilstand meget smuk) rød, brun,

grøn ell. sort farve, (i alm. spr. næsten kun
i ent. uden art.), en Pille af Porphyr. Pflug.
DP.204. AWHaueh.(1799).734. et Gulv,
der var indlagt med Porphyr (Chr.VI:
porphyritej og hvidt Marmor (1931: bro-
get og hvidt Marmor^ og Perlemor og
sort MsiTmoT.Esth.1.6. *I skulde

|
Bygt

denne Sarkophag af rød Porphyr. Eecfee.

BB.56. JPJac.II.366f \\ hertil porfyr-agtig,

-blok (Oehl.F.102), -fluesvamp ( 2( fluesvamp
med mørkegraa ell. sodbrun, svagt rødlig hat,

Amanita porphyria. Rostr.Flora.il. 95), -ski-

fer (d.s.s. Klingsten. VSO.), -struktur, -søjle,

-tuf (vulkansk tufaflejring, som bestaar af
porfyrdele. Sal.XIV.530), -værk (sted, hvor

porfyr brydes (og forarbejdes). VSO. MO.) ofl.

Por-l»g, se Purløg.
CP Pomofi^rafi, en. [pmrnogrB'fi-'] (fra

/"r. pornographie; dannet (ligesom Geog^rafi
osv.) til gr. porné, skøge (egl. om beskrivelse

af skøgers liv, forhold osv.)) affattelse af
pornografisk(e) 8krift(er); pornogra-
fisk forfattervirksomhedlogs. (konkr.):

skriftlig, især trykt fremstilling (ar-

tikel, bog, billede) af pornografisk art.

AUer.'-V.(1898).393. han er blevet tiltalt

og straffet for Pornografi. PoZ. "/ri 9^0. 5.

sp.5. pomos^rafietk, adj. [pcorno'gra?-
fis^] {adj. til Pornografi; især m) om (for-
fatter af) skriftlig, især trykt fremstilling
(artikel, bog, billede): som virker bevidst,

tilstræbt kønsligt ophidsende, sansepirrende;
utugtig; usædelig; svinsk. Meyer.^ Den-
ne ny Bog . . er blevet angrebet som
usædelig, næsten pornografisk. Brandes.
XVIII.334. AHenriques.SD.181.
Porositet, en. se Porøsitet.
Porre, en. ['pors] (ofte skrevet Purre.

VSO. MO. jf. Glahder.Retskr. —gldgs., dial
Porre, [po're] JTuHch.13.281. Feilb. jf.Ax
Lange.FP.82. — tidligere ogs. Porrø. Moth.P
130. Porre. Fleischer.HB.210. Purno. jf Ha-
veD.(l 762).34). flt.-r ell. (1. br.) d. s. (jf. bestf.
Porrene (Chr.VI: løgene; 1931: Porrerne;.
4Mos.ll.5). (sv.purjo, ty. porree (mht.j)(i)oT-

re), /"r. porreau, poireau (f porrée), ital.

porro; (afl.) af lat. porrum, porrus, løg,

10 jf. ^r.pråson (se Krysoprasj; sml. Porreløg
og Purløg) en til slægten løg hørende
(køkken)urt, hvoraf man bruger bladene
(som suppevisk) og stængelens nedre del og
løget (spec. som slikporre); porreløg; Al-
lium porrum L. (A. ampeloprasum L. og kul-

turvarieteten A. porrum Don.). vAph.Nath.
V1.405. JTusch.l3. lange Bede af Purrer
og Gulerødder. Galsch.H.64. HavebrL.UI.
242. jy.Sommer-jVinterporre.BaveD.

20 (1762).34. HavebrL.UI.242. Porre-, i

ssgr. saaledes (foruden de ndf. anførte) ogs.

Porre-bed, -blad, -plante, -sovs (Huusm.
(1793).166), -top ofl. I. -log, et ell. (nu l.br.

i rigsspr.) en (vAph.Nath7vl.405. Funke.
(1801).II.326. Feilb.). (gldgs. ell. dial. Porre-.

Feilb. OrdbS.(Langeland), jf. ogs. AxLange."'
' ' ' (jf.JTusch.l3), æda.FP.82). {ænyd.

purløk (AM. 187. Harp. Kr. 20. jf. smst.

308), mnt. porlok; sml. Purløg; nu især
30 fagl. ell. dial) d. s. s. Porre. Funke.(1801).

11.326. JTusch.13.281. Lange.Flora. 180.
II. -log, se Purløg, -mol, et. (zool.) som-
merfugl, hvis larve angriber løg, især porre

;

Acrolepia assectélla Zell. HavebrL.^11.243.
Pors, en. [pmrs] (1. br. Porse. Bogan.I.

119. Fleuron.DTÉ.120.128). flt.d.s. (Aakj.
VB.48) ell. (sj.) -er (Drejer.BotTerm.258).
(ceda. pors (Harp.Kr.90. i bet. 2: KbhDipl.
1.69), oZdw. pors, wnf. pors(e), ty. porsch;

40 muligvis besl. m. Burre; jf.Y. Post samt
Myrte 2 og Lys-, Oliemyrte) 1) ^ især koll.

ell. i flt, om tokimbladede, frikronede
planter af slægten Myrica L., buske ell.

smaa træer, der er rige paa aromatiske (bitre)

stoffer, harpiks olgn.; især om den i lyng-
moser, paa fugtige heder olgn.udbredte M.gale
L. (se Mosepors; om videre (folkelig) anv.
se JTusch.84.112.123.157. Festskr.Feilb.52).

vAph.Nath.VI.379. Orundtv.PS.I.309. en
50 med Lyng og Pors indfattet Hedesøe.

Blich.(1920).XIV.208. Rich.DM.48. Lange.
Flora.238. \\ (jf. bet. 2) tidligere anv. ved
ølbrygning. VSO. MO. Feilb.BL.79. 2) (jf.
Pors(e)øl; foræld.) drik (øl), brygget
med pors (anv. sammen med ell. (tidligere)

i st. f. humle). *Nu fylder Drikkekarrene .

.

med Mjød ogFoTs\Holst.BU.12. Her har I

en Drik Pors. Etlar.GH.I.135. Pors(e>-,
i ssgr. {jf. æda. porsoli, porsolie (Harp.Kr.

60 87), over for porsæ os, pors(e)saft (smst.

90). Ij formen Porse- nu især i ssg. Pors(e)-
øl, se ogs. Pors(e)have) især af Pors 1.

-busk, en. (buskagtig) pors(plante). Blich.

(1920).VII.74. Baud.H.178. -dige, et.

(dial.)jorddige om en porshave. Feilb. -have,
en. (jf. -dige; dial.) lille, indhegnet, lyngbe-
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vokset jordstykke (i hedeegne), der folkeligt

opfattes som tidligere tiders dyrhiingssttder

for pors (til ølbrygning), men muligvis

er minder om forhistorisk jordbrug. Olufs.

(VidSelskAfh.Hist.1.383). jf. MDL. Feilb.

Porse-: Aarb.l 904.60. HKjær. V0.35. -ris,

et. (især dial.) d. s. s. -busk. JVJens.M.IV.
83. ErlKrist.BT.9. Feilb. -nrt, en. {æda.

porsurt (Rarp.Kr.l63);_l. br.) (urteagtig)

paa „broerne". Fornemme Folk spadserede
til Gylden-Lund i gamle Dage, men nu er
det en Skam at gaa til Fods uden Porten.
Holb.Masc.I.é. en Gartner uden Porten.
Hrz.JJ.I.302. Det er . . saa rart at boe
udenfor Porten paa en af Broerne, i^amcis.

B.1.112. som stednavn (for bevarede ell. for-
henværende byporte) i ssgr. som Nørre-,
Vesterport osv.: Holb.ilJ.V.ll. *I aaben

pors(plante). HCAnd. VIII.196. -øl, et. {jf. lo Wienervogn med fire Fuchser
| Ad Vester-

Pors 2 og oldn. porsmungåt; foræld.) Rost-

gaard.Lex.P75b. M O. Feilb. Porse-: Hvad ?

lumpent dansk Porseøll . . Sachsisk 01 vil

vi have og det straxl Ing.EM.1.32. Rich.
11.160. Frem.DN.266.
Port, en. [po-'r(i] Høysg.AG.143. flt. -e

ell. (nu ikke i rigssjn'.) -er (Pflug.DP.555.
Holb.Hh.II.44.?3. OeconT.VII.45. MR.1828.
281. jf. Feilb. Thorsen.72). {glda. d. s., æda.

?ort de rulTed ind med LsiTm.PalM.AdamH.
1.203. Havde man . . en Aften været ude

af Vester- eller Østerport, der . . blev
lukkede Kl. 12, (maatte man) gaa om ad
Nørreport og endda betale fire Skilling
for at slippe igjennem åen. Hostr.Er.lOS.
Trap.*I.643.783/f.IV.618ofl. || (jf. bet. 4:;

foræld., bibl.) m. h. t. den (især østerlandske)

skik paa højtidelig maade at tage plads i

(Røtlia)port (KrErsl.Rep.nr.398.902), sen. 20 porten ved særlige lejligheder (for at afsige

oldn. port (n.), portr (m.); gennem oeng.

port, mnt. porte (ty. pforte) fra lat. porta

(jf. fr. porte, ital. portaJ, sideform til lat.

portus, havn (fr. port, eng. portj; besl. m.
II. fare, Fjord; jf. Portal, Portulak)

t) (jf. I. Dør 1-3; om indkørsel (2) ell.

dertil (i størrelse) svarende bygningskonstruk-
tion (passage), t.l) en til passage (med
vogne), ind til ell. ud fra en (større)

kendelser, forkynde domme olgn.) ell. at for-

samles i (stadens) porte, (han) er navnkun-
dig i Portene, naar han sidder sammen
med de Ældste i Landet. Ords.31.23. Sach.
8.16. (herremanden) sidder som holdende
„Gaardsret" paa Portens Sten. Tilsk.1934.

11.342. ogs. (bibl.) i udtr. for hjemmet, sta-

den ell. landet. 2Mos.20.10. Ps.87.2. por-
tens proselyt, se Proselyt. || talem. gaasen

bygning(8 indre) ell. en samlet helhed 30 bøjer hoveidet, naar den gaar gennem høje

af bygninger (længer, huse), gennem en
mur, vold olgn., indrettet (forholdsvis)

bred a åbning, der afgrænses af to lodrette

stolper ell. (murede) bygningsdele (piller, mur-
flader) og i alm. foroven af en tilsvarende

vandret ell. hvælvet bygningsdel og i reglen

er forsynet med et bevægeligt lukke

(jf. bet. 1.2J. Ingen maa have enten Port,

Dør, eller Udgang . . der, som hånd ingen

porte, se Gaas sp. 567^^. sidde uden for
en mands port, (dial.) være indsidder-
(ske). RasmHans.M.II.5. især (jf. bet. I.2

slutn. og Dør 3.3^ i udtr. som faa, jage,
køre (se II. køre 1.3j, sætte en paa por-
ten, (især) tidligere ogs. danse (se danse
2.1j, ga.8i(Wess.LbF.77), komme (Jacobi.
(Skuesp.iy.114)) paa porten olgn., som
udtr. for, at en (besværlig) person (spec. tyen-

Fortog hsLver. DL.5—10—56. de gjorde en 40 de) bringes til at forlade ens hus, jages paa
Kiste, og de satte den udenfor i Herrens
Huses Port (1931 : Porten til Herrens Husj.
2Krøn.24.8. SalmHj. 393.1 (se I. Dør 3.i).

*Porten her
|
Er rigtignok Indgang for

Enhver,
|
Men Ud- og Tilbagegang for

Ingen. Meib.Poet.X.234. *Ud bare de skiøn
Jomfru

I
Af Borgens snevre Fort. Winth.

HF.248. *Avlen er større, end Laderne kan
rumme,

| uden for ved Porten staar Korn

døren. v.P. har . . iaget 5 af sine Folk paa
Porten. Langebek. Breve. 67. Oehl.NG. 279.
*Tag To af Folkene tilhjælp, og sæt ham

|

Den korteste Vei paa Porten. Hrz.XV.131.
Daniel skynder sig med at faa gjort de
nødvendige Aftaler og faar dem endelig
alle paa Forten. PLevin.DG.287. jf. Dør
3.8: vise en porten o: give en sin afsked.
Moth.P133. 1.2) et af træplanker (bræder),

og Hø i iiæs.MHans.(SangB.43). En Træk- 50 sjældnere metalstænger (gitterværk) olgn.

vogn kørte ind gennemForten.LeckFischer.
KM.21. om udtr. aabne, lukke porten olgn.

se u. bet. 1.2.
||

(især foræld.) om port i be-

fæstningsanlæg (vold), spec. : byport (i stads-

mur, vold). (Samson) stod op om Midnat
og tog fat paa Dørene af Stadens Port
(1931: Byportens to Flø\e).Dom.l6.3. *En
Port paa nvert hundred favne,

|
Reiste de

(i grænsevolden). LKok. (PSyv. Viser. (1695).

585). Fjenden staar uden for Portene, o: er 60 paa Byens Port, og aen gamie is^onge giK
ganske nær.D&H (jf. Arlaud. 75). jf. Port- hen at lukke o^.HCAnd.(l919).L39. porten
klokke: Ringe i Porten, ringe til Advarsel
at Porten skal lukkes (o: snart vil blive luk-

ket, om aftenen). Leth.(1800). uden (for)
porten, spec. (foræld.): uden for det indre

(af voldene omgivne) Kbh.; i forstæderne;

dannet enkelt- ell. dobbeltfløjet, i alm. om en
lodret akse (hængsler) bevægeligt lukke for
en port (l.i); portfløj. Moth.P133. *Naar
du paa Porten banker,

|
Jeg kommer ud.

Eeib.ND.43. det (er) uforsigtigt at skjule
sig baff Porten, naar denne staaer halv
asihen.Kierk.I.300. J. havde drejet sig paa
Hælen som en Port i Blæst. Aakj.DK.8. om
byport olgn.Jjf. u. bet. l.ij: Saa bankede det

den gamle Konge gik

staar paa vid gab ell. gavl, jf. Gab 2.8,

II. Gavl. især (m. overgang til bet. l.i) i forb.
m. aabne l.i (og 2), IV. lukke l.i (og 3),

lukke op (se IV. lukke 14.ij olgn. Jos.2.5.

(den romerske hærfører) giorde saa stor
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Fremgang, at Carthago selv hart ad stod

ferdig at aabne sine Porter for ham. 5oZ6.

Intr.1.60. Ak ja, min troe Rane I . . stæn-

gede du ogsaa godt for Porten? mig synes,

den bevæger sig for Yinåen. Ing.EMJI.

163. Regensporten blev lukket Kl. 12.

H.ostr.Er.103. Portneren . . slog Porten
op.Bang.GH.47. Porten faldt i.smsf.56.

jf. Portlaage 1: *Alle Dage
|
var Por-

ten lukt for Bondens Hjem;
|
ikkun en

Laage eller Lem (stod adben). Kaalund.
125. sml. talem.: lukke laagen og lade
porten staa (aaben), se Laage. glo
som en ko paa en rødmalet port olgn.,

se Ko 2.1. jf. bet. l.i slutn.: Han skulde have
sin Løn, og saa lad Porten slaae ham
(o: lad porten falde ell. slaa i paa hælene

af ham (se Hæl sp.1040^); sæt ham paa
porten)lBlich.(1920).XIV.163. (jf LDør2;
sj.:) han er ikke et maabende Fæ til at
rende Porte op med. LCNiels.(Tilsk.
1927.1.283). 1.3) rum (del af bygning), der
udadtil afgrænses af en port (l.i); port-
rum; især om et (i reglen udadtil, under-
tiden ogs. indadtil med portfløj lukket) over-

^ygg^i 'rum, der fører tværs igennem en byg-
ning (især ind til et indre gaardsrum), og
som tjener til gennemkørsel, henstilling af
vogne olgn. (jf. Ågeruui); ogs. om et lign.

rum, der kun er aabent til een side (jf blind
port u. blind 5 j. Vagtkamrene i Porten
mod Øst (i templet) vare tre paa denne
og tre paa hiin Side.Ez.40.iO. Vognen kan
staae i Porten o: Portrummet.M O. Bang.
GH.82.

2) m. videre anv., om gennemgangssted
(for mennesker). 2.1) i leg ell. dans: (gen-
nemgang, dannet af) to deltagere, der
(med ansigterne imod hinanden) fatter
hinandens fremrakte (løftede) hæn-
der. PaulPet.Dans.37. STvermoseThyregod.
DanmarksSanglege.(1931).222f. 2.2) (jf. ind-
falds-, Udfaldsport^ CP om sted (pas, (sø)-

vej, havn olgn.), hvor der er (let, na-
turlig) passage, især fra den ene ver-
densdel til den anden. Udvekslingen af

Vandet mellem Syd- og Nordatlanterhavet
gennem Porten mellem Vestafrika og Syd-
&meT\ksiSØstkyst.BerlTid.y9l921.Aft.3.sp.5.
Hamborg, Tysklands største Port mod
Havet. Pol.*/iil934.Sønd.l8.sp.2. spec. (hist.,

geogr.) i udtr. den uralske folkeport,
om mongolske folkestammers gennemgangs-
sted i TJral (ved indfald i Europa). Sehiern.
EF.41. D&H.I.195. 2.3) (fD, især poet.) bil-

ledl. anv. af bet. l(i-2), spec. (relig.) m. h. t.

himmerig og helvede (dødsriget), opfattede
som lande ell. boliger, der er forsynede med
port; ogs. (overf.) om forhold ell. omstændig-
hed, der fører til noget, giver adgang til ell.

mulighed for noget olgn. || svarende til bet.

1.1. nu, da jeg har faaet rolige Dage, maa
jeg vandre ind ad Dødsrigets Porte. ÆJs.

38.10. Gaaer ind ad den snevre Portl thi
den Port er viid, og den Vei er breed,
som fører til Fordærvelsen. ilfa<</i.7.i 5. *Ud

stormer Vinden fra Himmelens Porte.
Oehl.Digte.(1803).16. *De arme Mænd . .

j

Som ene veed,
|
At Munden er den nær-

meste Port
I
Til Sa.hghed\8a.PSkr.I..864.

mit Uheld . . er bleven mig Porten til Lyk-
ken. Sc^awd.jP. 95. Den megen Ensomhed
foran Dødens Port havde gjort ham til

Filosof. GvrLemche.S.IIL174.
gjon
L\\st
nd.

.

. svarende til

bet. 1.2. enhver fornuftig Mand'. . bør holde
10 en Port aaben for Lærvillighed og Un-

derviisning. Holb.M Tkr. 224. *Morgenens
Porte

I
DeLling op\xi]L]iLQv.0ehl.Digte.(1803).

77. *Han (o: Kristus) giæsted Dødning-
Kongens Slot,

I
Og sprængde Helveds

Portl Grundtv.SS.L484. *for Dig (o: den
troende) gaar Dødens Port paa lette Hængs-
ler.RichJ.48. Portene sloges op for Aarets
store Omvæltning (o: februarrevolutionen
1848). PLaurids.S.VII.110.

20 3) om (lukke for) aabning, især: hvor-
igennem noget føres, jf.: tårnet blev ned-
brudt og hvælvingerne nedtagne, medens
der blev hængt plankeporte for korbue
og ikrnhvie.AarbKbhAmt.1923.76. 3.1) (jf.
Aare-, Anker-, Aske-, Ballast-, Falderebs-,
Kanon-, Kul-, Last-, Lense-, Losse-, Luft-
port ofl.) ^ firkantet aabning i skibs-
siden ell. boven (til losning, ladning, ka-
noner osv.); ogs. (jf. Port-lem 2, -luge samt

30 Halv-, Lenseport (2), Over-, Sætport ofl.)

svarende til bet. 1.2, om lukke (dæksel,
lem), hvormed en saadan aabning tillukkes

(dækkes). Moth.P133. see efter, at Portene
ere surrede. SøkrigsA.(1752).§488. Funch.
MarO. IL 105. Barden fl.Søm. 1. 147.11. 136.

3.2) (jf bet. 1.2 og Bag- (2), Dok-, Flyde-,
Klap-, Sluseport ofl.; fagl.) bevægeligt,
en- ell. tofløjet lukke (træflade) i dok,
sluse olgn. Port på 3ileg3irde.Moth.P133.

40 Portene (paa en sluse) ere oftest dobbelte,
saaledes at Lukket bestaar af 2 Porte
(Portpar). Sal.XVI.249. Porten til Frislu-
sen (var) trukket op for Natten. GyrLem-
che.S.II.206. 3.3) (fagl.) om munding ell.

udmunding ssted; se Damp-, Gletscher-
port (jf. ogs. -portet sp. 1156^^); især (jf.
Portner 2; anat., vet.) om (ud)munding af
et organ (ofte i ssgr., som Lever-, Mave-,
Mælke-, Nyreport ofl.); ogs. spec. (jf. Port-

50 aarej d. s. s. Leverport. nu i dette Øjeblik
havde den store Port aabnet for den gyld-
ne Aare, som førte ny Tilstrømning til

Yveret, saa Mælken spændte. Fleuron.KO.
16. jf. Næsefløj; Næseportene aabner
og lukker sig. Panden rynkes konvulsivisk.
Levy.BA.36.

4) (jf. bet. 1.1 samt Farao ; bibl., hist.) m. h. t.

østerlandske forhold, om (porten som) hus-
herrens (fyrstens) højtidelige opholds-

to sted, den officielle (centrale) del af
huset (paladset), jf: din Sæd (o: af-
kom) skal eie sine Fjenders Port (1931:
Porte). lMos.24. 60. jf bet. 2.8: Helvedes
Porte skulle ikke faae Overhaand over
den (o: Kristi menighed). Matth.l6.18. \\ spec.

porten ell. den høje port, den osman-
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(ni)ske (VS0.IV.0241. Meyer.^726) ell.

ottomanniske(Moth.059.LTid.l737.601)
port('de Ottomaniske porte.JJuel.420), (jf.

ty. die (hohe, ottomanische, osmanische)
pforte, fr. la (Sublime) Porte, eng. The (Su-

blime) Porte; efter tyrk.; nu mindre br.)

de7i tyrkiske regering(s palads, sæde, hof).

Forbundet imellem Porten og Sverig af

17S9. LTid.1742.487. pligtmæssig Skat til

den høie Fort. Blich.(1920J.VIl.225. (sj.)

om pavestolen (i Rom): *Saa fikst du (o:

Danmark) Pavedom (o: katolsk kristendom)

fra mægtig Romer Fort. JFriis.73.

5) (jf. bet. 1.2; t gærde (IV.2) i kri-

cket (jf. Portboldj.Werfel.NyesteSamling af
gymn.Lege.(1801).53.

' Port-, i ssgr. ['po()rd-] (nu næppe br.

i rigsspr. Porte-, se u. Portmur. jf. ogs. Krist.

Ordspr.nr.6508). især af Port l(i); saaledes

ogs. (foruden de ndf. anførte) ssgr. som Port-
bjælke, -bom, -fjæl, -gulv, -hængsel, -klin-

ke, -krog, -laas, -lygte, -rigel, -stiver, -tær-

skel, -vindue ofl.; spec. (foræld.) m. h. t.

byport: Port-accise, -afgift, -konsum(p)tion,
-kontrol(l)ør ofl. -aabning:, en. (jf. -gab,
-hul^ port (l.i), især: uden portfløj ell. med
oplukket portfløj. han maalte Portaabnin-
gens (Chr.VI: portens dørs; 1931: Port-
indgangensj Brede. Ez. 40.11. I Portaab-
ningen paa Forhuset stod en ung Fyr.
Drachm.E0.225. || om det til en ports bjæl-

keværk og fløje beregnede (tomme) rum i en

mur. NationalmusA.l 934.33. || uegl, m. h. t.

bikube. Der kan komme megen Kulde ind
gennem den sædvanlige Portaabning i Ku-
hen.IRaunkiær.ID.149. || fjy.PortS.s; anat.)

spec. d. s. s. Maveport. Panum.227. -aare,
en. [3.8] (anat.) blodaare, der samler alt

blodet fra underlivsindvoldene og træder ind
i leveren ved leverporten; Vena porta (tid-

ligere: portæ). Moth.P133. Anat.(1840).I.

645. Lutken.Dyr.^xxii.
Portal, en ell. (nu næppe br.) et (Pflug.

DP.150. EPont.Atlas.II.108.303.365. Winth.
IV.147.212.V.53. VSO. JLange.BM.1.33).
[pcor'ta'n flt. -er. (ænyd. d. s., ty. portal (n.),

fr. portail; fra mlat. portale, forhal, af lat.

porta, dør, port (se Port>; især bygn.) ar-
kitektonisk udsmykket indgang (til mo-
numental bygning) med søjler, g avl felt
olgn.; ogs. om fritstaaende, af søjler baaren
bue, æresport olgn. Til Paris udi Forstaden
St. Germain (bliver) indrettet et stort Torv
med en stor og pregtig Portal. LTid.1726.
658. Portalet for Hoved-Indgangen til

vor Frelseres Kirke, smst.1747.23. *jeg den
skjønne Portal |

. . maa besee,
|
Thi en

Indskrift den bærer maaskee, |
Som mig

nævner det Sted, hvor jeg kom. B^ei&.Poe<.

X.217. leg nærmede mig Portalet (o:

æresporten) og efter at Hurra for mig var
udbragt, takkede jeg med faae Ord. Chr.

VIJI.(Bornh.Samlinger.XVL(1925).19). det
venstre Portal paa Nordsiden af Kathe-
dralen i Reims.JLange.MF.193. 9'/". Tem-
pelportalen (0: indgangen til Vor Frue

kirke i Kbh.). Trap.*1.234. || spec. om (plad-

sen oven paa) den med buer, felter olgn. ud-
smykkede overdel af en portal (balkon olgn.).

PaiM.VIII.52. jf.: »Vor Konge ..
|
Fra

Slots-Portalet sig lod allermildest see.

Prahl.ST.IIl.3. \\ overf. Lundbyes storar-

tede Billede af en dansk Kyst . . er Por-
talen ind til Danmark.JFJm8.JX.85. Por-
tal-kran, en. kran, hvis underdel har

10 form som en (fritstaaende) portal. OpfB.*"
11.445.
Port-betjent, en. især (jf. -skriver;

foræld.) om betjent (vagt, accisebetjent) ved
en byport. Ing. EF. V11.147. Winth.VlII.
293. 'hog, en. (foræld.) bog, som ved en
byport føres over passerende rejsende, varer
olgn. VSO. f -bold, en. [6] kricket. V^'er-

fel. Nyeste Samling afgymn. Lege. ( 1801 ).52.

jf. FrKnu.LB.8. O -bred, adj. (jf. -høj,

20 -stor^ (næsten saa) bred som en port. Pyn-
telige Barbeerstuer med portbrede Døre
paa viid Gab. HCAnd.IX.251. Bang. Mi.
131. -brækker, en. {ænyd. d. s.;jf. Mur-
brækker 1(2); foræld.) krigsredskab (med en
metalbeholder fyldt med krudt) til at sprænge
porte med; petarde. VSO. -brænde, et.

(foræld.) brænde, der i byportene toges som
afgift af det brænde, der indførtes i køb-

stæderne. Prom.^yil786. Skr.'yd817. -bne,
30 en. (jf. -hvælvingj (mur)bue over en port.

IngvBond.JR.335. -bygning:, 60. især

(jf. -hus, -taarn; konkr.) om (den del af)
en bygning, hvori findes en port (i alm. med
portrum (gennemkørsel) tværs igennem byg-

ningen). Ez.40.18(Chr.VI og 1931 afvig.).

NationalmusA.l 934.33. -drageer, en. (jf.

-hammer 2, -kæmfer; snedk., tøm.) drager

(2) som (vandret) overdel af en port(ram-
me). Gnudtzm.Husb.236. -der, en. (jf.

40 -laage 1; 1. br. i rigsspr.) dør (for gaaende)
ved siden af ell. i en port(fløj). Schand.TF.
11.302. Feilb. OrdbS.(Fyn).
Porte-, i ssgr. se Port-.

Portechaise, en. [p(orcZ(a)"J'æ-s(8)] (f
Portechaise. Borrebye.TF.159. Adr.^^hl762.

sp.l2. t Portoskæse. CEMangor.RS.8). flt.

-r. {ligesom sv. portschås, ty. portechaise fra

fr. portechaise m. (opr.) bet. : portechaisedra-

ger (jf. ty. portechaiser i denne bet.; bære-

50 stolen hedder paa fr. chaise å porteursj;
af fr. porter, bære (jf. Portørj, og chaise,

stol (se Chaise j; foræld.) en i Danmark fra
c. 1660 til henimod slutn. af 18. aarh. (ved

sygetransport endnu til c. 1850) anvendt (af
to (portechaise)dragere, portører baaren) bæ-
restol; chaise (1). (se Werl.Holb.''418ff.

PalM.(1909).II.630. SaUXlX.430). „Hen-
richl hent mig en Portechaise. Jeg vil

ud" . . Henrich til Porteurene. „Hører I

60 tobenede Hæste, kommer hid med jer

Æske.« ifoZ6. Vgs. (1731). 1. 8. sa.Bars.IIl.2.

FrSneed.1.68. *Saa bærer mig da fort

i Portechaisen 1 Oehl.F.199. m. h. t. syge-

transport (til hospital): MR.1831.4. *Por-

techaisen, grøn som Haabet malet, |
Ham

vented udenfor fra Hospitnlet. PalM.Adam

XVI. Rentrykt »/u 1935 78
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H.III.72. Gylh.IV.189. liggende, sid-

dende portechaise, portechaise, hvori

patienten ligger, resp. sidder. Wendt.LM.64.

Il
hertil (jf. Portør 1) Portechaise -bærer

(Chir.(1845).1.103), -drager (Skuesp.V.lU.
CBernh.Xr.335).
Portefenille, en. [p(i)r<i(8)>følja] (f

Portofeuille. HandelsO.f1807 ). 115). flt. -r.

(fra fr. portefenille, af fr. porter, bære (jf.

Portør^, og feuille, blad (jf. Feuilleton))

1) mappe, taske til opbevaring af pa-
pirer (breve, dokumenter, manuskripter,
olgn.); om seddelbog, tegnebog (til pengesedler

olgn.): JBaden.FrO. (en) Portefølje inde-
holdende femogfyrretyve Kroner. OjBmw^.
(Fol.^'/iil934.Sønd.5.sp.l). om dagbog:EHan-
nover.E.79.

li
nu næsten kun (især emb.) om

en (med lukke, laas forsynet) dokument-
mappe, især til cirkulerende embedssager
ell. spec. (jf. bet. S) til en ministers, en di-

plomats embedspapirer. Portefeuillen kom
ned: Forordningen om Odels-Rætten ud-
sat. Luxd.Dagb.I.414. en Portefenille med
Laas og 6 Nøgler. MR.1832.2. (ministeren)
lader Porteføljen gøre en daglig Sejlads
frem og tilbage mellem Aalborg og Kjø-
benhavn, hvor han selv en Dag om Ugen
møder til Referat. EHenrichs.(Tilsk.l908.
376). TelefB.1934.1I.5280. 2) Y en banks
beholdning af (diskonterede) veksler
ell. et forsikringsselskabs løbende for-
sikringer. Veksel- Beholdningen (Vek-
sler „i Portefenille"). iTa^e.*ii40. ForsikrO.

3) (polit.) om (ordinær) ministerpost. M

til Minister 1: ministerstilling, knyttet til

et bestemt regeringsdepartement (ministeri-

um); fagministerpost. Worsaae har mod-
taget Portefeuillen som Cultusminister.
nCAnd.Breve.II.704. tre af de vigtigste
Regeringsmedlemmer . . havde nedlagt
deres Porteføljer. ^rawJes./X^P^. en yn-

fre . . dygtig Mand . . som han havde
aldt hjem fra en Gesandtpost i Udlan-

det for at betro den vigtige udenrigsmi-
nisterielle Portefølje. P-DracAm.Z).i57. spec.

i forb. minister uden portefenille
(o: uden noget særligt regeringsdepartement).
Meyer.^ Ttlsk.1933.II.332. || til Minister 2:

f aaeiZ.m od tage port efeuillen, /"aaover-

draget en gesandtpost. JBaden.FrO. Por-
tefenl 1 1e-arbejde, et. [1] (fagl) ar-

bejde med at fremstille portefeuillevarer. Pol.
Vil935.Sønd.l0.sp.3. -fabrikation, en.

[1] (fagl.) fabrikation af portefeuillevarer.

OpfB.^VII.431. -mager, en. [1] (fagl.)
person,^der fremstiller portefeuillevarer. S&B.
-minister, en. [3] (1. br.; mods. minister
uden portefeuille;. S&B. -vare, en. [1]

T især i flt, om forsk, (læder)varer, der tje-

ner til opbevaring af mindre genstande, især
papirer (brevtasker, skrivemapper, handske-
etuier, cigarfoderåler olgn.). Sal.XIV.536.
Portemonnaie eZf.Portemonnæ,

en. [p(nrd(a)mo'næ, -'ne] best. f. -en [-"næ-'-

en, -'ne-'an] flt. -er [-'næ-'ar, -'ne-'ar] ell.

(I br.; m. fr. form) -s (TelefB.1934.II.4852).

(dagl, spøg. Port(e)nionniks. FolketsNisse.^/i

1870.12. De ti glade Dyrehavsbud.(1884).l.
Dania.ni.61. Esm.II.180. AndNx.FE.III.
127. Feilb. OrdbS.(kbh.). se ogs. bet. 2).

(fra fr. portemonnaie, af porter, bære (jf.
Portør^, og monnaie, penge (jf. Moneter);
(i normalformen) nu især gldgs. ell. Y || for-
men Portemonniks f^j/. Moniks (u.Mo-
neterj og Parapliks (u. Paraply^^ skyldes

10 rimeligvis tilknytning til II. NiKs, III. niks;

j/. I. Niks) 1) pengepung; ogs. uegl., om
en persons penge( beholdning). Meyer.^
*Dræb min Familje — det kan blive godt
igen,

I

men hold fra Portmonnæen Haan-
den blot, min Ven! Drachm.DJ.II.181.
Bang. L. 115.286. overlæreren (taler) og
lukker dertil sin tandfattige mund godt
op, så den ligner en gammel tom porte-
monnæ. Hjortø. F. 17. næsten hver Gang

20 løb Fars gode Hjerte af med ham og fik

ham til at aabne PortemonixenI GJørgen-
sen.Kluk&Co.(1930).27. 2) (jarg., soldat.)

fangehul; kachot; brumme. *„Pleiefa-
der^s . . ømme Blik

|
Ret ofte saae til

den, der laa paa Brixen,
|
Igjennem Hul-

let der i „Portmonnixen".;,Fw«.''i7I.('i875;.
71. Feilb.

Portener, en. se Portner.
Portepée, en. [p(i>rd(a)'pe(')] (ogs.

30 (skrevet) Porteepée. Birckner. Tr.l38. Sal.^

XIX.431. Portdepe(e). Hallager.103. PN
Skovgaard.B.163). flt. -r. (fra fr. porte-épée,
(kaarde)gehæng , af porter, bære (jf. Por-
tørj, og épée, sværd, kaarde; til dels afløst

af Felttegn (2)) tni den med en kvast (dusk)
forsynede strop, der er fastgjort til en offi-
cers sabelfæste, og som, skudt op over haand-
leddet, kan bære sabelen, naar fæstet slippes;

sabelkvast; kaardedusk; felttegn. Blich.

^(1920).V. 144. *min Armee
|
Skulde De

seel
I

Krigsmænd med Kaarde, Skjæg og
Port d'Epee.^ø^/i.Den graaePaletot.(185l).8.
Scheller.MarO. overf., om militær charge,

officersrang: Jeg vilde miste min Portepé,
min Capitainsrang? PalM.IL.III.409.
Porter, en. ['poCOrdar] flt. (især om por-

tioner (flasker, glas) heraf) -e ell. (især i

restaurations-spr.) d. s. (fra eng. porter, egl.

:

drager, portør (jf. Portør j, muligvis opr. om
50 øl, der især var fremstillet for (anvendt af)

dragere olgn. arbejdsfolk) en (opr. i England
fremstillet) kraftig, mørk slags øl; ogs.:

en (halv)flaske, et glas heraf, her har
han en Krone: dermed kan han giøre et

godt Maaltid og drikke en Flaske Porter
til Tode.S.20. Hrz.XVI.187. de drak en-
5elsk Porter, bed i engelske Beskøjter.
PJac.II.172. VareL.^1061.
-portet, adj. [-ipo-Ordaf] (CP ell. fagl.)

60 som har port(e) i et vist antal, af en vis

beskaffenhed olgn. \\ til Port l.i: det hun-
dredportede Theben. Tilsk. 1934. 11.211.

II
til Port 3.3 (jf Dampport;; dobbelt-,

flerportet glider. SaUV.490.IX.796.
Port-floj, en. (jf. -laage 2, -lem 1,

Dørfløj og Fløj 3.1^ den (paa hængsler) be-
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vægelige flade, der lukker for en porladbning;
2)ort (1.2); især om den ene halvdel af et saa-

dant langs midten delt lukke (dobbelfport).

vAph.(1764). Winth.HF.168. Pont.Muld.38.
Bang.Udv.S71. -formet, adj. spec. (hot.)

i /"or6. portformet stjernebold, ^ en
svamp j hvis ydre hylster bestaar af to lag,

af hvilke det øverste hæver sig op som en
hvælving; Oeaster fornicatus (Huds.). Rostr.
Flora.II.148. -gahf et. (jf.-hvd; l.hr.i alm.
spr.) stor (gabende) portaabning. CHans.S.
284. han (skulde) se Hølæs efter Hølæs
forsvinde ind ad Lausts brede Portgab.
ErlKrist.St.17. OrdhS.(Falster). -£;aiis,
en. 1) (1. br. i alm. spr.) gang (inde i en
bygning ell. i det fri), der staar i forbindelse
med en port, fører til ell. gaar igennem en
port. Bagges.DV.VII.319. en Portgang fra

(præstegaardens) Gaardsplads ind til Kir-
ken. VilhAnd.(DanmHVC.236). man (fandt
husvilde familier) ihjelfrosne i Portgange
og paa Kæ\åeTtTSipiper.KMich.K.162. 2)

[3.1] ^ malet hvid prydstribe med (malede)
sorte kanonporte langs den udenbords skibs-

side. Sal.VlI.483. -gemmer, en. (ænyd.
portgemmer(e); jf. Gemmer 1 og Taarn-
gemmer; foræld.) portvogter; portvagt; port-

ner. Hertug Hendrik i Sachsen (rykkede)
op imod Danne -Virke . . Ved at under-
kjøbe Port-Gjemmeren, slap han ind uden
Sværdslag. Grundtv.Saxo.III.177. HFEw.
NielsEbbesøn.(1886).156. Evripides.Skuespil.
I.(overs.l875).12. -hammer, en. (^j/. Dør-
hammerj 1) (især foræld, ell. om udenl. for-
hold) en paa en port anbragt hammer (1.3.2),

hvormed man banker paa. Moth.P133. VSO.
MO. (da) jeg sad paa mit Værelse (o: i

Granada) og arbejdede . . hørte jeg Port-
hammeren slaa tre raske S\a.g. AndNx.S.
216. 2) (fagl, dial.) d. s. s. -drager. Moth.
F133. (herremanden kunde) tage fat i en
Jernring paa Porthammeren, og løfte med
Benene sin Hest fra Jorden. Blieh.(1920).
XXVI.6. LandbO.III.831. Feilb. f -hol-
der, en. (ænyd. d. s.) portvogter; portner.

\ Holb.DH.1.375. -linl^ et. (sj.) portaabning,
-gab. Jeg vil see igiennem Porthullet,
om jeg blir hende ikke Ya.r. Holb.HF.II.8.
-hund, en. (nu mindre br.) (lænke)hund,
der vogter en port. da vi kom til Jeroni-
muses Port, gik hånd lige til den Side

t som Port-hunden stod. Holb.Er.II.5. Ing.
- LB.IV.66. *Porthunden døde af Alder-
1 dom,

I
(hunde- )B.\iset var øde og Lænken

tom. Kaalund.212. jf.: Hades' Porthund
Kerberos. JLHeib.(StSprO.Nr.l22. 5). || i

sammenligninger. Tør og ordknap som en
ægte Jyde, bidsk og paapassende som en
Porthund (orig.1.5: en Cerberus^. jBer^s.

GF.^1.4. Tanger . . ligger vis-å-vis Gi-
braltar som Strædets søndre „Porthund".
BerlTid.'y8l926.Aft.l.sp.5. jf.: som Port-
hund betragtet var han (o: en portner)
uvurderlig; han taalte ikke, at uvedkom-
mende trængte sig ind paa Skolens hel-

Jjge Enemærker. KBokkenh.U. 89. -has,

et. (ænyd. d.s.; nu mindre br.) portbygning.
Mofh.P133. VSO. MO. jf Porthusgaard.
Trap.*II.98. -hvwlving;, en. hvælving
over port(rum); ogs.: portrum med hvælvin-
g(er) over. Vognen rullede ud gjennem
Porthvælvingen. Ing. LB. IV. 146. Jeg af-

ventede dem under Borgens Porthvælving.
Schand.O.11.308. Nathans.MP.8. CO -hof,
«<^./- (jf- -bred, -stor^. porthøje Udgange.

10 Schand.0.II.241.
Portier, en. [pcor'tce] best. f. -'en

[-"tce-'an] flt. -'er [-'tce-'ar] ell.(l.br., m. fr.

form) -s (Jørg. 11.186). (fra fr. portier, port-
ner, dørvogter, lat. portarius; af lat. porta,
dør, fr. porte (se Port>; jf. Portiere) dør-
vogter, portner, nu kun: i større ejen-
dom ell. etablissement; især om hotelfunk-
tionær, som modtager de rejsende, anviser
dem værelser, modtager post, besked olgn.

20 JBaden.FrO. (hotellets) Indgang bevogtes
af en Portier, i en med Guldtresser riigt

prydet Klædning. vSundt.Udtog af en Dag-
bog. (1827). 27. Portieren . . rakte dem
Nøglen til deres Værelse. Tops.IL391. Sv
La.FM.2.^
Portiere, en. [pwr'tcæTa] flt. -r. (fra

fr. portiere (ogs.: kvindelig portier); af fr.

porte, dør (se Port^) 1) dørforhæng, be-

staaende af et ell. i alm. to (et fag) (paa en
30 stang) over en dør (oftest : paa ringe) an-

bragte stofstykker (i alm. med en kappe paa
tværs foroven), der dækker dørkarmen og kan
trækkes frem som dække for dør{aabning)en;
ogs. om et enkelt af to sammenhørende for-
hængsstykker (i forb. som imellem por-
tiererne, et fag portierer olgn.). Meyer.

^

VortHj.IV2.114. Portieren raslede ganske
sagte paa sine Ringe. AHenningsen.PD.22.
(e^ Kabinet bag Fugleboden, hvorfra B.

40 saa Flora træde ind eller ud ad en Por-
tiere som en ung Artist paa en Cirkus-
scene. Bung.P.44. || hertil ssgr. som Portiére-

aabning (aabning mellem (to) portierer. Gjel.

B.57), -gardin(er) (sj. Schand.AE.256. sa.

VV.172), -kappe, -port (l.br., d.s. s. -aabning.
Gjel.R.162), -ring, -stang (FagOSnedk.) ofl.

2) (dagl., jarg.) i flader ell. striber ned-
løbende (udflydende) maling paa væg-
flade olgn.; „gardiner". BerlTid.^^U1934.

50 Sønd.5.sp.3.

Portion, en. [p(or"Jo-'n] flt. -er. (fra fr.

portion, af lat. portio (gen. -onis^; besl. m.
Part; jf. Proportion)

1) (jf.Fsirt 1) m.h.t. inddeling (af en
helhed), l.l) om del af et hele; part (l.i).

Til Brug kommes en Porsion deraf (o: af
osteløbe) i en lille Linneå-Pose.Olufs.NyOec.
1.232.

II
(især vet.) m.h.t. dyrs krop ell. legems-

dele; parti (1.2). de brede Brystmusk-
60 lers forreste, fyldige Portioner hvælver

sig stærkt frem. Hjhriis.RytterstatuensHist.

(1933).68. jf. : Na'kkebaandet (lig. nuchæ)
. . bestaar af en Nakkeportion og en
Halsportion. HKrabbe. Hestens Anatomi.
(1885).30. II

i alm. spr. nu især (m. tilknyt-

ning til bet. 2; dagl.) dels (jf. Farti 2.i; i

IS*
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forh. i (smaa) portioner, med deling i

(smaa) dele, afsnit; stykkevis; portionsvis.

Aladdin havde vi læst sammen i smaa
Portioner. OehLEr.II.61. dels (jf. Parti 2.i;

m. prægnant bet, om en forholdsvis be-

tydelig del ell. mængde af noget (især

uegL, m. h. t. følelse olgn.; i alm. m. angivelse

af arten ved præp. af ell. forh. uden præp.).

Rænker, der har banet mig Vej, ved Hjælp
af en Portion Lykke, til at blive det, jeg
eT.PAHeib.US.69. den vise Goethe har
en kjøn Portion Overtro. Kierk.YI.148. der
var en Portion af Ærgjerrighed hos ham.
Birkedal. 0. 1. 120. Saa vender (tyren) en
god Portion af det Hvide frem i Øjnene.
HKaarsb.M. 11.24. (jf.bet.1.2) abs., om et

betydeligt antal (af personer): *til at pleie

hans Person |
Var der en morderlig Por-

tion;
I
Hundrede Kokke — HilledødI—

|

Maatte lave hans ØllehTød. Bantzau.D.Nr.
41. 1.2) (jf. Parti 1.2 og 5; nu især gldgs.

ell. spøg.) om en vis (socialt , ved dannelse,

fornemhed olgn.) især højere staaende (finere)

klasse af mennesker (spec. publikum); i

forb.åen. fine ffinere. Hauch.Br.77. Wied.
S.205. fineste. PalM.1.108) portion olgn.

*Mens Pøbelen hisset vildt sig fryder,
|

over Smudsigheder og Næstens Lyder,
|

indbyde vi her . . den af Publicum mere
fine FoTtion.Oehl.Digte.(1803).263. Heib.
Pros.IV.169. Schweizer -Kafe er . . som
besøgtes af den saakaldte fine Portion.
Davids.KK.37. Publikum, i al Fald den
mindre dannede Portion, begynder at

glemme de Nationalliberale. fiørM^.J.i57.

Ingen vidste, hvor Uniformerne (o: uni-
formerede embedsmænd) var blevne af, og
den noget jævnere Portion, som var ble-
ven tilbage, hengav sig til munter og høj-
røstet Passiaren. PoU/iil911.4.sp.l.

2) (jf. Part 2) m.h.t. fordeling (til fiere)

ell. tildeling: (tildelt, erhvervet) part ell.

(an)del. 2.1) i al alm. *Hege skynte sig,

at Esther kunde faa . .
|
Sin Prydelse og

Stats, som og den Portion,
| Der depute-

red var saa dejlig en Person. Kyhn.PE.ll.

II
(jf.FsiTt 2.s) i udtr. for min portion

olgn., for min part; for min del; for mit
vedkommende. *vort eget Sekel var for sin
Portion

|
blind for de Knubs. Drachm.DJ.

1.236.
II

især m.h.t. ejendom, pengemidler,
aktier olgn. Specification paa de . . i det
Sællandske Brand-Societet indtegnede Ey-
ere. Steder og Portioner, kand af Interes-
senterne 2iih.QntQS. Adr.^^lil762.sp.l0. Han-
delsO.(1807).115. Holberg tegnede sig for
en Aktie („Portion") (i Kurantbanken) paa
500 Rd. HolhergAarbog.1921.18. nu navnlig
(emb., j/. Legatportion; m.h.t. legat olgn'.:

(legatet) Uddeles i Portioner a 500 Kr.
Krak.l933.II.2097. 2.2)

(jf.
Mund-, Natu-

ralportionj m.h.t. levnedsmidler olgn.: hvad
der tildeles, gives en enkelt (især en per-
son) som det, der tilkommer denne; dels

(især is;; om dagligt kvantum af lev-
nedsmidler (jf. Ration;, dels om hvad

der gives den enkelte ad gangen (en
tallerken mad af en ret olgn., ogs. om dosis

af lægemiddel), jeg (lod) hende dricke af

Vandet halvanden Potte og en to og tre-
divende Deel, hvilcket er den rette Por-
tion, som Hiprocrates har foreskrevet om
dette Kilde -Vands Brug. Holb.KB.III.3.
deres Forraad var meget lidet, og deres
daglige Portion var alerede indskrænket.

10 Reiser.III.52. en Portion Oxesteeg.Skuesp.
X.237. Nei, du skal ikke sættes paa Vand
og Brød . . Nei, du skal spise og drikke
dobbelte Portioner. Oehl.XV.52. den dei-
lige Mad, der gjør saa godt i det Indven-
dige, saa at man ønsker to Portioner. HC
And.Breve.II.634. Sal.^XIX.951(u. Ration;.
1 Stykke Smørrebrød (kostede) 4 Skilling,

og for en Mark fik man en Portion Mad,
d. V. s. 6 overskaarne Stykker. AarbHolbæk.

20 1935.22.

3) 07. Part 3, Parti 4.2 samt I. Pakke 3;
ved særlig anv. af bet. 2(2); jarg., vulg.) om
person (især kvinde), som en anden (af
modsat køn) har udset sig, er indtagen,
forelsket i; især: attraaværdig kvinde;
(dejlig) pige. Nu fandt jeg i Aftes en
Pige paa Gaden, en Kontorpige — god
Fortion.JMagnus. VA.31. „Tager du med?**
— „Da ikke for hans Skyld. Han er jo

30 desuden din Portion." — „Ja, der har du
ingen Chancer.'' VBergstrøm.M.17. Saa in-

viterer han hende paa en Genstand, fil-

mer med hende og bliver mere og mere
skoldet paa (o: indtagen i, „varm paa")
Fortionen. PoV^lzl928.Sønd.l4.sp.3.
Portions^-, i ssgr. (nu sj. Portion-, se

u. -vis;, især til Portion 2.2; saaledes ogs.

(jf.-fisk; y; Portions-forel (PoUya920,
ll.sp.5), -hummer, -suder (DanmFauna.

40 XV.251), -ørred ofl. -fisk, en. yi fisk (især
damopdrættet ørred, suder, til restaurations-

brug) af en saadan størrelse, at hver fisk udgør
en passende portion. LandbO.IIl.831. -sed-
del, en. (nu næppe br.) om spisekort olgn.,

hvorefter man bestiller de retter, man ønsker.

vSundt. Udtog af en Dagbog. (1827). 102. CP

-vis, adv. ("portion-. SøkrigsA.(1752).§949.
Argus.l771.Nr.41.4). i portioner. || svarende
til Portion l.i. Fra denne Aften gik (selska-

50 bet) hjem portionsviis.HC.4n^.7/^i74. Tide-
vand, Strøm og Sø leverer det (o: sandet)
daglig portionsvis tilbage til den Kyst^
hvorfra det kom. BøvP. AD. 120. || til bet.

2.1. Argus.l771.Nr.41.4. legatet uddeles
portionsvis

i jf. S&B. \\ til Portion 2.2. MB.
1739.665. jf.S&B.
Port-kammer, et. 1) (jf. -værelse;

kammer ved siden af ell. spec. oven over en
port (et portrum). vAph.(1764). VSO. MO.

60 2) [3.2] (fagl.) den del af en (kammer)sluses
hoved, hvori (sluse)portene findes. Sal.XVI.
250. -karm, en. (især fagl.) træværk, der

indrammer en port(aabning). Nathans.MP.
71.

II ^ til Port 3.1. TeknMarO. -klok-
ke, en. (ænyd. d. s.) dels (især foræld.) om
klokke, hvormed der ringes til tegn paa, at
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671 (by)port vil blive lukket (jf. Kalk.V.817
samt udtr. ringe i porten ovf. u. Port l.i^;

dels CJ/". Dørklokkej om ringeapparat (klokke

med udvendigt anbragt greb (klokkestreng)

ell. elektrisk klokke med udvendig kontakt),

hvormed man ringer, naar man ønsker ad-
gang (gennem porten). Moth.P182. *I Aft-
nens dybe Stilhed

|
Lød dump Portklok-

kens Kimen. Aarestr.SS.III.210. Scharling.
Reisestudier.(1892).167. -krave, en. [3.i]

(jf.
I. Krave 4.6; nu næppe br.) ^ et stykke

tjæret sejldug, der fæstes til en kanonports
øvre kant og (med en tud ell. et rør) lægges
ud over kanonmundingen for at holde vand
ude. VSO. MO. -kæmfer, en. C-kæm-
per. FagOSnedk. -kæmpfer. Gnudtzm.Husb.
236). (snedk., tøm.) d. s. s. -drager. FagO
Snedk. -laage, en. (jf. -lem 1, -luge 1)
I) (jf. -dør samt ovf. u. Port 1.2J laage (for
gaaende) ved siden af ell. i en port(fløj).
Moth.P133. Winth.IXJ30. Feilb. Sydfynske
S.71. 2) (vist kun dial.) d. s. s. -i\id\. 'Sjæll

Bond.38. -laggen, et. [3.i] (nu næppe br.)

^ uldent stof til beklædning (tætning) af
en kanonports fals. SøLex:(1808). StBille.
Gal.1.81. -lem, en. Cj/". -luge;. X) (Ibr.)
lem i en port; ogs.: (lille) portlaage (1). *Paa
(borgens) jernbeslagne Portlem | Med Sta-
ven banked hRji.Winth.HF.238. 2) [3.i] ^
lem, hvormed en port (i skibssiden) lukkes;
sætport. TeknMarO. -lod, subst. se Pot-
lod. -Ing^e, en. I) (især dial.) d. s. s.

-lem 1. OrdbS.(sjæll.). 2) [3.i] ^ d. s. s.

-lem 2. VSO. MO. TeknMarO. -luk-
ker, en. spec. (jf. -lukning og -slutter;

nu næppe br.) om portner, portvagt, der
sørger for en ports lukning (paa bestemt tid).

vAph.(1764). VSO. MÉ. 1851.44. -luk-
ning^, en. spec. (jf. -lukker og -spærring

;

foræM.) om (tid for) lukning af byport olgn.

vAph.(1764). det var nærved Portlukning
. . „Portvægterne have for længe siden
tudet." CBernh.NF.IX.58. Larsen, -læn-
ge, en. (nu sj. -længde. Moth.P132. VSO.).
den af en bygyiings (gaards) længer, hvori
porten findes. VSO. MO. OrdbS.(Sjæll).
-mnr, en. (1. br.) en med port(e) forsynet
(fritstaaende) mur (der forbinder to byg-
ninger ell. bygningsdele ell. afgrænser et om-
raade). den ene (ejendom har) Portmur
og Sidebygninger. ESchiødte.Gl. kbh. Huse.
(1894). 82.

li
om bymur, da Kong Joram

(under belejringen af Samaria) gik paa
Porte-Muuren, raabte en Qvinde om
Hielp. Holb.JH.1.418.
Portner, en. ['po'rtZnar] (nu kun dial.

Port(e)nér. 2Kg.7.10(Chr.Vl). Pfiug.DP.
745. UnivBl.1.377. jf Kalk.III.502). flt. -e.

(ænyd. glda. portener, -nær, -neer (Brandt.
Bp.I.144.I1.246),sv.^oiin'ix,jf.oldn.^ortm-
hérr og portari; fra mnt. portener(e), jf.
ty. pfortner) 1) (jf. Port-gemmer, -holder,
-lukker, -vagt, -vogter, -vægter^ person,
der er ansat til at have vagt ved en port ell.

dør, aabne og lukke den (paa bestemt klokke-
slæt ell. for besøgende); portvagt; dørvog-

ter; nu kun m. h. t. større (private) ejen-

domme ell. institutioner, om person, der er

portvagt, giver besøgende oplysninger, ud-
fører budtjeneste for beboerne olgn. stadens
portener (1871: Portvagt; 1931: Port-
vægtere). 2Kg.7.10(Chr.VI). Han beskik-
kede og Portnere (1931: Dørvogterne; ved
Herrens Huses Porte, at Ingen, som var
ureen . . maatte komme derind. 2Krøn.23.

10 19. Holb.KR.I.l. En Portner . . skal giøre
Indgangen til mit Palads stridig. Skuesp.
V.161. *da jeg . . | Over (kloster- )Muren
vilde flygte,

|
Mærked' Eders Portner

\Jr2i2Ld.Hrz.D.IL67. Bang.GH.56. (ansøg-
nings-)Skema. (til Carlsbergfondet) udleve-'
res Sit Portneren. Krak.l933.II.2026. uegl:
Danmark skulde være Hansestædernes
Portner ved Sundet, det skulde hindre,
at en Række af de vigtigste Varer førtes

20 ind i Østersøen af Hollænderne. GSchutte.
FL.95. 2) (jf Port 3.3 og Portner-aabning,
-blindtarm, -del, -klap; anat, nu næppe
br.) d. s. s. Maveport. Mansa.D.13. Port-
ner-, i ssgr. især til Portner 1; sadledes

(foruden de ndf. anførte) ogs. Portner-be-
stilling, -bolig, -folk, -hus, -lejlighed, -munk,
-tjeneste, -værelse ofi. -aabning;, en. [2]

(anat. (nu især vet.)) d. s. s. Maveport. Anat.
(1840).II.393. LandmB.II.33. -afdeling,

30 en. [2] (vet.) d. s. s. -del. HKrabbe.Hestens
Anatomi.(1885).184. -blindtarm, en. [2]

(zool.) om korte blindtarme, der (i forsk, an-
tal) findes hos benfisk ofi. tæt ved mavepor-
ten. Boas.Zool.*487. -del, en. [2] (jf. -afde-
ling; zool.) mavesækkens noget tilspidsede

ende (Pars pylorica). Krøyer.ll.519.111.629.
-hnle, en. [2] (jf. -del; vet.). Den højre
Ende af Maven, Portnerhulen (antrum py-
lori). HKrabbe. HestensAnatomi. (1885). 184.

40 -karl, en. (1. br.) (hotel)karl, der gør port-
nertjeneste. Pont.M.149. -klap, en. [2]

(anat, zool.) ringformet slimhindefold, der
kan lukke maveporten. Anat.(1840).II.393.
Krøyer.111.630. -kone, en. portners kone;
ogs. : portnerske. Ew.(1914).I V.55. VSO. MO.
-loge, en. (jf. -luge og Loge 3.i> et (ved
siden af en port beliggende) rum, hvor en
portner udfører sin vagttjeneste. Schand.SB.
255. PoVlx^l933.12.sp.5. -Inge, en. (1. br.)

50 luge (i en portnerloge), hvorfra en portner
kan have øje med porten, besvare besøgendes
forespørgsler olgn. Borregaard. VL. II. 268.
Portnerske, en. ^//".Portnerkone; kvin-
delig portner. Oehl.XV.126. Pont.LP.VIII.
258.
Port-niclie, en. spec. [3.2] (fagl.) om

rum (niche), hvori en sluseport ved aabningen
føres ind. Sal.XVI.250. -nogle, en. ("-nøgel.

Høysg.S.341). {ænyd. portenøgel) især (jf.
60 Gadedørsnøgle; om nøgle til (gade)porten

i et større beboelseshus i en by. (vægteren)
lukker tidt Porten op for mig, naar jeg
kommer silde hjem og har glemt min
Portnøgle. Ing.EF.V.41. EGad.TT.118.
Porto, en. ['porto] best. f. -en ['por-

ito'an] {fra ital. porto, egl. : (om)bæren, be-
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fordring, af Hal lat. portare, bære (se For-

tør); post,) afpift for en postforsendel-
ses befordring, i alm. forudbetalt (jf.

franko^, især ved køb af frimærker, der paa-
klæbes; ogs. om det til postforsendelse
nødvendige beløb i frimærker (især anv.

uden art.). LTid.1730.69S. Bagges.V.253.
*Tolv Skilling Vorto. PalM.AdamB.II.4.
Man maatte (c. 1840 selv) bringe alle sine

Breve paa Posthuset (og) dertil betale en lo

meget høj Forto.JFlenge.LivetiKbh.(1873).
213. Brevforsendelser, (m. h. t.) hvilke
Afsenderen ønskes fritaget for at udrede
Fortoen. Krak. 1933. II.2195. svar bedes
sendt under adresse . . porto (o: frimær-
ker) vedlagt

i

(afsendes) i porto, (1. br.)

frankeret. Hylling.HJ.386. Porto-, i ssgr.

(især post. ell. t) saaledes (foruden de ndf.
anførte) ogs. Porto-forhøjelse, -konto, -ned-
sættelse, -penge, -pligtig, -sats, -tarif, -ud- 20

gift, -udlæg (yfi. -bog^, en. (især Y) regn-
skabsbog over portoudgifter. KiøbmSyst.I.
131. Hage.^1148.
Portochaise, en. se Portechaise.
Portofeuille, en. se Portefeuille.
porto-fri, adj. (jf. postfri samt franko^

om postforsendelse: for hvilken der ikke be-

tales porto overhovedet ell. (tidligere) ikke

betaltes af modtageren ell. (nu) ikke betales

af afsenderen (idet portoen er forudbetalt 30

ell. garanteret af afsenderen, resp. modta-
geren). Alle Breve fra Kongen, Dron-
ningerne, Printserne og Printsesserne . .

ere Forto-Me. Forordn.^^/6l771.§l. Afdra-
gene erlægges portofrit paa Sælgerens
Kontor. JurFormularboq.^ 229. Danmarks
Frimærker.(1925).107. hertil: -fribed, en.
Forordn.^yel771.§8. SaUXIX.435. -kasse,
en. spec. (T) d.s.s. Lillekasse. Hage.*1136.
-]na^rli.e, et. mærke, der paaklæbes ufran- 40

kerede ell. utilstrækkeligt frankerede postsager
og angiver det beløb, der skal afkræves adres-
saten (strafportoen). DanmarksFrimærker.
(1925).102.
Port-penge, pi. især (jf. -skilling,

-told og Passagepenge; foræld.) om c^-

gift for passage gennem byport. Reskr.(MR).
^^81744. PUV81821. Markman. Fort. 110.
-pille, en. (jf. -stolpej især m. h. t (frit-

liggende) port (i ell. ved en mur, vold olgn.). 50

MR.1823.76. Der laa Kirkegaarden . . med
sine to hvidkalkede Portpiller, hvor to
kolossale Taarekrukker i Gips skuede
ned paa den Indtrædende. Z)rac/i»w.Z7jB.i5.

-ralle, en. (fagl.) metalhjul (rulle), der
anbringes paa en (skyde )port, saa at denne
kan bevæge sig frem og tilbage paa en skinne.
FagOSnedk. -ram, et. {ænyd. d. s.) d. s. s.

Port 1.3. *I Portrummet bandt han ved Gri-
men sin Hest. Winth.D.262. Nationalmus 60

A.1934.34.
II
ogs. (især m. h. t. udenl. forhold)

om et opholdsrum inden for ell. ved siden af
en port (portværelse olgn.). det store Port-
rum, der fandtes i alle Liibeckerhuse og
som baade var Gang og Dagligstue, Tumle-
plads for Børnene. JPJac.J.^^5. (Peter) gik

ud i Portrummet (Chr.VI: forstuen; 1819:
Indgangen;. Matth.26.71(1907).
Portræt, et. [pcor'trerf] (især tidligere

(skrevet) Portrait;. flt. -ter ell. (nu næppe
br., m. fr. form) portraits (Holb.MTkr.526).
{ligesom ty. portråt fra fr. portrait, egl. perf.
part. af fr. portraire, lat. pro-trahere, drage
frem, frembringe) 1) (jf. Billede l.i. Kon-
trafej 1) en med tydelig ell. tilsigtet
lighed fremtrædende billedlig gen-
givelse af en person ell. ting; i alm. spr.

kun om (fladt) billede (fotografi ell. i

rigsspr. især (kunstnerisk fremstillet) teg-
ning ell. maleri ell. reproduktion heraf, op-
klæbet, indrammet billede olgn.), der viser
ell. er fremstillet for at vise en persons
(karakteristiske) udseende, især hans
angsigtstræk (jf. dog Legemsportræt;.
(ofte m. gen. (poss. pron.) ell. præp. af m,
angivelse af de7i ell. det portræterede), dette
Portrait . . er giort af Monsr. Reenkaalavet,
den største Skildrer i Miniature udi Frank-
rig. Holb.Jean.lII.2. Kunstneren kan ikke
ganske frit digte Tyge Brahes Ansigt; thi

vi have Portraiter af ham. 0rst.YllI.145.
*Mange vil ærgre sig, naar de see

|
Mit

Portrait ophænges i vor Foyer. Heib.Poet.
X.248. Paa en Venus malt af Tizian i det
kongelige Billedgalleri er Hovedet Por-
trait. F-SO. Danmarks kjendte Digtere hang
i Portrait i (Ingemanns) Havestue. HCAnd.
ML.66. Danske malede Portrætter. Æ^/S
Lund.(bogtitel.l894ff.). Portrættet af de to
Børn . . blev taget paa Emmas Konfirma-
tionsdag. CFMortens.EF.26. historisk por-
træt, se historisk 1 slutn. jf. : han havde om-
digtet hende . . det Billede, han bar i sin
Sjæl . . var (ikke) Portræt. Goldschm.IV.2.

(jf. Billede l.i slutn.; fagl.) om (nøjagtig)
illedlig gengivelse af ting (jf. Por-

trætlandskabj ell. (jf. Portræt-buste, -sta-

tue; om gengivelse i plastisk form (især

af en persons hoved), smaa Portræter i Teg-
ning eller Akvarel af vore Orlogsskibe.
EHannover.E.12. denne Buste (er) det
mest naturtro, til alle Enkeltheder gen-
nemførte Portræt af Kongen. JFJens.-F/S.8.

2) (jf. Billede 8, Kontrafej 3^ en i ord for-
met (nøjagtig ) beskrivelse, skildring,
karakteristik, især af en persons ydre,
væsen, karakter olgn. ; nu spec. (jf. Nøgle-
portræt; æstet.) om litterær (kunstnerisk)
skildring (karakteristik) af en bestemt per-
son. Jeg spurdte skiælvende, hvo den Ri-
val var? Hun svarede: det fik jeg nok at

vide, og derpaa giorde et vitløftig Por-
trait paa sammeRivsile.Holb.Usynl.l.l. Ved
Enden af hvert Seculi Historie tilføyes et

Portrait paa Kirkens og Lærdommens Til-

stand. Overs.afHolbLevned.229. Dette er da
alt hvad mig er forekommet til Oplysning
i Ulfeids Historie, og vil vi nu slutte med
det Portrait som Hr. Proff: Holb: giør over
ham . . udi sin Danm: Rig: Hist: Paus.CU.II.
321. hendes Huuslæge (vil) jeg, for ikke
at trætte Læseren med Udførelsen af for
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mange Portraiter, blot . . silhouettere som
en midaldrende Mand med et livligt Ud-
vortes, men noget drøi. Schack.103. det
litterære Portræt. VilhAnd.Litt.lV.344. de
grafologiske Portrætter (Karakterskildrin-

ger). ^^/V.Le/im.6r.50. Om den jyske Bog
af Peder Paars har Holberg selv vedgaaet,
at han her har skæmtet med virkelige
Personer. Man har . . bestræbt sig for at

opdage Originalerne til Portrætterne, men
forgæves. MBrix. (Jysk Maanedsskr.lOll. I.

30).
Portræt-, i ssgr. især til Portræt 1;

saaledes (foruden de ndf. anførte) ogs. Por-
træt-album, -figur, -hoved, -katalog, -kunst,

(fot.) -linse, -medaillon, (fot) -objektiv,

-ramme, -relief, -samling ofl. -billede,
et. (jf. -fotografi; sj.). Jeg lægger mitPor-
traitbilled her i Brevet som Hilsen. iZC
And.Breve.II.640. -buste, en. (;jf. Por-
træt 1 slutn.). S&B. Thorvaldsens Portræt-
buster. JVJens.(bogtitel.l926).

portræt(t)ere, v. [pcortræ'te'ro, -tre-]

-ede. vbs. -ing. {fra fr. portraiter; især fdgl.)

fremstille et portræt af en (ell. noget); af-
bilde (1); kontrafeje. 1) svarende til Por-
træt 1. nede ved Søen (sad) Frøkenen . .

med et lille Tegnebord foran sig, ivrigt

beskjæftiget med at portraitere Udsigten.
Winth.IX.161. VSO. Karl den femte . .

lod sig gerne ^portrættere.JLange.III.Sl.
Portrættering af levende Mennesker paa
de hellige Billeder forbødes som stødende.
yVed.B.65. 1868 havde (Corot) aflagt et

(besøg) for tro og omhyggeligt at portræt-
tere Alleen til (familiens) YiUa.KMads.
Corot.(1920).74. 2) svarende til Portræt 2.

Talent til lyrisk Portrætering. Schand.O.
11.198. Kierkegaard . . er brugt som mo-
del til Translatøren (i Hertz' „Stemninger
og Tilstande"), maaske endog ligefrem por-
trætteret. FBrandt.SK.3.
Portræt-fotografi, et. (jf. -hillede;

I br.). VortHj.nil.144. -galleri, et. (jf.

Billedgalleri) overf. (jf. Portræt 2): (fru
Gyllembourg) har givet os et helt Portræt-
galleri af københavnske Pjanker og Fla-

ner, vigtige og intrigante Kvinder.HSchwa-
nenfl.Be.l47. -kort, et. (jf. -visitkort; for-

æld.) portræt (fotografi) opklæbet paa karton
(i visitkortformat). Vil De hilse Fru Wil-
ster fra mig; hendes Broder glædede mig
forleden med at sende mig sit Portrætkort.
HCAnd.(Breve tilPastorBastholm ofi.(1932).
20). sa.BC.III.225.260. -landskab, et.

C//". Portræt l.i slutn. ; mal.). (Købkes) Land-
skaber (er) Portrætlandskaber. JLange.I.
197.
portrætlig, adj. [pwr'tredli] (fagl.)

adj. til Portræt (1): som vedrører, hører
til, er karakteristisk for portrætter ell.

portrætkunst, det portrætlige yslt (Krøy-
ers) Styrke. KMads.Skagens Malere. (1929).
116. Trækkene (er paa guldbusten) noget
mere portrætligt udformede. JFJms.i^S.S.
Portræt-lighed, en. (jf. -sand og

Lighed 1; især fagl.) et portræts (slaaende,

fuldkomne) lighed med modellen. TBaden.
Suppl.(1833).12. Portraitlighedenvarumis-
\\endelig.HoM.I11.163.KMads.(Tilsk.l930.
11.312). CO -male, v. portrætere i ma-
leri. HjFriis. RytterstatuensHist. (1933). 371.
-maler« en. person (kunstner), der ma-
ler portrætter. LTid.1741.119. EHanno-
ver.SvK.42.

|| (jf. Portræt 2) overf. Bran-
10 des.III.166. Brandes, den store Portræt-

msiler.FyensV.^yil921.2.sp.l. -maleri, et.

(jf- -tegning;. 1) (j/.-mal(n)ing og Maleri 1)
om handlingen. VSO. SaVXlX.438. 2) (jf.
Maleri 3; 1. br.) malet portræt. VSO. S&B.
-mal(n)ing, en. ('j/'. -maleri 1; l.br.).

VSO. MO. -sand, adj. (jf. -tro; 1. br.)

om (figur paa) portræt: som har fuld por-
trætlighed. Figurerne og Hovederne ere
. . portrætsande og lyslevende. JLange.

20 111.109. -skulptur, en. HjFriis.Bytter-
statuensHist.(1933).371. -statue, en. (jf.
Portræt l.i slutn.). Scharling. Reisestudier.

(1892).18. -sten, en. (guldsm.) tynd dia-

maniskive, der lægges over et miniaturpor-
træt. Hinnerup. Juv. 311. -tegning, en.

(jf. -malerij. 1) om handlingen; overf. (jf.
Portræt 2): ondskabsfuld Portrættegning
af Personligheder, der var . . det Lon-
donske Publikum velbekendte.-Brawc?es.iX.

30 316. 2) (I br.) tegnet portræt.

portrættere, v. se portrætere.
portræt -tro, adj. (jf. -sand; 1. br.).

HjFriis.RytterstatuensHist.(1933).347. -Ti-
sitkort, et. (jf. -kort; foræld.) fotografi
i lille (visitkort/form at (som man bar hos

^W ^9 forærede bort ligesom visitkort). HG
And.BH.32.
Port-seddel, en. (jf. -skriver; foræld.)

seddel med angivelse af personer ell. varer,

40 der har passeret (ind) igennem en byport.

Reskr.y8l712. VSO. MO. -sejl, et. [3.i]

(ænyd. d. s.; foræld.) ^ sejl til udspænding
ved et skibs porte under indtagning ell. los-

ning af (jord, sand olgn. som) ballast ell. af
styrtegods olgn. Forordn.^^U1744.§l.jf.VSO.
MO. -skanse, en. (1. br.) ^ skanse, der
er anlagt til forsvar for en fæstningsport
(ravelin). VSO. MO. -skilling, en. (for-
æld.) d. s. s. -penge. Forordn.^Viol 701.Postil.

50 Kap.IV.§l. Holb.Ep.V.88. Luxd.Dagb.I.219.
-skinkel, en. [3.i] ^ tov (skinkel) til aab-
ning og lukning af en (fald)port (jf. -stjært,

-talje;. SøLex.(1808). Funch.Mar 0.11.105.

-skriver, en. (foræld.) portbetjent, der

udfærdiger portsedler. LTid.1727.564. Kierk.
VII.159. -slaa, en. {ænyd. d. s.; jf. -stang;
nu O ell. dial.) slaa (bom), der lukker for
en port. 5Mos.33.25(Chr.VI afvig.). Dom.
16.3(1931). OrdbS.(Falster), -slutter, en.

60 (foræld.) d. s. s. -lukker. MR.1804.532. Hist
MKbh.3R.I.219. -spærre, subst. {ty. tor-

snerre; jf. -spærring; sj.) hvad der spær-
rer indgangen til en (by)port. vi (maa)
hugge os giennem nærmeste Portspærre,
og søge (jrændsen.Rahb.E.lI.127 . -spær-
ring, en. spec. (jf. -spærre; foræld.) m.h.t.
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hy- ell. fæstningsport: d. s. s. -lukning. VSO.
MO. -stabel, en. (fagl.) jærnUrog (stabel),

hvorpaa en ports hængsel hviler (bevæger sig).

Moth.P132. FagOSnedk. Feilb. || til Port 3.i.

Scheller.MarO. -stang:, en. især dels om port-

slaa, dels om (jærn)8tang, der holder en port-

fløj paa plads (saa at den ikke kan lukkes op).

Moth.F132. VSO. Jer.49.31(Chr.VI: stæn-
ger; 1931: Slaaer;. OrdbS.(Sjæll). \\ egs.

(dial.) om portstolpe. Feilb. -stjært, en.

[3.1] i d. s. s. -skinkel. Larsen, -stolpe,
en. {ænyd.d.s.; jf. -pille, -stang (slutn.),

-søjle og Dørstolpe) stolpe, der danner side-

stykke i portkarmen. Thurah.B.109. Scharid.

TF.I.120.
II

hertil Portstolpe-sten, som (ar-

kæol.) betegnelse for sten med et boret hul i

oversiden, der menes at have baaret en port-

stolpe i oldtidens huse.jf. NationalmusA.1935.
41. CP -stor, adj. (jf -bred, -høj), (vin-

duets) portstore Aabning. JPJac. 11.423.

-støtte, en. [3.i] ^ om (hvert af) de span-
ter, der danner siderne i en pm^t. VSO. Kusk
Jens.Søm.74. -sejle, en. (fagl.) portpille;

m. h. t. port i et gitter: Gnudtzm.Husb.194.
-taarn, et. portbygning, der har form af
(ell. lighed med) et taarn. et uhyre Port-
taarn, hvis Spids dannede en Pyrami-
de. C^erw/i.iVrF.FIII. 108. Winth.HF.318.
TroelsL.III.34. -takkel, et (Larsen.) ell.

-talje, en. [3.i] ^ talje paa en portskinkel.

Funch.MarO.II.105. -told, en. (især for-

æld.) told (accise), der betales ved (passage
ind gennem) byport ; portpenge. vAph.(1764).
HistMKbh.2R. V.466.

Portug:iser, en. [pcDr^u'gi-'sor] (f Por-
tugis. Moth.P134. Holb.Ep.IV.359. Slange.
ChrIV.1468. Tode.VL323). flt. -e ell. (nu sj.)

portugiser (LTid.l720.Nr.21.3.Blich.(1920).
XIV.6). 1) person (i ent. især: mand) af
portugisisk nationalitet, en Portugi-
ser. Fflug.DP.1046. Portugiserne. Holb.Ep.
V.126. MO. /SÆ5. ||portugis(er)en,rnw
især spøg. ell. arkais.) portugiserne. Tode. VI.
323. 2) (især fagl.) om hvad der stam-
mer fra, antages opr. at høre hjemme
i Portugal, fx. om portugisisk fartøj, om
svin af portugisisk race (Blich.(1920).XXII.
118), om cigarsort (Schack.222) osv. Por-
tng^tser-inde, en. (f Portugisinde. LTid.
1760.79). kvinde af portugisisk nationalitet.

Larsen, -jode, en. (foræld.) jøde, der stam-
mer fra Portugal ell. hører til de vestlige

(vesteuropæiske) jøder (der tidligere nød visse

privilegier i Danmark og dannede særlige
menigheder) i modsætn. til de østlige (polske
og tyske) jøder. Jeg haver udi Holland
hørt en Portugieser Jøde mocqvere sig
over at de toge ham for en Smautz, saa
at han gandske Vreed sagde: Ick ben een
Portegiiser ^øåe. Holb.Anh.266. jf. sa.llJ.
IIL2. StSprO.Nr.113.28. Portugis-: Ba-
den.JurO. -sejl, et. ^ spidst (trekantet)
bomsejl. TeknMarO.161. portas^isisk,
adj. [pcnrtiu'gi'sis^'] (\ portugisk. LTid.1731.
65. Blich.(1920).XIV.16). adj. til Portugal
eZ/. Portugiser. \)ialm.anv.(8omadj.). Por-

tugisiske Jesuiter. Holb.DR.IV. 7. Devare
Jøder, men saakaldte portugisiske eller

egenlig spanske Jøder. Goldschm.Hjl.1.45

(jf. Portugiserjøde/ Portugisiske Vine. Va-
reL.^628. 2) anv. som subst., især om sproget
(i forb. det portugisiske ell. nu alm.
(uden art.) portugisisk^. Pflug.DP.545.
han var meget dygtigere i det Portugisi-
ske. Blich.(1920).XIV.5. Sandfeld.S.^238.

10 (nu 1. br.) m. efterhængt art. : Du forstaaer
Fortugisken. Blich.(1920).XIV.16.

\\ (efter

præp. -paa) om portugisisk skik, mode. Sol-

dater, som gaae klæd paa Portugisisk.
LTid.1743.596.
Portulak, en. [pcor^u'la^, 'poorcZucola^]

flt. -ker. {ænyd. d.s., sv. portlaK;°/'ra lat.

partulaca, afl. af portula, dim. til porta, dør,

port (se Portj; navnet skyldes frugten, der

er en med en klap (dør) opspringende bud-
20 dike) S( (især enaarig, tropisk) urt (med

buddikefrugt), der dyrkes som prydplante
ell. køkkenurt, af slægten Portulaca L.,

især køkkenurten P. oleracea. Moth.P134.
HaveD.(1762).42. (anden) har Portulak i

Kroen. HCAnd.(1919).IV.166. det (smager)
ham saa bedsk som Sennep og Portulak,
at Rivalen . . er blevet Forgrundsfigur.
Bergstedt.(Pol.^y8l925.2.sp.6). HavebrL.HI.
244.

II
hertil ssgr.som Portulak-blad ("Por-

30 tulaksblade paa Kjødsuppe. 5c/iaw(i.Ti^.

1.180), -salat (VSO.), -stilk (FrkJ.Kogeb.
168), -vandkryber (vandportulak, Peplis por-
tula L. Andres.Klitf.193).

Port-vagt, en. (ce???/^. portvagt, -vægt)

1) person(er), der har vagt ved en port, sør-

ger for dens aabning og lukning olgn. l.l)

(jf. Portner 1) til Port l(i); spec. (nu især

foræld.) om soldatervagt (ved en fæstnings-
port). Kjøbenhavns Fæstnings Portvagter.

40 MB.1829.150. 2Kg.7.10(se u. Portner 1).

HCRiis.Omkostninger.(1932).139. jf. bet. 2:

(Fr.Il) rejste Sundets Portvagt paa den
sjællandske Side, det stolte Kronborg.
GSchutte.FL.98. 1.2) ^ til Port 3.i (m.h.t.
kanonport). Scheller.MarO. 2) (nu 1. br.)

vagtbygning ved en port. VSO. MO. 3) (sj.)

^ navn paa et kortspil (hvori hjerter-kor-

tene hedder „familien Portvagt"). OrdbS.
-vin, en. (ty. portwein, eng. portwine, fr.

50 vin de Porto, port(o); egl.: vin fra den por-
tugisiske by Porto , Oporto) en i alm. rød,

ikke udgæret, portugisisk sødvin. Klevenf.
RJ.162. VareL.(1807).II.339. *Kjender Du
Værtens Portvin den hvide? Drachm.D.52.
et Glas Portvin med Angostura. Brodersen.
T.63.

II
(talespr., især jarg.) om en flaske

heraf. I ge'r (o: giver) da en Portvin,
Drenge. JacPaludan.TS. 270. || hertil ssgr.

som Portvins -flaske (Hostr.US.V.l), -glas

60 (mindre vinglas til portvin og lign. (hede)

vine), -karaffe(l), -rød (mørkt varmt purpur-
rød. HavebrL.^231), -toddy (Schand.F.63)
ofl. -vogter, en. (jf. -vagt. Portner, Dør-
vogter; især foræld.). Liv Tropperne (brød)
ind udi Paladset, dreve Portvogterne til

Side. Holb.Herod.391. VSO. MO. uegl: en
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kolossal (8ten-)Li3vef der har været anbragt
som Portvogter paa (et palads) i Nimrud.
JLange.II.190. -vægter, en. {ænyd. glda.

portvægter(e); især foræld.) person, der har
vagt ved en (bys, fæstnings, borgs) port (jf.

-vagt^; ogs. om den med nøgle til et kvarters

gadeporte forsynede (private) natvægter (pri-

vatvægter) fra slutn. af 19. aarh. da jeg
vilde gaae ind i (staden) ^ fandt jeg Por-
ten tillukket. Jeg maatte bie temmelig
længe, inden den forsøvnede Portvægter
..lukte op.Bagges.NK.191. Winth.HF.167.
2Kg. 7.10(1931; se u. Portner 1). Biget.^Vn
1911.7.sp.5.

Port»r, en. [pcnr'tø-V] flt. -er ell. (nu sj.)

-e (jf. best. f. Portørene. Holb.Hex.1.8. sa.

Vgs.(1731).1.8) ell. (nu arkais.) m. fr. form:
porteurs (Holb.HAmb.II.3). {fra /"r.porteur,

til porter, bære, /a^.portare; J/*. Portechaise,
Portefeuille, Portemonnaie, Portepée, Por-
ter, Porto, Eks-, Im-, Kolportør, apportere,
deportere ofl. samt Bærer l.i, Drager I.2)

person, der bærer noget (og bringer det til

I

bestemmelsesstedet); især m. flg. anv. : 1) (foj--

æld.) person, der transporterede (fornemme)
folk i en portechaise fra et sted til et andet;
portechaisedrager. IIolb.Tyb.III.6. Ele-
venf.RJ.26. Kierk.Y1.194. Schand.IF.57.

2) person, der er ansat (ved et hospi-
tal) til sygetransport olgyi. Wendt.Alm.
Hospital.(1833).32. en Porteur fra Fre-
deriks-Hospital. Kierk.1.297. Rustvognen
holdt foran Porten . . Portørerne kom med
Baaren. ORung. P. 193. 3) underordnet
jærnbanefunktionær, der udfører det

inden for en stations omraade alm. forefal-

dende manuelle arbejde, som fx. ekspedition

af (rejse)gods, rangering, spor- og signal-

eftersyn m.m. Bek.Nr.60^^/d878.§5c. Bønne-
lycke.MM.7. Buchh.UH.162.
porøsi, adj. [po'rø's] intk. -t ell. (nu ikke

i rigsspr.) d. s. (LTid.1741.408). (fra fr.

poreux, afl. af pore, se Pore (2); j^poret;
især fys.) om legeme (stof): som har po-
rer; især: som har saa store porer, at
luftarter ell. vædsker kan optages
heri; gennemtrængelig for luftarter
ell. vædsker; ogs.: forsynet med mange
(synlige) smaa huller (gange). 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.

(174.5).§X. 0rst.IX.22. Nogle gjemme
(krudtet) i store Stude- og Bøffelhorn;
men denne Materie er for poreus til at

holde Luften ude. Blich.(1920).XV1.177.

(skibets) Træværk var porøst som Pimp-
sten. ORung. VS. 5. porøst Træ (o :) Træ
med løse Porer. FagOSnedk. Poresitet,
en. [porøsi'te-^] (f Porositet). {fra fr. po-
rosité; især fys.) den egenskab ell. det
forhold at være porøs. Porositet:
LTid.l724.792. Da der intet Legeme gi-

ves, som er fuldkommen tæt eller absolut
tæt, saa bliver Porositet . . en Egenskab, som

alle Legemer have iiliddWes.AWHauch.
(1799). 17. 0rst.IX.22. Meyer.^ Porøsi-
tet: OpfB.^III.lS. Tøjet mister sin Porø-
sitet, naar det er smudsigt eller gennem-
trængt af Sved. IngebMøU.KH.173.
Pos, et. [po's] {af IL pose; fagl.) om

det forhold, at stof (i en dragt) ikke

sidder stramt (til kroppen), men poser ud;
pose (L2.4). et smallere Bælte, der sid-

10 der temmelig stramt om Hofterne og gi-

ver en Smule „Pos" omkring Livet. Hjem-
met. '^^il929. 30. sp. 3. smst. 'Vio i 929. 30. sp.S.

Posament, subst. se Possement.
Posche, en. se Poche.
L Pose, en. ['po'sol flt. -r. {glda. pos(s)æ

og pussæ (Brøndum-Nielsen.GO.II.385.1II.
210), æda. posæ (Harp.Kr.l94. AM.187), sv.

påse, oldn. posi, oeng. posa, pusa, oht. pfoso,
pung; sideform til oldn. puss, pung; besl.

20 m. puste; egl: noget opsvulmet; jf. HL pose
samt m. h. t. bet-udviklingen L Bælg)

1) en (i forhold til en sæk) mindre be-
holder, fremstillet af et (sammensyet,
-klistret) tyndt, blødt stof (tøj, skind, pa-
pir olgn.) og oftest beregnet til at lukkes

(sammenfoldes, -snøres) foroven; ogs. om en
saadan (med et bestemt indhold) fyldt be-
holder ell. spec. om indholdet (jf. Kram-,
Krydder-, Madpose ofl.). 1.1) i al alm.

30 der den Ene (af Josefs brødre) lod sin Sæk
op for at give sit Asen Foder i Herber-
get, da (laa hans) Penge . . oven i hans
Pose (1931: Sækken; j/. Foder-pose, -sæk^.
lMos.42.27. *(af) Grædske Pose, der var
giort af Oxehud,

| Og Ithacæ Regent fik

udaf Stormens Gud |
. . der udgik (en) hæf-

tig Storm. Holb.Paars.ll3(jf. ndf. u. bet. 2.8).

Dronningen . . klippede et stort Stykke
Silketøi i Stykker og syede saa en lille

40 nydelig Pose; den fyldte hun med smaa,
fine Boghvedegryn. HCAnd.( 1919).L15.
Krokarlen (kont) med en Pose svingende
fuld af 'Noget.smst.IV.150. af en dinglende
Lomme, saa stor som en lille Pose, haler
hun en Flaske frem. Skjoldb.A.14. jf. Sy-,

Strikkepose: Damehaandtaske (Pose), per-
lebroderet, med lyseblaat Silkebaand. Po-
litiE.KosterbU^kl923.2.sp.2. || om madpose.
Holb.DR.III.6. SjællBond.l27(se m. Mad-

50 posej.
II
om pengepose. Sælger, hvad I

have, og giver Almisse. Giører Eder Po-
ser (1907: Funge), som ikke blive gamle.
Luc.12.33. Ved Afskeden gav Hervor ham
en Pose med Guld. Suhm.Hist.1.376. *Pen-
gene ligger i Posen,

|
Posen ligger i Skri-

net,
I
Skrinet ligger i Kisten. Børnerim.

11.11. \\ om tiggerpose. LTid.1731.601. *Paa
Gjerdet sad med Pose

|
En gammel l^ig-

germxiTik.Winth.HF.157. || om mulepose (til

60 hest). Meres Hest
|

. . med Posen for
sin Mule,

|
Begjerlig fraadsed i det fri-

ske Hø.PMøll.(1848).I.125. Halleby.50.
\\

om kaffepose. Prahl.ST.I.158. I nervøs
Arrighed hældte hun en Masse Kaffe i

Posen paa Messin^kanden. Schand.BS.245.

II
om papirspose (til forretningsbrug). (med

XVI. Rentrykt »/u 1935 74
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hver vareforsendelse) skal altid følge Poser
og Kræmmerhuse. Adr.Vil762.8p.6. Vil De
ikke spise en lille Godte — (hun) rækker
fornøjet sin Pose. Fol''^1x^1907.3. TelefB.

1935.sp.5505. \\ som rummaal (jf. Posefuld^.
Hønen byttede jeg bort for en Pose raad-
ne Æbler. HCAnd.(1919)JV.154. en Pose
Godter. BerlTid.Vil905.M.2.sp.6. i forb. en
pose penge: Høysg.S.181. VSO. spec. (nu
næppe br.): han har poser penge, er me- lo

et, overmaade rig. Moth.PlBS. 1.2) i sær-

ige forb. || saa lystig ell. glad (Rosen-
krantz.BH.229) som to (ell. syv) taller-
kener i een pose olgn., (nu især dial.)

som udtr. for (støjende, overstadig) lystighed,

jubel, fryd. Mau.1.652. JRPauUi.SB.il.
VS0.III.L243. Feilb.lL490. jf.: Det klin-

ger som to Tallerkener i en Fose.VSO.

jj
(foræld.) i udtr. fra juleleg, ved hvilken

julevætten putter børnene i sin pose. vi (skal) 20

Leege meere Papa . . giem Ringen vel,

giem saare vel, og saa siden 2 Børn i

min Pose. Kom Grønneg. IV. 146. jf. smst.

440f.
II
om gramse-, lotteri- ell. lykkepose;

især i udtr. som gribe, gøre et greb i

posen olgn.; i sammenligning ell. overf.:

*Hver fik sin Lod i Fru Fortunas Pose.
PalM.1.38. Brandes.III.574. Til Brug for
Episoder af denne Art har Folkevisen et

passende Udvalg af Stropher, og det maa 30

næsten siges at være et Greb i Posen,
hvilken der bruges. Recke.NogleFolkevise-
redaktioner.(1906).25. || i forsk, (ofte overf.)

udtr., m. h. t. en omvandrende tiggers (munks,
peblings) (tigger)pose, en (paa rejse ell. ved
arbejde) medbragt madpose, en (bissekræm-
mers) krampose olgn., i forb. som tage po-
sen paa nakken ell. paa bag (Moth.P
135), (gøre sig rede til at) drage af sted paa
vandring, til arbejde, paa tiggergang ( VSO. 40

Mau.II.131. OrdbS.(Fyn.)), gaa (om)
med posen, gaa tiggergang (Moth.P135.
Bagges. DV. VII. 357. Feilb.), tigge til

een pose, være fælles om det vundne ud-
bytte, om et foretagende, en sag (Moth.P135.
Argu8.1771.Nr.33.3. VSO. Mau.7481. jf.:
du skal tage din Lod iblandt os, vi ville

allesammen have een Pose (1931: fælles
Fung).0rds.l.l4), snakke, tale for sin
(egen) pose, egl: bede om noget til sig 50

selv; snakke for sit eget (kram), bestemt af
hensynet til sin egen fordel (S&B. AQnudtzm.
RT.112. VVed.R.117. D&H. Feilb.), for-
staa, hvordan den pose (alm.: mad-
pose, s. d.) skal skæres (Stuck.FO.89.
GSchiitte.B.74), have, føre noget i po-
sen, spec.: have noget at falbyde; ogs.:
have til sin raadighed olgn. (præsterne er
tilbøjelige til) at give Character af Guds
Børn, salig, hellig . . som om de havde 60

hundrede Himler i deres Fose. Hersl.TT.
1.374. *(„døden") burde bedre have kiendt
sin Mand,

|
Og hvad han førte i sin Pose.

Bagges. 1. 224. i alm. spr. nu især i udtr.
have rent mel (ell. brød^ i posen (se u.

ren^ samt: faa, ville have baade i pose

og (i) sæk (sj.i sæk og i pose. Bøgh.DD,
1861.17), tidligere ogs. i daase (f dose.
Moth.P135) til. i rose (Biehl.DQ.IV.9.198.
Bagges.SkR.60. sa.DV.UX.22) ogiposej,
som udtr. for overdrevne krav om (overdre-

ven gridskhed efter) ell. tildeling i overmaal
af visse (attraaede) ting, goder (især af mod-
sat art): baade det ene og det andet (i over-

flod), (ofte uegl). Man kan ikke begiære
at fylde baade Pose og Sæk, og har denne
Dags Forretning . . ikke været (soziiig)

fornøyelig . . saa har den . . været desto
nyttigere. Ew. (1 914).I V.185. (pilegrimme-
ne) gaaer ind overalt, og af hver Bye faaer
de baade i Rose og Pose (Lieb.DQ.II.400:
i Pose og i Sæk^, som man siger. Biehl.

DQ.IV.198. hvem der vil have baade i

Pose og i Sæk, faaer gierne en lang Næse.
Grundtv.Saxo.1.226. (datteren) forløb Lan-
det (og) tog nok med sig baade i Daase
og Pose af hendes Faders, baade Lagner
og Bolstre og Sølvtøj og rede Pengestyk-
ker. JPJac./.i 09.

II
ordspr. man skal se til,

hvem man lægger brød i pose med o:

hvem man gaar i fællesskab med, indlader
sig med.Mau.7480. Lieb.DQ.II.234. den
ene stodder ell. stakkel lider ikke, at den
anden har to poser. Mau.9597. Halleby.
240. den pose revner ikke, som er aaben
i begge ender, især anv. som udtr. for ød-
selhed, mangel paa maadehold olgn. Mau.l.
Corporalen (skyllede) paa eengang . . en
halv Flaske (vin) ned (og) udbrød: „Den
Pose revner ikke, som er aaben i begge
Ender." PalM.IL.1.369. latter og graad
hænger i een pose, se Latter l.i. || Per
poses lykke, se Peter 1.3.

2) (jf. Brandpose j om ting, der i form
minder om en pose (I.l). Vinden greb (sky-

ens) Pose og havde snart pustet den op
til at dække den halve Himmelbue, med
. . Smaaposer i Følge . . som Faldskær-
me, der sendes ud fra en Kæmpeballon.
Drachm.LK.51 (jf. Posevod^. *i Træet Rim
i Poser |

hænger gnistrende i (solnedgangs-)

Skæret. Eulda LUtk. (Hjemmet. ^Va 1935. 3 ).

2.1) (jf. Nakkepose; især fagl.) om forsk.

(brugs)genstande af tøj ell. skind. || en sæk-
kepibes blæsebælg (lædersæk). Aarestr.

SS.III.123.
II (jæg.) om jagttaske (i forb.

som faa lidt til posen, skyde til po-
sen olgn.). i de dyrkede Egne giver Høn-
sejagten iaar for lidt i Posen i Forhold
til Yilåtmængden. Bogan.II.29. Dania.III.
232.

II ^ d. s. s. Posevager. Larsen. 2.2)

(især zool.) d. s. s. Fjederpose (jf. Penne-
pose;. Reiser. III. 297. Lutken. Dyr. ^135.

2.3) (jf. Hjerte-, Hud-, Kind-, Krop-, Kvæk-
ke-, Kæbe-, Luftpose (2) ofl.) om posefor-
met del (muskelparti) af menneskes ell. dyrs
legeme; jf. Mavepose 2: *Ey anderledes (o:

end den i cit. ovf. sp. 1170^*^- omtalte storm)
var det Skrald af Ruuses Pose (o: en fjært).

Holb.Paars.113.
\\

(dial.) om de ydre ell.

indre kvindelige kønsorganer. MDL.413.
Feilb.

Il (jf. Pose-baand, -fold; anat.) om
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hulrum i strubehovedets muskelparti
(ml. de falske og de sande stemmebaand), i

udtr. den Morgagni'ske pose (Ventriculus

ell. Sinus Morgagni). JørgenMøller.Stemme-
organerne.(1904).17. || især (jf. bet. 2.4 og

III. pose 2J om poseformet hudfold, spec.

en saadan, der (ved muskelslappelse, væd-
skedannelse olgn.) fremkommer under et (æl-

dre) menneskes øjne (jf. Hudpose^. De yder-
ste Dele af Huden (o: en oksehud) j som
danne Folder eller Poser, maa spaltes op.

JFBergs.G.U7. Drachm.E0.82. en stærkt
graanet Mand, der pustede af usund Fed-
me og havde Poser under Øjnene. JFJews.
EE.37. 2.4) (jf. bet. 2.8 samt Pos og III.

pose 2) om del af et stof, der ikke danner
en glat flade, ikke sidder glat, ikke slutter

tæt; udposning (især (jf. Knæpose^ paa
daarligt syet ell. af brugen præget klædnings-

stykke). *Silkebrogens de vide Poser. iw^.
VSt.49. over Brystet hang den (o: en
herrekjole) vel meget i Fose. HCAnd.ML.
48. Schand. VV.35. med store Poser i

Bukseknæene. Aakj. (Pol. ^VslOSS. 15. sp. 3).

Ved Bjærgning vil (sejlet let) blæse ud i

en Fose.Barden/l.Søm.I.l?4. 2.5) (jf. III. po-
se 3; biavl.) om sammenhængende klump
(klase) af (sværmende) bier (ved fly-

vehullet). Fleischer.B.345. 2.6) (1. br.) om
lukket (ende af) gade; blind gade; sække-
gade. S&B. Gaden ender i en Pose.
D&n.

3) overf. 3.1) (jf. Gække-, Nyhedspose
samt Forstands-, Hukommelses-, Kram-
kiste (slutn.); talespr.) i udtr. for bevidst-
hed (s-indhold) ell. viden || om et menne-
skes bevidsthed somrummende et fond
af viden, især vedrørende en foreliggende

(dagligdags) sag, andre menneskers forhold

olgn.; (jf. III. pose 3^ i udtr. som sige (no-

get), snakke, tale lige (VIII.6.5) ell.

rent ud af posen olgn., tale uden forbe-

hold ell. omsvøb; udtale den fulde, utilslørede,

usminkede sandhed; tale frit fra leveren. Ohl
jeg taler reent ud af Posen, og kalder
enhver Ting ved sit rette Navn. P.4Hei6.
B.11.149. *Tal dristig, uforblommet ud
af Posen (Oehl.C.190: Kom reent ud der-

med): Oehl.(1841). VIII. 71. Naar Deres
Pleiefa'er kommer, saa fortæl ham Alting
lige ud af Posen. Hrz. V11.213. Hør, min
Unge I siig mig nu reent ud af Posen,
hvad du egentlig har at bestille med den
Student, fios^r. G. 75. Wied.S.358. Nans.FR.
125. II

m. h. t. viden (meddelelser) om øje-

blikkets forhold, rygter, nyheder olgn., især

anv. om den sladre- ell. snakkelystne, i forb.

som bringe, have en (hel) pose (af

ell. fuld af) nyt ell. nyheder (jf.Fose-
inld). *(Fama) Der altid har af Nyt saa
mange fulde Poser,

|
Som Peblingsøe har

Fisk. Holb.Paars.46. *Jeg bliver ved at

rime væk . .
|
Nu, jeg har tømt til sidste

Glose
I

Min sidste kiøbenhavnske Pose,
|

Jeg aabne vil en anden Sæk —
|
Jeg

mener den med Spørgsmaal i. ^a^^es.DF.

V.26S. han havde givet hende en heel
Pose fuld af Stadens Nyheder. CBemh.NF.
IX.201. *„Saa I med Rygter levet har?" .

.

„Til Gavns I I En Pose fuld hver Ugedag
os bragte.** PalM. VI. 14. HCAnd.Breve.T.
250. AarbFrborg.1918.101. 3.2) (jf. Bøtte
i ssgr. som Fylde-, Sludrebøtte, I. Krukke
4.1, I. Potte 4; sml. oas. Klumpsak; dagl.)

som nedsæt, personbetegnelse (mildere
10 skældsord). Feilb. i rigsspr. kun i ssgr. som

Drille-, Gnav- (2), Løgne-, Skvalderpose
olgn.; jf. ogs. Kællingepose.

II. Gf Pose, en. ['posa; ogs. m.fr. ud-
tale] ftt. -r. (fra fr. pose, til poser (se po-
sere^; jf. IV. pose) stilling; attitude.
MeyerJ^ nu især: poserende adfærd;
stillen sig an (i positur); paataget
væsen; affektation; skaberi. (Herman
Bangs stil er) undertiden affekteret, hvor

20 han staar for stærkt i Pose. PARosenb,
HermanBang. (1912). 113. nøgtern, uden
Poser, uden ringeste Tilbøjelighed til at

gøre Væsen af sit eget kære Jeg. PoU^I\9
1921.8.sp.2. med Mistro betragter vi (dan-
ske) Gesten og Fosen. Holstein.(Tilsk.l931,

1.5).

III. pose, V. ['posa] Høysg.AG.139. -ede.

vbs. -ning (jf. Ind-, Udposning^, jf. Pos. {af
I. Pose ell. (i bet. 2) omdannelse (herefter) af

30 ænyd. og dial. puse op, svulme op (se pu-
stej) t) (fagl. ell. dial.) til I. Pose 1. 1.1)

fylde i en pose ell. sæk; især i forb. m.
præp. ell. adv. Hvor Sæden (ved losning

af skibe) poses i, anvendes 1 Mand mere.
Overenskomst ml. Losnings- ogLadningsentre-
prenørerne iKbh.^sHavn og Havnearbejdernes
Fællesforbund.( 1915).6. uegl: han (holdt)

meget af Penge, dog var han ikke Gnie-
ren, der posede dem op (egl: fyldte dem

40 i poser for at gemme dem). RibeAmt.l 921.
421.

II
hælde, lade løbe (filtrere) gen-

nem en pose. pose Brændeviin. Mi)2^.
Feilb. 1.2) pose op, løfte op i en pose ell.

sæk, saa at det paafyldte kan synke til bunds.

OrdbS.(Langeland). 2) (jf. poset^ svarende
til I. Pose 2.3-4. 2.1) pose ell. (sjældnere)

refl. pose sig ('op, ud olgn.), løfte sig (fra
den plane flade, fra den normale stilling, fra
underlaget), svulme op (paa et begrænset om-

mraade); danne (sidde, hænge) i pose(r).
Høysg.AG.139. Der var kommet nogle ryn-
ker i øjenkrogene, og kinderne posede for-

neden. NMøll.H.26. et fyldigt, silkeblødt
Haar posede ned mod det graa Pelsværk.
KMads.(KiinstmusA.1920.70). \\ især om stof,

spec. (daarligt syet, af brugen præget) klæd-
ningsstykke. Kiolen poser altfor meget i

Ryggen, i Ærmerne. 7/SO. (de tyrkiske ben-

klæder) sluttede snevert om Anklerne, men
60 op mod Knæet posede de sig vidt. HC

And.SS.VII.251. et højt Hop . . bragte
Skjørterne til at pose ud som en Ballon.

ZakNiels.TF.H68. Hun havde lige bredt et

rent Lagen over en Seng, hvor det endnu
posede sig op. Gjel.M.53. husk at Blusen
skal pose ioran. Hjemmet.l904.349.sp.l. et

74^
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Sejl der poser (nå). Scheller.MarO. billedl:

Hostrups Poesi ligger ikke . . posende
med store Folder udenom det virkelige

Livs Skikkelser, men slutter . . tæt om-
kring dem.Brande8.II.235. 2.2) (l.br.) trans.

pose (ud), bringe til at pose (2.1). Maler-
mesteren posede sin Mund ud i en Trut.

Schand.VV.142. en lyserød Damekjole ..

poses ud af Vinden (o: paa en sejltur).

SMich.Va.32. 2.3) (sj.) som bevægelses-
verbum, om fyldige (poseformede), spec.

mavesvære menneskers maade at gaa ell. be-

væge sig paa. Gamle Fru H. posede ud
af sin Dør. ThitJens.Ørkenvandring.(1906).
250. Frederik Philipson posede sig dis-

kret frem til Spisesalen. A^af^aws.MP. P8.

3) (fagl.; svarende til I. Pose 2.b) om bier

(i sværmetiden): danne (samle sig til ell.

hænge i) pose(r) (foran flyvehullet).
CNAndersen.BiensNatur.(182?).76. MBeyer.
IllBiven. (1851). 81. Feilb. OrdbS. (Fyn).
4) (sj.) til I. Pose 3.1: pose ud med,
sige rent ud af posen. (É.N. er nær) ved
at sladre af skole og pose ud med hele
ssinåheåen.EJessen.Undersøgelsertilnord.old-
historie.(1862).9.

IV. CP pose,!', ['po'sa] -ede. vbs.jf. Poseri.

{af II. Pose; 1. br.) d. s. s. posere. R. var
igang med den opmærksomheds-krævende
Omklædning, han posede foran Spejlet med
Haarbørsten og nynnede.JacPaludan.Mar-
kerne modnes.(1927).94. || sidde ell. staa mo-
del. DagNyh.^^hl921.8.sp.2.
Pose-, i ssgr. af I. Pose, især i bet. 1,

fx. (foruden de ndf. medtagne) pose-agtig,
-fabrik(ant), -fabrikation, -form, -formet,
-papir ofl. -baand, et. [1.2.3] (anat.)

d. s. s. -fold. Garriques.Syphilis i Strubehove-
det.(1872).23. jf. jørgenMøller.Stemmeorga-
nerne.(1904).16. -benklæder, pi [1.2.4

(og III.2)] (jf -bukser og Plusfour; 1. br.)

benklæder, der er meget vide (poser), især:

omkr. knæet. jf. Mameluk(ker) 3.i: Musel-
mænd . . i vide Posebenklæder. ITws o^
Hjem.l912.518.8p.l. -bind, et. [1.2] (fagl.)
i tidligere tid (til bønnebøger, lovbøger olgn.)

anvendt bogbind, hvis skind forneden er for-
længet som en pose og sammenflettet til

en knude (saa at bogen kunde bæres ved
bæltet); bogpung; pungbog. SvDahl. Ord-
bog f.Bogsamlere.(1919).85. BibliotH.U.327.
-blaat, et. (jf. Blaat 3 og Kugleblaat;
især i folkeligt spr.) blaat farvestof, der i

smaa stofposer lægges i vadskevandet ved lin-

nedvadsk; blaanelse. AaseB.ans.Yr.149. jf.:
et Middelhav af det berømteste Pose-
blaa. ERode.(BerlTid.yel935. Aft.ll.8p.5).
-bakser, pi. [1.2.4 (og 111.2)] (jf. -ben-
klæder;. AlbDam.B.365. f -dyr, et. [1.2.3]

(zool.) pungdyr; spec: pungrotte. Cuvier.
Dyrhist.I.127. Funke.(1801)'.IIL640. -floj,
en, et. [I.2.i] ^ d. s. s. -vager. TeknMarO.
-fold, en. [1.2.3] fj/. -baand; anat.) slim-
hindefold i strubehovedet (foroven afgræn-
sende den Morgagniske pose); falsk stemme-
baand (Plica ventricitlaris ell. Ligamentum

glottidis spurium). JørgenMøller.Stemmeor-
ganerne.(1904).15. -fald, en. [-iful', ogs.

-ful] saa meget som rummes i en pose (jf.
I. Pose 1.1 slutn.); isæriforb. en hel pose-
fuld, ofte med mere ubestemt bet, om et

(meget) stort kvantum. Moth.P134. Jeg har
aldrig smagt saa fin Chocolade . . Frøken
R. gav mig en hel Posefuld med. JakKnu.
A.102.

II
overf., især (jf. I. Pose 3.i; m.h.t.

io nyheder, rygter olgn. „Arv I hvad nyt har
du?" — „Én heel Pose-fuld.« Holb.Jean.1.2.
Jeg kommer nu med en hel Posefuld Nyt,
som altsammen er ganske vist. Cit.1743.

(HistMKbh. VI. 383). Goldschm .Hjl 1. 12 7.

jeg (vilde ikke) bytte mine Erfaringer bort
med en hel Posefuld Kærlighed. S'?;Xa.^.

169. -garn, et. [1.2] Cj/*. -net, -not, -vod;
-fisk.) et af to ell. tre garnvægge bestaaende
nedgarn, i hvis finmaskede (mellem)garn

20 fisken fanges, idet dette pi-esses poseformet
ud; grimegarn. Frem.DN.532. -gris, en.

1) (nu sj.) ganske lille gris, som kan trans-

porteres i en pose (til torvs, til præsten som
foræring olgn.); pattegris. JHSmidth.Ords.
118. VSO. Schack.35. 2) [1.2.3] (landbr.)
gris med pungbrok; ogs. om hangris, hvis

ene testikel (ell. begge) ikke er traadt ned i

pungen, men sidder højere oppe, saa at dyret
ikke kan (fuldstændigt) kastreres (jf. Klap-

30 hingst;. Moth.P134. Viborg.S.42. LandbO.
III.832. Feilb. -gred, en. (dial, foræld.)
en (paa Amager, Fyn ofl. steder anvendt) grød
(af gryn, urter, rosiner olgn.) ell. budding
(MDL.692. jf. Feilb.), kogt i en pose (sammen
med sulemaden). Moth.P135. VSO. ChrNi-
colaisen.AmagersHist.lII.(l 915).78. Tandr.
HS.41. -gær, en. (foræld.) d.s.s.Pvessegd&v.

Brændeviinsbr.253. jf. Dengl.By.1934.44. f
-hævelse, en. [1.2.3] (jf. -vækst; med.)

40 hævelse, der danner en pose. Tode.NH.194.
-kaffe 9 en. (jf. -vand; især dial.) kaffe,

der ikke er kogt i gryde, men tilberedt i kan-
de med (kaffe)pose; tragtet kaffe. D&H. Feilb.

OrdbS.(Falster). CP -kige ell. -kikke,
v. vbs.jf. -kigeri. {dannet til -kiger; sj.) op-
træde, fungere som, være posekiger; til Po-
sekiger 1 : *(han var) Meer skabt til, trygt
at posekikke,

|
Som andet lavt prosaiskt

Kræ,
I
End til at (være digter). Bagges.Ep.

50 211. ^Handelsmanden, der sin gode Ven,
|

(told-)Betienten, narrer ved hans Pose-
kikken. PaZilf.J.dawB.7.('rewd!6re<wfZ^.iS4p;.
289. -kiger (Moth.P134. VSO. MO. Saa-
by.'' Feilb.) ell. (nu alm.) -kikker, en.

(ofte skrevet -kigger;, {ænyd. posekikker)

1) (foræld.) dagl. (allr. i 18. aarh. til dels

noget ringeagtende) betegnelse for en accise-

ell. toldbetjent (ved en byport); portbetjent;

visiterer; ogs.: smaalig, nærgaaende toldbe-

60 tjent. Sivert Posekiiger. Holb.Kandst.1.6.
„Hvad har din Posekiiger (o: „Sivert Vi-

siterer") paa Børstenbinderne at sige?" ..

„Hvad? Kalder din Esel mig en Posekii-
ger." Z^omGrøwwe^'.IF.^i 7. Da vi kom til

Ringsted, plumpede jeg i en liden dispute
med Visitøren (Posekikeren), som vilde
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see, hvad jeg havde i min Kuffert. HHans.
PD.77. Leh'm.1.206. Da jeg var (ansai)

paa Toldboden i København . . gjorde jeg
min Skyldighed, men jeg var ikke nogen
VosQ^lggQT. KLar8.TJR.212. 2) (nu mindre
br.) m. videre anv., som spøg., nedsæt, beteg-

nelse for en person, der (især paa embeds
vegne, paa en nysgerrig, nærgaaende maade)
undersøger ell. holder opsyn med ens sager
ell. forhold, blander sig kontrolerende i ens
(private) anliggender olgn. denne Hr. Mosø
Posekicker, vi har til vor Tilsiuns-Mand
(o: hushovmester). Mol.Q.(1724).83. *Hvad
i mit Hjerte dybest inde ligger? | Hvad
Sjælen i sin mindste Afkrog gjemmer?

|

Min Engel, vær dog ingen Posekiggeri
Aarestr.SS.II.212. Steenberg.H.11.130. -ki-
geri ell. (i olm.) -kikkeri, et. (ofte skre-

vet -kiggeri^. {ænyd. d. s.; dannet til -kiger;

jf. -kige) spøg. ell. nedsæt, betegnelse for en
posekigers virksomhed, adfærd; især til Po-
sekiger 2, om smaalig, nærgaaende under-
søgelse, kontrol, indblanding i andres (pri-

vate) anliggender olgn. litterairt Posekig-
geri. Z^ierLP./J.^Oi. (værgeraadene) maa
ikke ved utidigt Posekiggeri skræmme
Hjemmene. JDannebrog.^^/d 1905.1.sp.5. (lo-

ven om stempelskat paa vin) nødvendiggør
en omfattende Kontrol, et pinligt Pose-
kiggeri i Tusinder af de Næringsdriven-
des Forhold. Ekstrabl.^^/2l907.1.sp.l. -læ-
be, en. [1.2] (jf. guds haand u. Haand 8.2

slutn.) 2( orkideen Coeloglossum (med lang
irelappet læbe), især om grøn poselæbe, C. vi-

ride (L.). Eornemann.OP.456.462. Lange.
Flora.226. f -maling;, en. (maling af)
foderkorn til bønderne, leveret i smaasække
(poser). Politive7inen.1801.2672. -maski-
ne, en. maskine til fremstilling af pa-
pirsposer. Hannover&Smith.Papir.263.
Posement, subsf. se Possement.
Pose-mælk, en. (nu ikke i rigsspr.)

oplagt mælk, der er ostet i en pose; skør-

ost. Moth.P134. VSO. JHSmidth.Ords.146.
-mog;, et. (dial.) kunstgødning. Baud.H.
103. -mog: Feilb. -net, et (OpfB.^VIIL
371. Wolfh.MarO.484), -not, en, et. [1.2]

(jf- -garn, -vod; fisk.) stort fiskegarn (not),

hvormed en fiskestime omringes, og som der-

efter trækkes sammen om den som en pose.

NatTid.^V9l884. Till.2.sp.2. Scheller.MarO.
CO posere, v. [po'se-'ra] -ede. vbs. -ing

(Meyer.), jf. IL Pose. (/"ra fr. poser, hvile,

staa model, stille sig (unaturligt) an; aflat.
pausare, se pausere (men i nogen grad sam-
menblandet med forsk, til lat. ponere, (op)-
stille, hørende ord; se Position, Positur);

J/*. IV. pose, Posør) stille sig an paa en
bevidst, unaturlig, skabagtig maade (for at

tage sig ud efter ønske), med et paataget,

affektert væsen; skabe sig. der var (0: hos
en orkesterdirigent) ikke Spor af Blasert-
hed, ikke Gnist af Poseren eller Opblæst-
hed. PoZ."/4l.90^.^.s^.6. de (glemte) at po-
sere, faldt ud af de større og mindre
„Roller**, de ellers . . yndede at spille.

KnudPouls.ya.158. (1. br.) m. obj., der be-

tegner den tilstræbte egenskab (væsen): De
der (ingen bøger) har skrevet . . behøver
blot at posere en vis Overlegenhed under
Henvisning til ufødte Værker. CEw. Gi>.
126. CP Poserl, et. {fra /"r. poserie ell.

afi. af IV. pose (ell. II. Vose); t. br.) det at

posere; poserende væsen. Chateaubriand
. . var en . . Blanding af Oprigtighed og

10 grandios Poseri. Rimest. ( Gads Mag. 1931.
114).

Pose -ror, et. [2] (fagl.) poseformet
styreredskab (ror) paa luftskib. Bl&T. -spi-
ler, en. (1. br.) indretning til udspiling af
en (ophængt) poses ell. sæks aabning. Pol.

^Vil927.7.8p.3. -svamp, en. [1.2] ^ svam-
pen (paddehatten) Volvaria (hvis frugtlegeme
er omsluttet af et svøb, som efter bristningen
danner en skede omkring stokkens grund).

20 Rostr.Flora.n.^(1925).273.
poset, adj. ['po'sa^] (af I. Pose 2(3-4)

e?i. III. pose 2; jf.jy.-pusen, opsvulmet, sv.

no. dial. d. s., nt. pusig, oppustet, eng. dial.

pussy, lille og fed) 1) svarende til I. Pose
2.8 (III. pose 2), især om ansigt(s-hud):
(stedvis) opsvulmet, dannende poser.
Posed under øiene som kvindfolk når
de har gredt eller mod deres tider. Moth.
P135. VSO. de rullende, stærkt posede,

30 svinepoliske Øjne. JakSchmidt.SP.65. Sog-
nets „vor Fa'er" . . i sit tommetykke, graa
Vadmelstøj, med den posede Hage vær-
digt sænket i det stive Halsbind. Pon^. 6r^.
124. Hans store, posede Øjelaag med de
blaalige Skygger omkring. sa.LP.V.148.
slappe, posede Kinder. Skjoldb.SM.4. med
sin lidt posede (o: svampede) Haand (greb

han) om Portvinen og skænkede rundt.
JacPaludan.UR.50. 2) svarende til I. Po-

40 se 2.4 (og III. pose 2), om stof, især klæd-
ningsstykke (spec. vide ell. af brugen prægede
benklæder; jf. Pose-benklæder, -bukser^:
som poser (ud), danner po8e(r). de
meget vide og posede Buxer, som (paa
Chr.II.s tid) vare i Mode blandt Kanni-
kerne. CBernh.NF.X.242. Brandes.VII.74.
Hendes Dragt sidder poset og daarligt.

Wied.H.N.8. Forskellen paa posede og
flade Sejl. KuskJens.Søm. 222. (tøjet) var

50 poset i Knddene. AaseIIans.Vr.l69.
Pose-vag:er, en. [I.2.i] (jf. -fløj j ^ fiøj

(vager) af lang, smal, cylindrisk form. Sal

VI. 748. -vand, et. (jf. -kaffe; dagl,
spøg. ell. foragt.) om (tynd, daarlig) kaffe.

S&B. -jrod, et. (l.br.) d. s. s. -net. (jf.l.

Pose 2) billedl.: Himlen . . formørkes af

en skummel, flintblaa Sky . . et bespændt
Posevaad. KnudPouls.Va.95. f -vækst,
en. [I.2.3] (jf. -hævelse; med.) svulst, der

60 (ligesom) danner en pose; spec. om sæksvulst

(tumor cysticus). Tode.ST.II.80. Herholdt.
(PhysBibl.XII.112). -ærme, et. [1.2.4 (og

111.2^] (jf. Pufærme; især foræld.) meget vidt

(poset) ærme. (hendes kjole havde) vide, op-
skaarne Ærmer; ud af dem brusede et

Par store Poseærmer af fint, hollandsk
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Lin. JPJac.L2. Folkedragter.144. jf.Fose-
ærmetrøjer. Hedebo.112.

Position, en. [posi"/o-'n] fit. -er. (fra

lat positio (gen. -onis;, vhs. til ponere, sætte,

stille (se de-, dis-, im-, proponere ofi.); jf.

Ap-, De-, Dis-, Proposition ofl. samt I. Posi-

tiv, II. positiv, Positur, II-IV. Post; sml. po-
sere) 1) stilling ell. plads, som noget ind-

tager. JBaden.FrO. især i flg. (i alm. fagl.)

anv.: l.l) ^ troppeopstilling, der indtages

med hensyntagen til terrainets beskafjfenhed

(naturlige forsvarsmuligheder olgn.); ogs. om
(egnet) sted (terrainafsnit), hvor en vis stil-

ling indtages; stilling. JBaden.FrO. Mil
Conv.VI.5eO. overf.: Ogsaa udsatte Posi-

tioner kan blive hyggelige, naar man faar

Tid til at gøre sig fortrolig med dem.
Hørup.II.7. 1.2) om særlig legemsstilling

,

holdning olgn. LTid. 1745. 600. || spec.

(fægt., dans.) om (en række af) særlige stil-

linger, der indtages under (indøves ved under-
visning i) fægtning ell. dans (især i udtr.

første, anden til femte positionj. man
maatte (ved danseøvelser) dreie Fødderne
i femte Position lige mod Øst og Vest,
naar man selv vendte Næsen mod Nord.
Ing.Levnet 1.135. Mursvenden . . indtog en
theatralsk Stilling i anden Position med
Haanden paa Y{\QvtQt.Schand.SF.84. (han)
lod Øksen falde . . som en Fægtekunstner,
der skifter Position og bruger Finter.JF
Jens.NH.128. naturlige positioner, se u.

naturlig 5.i. 1.3) (sport.) om plads (num-
mer ) i rækken, som en deltager i et (cykle)-

væddeløb olgn. under løbet indtager (er naaet
til). Fra tredie Position kniber det for J.

at naa (N. N). Cyclen.Vsl934.8.sp.3. fra en
elendig Position i Løbet kunde (vædde-
løbshesten) naa op og blive fjerde Hest.
Pol.^hl935.7.sp.5. 1.4) ^ Y sted, hvor et

skib befinder sig. I Tankerne fulgte han
sine Skibes Positioner, et i tryg og ind-
bringende Fart fra Montreal til Buenos
Ayres, et paa Vej fra Norfolk til Rio. Fr
Poulsen.Mu.10. jf. Publikationer omøstgrøn-
land.Nr.2.(1935).13. 1.5) overf., om den
stilling, som en person ell. en kreds af
personer (i henhold til dygtighed, ind-
flydelse, fornemhed olgn.) efter det al-
mindelige omdømme indtager i forhold
til andre (inden for et parti, et samfund);
især omen paa anseelse hvilende betyde-
lig, indflydelsesrig stilling; magtstil-
ling olgn. Naar de andre løb Panden mod
Væggen, styrkede det hans Position i Pblv-
tiet. EHenrichs.MF.1.86. (kurtisanerne) ind-
tager en betydelig social Position. 7 Feci.

B.lll. Hans Position var solid nok. Alle-
rede et anset Navn som Nationaløko-
nom. ffomoS.7£).6. svækket af Udvandring
kunde Byen nu ikke hævde sin gamle
ansete Position. Sdjyll.84. 2) (nu næppe br.)

(videnskabelig) grundsætning; lære-
sætning, de Positioner i den Wolfiske
Philosophie, som foregives at skulde være
den natuurlige og aabenbarede Religion til

NsicMeel. LTid.1737.229. 8m8t.623. Meyer.
3) Y vareklasse, især med en vis fælles
toldsats. Meyer. PoU/nl906.3. Posi-
tions-, i ssgr. især (fagl) til Position 1

(se videre Sal.^XIX.460). -artilleri, et.

[l.l] (jf. -skytsj ^ artilleri, anvendt ved felt-

befæstninger; ogs. om alt artilleri, hvis be-

stemmelse er at kæmpe fra faste batterier og
positioner. Sal.''XIX.460. -batteri, et. [l.i]

10 Ja; underafdeling af positionsartilleri. Meyer.

^

SaUXIX.460. -kri^, en. [l.i] ^ krig, ved
hvilken begge parter søger at dække ell. vinde
terrain. MilConv.VI.541. -lanterne, en.

[1.4] (jf. Lanterne l.i) ^ lanterne, der viser et

skibs bevægelse ell. stilling. Scheller.MarO.
-lys, et. [i.4] ^ d.s. Sal.XIV.563. -skyts,
et. [l.l] ^ (sværere) skyts, der hører til posi-

tionsartilleriet. MilConv.VI.541. SaUXIX.
460. -spil, et. (sport.) om ( fodbold)spil, be-

lo tragtet som udtryk for spillernes evne til at

placere sig (indbyrdes) paa rette maade.
Idrætsbladet.^/iil934.3.sp.4. -system, et.

(mat.) talsystem, hvor et ciffers plads viser,

hvilke enheders antal det angiver. Meyer.
OpfB.^III.457.

I, Positiv, en (nu spec. i bet. 2; 1. br. i

bet. 3: UGad.Filmen.(1919).54) ell. (i bet. 1

og S) et (i bet. 2: JBaden.Gram.103). ["po*-

si|ti-'v ell (i bet. 1) posi'ti-'v] (bet.U f Posi-
30 tive. Klevenf.IiJ.165. bet. 2 (tidligere) m.

lat. form: Positivus. Høysg.AG.56. JBaden.
FrO.). flt.-Gr, {i bet. 1: ænyd.pos(i)tiv(e), fra
mnt. positiv (-tif), fr. positif, af lat. (orga-
num) positivum, egl: (orgel) som kan op-
stilles, flyttes (se II. positivj; i bet. 2 (jf.
positivum. DGrammat.11.187) fra lat. (gra-
dus) positivus, given form, grundform (se

II. positiv^; i bet. 3 substantivering af II.

positiv 4; jf. I. Negativ) 1) (nu især for-

^ æld.) lille (flytteligt) orgel; lirekasse
(1). (Skive kirke) har intet fremfor en
skikkelig Landsbykirke, uden et Positiv,
hvilket betjenes af en Organist. Cit.1743.

(Aakj.HS.296). Lirekasser og Positiver
spillede, Fruentimmer sang dertil. -HC^n^.
1.220. *Jeg er . . Karnevallets Bajads . .

|

jeg drejer paa Positivet | og sluger Ild

og BlsLSLr.Sødb.GD.127. jf. Lirekassemand:
Bybude, Sælgekællinger og haltendeP o s i -

50 tivspillere.Ponf.SM.65. 2) (gram.) adjek-
tivers og adverbiers grundform (2). Com-
parativ dannes af Positivet i Nom.Sing.,
ved at lægge ere eller re til. JBaden. Gram.
103. Mikkels.SproglS.48. den bedste Karak-
ter, der (i det 16. aarh.) kunde gives for
dansk 01 . . var (kun) Positiv af værre.
08trup.J.16. 3) (fot.) det paa en plade, film
olgn. ved fotografering (kopiering) dannede
billede, hvis fordeling af lys og mørke er

60 den samme som originalens (og det positive bil-

ledes); spec: fotografisk kopi (3). OpfB?
111.429.

II. positiv, adj. ['po-si|ti'v] intk. og adv.

-t ell. (nu næppe br.) d. s. (vAph.(1764). adv.:

JBaden.FrO. jf. VThist.RM.89). (fra lat.

positivus, (op)stillet, sat, af lat. ponere, (op)-
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stille, sætte (se Position^; jf. I. Positiv; sml.

II. negativ)

1) (tD ell. fagl.) som udtr. for uomtviste-

lighed, virkelighed, realitet m. h. t. fremtræden,
forekomst olgn. t.t) (nu næsten kun (m. over-

gang til bet. 1.2) i særlige (fagl.) udtr.) fast-
sat (ved en guddommelig viljesakt, ved (men-
neskelig) lovgivning olgn.); faktisk forelig-
gende; given; ogs.: som har faaet udtryk i

tydelig form; udtrykkelig; tydelig; sik-
Jcer; konkret; haandgribelig. depositive
Beviiser, som af Auctore anføres paa Siæ-
lens Aandelighed og Udødelighed. LTirf.

1737.288. det Positive og Reelle i de simple
Ting i denne Verden er deres virkende
KTSiftKraft.(KSelskSkr.VI.196). Sokrates ..

døde uden at vide noget andet positivt

end det alene, at han Intet vidste. PO
Brøndst.ED.106. *jeg har aldrig delt den
Higen mod

|
det endeligt Bestemte, Vomi-

tive.Schand.'US.21. jeg (sagde) til ham, at

nu skulde han rejse . . ellers forlangte jeg
positivt af Far, at jeg selv maatte komme
hovt. Rode.K.II.23. positive Usandheder.
EhrencrM.F.X.3.

||
(nu 1. br.) m. bet. af

en forsikring ell. paastand: tilforlade-
lig; bestemt; om person: som ved ell. ud-
taler noget med (stor, overdreven) sikkerhed;

sikker (i viden, udtryksform), jeg er posi-

tiv (o: vis paa), at dette Skrift gav min
Moralitet det første, og vist et meget far-

ligt Stød. Ew.(19U).ni.238. min positive
Villie. JBaden.FrO. han kommer positiv i

Morgen, smsf. Den unge Mand er altfor

positiv i sin Tale. VSO. *„Det troer jeg
ikke." — „Kjære Marion,

|
Men det er

i^os\iivi.''Rrz.XII.121. Ugeskr.f.Retsv.l924.
A.3.

II
positiv lov ell. ret, (jur.) ud-

trykkeligt formuleret lov ell. (derpaa hvi-

lende) ret (mods. hvad der udledes af alm.

retsgrundsætninger, retssædvane olgn., tid-

ligere spec. mods. naturlig (2.2) retj. Nør-
reg.Naturr.51. JurO.(1934).116.

\\
(relig.,

teol.) om religion: som hviler paa guddom-
melig anordning ; a åbenbar et. Birckner.Tr.
114. han søger at nedrive ei aliene al posi-

tiv Religion men endogsaa Religiøsitet.

Blich.(1920).111.49. Brandes.E.25. jf. bet.

1.2: Steffens var i disse Aar langt borte
fra enhver positiv Knstendom.VilhAnd.G.
52. 1.2) (mods. II. negativ 1) som er ka-
rakteriseret ikke blot ved fraværelsen af
visse (modsatte, negative) egenskaber, men
ved tilstedeværelsen af visse selv-
stændige, aktive, skabende, især: med
vækst og liv stemmende egenskaber;
ogs.: bekræftende. Mod . . var det første

oprindelige og positive (Brandes.1.371: be-
kræftende^ Charaktertræk hos ham.Pran-
des.DD.7. Historikeren maa gaa videre
(end kritikeren) og yde et positivt Værk.
JohsSteenstr.HD.104. han er . . positivt ond-
artet, herskelysten, tyrannisk.VVed.Moliére.
(1929).74. Troen paa, at Mørke ikke er et

positivt Begreb, men kun betyder Mangel
paa Lys. BerlTid.^y121932.Aft.9.sp.6. et posi-

tivt svar (o: samtykke, ja olgn.), resultat
olgn. positiv O]) dr ag els e^ opdragelse ved
direkte belæring (jf. U. negativ 1). NBang.
0X1.14. positiv servitut, (jf. bekræfte
2.8; jur.) servitut, der indeholder en forplig-
telse af aktiv art. JurFormularbog.^311.

2) (især mat.) mods. II. negativ 2, om (tal)-

størrelse: som har værdi over nul; ogs.:

som skal adderes, lægges til (mærket
10 med tegnet plus). Bugge.Regnekunsten.(1772).

172. Ved den naturlige Talrække forstaas
Rækken af de positive hele Tal.Sal.^XXIII.
45.

II
m. videre anv., om forhold, der ved be-

regning (talangivelse) if. vedtægt betegnes

med plus (-{-); i udtr. som positiv om-
løbsretning, (mat.) omløbsretning imod
urviserens bevægelsesretning; svarende hertil

ogs. positiv (cirkel)bue, vinkel. Alfr
Lehm.G.Sl. HJFihl&SKristensen.Lærebog i

20 Matematik.II.(1926).86f.

3) (fy^-) inods. II. negativ 8, om (den ene

af de to arter) elektricitet: som frembrin-
ges ved gnidning af rav, glas olgn. oa
ytrer sig som en tiltrækkende kraft
(jf. Glaselektricitet; ogs. om hertil svarende
art af elektrisk strøm). AWHauch.(1799).
550 (se u. II. negativ 3). Ørst.V.17. Hauch.
MfB.224. Faulsen.II.255.

||
positiv magne-

tisme, d. 8. s. Nordmagnetisme. Sal.^XVI.
30 394.

4) (fot.) mods. II. negativ 4, i forb. som po-
sitivt billede, d.s.s.l.Fositiv 3. OpfB.^
VI.590. Stochholm.Foto.lll. jf.: Positiv-
&rocessen gaar ud paa ved Hjælp af

egativet at fremstille det positive Bil-

lede i flere Eksemplarer. Sal.^ 7111.583.
Positivitet, en. [positivi'te-'^] flt. -er.

C© ell. fagl.) den egenskab ell. det forhold
at være positiv (1); ogs. (især i flt.) mere

40 konkr., om hvad der er positivt, virkeligt,

sikkert osv. ; positive e7ikeltheder, oplysninger
osv.; (meddelelser om) fakta; realiteter. Posi-
tivitet er Rettens Characteer. FCBorne-
mann.Saml.Skrifter. V. (1866- 68). 39. V Ved.

HR.50. han var, som sædvanlig, fuld af

VositxviteteT. DagNyh.^^ia922.3.sp.3.
Positur, en ell. (nu næppe br.) et

(i bet. 2: Holb.DH.III.347. Reiser.17.359.
Oversk.1.342). [posi"tu-V] (j- Posityr. Moth.

5pF137. jf. Fositure. Holb.JH.1.349). flt. -er,

(ty. positur, /V. posture; fra /a<. positura,

stilling, plads, af ponere, (op)stille, sætte (se

Positionj; jf. Postyr)

1) (jf. Position^ stilling. 1.l) f en tings

stilling, set i forhold til omgivelserne;

plads, som noget indtager; m. h. t. himmel-
legeme: Clitau.FT.133. en vis Himlens og
Planeternes Positur til en vis Tiid.LTid.
1741.415. 1.2) især m. h. t. person: særlig

60 legemsstilling ell.holdning ;tidligerespec.

(jJi) om (stilling med) stram militær
holdning (retstilling, fægtestilling olgn.); nu
i alm. spr. kun (jf. IL Pose^ om unatur-
lig, anstrengt, indbildsk (agerende,
poserende) stilling ell.holdning. (jorde-

moderen) stiller (barsel-)Konen udi en



1183 Positur Poissession 1184

beqvem positviT.Buchw.JS.(1725).32. De
Kæmpende gaae med latterlige Positurer

løs paa hinanden. Eeiser.7F.55. Han foer

sammen uden at bringes ud af sin forstene-

de Fositur. FMøll.(1855).lI.90. MilTeknO.
Ulrik Frederik bøjede det ene Knæ mod
Jorden . . og blev liggende i den knæ-
lende Stilling . . „Rejs Eder op fra denne
ufornumstige Fositur.'* JPJac.1.64. jf. II.

Pose: Han gør i Grunden slet ikke Ind-

tryk af at være Skuespiller; tværtimod,
der er saa lidt Positur ved ham. NansJD.
82.

II
især i (refl.) forb. som stille ell.

sætte sig i positur. Jeg kom ind . . og
spurte, om Herren var ventende hiem i

Aften, da satte hun sig i Positur ligesom
hun vilde agere Comædie, og svarede i

SsLng.Eolb.KR.1.5. „Jeg er vel ingen Figte-
mester; dog har jeg lært saa meget, at

jeg kand feige saadan Knægt af. Jeg maa
forud øve mig lidt," Han sætter sig udi
Positur. sa.Plut.V.3. (de) sætte dem i Posi-
tur til at dandse. Skuesp.IV.509. *Han i en
Attitude,

I
En peen Positur,

[
Sig stillede

med Ryggen
|
Imod Caminens Muur.

Winth.X.207. Schand.TJM.50. (han) stil-

lede sig i Positur med den højre, ring-
smykkede Haand stukket indenfor den
lange Vest. GyrLemche.S.II.221. tidligere

ogs. (m. overgang til bet. 2) som udtr. for at

forberede sig til noget (der kræver fatning,
sikkerhed olgn.); lave sig til. see til, at De
kan sette Dem lidt i Positur. Vær fri-

modig og tænk paa med Dristighed at

svare paa alt det, som Deres Fader kan
falde paa at sige Dem. Lodde.(Skuesp.XI.
158). Leth.(1800).

2) (nu vist kun dial.) tilstand ell. for-
hold, hvori ell. hvorunder noget befinder sig;

forfatning; ogs.: ydre skikkelse (af en
vis art); figur; ofte spec. m. forestilling om
usædvanlig, paafaldende, latterlig tilstand.

2.1) m. h. t. ting. at bringe dette Konge-
rige udi got Positur mod de Svenskes
Indfald. Holb.DH.111.347. H om ydre form.
8 over hinanden satte . . Begere (i et vaa-
benskjold), hvoraf Posituren er dend sam-
me som i forige. LTid.1724.503. (kirkens
restaurator burde) skam ogsaa have givet
(tagrytteren) en mere robust Positur. PF
JensenKlint.Bygmesterskolen. (1911). 50. jf.
bet.2.2: det var ikke alene det, at (klæderne)
var for gamle, det var hele Posituren af
dem, der var noget i Vejen med. Thuborg.
DP.36. 2.2) m. h. t. person, jeg (lægger min)
Kaarde for hendes Fødder . . Om Kongen
af Holland skulde see mig i den Positur,
vilde hånd sige: Wo ist seiner forrige
Corrasie . . wohlgebohrner Hr. Tyboel
Holb.Tyb.IIL5. PAHeib.Sk.1.84.

\\ om skik-
kelse, figur. Holb.LSk.IIL4. Marskal Stig
var afskildret at ligge Liig i fuld Positur
(o: i hel figur). LTid.1727.435. Hs. Maye-
stæt . . ligner af Positur etc. Justitsraad L.
. . dog noget mere corpulent. Klevenf.RJ.
12. Han var virkelig en pæn Karl at se

til, ikke just i Tøjet, men saadan i Posi-
turen. Grav^.TJ^i. M/^oi"c;i.God«/'oZ/c.a9i?0j.

148. Feilb. OrdbS.(Falster). \\ om (paafal-
dende, latterlig) forfatning m. h. t. ydre (ud-
seende), udstyr, klædedragt, (især i forb. m.
præp. i), det var endnu artigere, om man
smurte hans Ansigt over med Blek, og
udsatte saa nogen, at eftersee, hvorledes
hans Kone tog imod ham, naar hånd kom

10 hiem i den Positur. Holb.Jep.L8. sa.Er.V.5.

„det maa nok undre Dem at see mig i den
Positur .

." sagde Svogeren med . . et Blik
nedad sine Beenklæder. Goldschm.Hjl.lI.
227. Feilb.

3) (jf. Postyr 3; nu næppe br.) konkr.,

om (malet ell. (især) udhugget, støbt olgn.)

billedlig gengivelse (af en menneskelig
skikkelse); figur (2.3). hans Epitaphium
var giort af Meszing, og derudi saavel

20 hans som hans Frues Positur at see. LTid.
1729.33. Billedhugger Arbeyde og Posi-
turer . . for at sette i HsLver. smst.l759.359.
EPont.Atlas.IL.254. et Kakkelovns Skiærm
med malede Fositnrer. Riegels.HS. III. 93.

Possement, subst. [pmsaimæn'd] (især

tidligere ogs. Posement, Posament ofl.). fit.

-er (Moth.P134). {ænyd. pos(s)e-, posa-, pa-
sement ofl., gennem mnt. pose-, pasement,
hty. posa-, passement, fr. passement, af

30 ital. passamano, haandarbejde; dannet af
(imp. af) ital passare, (lade) passere (se

passere^, og mano, haand, lat. manus (se

Manufaktur^) om alle slags af silke, uld,
guld- ell. sølvtraad olgn. fremstillede
borter, snore, kvaster, tresser, over-
spundne knapper olgn.; possement(ma-
ger)arbejde; possementvarer. smaa
Knapper af Possement. GyrLemche.BD.57.
jf.Sal.XIV.565. || nu næsten kun (fagl.) i

40 ssgr. (jf.Kalk.IIL502.V.817) som Possement-
arbejde (vAph.(1759). VareL.^786), -fabrik

(Krak.l925.IL1017), -knap (PolitiE.Koster-

bUV6l923.1.sp.2), -mager (Moth.P137. Hall-
ager.103. Krak.1925.11.1016. Posament-:
Baden.JurO. Pussemyndt-: KomGrøn-
neg.II.345.jf.Fossementmager-arhei-
de. LovLPet.V.177. -lav. smst.176. -svend.
Cramer.(1 762).91. Algreen-TJssing. Reskrip-
ter f.l861.(1867).383), -strop (PolitiE.Ko-

50 sterbUU1924.1.sp.2), -vare (Possementvarer,
FosamentvarQr.VareL.^786) ofl. Posse-
menterer, en. [pcnsamæn'te'rar] flt. -e.

{fra /y. posamentier(er), jf.fr. passemen-
tier; nu næppe 5r.) possementmager-
(svend). KiøbmSyst.nil.231. \\ hertil (fagl.)

Possementér-arbejde (KiøbmSyst.ILIl.168.
j/". Possement(mager)-arbejde, -vare^, -stol

(væv til fremstilling af mønstrede (posse-

ment)borter olgn. Sal.XIV.565).
60 Possession, en. [pco-, posæ'Jo-'n; ogs.

-S8-] {fra lat. possessio (gen. -onisj, vbs.

til possidere, besidde, eje; nu næppe br.)

besiddelse (1); i forb. som komme i

possession af, tage i possession ell.

(sj.)tage possession ai(ExtrReUhl722.
5). naar en attraar en ting saa inderlig.
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saa har han ingen Rolighed, førend han
kommer i Possesion der •di.Holb.LSk.IV.l.
8a.HAmh.lll.l. LTicU?44.37.\\konkr., d.8.8.

Besiddelse 2. JBaden.FrO. I. Possessiiv,
et. ['p(nsæ|Si'v, 'pcoso-] (tidligere ogs.m.lat.

form (og bøjning) Posscssivum. Høysg.AO.
59. Meyer.*'), flt. -er. (gram.) possessivt
pronomen. Possessivet vor. SBloch.Sprogl.
163. YBrøndal. Ordklasserne. (1928). 22. II.

possessiv, adj. ['p(osæ|Si-'v, 'pcnsg-l {af
laf. possessivus, til possessio, possidere,
se Possession; gram.) som betegner et

ejendomsforhold; især i forb. posses-
sivt pronomen, ejendomspronomen; eje-

stedord. JBaden. Gram. 112. Sandfeld.S.^
252.

I. Post, en. [pmsrf] flt. -er (spec. i bet.l\

i bet. 2: YSO. MO. Saaby.') ell.-e (i bet.l:

Arbejdsløn.5. Ludv. spec. i bet. 2: LTid.1724.
670. Glahder.Retskr. jf. Isposte. GasVand.
83). (ænyd. d.s.; gennem mnt. post (hty.-pto-

sten^ fra lat. postis, dørstolpe; bet. 2 skyldes
særlig udvikling i dansk)

1) (uden for f'agl. spr. næsten kun i ssg.Yin-
duespost; især bygn.) (lodret) støtte (stol-
pe, stiver), især af træ, der ved tapper olgn.

fæstes til (øvre og nedre) tværstykker; spec.

om sidestykke i en dørkarm (jf. Dør-
post) og om midterstokken i et (toram-
met) vindue (mod hvilken de to vindues-

fløje lukkes; jf. Kvist-, Vinduespost^; ogs.

om de lodrette støtter i trappegelænder (Forkl
Tømrere. 79), i bindingsværk (Moth.P137.
Trap.^yi.372) olgn. 25 Porte . . med de-
res Poster og Hengsler. LTid. 1784. 262.
Hans Død foraarsagedes ved et Fald, som
han havde giort mod Posten af hans Kam-
merdør. i?eiser.JJJ.465. han var gaaet hen
til Vinduet, og støttede Hovedet imod Po-
sten, medens han stirrede ud af Ruden.
Etlar.DY.342. Gnudtzm.Eusb.225.

2) (især talespr.) stempelpumpe (af en
gennemboret stolpe, sammenføjede træplader
ell. støbt af jærn), hvormed vand pumpes
op; ogs. om trykpumpe (vandhane) i køkken,

gaard olgn.; vandpost; til dels ogs. om
den med en saadan pumpe forsynede brønd.

een Balle iiskoldt Vand, som nyelig kunde
være pumpet af Fosten. KomGrønneg.lII.
388. rosten pompes lens. Eøysg.S.47. (de)

førte mig hen under Posten, hvor de ynke-
ligen overpompede mig. Bahb.Tilsk.1798.
60. Vand (faar man ved) at hente det op fra
'Posten.Kierk.XIV.122. »Hvi staar Du i Hø,
Du lange Fost? Kaalund.221. den pibende
Lyd af en Post, hvormed der blev pum-
pet. Jør^.iT.SP. CReimer.NB.158. Feilb.

OrdbS.(Sjæll.). Rietz.508(skaansk). jf.: en
stor Fontain eller Post af sort Marmor.
Pflug.DP.62. II

i sammenligninger ell. billedl.

blodet løb ham, som af en post (1871 : styr-

tede frem som en Strøm).2Makk.l4.45(Chr.
VI). Denne Venstrepolitik, der har va-
sket sig under Højres Post. Eørup.ll.866.

II
talem. (nu næppe br.). god morgen Ole,

er der vand i posten? Moth.P137. holde

sig til posten, (kun) drikke vand. VSO. MO.
D&E. jf.Mau.lI.516.

3) {vistnok (til dels) af anden oprindelse)

i sarlig fagl. anv. 3.1) {fra eng. post; jf.
ty. bauscht, pauscht, buscht i sa. bet., ty.

bauschen, buschen, læage (papir) sammen
i en stabel) i papirfabrikationen : stabel af
afvekslende filt og papirark (ISO ark).

Bag. V111.15. EannoverétSmith.Papir.21 7.

10 3.2) {jf. ty. pfoste, post(en), lille geværkugle,

fr. poste) i glasfabrikationen: lille, hul,
pæreformet glasklump, hvorom en fla-
ske formes. Bille-Top.26.29.

II. Post, en. [pcnsd] (tidligere ogs. Poste,
i forb. fatte, tage posto, se let. l.ij. flt. -er

ell. (nu næppe br.) -e (bet.l: Eolb.Ep.11.235.
Lodde.NT.366. bet. 3: Eolb.DE.11.164).
{ænyd. d.s.; ligesom ty. posten (tidligere po-
st(e)^, eng. post, fr. poste fra ital. posto,

20 af lat. positus, perf. part. af ponere, stille

(se Position;,- jf. Ill-IV.Post)
t) (jf. postere) om sted, hvor en vis virk-

somhed foregaar (egl.: hvor noget (en per-

son, jf.bet.2) er stillet (posteret)). 1.l) (især

^) sted ell. plads, der er bestemt til

(især: anvises en person til udførelse af) en
vis (foreskreven, tjenstlig) virksom-
hed; især (jf. Forpost (1), Lytterpost (1)

ofl.) om plads, hvor en (spec: militær)
30 vagttjeneste foregaar (hvor en skildvagt

er anbragt olgn.); ogs. om hertil indret-
tet plads (med tilbehør), vagtrum,
vagtstation olgn. (jf. Kystpost^ ; navnlig
i udtr.som blive, staa, være paa (sin)

post, forlade sin post, have post
(EoUt.Ill.41. Tandr.B.22), nu l.br.: tage
post (Ugeskr.f.Betsv.1889.781) ell. posto
( CCBothe. WaldemarLøwendahl. (1750). 162.
Blich.(1920).V1.141), t fatte post (Moth.

40 P186. CPBothe.MQ.il.467. se ogs. U. fatte 1

slutn.) ell. posto (vAph.(1759).342. Nye-
rup.Efterretn.omFr.Ul.i 1817). 269. Blich.

(1920).V1.26) olgn. Skildtvagte, der ere
satte paa visse Poste, hvilke de ikke
maa forlade. Eolb.Ep.11.235. Skildvagter
have at præsentere for . . alle Office-

rer, (der) komme Posten ior\i\.Cit.l794.

(SøkrigsA.^liii2f). Naar Kanonen er af-

fyret, stille sig samtlige Nummere paa
soderes Poster. ExercArtil.(1804 ).l 70. (han)

tog da sin Post i Chorsdøren, hvor Kam-
pen . . blev endnu heftigere. Molb.DE.lI.
122. *En Soldat i rød Mundering |

Op
og ned paa Posten gsiaer. Aarestr.SS.V.127.
*aen Nat, | da Søren stod paa Post. Eostr.

G.117. paa Post til lietn\ng\Scheller.MarO.
overlevere en post, se overlevere 1.2. (l.br.)

m. artsbestemmelse: (ved fiskerlejet Boerne)
er et Ammunisionshus og en Post Artil-

60 leri. PNSkovgaard.B.300. m. h. t. natvægter
ell. politibetjent (gadebetjent), jærnbanemand
osv.: Her i Byen vise Nattevægterne, at de
ere paa Post ved at raabe. Eierk. VI.294.

De kan vel ikke sige mig, hvor M. har
Post i Aften ? Tandr.B.22. Sygeplejersken
stod trolig paa sin Post (o: under en opera-

XVI. Rentrykt 1*/,! 1935 75
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tion). Buchh.TJH.26. Du (d: en jærnhane-

mand, der forulykkede under rangering) faldt

paa din Post, men du gjorde din Pligt.

JernbaneT.y*1935.4.sp.4. m. videre (uegl.)

anv.: jeg (sprang) over Grøften og tog

Post inde bag et Træ, hvor Ingen kunde
see mig; og her fremtog jeg da . . det
lille fine Brev. Schack.119. Træerne, som
indtage denne Post (o: ved artens polar-

grænse)^ ere faa i Antal og af en daarlig
'Yæxt.CVaupell.S.46. J/". Uriaspost: udsat
post, se u. udsat, overf., spec. i udtr. være
paa sin post (nu sj. staa paa sin post.

Reiser.III.418. Ohlsson.S.39), være agtpaa-
givende m.h.t. mulig fare, (ubehagelig) over-

raskelse (fra en anden persons side); være
paa vagt; tage sig i agt. jeg var paa min
Post og ligesaa snu som ha.n.Winth.Nov.
115. et Effektjageri . . som, hvis (forf.)

ikke er paa sin Post imod det, vil ud-
vikle sig til fast Manér hos ham. Brandes.
III.162. Stuck.FO.94. Feilb.

\\ (jf. bet.2;

jæg.) en jægers plads under klap-, driv- og
anstandsjagt; ogs.: det omraade, han skal

beskyde.' Man tager Posto ved een eller

anden Aabning, som vender ud til Mrt-
ken.Blich.(1920).XVIL42. W. havde In-

tet skudt, han foregav, at der ikke var
kommet Noget for paa hans Post. CBernh.
NF. VI.206. Frem.V*1927.omslag.2.\\(jærnb.)
(vagt)rum ved en station, hvor bestyreren

foretager sporskiftning , signalstilling olgn.

(togføreren) snappede Taske og Lygte og
meldte sig i Fosten. JernbaneT.^^/iil934.2.
sp.3. ogs. om en ml. to jærnbanestationer
liggende signalstation med (blok)apparat,
der afsender meldinger om passerende tog;

blokpost. Sal.UII.453. Paa Strækninger,
hvor Meldingssignalet afgives af Ledvog-
ter- og Blokposter, skal Togindstillings-
signalet straks afgives videre af en Post,
naar denne har modtaget Signalet. J>iSJ5.

Sign.III.105. 1.2) ^j/". Position l.i; nu næppe
br.) ^ terrainpjinkt, hvor en troppestyrke er

anbragt (til forsvar); (besat) stilling, (de
kejserlige) afvigede, dog beholt de nogle
Poster \)es2itte. Pflug.DP.165. Leierens og
Posters unødige Overgivelse og Fortabelse.
Nørreg.Privatr. V.316. MilTeknO. fordrive
Fienden fra en Fost.VSO. jf.bet.2: jeg
kan ikke sige . . hvor Baronen staaer nu.
Generalerne forandre deres Poster dag-
lig; og alt, hvad jeg veed, er at han sidst
stoed i Fommern. Ew.(1914).IV.240.

2) en ell. flere personer, der befinder
sig paa (har faaet anvist) en post
(l(i)), i alm.: i et ell. andet sikringsøjemed;
især (^) om (afdeling af) soldat(er),
som har faaet anvist en opgave (især
sikrings-, vagttjeneste) paa en vis post
(l.i). MilConv.VI.541. De have sat Poster
udenfor Haven . . og Fader og O. gjen-
nemsøge Huset. Gylb.(1849).IX.202. Rist.

ER.23. De unge Menneskers Hilsen . . be-
svarede han med en høflig Alvor, som
om han havde hilst en Post, der gjorde

Honnør.KLars.GHF.I.llS. fremskudt post,

se fremskyde l.i. jf.: Lad vore Poster
blive skudte saa langt frem som mulig,
for at Russerne ikke skulle komme over
os. Ooldschm.I.361. post for gevær, se Ge-
vær 4.1. (jf. bet. l.i; jæg.:) Posterne (d: paa
en klapjagt) bleve atter satte ud. CBernh.
NF. VI.206. om en ved et gadekryds poste-

ret færdselsbetjent: Motorkør.40.
10 3) om hverv, virksomhed. 3.1) (nu næppe

i alm. spr.) om (midlertidigt) hverv ell. op-
gave, som paalægges en. der kommer Mag.
Tychonius. Hånd skal paatage sig den
Post (o: at agere poet). IIolb.Tyb.I.5.\\ (tid-

ligere) især (m. overgang til bet. 3.2^ i udtr.

som passe, tage vare paa sin post
olgn. Moth.P137. Her maae endelig være
hendet noget. Du maae icke have vel
forvaret din Post, saa min Daatter, maa-

20 skee, har føytet i Byen. Holb.KR.1.4. sa.

Masc.II.l. 3.2) ^j/". Gesandtskabs-, Hæders-,
Kvinde-, Lære-, Lærer-, Mandspost ofl.;

især (D) stilling ell. embede, især af højere,

mere overordnet art. (navnlig i forb. som be-
klæde, tiltræde, fratræde en post olgn.).

de første Konger (vilde nødigt) renoncere
paa deres Rett at kalde Bispe, thi (de øn-

skede ikke), at det Kongelige Huuses Fien-
der . . skulde beklæde slige vigtige Poste.

30 Holb.DH. 11.164. PAHeib.TJS.49(se u. op-
passe 2.2). En gammel Mand havde . . man-
ge Aar siddet i et kummerligt Embede .

.

uden nogensinde . . at være avanceret til

en høiere Post. Heib.Poet.X.92. Der er en
lille diplomatisk Post ledig i Amerika; tag
den. Goldschm.IIjl.III.130. Julie Parsberg
. . blev optagen iblandt Sophie Amalies
Æresdamer, en Post, hvortil Landets for-

nemste Adelige he\\ed.e.Etlar.GII.I.74. til-

40 træde sin Post (o: som huslærer).Schand.UM.
16. Posten som Finansminister, ^rawties.

IX.468. Billedskærerlavet har faaet en ny
Oldermand, idet Fabrikant W. har over-
taget Posten efter Oldermand C.PoZ."/«
1935.15.sp.3.

III. Post, en. [pcos^] IIøy8g.AG.181. gen.

-s ell. (nu næppe br.) -es (Gram.(DMag.6R.
1.377)). flt. -er. (ænyd. d. s.; ligesom ty. po-
sten (tidligere postj, fr. poste fra ital. po-

50 sta, egl. perf. part. (fem.) a/'ponere, (op)-

stille, sætte; se Position; jf. II. og IV. Post)
1) m.h.t. noget i skriftlig ell. mundtlig form

fremtrædende: afdeling; afsnit; punkt;
rubrik, l.i) enkelt del (afsnit) af en
skriftlig ell. mundtlig fremstilling, nu
kun (emb., arkais.) m. forestilling om op-
regning, spec. skriftlig opførelse i ord-
net rækkefølge. Moth.P137. ieg har den
ære at udbede mig ved Leilighed min

60 Kiære Herres meget behagelige Svar
paa efterfølgende Poster. Langebek. Breve.
50. Tag dette Papiir . . og følg Post for
Post hvad det mdiehol^er.Biehl.iSkuesp.IV.
373). PalM.V1.302. Dette er for os at

betænke udi trende Poster. JPJac.1.42. de
i Testamentets Poster 1 og 2 nævnte Le-
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gater. JurFormularhog.^140. \\ apec. om an-

ke-, klagepost. Hospitalslemmerne (indgav)

en Besværing til Kongen i 12 Poster.^CL
Heiberg. Kingo.(1852).153. Aakj.SP.43. jf.
bet 2: Og gielder samme Kald og Varsel
i sex Uger i de poster Varsel er givet for.

DL.1—4—5. CpBothe.JN.18, \,2)(i8ærr)
om hvad der indføres for sig (under eet) i

en (kolonne-, rubrikmæssig ordnet) forteg-

nelse; især: (varemængde olgn. til) et vist

samlet beløb i et regnskab, en (aars)opgørelse,

en forretnings hovedbog olgn.; indførsel;
regnskabspost. Holb.Jean.III.4. Handels
O.(1807).115. Posten „Læge og Medicin"
bør ansættes i Budgettet saa rundelig som
muhgt.VortHj.IIl2.35. indføre en Post i

Hovedbogen. Luiv. HageM121. \\ X om sam-
let varemængde, der omsættes, ved Køb af

hele Posten gives 5 Vo Rabat. Ludv. En
Post Aktier i Fjordby Bsmk.AndNx.MJ.
11.121. jf.: Der blev (paa børsen) købt
store Obligationsposter i Gaar.PoZ.^Vi
1935.2.sp.3.

II
(jf.bet.2) m. prægnant bet.,

(dagl.) i udtr. det er (dog) enip ost olgn.,

egl. om et beløb af (meget) betydelig størrelse,

ogs. om et (meget) betydeligt antal, et stort

(højt) tal olgn. 72 (o: en alder af 72 aar)^

ja det er dog en Post. Nathans.HD.I1.122.
Her i Haven aad (graaspurvene) sidste Aar
for 2800 Kr. Kirsebær, det er dog en Post.

KnudPouls.B.112. Der er (i Frankrig) 8000
flere Kvinder end Mænd, saa det er da
en Postl Thuborg.Fi.69.

2) (nu næppe br.) om (væsentlig) om-
stændighed ell. (særligt) forhold (ved en
sag); anliggende; sag. (ofte i forb. som
en vigtig, vanskelig post olgn.). *Naturen
har begavet dig (o: en hund)

\
Med mange

skiønne Poster (o: naturens gaver).JFriis.
127. Kundskab om Fiendens Tilstand er

den fornemste Post for en Krigshær. JToZ&.

UI.IL2. Frieri og Giftermaal er en af de
allervigtigste Poster i YeTden.LTid.1731.
306. PAHeib.Sk.iy.116. Tre Poster bi-

drog især til at forkorte (opholdet). For
det første opstod snart en . . Spænding
mellem Grevinden og min Kone (osv.).

Blich.(1920).XIII.214. jf. bet. 1.2 slutn.:

„hun har Melk nok i Brysterne." — „Det
er ikke en liden Post det." Holb.Bars.II.4.

Ach HenrichI det er en stoor Post, at hun
elsker mig.sa.KR.I.l. Spectator.281. || i forb.

m. præp. i: sag; henseende; punkt, jeg
(har) intet at klage udi dend Post. Holb.
Bars.lII.6. Jeg kiender . . dem, som i

alle Poster kan paastaae Navn af ulaste-

lige, undtagen i denne ene. Ew.(1914).II.
59. Hrz.VII.82.

IV. Post, en. [pcDsrZ] gen. -s ell. (nu næp-
pe br.) -es (MR.1795.740). flt. (i rigsspr. nu
CP ell. fagl.) -er ell. (nu næppe i rigsspr.) -e

(Holb.EpJI.260. JacBircherod.R.54. LTid.
1740.778. jf.Feilb.samt Ageiposte. Baden.
JurO.11.68). (ænyd. d. s.; ligesom ty. eng.

post, fr. poste fra ital. posta, mlat. pos(i)ta,

poststation (hvor skifteheste forefandtes), egl.

perf. part. (fem.) af lat. ponere, (op)stille,

sætte, anbringe (og egl. sa. ord som Hl.Post^;

jf. Position, n. Post)

1) m. stedlig bet. l.l) (uden skarp adskil-

lelse fra bet. 2) sted, hvor breve olgn. ind-

leveres ell. afhentes; poststation; posthus;
postkontor; især (nu 1. br.) i forb. (bringe
et brev) paa posten. Jeg er .. reist her-
til . . for at høre paa Posten, om ingen

10 Breve vare addresseerte hid til mig. Bag-
ges.L.II.28. VSO. jeg (forsegler) dette Brev,
inden vi gaae i Land for strax at kunne
expedere det paa Posten. Cit.l824.(Tilsk.

1934.11.209). efter The løb Ida over paa
Posten med et Pengebrev til Hr. Karl von
Eichbaum.^aw^.L.^00. Naa, her har du
et Brev; bring det ned paa Posten inden
Aften, og lad det 3inbefsile.SvLa.Iris.127.

Tandr.Kl.46. 1.2) f afstand mellem to

20 (post)stationer; (omtr.) en mil. Reiser.

1.158. i hele Frankrig regnes efter Po-
ster; en Post har to Miil {hieues). JAdeler.
Bemærkniiiger ved en Reise.(1803).201.

2) (jf. Brev-, Due-, Flyve-, Luftpost oft.)

om (institution til) organiseret be-
sørgelse (befordring) af breve, pen-
ge, pakker, aviser olgn. samt (især tid-

ligere) rejsende, v. hj. af særlige budbrin-
gere (især personer) ell. befordringsmidler.

30 2.1) i al olm. den store Nytte og Herlig-
hed, som Posters Stiftelse haver tilveye
hra.gt.Holb.Ep.II.259. her i (Sverige) er
ingen Poste SLn\2Lgte.JacBircherod.R.54. Po-
ster og Postvæsen. OpfB.^1.265. Posten er
Kulturens Tjener og Befordrer.JacJ.nd.Sr.
IL127. jf. bet. 3.2: Et Par Dage efter bragte
Posten ham et Brev. Goldschm.I.270. 2.2)

(jf. bet. 2.i; m. overgang til bet. S) i særlige

præp.-forb. \\ m. præp. med, især i forb.

40med posten (f posterne. Gram.Breve.2),
nu næsten kun i udtr. som sende (noget),

komme med posten olgn. der skal skrives
4 a 6 Bryllups-Breve, som skal skikkes
nogle gode Venner med Posten. Holb.Stu.
It.l. skal vi fare med Posten, eller skal

vi selv leie Vogn herfra.? Prahl.AH. 1.32.

(brevet) kom i Gaar med Posten fra Meis-
sen. Skuesp.XLllO. Tolv med Posten (o:

tolv rejsende, ankommende). HCAnd.(1919).
50 1V.125. *Latter, saa sund som ved Hol-

bergs Vid,
I

Kan ikke med Posten for-

skrives. Wi;s«.i>.L65. JVJens.NH.145. med
omgaaende post, se omgaaende 2. jf.: Her-
tug Christian kunde ikke tvinge sig saa-

længe, indtil Keyserens Forsonings- Bref
ved Posterne kunde hannem tilkomme.
Slange. ChrlV. 534.

\\ f paa post, {ænyd.
d. s., fy. auf der post, fr. en poste; .;/. ænyd.
postvis i sa. bet.) egl.: med (ekstra-, hurtig-)

60 post; i største hast; (meget) hurtigt, naar
han er sulten, saa synes han forslugen,
fordi det gaaer lidt vel paa Post. Biehl.

DQ.IV.266.
II (sende) per post, (især post.,

X) med posten. Ludv. jf. bet. 2.4: pr. om-
gaaende post, se omgaaende 2. 2.3) (m.

overgang til bet. S) i særlige forb. m. verbum,

75*
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I

især i udtr. for (postjheforåringens art; jf.

gaa 4.1 samt Postgang: Brev kom der ikke,

der gik jo heller ingen Fost ECAnd.VI.

287. II
gaa, køre, ride post (f posten.

Moth.F136) olgn.j (jf. Postkører ofi.; nu
især gldgs., dial. (og følt som hørende til bet.

3.2^^ befordre breve olgn. gaaende osv. lære
Duer at bære Breve, ligesom de flyve
Post i de Østlige Lande fra een Stad til

en SLnåen.Eilsch.Font.168. Høysg.S.éé. Feilb.

1.522. løbe post, se II. løbe 17.2. spec. som
navn paa pantelegsdom: gaa post (i rigs-

spr.: postbud). Krist.BRL.218.487. Feilb.

11.865.
II (jf. bet. 3.2^ m. (attrib.) præs. part.,

i forb.som den agende, farende, fly-
vende, gaaende (Moth.F136. Bornh
HaandvEr.148. jf. Fod-, Gangpost^, kø-
rende, ridende post, se age (2.i. jf.II.

Postmester), fare (II.1.1), flyve (l.i), køre
(II.9), ride (jf. Postkontor;. 2.4) (jf. Post-
gang 2; m. overgang til bet. 3.1 og 4.1j om
den enkelte (tidsbestemte) besørgelse af
breve olgn., deres ankomst ell. afgang,
i udtr. som (med) første, næste, sidste
ost olgn. JJuel.4. Med den sidste Post
ik vi ingen Brev fra den gamle Paltz-
GTeYe.Eolb.Fants.II.8. med næste Post
skal leg see at faae Leilighed til at be-
svare hans seneste (o: brev).Langebek.Breve.
176. VSO. MO. „Herrer fra Forretningen«
skød ud og ind i Vrimlen for at bringe
Breve til den (o: dagens) sidste Fost. Bang.
S.2. (nu næppe br.) anv. uden præp., som
tidsbestemmelse : spring hen efter de Fran-
ske Aviser; jeg vil see . . om de Tiden-
der confirmeres, vi havde forige Post
om Sicilien. ^0^6. F^s.J. 4. jf. bet. 2.2: pr.
omgaaende post, se omgaaende 2.

3) om de personer ell. befordringsmid-
ler, der besørger selve transporten af
breve osv. fra et sted til et andet. 3.1) (jf.
Kuglepost ofl.; nu næsten kun i udtr., der
ogs. kan opfattes som hørende til bet. 3.2 ell. é)
om et til transport af breve osv. indrettet be-

fordringsmiddel (vogn, (damp)skib osv).
*Kom, Geistl . . |

Bring rimed' Ord og
Klygter hid | . . før Posten ga.sier. Reenb.
1.246. *I Aftes kom den jyske Post

|
Med

nyt fra Nørre-Snede (o: om den danske sejr

over kurhesserne i 1849). Grundtv.PS. VII.
175. „Trateratral" der kom Posten . . Po-
sten holdt for Byens Port med . . de tolv
Reisende. ECAnd.(1919).IV.125. »tilfods
over Mark og Sti

|
vi vandre,

| og Po-
sten overlade vi

| til Andre. Rich. 1.143.
som navn paa børnelege ; posten gaar (mel-
lem Ringsted og Roskilde) ofi. EjLegeb.
54.55.60. 3.2) (nu dagl., dial.) om person,
der udbringer breve osv.; postbud; nu især:
landpost(bud). *vi høre Posten blæse.
Brors.323. *Min Fader hånd var Post, og
maatte vidt omv2inkQ.ReynikeFosz.(1747).
197. MO. Posten til Hegnede fik . . Ta-
sken til Egnede og kjørte med den.Tops.II.
471. (saa) toner Posten frem med Taske
og Stok oppe paa Vejen. CEw.D V.152. Erl

Krist. BT. 76. Feilb. OrdbS. (Sjæll. , Fyn),
i forb. m. propr. : *Niels Post. Rørd. GD
136. overf.: »Nordenvinden . .

| Den ra
ske Luftens Post. Eolb.Metam.32. Drachm
RR.16.

II
Det var vel (o: hurtigt) reist .

du buurde at være gaaende Post. Z^om
Grønneg. III. 205. se videre u. bet. 2.3. den
haltende ell. hinkende post ('kom-
mer bagefter, ogs. m. tilføjelsen: og si-

lo ger sanden.VSO.), (jf. ty. der hinkende
bote; nu næppe br.) som udtr. for, at man
ikke skal glæde sig for tidligt, at daarlige
tidender kan ventes (efter andre alt for gode).

Moth.E43.P137. See saa kom den hin-
kende Post. Du skal døe.Eersl.Fræd.47.
VSO.IL508.592.V.F149. krybende post,
se krybe 2.3.

||
gaa, køre, ride post

olgn., se bet. 2.3.

4) om hvad der befordres (med posten).

20 4.1) (jf. bet. 2.4 og Postgang 2 slutn. samt
flyvende post (u. flyve l.ij, Hundepost ofl.)

om breve osv., der befordres med posten (post-
sager ), især: som paa een gang (paa et

vist tidspunkt, især tidligere: paa en bestemt

(post)dag; jf. Aften-, Fredags-, Morgen-
post osv.) modtages ell. afsendes ell. ekspede-

res, (hos) den Hollandske Ambassadeur
(var) Stuen . . besat med Scribentere, som
besørgede neste Dags Post. Elevenf.RJ.

30 103. Først Klokken 2 om Natten fik jeg
min vidtløftige Post expederet, og gik i

Seng. Bagges.DV.X.229. *her vi finder
|

Posten, kommen nys fra By,
|
Brev fra

Venner og Veninder,
|
Pakker og Aviser

nye.Winth.V.156. der ligger tre Posters
Breve uaabnede. Bogan.II.75. Her er Jæ-
germesterens Post — den fik jeg før med
af en Feiltagelse. Baud. Sne. 14. en Dag
rustede en halv Snes dristige Mænd sig

40 til at gaa med Isbaad til Sverig efter

Post. AndNx.FE.II.225. 4.2) (nu i alm.
spr. næsten kun i ssg. Jobspost) m. videre

anv.: budskab; efterretning. *Ach en
bedrøved Post, som aldrig havde Lige I

|

Ach haarde Tidende 1 vor Dronning er
alt dødl Ruge.FT.349. OrdbS.(Lolland).

5) {efter eng. post; jf. Postpapir) som be-

tegnelse for papirsort, især brevpapir
af et bestemt format; T i ssgr. som Kor-

so rektur-. Kvart-, Oktavpost.
6) (overf brug af bet. 2 ell. 3 (til dels 4:),

jf. Post-rytter, -tidende) i (ældre) navne
paa aviser olgn., fx. Kjøbenhavnsposten
(1827-59) (jf.: *De kjøbenhavnske Post-
Poeters

I
Æsthetisk „brave" Svinerie (o:

om Eauch, F. Ejort og Wilster, der offent-

liggjorde deres indlæg i polemikken med Eei-
berg i „Kjøbenhavnsposten"). Erz.D.III.29),
Dybbøl-Posten (1868ff.), Jydske Post (1884

60 -85), jf. Kjøbenhavns flyvende Post u. fly-

ve 1.1 samt u. Aften-, Middags-, Morgen-
post.

V. Post, en. [p(nsd] flt. -er (Drejer.Bot

Term.267). (no. dial. post, mnt. hty. po(r)st;

sideform til Pors; jf. Borst) 2( 1) (nu dial.)

d. s. s. Pors 1. J Tusch. 149. VareL.(1807).
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11.337. jf. Feilh.fu. pors^ samt Posteris
(o: porseris). OrdbS.fSjælL). 2) (jf. Mose-
post^ vild rosmarin, Ledum palustre L.
Moth.PlSr. JTusch.123. Kjærhøll.FB.248.
Warm.Frøpl.352.
I*08t-, i ssgr. især af IV. Post (2); saa-

ledes (foruden de ndf. anførte) i ssgr. (især

post.) som Post- abonnement (paa aviser

olgn.), -abonnent, -automobil, -banegaard,
-bestyrelse, -bestyrer, -bestemmelse(r), -bil,

-chauffør, -chef, -cykel, -dagvogn, -efter-

krav, -elev, -embedsmand, -etat, -fartøj, -fly-

vemaskine (jf.-flyver), -forbund, -forening,
-forordning, -forvaltning, -funktionær,
-færge, -førende (skib, tog), -gebyr, -hi-

storie, -historiker, -historisk, -indleverings-
sted, -indtægt, -kongres, -konvention, -kør-
sel, -lov(givning), -medhjælper, -monopol,
-mundering, -museum, -myndighed, -om-
deling, -personale, -porto, -pose (jf. -sækj,
-reform, -regale, -reglement, -rejse, -rej-

sende, -rute, -rutebil, -segl, -sending, -slæ-
de, -strejke, -styrelse, -takst, -tjeneste,
-tjenestemand, -transport, -udveksling,
-uniform || ssgr. m. I. Post (2) (jf. Pumpe-
i ssgr.) har som første led Post- ell. (nu
alm.; til dels m. tilknytning til I. postej
Poste-, se M. Poste-stang, -træ, -tud, -vand
samt Post-mager, I.-mester, -værk. -adreN-
se, en. (post.) angivelse paa postforsendelse

af adressatens bopæl, herunder det posthus,

i hvis distrikt adressaten bor. TelefB.1935.
sp.2500. jf.: Alphabetisk Postadressebog.
AAnthon.(bogtitel.l830). Kongeriget Dan-
marks officielle Post- og Telegraf-Adres-
sebog. (bogtitel.l930ff.).

postal, a^j.[p(r)'sda'Z] (nu Z. 6r. postalskj.

(/«/. postalisch; /Va /?\ postal; CP ell. post.)

adj. til IV. Post (2): som hører til, vedrører
osv. postvæsenet; post-. Meyer.^ (postme-
sterfrøkenen tænkte) paa, om hun skulde
have glemt at lukke Posttasken til Heg-
nede eller til Egnede eller begaaet en
lignende postalsk Forsømmelse. Tops. II.
414. Fedders.S.II.163. en Tilbagegang i

postal Henseende. FrOls.Postv.lI.60. Tilsk.

1929.1.326
Postament, et ell. (sj.) en (LTid.1720.

Nr. 32. 7. EPont. Men. III. 544 ). [pwsda-
'mæn'r?] (nu næppe br. Postement. Moth.P
137. LTid.l720.Nr.32.7. PAHeib.Sk.I.217.
MR.1831.65). flt. -er. {ty. d.s.; nylat. dan-
nelse til postere; nu kun fagl.) fodstykke
(1.3), især under billedstøtte ell. søjle; sok-
kel, midt paa Pladsen paa et hvidt Po-
stament er Keyser M. Aurelius Antoninus
at see paa en Hest. Pflug.DP.195. Poste-
menter til at sætte (geodætiske) Instrumen-
ter paa. MR.1831.65. Postamenter til Ha-
vefigurer. GyrLemche.S.II.69. overf. (jf.
Fodstykke 1.3 slutn.): naar Individet ikke
. . tør staae . . frit og freidigt paa den
selvbevidste Handlings Postament. Kierk.
VIII.64.

|j tidligere ogs. om billedstøtte,
statue, der . . skal udhugges hans Po-
stement i MsLTmoT. LTid.1754.36. JBaden.

FrO. jeg (o: fandens oldemoder) udbeder
mig hende (o: pigen, som traadte paa brø-

det og sank i mosen) . . hun kan blive et

passende Postament i mit Barnebarnsbarns
Forgemak. HCAnd.(1919).III. 369. i sam-
menligning (jf. Billedstøttej; Anti-Specta-
tor.l9. staae som et Postement. JBaden.
FrO. Postament-llstCe), en. (snedk.)
profilliste, anv. under en gesims, som bryst-

10 liste olgn. Gnudtzm.Husb.243. FagOSn'edk.
Post-amt, et. {ænyd. d. s.; jf. Amt 2;

foræld.) embedskollegium, der var postvæsenets
øverste ledelse; postdircktion. LTid.1741.85.
FrOls.Postv.Ill.300.IV.56.Genera\Fost-
amtet i Kbhvn . . er et kongeligt Colle-
gium der nu (o: efter 1809) benævnes
Generalpostdirection. Baden.JurO. jf. SaW
XIX.474. det Kongelige Danske Over-
postamt i Hamborg. Post- Convention.''/4

20 1868.art.2. -anvisning;, en. (jf. Anvis-
ning 4; post.) i Danmark fra 1851 : en anvis-
ning, hvorved et af afsenderen (til et posthus
ell. landpostbud) indbetalt beløb udbetales adres-
saten gennem postvæsenet. Lovsaml.1851.79.
en Postanvisning paa 30 Rigsdaler. Schand.
TF.I1.32.jf. Postanvisningstele gram
(nu: telegrampostanvisning). DSB.OrdreK.
127. -assistent, en. (jf. Assistent 2).

LovL.VII.602. -attest, en. (nu næppe br.)

30 postkvittering. VSO. -baad, en. (jf. -far-

tøj, -jagt, -skib, -smakke; post., J^j et

(spec: postvæsenet tilhørende) fartøj, der
m.edfører post (for staten). FrOls.Postv.
11.171.III.39. Scheller.MarO. -bedrage-
ri, et. (jur.) bedrageri, der bestaar i, at en
person paa svigagtig maade tilvender sig

noget, der forsendes med posten og er hans
varetægt undergivet. Goos.III.382. -befor-
dring;, en. 1) (jf. -besørge; CP, fagl.) be-

40 fordring (l.i) af postsager (og passagerer).
Resol.'y6l815. Goos. 1.674. 2) © konkr.:

befordring (1.2) i postvæsenets tjeneste (især
postvogn ). Drachm. UB. 186. Hage.^985.
-besorge, v. vbs. -else. (jf. -befordring 1,

-forsende; CP, post.) ompostvæsenet: besørge

postsager(s forsendelse). Forsendelserne (der
ekspederes ufrankeret) skal . . være paaskre-
vet . . Ordene: „Postbesørges ufrankeret".
SaUXXVI.880. som vbs.: Postbesørgelsen

50 til . . Hegnede (blev) fuldstændig afbrudt
den Dag. Tops. 11.471. Hage." 988. -be-
tjent, en. (nu 1. br.) en ved postvæsenet
ansat person; postfunktionær. Moth.P136.
Tops.1.74. Anordn.Nr.l5PVBl902.§3e. -be-
vis, et. (post.) blanket, hvorpaa postkvitte-

ring udstedes. IIage."98o. -bog, en. (1. br.)

en ptaa et postkontor ført bog over visse

ankomne postsager. Ing.LB.1.63.
||

post-

kvitteringsbog. Hylling.HJ.518. -boks, en.
60 (post.) en med nummer mærket boks (paa

et posthus), hvortil en korresponderende faar
udleveret nøgle, og hvori hans post hen-
lægges. Lassen.AO.^41. -brev, et. {ænyd.
d. s.; nu sj.) brev, der sendes med posten.

det er . . Pedanterie, at udføre vitløftige

Dissertationer udi Post-Breve, som beta-
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les efter Vægten. Holh.Ep.1.63. Ærehoe.162.
Cit.l772.(FrOl8.Postv.lI.266). -brevkas-
se, en. ('j/. -kasse; emh.) d. s. s. Brevkas-
se 1.1. Anordn.Nr.l?9y9l888.II.§9. (de før-

ste) Postbrevkasser . . ophængtes i Kbhvn
1851. SaUXIX.476. -brwt, et. CJ/". -kort

1.1, -tavle; foræld.) tavle (bræt), der udhæng-
tes paa posthuset med oplysning om poster-

nes ankomst og om ankomne hreve. VSO.
MO. -bud, et. flt. d. s. (Holb.Ep.II.260)
ell -de (Slange.Chrl V.857. Kielsen.A.3) ell.

(nu næsten kun) -e. {ænyd. d. s.; jf. -drager)

1) tidligere om (især ridende) hud, der bragte

breve (post) fra by til by (land til land);

efter c. 1750 (jf. Brev-bærer 1, -drager 1)
om person, der (i postvæsenets tjeneste) om-
bærer de med posten ankomne breve olgn.;

nu især (mods. Landpost(bud), IV. Post 8.2)

om brevombærer i en by. en af (den polske

konges) Bref-Dragere var bleven optaget
af Hertug Karls Folk paa Danske Grund .

.

samme optagne Post-Bud (osv.). Slange.

ChrIV.143. Klevenf.RJ.118. samtlige Post-
bude (skal) personligen . . ombære Bre-
vene. Pl.*/il800. Hver Postdag gjennem-
søgte Otto forgjæves Postbudets Læder-
taske, men fandt intet Brev. HCAnd.II.
316. Der var intet Brev til mig . . O,
mit Hjerte kommer altid til at banke, naar
jeg seer et af disse velsignede røde Post-
bude. Hostr.DT.5. FrOls.Det kbh.Fostvæsen.
(1912).12. II gaa postbud, navn paa en
sangleg (Feilb.II.865) ell. (især) en pante-
legsdom (jf. IV. Post 2.z). OrdbS.(Sjæll.).

Il
hertil ssgr. som Postbud-formand, -kappe

ofl. ell. Postbude-forening (Krak.1925.L203).
2) (jf. Brev-bærer 2, -drager 2; nu næppe
br.) nyhedskræmmer ; sladdertaske. Han er
Byens Postbud. 7S0. jf.: Den Eneste, der
kom i deres Hus, var en ganske ung Bil-

ledhugger . . Han var paa en Maade Post-
bud imellem dem ogVerden, bragte dem alt

J^yt.Goldschm. V11.119. 3) (især kbh.) lille rød
mide, spec.jordmide,Trombidium. -bnrean,
et. postkontor; spec. om rum i tog (ell. skib),

hvo7' posten transporteres, sorteres og ekspede-
res (ogs. i forb. kørende postbureau, se u.

II.køre9;. DSB.OrdreM.127.207. -chaise,
en. (foræld.). LTid.l754.389. Skuesp.X.17.
-dag:, 6n. {ænyd. d. s. ; især foræld.) dag,
paa hvilken post afgaar fra ell. ankommer
til et sted, især en by (som ikke har daglig
postforbindelse), slige Stundesløse og ar-
beidsomme Folk som Herren, maae være
giordt i en Skriver-stue eller fødde paa
en Postdag (0: en travl dag).Holb.Stu.I.2.
leg (besøgte byens) Coffe-Huus om Post-
dagene for at læse Aviserne. Æreboe.163.
Heib.Poet.X.207. ECAnd.II.316(se u. -bud
1). Moth lod ikke vente paa Svar, men
skrev allerede næste Postdag til Kingo.
ACLHeiberg.Kingo.(1852).158. Anordn.Nr.
179y»1888.IL§17. \\ nu især (jf. -gang 2,

-ombæring^ i udtr. (komme) en post-
dag for tidlig (Mau.II.428) ell. (især)
for sent ell. silde, et vigtigt Kjøbmands-

brev, der kom en Postdag for silde. Jw^r.

LB.I.91.
jf.:

Du faar dette Brev fem Post-
dage forsilde. Bang.L.4. nu alm. m. videre

anv.: ikke paa det rette tidspunkt; for tid-

ligt ell. for sent. Cit.l891.(NkS8''591). Ven-
delboerne (har) været et kongetro Folk,
der nødig skiftede Standpunkt eller Sin-
delag og derved ofte er kommen en Post-
dag for sent, som det hedder, og har

10 maattet undgælde med Liv og Goås.Danm
EVC.615. -da£;lig:, adj. {efter ty. post-
taglich; nu næppe br.) som adj. til -dag:
som hører til, indtræffer paa en ell. (især)

hver postdag, den Norske og Svenske Po-
stes postdaglige Ankomst-Tid fra Helsing-
borg til UeMngøer. MR.1795.740. H som
adv. næsten postdaglig indeholder (avi-

sen) een eller anden nyttig Varsko. Politie-

vennen.1798/99.712. Leth.(1800).216. post-
20 åagMgen. Cirk.^y4l776. -damper, en

(Scheller.MarO. SydfynskeS.38), -damp-
skib, et (jf. -baad, -skib;. Tops.1.332.
II.3. Vi stod paa Dækket af det kgl. dan-
ske Postdampskib. Drachm.EO.363. -di-
rektion, en. spec. (tidligere; efter 1809),
officielt i ssg. Generalpostdirektion,
betegnelse for det kollegium, der var det dan-
ske postvæsens øverste ledelse (se -amt^. YSO.
MO. SaUXlX.474. -direktør, en. øver-

30 ste leder af et lands postvæsen; (for Dan-
marks vedk.) nu: generaldirektør; tidligere

ogs. om et medlem af postdirektionen. Moth.
P136. Reskr. V2I8O9. FrOls. Postv. II. 14.

-distrikt, et. (jf. -kredsj spec. (post.) om
distrikt med fælles (hoved)postkontor. Cit.

1809. (FrOls.PostvJII.142). Postdistrikter
i Kbhvn. Krak.1925.II.38. -drager, en.

(foræld.) postbud (1), Etlar.Bjørneæt.(1898).
128. -dragon, en. (jf. -rytter; foræld.)

40 dragon anvendt som postbud for militære myn-
digheder. PNSkovgaard.B.157. -dren8:,'en.
(foræld.) dreng, der brugtes sompostbud. Moth.
PI 36. VSO. Ing.LB.1.33. -dne, en. (nu
næppe br.) brevdue. Ra/f.(1784).344. Phys
Bibl.I.123.

I. poste, V. ['pcosdo] -ede. {af I. Post 2;
især dagl.) faa vand til at løbe ud af en
post (ved bevægelser med (poste)stangen og
stemplet); ogs. om tilsvarende virksomhed

50 m. h. t. en trykpumpe; pumpe; især i forb.

poste vand (op). Levin. Schand.BS.316.
Fra Hotellets Gaard . . kom der af og til

nogle bestemte Lyde: de postede Vand i

Spande. KLars.Ci.l06. (man bør) anskaffe
en trykpumpe, så at vandet kan postes
op. DetnyAarh.l906.434.sp.l. || m. obj., der

betegner beholderen, i forb. poste ^en spand
osv.) fuld. Goldschm.1.7. e. alm. || overf.

*Elefant med Taalmod poster
|
Vand og

60 Slam op paa sin Ryg.JVJens.Aa.22. At-
ter var der . . udenlandsfra blevet postet
nye Penge ind i Landet. SchovelinJand-
mand8bankenl871-1921.(1921).400. (jf. IL

Eoste; med ordspil: *(visdomsord)
\
Man

ver Dag nu med Undren læser,
|
Naar

muddret op af deres Hjem,
| Ureenlig-
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heds pontinske Sumpe, | De siden friske
postes frem

|
I Liunges kjøbenhavnske

Pumpe (d: den af A. P. Liunge udgivne
avis „ Kjøhenhavnsposten"). Hrz. GB.Sé.

II. poste, V. ['pmsda] -ede. {nydann. ef-
ter eng. post, af IV. Post; jf. post-kasse
(II), -lægge; 1. Ir.) lægge (et brev) i post-
kasse; afsende med posten. Akad.For-
eningsblad.1905.13. PoU^kil927.2.sp.2. Hvad
Dag postede du Brevet? B.T.^V8l929.Sønd.

6.8P.2.
Poste-, i ssgr. af I. Post (2), se u. Post-

i ssgr.

Postej, en. [poD'sdai* (især i ssgr. som
Hønse-, Leverpostej^ ell. 'pcDjSdai'; ogs.

po'sdai'] (tidligere ogs. Poste(e)g. JBaden.
Fr0.1I. t Posteje. vAph.(1764j. f Pastei
('Pastel. Moth.P42J. f Pastet(e). Holb.MTkr.
98. JSneed.lI.31. OeconH.(1784).L218. JBa-
den.FrO.lI). fit. -er ell. (nu næppe br.) -e

(Vostege.PhysBiblXYIII.349). {ænyd. pa-,

posteg(e), -stele; gennem ww^. pastei(d)e,
hty. pastete fra mlai. pastata (jf. fr. patée^,

af lat. pasta, dejg (se Pasta^; jf. Pastiche;
kog.) (fars af) kød, vildt, nu sjældnere

fisk, med stuvning, krydderier olgn., bagt
i en form af butterdejg; ogs. (som kold
postej^: fin fars med trøfler, krydderier
olgn., bagt i en form (jf. Gaase(lever)-,
Leverpostej^. Rogeb.(1710).52. Jegskløtter
aldrig om Laurbær, uden jeg seer dem
paa en Postey eller Tærte. IIolb.Ul.IL7.
(han) lader sig bestille et par Posteier
hos den Franske Kok. CPRothe. JN. 318.
VSO. *Fru Dreyer,

|
Der selv nu bar om-

kring de smaae Fosteier. PalM.AdamH.1.
111. Mangor.Kogeb.^^(1900).69. Du fik vel
Laurbærblade paa Macaroni-Pasteten.
Ing.LB.II.130. || hertil ssgr. som Postej-
bager (LTid.1727.377. TroelsL.^V. 74.120.
Pastet-: Hallager.70), -hræt (nu næppe br.,

om et lille rundt bræt, hvormed man udskar
butterdejgen til postejer. Posteje-: vAph.
(1759)), -dej(g), -form (form af blik, ler

olgn., hvori postejen bages, serveres. Huusm.
(1793).145. VSO. JkfO.;, -fyld(ing), -laag

(lag af butterdejg, som dækker en postej.

VSO. MO. Posteje-: vAph.(1759)), -ma-
ger (nu næppe br.; Pastet-: Holb.Kh.459),
-ovn, -pande ofl.

Post-ekspedient, en. (jf. I. Ekspe-
dient samt -ekspeditør; i Danmark nu ikke

som officiel betegnelse) postembedsmand, der
(navnlig) er beskæftiget med ekspeditionen

af publikum paa posthusene; tidligere spec.

om en grad, der rangerede under postmestre
og postkontrollører. Holst.R. LovNr.99^^k
1902. §2. Rønberg. GK. 114. -elispedi-
tion, en. spec. (jf. Ekspedition 4; post.)

om posthus, der er underlagt et postkontor
(især knyttet til en jærnbanestation og ledet

af vedk. stationsforstander). CMøll.PF.8.
FrOls.Po8tv.IL264.lll.248.429. Hage.*984.
-ekspeditør, en. (jf. -ekspedient; post.)

leder af en postekspedition. PU^/il809.§4.
Lov'yil852.§2. FrOl8.Postv.II.208.11L248.

-ekspres(se), en. (foræld.) bud til be-

sørgelse af postsager. Prom.^hl798. FrOls.
Postv.111.38.63.

Postet in, et. se Porcelæn.
PoHtenient, et. se Postament.
postere, v. [po'sde-'ra; o^«. po-] -ede

ell. (nu sj.) -te (LTid.1725.606. FrSneed.L
100. Blich.(1920).V111.145). vbs. -ing (s. d.).

{ænyd. d. s.; fra ty. postieren, fr. poster,

10 ital. postare (postarsi); af II. (og III.) Post;

jf. Postament) 1) (op)stille paa en post
(II.l). 1.1) (især C), fagl. ell. spøg.) svarende
til II. Post 1.1 : (op) stille (især: en per-

son) til en vis (tjenstlig) virksomhed,
spec. vagt- ell. kontroltjeneste, (en) Ca-
non . . er posteret paa en Bastion ud til

Søen og staaer her til Skildt for Fæst-
ningen. Klevenf.RJ.160. jeg (har) mine fire

Soldater posterede nede i Haven. Olufs.

20 GD.83. paa den anden Side Graven . .

stod den gamle Foged posteret med sin

Lygte. Etlar.GH.11.161. Éaud.ES.194(8e II.

Glime 2). de ved Landgangen posterede
Politibetjente. JffowoS.yX'.e^. || refl. Eolb.
Tyb.V.8. Lader os nu postere os ved Dø-
ren, og gribe ham strax, naar han koiR-
mer. Hrz.Vll.328. nu kjørte Sprøiten over
Gaarden og posterede sig mellem Brønd
og Staldlænge. Gjel.M.495. 1.2) (^,nu 1. br.)

30 svarende til II. Post I.2: (op)stille, an-
bringe (en troppestyrke) paa en (besat,
befæstet) plads (post), spec. til dennes
forsvar. (Tilly) stod vel posteret og be-
skantzet ved Wisseloch. Slange.ChrlV.529.
smst.556. FrSneed.L.100. || refl. De Keyser-
lige . . havde posteret dem udi det Man-
tuanske. Holb.lntr.1.455. Adr.Vil762.sp.5.

2) (jf. ompostere; især Y) svarende til III.

Post 1.2: indføre (en post) i et regnskab;
40 notere (2.2). RegnebKøbm.III.123.

poste restante [p(nsd(8)re'sdaixd(9),

-rB- ell. m. fr. udtaW] {fra fr. poste restante,

egi. : forblivende (paa) postkontor, af rester,

forblive; post.) betegnelse (paa postforsendel-

ser, ogs. telegrammer), der angiver, at ved-

kommende forsendelse ikke maa udbringes til

adressaten, men skal henligge til afhent-
ning paa posthuset. JBaden.FrO.II. (iBrun-
nen) bliver jeg hele næste Uge og venter

50 Brevet poste rest2Lnte.HCAnd!Breve.lL674.
Anordn.Nr.l79y9l888.IL§l. ERode.JP.9.

||

hertil poste restante -Brev (Bek.^^/il868),
-Forsendelse, -Kontor ofl.

Postering, en. flt. -er. vbs. til postere.

1) (tidligere især ^^ nu GJJ til postere 1.

en Generals Inddeeling og Postering af

den ham anbetroede Krigshær. Biehl.DQ.
11.248. Skytsets Postering paa Fælleden.
MR.1828.232.

\\ (jf. Ispostering u. I. Ispost;

60 især tidligere ogs. konkr. : posteret person ell.

mandskab; post (er); forpost. Jeg (ud-
sendte) een af mine folck . . for der ved
en Rysszisk posteering sandhed om alting

at erisire.JJuel.404. j/. postere I.2: Et An-
tal større til Forsvar anviste Poster kal-

des Postering eller ogsaa Gordon. MilConv.
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VI.S42. (jeg) kom atter igiennem eendeel

Pæst Posteeringer, hvor af een om
Natten ville have skudt mig need. Ære&oe.
313. 2) T til postere 2: notering (2.2); ogs.

konkr.: indførsel (3). S&B. Hage*1133.
Poste-stang;, en. (nu især gldgs., dial.)

pumpestang. CMøll.PF.57. Saaby.'' Post-:
OrdbS.(Lolland), -træ, et. (fagl. ell. dial.)

om (træ, der bruges (udbores) til) træpumper;
pumpetræ. VSO. et Sted tager de Gran-
risene af Roserne, et andet Sted bliver

Halmkavaien trukket af Postetræet. Baud.
GK.215. Suenson.B.IL113. OrdbS.(Fyn).
Post-: VSO. OrdbS.(Sjæll.,Fyn). -tud,
en. (især gldgs. ell. dial.) pumpetud. Mus-
viter byggede Reder i Vosteiuåejie.FGred-
sted. FrederiksHospital (1907). 33. BerlTid.
^/8l93é.Sønd.5.sp.3. Post-: Schand.BS.358.
-vand, et. (jf. Pumpevand; dagl, i alm.
spr. især spøg.) vand fra en post; ogs. (jf.
Kommunevandj; vand fra en vandledning,
et vandværk. Og saa bruger Norges for-

nemste Lyriker almindeligt Postevand.
PoVIq1923.5.sp.3. -værk, et. se Postværk.
Post-fart, en. spec. (jf. Fart l.sj ^

om sejlads medpost FrOls.Postv.II.176. Schel-

ler.MarO. -fartof, et. (jf-bsmå, -skib; iscer

post.). Cit.l810.(FrOls.Postv.III.45). OpfB.'
1.265. -fla;^, et. ^ særligt flag, der føres

af et postskib (i Danmark: splitflag med
posthorn som mærke). Scheller.MarO. -fly-
ver, en. (jf. Flyver 2). Postflyveren mel-
lem Bryssel og London. PoWiil934.Sønd.
17.sp.4. jf Postflyvning. OpfB.^II.568.
-folk, pi. (jf. -mand; især dagl.) postfunk-
tionærer. Schytte.IB.n.391. MO. -forbin-
delse, en. (jf. Forbindelse 2.2 og Jærn-
baneforbindelse olgn.). OpfB.U.265. Post-
forbindelsen med Grønland. Rejseliste Ve
1935.86.sp.2. -forsende, v. vbs. -eise. (s. d.).

(jf. -besørge; 1. br.) forsende med posten, faa
(avisen) postforsendt til Abonnenterne.
Muusm.S.56. -forsendelse, en. (post.)

1) som vbs. FvJessen. Menneskerjeg mødte.
(1908)194. jf: *Bladenes Postforsen-
delses-Ret. Heib.Poet.X.227. 2) konkr. (jf
Forsendelse 2). Sal.XIV.572. Postforsen-
delsers Aflevering. Lassen.AO.^697. -for-
skad, et. (post.) ældre betegnelse for Post-
opkrævning. Lovsaml.1851.80. SaUXIX.
470. -forvalter, en. {ænyd. d. s.; foræld.)
leder af en vis del af postvæsenet; spec. om
bestyreren af Kbh.'s (brev)postkontor. VSO.
MO. FrOls.Postv.IL87.IV.168. -fragt, en.
(nu næppe br.) (afgift for) forsendelse af
gods med (age)posten. VSO. MO. -fri, adj.
(nu næppe br. ) portofri. Mand kaud skikke
de udarbejdede Stykker Post frie til Aea-
demietsSecretaire. LTid.1737.80. MR.1783.
880. VSO. MO. -frihed, en. (nu næppe
br.) portofrihed. Forordn.''''U1771.§13. VSO.
MO. -frimærke, et. (jf. -mærke; emb.)
frimærke. Lovsaml.1851.84. DSB.OrdreK.
86. -faldmag^t, en. (post.) fuldmagt, hvor-
ved en modtager af postforsendelser giver en
anden ret til at modtage og kvittere for disse.

SaUXIX.466. -fuldmæj^tiff, en. fuld-
mægtig i postvæsenet (hos enpostmester ell. (nu)
i generaldirektoratet). Ing.LB.1.67. FrOls.
Postv.III.170.526. jf.vAph.(1764). -fægt-
ning, en. [n.1.2] (nu næppe br.) Ja; fægt-
ning vedrørende en besat stilling (post). Mil
Conv.VI.541. -forer, en. (især foræld.)
postfunktionær, som fører (har ansvar for)
posten, der befordres med postvogn, (post-

10 førende) skib, tog olgn. De Reisende med
Pakkeposten bør være høflige mod Post-
føreren. Forordn.^yil804.§84. Ing.LB.1.34.
FrOls.Postv.II.259.IV.155.363. AchtonFriis.
DØ.1.229. -farsel, en. (post.) transport

af post (med tog olgn.). DSB.OrdreK. 93.

-gaard, en. (støn-e) posthus, især (for-
æld.) om gaard, hvor postvognen gjorde
holdt, skiftede heste olgn., og som i alm. til-

lige var rejseherberg (jf. -herberg^. vAph.
20 (1759). I Postgaarden holdt Deligencen

iors^ddnåt.RCAnd.III.301. AndNx.S.ll. jf:
(Hotel) Postgaarden, alm. hotelnavn (i køb-

stæderne). Trap.*II.408.III.35ofl. -gang,
en. 1) [ILl.1,2] (politi-spr.) politibetjent(e)s

regelmæssige besættelse af bestemte faste poster

ell. afpatrouillering af patrouilleposter olgn.

Kbh.sKommunalkalender.1932.94. 2) til tV.
Post. 2.1) (jf IV. Post 2.3 og Gang S.ij

om (regelmæssig) befordring af post fra et

30 sted til et andet; (regelmæssig) postforbin-
delse. Bagges.V.257. Postgangen er saaledes
herude . . at Breve som afsendes om Mor-
genen først naae Kjøbenhavn med Aften-
toget. HCAnd.BH.109. Landliggerne langs
den nye Køge Landevej kan i Aar glæde
sig til en betydelig Forbedring af Post-
gangen. PoZ.»/4l955.8.s;?.5. 2.2) Cj/.Gang 4;

1. br.) den enkelte (tidsbestemte) besørgelse

(spec. ankomst) af postsager; post (2.4). hver
40 postgang bringer nye forespørgsler (til fol-

kebiblioteket). FritOrdskifte.1903.75. jf. -dag
slutn., -ombæring: De er meget bange
for at komme en Postgang for sent
med deres Meninger. Det skal være „lige

det sidste, det, som er oppe i Tiden**.

DagNyh.yiil931.Sønd.ll.sp.3. B.T.''Va935.
15.sp.2.

II
ogs. om de paa een gang modtagne

postsager; post (4.i). den stakkels Fyr blev
mere og mere fortumlet, hver Gang han

JW modtog en ny Postgang, og lukkede han
Brevene op, saa de ægte nok uå.KBok-
kenh.U.112. 3) (jf -tur; 1. br.) et postbuds
(vandring rundt ad en bestemt) rute. Ohls-

son.S.42. -giro, en. (post.) giro(system)
inden for postvæsenet (i Danmark anv. fra
1920), saaledes at betaling gennem postvæ-

senet kan finde sted ved overførelse til (ell.

fra) vedk.s bank- ell. (nu) postkonto. LovNr.
288Vsl919.§2. Krak.1925.II.38. -gods, et.

60 gods, der forsendes med posten. Cirk.^/iil815.

FrOls.Postv.III.37. \\ nu spec. (post., jærnb.,

mods. Fragt-, Ilgods) om gods, der forsendes

gennem postvæsenet og befordres med jærnba-
ne(8 persontog). Bek.^^l'il870. DSB.OrdreK.
16. -hemmelighed, en. (jur.) det (ved
lov fastsatte) forhold, at posttjenestemænd har
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tavshedspligt m. h. t. den viden^ de kommer i

besiddelse af ved udførelsen af deres tjeneste.

Qoos.ni.195. Hage.^987. -herberg, et.

A/.-gaard; foræld.). Moth.F136. VSO. MO.
-hest, en. (ænyd. d. s.; jf. -mær og II. -me-
ster; især foræld.) hest til ridende ell. især kø-

rende postbefordring. Sort.Poet.31. Spillere

og Post-Heste kan ikke længe være i god
StSLJiå.Høysg.S. 6. Brandes.IV.lOl. i sammen-
ligning: (xoldschm.Fort.III.215. -hold, et.

(jf. -holder, -holderi; især foræld.) om (den
virksomhed, der er knyttet til) en station med
heste (og vogn) rede til postbefordring, til

dels med kontraktmæssig forpligtelse til be-

fordring af posten en vis strækning (jf. -kon-
trahent^. VSO. MO. -holder, en, (ænyd.
d. 8.; jf. -kører; især foræld.) indehaver af
et posthold. VSO. MO. Schand.TF.11.7. SaU
XIX.468. jf.: (postholderens enke) tog sig

Opgaven som Posthold erske meget sam-
vitti^hedsfuldt.Aar&JIoZ&ce/c.JfS^^.iiJ^.-hol-

deri, et. (især foræld.) d. s. s. -hold. Bek.
Nr.47 "/6 1884. Aarb Holbæk. 1934. 163. 165.

-horn, et. (ænyd. d. s., ty. post-horn, -horn-
chen, -hornlein) 1) signalhorn, anvendt (i

tidligere tid) ved postbefordring ad landeveje

for at tilkendegive postens (postvognens) an-
komst ell. afgang ell. som varsko for mødende
(der havde vigepligt). Forordn.^^/iil793.§89.

Posthornet forkyndte Brevpostens An-
komst . . i den lille By. Ing.LB.I.81. Winth.
1.63. Hrz.D.I.184. LovNr.57^U1888.§ll. 2)

om hvad der (i form) minder om et post-

horn (1). 2.1) (zool.) om (den spiralsnoede

skal af) en tiarmet blæksprutte (Spirula) ell.

forhistorisk blæksprutteart med lignende skal

(ammonit). Funke.(1801).III.8. Sal.^III.

491.XXII.33. 2.2) (zool.) skivesneglen Planor-
bis corneus. Fedders.S.I.114. J/". Post hor n-
s n egl.Bentzien.Færsk- ogSaltvandsaqvarier.

(1862).35. 2.3) (jf. Høsværmer, Ottetal 4
samt Postillon 2.2; zool.) dagsommerfuglen
Colias hyale (hvis bagvingers underside har
en farvet dobbeltplet, der kan minde om et

posthorn ell. et ottetal). Sommerfugle.29. 2.4)

S(» plante af slægten slangerod (Aristolochia

L.) med (spiralformet) slynget stængel; pibe-

blomst; Aristolochia Sipho L'Herit. BerlTid.
^Viol822.Till.l.sp.l. 2.5) (bot.) spiralformet
bøjet gren paa fyr, opstaaet ved misdannelse
p.gr. af larveangreb (jf.: de saakaldte Post-
horn-Misdannelser. Frem.DN.638) ell.

tab af topskud (jf.: Posthornsfyr (er) et

Fyrretræ, (paa hvilket) en Sidegren bøjer
sig op og danner en ny Toip.Sal.^XIX.
468). -has, et. (ænyd. d. s.) sted (hus), hvor
post paa tjenstlig maade ekspederes (indleve-

res, afhentes osv.), og hvor der ofte tillige er

bolig for postmesteren, tidligere undertiden ogs.

herberg for rejsende (jf. -gaard, -herberge;
spec. (post.) som fællesbetegnelse for post-

kontor, postekspedition og brevsamli7igssted.

løber strax hen til Post-Huused, og hen-
ter Herrens Tøy og Kofferter. Holb.Pants.
Il.t. Jeg bragte Brevene paa Posthuuset.
Høy8g.S.21. Posthuset i Hirschholm. ifr^:.

FN.93. Anordn.Nr.l79ya888.II.§16. Post-
huset og Telegrafstationen (i Korsør) er til

Huse i en af Staten overtaget privat Byg-
ning. Tra;?.*/i7. 78. -Identitetskort, et.

legitimationskort til udlevering af postfor-
sendelser.

Postil, en. [po'sdil', pco'sdil'] (ogs.

PostiUe [-'sdilal JBaden.FrO. VBeck.LK.
titelblad. Troel8L.*V1.103). flt. -ler. (ænyd.

10 postil(le); fra mlat. postilla, maaske op-
staaet af formlen post illa verba textus,

efter disse tekstens ord (jf. Postskriptum^,
anv. som indledning til den efter oplæsningen
følgende tekstudlægning; egl.: samling af ud-
lægninger (af evangelier, epistler)) 1) (jf.
Hus-, Jærtegnspostil; relig.) samling af
opbyggelige betragtninger (prædike-
ner) over (samtlige) bibelske (nytestament-
lige) tekster, der anvendes ved gudstjene-

20 sien aaret igennem; prædikensamling (til

aarets kirkedage); søn dag sbo g. *Vor Præst
er meget lærd . .

|
Hånd ingen Bibel har,

men herlige Postiller
|
Med Kaabersty-

eker i, hånd læser . . |
I Kircken af . .

en gammel lærd Postil. Holb.Paar8.37. Ew.
(1914).V.171. VSO. MO. Bang.T.247. Far-
mor sad . . i Dagligstuen med opslaaet
PostiUe og Salmebog. Lunde.Midsommer

-

barnet.(1898).24. jf. : (Huxley har) i sine læg-
30 prædikener . . givet udviklingslærens po-

stille. Qrønb.RS.126. jf. Postilrytter: *Mon
og vi (o : kvinder) ikke kunde paa |

Postil-

ler lære riide | Og derved Navn af Lær-
dom faae,

|
Skiøndt vi dog intet vide.

Holb.Skiemt.F3v. \\ i sammenligninger, med
særlig forestilling om en saadan bogs betyde-

lige omfang, vidtløftighed olgn. *(en) Bog
. .

I
Der saa vidtløftig var, og tyck som

en Postill. Holb.Paars.34. *Jeg kunde (mine

4f)
rejser) her beskrive; | Men Brevet blev
tii en Postil. Bagges.II.253. || hertil ssgr. som
Postil -bog fPostille-: JPJac.I.40), -for-

fatter, -moral (gammeldags, ortodoks moral.

dræbe Folck med gammel Postil-Morale.
Holb.Skiemt.)(3v. j/. Moral sp.345^^), -rytter

(jf.ovf. 1.31 samt Bibelhusar, Principrytter;
nedsæt, (nu 1. br.); d. s. s. Postillant. Juri-

sterne kalde dem, som studere Theologien,
Postilryttere. JSneed.I.220. VSO. MO.). 2)

50 (X, bogtr.) betegnelse for et vist format af
trykpapir. Selmar.^357. PapirL.344. Po-
stillant, en. [posdi'lan'd, pwsdi-] flt. -er.

(fra ty. postillant; til Postil (1); jf. Postil-

rytter (u. Postil 1); nu næppe br.) egl:

postil-forfatter ; anv. (nedsæt.) om en meget
ivrig læser og bruger af postiller, en
præst, der 2jrædiker efter en postil (i

st. f. selv at udarbejde sine prædikener); ogs.:

(altid) prædikende, moraliserende per-
60 son (pedant). Holb.Paars.340. (jeg) age-

rer (ikke) en Censor eller Postillant, men
en Sandheds Eftersøger. 8a.Mr/cr.95. VSO.
MO. jf: Nogle (læger) vil jeg kalde medi-
cinske Postillanter; thi, enten eye de nogle
gamle Lomme-Recepter, eller laane dem
af gamle Bøger, og derefter anordne Cu-

XVI. Rentrykt "/u 1936 76



1203 Postillon Postkort 1204

rer uden allerringeste Ræsong. Agerhech.

FL.8.
Postillon, en. [pcnsdil'jwix, 'pcosdilijwn]

(tidligere alm. skrevet Postillion^. hest. /'. -en

[-j(oii'(8)n] ilt -er [-jcoii^'ar] ell. (nu næppe
br.; m.fr.form) -s (Holb.Kh.859. Elevenf.

BJ.31). {ligesom ty. postlll(i)on fra fr. po-
stillon, ital. postiglione; af IV. Post) 1)

ridende, gaaende, kørende postbud (brev-

drager); nu kun (især foræld.) om kusk
paa postvogn; diligence-, post(vogns)-
kusk. Ridende eller gangende Postillio-

jier.Forordn.(Kvartudg.)'^/i-il694.§10. Eolb.
Skiemt.B?^. FrSneed.I.506. *En Postillon i

Frakke rød
I
Paa Bukken sad . .

|
Han

\)\æste.Heib.Poet.VII.366. Kierk.I. rii. Post-
vogn plyndret (i Polen)— Røverne dræbte
Postillonen og stak Vognen i Brand. jBeW
Tid.'yd927.Aft.8.sp.6. 2) overf. 2.1) (jf. Ser-
vante, Stumtjener; foræld.) om særlig ind-
retning (forsænkning) i et eremitage-
bord ell. om smaa (anretter)borde med
vin, skiftetallerkener olgn., som midler til

hurtig og nem servering, naar et herskab
spiste uden tjenerskab. Tidsskr.f.Kunstindu-
stri.1891.156. Nystrøm.LyngbySogn.(1934).
270. 2.2) (zool.) den orangegule dagsom-
merfugl Colias edusa med lignende dobbelt-

plet paa vingerne som posthornet (2.3). Som-
merfugle.29.
Post-indkassering:, en. (jf. -op-

krævning; post.) indkassering gennem post-

væsenet. LovNr.288^U1919.§15.YII. SaU
XIX.469. jf. Postindkasseringsfor-
sendelser. Hag.VIII.132. -indretning:,
en. (nu 1. br.) om (offentlig foranstaltning ell.

institution til vedligeholdelse af) postforbindel-

se, en Postindretning . . imellem Lolland og
Feiø BiTk.Resol.^^UlSW. JNPanum.Born-
holm.(1830).151. FrOl8.Po8tv.III.90. -in-
spektor, en. (overordnet)postembedsmand,
der (i et vist distrikt) fører tilsyn medposthu-
sene(s regnskaber) olgn. ell. bisiaar ved et saa-
dant tilsyn. Mall.SgH.376. FrOls.Postv.II.
17.III.302.352. SaUXIX.477. -instruk-
tion, en. [II.l.i] ^ vagtkommandørs ell.

skildvagts instruktion vedrørende den dem
betroede post. MilTeknO. -intråde, en.
(emb.) især i fit., om statens indtægter gen-
nem postvæsenet. Reskr.^/iol728. Goos.III.
509. -jas:t, en. (jf. -baad; især foræld.).
Resol.^/9l696. de Kongelige Postjagter.
Bek.'^fiol793. Hauch.IV.28. Scheller.MarO.
-kaleche, en. (jf. Kaleche 1; foræld.).
S&B. -karet, en. (foræld.). Tode.S.llO.
HCAnd.(1919).IV.125. den store, gule
Postkaret kom rumlende gennem Lands-
byen. EmmaEraftSommer ogVinter.(1893).
156. -karl, en. spec. (jf. -kører; især for-
æld.) om (vognmands)karl, der kører en post-
vogn; po8t(vogns)ku8k; postillon (1). Holb.
Pants.1.1. Forordn.^'Iil804. *Hører Du ikke,
hvor Postkarlen h\ddSQT?Hrz.FN.96. Jak
Enu.LF.104. -karte, et. (jf. -kort l.i,

-seddel; post.) d. s. s. L Karte. Prom.^^U1799.
LovLPet.V.183. L -kasse, en. 1) (jf. 1.

Kasse 2) om pengekasse, l.i) (jf. I. K&sse
2.1 ; /. br.) i egl. bet., om et postkontors penge-
kasse. Ing.LB.I.123. Ohlsson.S.60. 1.2) (jf.
I. Kasse 2.2; emb.; især foræld.) om post-

væsenets pengekasse, pengebeholdning, penge-
midler. Forordn.^^/el720. I Postkassen gaae
alle Rigets Postintradeer.J5acZen.JwrO. SaU
XIX.474. 2) om kasse til postsager. 2.1) (jf.
-brevkasse og I. Kasse 1.4j d. s. s. Brev-

10 kasse l.i. Schand.UM.16. (hun) lagde Bre-
vet i en Postkasse. GjelR.154. Kragehuset
. . med sin ny, glorøde Postkasse paa Mu-
ren. Skjoldb.EH.154.jf.: Træværket (males)
ostksLSser øåt.BerlTid.'yiil930.M.6.sp.6.
i sammenligning, en stor, bred Mund,

er . . fast sammenbidt . . tegnede sig som
en Sprække i en Postkasse. ^re^ewd.i)iV^.

166. 2.2) d. s. s. Brevkasse 1.2. en Dag fandt
(han) V.s Visitkort i sin Postkasse. ORung.

20 (BerlTid.^^lil925.Sønd.2.sp.2). JacPaludan.
TJR.311. II. -kasse, v. -ede. {af I. -kasse

2(1); jf. -lægge og IL poste; sj.) lægge (brev)

ThitJens.(PoUVil934.Sønd.20.
sp.4). -kasserer, en. kasserer under post-

væsenet; spec. (tidligere) om kasserer ved post-

kassen (1.2) ell. (nu) om kasserer ved de større

postkontorer. EPont.Atlas.IL234. Sal.^XIX.
477. -konduktor, en. (foræld.) postfunk-
tionær, der ledsagede en postbefordring ad lan-

30 devej (postvogn). Lov^yil852.§2. FrOls.Postv.
IV.155. AarbHolbæk.1934.164.185. -kone,
en. (dagl., især dial.) postfunktionærs (post-

buds) kone; ogs.: (ældre) kvindeligt post-

bud. Fritz Jurg.(NBøgh.FJ.105). DagNyh.
^y91909.4.sp.5. OrdbS.(Fyn). -konto, en.
(post.) en hos postvæsenet for en privatmand,
forretning olgn. aabnet konto, gennem hvilken

betaling kan finde sted (jf. -giro^. Anordn.
Nr.368'V6l919.§l. Oplysningsforbundets .

.

40 Postkonto er 2946. JernbaneT.y4l935.6.sp.3.
-kontor, et. kontor under postvæsenet (jf.
-bureau^; spec. om et af en uddannet post-

mester ledet ekspeditionskontor (jf. -hus samt
Hovedpostkontor;. i2es/cr.i»/8i7i5. VSO. MO.
Postkontorer i Kbhvn. Erak.1925.II.39. jf.
IV. Post 2.3 slutn. : det danske ridende Post-
Contoir (o: postkontor for ridende post). PI.

*/il800. bevægeligt postkontor, se bevæge-
lig 1 slutn. (jf. -kupé;, -kontrahent,

50 en. (jf. -kører; emb.) person (postholder),

der if. kontrakt paatager sig befordring af
post. Meddelelser forPostvæsenet.1893.35. Fr
Ols Postv.11.61. -kontrol (l)or, en. til-

synsførende postembedsmand; nu spec. (jf.

-ekspedient^ om postembedsmand, der virker

dels i generaldirektoratet, dels ved postkon-

torerne. ChrFlensb.DM.I.155. Lov'''li1852.
§2. FrOls.Postv.IL6.92.III.169. -kort, et.

1) svarende til II. Kort 1. l.i) (jf. -bræt,
60 -karte; foræld.) en paa et posthus opslaaet

fortegnelse over ankomne breve. Moth.P138.
LTid.1737.822. næste Dag fandt jeg ogsaa
paa Postkortet Madame Betty N's Navn.
Gylb.IV.105. 1.2) {jf.ty. postkarte, eng.

postcard) brevkort ell. (især): kort, der (paa
bagsiden) er forsynet med billedlig fremstil-
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Ung af landskaber, bygninger olgn. og er

bestemt til at sendes (aabent) med posten;

prospektkort. S&B. Undertiden skrev jf/iaw)

ogsaa paa Brevkort nu. Da Priorinden
første Gang fik et Postkort og saa' der
med sin §øns Haand det „Kjære Moder 1"

som alle fremmede Øjne havde kunnet
læse, følte hun som et Stik i sit Bryst.
Bang.SE.47. jeg (fik) hver Uge det yn-
digste Postkort fra hende med Prospek-
ter af Landskaber o^ Byer. Wied.CM.48.
PapirL.344. \\ hertil Postkort-album, -kar-

ton, -størrelse ofl. 2) (fagl.) landkort med
angivelse af (et lands) postbefordringsveje.

Elevenf.RJ.118. Et Postkort over Tydsk-
land puttede jeg i den eene . . Lomme.
Bagges.L.I.413. VSO. MO. Posthaandbo-
gen . . Med et Postkort over Danmark.
(bogtitel. 1915/f.). -korte, v. -ede. (af
-kort 1.2; spøg.; sj.) skrive paa postkort. Et
Par Pinsetyskere er netop i Færd med
at postkorte til deres Kære. Pol.'^*U1905.2.

sp.4. n&H. -kreditiv, et. (r.post.) kre-

ditiv (2), der bestilles hos postvæsenet og ud-
stedes paa dens navn, for hvem beløbet er

indbetalt. SaVXIX.469. ;kreds, en. (sj.)

postdistrikt. S&B. -knpé, en. (jf. -bureau,
-rum og bevægeligt postkontor u. bevæge-
lig 1; jærnb., post.) jærnbanekupé bestemt

for postfunktionærer og postsager. SaVXIII.
22. DSB.0rdreM.247. -kusk, en. (jf.
-karl; især foræld.). VSO. MO. -kvitte-
ring:, en. (jf. -attest, -seddel; post.) en af
postvæsenet (paa en særlig blanket (jf. -be-
visj ell. i en afsenderen tilhørende kvitterings-

bog) udstedt kvittering for indleverede penge-
forsendelser, anbefalede breve olgn. Hage.^
985. SaUXIX.470. jf. Postkvitterings-
bog. sms<. -kæde, en. [ILl.i] (nu næppe
br.) ^ række af smaa, i indbyrdes forbin-
delse staaende vagtposter; forpostkæde; vedet-

kæde. MilConv.Vl.542. -korer, en. (jf.
-holder, -karl; især foræld.) person, der
kører post, spec: hvem det er overdraget

at besørge postbefordring med vogn; post-

kontrahent. HistTidsskr.10R.nl. 74. Aarb
Holbæk.1934.12. -lade, en. (jf. Lade sp.

154^^-; post.). Cirk.^hl836. FrOls.Postv.
11.284. -lejli^lied, en. (jf. Lejlighed
6.1; post.) lejlighed til postbefordring, (avi-

serne kan) forsendes . . med alle Post-
leiligheder (Diligencer, Dampskibe, Dag-
vogne o. s. V.). Fl.'^yd840.§5. Der er i Lø-
bet af Sommeren . . ca. 20 Postlejligheder
til GTønlsind.Rejseliste.^^/6l935.86. -I aeg^g^e,

V. (jf. IL -kasse; sj.) d. s. s. IL poste. Ekstra-
bUy5l934.8.sp.3. -lob, et. (efter eng. post-
race (-match, -sweepstakes); rimeligvis hen-
tydende til postrytterne og de paa forsk, sta-

tioner stillede (disponible, hurtige) postheste;

sport., nu sj.) spec. m. h. t. eng. forhold, om
løb, hvortil enhver anmelder skal anmelde to

ell. flere heste (af den foreskrevne alder), men
kun maa starte med een. Bærthelson.Forenin-
gen til den ædle Hesteavls Fremme.(1886).203.
Idræt8B.II.821. -lober, en. (foræld.) gaa-

ende postbud ell. brevbærer. Moth.P138. PhR
Dam.FI.163. Tilsk. 1935.1.432. -mag:er,
en. [1.2] (nu næppe br.) pumpemager. jf.
VSO. -mand, en. (især talespr.) nu oftest

dels (især i ent.) om postbud (jf. -konej,
dels (især i flt; jf. -folkj om postembeds-
mand ell. -funktionær i al alm. hvergang
Postmanden kom med Aviserne, bleve de
grebne med stor Deltagelse. /n^.Xevne/.J.

10 J 05. FritzJiXrg.(NBøgh.FJ.105). den Be-
vægelighed og Tilpasningsevne, som maa
kræves af en allround Postmand. Jac^w^i.
Er.II.18. om postillon (1): Rahb.Min.1786.
11.561. L -mester, en. [1.2] (ænyd.d.s.;

jf. -mager; nu vist kun dial.) pumpemager
(jf. VSO.). CReimer.NB.88. IL -mester,
en. (ænyd. d. s.) (uddannet) postembedsmand,
der er leder af postvæsenet i en by, nu spec.

:

er leder af et postkontor. Nu slog Klocken 12
20 paa Postmesterens Yerck.Holb.Kandst.II.S.

Postmester Hemmer. Ing.LBI.49. *Jeg vil

trælle saa haardt som en Postmesters
Hest (jf. -hest). Heib.Poet.VII.34. Hrz.FN.
96. LovNr.99^yBl902.§2. agende post-
mester, (foræld.) indehaver (forpagter) af
driften af den agende post paa en vis stræk-

ning. Sal.XIV.573. -mester-inde, en.

(jf. -mesterske; 1. br.) en postmesters hustru.

LTid.1744.354. S&B. -mesterske, en.
30 dels (nu vist kun spøg.) d. s. HCAnd.lV.

323. Aarestr.SS.11.26. dels (emb.) om kvin-

delig postmester. VortLand.^^U1905.2.sp.l.
NatTid.^yiol921.M.3.sp.3. -mær, en. (nu
næppe br.) posthest. Skuesp. VII.228. -mær-
ke, et. (nu 1. br.) (post)frimærke. FritzJUrg.
(NBøgh.FJ.B3). FruHeib.B.1.180. Fedders.
S.II.149.

II
ogs. om poststempel paa brev.

HCAnd.BH.109. Larsen.
Posto, en. se II. Post.

40 Post-ombæring;, en. [IV.4.i] Post-
ombæringen paa Bornholm. BerlTid.^^li

1906.Aft.2.sp.6. jf. u. -gang 2.2: Tiderne
veksler. Stakkels C. (o: en futuristmaler)
er ganske givet kommet en Postom-
bæring for sent med sine oversukrede
Arbejder. B.T.^y^l935.15.sp.3. -opkræv-
ning:, en. (jf. -forskud, -indkassering samt
Opkrævning; post.) (blanket til brug ved)
opkrævning af pengebeløb (ved og som betin-

50 gelse for en postforsendelses udlevering). Lov
Nr.9'yil871. §3,e. LovNr.288^ia9i9.§18,b.
-ordre, en. Y bestilling af en vare med
indbetaling af beløbet og paafølgende leve-

ring gennem postvæsenet (spec. anvendt af
særlige forretninger uden butikslokale). Ha-
ge.*551. jf.: Post-Ordre Forretning
. . Man har et Bureau og averterer saa i

alle Landets Blade, at man ved at ind-
sende en Krone i Frimærker kan lære en

60 Forretning, hvorved man kan tjene fem
Tusind om Aaret. ORung.P.82. MaxKjær
Hansen. Salg og Reklame. (1930). 77. -pak-
ke, en. pakke, der forsendes med posten;
spec. (post.) om pakke til ell. fra udlandet,

der falder ind under den alm. internationale

overenskomst,mods.lkke-Fost]pa.kke(jf.lkke-

76*
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Si>.952«;eZ/.Tarifpakke. VortHj.Il.63. Hage.*

981. -pakmester, en. se Pakmester 3.

-pakvogn, en. (jærnh.) d. s. s. -vogn 2;

ogs. om lukket godsvogn, der benyttes af ^wst-

væsenet. Bl&T. -papir, et. fj/'. IV. Post 5;

nu næsten kun fagl, yf) fint, tyndt (skrive)-

papir, spec. til breve; (fint) brevpapir. *Paa
hvide Postpapiir man Spegelax ey rister.

Holb.Skiemt.C7v. Skriftet koster 1 Mk.
paa Trykpapiir, og 1 Mk. 8 Sk. paa Post-
papiir. Ådr. 2Vi 1 762. sp. 15. Kierk. VI. 1 79.

FapirL.345. i sammenligning (om noget

ganske tyndt): et Stykke Brød „saa tykt

som Postpapiir". Goldschm.Hjl.il.343. jf.

:

(sunde kvinder) der have . . en undersætsig
rundladen Bygning, ingen Postpapiirs
Hud, ingen Diskantstemme o.s.v.Tode.
VI.333.

il
(sj.) om papir (blanket) anvendt

af postvæsenet, han ser i det aabne Post-

papir (o : et telegram), der ligger foran ham
paa Pulten. Tops.I.81. -peng:e, pi. {ænyd.

d. s.; nu mindre br.) penge, der betales til

postvæsenet for besørgelse af breve olgn. (tid-

ligere ogs. spec. for udbringeise, jf. Bærepen-
ge); portofpenge). (naar jeg faar) en Ha-
re . . til foræring, (maa jeg) skrive et Com-
pliment-Brev og give 6,8 fi. til Post-Penge
oven i Kiøhet.Éolb.Vgs.II.l. Bagges.V.256.
Drachm.BF.lS. CP -ran, et. uretmæssig
tilegnelse af postsager (jf. -rov, -tyveri^.

CBernh.NF.III.20. -rider, en. {ænyd.
p ostridere ;

j/"- -rytter; foræld.) ridende post-

(bud). Moth.P136. VSO. MO. FrOls.Postv.
1.11. -ridt, et. (foræld.) en postriders post-

tur; postforbindelse ved postrider. Prom.^/e
1785. Postridtene imellem Varde og Ribe.
Prom.^U1798. FrOls.Postv.II.168. CJ -rov,
et. (1. br.) d. s. s. -ran. D&H. f -ruin, en.

(jf. ty. postverdrusspapier ell. Nagler's ver-
druss i sa. bet.) en slags meget tyndt brevpapir
(til anvendelse i udenlandsk korrespondance;

p. gr. af papirets lethed blev portoen billigere

og fortjenesten for postvæsenet mindre). S&B.
Larsen. D&H. -mm, et. (jf. -bureau,
-kupé; jærnb., post.) rum i jærnbanevogn
(ell. paa skib), der benyttes til transport og
sortering af postsager. DSB.0rdreM.125.
247. JernbaneT.ya935.3.sp.3. -rytter,
en. {ænyd. d. s.; jf. -rider; foræld.) ridende
postbud; ogs. (jf. Postillon 1) om rytter, der
(bevæbnet) ledsagede postvognen (jf. VSO.).
MR.1718.325. PAHeib.US.266. Baud.KK.
96. om postdragon: Thurah.B.124. || tidli-

gere anv. som navn paa aviser: Den Kiøben-
havnske Post-Rytter (1704-29), Kiøben-
havns Post-Rytter (1730-83) ofl. Stolpe.D.
II.272.III.53ofl. d -rover, en. (jf. -ism,
-rovj person, der overfalder posten og røver
postsager. PAHeib.Sk.I1.121. VSO. -saff,
en. 1) (1. br.) sag ell. forhold vedrørende post-
væsenet. FrOls.Postv.II.179. 2) især i flt.,

om postforsendelser (breve osv.). OpfB.^II.
185. SdjySold.155. Meddelelsen bør . .

sendes . . som Postsag eller pr. Telefon.
Jer7ibaneT.^^kl934.9.sp.3. -seddel, en. (nu
næppe br.) bl. a. om postkarte (Forordn.^^/12

1694.§2), om udstedt postkvittering (vAph.
(1764). VSO. MO.). -skib, et. ^/--baad,
-isirtø}; spec.post.,^). vAph.(1759). Drachm.
KK.13. FrOls.Postv.III.231.241. -skifte,
et. spec. (foræld.) om poststation, hvor der

skiftes heste (og vogn). VSO. MO. -skilt,
et. (jf. -tegn; post.) skilt med særlige mærker
(kgl. vaaben olgn.), der dels bæres som em-
bedstegn af postryttere, landpostbude olgn.

10 Moth.P138. Anordn.Nr.i79y9l888.Il. §13.
dels (i større form) anbringes ved indgan-
gen til et postkontor. smst.l.§l. Hage.*984.
-skipper, en. (foræld.) fører af et post-

skib. Pl.^yil809.§4. FrOls.Postv.lI.286.290.
Postskriptam, et. [pmsd'sgribtom,

-'sgrebtom] (ogs. Postskript. Moth.P138. PA
Heib.E.172. jf. Meyer.), [af lat. postscrip-
tum, (noget) efterskrevet, perf. part. af post-
scribere) d. s. s. Efterskrift 2. LTid.1759.

20 326. Han føiede nogle Ord til som Post-
scriptum, hvorpaa han afsendte Brevet.
BlochSuhr.ÆS.V.174. HKaarsb.M.11.93.

\\

ofte forkortet P. S. (p. s.). Moth.P138. Holb.
Metam.)(2v. HandelsO.(1807).115. PVJac.
Breve.32. Bang.L.325.328.
Post-skriver, en. (foræld.) skriver

(kontorist) ved postvæsenet, spec. paa et post-

kontor. Rahb.Fort.1.119. Lov^Vil852.§2.
Drachm.EO.386. FrOls.Postv.II.21.91.III.

30 170. -smakke, en. (jf. -hsLB,å; nu især

foræld.). CPRothe.JN.101. Heib.PoetV.208.
Dag Nyh."^"^1x1907. l.sp. 5. -sparekasse,
en. en i forsk, lande (uden for Danmark)
af staten indrettet sparekasseinstitution med
indbetaling (af smaa beløb) gennem post-

væsenet. Hage.*706. -stang:, en. se Poste-
stang, -station, en. (især foræld.) sted,

hvor post modtages og udleveres (posthus,

-kontor); spec. (jf. -skifte, -stedj; sted, hvor
^postvogn gør holdt, skifter heste olgn. Leth.

(1800). VSO. MO. Vi maa have Brevet
sendt til Poststationen inden Kl. 2. Gold-
schm.VIIl.145. FrOls.Postv.II.366. -sted,
et. (foræld.) poststation. Prahl.ST.II.22.
FrOls.Postv.II.122. || spec. (emb.) om post-

hus med derunder liggende postdistrikt. Lov
Nr.57y4l888.§l. -stempel, et. (jf. -mær-
ke) et af postvæsenet paa en postforsen-

delse(s frimærke) trykt stempel (med an-

^ givelse af afsendelsessted, -dato olgn.) til

annullering af frimærket. Bergs. PP. 441.

Poststemplets Dåtum.Ludv. -sti, en. (1. br.)

sti, der benyttes af et (gaaende) landpostbud.

Fleuron.K0.139. Stedn.VI.418. -stift, en.

T betegnelse for en slags røde og blaa farve-

stifter (opr. med et posthorn paastemplet).

PolitiE.KosterbU^ia925.3.sp.2. f -stotte,
en. milepæl ell. -støtte ved en postvej. Schytte.

IR.II.391. -sæk, en. (ænyd. d. s.; jf. -ta-

60 ske) sæk, hvori postsager befordres, især fra
et posthus til et andet, man sagde, at den
Hellig Aand (under kirkemødet i Trient)

hver Dag førtes i Postsækken fra Rom
til Trient. Holb.Ep.II228. Jeg har kjendt
tre Postmestre . . i de tyve Aar, jeg kjørte

med Postsækken (0: var j^oslvognskusk).



1209 Posttap Postvog;« 1210

Ing.LB.1.58. Blomsten kom paa Reise,
laae i Postsæk, blev klemt og knuget. HC
And.(1919).VA6. JacAnd.Er.II.124. || om
sæk, hvori en enkelt postmodtagers post sam-
les. *disse Breve længe havde ligget

|
I

Præstens Postsæk. PaZM. 7.5. smst.lV.347.

-tap, en. [I.l] (snedk.) tap foroven og for-

neden paa en (vindues)po8t. FagOanedk.
-taske, en. (jf. -sæk^ (læder)taske, hvori

postsager befordres med posttog osv. ell. (i lo

alm. spr. især) hæres omkring af et (land)-
postbud ell. (især tidligere) bringes samlet til

ell. fra den enkelte postmodtager ell. -afsen-
der. VSO. Præsten (havde) aabnet Post-
tasken og gjennemseet et Provindsblad.
Ing.EF.XIU.206. Tops.II.4U. Stationskar-
len . . havde bragt Signalerne i Orden og
lagt Posttasken ud.Breum.HH.176. -tav-
le, en. (foræld.) postbræt; postkort (l.i).

Moth.P136. VSO. MO. -tegn, et. (post, 20

jærnb.) legitimationsskilt (postskilt) for post-

mester. SESvendsen.En gi.PostmandsErin-
dringer.(1907).55. II typografisk tegn, der i kø-

replaner olgn. angiver togenes (automobilernes
osv.) benyttelse til postbefordring. Rejseliste.

^^d 935.4.63. -tid, en. (nu 1. br.) tidspunkt

for postens afgang, ankomst ell. udbringeise.

det er nu paa det alleryderste af Postti-

den. Gh'am.Breve.288(jf.m^sp.l247^). Lov
L.IV.866. -tidende, en. {ænyd. d. s. (Stol- 2«

pe.D.II.211) og (flt.) -tidingér) især (tid-

ligere) anv. som navn paa aviser. LTid.
1750.89. VSO. Stolpe.D.III.153. -tOff,
et. (emb.) jærnbanetog, der (udelukkende ell.

ogsaa) medfører postsager. Hauch.MfU.329.
(brevkassen) Tømmes ti Minutter før hvert
Posttogs Afgang. GJørgensen. HøjtHumør.
(1932).77. -træ, -tud, se Poste-træ, -tud.

-tur, en. (1. br. i alm. spr.) om (et post-

huds)^ tur med postsager. Ohlsson.S.42. -ty- 4o

veri, et. (jf. -ran, -rov; jur.) tyveri af (del

af) postforsendelse, der er under postvæsenets
varetægt. Forordn."^^1^840.§9. Goos.II.380.

I. Postulat, en. [pcosdu'la'd] (ogs. m.
lat. form og bøjning: Postulatus, ^^. postu-
latij. flt. -er. {af nylat. j)Ost\i\situs, perf. part.

af lat. postulare (se postulerej; foræld.) per-
son, der er udpeget, udvalgt (postule-

ret) til en vis stilling. Meyer.
|| (jf.ll.

Postulat 2, postulere 2.2; haandv.) mods. so

Kornut, om ældre (postuleret) bogtryk-
kersvend. Ivers. Todes Tanker om Typogra-
phien.(1782).33. Forordn.''^kl800.1.§7.3(se

u. Kornut^. CNyrop. Haandv. 37. II. Po-
stulat, et. [pcosdu'la-'rf] flt. -er. {af lat.

postulatum, perf. part. n. til lat. postulare
(se postulere;) 1) (især filos.ell. iD) ytring
ell. mening, der hævdes uden (nærmere) be-

grundelse ell. bevis; (ubevist) paastand;
læresætning, der ikke (kan) bevises, (lO

ikke kræver bevis. Leth.(1800). Erken-
delsen (kan) kun afsluttes ved et Postu-
lat, en Tro. Høff'd.DF.203. et ubevisligt
Y)Ost\i\sLt.VilhThoms.Afh.I.441. 2) (jf I. Po-
stulat, postulere 2.2; haandv., foræld.) den
skik, at en bogtrykkersvend (kornut)

efter en vis læretid postuleres. vAph.(1764).
CNyrop.Haandv.38. || ogs. om bogtrykker-

svends læretid. Leth.(18d0). postulere,
V. [pcosdu'le'ra] -ede ell. (nu si.) -te (Foliti-

vennen.1800.1991). vbs. (nu 1. or.) -ing (i bet.

2.2: Sal.XI.576.XVI.970) ell. Postulation (i

bet. 2.1: Holb.Kh.284. Slange. Chr IV. 659.

JBaden.FrO. i bet. 2.2: CNvrop.Haandv.34.
36). {af lat. postulare) 1) (filos. ell. tD) hæv-
de (som et postulat (1)); paastaa; ogs.:

gøre paastand (1) paa. JBaden.FrO.
gennem en naturlig Teologi vil man søge
at bevise, hvad Aahenbaringen alene po-
stulerer. Krarup.L.237. Som dattersøn af

Philip den smukke postuleres kong Ed-
vards arveret til den franske krone. Bel-

gien.(1916).44. 2) (foræld.) om udvælgelse

ell. overgang til en bestilling ell. værdighed.

2.1) udpege; udvælge; spec. om særlig ud-
vælgelse til en gejstlig værdighed, hvortil vedk.

ikke paa almindelig vis kunde udnævnes (ef-

ter den kanoniske ret), han blev postuleret
Biskop til Bremen. Holh.DH.1.275. Slange.

ChrIV.663. 2.2) (jf I. Postulat, II. Postu-
lat 2; haandv.) gennem visse (om behøv-

ling mindende) ceremonier optage ell.

lade sig optage i den højere klasse af
bogtrykkersvende (postulater); ogs.: staa
ilæresombogtrykkersvend(Leth.(1800)).
Politivennen.1800.1991. CNyrop.Haandv.34.
36.

Postur(e), en, et. se Postyr.
Post-vagtmester, en. (fra 1931)

d. s. s. Overpostbudformand, -vej, en. 1)

(især foræld.) (lande)vej, ad hvilken posten

befordres (med postvogn). Moth.P136. LTid.
1753.412. Postvejen fra Guldborg Færge
til GsiSLhense.Rist.LM.l. \\ i forb. som ad ell.

paa postvej(en), især m. forestilling om
hefordringsmaaden: med postbefordring, spec.

postvogn, diligence. PalM.IL.II.801. Jeg
(gennemilede) Schweitz . • paa Postvei, Jern-
bane og igjen Postvei. Goldschm.Fort.III.
392. 2) (embeds)virksomhed inden for post-

væsenet (som levevej) ; især i udtr. gaa post-

vej en. SESvendsen.En gi. PostmandsErin-
dringer.(1907).45. -vis, adv. {ænyd. d. 8.; nu
næppe br.) 1) [III.l] med opstilling i forsk,

poster; punkt for punkt. Slange.ChrIV.169.
Forespørgseler skulle postviis nummereres
. . Den Foresattes Svar skal . . postviis og
punktviis indrettes paa samme Ma&åe.MH.
1808.310. 2) [IV(2.2)] med posten; pr. post.

at svare postviC.Moth.P136. han (begav)
sig om Natten postviis paa Vejen til Stok-
holm.J?oZ6.i)fir.i.8i5. -vogu, en. 1) {ænyd.
d. s.) om hestevogn. I.1) (jf.-chaise, -kale-

che, -karet; især foræld.) vogn til postbe-

fordring ad landevej; spec: diligence. Fr
Horn.PM.99. en Postvogn kjører ud af

Kjøbenhavns Port og Postillonen blæser
i sit Horn. Ooldschm.HjUI.840. sa.SF.219.
Postvognen med den rødklædte Kusk pas-

serer (landevejen). Men ingen stiger ud
og ingen staar ^slsl. Skjoldb.A.8. overf.:

denne Kurv er da som gjort til at være
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Kjærligheds Postvogn. Heib. Poet. VI. 74.

talem.: munden løber som hjulene
paa en postvogn, se Hjul l.i. || hertil

Postvogns-kusk (jf. Post-karl, -kusk, Po-
stlllony ofl. 1.2) ^jf. Færdesvogn; foræld.)

vogn (med kurvefadding) af lignende ind-

retning som en gammeldags postvogn (l.i);

holstensk vogn. VSO. MO. jf.: (en) Jern-
beslagen og i alle Maader vel indrettet

Holstensk Postvogn, med et dertil

hørende E.ængesæåe.Adr.^^/sl763.sp.l4. Fr
Ols.Postv.II.280. 2) (jærnb. og post.) j(jern-
banevogn (indrettet) til postbefordring. DSB.
Matr.i.9. -værk, et. (ogs. Poste-. Ny-
strøm.S. 70.144. jf D&H.). {ænyd. d. s.;

til I. Post 2; nu vist kun foræld, ell. spøg.)

(træ)post med forsk, tilbehør ell. særlig ind-

retning; pumpeværk. En halvrund Byg-
ning i Gaarden til et Postværk. ilfO.

||

om indretning, hvorved vandet i en dam
tømmes ud. MO. -væsen, et. (jf IV.
Post 2) fællesbetegnelse for, hvad der hører

til, vedrører postbefordring ; (stats)institution

til postbefordring (besørgelse af postsager).

Moth.Pl.38. De fra Post-Væsenet over-
skydende Indkomster. EPont.Atlas.il.154.
Bagges.DV.VIII.428. Han var ved Post-
væsenet. 5aw^.SjE.558. ansat ved Postvæ-
senet. Ludv. de nordiske Landes Postvæ-
sener. Jac^nd.ÆJr.J/.ii^. post- og befor-
dringsvæsenet, se Befordringsvæsen.
Postyr, en (alm. i bet. i og 2; i bet.

3: Holb.Jul.lOsc. Hrz.XIV.145; i bet. 4:

Grundtv.Saxo.^370. Drachm.STL.294. HHo-
8tr.F.154) ell. et (alm. i bet. S og 4=; i bet. 1:

EPont.Men.III.347. Prahl.BJ.50; i bet. 2:

Kom Grønneg. 1. 303. ChrBorup. PM. 353 ).

[pm'sdy'r; ogs. på-, po-] (ofte (m. tilknytning

hl II. paa^ skrevet Paastyr; tidligere ogs. (skre-

vet) Postur(e). Holb.Jul.10sc. LTid.i753.391.
JBaden.FrO.II). flt. -er (i bet. 2: KomGrøn-
neg.IV.430. Eilsch.Font.123. LTid.1752.
181) ell. (nu vist kun; 1. br.) d. s. (i bet. 2:

ChrBorup. PM. 333; i bet. 4: Axel Sørensen.
Bim-ordbog.(1900).495). (ænyd. postur, stil-

ling, tilstand, no. dial. pastyr, skikkelse, ty.

postur, nt. postiir ^pastiir ofl.), tilstand, styg,

modbydelig person, fr. posture ; egl. sa. ord
som Positur; m. h. t. bet.-udviklingen (bet.

^ og 4:) jf. Spektakel; i bet. 4 foreligger til

dels tilknytning til Styr, støj)

1) (nu ikke i rigsspr.) d.s.s. Positur 1(2).

*dend, der bukker meest i ydmygste Po-
styyr. LThura.Poet.115. Een, toe, tilbage
i Postyr (o: ved fægtning). KomGrønneg.II.
311. (den druknedes hoved) maa bøyes frem
i saadan en Postyre, der er tienlig til at
udtømme MsLven. Lodde.SH.61. jf.Feilb.II.
665.

II
i forb. sætte sig i postyr. Moth.

P138. KomGrønneg.lI.311. ThSchmidt.E.
62. Johan . . setter sig i en ægte tragisk
Postyr. Wess.31.

2) (jf. bet. 3; nu ikke i rigsspr.) d. s. s. Po-
situr 2. jf.bet.l: (naboerne) motte sætte
sig i Postur og fornøden Forsvars Stand.
Slange.ChrIV.1432. || i alm. (jf. Positur 2.i)

om persons ydre tilstand, skikkelse, udstyr,

klædedragt (især af paafaldende, latterlig

art). *Naar hørtest blant de vilde Dyr . .
|

En Åbner udi Vens Postyr
| Af Joab over-

faldes. i^eenfe.I.i^i. See! Hvilcket Latter-
lig Postyr, I er nu udklæd i. KomGrønneg.
1.303. *hand var . . | I Skabning og Po-
stur saa vakker og saa lekker. LTid.Jf755.
272. Idag har (den døde) været her baade

IJD som Mops og som Spids . . men kommer
han i sin egen fordømte Postyr, saa staaer
jeg Ham ikke inde for nogen Ting. Heib.
Poet.VII.113. smst.59. *gaa i præsteligt
Postyr. Schand.UD.19. Feilb.II.865.

3) m. konkr. bet. 3.1) (nu næppe br.) d.s.s.

Positur 3. 2. Mænds Skickelser og Posty-
rer af Marmor Steene udhugne. Pflug.DP.
197. et Omtrek til Tapetzerie med alle-

slags Postyrer syed som det var levendes.
20 Kom Grønneg.1.75. 3.2) (uden sikker adskil-

lelse fra bet. 2 og til dels bet. 4; nu især dial.)

mærkeligt, latterligt, stygt, uhygge-
ligt udseende ting ell. (især) person;
ogs.: kaad, ekstravagant, ustyrlig, ure-
gerlig person; „spektakel". *en Han-
rei . .

I
Med et græsseligt Postyr

|
Midt

i P&nåen.0ehl.X.93. JHSmidth.Ords.108.
Esp.461. OrdbS.(Fyn). i rigsspr. næsten kun
(talespr.; 1. brJ i forb. som det gale po-

30 styr. S&B.II.155. SophClauss.JF.113. jf.
bet. 2 (og 4=): „Hvad Fanden er dette for
en Postur?" — „Jeg er Juul-Bock Hos-
bondl" Holb.Jul.lOsc. Hrz.XIV.145.

4) (dagl., ofte spøg.) usædvanlig, urolig,

forvirret, voldsom, støjende adfærd, spec:
for en ringe sag, uden (tilstrækkelig) grund;
støj; alarm; opstandelse (3); halløj;
staahej; spektakel; styr. Ved al denne
Paastyr (orig. 11.210: Aliarm j vaagnede

40 Dronningen. Grundtv.Saxo.^370. Paastyret
i Syrien (er) kun at betragte som en Hur-
lum-Hei af Snap-Hanerne. sa.H 7.17.497.
det er et Fandens Paastyr, de Unger giør.

JHSmidth.Ords.108. Hrz.JJ.III.92. *der
kom gennem Skoven med stort Paastyr,

|

knækkende Kviste og Grene,
|
en frejdig,

frisk og fornøjelig Fyr. Drachm.PHK.il.
Naar jeg blot kunde indse, hvad det hele
Postyr skal til. Vi behøvede jo slet ikke

50 at være hjemme for de fremmede Men-
nesker. SvLa.FM.53.
Posor, en. [po'sø?/*, po'so'r] flt. -er.

{fra fr. poseur, til poser, stille sig an (se

posere^; især CO) poserende person; ko-
mediant; skabehoved. Meyer.^ (det er)

vanskeligt at udrede, hvor det egent-
lige Menneske i ham begynder og Ko-
medianten . . og Posøren (orig. V.171: Stor-
praleren j holder oi^. Pont.LP.^11.214. Hun

60 kendte Broderens Forkærlighed for store

Ord — og store Beslutninger. Lidt Poseur
havde der altid været i den gode Ralf.

PDrachm.D.29. jf. : (en villa maa ikke) ved
Godtkøbs Pynt gøre sig bemærket som
en Posør imellem virkelig dannede Men-
nesker. VortHj.IV2.180.
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I. Pot, en. [pod] (nu kun dial. Potte.

JJuel.32. Holb.GW.II.4. 8a.MTkr.284. jf.
Feilb. 11.867. OrdbS.(Sjæll., Falster). — i

bet. 2 ogs. Putte. MøllH.IV.623). flt. -ter.

{ænyd. potte, glda. (best. f.) potten (SkLov.
(Schlyter.)487J, fsv. potta; sa. ord som I.

Potte li
om forhold i spil, i forb. som en

pot kegler olgn., se I. Potte 3.2) I) maal
for flydende varer, = c. 1 liter (i offi-

Pote, en. ['pcdø] flt -r. {fra nt. pot(e),

jf. holl.-poot, nty. pfote; oprindelse usikker

Il
ordet synes først at forekomme i dansk

efter 1750) \) pattedyrfod med (4-5) ret
korte tæer, hvis yderste led omfattes
af en klo (jf. I. Lab \), især (uden for ssgr.)

om kattens ell. hundens fod; ogs. (i ssgr. som
Grave-, Klamre-, Krog-, Spring-, Svøm-
me- samt Luffepote; zool.) om fodform hos

cielt sprog afskaffet ved metersystemets ind- 10 andre pattedyr; sjældnere (spøg.) om foden
førelse, se nærmere Hage.^l025f.); ogs. om
selve kvantummet, alle, som i Tønder og
Skepper, Potter og Staabe, Lod og Qvin-
tin, udborge deris Vare. DL.

5

—14—50.
2 skilling for een Pott ØW.JRPaulli.JM.
19. *efter Maaltid, naar hånd stikker ud
sin Pot,

I
Da drikker hånd Din SkaaLLTid.

1733.536. (han drak) omtrent halvanden
Fot Brænåeyin.Font.UE.H3. \\ talem. (nu
næppe br.:) Man kan betroe en Mand en Pot 20 af at føle Landevejen under Poterne. Ånd"

Nx.DM.II.12. Brehm.DL.UIIl.l.III2.6.11.

hos fx. hesten ell. elefanten (Oehl.VM.45).
*vor Kat,

|
Naar den i sin Pote en Muus

griber fat. Storm.SD.166. *En Muus . . sig
med Poten tører. PMøll.(1848).I.74. *Kat-
ten staaer og krummer Ryg,

| Men for-

styrres af en Myg;
|
Barsk han den med

Poten s\2i2ieT.HCAnd.X.529. en stor Hund
. . havde lagt den ene Pote paa hendes
Skulder. Goldschm.Hjl.II.262. (hesten holdt)

01, medens han drikker den (siges figur-

ligen, naar man for en kort Tid synes at

glemme, eller ikke at ændse en Fornær-
melse). FSO. (jf. Mau.1.88 samt borge sp.

1011^^-^^). 2) {nt. pott, p.utt i lign. bet.

(Mensing.Wb.III.1154); jf. L Potte 2.2;

dial.) rummaal for jordmasse, mergel
oign., = c. 31.66 mK Blich.(1920).XXII.197.
MøllH.IV.623. Feilb.(u. potte 4:). ILJPot,
en. se I. Potte. Pot-,
-aal, en. se Potteaal.
Potage, en. [po'ta-Ja ell. m. fr. udtale]

(•f Potagie. Kogeb.(1710).54. Potase. Moth.
P141. jf.: Potåft ske. smst.140. Potage-
ske (Potaseske). JBaden.OrtO.). {fra fr. po-
tage; nu næppe br. uden for ssg. Potageske)
(kød)suppe (med brød, boller ell. grønt-

sager). JBaden.FrO. Sal.XIV.579. Pota-
g^e-kage, en. (nu næppe br.) koncentreret

II
i forb. give pote; især i befaling til en

hund: giv pote I Kaper.^ ogs. (jf. bet. 2.2j i

videre anv., om person, især i udtr. for at

forholde sig ell. udtale sig paa en underda-
nig, lydig maade: sige ja og amen til alt;

ogs.: erklære sig for overvunden; give tabt.

jeg (vil ikke) længer sidde artigt paa Ha-
len og give Fote. Nans.FE.126. Før eller

i ssgr. se Potte-. 30 senere skulde Hr. S. nok komme til at give
Pote (o: overgive sig i en politisk kamp).
PDrachm.D.215.

\\
(sj.) i forsk, billedl. udtr.

(jf Klo sp.623^:) Nyttefilistrene har nu
én Gang faaet vort Land mellem Poterne.
Aakj.Blicher.(1926).16. (jf. Klo sp. 623^^:)

L. var paa Grund af Gæld ganske i Klø-
erne — eller Poterne paa R. Gjel.GL.546.
*men nu de smaae (o: skribenter, som ikke

kan faa noget trykt)? — Ja de maa suge
kødsuppe i form af en lille kage. Lægen. 40 Poter,

|
Som Biørne (o: suge paa labben).

V.3L OeconH.(1784).IIL278. -ske, en.

(jf. Potteske^ stor ske, hvormed skemad
(navnlig: suppe) øses op (af terrinen). Moth.
P140. Ew.(1914).IV.163. Oehl.XVI.320.
Jeg har brugt den allerstørste (ske), mindst
en hel Fotsigeske. Bure.EnNat.(1921 ).17.

Potaske, en. ["pcodiasga] {ænyd. d. s.;

fra ty. pottasche (holl. potasch, eng. pot-
ashj; 1. led er I. Potte; navnet, fordi frem-

Eiv.(1914).11.209. 2) overf. 2.t) O/- Fløjls-

pote; især spøg.) om et menneskes fod.
Etlar.SB.174. Hun flyttede sine bittesmå
Poter forsigtigt over Gadens Sten. Hebo.
MD.22. 2.2) O?. Forpote; spøg. ell. lidt spot.)

om menneskehaand; lab (1.2). Levin, kom
med Poten, at jeg kan føle paa Pulsen.
Gjel.R.171. Tag nu de Poter fra hinanden,
han gjorde en Bevægelse hen mod de fol-

stillingen delvis foregaar i jærngryder; fagl.) 50 deåe Hænder. Søiberg.HK.139.
\\ (jf. ovf.

salt (kemisk forbindelse) af kulsyre
og kalium (kulsurt kali, kaliumkarbonat),
som især tidligere udvandtes af planteaske

(jf. Lud-, Plante(lud)salt samt Mineral-
potaskej; spec. om det udvundne stof i

mindre ren tilstand. Holb.Staat.540. Hage.*'

852. Const.Kogeb.^(1920).312. || hertil bl.a.

Potaske-brænding (MøllH.IV.622), -lud (o:

vandig opløsning af potaske. CVarg.Farve

1. 22) i udtr. for at give haanden. Gi' mig
saa Poten, Gamle \ MarkTwain i Udvalg.Il.
(1905).75. Vi var først høflige. Saahjærte-
lige. Og det endte med, at vi „gav Pote".
HKaarsb.M.78.
Potens, en. [po'tæn's] flt. -er. {ty. po-

tenz
; fra lat. potentia, magt, kraft, afl. af

potens, mægtig; jf. potensere, Potentat,
Potentil) 1) fCJ ell. fagl.) evne til at udføre

Bog. (1773). 31. OpfB.^1.328), -syder (for- 60 et arbejde, navnlig: til at udøve en paavirk-
æld.; Funke.(1801).II.631. VSO.), -syderi

(foræld.; Funke.(1801).IL629f. VSO.).
Potato(e), en. se Potet.
Pot-bonteille, en. [LI] (nu næppe

br.) d.s.s. Potteflaske. Adr.^^U1762.sp.l4.
-botel: Moth.P14L

ning ell. indflydelse; kraft; ogs.: omstændig-
hed ell. forhold, som medvirker til at frem-
bringe et vist resultat; væsentlig aarsag; fak-
tor. Meyer. ^ Potentser, som indvirke paa
Planteproduktionen. Andres.Klitf.116. den
dygtige . . Udførelse af Rollerne erstatter
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det, Stykket oprindeligt mangler i digte-

risk Fotens. liarNiels.TT.in. 140. \\ spec.

(med.) dels (jf. Impotens^ om evne Hi at

udøve kønsfunktionerne. Meyer.^ SaUXlX.
482. dels om (evne til) indvirkning paa ell.

om faktor, som indvirkerpaa det menneskelige

legeme, alle for Sundheden skadelige Po-
tentser.iWEJ854.406. Hænderne (er) ud-
satte for skadelige Potenser, som kunne
foranledige Eczem. EPontoppidan.E-udsyg-
dommene.(1885).48. Sal.U.875. 2) {jf fr.

puissance, eng. power i sa. bet; betegnelsen

stammer fra den græske matematiker Dio-
fantos (4. aarh. e. Kr.), som kaldte 2. potens

af et tal (jf. I. Kvadrat 2) dynamis, kraft,

hvilket gengaves med lat. potentia; jf. po-
tensere 2; mat.) produkt af lige store
faktorer, (ofte i forb. som (den) n'te po-
tens af a (skrevet a^^, o: a multipliceret med
sig selv n gange; jf. ogs. u. N 3.2/ JBaden.
FrO. JuliusPetersen.Arithmetik.I.(1877).4 7.

ophøje, opløfte et tal i ell. til potens, se op-
høje 2.1, opløfte 2.2. 3) (jf. potensere 1) CP

overf. anv. af bet. 1-2, i udtr. for en højere
grad, en større intensitet af noget, et

mere fremskredent stadium af en udvikling
olgn. (især i forb. som i anden ell. højere,
(den) højeste potensj. Her (o: i London)
er Paris i en høiere Fotents. HCAnd.XII.
189. Man genfinder ogsaa dette grønne
i anden Potens paa det nye Maleri . . i

Landskabet udenfor Vinduet. JLange.I.
286. Kamplivet . . besynges som Livet
i dets højeste FoiQns.YVed.H:.254. Po-
tens-, i ssgr. (fagl, navnlig mat.) afFotens
2; fx. Potens-betegnelse, -eksponent, -op-
højelse (jf. ophøje sp.849^), -opløftning (se

opløfte sp. 916^^), -rod o/l. potensere, v.

[potæn'se'ra, po(Z(a)n-] (1. br. potentiere. jf.
Meyer.^-^ — sj. potentere. Buchh.Su.I.194).
-ede ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing (AndNx.(Danm
EVC.344). JPJacobs.Manes.L18). {ty. po-
tenzieren; til Fotens) \) (jf. Fotens S; del-

vis som overf. anv. af bet. 2) CP gøre stærkere;

forstærke; forhøje. Aldrig har min Li-
denskab været heftigere . . Og kunde det
være andet? Var det ikke den. Jeg po-
tenserede ved at gøre den identisk med
min Ahnelse om det Højeste? Grundtv.Udv.
1.97. (han) griber det hos sit Folk, der
stemmer med hans kraftige og udprægede
Naturel, gjennemarbeider det og potense-
rer det.ABDrachm.Afh.37.

|)
part. poten-

seret anv. som adj. Blich.(1920).XIY.130.
Han er i sin Kunsts Lidenskabelighed
mere potenseret end Menneskers Liden-
skab ellers er. GadsMag.1929.645. 2) (jf.
Potens 2; mat., sj.) opløfte (en størrelse)
til potens (jf. kvadrere s;. Meyer. ^ Po-
tens-række, en. betegnelse for en række
med uendelig mange led af en bestemt form,
hvorom se SaUXX.657. -tal, et. (helt, po-
sitivt) tal, opløftet til en vis potens. Sal.^
XIX.482. -trisse, en. system af (1 fast
og flere løse) trisser, i hvilket forholdet mel-
lem byrden og den til dennes bevægelse nød'

vendige kraft teoretisk er som 2 i den po-
tens, som angives ved antallet af løse trisser

(fx. løftes med 2 løse trisser en byrde 4 gange
saa stor som kraften). HOGEllinger.Physik.
(1887).89. i/". Potenstrisseværket. Sal?
XXIIL768.

Potentat, en. [po^(8)n"ta-'d] flt. -er ell.

t -ere (Paus.CUL.63). {ænyd. d. s.; fra fr.

potentat, af lat. potentatus, magt, til po-
lo tens, mægtig; jf. Fotens og Despot) 1) (især

foræld.) person, som har den øverste magt,
herredømmet, over et vist omraade, en vis

samling mennesker; især: enevældigt stats-
overhoved; enevældig regent; suveræn.
B.olb.Metam.88. *Lad Krig fornøye Po-
tentater, | Lad Helte vinde Seyers-Krands.
Stub.83. store Potentater som Ludvig den
14de eller 'N2ij)o\eon.JLange.IlI.179.\\ bil-

ledl. ell. i sammenligning. Wadsk.133. *Som
20 en mægtig Potentat

| skal jeg leve deli-

kat,
I
Østers og Postejer

|
komme, hvor

jeg peger. Sostr.G.89. *King mob (o: fol-

ket, pøbelen) er en mægtig Potentat
|
Med

hundred Arme og tusind Tunger. Drachm.
D.66. 2) CP overf., om person, som indtager
en fremtrædende ell. førende stilling i en kreds,

rager op over sine standsfæller olgn.; ind-
flydelsesrig, mægtig ell. betydnings-
fuld person. Erz.X.141. man (mødte) en

30 Masse Bønder, der dengang endnu ikke
var de Potentater, som vor herlige Grund-
lov og Valglov har gjort dem tii.WEome-
rup.KM.109. Erasmus (af Rotterdam) var
blevet en Potentat i Aandens Verden
MPont.MortenLuther.(1902).14.
potent(i)ere, v. se potensere.
Potentil, en. [poc?(9)n>tir; o^s. -"ti-'i] p.

-ler. (/V.potentille; af mlat.potentiWdi, afl.af
lat. potens, kraftig (jf. Potens^; navnetp.gr.

40 af plantens lægekraft) 2( (urteagtig) plante

af den til rosenfamilien hørende slægt Po-
tentilla L. JTusch.182. *Blomst af Poten-
tillenl

I
Du er saa pæn, saa kruset og saa

krøllet.Aarestr.SS.IL209.Rostr.FloraL.214.
ofte som 2. led i ssgr. som fx. Gaase-,

ordbær-, Sølvpotentil ell. i forb. m. adj.

som fx.: krybende potentil, P.reptans
L.; femfingerurt. Lange.Flora.808. norsk
Eotentil, P. norvegica L. smst.806. jord-
æragtig, liggende, mat(bladet),

opret, rank potentil, se jordbæragtig,
ligge (LI 7.1) osv.

Pote-stilling;, en. (med.) en af kram-
pe i armmuskulaturen (ved børne-tetoni)

fremkaldt stilling af arm og haand, der min-
der om en hund, som giver pote. VoreSygd.
IV.269.
Potet, en. [po'te-'d] (i dial. ogs. m. kort

vokal i 2. stavelse: Flemløse.22.113. jf. Ax
60 Lange.FP.65MJ32. samt: *For ham (o: en

vegetar) var en Rundtenom Brød med Po-
tetter

I

Essensen af Verdens lukulliske

Retter. B.T.Vsl935.20.sp.2). (m. eng. form
Potato(e). Beiser.IL339. hertil flt. Potatoes
(-es). HaveD.(1762).36. (som ent.: LTid.
1727.597).Fotatos.Adr.^yil762.sp.l5. Reiser.
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IV.114. PAHeib.US.45. jf. Fotåtes. JTusch.
229.342. sjældnere Potatoer. Reiser.II.501.
Potater. ChMourier.Brød.(1821).2. — ogs.

(som gengivelse af eng. udtale; sj.) skrevet

Potætos, en. VSO. — ogs. m. mer ell. mindre
omdannede (dial.) former som (fit.:) Po te-
ser (JTusch.229.342), Bo te der (smst.),

Betætter olgn. (CReimer.NB.257) samt
ent. B o te s e (Feilb.)). fit. -er ell. (sj.) potetes
[po'terZøs] (Lundb.). {sv. potatis, no. potet;
fra eng. potato (flt.-toes), a/'sp. patata; sa.

ord som Batat(e) (hvilken plantes knolde for-
veksledes med kartoffelplantens); egl. et hai-
tisk ord; jf. Patat(e), Patet(e) || nu især
dial. (vest-dansk), i rigsspr. alm. opfattet som
no.) kartoffel; ogs. (sjældnere) om kar-
toffelplante, Solanum tuberosum L. De
saakaldte Potatos eller Jordebier ere for-
søgt af de tydske Colonister paa Rand-
bølle Hede. Cit.l766.(AarbVejle.l924.231).
plante Fotatos.PAHeib.US.45. Frem.DN.
265. Hage.''1294. JTusch.229.342. jf. f:
Potatorødder. Reiser.1.358.

Pot-fisk, en. (fra holl. potYisch; l.led
er I. Potte; navnet p. gr. af hvalens brede
hovedform (jf. Butskop); zool., nu sj.) navn
paa forsk, hvaler med stort, plumpt hoved,

fx. om døgling (Moth.PMl) ell. (især; jf.
-hval, -hvalfisk^ kaskelot. Tychsen.A.I.754.
Funke.(1801).1.117. Kaper.^ -flaske,
-g:las, se Potte-flaske, -glas. -hTal, en.

(jf.glholl. -potswai, <t/. pottwal; om 1. led se

-fisk; zool.) den store tandhval Physeter ma-
crocephalus L. ; kaskelot (jf.-(hvsL\)iisk). Lut-
ken.Dyr.H26. Brehm.D'L.^III3.13. -hval-
tisk, en. 07. /,y. pottwalfisch; nu næppe
br.) d. s. Lægen.X.253. -jyde, en. se Potte-
jyde. -kegler, pi (til I. Potte 3.2; jf.
-spil; billard.) form for billardspil med keg-
ler, ved hvilken man begynder fra et vist

antal points og gaar nedad (mod nul). Bil-
lardb.64. BiUard.(1933).48. -kes, en. se

-kæs. -krns, et. se Pottekrus, -kæs,
en. [-|kæ-(')s] (ogs. -kæse. Const.Kogeb.189.
jf.Meyer.^ — f -kes. Kogeb.(1710).102). (fra
nt. puttkees, hty. pottkase; 1. led er I. Pot-
te; om 2. led se Kæse; j/*. Potteost; kog.)

spise, som tilberedes (i en krukke) af gam-
mel ell. halvraadden ost, der udrives med vin,

kognak ell. rom olgn. Krukken med Pot-
kæs. Dodt.R.47. FrkJ.Kogeb.80. -l'hom-
bre, en. (til I. Potte 3.2^ ^ Vhombre med
en pulje, gennem hvilken gevinst og tab sta-

dig gaar. CMøll.M.III.149. Spillebog.(1900).
58. -lod, et ell. en (Scheller.MarO.). (ogs.

skrevet -lot. VareL.^787. jf. Potloot. Pflug.
DP.794. — sj. Portlod. S&B. Larsen.), {fra
nt. puttloot, holl. potlood, smsat. af pot,
potte, og lood, bly, der er sa. ord som II.

Lod; jf.l. Potte 2.i; fagl) finstødt grafit
(i uren tilstand), anv. til smøring, piidsning
olgn. Fisker. Søb. Till. 155. KuskJens. Søm.
265. -maal, et. se Pottemaal. -mester,
en. [1.2] (nt. puttm eister; dial.) person, som
overtager ell. leder et større jordarbejde (som
beregnes efter maalet pot). MøllH'.IV.623.

Feilb. -nellike, -ost, -ovn, se Potte-
nellike, -ost, -ovn.
Potpourri, et ell. en (især i bet. 2; i

bet. 1: JBaden.FrO. KLars. QHF.I.44). [pmd-
pu'ri-*, pcndpo'ri-'; ogs. -'ri; især tidligere ogs.

m. fr. udtale, jf. „Foi^un'*.Leth.(1800)] fit.

(især i bet. 2) -er [-'ri-'ar] ell. f (m. fr. form)
-8 (Frank.KL.17). (fra fr. potpourri (egl.

gengivelse af sp. olla podrida, krukke m.
10 forsk, let fordærvede spisevarer); 1. led er sa.

ord som I. Potte; 2. led er fr. pourri, for-
dærvet, raadden) 1) blanding af forskel-
lige hentørrede ell. hensaltede, duftende bla-
de og blomster, som for at udbrede vellugt

hensættes i en krukke; ogs.(l. br.) om potpourri-
krukke (Primon.Lexicon.(1807). Meyer.^).
Leth.(1800). Ved Indtrædelsen (i den gamle
præsts stue) strømmede os en behagelig
Varme imøde, blandet med Lugten af

20 Potpourri og stegte Æbler. Dodt.F. 17 7.

Kidde.J.378.
|| (jf.bet. S) i videre anv. Kaf-

fens Aroma . . blandede sig med Blom-
sternes fra Haven til et sødt Potpourri.
Pont.M.35. 2) J" musikstykke, som be-
staar af en række, ved mellemspil sam-
menkædede (kendte) melodier. Ouver-
turen er en Potpourri af de forskjelligste
Ingredienser. Heib.Pros. VII.41. MusikL.II.
208. 3) (jf. bet. 1 slutn.) GI uegl. anv. af

30 bet. 1 ell. 2, om en af forsk, ingredienser
bestaaende blanding. Blich.(1920).XV.235.
Meyer.^ et virkningsfuldt Potpourri af
lidenskabelige Udbrud, Brandere, Avis-
anekdoter og virkelig Sagkundskab. Pow^.
Sk.243. 4) t navn paa forsk, kontradanse.
Dandsek.(1801). 26. Potponrri-krnk-
ke, en. krukke, hvori potpourri (1) hensæt-
tes. Leth.(1800). HCAnd.VI.26. KnudPouls.
U.93.

40 Pot-rosin, en. (til I. Potte l.i; Y, nu
1. br.) navn paa en art spanske rosiner, som
forsendes i krukker. VareL. (1807). 11.340.
VareL.^724.
pots, interj. se potz.

Pots-flaske, en. se Potteflaske.
Pot-slikker, en. se Potteslikker.

-spil, et. (til I. Potte 3.2^ form for kegle-

spil, ved hvilken man udgaar fra et vist an-
tal points og gaar nedad mod nul. Billard.

50 (1933).48.
L Potte, en. ['pcoda] fit. -r. (ogs. Pot; i

rigsspr. nu vist kun i bet. 3(-4) (hvor forb.

m. bet. 1 til dels er forsvundet) samt i forb.

pot og pande (se u. bet. b.2); tidligere og
endnu dial. i bet. l(i): HesteL.(1703).B8v.
Pflug.DP.1065. Bornh.Samlinger.IX.(1915).
118. Esp.261. jf. Feilb. hertil (nu kun dial.)

fit. potte: PNSkovgaard.B.310. Esp.261. jf.
Feilb.). (ænyd. pot(te), glda. potte (PLaale.

60 nr.l078. En middelald. da. Lægebog. (1927).
53), æda. (fit.) potær (Fragm.40), sen. oldn.

pottr; fra mnt. pot (nt. -pott, putt, holl. eng.

Vpt) , jf. fr. pot (laant fra germansk; sml.

Potpourri^ mZa^. pottus, drikkekar; oprin-

delse uvis; sa. ord som I. Pot; jf. III. potte)

1) mindre, rund, foroven aaben be-

XVI. Rentrykt i8/n 1935 77
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holder (især: af ler, jf. MO. samt Ler-

potte 1^, i reglen lavere end en krukke, med
svagt buet (ell. flad) hund (ht^ortil undertiden

er fæstet tre, fire smaa (tynde ell. kugle-

formede) ben) og oftest med buede sider

(som snævrer lidt ind foroven) og med hank
ell, to ører, brugt (især tidligere) ved til-

lavning af mad og drikke (jf. fx. Tepottej
ell. til opbevaring og transport af mad (jf.

fx. Barsel-, Fløde-, Madpottej, men ogs. lo

tjenende andre formaal (jf. bet. 1.2-4 samt
ssgr. som, fx. Aske-, Klister-, Kul-, Lim-,
Lydpotte 1); ofte i forb. som en potte
fuld. vAph.(1759). jf.YSO. S&B. samt Pot-
tefuld. 1.1) (nu især dial.) i al alm.; navnlig
om potte, som anvendes ved tilberedning ell.

opbevaring af mad og drikke, han lagde
Kjødet i en Kurv og lod Suppen i en
Potte (1931 : Krukke;. Dom.6.19. spring ud
efter noget Sirup, og kom det i Potten 20

(o: kaffekanden). Holb.Kandst.IV.4(jf. Kan-
åeji.smst.IV.8). En Potte med Hanke.Høys^.
S.178. Moderen . . satte 01 i en lille Potte
ind i Kakkelovnen.SCAwd.ri.Jf05. *(han)

\

Tog Plads ved Bordet og kom Thee paa
Potten. FalM.IV.330(jf. Tepottej. *En ar-

tig Pige Rikke var,
|
Dog havde hun en

Lyde I —
|
Hun slikkede af hvert et Kar,

|

Af Potte og af Gryde. Bastian.Nr.8.1 (jf.
Potteslikker^. (sml. skyde til gryden u. I. 30

Gryde 1; nu næppe br.:) *man sielden hørte
. .

I

At jo Skytten . . | Noget hjem til Pot-
ten hsLT.Beenb. 11.442.

|| (ofte umuligt at

skelne fra I. Pot 1) i forb. m. fig. bestem-
melse af indholdet, (jeg giver) dig Lov at

slaae en Potte Vand over mit Hovet. Holb.
Ahrac.III.9. jeg (skal) give dig en Potte
varmt 01 og en lille Flæskekage. PMøZZ.J.
307. Etlar.SB.241.\\ drikke af potte med
en, (jf. I. Krus sp. 509^^; dial.) drikke sam- 40

men med en. Bornh.Samlinger.IX.(1915).
118.

II
(især foræld.) om jydepotte. Feilb.

JCChristensen.Fra min Barndom.(1925).45.
Danske Folkesagn.(1933).190. rød potte,
jydepotte af rødbrændt ler. Cit.l735.(Aarb
Vejle.1927.205). Skr.^Vsl830. Feilb. sort
potte, jydepotte af ler, som er blevet sort

ved at udsættes for røg under brændingen.
DL.3—13—23. Skr.^''U1830. Feilb.

\\
(dial.)

om barselpotte; ogs. om barselmaden, (ofte 50

i forb. gaa med potte^. AarbFrborg.1918.
88.^ vi skal hen med potte i dag. OrdbS.
(Sjæll.).

II (jf. bet. 6.2j i sammenligning.
Han dandser som en trebenet Potte (o:

daarligt).VSO. Naar en var særlig vigtig
i sin Fremtræden, sagde man: „Han kom-
mer ligesom en højbenet Potte." Ealleby.
218. staa som en potte paa tre ben
(Kværnd.) ell. tæer olgn., (dial.) være ivrig,

energisk, rask paa det. Krist.0rdspr.245. (^

(fartøjet var) igen tæt som en Potte.
ASølling. Sømandsliv.(1925).18. CFMortens.
EF.182. U2) (foræld.) kakkelpotte; potte-
kakkel. Kackelovne • . af Potter eller

brendte Steen. Pflug.DP.441. TroelsL.HI.
231.

I) (jf. pottevarm ; nu sj.) i sammenlig-

ning. Varm som en Potte, Arlaud.525. 1 .3)

(jf. Blomster-, Hænge-, Nellikepottej min-
dre (ler)potte (af form som en omvendt kegle-

stub) til at dyrke (8tue)planter i; urtepotte.
Hyacinter i Potter. Adr.'Nil?62.8p.l5. *Vi
Blomster did i Potter hsir. Oehl.L.II.159.
Jeg vil . . plante Træet om i en anden
Potte. Heib.Poet. VII. 32. HavebrL.^ 11.498.

II
potten fuld, ^ (dial.) stueplanten Hel-

xine Soleirolii Req. ; husfred (S). OrdbS. 1.4)

^j/". Kammer-, Natpotte samt Poet 2) lille

beholder til at forrette sin nødtørft,
især: vandladning, i. Naar (den syge)
maae til Stoels, saa burde der altid være
to Stikbækkener eller Potter til Rede.
Tode.ST.II.51. Barnet skal da bruge Pot-
ten, inden han skal i Seng. JMagnus.VA.
41. (et barn) at føde og klæde paa og
holde over Potten. Bergstedt.A.240.

2) hvad der ved sin form (ell. anvendelse)
minder om en potte (1). 2.1) om redskab, del

af maskineri olgn. (jf. fx. Luft-, Lydpotte
2). Il

om digel, smeltegryde olgn. (jf.
Pot-aske, -lodj; spec. beholder af ler,

hvori den til glasfabrikation blandede masse,
mængen, smeltes. Bille-Top.20f. || (møl.) om
firkantetjærnskaal, hvori panden (^L3.3 slutn.)

i en kværn er anbragt. Dengl.By.1930'31.
101. jf.SprKult.L132.

|| Q/. Pottesats
; for-

æld.) om stampepotte i krudtmølle olgn.

MilTeknO.8.152.
\\

(foræld.) om træform
(formet som en keglestub), hvori kandis frem-
stilles; ogs. som maalsbetegnelse (jf. eng. a pot
of sugar, holl. een pot kandij^, om det

kvantum kandis, der fremstilles i en saadan
form. Oversk.L.44. 2.2) (nu næppe br.) rund
(potteformet) hulning i jordoverfladen. Flei-

scher.AK.184.

3) i forsk. udtr. vedrørende spil. 3.1) den
næstlaveste brik i gnavspil (som bærer
billedet af en potte). Spillebog.(1786).242.
e. br. 3.2) beholder (krukke, kasse, kop), hvori
indskud, gevinster m. m. i forsk, spil opbe-
vares (jf. Lykkepottej; især (fx. i ældre
tiders Vhombre, jf. Potl'hombre; om kasse

(tallerken, underkop, jf. Kop 1.2J, hvori ind-
skud, straffebeter m. m. lægges (og som helt ell.

delvis tilfalder de(n) vindende); pulje (1);

i videre anv., om selve gevinsten (det sam-
lede indskud). Moth.P140. Holb.Ep.IV.425.
Naar nu den, der spiller Solo, giør fem
Stik . . saa vinder han alt hvad der staaer
i Potten. Spillebog.(1786).11. Blich.(1920).
XX.59. D&H.

II
i klinkspil. For hvert Kast

skulde der lægges en Knap i en fælles
Beholdning {„Potten'^). HTJss.IH.59. \\ nu
især om de samlede indskud i keglespil ell.

(navnlig) om selve spillet (det enkelte parti).

HCAnd.lI.237. Der skal spilles smaa Pot-
ter, saa at mange kan deltage i kort Tid. Cif.

1828.(Sal.^XIX.480). FrGrundtv.LK.221.
Pot: Hrz.XIV.323. spec. (jf. Potspii; i forb.

en potte ell. (nu især) pot kegler, et

parti kegler, som spilles paa den maade, at

man udgaar fra et forud bestemt pointsantal
og gaar nedad mod nul. jeg fandt Byens Bor-



1221 Potte potte 1222

gere at moere sig med at spille en Potte
Kegler. HHans.PD.230. VSO. MO. Pot:
Vavids.IiK.50. Nu vil vi . . slaa en Pot
Kegler paa Gæstgiverens Bane deruden-
for. i)rac/im.5Ti:.45. SaUXIIL743.

\\ (jf.
Potkegler; billard.) form for billardspil,

hvorved man begynder ved et vist pointsantal

og aaar nedad mod nul; især om det enkelte

spil, parti. Billardb.66(8e u. inde sp. 243^).

Billard.(1933).48.

4) (jf. Bøtte i ssgr. som Fylde-, Sludre-
bøtte,' Kande sp. 1188'''^-, I. Krukke 4.1,

1. Pose 3.2^ om person; kun i ssgr. som
Brummel- (2), Gnav(e)-, Knur(re)-, Kæle-,
Le-, Lumske-, Nøle-, Sludrepotte || under-
tiden findes sideformen Pot i sa. anv., fx.

Kig-i-Pot, Kræsen-, Slikkepot, jf. ogs.Esp.
261.

5) i faste forb., talem. olgn. 5.1) i faste

forb. II
knuse potter, (foræld.) om en

gammel fastelavnsleg : (med tilbundne øjne)

forsøge at knuse en potte (hvori der under-
tiden var anbragt en levende hane). SaU
Y11.783. jf. u. jydepotte. || rumle pot-
ter, (især dial.) børneleg (ell. pantelegsaom),

som bestaar i at frembringe en rumlende lyd

ved at gnide panden langsomt ned ad en dør.

VSO.V.B195. (alle) løb ud i Korridoren,
hvor S. intonerede „Skjøn Imogen, stat

op!" til det mærkelige Akkompagnement,
som B. leverede ved at rumle Potter paa
Postmesterens Dør. CMøll.PF.384. Skatte-

graveren.l885.II.95(Sjæll.). \\ slaa potten
itu, i stykker olgn. 1. egl. (foræld.) d. s. s.

knuse potter (se ovf.); ogs. (jf. Potteslag-
ning^ om (børne)leg, som bestaar i, at del-

tagerne, der er bundet for øjnene, med en

kæp skal forsøge at knuse en paa jorden an-
bragt potte. VSO. Skattegraveren.1886.1.224.

HjLegeb.llO. Feilb. sml. ndf. 1. 61 : Faste-

lavns Mandags Eftermiddag . . samledes
Karlene med Storpigerne . . og legede
„Slaatilpottens". BasmHans. M.II.217.
2. (dial.) om kvinde: barsle; føde. Moth.I13.
VSO. Krist.Ordspr.598. AarbMors.1927.79.
Uhrskov.Kul8vierbogen.(1933).107. Esp.464.
Kværnd. Feilb. || m. henblik paa den især i

tidligere tid alm. skik, at børn og unge men-
nesker nytaarsaften kastede gamle, ituslagne

potter og andet skrammel paa folks døre;

især i forb. som slaa potter paa dørene.
„Bums I" der sloge de en Potte paa Dø-
ren, „Pjaf I" der skøde de Nytaar ind.flC
And.VII.146. De unge Karle . . var ude
Nytaarsaften og slaa Potter paa Dørene.
JVJens.NH.95. jf.: (han) kommer dum-
pende som en Potte paa Døren Nytaars-
aften og forlanger hende til Kone. Thyreg.
UdvFort.II.360. sml. ovf. 1. 43: Unge Folk,

især Piger og Drenge, løb (nytaarsaften)
om i Nabolavet og „slog til Pottens".
BasmHans.M.IL189. 5.2) i talem. olgn. det
lader ikke smukt . . at kigge i Fattig-

mands Potte, for at faae Leilighed til at

rynke Næse. Grundtv.D V.l V.57(jf. Potte-
kiger samt Kig-i-Pot og u. Gryde sp. 212").

Du bilder dig nok ind, jeg er fra i Gaar
. . Men du kan tro nej, min Pigel Dér
har du Fanden gale mig stukket Fingren
i den forkerte Fottel Pont.FH.114. Det vil

. . næppe falde godt ud for dig at gaa
videre i Sagen . . end jeg samtykker i.

Og gør du det alligevel, er jeg bange,
der gaar Potter i Skaar. TlwgLars. (Isl

Sagaer.I.231). den, som vil likke i alle

10 potter, faar iblandt en skiden tunge, se

likke.
II
potten som laaget olgn., (jf.

bøtten som laaget u. L Bøtte l.i; nu dial.)

om overensstemmelse mellem ting ell. personer.

Moth.P141. Krist.Ordspr.598. jf.: Der er
ingen Potte saa skiev, at den jo finder
et Laag. FSO.

II
pot(te) og pande, se L

Pande 4. || brodne potter i alle lande,
se broååensp.1178^*: || smaa potter har
ogsaa ører, (1. br.) d.s.s. smaa gryder

20 har ogsaa ører (se Gryde sp. 2W^). VSO.
FrHamm. Levn. 1. 61. Krist. Ordspr. 245. I|

komme, være paa potten {maaske egl.

(til I. Potte l.ij efter fr. étre sur le pot,

(som følge af arbejdsløshed midlertidig) leve

paa en andens bekostning (jf. Potteslikker
i bet. „snyltegæst''); nu alm. henført til I.

Potte 1.4, jf. komme, være paa spanden i

sa. bet; vulg.) komme, være i en vanskelig,

kedelig situation, i forlegenhed olgn. VSO.
3K) *En gik rundt med Æ beler,

|
Han var yn-

kelig paa Potten, |
Brugte stygt sit Kjæ-

helæ' er. FolketsNisse.^Vi 1864. 3. Saa snak-
kede de lidt om at stjæle Kabel . . „Nej,

det gaar ikke," sagde Lars, „vi kommer
paa Potten for det, hvis den bliver op-
daget." Thorvald havde . . allerede været
„^aa Potten" en Gang. AndNx.FF.32. her-

efter: bringe, faa paa potten, (vulg.,

1. br.) bringe i en vanskelig, kedelig situa-

40 tion. FolketsNisse.^^/al865.11. det er sole-

klart, at de har bragt Gamle Danmark
ynkelig paa Fotten.Valløe.D.91.

\\
potten

er ude olgn., (til bet. S.2; dagl.) egl.: kop-

pen, hvori indsatsen ved spil sættes, er tømt,

ell. spillet er forbi (naar koppen er tom);
især i videre anv., i udtr. for, at noget (et

tidsruyn, en tilstand osv.) er til ende, forbi,

færdigt, ell. at en sag er afgjort olgn. (jf. u.

I. Bøtte 1.1^. *En Lykkens Pamphilius
50 slaaer alle Ni (o: i keglespil); \ Saa er det
med Potten og alting forbi. Tode.ST.1799/
1800.438. Vil han have Dig, saa tager Du
ham, og dermed er den Potte ude.Dodt.
Udv.Fortællinger.I.(1865).257. vi lever for

at være glade, og naar vi dør, saa er den
Potte ude. Lauesen.S.273. Pot: Lesage.Gil
Blas.(overs.l896).669. Der var selvfølgelig
ikke noget evigt Liv. Og saa var den Pot
udel Bønnelycke.Lt.266^

60 II. Potte, en. se I. Pot.
III. potte, V. ['pcoda] -ede; (jf. eng. ipot;

til I. Potte 1.3; gart.) m. h. t. plante: sætte,
plante i en urtepotte; ipotte. De havde
travlt i Gartneriet med at potte Krysan-
temer og faa dem i Hus for Frosten. ^Z&
Dam.B.359. potte ind, (j/. indpotte; sætte

IT
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i urtepotte og anbringe under tag, i hus.

TidensKvinder}^liol925.28.8p.2. potte om,
(jf. ompotte) omplante i en anden (større)

urtepotte. NatTid.'''U1930.Aft.6.sp.4.

Potte-, i ssgr. I) til I. Potte, navnlig i

bet. 1.1 (naar intet andet nævnes ndf., fore-

ligger denne bet.); undertiden veksler Potte-

med Pot-, se w. Potte-aal, -jyde, -nellike,

-ost, -ovn, -slikker, -øl || i visse (fra ty.

ell. hall. laante ell. paavirkede) ssgr. fore-

kommer kun formen Pot-
, fx. (til I. Potte

1.1j; Pot-fisk, -lival(fisk), -kæs, -rosin

og (til I. Potte 2.i^; Pot-aske, -lod og (til

I. Potte 3.2^: Pot-kegler, -rhombre, -spil.

Il foruden de ndf. medtagne kan nævnes en
del til I. Potte l.i hørende ssgr. som: Potte-
bod, -bund, -form, -handler, -hank, -laag,

-lavning, -marked, -sælger, -øre. 2) til I.

Pot 1, se Potte-flaske osv., -rum, -tal, -vis

\\ undertiden skifter Potte- med Pot-, se u.

Potte-flaske, -glas, -krus, -maal, -vis, sjæld-

nere m. Pots-, se u. Potteflaske; jf ogs. Pot-
bouteille. -aal, en. (f Pot-. Moth.P138).
(kog., nu gldgs.) ret, bestaaende af aalestyk-

ker, som nedlægges med krydderier i en potte

og koges deri. Fuldstændig Koge- og Syltebog.
(1861).109. OrdbS.(Sjæll). -ambolt, en.

(jf. I. Potte 2j liggeambolt med buet flade

til at udhamre hule genstande paa. SaVX V.

806. -ben, et. om (hvert af) en pottes ben.

Moth.FlåO. VSO.
II
græde (taarer som)

potteben, {enten m. tanke paa en jydepot-
tes kugleformede ben, ell. m. tanke paa en

for stærkt kogende potte, paa hvis fødder
vædsken samler sig og løber ned; jf. -løbe;
gldgs. ell. dial.) græde stærkt, med store taa-
rer. AndNx.PE.IV.10. Skulde én fælde
Taarer over hver Ting andre har haft at

sige én paa, kom én vist til at græde
Pottehen. sa.DM.Y.195. OrdbS.(Sjæll.). jf.:
*alle Figurerne (o : i et vokskabinet)^ Hver
og En

I

Græd Taarer a' Vox, som Potte-
heen.Rantzau.D.Nr.2.3. -blomstt, en.

[1.1.3] (især dial.) d. s. s. -plante, -vækst.
HCAnd.yiI.255. D&H. Feilb. -fad, et.

[1.1.8] (jf. -skaal; især dial.) fladt lerfad til

at stille en urtepotte i (for at beskytte under-
laget). OrdbS.(Sjæll.). -flaiske, en. (ogs.

Pot-. Const.Kogeb.338. Skjoldb.MG.21. jf.
D&H. Pots-. Skjoldb.A.97. se ogs. ndf.). (if.

-glas, -kande, -krus, -maalsam^Potbouteille^
flaske, der rummer en pot (I.l). VS0.V.P152.
Saaby.'' Folk (købte brændevin) i Trepægle-
flasker, i Potsflasker, i Topotsfla-
sker, i heråunke. Skjoldb.MM,I.38. Mal-
urt-Bitter, 1 Topotsflaske. PolitiE.Kosterbl.
^y9l922.2.sp.2. 'fnsh en. ^ O Muscicapa
grisola L., graa fluesnapper (som bygger
en skaalformet rede). Kjærbøll.199. Sal.^

VIII.275. 2) pottemagerfugl. Wiese.T.I.518.
-fald, en. (jf. en potte fuld u. I. Potte 1)
saa meget, som kan rummes i en potte. S&B.
D&H. -forer, en. (jf. -kører, -mand

; for-
æld.) omrejsende handelsmand, som forhand-
lede potter. Argus.l771.Nr.20.3. -glas, et.

(ogs. Pot-. Moth.PUl. Kaper.^ sml. D&H.).

(jf. -flaske osv.; 1. br.) beholder af glas, som
rummer en pot. VS0.V.P152. MO.II.464.
S&B. -grav, en. (foræld.) lergrav, hvorfra
potteler toges. Feilb.BL.207. -grod, en.

(nu næppe br.) grød, som koges under laag
i en potte. VSO. MO. S&B. -hos, et. 1)

(især foræld.) hus, bygning, hvor potter frem-
stilledes. Feilb. som navn paa huse (bebyg-
gelser): Trap.*VIlI.5?8.IX.487. 2) [1.1.4]

ip(sj.) primitivt indrettet nødtørftsrum ; reti-

rade; lokum. Rotterne . . foer langs Mu-
ren fra Pottehuset over til Skarnkasserne.
Tandr.R.6L -bvælving, en. (jf. I. Pot-
te 2; bygn.) hvælving, opmuret af (hule)

lerpotter. ForklMurere. 61. SaUXIX.488.
-jord, en. [1.1.3] (især gart.) jord (muld),
som er vel egnet for potteplanter. HavebrL.^
489. -jyde, en. (ogs. Pot-, SaUXIII.
283). {nt. (slesvigsk) puttjiit, jf. nt. pott-

20 dåne (sml. Hauch.(KGalster.HauchsMand-
dom og Alderdom.(1935). 135)) samt putt-

dånsch om uforstaaeligt sprog; 1. br. i alm.
spr.) jyde fra de egne af Jylland (navn-
lig : hedeegnene omkr. Varde), hvor jydepot-
ter fremstilledes. Efter Treaarskrigen saa
vel som før denne saa man i Hertug-
dømmet ned paa Kongerigets Beboere
— „Potteiyderne^. ESkram.HG.38. Larsen.
-kage, en. (nu især dial.) kage, tilberedt

30 i en potte; ogs. (jf. u. I. Potte l.i^ om kage,

bagt af æg og tvebakker, som man bragte en
barselpatient. Moth.P140. Huusholdn.(1799).
1.216. AarbFrborg.1918.88. -kakkel, en.

[1.1.2] (foræld.) dyb, firkantet skaal ell. gryde
af brændt ler, der anvendtes til ovne; kak-
kel (1). TroelsL.U2.(1929-31).137. -kak-
kelovn, en. [1.1.2] (jf. -ovn 2; foræld.)

ovn, hvis sideflader og overdel bestod af potte-

kakler, som vendte hulningen udad; gryde-

4p (kakkel)ovn. TroelsL.UI.232. Feilb.BL.50.
-kammer, et. [I.2.i] (fagl.) lokale, hvori

de ved glasfabrikation benyttede potter efter

fremstillingen tørres og opbevares. Bille-Top.

21. -kande, en. (jf. -flaske osv.; sj.)

kande, som rummer en pot. VS0.V.P152.
-kiger, en. (jf. -slikker og Kig-i-pot; nu
sj. i alm. spr., sml. : „Talespr." Levin.) for-

agt, betegnelse for mandsperson, som ynder
at blande sig i (kvindernes) arbejde i køk-

50 kenet; grydeslikker ; køkke^iskriver ; ogs. i videre

anv., om person, der blander sig i uvedkom-
mende ting (HEFriis.DetOldenburgskeKonge-
hus'Hist.I.(1901).69). VSO.II.457. RudBay.
EP.I.150. Nu maa du lade mig i Dag lave
Suppen . . men jeg vil ingen Pottekigere
have, jeg vil være ene om det. SvGrundtv.
FÆ.I.174. Feilb. -klump, en. [1.1.3]

(gart.) den klump jord, som hænger ved en
potteplantes' rødder, naar den (forsigtigt)

60 tages op af potten. Planterne plantes . . ud
med hele Potteklumpen. TidensKvinder.^^/n

1926.33. -komedie, en. (nu næppe br.)

marionetkomedie i den form, som den spil-

ledes paa Dyrehavsbakken (med marionet-
ter, der slog krukker og potter i hovedet paa
hinanden); jakelkomedie. GSiesby.MesterJa-
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kel(1840).4. Nystrøm.OF.II.SO. -kone, en.

1) (især foræld.) kone, som fremstillede og
forhandlede jydepotter. Font.F.I.350. Ribe
Amt.190S.37. 2) (dial.) bondekone, som brin-

ger barselmad (i potter) til en barselpatient.

AarbFrborg.1918.88. -kram, et ell. en
( VSO. MO.). (nu næppe br.) om pottemager

-

varer ell. sted, hvor saadanne forhandles
olgn. Moth.PléO. MR.1728.391. -kras,
et. (ogs. Pot-. Kaper.^ jf. D&H.). (jf -fla-

ske osv.; 1. br.) krus, som rummer en pot.

VS0.V.P152. MO.II.464. S&B. -kræm-
mer, en. (især dial.) person, som driver
(smaa)handel med potter og andre lervarer.

Cit.l747.(KirkehistSaml.5R.yi.559). MR.
1803.263. Et Par Pottekræmmere havde
. . udstillet et Udvalg af Mælkefade . .

grønne Sparegrise og „Nattergale". Za/c
Niels.GV.38.jf.Feilb.(u.^oXXQm2inå). -kul-
tur, en. [1.1.3] (gart.) dyrkning af planter
i -potte; ogs. om potteplanterne. Tulipanen
egner sig . . til Votiék\x\t\jir.StNyelayid.Blom-
8tervennen.(1878).29. smst.79. HavebrL.UI.
279. -kerer, en. se u. Kører 1. -ker-
sel, en. (nu næppe br.) det at køre om-
kring og sælge (jyde)potter. KancSkr.^'^1^1842.
-ler, et, en. (især foræld.) pottemagerler.
vAph. (1 759). JCChristensen.Fra min Barn-
dom.(1925).45. billedh: *Ædel- Stenen, som
Aand kun ser, | Knuser, alt som den rul-

ler,
I
Verdens Riger som Voiielei.Qrundtv.

SS.IV.283. -lun, adj. [I.I.2] (jf. -varm
samt krukkelun; 1. br.) overmaade lun (III.

3) ell. hyggelig. December er saa fuld
af pottelun Hygge. Knud Pouls. BD. 120.
-løbe, V. (jf. u. -ben; sj.) løbe særdeles
stærkt, i stride strømme. Vandet potteløber
ud af hendes 0']ne.KMich.PG.146. -maal,
et. (1. br. Pot-. Skjoldb.MG.24. Kaper.^ jf.
D&H.). (jf. -flaske osv.) beholder, som nøj-
agtigt rummer 1 pot (ell. en brøkdel af
1 pot, som fx. Va, V4, Vs pot). Moth.P141.
Potte-Maal, V2 Pot, Vé Pot, Vs Pot . . af

Tin. MR.1823.273. et emailleret Pottemaal.
Const.Kogeb.262. jf.: (de) drikke 01 af

Pottemaalsglas. Jw^.xA2JJ.15. || billedl.

*hans Vom, den var et Pottemaal og det
var uden Bund. Drachm.BK.115. |j om det

kvantum, der rummes i et pottemaal. Tode.
VI.17. Han drikker i Pottemaal, siges om
en stærk Brsinker. VS0.V.P152.
Potte-majjer, en. {ænyd. pottemage-

r(e)) 1) (jf. Potter; i rigsspr.især foræld.)
person, som arbejder med fremstilling af
potter og andre lervarer. Pottemagere, som
giøre sorte Potter. DL.3—13—23. Potte-
mageren, som sidder ved sin Gjerning og
dreier Skiven med sine Fødder. Sir.38.36

(jf. Pottemagerskive^. der (maatte) ligge
ét lille pænt Huus . . og staae Leerkar
udenfor, til Tegn paa, at der boede en
Pottemager. Sibb.II.235. Drachm .YII.102.
NationalmusA.1935.52. Feilb. Halleby.50.

2) (zool.; nu næppe br.) gravehvepsen Try-
poxylon figuhis (der bygger rede i huller og
gange i gammelt træ og ved lervægge deler

gangene i celler). Cuvier.Dyrhist.il. 145.
Brehm.Krybd.559. Pottem afiser-, i ssgr.

(især foræld.) af Pottemager 1, fx. (for-
uden aendf. anførte): Pottemager-arbejde,
-bod, -bord, -dreng, -haandværk, -Kar,
-krukke, -kunst, -lav, -svend, -trug, -ud-
salg, -værksted. -fu|rl, en. % den syd-
amerikanske spurvefugl Furnarius rufus
(der bygger sig en ovnlignende rede af ler)

;

10 ovnfugl; pottefugl (2). Brehm.FL.327. Sal.
1.696. -^odn, et. (nu næppe br.) d. s. s. -va-
rer. Huusholdn.(1799).I.14. VareL.(1807),
11.340. -hjul, et. (især foræld.) d. s. s.

-skive. Motl.P141. VSO. MO. Pottema-
ger!, et. (især foræld.) en pottemagers virk-
somhed; ogs.(konkr.J om en pottemagers værk-
sted m. tilhørende indretninger olgn. vAph.
Chym.II.278. Træskofabrikationen og Pot-
temageriet. KancSkr.^y8l842. BerlTid.^Vt

20 1935.Sønd.8.sp.l. Pottemag^er-jord, en.

(jf. -ler). JBaden.OrtO. -ler, et, en. (jf.
-jord; fagl.) lerart, som bruges til fremstilling

af pottemagervarer; potteler. Moth.P141. en
stor, tung Hankekrukke af Pottemager-
leer. HCAnd.II.32. OpfB.UI.378. -ovn,
en. (fagl.) ovn, hvori lervarer brændes; pot-

teovn (1). Moth.P141. YareL.(1807).II.343.
Arkiv.XXXI.250. -skive, en. (jf. -hiul;

fagl.) vandret skive, hvorpaa pottemageren
30 former leret med fingrene , idet han drejer

skiven rundt (v. hj. af en under denne an-
bragt mekanisme); potteskive. Moth.P141. Va-
reL.(1807).II.342. OpfB.UIIl.203. -stol,
en. (især foræld.) en pottemagers arbejdsstol.

MO. S&B. -vare, en. (jf. -gods samt
Potte-tøj, -varej især i flt, om en pottema-
gers arbejder, frembringelser. Laugs-Art^Vo
^1742.§12. VareL.^787.
Potte-mand, en. (ænyd. d. s. i bet:

40 pottemager (DaViser.nr.52.10); jf. -fører,

-kører; især foræld.) (jysk) handelsmand,
der (rejste om og) forhandlede (jyde)potter.

Kiøbenhavnsbladet.1802.1308. Pottemænde-
ne . . kjørte med de sorte Jydepotter fra
Varde-Egnen lige til Hamborg og Ber-
lin. Feilb.BL.221. AchtonFriis.JL.I.461.

||

(jf. -jyde ; dial.) anv. som skældsord mod dan-
ske. Feilb.(y,i Mellem siesvig«), jf. PThist.
P.9. -nellike 9 en. (nu især dial. Pot-.

SQMoth.PUl. JTusch.217. jf.smst.73). % 1)

[I.I.3] (jf. Krukkenellikej form af havenel-
like, Dianthus caryophyllus L. (som dyrkes
(og overvintres) i potte). Moth.P141. Ha-
vebrL.U.216. || ogs. (nu især dial. (bornh.))
om andre (vilde) arter af slægten Dianthus
L.; fx. om kostnellike, D. armeria L. (JTusch.
73), ell. om strandnellike, D. superbus L.
(smst.). 2) {navnet maaske, fordi planten tid-

ligere plantedes i en nedgravet kasse (for at hin-
60 dre rødderne i at brede sig for stærkt); dial.)

sæbeurt, Saponaria officinalis L. JTusch.217.
-ost, en. (nu sj. Pot-. Moth.P141. HStrøm.
FogderietSøndmør.Ul 762).377. D&H.). (især

fagl.) potkæs. VSO. IV. 0237. MøllH.IV.
623. -ovn, en. I) (især foræld.) pottema-
gerovn. S&B. Kaper.^ 2) [I.I.2] (foræld.)
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d. 8. 8. -kakkelovn. ICHald.RinghøbingAmt.
(1833). 272. TroelsL.^ 11.236. HPHansen.
RenlighediglDage.(1928).19. Feilb. 3)[I.2.i]

(fagl.) ovn, i hvilken den til glasfremstilling

blandede masse, mængen, smeltes i potter (og

ikke direkte paa herden). OpfB.*III.268.
Pot-: Bille-Top.20. -peiijce, pi (sj.) pen-
gene i en potte (1.3.2). Keglespillet gik (i

reglen) ud paa Pottepengene. CjPVTe^ewer.

FEKellinghusen.(1879).16. -pig:e, en. (især

foræld.) ung pige, som var beskæftiget med
at fremstille jydepotter. MylErich. Denjy-
ske Hede.(1903').115. AchtonFriisJL.1.458.
-plante, en. [I.l.s] fj/*. -blomst, -træ,

-vækstj (blomsterJplante, som dyrkes i urte-

potte. VSO. Hrz.lX.3. Potteplanter i Vin-
duer eller paa Blomsterborde. 7oW^J.IF5.
48.

II
billedl. *Naar man ved Mennesker

hænger,
|
Potteplanten, den kjælne, man

bliver;
|
Savner man Pleie, man hiver.

PalM.V.375.
Potter, en.Co^s.Pottere. jf.Esp.261). flt.

-e.(/Vamwi.potterOT-wf.p6tt(j)er,piitt(j)er^;
til I. Potte

; jf. (Lille , Store) Pottergade,
navne paa gader i Aabenraa (EPont.Atlas.

VII. 235. DanmarksPost - Adressebog. 1 934.

403.410); dial.) pottemager. PNSkovgaard.
B.310.PThorsen.FraSydbornholm.(1934).10.
jf.„F ottereler^ (o

:
pottemagerler).MøllH.

V.97.

Potte-rnm, et.(til I. Pot 1; sj.) rumfang
af en pot. (disse glas olgn.) koster 4 Sk.
Potte-Rummet. Adr.^yel762.sp.l4. -sats,
en. [1.2.1] fØ, foræld.) om (sæt, række af)
stampere i en krudtmølles stampeværk, som be-

arbejder satsen i(metal)potter. MilTeknO.153.
-sild, en. (kog., nu 1. br.) (ret, bestaaende

af) sild, som opbevares (og forsendes) i daa-
se ell. krukke, jf. Feilb. -sikaal, en. [I.l.s]

(dagl.) d. s. s. -fad. -skaar, et. (ænyd.d.s.)

skaar af en ituslaaet (ler)potte. han tog
sig et Potteskaar til at skrabe sig med.
Job. 2. 8. Potteskaar af Meisnerporcelæn.
Tilsk.1933.Il.248. jf. I. Potte l.s: *I Vin-
duet mine Blomster lee.

|
Det er dog saa

tungt med en Urtegaard,
|
Som indsluttes

kun af et Potteskaar. Oehl.SH.8. || i sam-
menligning. *Riger mange, som Potte-
skaar,

I

Tiden lod Gud fortære. Grundtv.
SS.l V.283. Ords.26.23(Chr. VI: skaar; 1931

:

Lerkarj.
||

(sj.) billedl., om svag, kraftesløs

person. *disse Fyrster, denne Welf og Hen-
rik,

I
Hvor kan de svage Potteskaar be-

staae
|

I Kamp mod Villiens Kraft og
Troens Glavind. Eauch.DV.IIL113. -ske,
en. (nu kun dial.) (træ)ske (ell. lille træpind.
Feilb.) til at røre i en potte med; ogs. (nu
næppe br.) om potageske (vAph.(1759)). Kyhn.
PE.56. Fruentimmer af Stand, som hver-
ken ere fordømte til Sye-Naal, Rok eller

Fotte-Skee.Eilsch.Font.237. Gryde- eller

Potteskeer af Træ. MR.1823.272. Kaper.^
OrdbS.(Fyn). -skib, et. (jf. -skipper,
-skude; især foræld.)^. CNyrop.Da.Pottema-
geri.(1882).30. -skipper, en. (især for-

æld.) mand, som sejlede med jydepotter og

forhandlede disse, de tidligere saa bekj end-
te bornholmske Potteskippere.CiV^2/^07?.£>a.

Pottemageri.(18S2).29. Frem.DN.26. -ski-
ve, en. (især dial.) pottemagerskive. Sv
Grundtv. Feilb. \\ billedl. han havde hørt
Per Andersen . . støbe politiske Kander
med Stiftstidendens Leder som Potteski-
ve. Gjel.GL.67. -skjuler, en. [Ll.s] (1. br.)

urtepotteskjuler. Larsen, -skude, en. (jf.
10 -skib, -skipper; foræld.). En Del af de
smaa Jagter sejlede udelukkende med Pot-
temagerarbejde . . og kaldtes Potteskuder.
BornhHaandvEr.137. -slagnjng, en. (jf.
u. I. Potte h.i) (børne)leg, som bestaar i, at

en person, der er bundet for øjnene, skal for-

søge med en stok at ramme en paa jorden
omvendt stillet potte. SaUXIX.490. -slik-
ker, en. (sj. Pot-. Larsen.), (nu 1. br.) egl.

:

person, som slikker (af) potter (gryder)
20 (VSO.); ogs. (nedsæt., spot.) om pottekiger

ell. snyltegæst (Larsen.). Moth.P140. VSO.
Kaper.^ -stjært, en. (nu kun dial.) (hul)

hank paa en potte. Cit.l732.(FynskeSaml.V.
75). BerLiisb.GD.132. OrdbS.(Fyn). -»tue,
en. (især foræld.) lokale, benyttet til værksted

for pottepigen. RibeAmt. 1903.40. Achton
Friis.JL.1.459. -tal, et. {ænyd. potte(r)tal;

til I. Pot 1; nu næppe br.) i forb. i p otte-
tal, i pottevis. Sort.Poet.43. Holb.Berg.220.

30 -træ, et. [I.l.s] (jf. -plante, -vækst; gart.)

dværgtræ, dyrket i urtepotte. CMatthies.DF.l.
196. -tej, et. (jf.-vare; især dial.) pottema-
gervarer. Feilb. FrGrundtv.LK.278. -tan-
de, en. [L1.4] (foræld.) renovationstønde,
hvori natpotter, klosetspande olgn. slaas ud.
VortBj.111.208. -vare, en. (jf. -tøj; l.br.)

især i flt, om pottemagervarer. Sal.XIV.
586. -varm, adj. [LI.2] (jf. -lun, -varme
samt krukkevarm ; talespr., 1. br.) egl. : varm

40 som i potterne paa siderne af en potte-

kakkelovn; varm i en behagelig, passende
grad. TroelsL. 11.117. „Saa for Satanl«
gryntede han, „her sidder man rigtig pot-
tevarmtl" Zola.Nana.(overs.l904).92. -var-
me, en. [LI.2] ^j/.-varm; talespr., l.br.) egl.

om varme fra potterne i en pottekakkelovn;
behagelig, god varme. Muusm.PS.65. (bilæg-

gerovnen) udbredte en lummer Pottevarme.
DagNyh.^Wiil924.11.sp.6. -vis, adv. (1. br.

50 pot-. Kaper.^ jf.D&H.). (til I. Pot 1 j pot for
pot; ogs. i videre anv.: i stor mængde. vAph.
(1764). Han sælger Vinen baade i An-
kere og Potteviis. VSO. V.P152. (han) tyl-

lede (champagne) pottevis i Alle, der kom
ham nær. Tops.II.30.

|| (jf. -talj som subst.,

i forb. i pottevis. Sv Grundtv.FÆ.1.141.

(hun havde) udgydt Taarer i Pottevis.

Schand.F.284. -vækst, en. (j/. -blomst,
-træ; nu næppe br.) potteplante. vAph.(1764).

60 VSO. MO. -el, et. (ogs. Pot-, jf. Larsen.),

foræld, betegnelse for meget tyndt øl (mods.

Gammel-, Godtøl olgn.; jf. ogs. dagligt øl

u. daglig 2.4j. Larsen.
pot-vis, adv. se pottevis.

potz, interj. [ponds] (ogs. skrevet pots.
— t putz (puts). Moth.P185). {ænyd. potz.



1229 Potætos Praas 1280

pots, pus og botz (Kalk.IIL505.V.241J; fra
tnnt. potz (hty. potz, botz^; eufem. for ty.

gottes (gen. af gott, gud); nu kun arkain.)

i forsk. forb. (egl. m. subst. som 2. led), brugt

som eder, som udtr. for stærk overraskelse

olgn.: død og plage; død og pine. \(T^otz-

f elten {2. Ud er ænyd. Felten, (helgen)nav-

net Valentin (Kalk.1.529), mnt.Yelten) Moth.
P185. *Putz-feltenI det var imi.Cit.1706.
(NkS4°821.55).\\ -potz slapperment (ogs. ib

m. former som potz sapperment. ChrBorup.
PM.226. jf. Meyer.HOOO. potz saprement.
NordskeIntelligenz-Sedler.^/tl7T8.1. potz la-

berdement. Jacobi.( Skuesp.IV.133 ). potz
slapperhed. Holb.Tyb.III.6) (2. led er om-
dannelse a/'Sakrament) Pots Slapperment 1

hvilket Eventyr var dette. IIolb.Vg8.(1731).

1II.5. Ej! potz schlapperment, de Draa-
ber ere en Forgift for hende. sa.Bar8.IlI.4.

Wadsk.9. jf. Rubow.SP.179.
||
potztusind 20

(ogs. m. ren ty. form -tausend. Bøeg.S.93.
Jacobi.( Skuesp.IV.200 ). jf. Potsdausend.
vAph.(1759)) \ty. potztausend; forkortelse af
forb. potztausend sacrament (jf. ænht. gotts

tausend sacrament^) Potztuusenl hvorfaar
dog min Geist ald denne Ziirlighed fra?
KomGrønneg.I.167. jf. Meyer.

^

Potætos, en. se Potet.

Pot-al, et. se Potteøl.

Poadre, et. se Pudder. 30

Poaille, en. se Pulje.

Poul, propr. se Povl.
Poulard, en. [pu'l^r'c?, pu'la-rci ell. m.

fr. udtale] (ogs. skrevet Poularde. JBaden.
FrO. Landbo.III.833. — ældre former er

Pular. vAph.(1759). IIuusm.(1793).205. Po-
lar. ReynikeFosz.(17é7).9å. Ew.(1914).IV.
45. Polard. Skuesp.XI.116). (fra fr. pou-
larde, afl. af poule, høne (jf. Puljej; kog.)

ung høne, som er kastreret for at blive 40

federe og finere i kødet (jf. Kapunj; ogs.

om ung fedet høne. To Flasker udsøgt
Rhinsk Viin, og ligesaa mange stegte Po-
larer. Ew.(1914).IV.45. Funke.(1801).1.152.
FrkJ.Kogeb.233.
Ponsi, en. se I. Pus.
poussere, v. [pu'se'ro] -ede ell. (nu sj.)

-te. (fra fr. pousser, af lat. pulsåre, se pul-

sere) 1) (nu sj.) drive, støde fremad; brin-
ge, føre frem. man (maa) ikke sende 50

sin Dronning forlangt bort for at tage en
fiendtlig Bonde, thi Fienden kan imidler-
tid poussere sin Dronning til Eders Tab.
Skak.(1773).27.

|| ^ give stilling ell. plads
længere fremme; fremskyde, (især i forb.m.
frem/ *En Escadron Husarer frem

|
Ad Sles-

vig til ipousseres. Holst.IV.40. (en) frem-
pousseret Stilling. CThSørensen.Den2.sles-

vigske Krig.I.(1883).212. 2) overf.: arbejde

paa, sørge for at skaffe (noget) fremgang; 60

befordre (3); fremme, (især i forb. m.
frem/ 2.1) (nu 1. br.) m. tings-obj. (ofte

i forb. som poussere noget saa vidt, at

osv. Holb.Skiemt.)(6r. sa.DH.I.373.568).
min Søns Desperation, som jeg kand brin-

ge til at giøre mig end større Hierte-Sorg,

hvis jeg pousserer denne Sag med ald
for stor Hidsighed. Ilolb.Masc.II.8. Man
søgte . . i nogen Tid at poussere den sorte

Kjole frem (o: til kvindelige konfirmander),
men da Stemningen blandt vore Ansøgere
absolut var for den hvide, maatte vi . . op-
give at gaa mod Strømmen.Propforeningen
„P".(1919).99. 2.2) (især ©; m. person-obj.:

understøtte, hjælpe (især: ved protektion
olgn.) til at komme frem i verden, til opnaa-
else af noget, spec: af et embede. Primon.Lexi-
con.(1807). BlochSuhr.ÆS.1.94. Vi maa nu
ogsaa tænke paa Din Befordring. Jeg
tænker, at vi . . kan faa Dig pousseret
under Finanserne. Gold8chm.ll.350. han
skulde jo pousseres frem. Professorsøn,
gammel Embedsmandsslægt, god Familie.
Bergstrøm.MD.14. || refi.: svinge sig op (til

noget højere), i vejret; ogs.: skaffe sig ind-
pas olgn. *Philanders Fødsel ham ey no-

fen Fordeel giver,
| Fra Middel-Stand op

an dog pousserer sig.Dyssel.II.26. (Rå-
dne) pousserede sig frem ved hove.VVed.
Racine.(1932).47.
Povl, propr. [mnul] (ofte skrevet Paul,

Poul, nu sjældnere Povel/ som personnavn i

særlige anv. og talem. (jf. Dania.II.294.III.
45. Feilb.); især i forb. Per og Povl, se

Peter l.i. || om Povl som helgennavn (i forb.

Sankt Povlj se Sankt || om Povl ven-
dekaabe se Vendekaabe.

I. pr. præp. se H. per.

II. pr, inte7'j. se prr.

Praas, en. [prå's] (nu kun dial. Pros
(Tychon. Vers. 354." HCAnd.BC.I.128. jf.
Fe'ilb.), Praase (vAph.(1764). Feilb. Esp.
262), Prose (Holb.Bars.III.3. jf. Feilb.)).

fit. praase ell. (nu især dial.) praaser (Moth.
P145. Ing.EF.IL270. Feilb.BL.47. Aakj.
VF.19). (ænyd. praas(e), prose, sv. dial. prå-
sa, jf. (vistnok laant fra dansk) slesvig-hol-

stensk, nordfris. praas, isl. prosi; bet. 2 vel

udviklet af bet. 1 (sml. IH. Pert/ maaske dog
delvis til dial. praas, pros, stiv, strunk, over-

modig (Moth.P158. MDL. 417.420. Feilb.

CReimer.NB.636. jf. Jens Pr&SLS. Kom Grøn-
neg. 1. 102), ænht. protz, opblæst, stolt (ty.

geldprotz, pengemand, „pengesæk")) 1) (nu
t rigsspr. spøg. ell. nedsæt., jf. „Kun bruge-
ligt i Hverdagssproget." VSO.) om en (fiere

alen lang) væge, der er dyppet en en-
kelt gang i tællen, ell. (især) om et

tyndt tællelys; ogs. (nedsæt.) om daarlig
lysgiver i al alm. en Ende Praas, saa
lang som det Leed af dend Finger. Kom
Grønneg.1.100. *Tænder I kun eders Praa-
se. Grundtv.PS. II1.54. en Praas . . dyp-
pes kun to Gange, jeg (o: et spiddelys) er
dyppet otte Gange for at faae min an-
stændige Tykkelse. HCAnd.VIII.212. Sjæll

Bond.59. om Natten (havde jeg) en Praas
staaende, saadan en lille Flamme, der flød

i et Glas paa et Lag Olie. JacPaludan.TS.
134. II billedl. ell. i sammenligninger (jf. bet.

2). *Naar Døden Livets Praas engang os

puster ud,
|
For os et bedre Lys at tæn-
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åe. Baffges.SkR.69. Gregor skinnede som
et stort Lys, skiøndt han aabenbar kun
var en lille Praas paa den hellige Mar-
tins Grav. Grundtv.ÉV.II.183. et Liv, der

er en Brand og ikke en Praas. JacPait«-

dan.UB.364. || i talem. der gaar en praas
op for en, der gaar et lys op for en (se 1.

Lys 4.2. jf. u. Lysepraas). CMøll.Breinholm
Badehotel.(1888).140. (han) udstødte plud-
selig en gemytlig Fløjten og stak en Pe-
gefinger lige op for Næsen af sig selv —
der gik en Praas op for ham. AndNx.FF.
61. staa i sin egen praas, (nu næppe
hr.) staa sig selv i lyset (se u. I. Lys 2.4/

VSO. 2) (dagl.) lille drenff; lille fyr;
ogs. brugt (især i forb. m. kvalificerende adj.)

som nedsæt, personbetegnelse; fyr (oftest om
sær, vigtig ell. kedelig person). Han er en
underlig Praas. B.rz.1.196. *I er ret en
utaalmodig Praas. smsf. 7/11.58. Nu drøm-
mer han om Overfald. Han er væmmelig
nervøs, stakkels Praas. Bøgh.II.222. han
var en kedelig FrsiSis.Nan8.JD.73. lystig

Træ-Dans af en Mængde Bønder lige ned
til de mindst mulige Tuller og Praase.
PoU^liWOQ.é. L Praase, en. se Praas.

IL praase? v. ['pråsa] -ede. {jf. dial.

praas, skum, støv osv. ''(MDL.417. Skjoldb.

EF.122. Feilb.); af ukendt oprindelse; dial.)

skumme; sprøjte. \) intr. M.DL.417. Det
praased og pladred dæmpet fra den gam-
les Malkestrippe. J.afe/.S'K.FJU.^. (hing-

sten) staldede en lille praasende ^ø.Skjoldb.

JJ.54. Sæben skummer og praaser op i

Skrubbens stive Børster.KBecker.VV.I.176.

2) (sj.) trans. Grammofonen praasede Ne-
germusik . . ud af Tragten. Buchh.GT.165.
Praase-kag^e, en. se Prossekage.
Praat, praate, se Prat, prate.

Pragt, en. [ppg^] Høysg.AG.137. fit.

(om prægtige ting ell. forhold; sj.) -er (Fr
Nygaard.E.29). (ænyd. d. s. (ogs. i bet: sne-

dighed, kraft); fra mnt., hty. pracht; vist

besl. m. I. prange; j/". pragte, prægtig) 1)

det at fremtræde med ell. omgive sig
med flotte, kostbare ting, luksus, pomp,
(kostbar) glans og herlighed, ell. om
selve de prægtige ting, omgivelser; tid-

ligere ogs. om overdaadighed , ødselhed ell.

pralende, brammende fremtræden. *Saa blev
af Staden Paars udført med Pragt og Ære.
Holb.Paar8.318. Min Mand forgieldet . .

Men — hvorledes er det mueligt? Han
har ikke spillet — ikke været i farlige
Selskaber — ingen Frsigt.Skue8p.IX.472.
*Hroar, min Broder! du skielder din
Dragt?

I
Elsker, som Qvinden, du Flitter

og Frsigt? Oehl.HF.79. Saavel hjemme
som paa sine Reiser førte Grev Albert
en næsten fyrstelig Pragt. Ing. VS. 1. 59.
*skjønnere er Liljens Dragt

|
End Salo-

mon i al sin Pragt. Kirkelig Samler. III.
(1857). 115. Agrippa og Berenike kom
med stor Pragt (1819: Bramj og gik ind
i Forhørssalen tillige med Krigsøverster-
ne.ApG.25.23(1907). 2) storslaaet (iøjne-

faldende, ofte: prangende) skønhed; ogs. om
hvad der frembringer indtrykket af en saa-
dan skønhed. *(han) med fortryllet Øie
skuer

| Den stiernefulde Himmels Pragt.
Bagges.Ungd.II.8. *Jylland mellem tvende
Have

I
Som en Runestav er lagt,

| Ru-
nerne er Kjæmpegrave

|
Inde midt i Sko-

vens Pragt. HCAnd.X.509. Der udfoldede
Fru Olgas Røst sig i sin fulde Frsigt.Schand.

10 O. II. 265. Solen gaar i denne Tid ned
under den mest æventyrlige Pragt. Buchh.
UH.20. 3) (nu 1. br.) hvad der pryder, for-
skønner noget; pryd; prydelse. *See, Mar-
ken taber nu sin Pragt. Salm Hus. 66.1.

*Forlanger du da Stjernerne?
|
Til Pragt

er de kun ssit. Aarestr.SS.V.113. Pragten
i det Hele er dog det gamle Kronborg.
HCAnd.VI.30. et Træ, som en Gang hav-
de været en Pragt for Skoven, smst.44.

20 Pragt-, i ssgr. til Pragt 1-2; foruden
de ndf. medtagne ssgr. kan spec. nævnes: 1)

(til Pragt 1) en del betegnelser for (luksus-)

genstande, ting (ell. rum), der er pragtfuldt
udstyrede, fulde af pragt, ell. hvad der fore-

gaar under udfoldelse af pragt, som Pragt-
-bolig, -forestilling, -genstand, -karosse,
-klædebon, -klædning, -møbel, -(op)tog,

-revy, -sal, -scene, -seng, -stof, -stol, -telt,

-toilette, -vogn, -vugge, -værelse. 2) (til

'- o Pragt 2) nogle (mere tilfældige) betegnelser

for noget storslaaet skønt ell. (i videre anv.)
noget herligt, fremragende, noget, der er et

pragteksemplar i sin art olgn.; som eksem-
pler kan anføres: Heine's Digt: An die Jun-
gen . . er et Pragtdigt, henrivende . .

ved de stormende Rytmer, ^ran^es. 71.480.
fordærvede Æg og stegte Hanekamme
vare Fragtretterne. HCAnd.V.153. So-
len . . bragte Snetoppene paa de omlig-

40 gende Bjerge til at rødme. Det var et

Pragtsyn. Galsch.SR.262.
||

personbeteg-
nelser: er han da simpelthen tilmed en
Forræder, den Pragt-Idiot?^Zo7iZ.MP.
111.330. hvilken Pragtkarl er ikke og-
saa denne SvenåFelåing.AchtonFriis.(Dag
Nyh.^y1^1932.17.sp.3). (han) strøg hende
over Haaret og sagde: „Du er dog en
Pragtkone.- smst.^Vixl913.Till.3.8p.3. Vi
Europæere beundre hine Pragtmenne-

50 sker fra den italienske Renæssancepe-
riode. J'Xaw^e.7JJ.i8 7. -alf, en. \ kolibri

af slægten Lophornis; kokette (2). Brehm.
FL.295. SaVXIV.317. -and, en. \ and
af slægten Aix (Lampronessa). Brehm.FL.
597. SaVXXV.763. -bibel, en. (jf -bog,
-udgave, -værk 2) pragtfuldt udstyret bibel-

(udgave); spec. om den af Chr. H. Kaikar
ofl. 1844-47 udgivne bibeloversættelse. Mynst.
Levnet.271. BiogrLex.IX.81. -bille, en.

60 (zool.) om biller af familien Buprestidæ. Cu-
vier.Dyrhi8t.I1.193. grønliggyldne Pragtbil-
ler.SMich.S.84. DanmFauna.XIV.8. -bind,
et. flot udstyret bogbind; ofte nedsæt, om
bind af en billig (smagløs) elegance (jf. kom-
poneret bind u. komponere l.s). dumme
Forsiringer til de saakaldte Pragtbind.
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Bergs. FM. 23. Carit Etlars Romaner i

Vvdigthmå. EQad.TT. 22.
\\

(spøg.) billedl.

Ved et Bord sidder en ung Mand med
Hovedet i Pragtbind (o: indbundet). Dag
Nyh.^ynl927.18.sp.2. Fol.y%19S4.8.sp.2.
-blomst, en. (især (D) \) pragtfuld blomst

ell. (pryd)plante. Skabninger . . der sidde
paa Bunden af Søen og lig Pragtblomster
udfolde deres Straaler i Afgrundens uen-
delige Have. Hauch. Y11.469. HCAnd.V. lO

155. Ukrudt (bærer) stundom Pragtblom-
ster. Kierk. V.140. \\ spec. (efter ty. pracht-
blume^ 2( den australske prydplante Donia
Don. (ell. Clianthus Sol.). Éentzien.Vinter-

flora.(1860).177. 2) billedl. Mængdens Vel
er altid bred; der blomstrer Undskyldnin-

fernes giftige FTa.gthlomst.Kierk.VIII.240.
især om særlig karakteristisk udtryk for

ell. resultat af noget ell. prægtigt eksempel
ell. eksemplar („perle'', pragteksemplar). Fra 20

Rom telegraferes, at det italienske De-
monstrationsvanvid atter har sat en Pragt-
blomst (o : ved valget af en bedrager til de-

puteret). PoV^1x^1906.1. Musæet i Gøteborg
ejer en . . mærkværdig Pragtblomst af

(Cornelis van Harlems) Kunst i en Alle-
gori af Lykken, der uddeler sine Gaver.
KMads.HM.202. et Par . . Kammerater, der
heller ikke hørte til Skolens Pragtblom-
ster. Pont.D.88. -bog:, en. (jf. -hibel, -tryk, 3p

-udgave, -værk 2). Pragtbøger fra Middel-
alderen. 0i?/'5.\r7I. i Oi. -bask, en. ^
slægten Embothrium af familien Proteaceæ.
Schaldem.HB.1.296. -byg^ning^, en. (jf.
-hus^ pragtfuldt bygningsværk; med pragt
udstyret bygning. Reiser.1. 512. Aarestr.SS.

IV. 27. Kongens Nytorv var . . Byens
bedste Pryd med mange Pragtbygninger.
Rich Pet. Kingo. (1887). 386. -dragt, en.

(især tQ). Fyrsternes og Adelens Pragt- 40

dTSigter.DagNyh.^y8l913.Till.2.sp.2.\\(zool.:)

DanmFauna.XXIII.159. Hannen (o: af
stor skallesluger) i Pragtdragt er uden Tvivl
den smukkeste af vore Andefugle. Seier.

BornholmsFugle.(1932).43. -drossel, en.

V spurvefugl af familien Pittidæ. Brehm.
FL.108. BøvP.IL152. -drue, en. ^ klat-

replanten Eccremocarpus R. et P. Hempel.
Flora.(1836).157. -dne, en. "^ om forsk,

duer med pragtfuld fjerdragt; især om Pti- 50

lopus. Wiese.T.1.527. Sal. V.548.
pragte, v. ['ppgi^a] -ede. {efter ty.

prachten; til Pragt;V) vise pragt; frem-
træde med pragt; prange, pragtes med
Sørgedragt maatte og skulde der ved Be-
gravelsen. TroelsL.XI V.142. Nogle af dem,
der kom paa Bakkehuset, lignede Violer,

var bly . . Andre pragtede som Kejser-
kroner. 8a.BS.1.79.

Pragt-edderan

d

(Kjærbøll693.Danm 60

FaunaJCXIII.167)ell.-edderfns\(Kjær-
bøll.693. BøvP.I.196), en. \ kongeedderfugl,

Somateria spectabilis. -eksemplar, et.

pragtfuldt, fortræffeligt eksemplar (1-2); ud-
mærket, typisk eksempel paa, repræsentant

for noget; især i forb. m. præp. af til angi-

velse af arten, slagsen ell. (nu næppe br.)

de egenskaber, der repræsenteres (nu ofte
iron.). den opvakte, fine, talentfulde Grev
Capo d'Istrias — et Pragtexeniplar af en
Græker i denne Benævnelses bedste Be-
tydning. POBrøndst.RD. 135. hun er et

Pragtexemplar af Skjønhed og Dyd.Oversk.
1.407. Man skal ikke stille sig selv i alt-

for stærk Belysning, uden at man er et
PrsLgtexemplar. Ho8tr.KG.I.6. et ganske
særligt Pragteksemplar af en Snyder ejede
vi blandt os i Svend Hsinsen. KLars.SF.
169.

II (1. br.) om bog (jf. -bo^, -udgavej.

26 Exp. paa Udgavens sædvanlige Papir og
6 Pragt- Exemplarer. ABagges.JB.lV.438.
CP -elskende, part. adj. (jf. -glad, -kær,
-syg) som elsker j)ragt (1); pragtlysten. S&B.
D&H. tU -elsker, en. pragtelskende per-
son. DScH. -finke, en.\ om tropiske væver-
finker med pragtfuld fjerklædning (alm. som
stuefugle). Brehm. FL. 228. Wiese. T. 1. 17.

-:Qe(de)r, en. (jf. -dragt slutn.; 1. br.).

(lappedykkerne) rejser sig højt i Vandet
med udspilede Pragtfjer. Rørd. Overs, af
BengtBerg:Tåkern.(1928).162. billedl: du
staar blottet for mig, efter at ti Aars Sam-
liv har plukket alle de laante og stjaalne

Pragtfjer af. Gjel.W.91. -fugl, en. (l.br.)

fugl, der holdes for sin pragts skyld, til pryd.
(paafuglen) holdes i Skandinavien adskil-

lige Steder som en Husfugl, dog navnlig
som Pragtfugl paa de større Herregaarde.
BMøll.DyL.II.215. -fald, adj. {jf. ty.

prachtvoU) 1) fuld af, udstyret med pragt
(1). Hun har seet pragtfulde Stæder og
stille Byer. Mynst.FrBr.6. *et pragtfuldt
Monument. Heib.Poet.X.186. Fyrster og Be-
falingsmænd, som . . vare klædte paa det
Pragtfuldeste (Chr.VI: med fuldkommen
prydelse; 1931: herligt Mædt). Ez.23.12.

2) [2] af en storslaaet skønhed. *Lyngen er
et pragtfuldt Taeppe, |

Blomster mylre
milevidt. HCAnd.X.510. Her er simpelthen
pragtfuldt ved denne Kyst.AchtonFriis.JL.
1.101. 3) (videre anv. af bet. (l-)2^ som inden
for sin art er i høj grad fremragende; yp-
perlig; herlig; prægtig; dejlig, den Skare
Filistre, De har overladt mig, Hr. Direk-
tør, man ser den ikke pragtfuldere paa
noget Teater i Yerdenl SvLa.SD.87. Vil
De alligevel ikke med en Tur? Vejret er
jo ^rsigtMdt.LeckFischer.KM.20. © -glad,
adj. d. s. s. -elskende. Vikingerne var pragt-
glade. Poi."/7i955.9.sjo.6. hertil: CP -glæde,
en. lyst til og glæde over pragt(udfoldelse)

;

pragtlyst, -has, et. (jf. -bygning; nu l.br.).

VS'O. MO. -hyacint, en. (jf. -svibel; ^
slægten Eucomis VHér. (af liljefamilie7i,

hyacintgruppen). HavebrL.^II.241. -kaar-
de, en. (jf. -sværd; pragtfuldt udstyret

kaarde (der bæres til pynt). Ing.EM.lI.166.
JPJac.I.133. -kar, et. (nu næppe br.) om
vase olgn. Ew.(1914).V.128. -kerte, en.

{ty. prachtkerze) ^ prydplanten Gaura L.

af natlysfamilien. Schalåem.HB.1.373. Have-
brL.U'.334. O -kær, adj. (1. br.) d. s. s.

XVI. Rentrykt i«/a 1935 78
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-elskende, alt det i den franske Karakter

som er pragtkært og stortalende. Brandes.

XI.149. -leg, en. (1. br.) leg, skuespil olgn.,

der (fx. i oldtidens Rom) fandt sted under
udfoldelse af storpragt. Rahb.(MO.). -lilje,

en. 2( navn paa forsk, planter af liljefami-

lien, dels om den som stueplante dyrkede
AgapanthusL'Hér. Schaldem.HB.II.431. dels

om Gloriosa L. smst.1.401. CP -lyst, en.

(jf. -lysten^. Ynglingen . . vænnes til lo

Forfængelighed, Pragtlyst, Indbildskhed.
Engelst.Nat.284. JFJac.1.119. O -lysten,
adj. (jf. -elskendej som elsker, har lyst til

pragt (1). Hun var . . meget pragtlysten
eller, som hun selv ønskede det opfattet,

smagfuld i sin Klædedragt. Goldschm.VI.
193. tU -las, adj. prunkløs; bramfri. *En
pragtløs lille Blomst her ubemærket groer.
FGuldb.I.2o3. en pragtløs men saa vid-
underlig festligt klædende, gulrød Musse- 20

\ms\L\o\e. JakKnu.G.259. -sager, ^Z. (nu
1. br.) om ting, der tjener til pynt, luksus-

genstande olgn. en gammel rød Silkemuffe
og mange andre FrsigtsageT. HCAnd.III.
93. Pragtsager i Mængde: kinesisk og ja-

pansk Porcellæn, japanske Bronzer.JLange.
1.279. -skær, en. Sf 'prydplanten Liatris

(af de kurvblomstrede). Kjærbøll.FB.252.
-slange, en. (zool.) giftsnog af slægten

Elaps; koralslange. Brehm.Krybd.129. sa. 2»

DL.II.468. -sot, en. (sj.) d. s. s. -syge.
Meisling.SK.33. -spir, en. ^ falsk spiræa,

Astilbe Hamilt. EøstersStaudebog.(1917).34.
-stjerne, en. 2( navn paa forsk, planter

af nellikefamilien (j/.Natpragtstjerne^; især

om trævlekrone, Lychnis L., ell. Melandrium
Roehl (jf. Aften-, Dagpragtstjernej. JH
Smidth.Haver.98. Kjærbøll.FB.270. Lange.
Flora.690. Jørg. Liv. 1.24. -stykke, et.

(især dj 1) pragtfuld genstand; pragtfuldt 40

stykke (fx.møbel, kunstværk, klædningsstykke).

de kostbareste Pragtstykker (d: i bibliote-

ket i MUnchen). Molb.Reise.il1. 437. Da-
merne sad ved deres Kanevas og syede
Pragtstykker. ECAnd. 11.199. Tops. II. 58.

Lad mig se det Pragtstykke, sagde hun,
og rakte sin Haand ud imod den røde
Parasol. Houmark.BB.62. 2) (videre anv. af
bet. i)d.s. 8. -eksemplar. Dona var et Pragt-
stykke af en Hund. Krøyer.Er.17. en Maj o- 50

likalampe med Prismer, et Pragtstykke af

Smsigløshed.EGad&UGad.FP.7. tilsidst fik

han da en fuldbaaret Søn, et Vidunder, et

'Prsigtstykke. Bers.G.14. 3) teaterstykke, der
er sat op med stor pragt. Heib.Pros.lV.52.
CHHolten.0.160. -stette, en. (nu næppe
br.) om obelisk ell. pyramide. Kraft. VF.212.
217. vAph.(1772).III. -svibel, en. (jf.
-hyacint; sj.). en Pragt-Svibel var han,
reven ud af sin rige Jordbund og kastet 60

hen i Sandet for at henraadne. iiTC^wd.
VII.127. -sværd, et. (jf. -kaarde/ (kon-
gen) overrakte ham det ridderlige Pragt-
sværd, han selv denne Dag havde baaret.
Ing.KE.II.2.34. O -syg, adj. i høj grad
pragtelskende ell. pragtlysten. Bror8.(MO.).

En pragtsyg Fyrste. VSO. G) -syge, en.

(jf. -lyst, -sot^ (sygelig) hang, lyst til pjragt.

hovmodig og forfængelig Pragtsyge. ikfo/6.

nH.Il.47. VSO. MO. -tryk, et. (jf. -bog
osv.). Pragttryk i Folio. Rich Pet. Kingo.
(1887). 163. ta -udfoldelse, en. den
Pragtudfoldelse, der var ved Hove. Dag
Nyh.^Vsl913.TiU.4.sp.l. -udgave, en. (jf.
-bibel, -bog, -tryk, -værk 2) en med pragt ud-
styret udgave. VSO. MO. -værk, et. 1) (nu
1. br.) i al alm. om pragtfuldt arbejde ell. pragt-
stykke, pragteksemplar. *paa Marmorbordet
i den rige Hal

|
det skrøbelige Pragtværk

(o: en glasskaal) stod til Skue. Kaalund.146.
Og hvilket Pragtværk den Pude skulde
blive 1 — Der var sikkert aldrig set Mage.
B7egend.DN.i9. Dette Pragtværk af en
Skinke omgives paa Fadet af Ananasringe.
DagNyh.^^lhl934.Sønd.l8.sp.3. 2) pragtfuldt
udstyret bog, billedværk olgn. Ørst.iV.123.
Fra England har jeg seet et Prøveblad
paa samme Bog som Pragtværk. ifC.4w(f.

XI.265. Paa Divanbordet brænder en høj,

meget elegant Lampe; Bøger og Pragt-
værker ligger omkring åen. KLars.Eibl.7.
-værling, en. \ værlingen Emberiza
melanocephala. Brehm.FL.200. Wie8e.T.I.
275.
Praj, et. [prai'] flt. d. s. 1) (^ ell. dagl.)

det at praje\S) ell. (især) raab, hvor-
ved man prajer (S) en. VKorfitsen.Gl.Min-
der.(1885).99(se u. praje 3.2/ Søren saa
lidt flov ud, da han paa Styrmandens Praj
kom over til h&m. BerLiisb.S.38. hold op
med det Praj iMærsetlScheller.MarO. Vogn
efter Vogn passerede mig i rasende Fart
uden at tage mindste Notits af mine Praj.
Pol.^yBl926.6.sp.5. 2) (dagl.) i forb. t&Si ell.

give et praj, faa, give en antydende be-

sked ell. oplysning; faa, give et vink. „hvis
nu Politiet . . faar et Prai." „Der er ingen
„Stikkere" mellem os.** Muusm.F.117. Selv
de ganske unge . . fik et hviskende Praj
om, hvem hun den graa Dame y&r. Steen-
berg. H. 11.220. praje, v. ['praia] -ede.

vbs. -ning (With.Sø-ÉeltesBedrivter.(1819).
14. Harboe.MarO.318), jf. Praj. {sv. preja;

fra holl. praaien ell. nt. preien, der ligesom
eng. pray, bede, bønfalde, er laant fra oldfr.

preier (jf. fr. prierj, bede, af lat. precari)

1) (nu kun dial.) bede indstændigt, indtræn-
gende; trygle; tigge, da han hørte det,

prajede han mig for at hlive. KBirkGrønb.
BS.179. Feilb. OrdbS.(Langeland). 2) (dagl.)

i forb. m.præp. for ell. (1. br.) om: tiltale,

henvende sig til ell. (jf. bet. 3^ raabe en an
for at minde om noget, kræve noget (ud-
leveret); rykke for noget. *Du . .

|
Vil mig

om Arven ]preie.Rosenhoff.DeFattiges fattige

Sange.(1857).79. Levin.{„l Talespr. . . no-
get plat"). *vi ændrer Sejl med Vinden,
og vi prajes

|
for Skat til Stat og Skat til

Kærlighed. Drachm.DJ.I.112. Hr. J., der
følte sig behageligt berørt ved at faa Mad
uden at blive prajet for Penge først, gen-
tog Eksperimentet Dagen eiter. DagNyh.
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^^/iil930.Sønd.4.8p.3. Feilb. 3) om raaben
(ftpec. V. hj. af en raaber) ell. (m. h. t. skib)

signalering for at komme i forbindelse med
en (og give ell. faa en oplysning, besked).

3.1) ^ m. h. t. skib ell. (^ ell. dagl.) m. h. t.

person: raabe an; kalde paa; ogs. iraabe
noget til, sige en besked til olgn. Cit.ca.1700.

(NkSå'>821.46). Skud efter Lods, eller Sej-
lere, som ^r2i\QS.SøkrigsA.(1752).931. *0
elskte Smiil, hvoraf jeg blændes . . frygt-
som skal jeg praye (rettet til: nærmesj dig.

Ew.(1914J.VI.160. Kræmmerne prajede
højrøstet Kunderne (o: paa et marked).
Schand.0.1.27. Torpedobaaden blev prajet
af en Y\s}s.Qv.Scheller.MarO. vi prajede en
Yogn. Rørd.TB.38. (nu næppe br.:) den for-

nemste af dem (o: af baadens besætning)
prayede os an paa Portugisisk. PraR
AR.III.16.

II vL w*" f'Q' at-sæ/n. ell. spørge-
bisætn. Jeg vilde just til at praie Kokken,
om hvad dette kunde betyde, da Skip-
peren idetsamme kom op paa Dækket.
Drachm.KK.4. Saa prajede jeg ham, at han
skulde flytte sig højere op (o: i vantet).

sa.SS.lOl. 3.2) ^ uden person-obj., men
oftest m. nærmere angivelse af meldingen,
kommandoen: raabe en melding ell. kom-
mando (paa et skib). Bliver Skuden lagt
et Par Streger høiere, som jeg hørte der
blev praiet til Roergængeren (behøver)
Folkene ikke . . at spule Dæk imorgen-
tidiig.Drachm.KK.53. „En Damper om
Styrbord en Streg agten for tversl" preies
der en Dag fra Udkigget oppe i Store-
mers . . samme Prei vilde sige, at der
kunde sees Røg ude i Horizonten tilhøire

for Skibets Cours en Smule bagude. FÆTor-

fitsen.Gl.Minder.(1885).99. Udkiggen praj-

ede for en Sejler ret tor. Scheller.MarO.
Praje-, i ssgr. ^ a/" praje 3, -distance,
en. (nu 1. br.) d. s. s. -hold. SøLex.(1808).
-hold, et. i forb. paa prajehold, i en
saadan afstand fra et skib, at man er i

stand til at praje det. Harboe.MarO. Man
gik paa Prajehold af (skonnerten). PoU^1x2

1925.5.sp.l. Prajer, en. spec. (til praje 1;

dial.): person, der trænger sig ind paa,
overhænger en med anmodninger, forlan-
gender ell. spørgsmaal. Paa Vejen roede en
Del Prajere efter os og gjorde deres Ka-
noer fast til vort ^Wo.PMøll.11.52. Feilb.

Praje -raab, et. raab, hvormed man
prajer et skib; praj (1). || hertil: Prajeraabs-
afstand (d. s. s. P'rajeholdj. D&H. -raa-
ber, en. (1. br.) raaber (tragt) til forstærk-

ning af røsten ved prajning. VSO. -skud,
et. (1. br.) skud som signal til, at et skib

ønsker at praje et andet. Kaper.
prak, pr'æt. af II. prikke.
prakke, v. ['pr^ga] (nu ikke irigsspr.

prake. KomGrønneg'.IlI.324. jf. Feilb.). -ede

ell. (nu næppe br.) -te (Moth.PMl). vbs. jf.
Prakkeri. {ænyd.prsicke, sv., fsv. prakka; fra
mnt. prachen, tigge, jf. østfris. prakken,
presse, trykke, ty. prachern, tigge, være over-

modig; vist egl. et slavisk ord; jf. forprak-

ket) 1) trænge ind paa, overvælde med
anmodninger, overtalelser olgn. for der-

ved at opnaa noget; gøre sig store anstren-

gelser, have mas med at erhverve noget, skrabe
penge sammen, faa en person overtalt (fx.
til at gaa ned med en pris). I.l) (især dial.)

i al olm. *Det synes, som du hermed vil
j

Dig een Foræring pracke.Sor^.Poe^?. prak-
ke Penge sammen. F/SO. (han gjorde) Alt,

10 hvad han kunde, for at redde saa meget
Gods og saa mange Penge som muligt . .

Der prangedes, der prakkedes, der prut-
tedes. Schand.IF.237. Det er næsten Synd,
at han skal have alt det Stads her og
prakkes med. MKorch.PalleJarmer.(1925).
150. Feilb. OrdbS.(Falster). 1.2) (nu ikke i

rigsspr.) i forb. prakke en noget af ell.

fra. Moth.P143. Han har prakket mig disse
Penge af (eller fra).FSO. 1.3) i forb. prak

-

20 ke en noget paa ell. (nu 1. br. i rigsspr.)

prakke noget paa en (CPalM.0.308. Schand.
BS. 409. OrdbS.(Sjæll.)), (jf. paaprakke;
dagl.) faa en overtalt til at overtage ell. købe
noget (som man gerne vil af med; ofte m.
bibet. af, at modtageren ikke rigtig kan være
tjent med det, at det er noget mindre godt
ell. værdifuldt olgn.); ogs. m. h. t. person, som
man faar en overtalt til at modtage ell. tage

sig af. jeg vilde da for ingen Priis prakke
30 ham (o : en syg præst) En paa, som skulde

staae og væve KirkensVadmel. Gylb.(1849).
X.165. Præsten skulde være saa tillidsfuld

paa det Religieuse, at han ikke saaledes
prakkede Folk det paa.^ierfe. VII.381. Han
(o: en juleløs) var „hoven" paa sin Vis, og
han vilde . . ikke paa nogen Maade prakke
sig paa (snedkermesteren). Schand. IF.300.
(de) fik . . ham prakket paa tusind Tøn-
der Majs, der laa i Riga — pilraadden

^M2i\s.Wied.BSt.95. 1.4) (nu ikke i rigsspr.)

i forb. prakke sig til. I vil nok staae og
prake jer et Ørfigen %i\. Kom Grønneg.III.
324. Levin. jf. Feilb. u. prakre. 1 .5) (dial.)

i forb. prakke sig frem ell. igennem
(Feilb.), klare sig paa bedste beskub (ved
laan, tiggeri olgn.); hugge sig igennem, hånd
prakker sig frem i verden.Moth.P143. Uden
denne Hjælp maatte jeg have laant og
prakket mig frem. JJPaludan.Er.l48. VSO.

50 2) strejfe omkring i landet uden særligt

ærinde; være landstryger. MDL. Feilb.

Prakker, en. {ænyd. pracker(e), tigger,

stodder, bissekræmmer; fra mnt. pracher,
tigger, gerrig person; til prakke; talespr.,

nu 1. br. i rigsspr.) tigger, betler ell. (især)

fattigt, forarmet menneske, person,
der sidder i daarlige økonomiske for-
hold, maa hugge sig igennem olgn.; i

dial. ogs. om snyder, keltring (Moth.P142.
60 Feilb.), uduelig person, stymper (Kværnd.),

landstryger (Feilb.) olgn. Der har du en
Styver da, din PrackerIHoZ&.Jep./.6. ved
det man idelig giør andre lykkelige, bli-

ver man tilsidst VTdikkexe.Skuesp.V.447.
gaae som Prakkere om i Verden med
Posen paa bakken. lng.EF.IL185. „Der

78*
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er saamænd mange, der ikke betaler paa

Punktet, og derfor er de da ikke i Gæld."
— „Det passer paa Velhaverne, Mor —
men vi andre rrakkere maa værs'go'

komme med Pengene.** EBrand.HH.S. At
der imidlertid ogsaa blandt Parcellisterne

gaves Prakkere, som ingen Vej kom, stod

ikke til at nægte. SydfynskeS.146. en gaa-
ende(s) prakker, se gaa l.i slutn. Prak-
ker-, i ssgr. (nu 1. br. i rigsspr.) fx. (for-

uden de ndf. medtagne) prakker-agtig, -by,

-familie (Hrz.XVII.57), -folk, -levned,

-liv, -pak (Ing.EF.VILlO?), -stand (Fr
Horn.FM.SS), -unge, se især VSO. MO.
-brev, et. {ænyd. d. s. ; nu næppe br.) om
tiggerbrev olgn. Holb.DNB.107. -foged,
en. (ænyd. d.s., mw^.prachervoget; foræld.)

person, der havde opsyn med tiggere, prak-
kere (i en by ell. et sogn); stodder-foged,

-konge. FrHorn.SomnPoet.87. Feilb.BL.192.

Prakkeri, et. {ænyd. prackeri, tiggeri,

noget usselt, daarligt; til prakke ell. Prak-
ker) 1) (dagl, nu især dial.) det at trænge
ind paa en person, presse, nøde til noget;

ogs.i tingen; prutten. Det er et mærk-
værdigt Prakkerie . . der er over selv for-

muende Folk, naar det kommer an paa at

kjøbe evi^og.Hrz.ST.155. Pengebidragene
skal afnødes Folk ved ideligt Plageri og
Prakkeri. JJessen.A.153. 2) (nu ikke i rigs-

spr., jf „daglig Tale.** VSO.) det at være ell

optræde som en prakker, at tigge, hutle
sig igennem; fattige forhold, daarlige

økonomiske kaar olgn. Moth.P142. *Han var
. . exerseert i Pralerie, |

Vindmagerie,
|

Kujonerie,
|
Bedragerie, | Og Prakkerie.

ChrBorup.PM.411. Dette Prakkeri, at laane
eet Sted for at betale et andet, vil ikke
længe hielpe ham. VSO. MDL.417. 3) (dial.)

mas, besvær, ulejlighed ell. ærgrelser
med et arbejde; ogs. om selve arbejdet. At
tage en Kasse ovenaf et Stade er no-
get omstændeligere, og har før forvoldt
mig meget Prakkerie. CNAndersen. Biens
Natur.(1827).115. MDL.417. Kværnd. Feilb.

Prakker-lns, en. fj/". Lusefrø; især dial.)

folkelig benævnelse for stefanskorn, Semen
Sabadillæ (Semen staphisagriæ). Agerbech.
FA.I.90. FolkLægem.1.52.11.13. -stads,
en. (nu næppe br.) stads, pragt, flothed hos

personer, der ikke har raad til det (eller for-
stand paa det). Moth.S708. VSO. -stolt,
adj. (nu næppe br.) stolt trods sin fattig-
dom. VSO. MO. -stolthed, en. (jf -stolt;

nu næppe br.). Skuesp. VII.87. Adelig Prak-
kerstolthed har Holberg skildret i Don
Ranudo. rSO. MO. -taj, et. (nu næppe br.,

jf.: „I daglig Tale og i det lavere Sprog.**
VSO.) nedsæt., om prakkere. Moth.PUS.
VSO.
Praksis, en ell.(sj.) et (Stampe.I.312.

TomKrist.LA.153). ['pr^gsis] best. f. (1. br.)

(s)eii (Folkeskolen.l929.810.sp.2); flt. (l.br.)

-(s)er (Drachm.T.20. SaUXV.277). (tid-

ligere undertiden m. gr. kasusformer, akk.

praxin: Holb.MTkr.55. Stampe.L241. dat.

praxi: Holb.Ep.IV.348. PolPhysMag.VII.
400). {fra gr. pråxis, til pråttein, pråssein,
udføre, gøre)

1) (mods. Teori^ udførelse, virkelig-
gørelse af noget tænkt, planlagt; praktisk
beskæftigelse med noget; det virkelige,
praktiske liv; virkelighed, i hvor det
gaar til, saa er altiid Praxis bedre end
Theoria, og det mand lærer af Erfaren-

10 hed, henger bedre ved, end det mand læ-
rer af Bøger. Hørn.Moral.1.23. mange vit-

tige Hoveder . . sætte Theorien over Praxis.
FrSneed.I.441. Jesp.Fon.14. || ofte i forb.

i praksis. Holb.Ep.IV.348. Selvbeher-
skelse, kunstnerisk Maadehold, forstandig
Viden, naturlig Menneskelighed blev hel-

lenske Idealer. Som andre Idealer kunde
de glippe i Praxis. NMøll. VLitt.I.270.

2) benyttelse af teori, erhvervede kundska-
20 ber i det virkelige (praktiske) livs tjeneste;

udøvelse af en virksomhed, der er baseret paa
en forudgaaende teoretisk uddannelse, et fag-
ligt studium; det at praktisere (1.2); prak-
tisk virksomhed. 2.1) i al alm. Præstens
hele Praxis er saa en stadig Udøven af

dette: først det jordiske og saa — Guds
Rige. Kierk.XIV.250. Hun var . . af lang
Praxis i vanskelige . . Situationer vant tU
at handle efter Grundsætningerne: sauve

30 qui peut og „Nød bryder alle Love**.t7Z«an-

ge.1.376. Det er ved Krydsningen af disse
to Grundtræk, det positive og det nega-
tive, at det Menneskeliv er bestemt, som
vi i vor Praksis har at operere med. Kra-
rup.L.279. 2.2) spec. om praktisk erhvervs-

virksomhed, der udøves af sagfører, land-
inspektør, dyrlæge, tandlæge olgn. ell. (især)

læge; ofte m. særlig tanke paa kunde- ell.

patientkredsen (jf. ogs. u. Landpraksis 2,);

40 ogs. i forb. som være ude i praksis, om virk-

somhed ude blandt patienterne, paa syge-

besøg, saasnart de (o: lægerne) har lært
noget grundigt . . drages de ved en vidt-

løftig Praxi og Opvartning hos de Syge
udaf deres '&iv^eer-^iw.e. SundhedsMagazm.
(1763).A2v. Dr. Miiller har en anseelig
Praxis her. FrSneed.1.422. begge, saa vel
Lægen som Advokaten, kunne ernære sig

uden saadantEmbede, blotved deresPraxis.
50 PAHeib.US.257. De er Dyrlæge — meget

respectabeltl men jeg (o: en læge) kan ikke
være tjent med at miste al min Praxis
fordi jeg boer i Huus med Dem. FritzJurg.
nr.70. (det var) dagligdags, at Doktoren,
naar han kom hjem fra Praxis, maatte ind
at klæde sig om for at gaa til Middag.
Breum.HH.ll. || hertil (l.br.) Praksis-rejse,

-ret ofl.

3) (fagl.) det at øve sig i udførelsen af
60 noget ell. den ved øvelse opnaaede fær-

dighed, rutine, øvethed. Nørreg.Privatr.

1.54. *Kommer hid, I unge Ho'eder,
j

Som studere Nat og Dag,
|
Lytter til en

ældre Broder,
|
Der har Praxis i sit Fag.

PFaber.VV.46. det, som Akademiet paa
hin Tid meddelte sine Elever . . var en
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aldeles overfladisk Praxis i at lave et Bil-

lede i en MsinéT.JLange.1.88. Hvad for-

staas i Musiken ved Praxis? Den ved
Øvelse naaede Færdighed i at kunne ud-
øve Reglerne ved Udførelsen af Stykkerne.
Oeb.MusK.,?.

4) fremgangsmaade, der er alm. an-
vendt, er blevet skik og brug; sædvane;
spec. (jur.) om reisbrug (Baden.JurO. LovL.
V.1003). Hvad von Stockens opsigelse ^o ;

af et laan) angaaer, da veed ieg vel at

det er praxis imellem gode venner at

giøre den enten muntlig eller ved en s^lti-

velse.Holb.Vota.31. det er enhver tilladt,

under Sagen at føre sit Beviis, naar han
best vil og kan, og det er en temmelig
almindelig Fraxis. Siampe.II.168. en fast

Praksis for Valgbreves Prøvelse. EHen-
richs.MF.1.84. en Bunke ældegule . . Ak-
ter, hvoraf fremgik, hvilken Praksis der
fra Griffenfelds Tid til Dato var bleven
fulgt i slige Sager. AGnudtzm.RT.53.

5) (1. br.) d. s. s. I. Praktik 2. Bon'ske og
Shaman'ske Praksis'er og Taskenspiller-
kunster. SaUXy.277.

I. Praktik, en. [prBg'ti^] ('\ Pratik.

Cit.ca.l730.(DSt.l920.16)). /?«. -ker. {ænyd.
praktik(e), pratik, <?/. praktik, »wwf. prac-
tike, fr. pratique; af mlat. practica, ud-
øvelse (jf. Praktika^ , egl. fem. ent. af lat.

practicus, virksom, se praktisk
; jf Praksis,

Praktiker, praktisere) 1) (især fagl.) det at

beskæftige sig med noget i praksis (1); prak-
tisk udøvelse af noget; praktisk virksom-
hed; praksis (1-2); ogs. d. s. s. Praksis 3.

Man maa . . i Practiken søge at have Styk-
ker (o: kanoner) saa lange som mueligt.
LTid.1761.401. som Resultat af hans be-
tydelig store Praktik i denne Sygdom
(d: brok)i har han udgivet denne lille Af-
handling. WTwrw6wZi.Se^Zer for Brokpatien-
ter.(overs.1805).Fort. Erfarenhed (har) lært
den praktiske Arbeider mange Særk j en-
der for de forskjellige Feil, der hyppigst
træffes (i egetræ). — Det er nogle af disse

Særkjender, der, bekræftede ved Erfaring,

og indhentede hos gamle, og i Praktiken
erfarne Folk, vi her ville fremstille, ^r-
ehivSøvæsen.II.373. De vilde . . have sjeld-

nere Tilfælde i medicinsk og kirurgisk
Praktik fremdragne til Belæring. Jw/Pef.
L.249. Utvivlsomt vil en rig Strøm af

Studenter kunne ledes bort fra Universi-
tetet og over i det praktiske Erhvervsliv.
Men det lader sig kun gøre, hvis de paa-
gældende Erhverv nøjes med at kræve
et kortvarigt elementært Kursus i Praktik.
NatTid.^yiol925.Aft.5.sp.5. 2) (fagl, især

med.) oftest i flt., om de fremgangsmaa-
der, der anvendes ved udførelsen af noget,

ell. (jf.bet.S) de handlinger, kunstgreb,
manipulationer, der udføres. Hvilke
blandt Lægerne ere de varmeste Tilhæn-
gere af denne Praktik (o: ved vaccinatio-

nen)? PhysBibl.XX. 130. (skammen) over
pervers-sexuelle Følelser eller Praktiker.

AWimmer. Besættelser. (1924). 28. de paa
mange Maader uæstetiske Praktiker, som
Præventionen (af svangerskab) kræver. Po/.

^^l\1932.8.Hp.3. 3) (nu kun arkais.) sne-
dig fremgangsmaade; listigt paa fund;
kneb; rænker; intriger, jeg har maatt
bekiende for jer Broder vore Practicker,
vort Kogleri, som vi har brugt at locke
Folck udi SnRren.Holb.UHH.IV.8. *At vide

10 min Praetick, kand eder lidet nytte, | Nock
er det, at I faaer det høyforlangde Bytte.
sa.Mel.J.6. Wiivet.EL.109. Leth.(1800). man
kan ikke falde saadan med Døren ind i

Huset og snakke med Angelique. Man maa
bruge Praktiker. VilhAnd. Kransen. (1934).
65. II. Praktik, en. se Praktika. Prak-
tika, en. ['pregofika] (nu næppe br. (i bet.

1:) Praktik. Meyer.^ se o^s. w. Bondeprakti-
ka. (i bet. 2:) Pratik. SøLex.(1808)). flt. -er

20 [iprBQfiijka'ar] {ænyd. pr&ctica
,
praktik (i

bef.l); i bet. 1 ligesom /t/. praktik(a) af mlat.

practica i sa. bet.; i bet. 2 (omdannelse) af
eng., fr. pratique, ital. pratica, samkvem;
egl. sa. ord som I. Praktik) 1) (foræld.) (bog,
der indeholder) vejrspaadomme (paa
astrologisk grundlag) olgn.; især i ssg.

Bondepraktika (s. d.). 2) ^ karantænevæ-
senets tilladelse for et skib til at have fri

forbindelse med land; samkvemspas. Har-
30 boe.MarO. StBille. Gal.I.80. Scheller.MarO.
praktikabel, adj. [prBgdiika'b(a)l] (ty.

praktikabel, ew^. practicåble; efter /"r. pra-
ticable, til pratiquer, udføre, praktisere) 1)

G) som lader sig udføre, realisere,
praktisere; gørlig; realisabel; gennemfør-
lig ; tidligere ogs. : nyttig ell. praktisk (at ud-
føre). Cit.l705.(KbhDipl.V.799). LTid.1728.
533. Onkel Adam fandt Forslaget prakti-

kabelt. CBernh.X.284. 2) (nu især ^) om
40 vej, breche olgn.: som kan passeres; passa-

bel. MilTeknO. Efter at Brechen . . var
practicabel, foretoges 6 successive Storme,
hvorved omsider de Allierede trængte ind
i Staden. ONOlsen. Albert Borgaard. (1839).
105. 3) (især teat.) om indretning (paa sce-

nen): som virkelig er, hvad den fore-
stiller, ell. kan bruges, benyttes, fun-
gere som den ting, der forestilles (i

modsætn. til malede efterligninger olgn.); ogs.:

sp som (let) kan bevæges ell. flyttes; bevæge-
iifft flyii^^^Q', transportabel. Enkykle-
ma . . et stort praktikabelt Sættestykke,
eller en let Væg, der kunde dreies tilside.

Hrz.XIII.347. man (havde) anskaffet sig

en ny, praktikabel Maane, men det var
ikke muelig at anbringe den anderledes,
end foran Trætoppene paa Bagteppet. HO
And.L.82. Tilhøjre fra Scenen: en Pavil-
lon med et practicabelt Vindue. -Bø(//i.£>^.

60 1.259. en praktikabel Skorstenspibe bort-

fører Røg og Damp fra Skorstenen (o:

paa et værksted). JernbaneT.'^^U1935.7.sp.l.

Praktikant, en. [prBg^ii'kan'rf] flt -er

ell. t -ere (BiblLæg.XI.4é8). {ty. praktikant;

fra mlat. practicans, præs. part. af practi-

care, se praktisere) 1) (sj.) person, der
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realiserer, praktiserer noget, idealerne

og deres j>raktikanter har spillet fallit.

EdvLehm.ÉY.65. 2) (fagl) person, der
praktiserer, har praksis (2.2) (jf.Læg-
praktikant^, ell. (nu især) person, der sæt-
ter sig ind i, uddanner sig i udøvel-
sen af en virksomhed; spec. dels (jur.)

om person, der (uden løn) hjælper en øvrig-

hedsperson for derved at sætte sig ind i for-

retningsgang osv.; dels (med.) om lægestude-

rende, der paa et hospital uddanner sig i

at undersøge patienter, stille diagnose olgn.

Moth.F142. Enhver Fremmed kan vor-

de Practicant paa Clinikerne og bivaane
Forelæsningerne (hos de medicinske pro-

fessorer i Berlin). NyeHygæa.II.(1823).110.
(Carl Jacobsen) skulde, nvor han var Prak-
tikant (o: i udenlandske bryggerier) ^ i al

Stilhed gøre sine Iagttagelser. Jo/iSiSfeen-

str.CJ.56. denne Læge, der begynder som
en lidt kejtet og overset Praktikant i den
lille Provinsby, men ender som den store

Neurotiker. BerlTid.^Vd931.Aft8.sp.2.\\her-
til (jf. Klinik 1) Praktikant-klinik (NicHolm.
GA.136. Lovtid.1924.471), -undervisning
(BerlTid.^VAl935.M.36.sp.5). Praktiker,
en. ['prBgdi^ar] flt. -e. (ty. praktiker; om-
dannet°af Praktikus (s.d.)) person, der
praktisk beskæftiger sig med noget
(mods. Teoretiker^, practisk Ukyndighed
hos dem der paatage sig at forfatte Af-
handlinger af denne Art . . er endnu større,

end Theoriens Afsavn hos Practikeren.C/i
Mourier.Brød.(1821).IV. den intet læsende,
forpagterlignende Provst, den fødte Heste-
handler, Praktikeren ud i Fingerspidserne.
Gjel.GL.19. PraktikuH, en. ['prBg^ikus]

fil (l.br.) -(s)er ell. practicl (Blich.(19°20).X VI.
184. Meyer.^). (fy. praktikus; af lat. ipracti-

cus (se praktisk^; if. Praktiker; nu vist

kun spøg!^ person, aer praktiserer, har
praksis (2), ell. (nu især) person, der
praktisk beskæftiger sig med noget (jf.
Praktiker^ ell. har øvelse i udførelsen af
noget, praktisk erfaring, er praktisk an-
lagt olgn. *Hans Navn er Lallemant, Hof-
Raad, for raadne Tænder

|
En prægtig

Practicus. ChrFlensb.DM.I.148. Naar ijian

har været Doktor og Praktikus i ti Aar .

.

saa kan man nok tale et Ord med. Tode.
ST.I1.9. *Vor Jensen, som Assessor er i

Retten,
| Og derhos Practicus og Peber-

svend. Pa?M. F.i^5. Vil du høre et Raad
af en juridisk Praktikus: Søg aldrig til

Toppen. ORung.P.106.
\\
gammel prak-

tikus, person med lang praktisk erfaring;
ogs. (nu næppe i rigsspr.) : fiffig, snu person

;

gammel fiffikus (JHSmidth.0rds.118). LTid.
1739.29. Blich.(1920).XVI.184. Tilsk.1923.
1.448.

praktisere, v. [pr^g^fi'se-'ra] -ede ell. (nu
sj.) -te (ChrFlensb.DM.1.94). vbs. -ing (Moth.
P142. JernbaneT.yiol935.1.8p.3). (ænyd.d.s.,

fsv. prakticera, ty. praktizieren, mn't. prac-
ticeren, oZdJ/r. pra(c)ticer; a/" mZa^. practi-
care)

1) udføre; udøve. I.l) m. obj.: udføre,
anvende, bruge (i praksis) ell. føre ud
i livet, realisere, det er let talt, men
icke ret let pr&ctiseret. Holb.Kandst.II.3.
det (har) stedse været saaledes practise-

ret siden Keyser Augusti Tider. sa.GW.
III.2. Opitz var ikke blot Theoretiker,
men praktiserede selv denne forbedrede
Digtekonst. RichPet.Kingo.(1887).124. den

10 første Landsbyskole i Danmark, hvor ind-
byrdes Undervisning praktiseredes. Joafe

Lars.F.II.24. (staldkarlen) knappede mere
og mere af paa Havrerationerne . . Han
havde læst i Katekismusen, at Nøjsomhed
var en stor Vinding. Og det praktiserede
han nu paa Bæsterne. JacAnd.Er.1.69. 1 .2)

intr.: øve en praktisk virksomhed; have
(privat) praksis; især om udøvelsen af visse

liberale erhverv som privatvirksomhed, nu
hoftest: virke som læge med privat praksis.

Der kand være visse Sygdomme, som cu-
reres best om Natten, og visse Doctere,
som icke practicerer, førend Soelen gaaer
ned. Holb.KB.IILl. i Mangel af Hønse-
hund (brugte en krybskytte) en Køter . . og
practiserede ret godt med Samme. Blich.

(1920).XVI.163. jeg (o: en mediciner) (er)

kun . . Student. Jeg har slet ikke Lov til at

praktisere. IIostr.G.140. Der tales i vor Tid
30 meget om Ironi og Humor især af Folk,
som aldrig have formaaet at praktisere
deri. Kierk.III.101. praktiserende som Fy-
sik- og Mathematiklærer ved en tre fire

højere Privatskoler i Hovedstaden. /Sc/iand.

UM.14.
II
praktiserende brugt som (at-

trib.) adj. praktiserende hæge.PAHeib.E.
278. JurFormularbog.^182. det var (omkr.

1700) ikke altid muligt at finde en privat
praktiserende Architekt i København. Hist

40 MKbh.2R.V.472.
2) om handling, hvorved noget arrangeres,

bringes i stand. 2.1) "f i al alm.: indrette;
arrangere, (han) simulerede heller at

ville blive en Munck, forføyede sig der-

paa til et Closter, hafde dog practiceret

det, at nogle af hans Venner . . løbe efter

ham, og skulle afbede hans Closter-Lev-
net.Pfiug.DP.370. hånd har praktiseret

det der hen, at. Moth.P143. jf: Imidlertid
50 angaf sig en Munck . . at hånd var den

rette Demetrius . . og practicerede (nu:
bragte^ det saavit, at hånd derfor blef an-

tagen. Pfiug.DP.370. 2.2) (jf. indpraktise-

rej i forb. m. adv. ell. præp.-led: ved anven-

delse af behændighed, kneb, list ell. hemmeligt
bringe ell. føre et sted hen; lempe; liste;

smugle, jeg venter ellers en hoben Baand
hiem fra Holland i en af Dagene, hvorpaa
hun skal faa got Kiøb; thi jeg haaber at

60 practisere dem toldfri ind. Holb.Vgs. 1.4.

(jøden) tager ham bag til under Livet,

for at hielpe ham, men med den venstre

Haand praktiserer Uhret af Lommen. T^i-

wet.D.86. Naar Lieutenanten tykkes om
det, saa skal jeg nok practisere ham ind

i den kjære unge Frøkens Sovekammer.
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Blich.(1920).XXVIIL131. Kammerherren
havde listet sig til at stange sine Tænder
med en Guldstift, som han praktiserede

op fra Vestelommen. Drachm.T.154. || refl.

jeg gaaer og speculerer paa, hvordan jeg
kunde practisere mig udaf Landet. J/o/6.

Fants.1.2. De kan troe, det er en intri-

gant Krabat. Han practiserer sig ind alle-

vegne. Heib.Poet.VI.47. 2.3) f i forb. wi. af

,

fra ell. til j i udtr. for at fratage, berøve
ell. give, skaffe en noget, især ved intriger,

(han) practicerede sin Broder fra Gouver-
namentet, og . . blef self Gouverneur.P^w^.
DP.1173. Moth.P142. Jeg skal nok prac-

ticere Pengene fra ham med Wst.Holb.
IIJ.1.7. de Svenske skulde . . ved en til-

kiøbt Forræder hafve practiceret ham en
falsk Ordre til. Slange.ChrIV.1245.

3) t især i /brfe.m. paa: arbejde paa;
stræbe hen imod; stile imod. Practicer
. . dagligen . . paa Fornøyelighed. Iførw.

Moral. 1.51. Practiceer derfor i din Tale
altid at agere en god Politicum. sws^.IJ.

74. een fornemme Jomfrue, som . . jeg
uværdig af ald Magt practicerer at spille

Jøden af Hænderne. Uolb.Didr.5sc.

praktisk, adj. [^pregdisg] {ænyd. pra(k)-
tik(i)sk, snedig, rænkefuld, ty. praktisch, jf.
eng. practic(al), fr. pratique; af Zaipracti-
cus fjf. Praktikus^, gr. praktikos, til pråt-

tein, pråssein, se Praksis)

1) (mods.moTailsk (4), teoretisk olgn.) som
hører til, angaar ell. findes i praksis
(1); som hører til, angaar udøvelsen,
anvendelsen af noget i det virkelige
liv ell. (i al alm.) livets ydre, fysiske
handlinger, virksomheder. De fleeste

Videnskaber i Verden ere til Deels Theo-
retiske, til Deels Practiske.Mossm.Terrw.^.
han er i enhver praktisk Dont aldeles

raadvild og hiælpeløs. PMøU.1.335. „Hun
kender knap Kærlighed af Navn." — „Det
er det samme; jeg skal praktisk manudu-
cere hende deri." Ploug.(Studenterkom.67).
hyppigt forstaaes ved „praktisk Tjeneste"
kun det Haandværksmæssige af den mili-

taire Virksomhed. MilConv.VI. 559. „Det
tillades Kvinder at erhverve akademisk
Borgerret ved Kjøbenhavns Universitet."
At denne Tilladelse neppe i den nærmeste
Fremtid vil faa stor praktisk Betydning,
er sandsynligt nok.NationaløkonTidsskr.Vl.
445. Dette er ikke anvendeligt paa det
Eractiske Liv.VSO. en til det praktiske
iv saa fast knyttetVirksomhed, som Post-

væsenet maatte siges at være. JacAnd.Er.
11.90. se ogs. u. Liv 3.3. jf : De forlod . . Stu-

dierne og gik over i det praktiske.Aase
Han8.Vr.76.\\ praktisk taget (S&B.) ell.

(nu især) praktisk talt e/^ CZ.fer.^ prak-
tisk, i det hele og store; i hovedsagen; saa
at sige. Naar jeg giver dette Raad, saa
tænker jeg ingen vil sætte sig derimod,
og dermed er Sagen jo saa, praktisk talt,

ordnet. JakKnu. In. 262. Landet bestaar
praktisk talt af en Flod, langs hvis Bred-

der . . der bor en halv Snes Tusinde Ma-
\2i\er. JVJens.Sk.7. Yderleddet (af fingren)
er fortykket, noget ømt og praktisk stift.

Arb.forsikr.l907.BilagI.9.

2) som beskæftiger sig med noget i

praksis (i); som praktiserer noget, fø-
rer noget ud i livet; ogs. (nu næppe br.):

som har praksis, praktiserer {\.2). „der
seer jeg den Pragiske Doctor komme .

."

10 — „Er det en practisk Doctor?" — „Ja

I

han er baade practisk og Pragisk." Holb.
Philos.V.7. N.N. praktisk Lærer i Dreier-
konst og ^ek2inik.HCLund.Samler.1.(1803).
60. Lægerne ved andre . . Korps, eller . .

civile, enten i Vor Tieneste staaende eller

blot praktiske berettigede Læger paa Ste-

det. MR.1810.299. han var en meget re-

ligieus Mand, practisk Christen. Gude.O.
87. han har gjort ualmindelig god Fyl-

20 dest, baade som praktisk Geledofficer og
iK.rigsministeriet.BerlTid.''''hl926.M.7.sp.2.

praktisk geometer, se Geometer 1.

3) om person ell. evne, anlæg olgn.: som
har, røber ell. viser et godt haandelag,
fingernemhed, et godt tag paa tin-
gene, ell. et klart blik for, hvad der er for-

maalstjenligt, egnet, bedst. Der gives . . en
Takt i Handlingen . . den . . er nødven-
dig for Praktikeren . . Denne Takt er det

30 saakaldte praktiske Tsilent.MilConv.VI.560.
Christiane var, hvad man kunde kalde en
Eraktisk Pige, hun forstod at benytte en-
ver Ting. HCAnd.II.173. Hans Søns gode

praktiske Forstand indsaa strax, at Plet

tog sig lige saa godt ud som Sølv. Schand.
VV.239. „Praktisk Mand er aldrig raad-
vild l"i?'oZ/ce8Å;oZen.2P5i.758.8jp.i. hans Prak-
tiskhed trættes af Overvejelsens Frem-
og-Tilbage. EBrand.(PoUUl 925.8.sp.4 ).

40 A) formaalstjenlig; hensigtsmæssig;
godt egnet til sit brug; let, bekvem at
haandtere, anvende olgn. D&H. det er
praktisk at bo i nærheden af sit arbejds-

sted
i
en praktisk indrettet lejlighed I

praktiske arbejdsredskaber
i
paa Grund

af (blusernes) store Praktiskhed, kan in-

gen Dame give helt Afkald paa at eje

nogle. Hjemmet.l905.528.sp.3.
Pral, en elL (nu oftest) et (Grundtv.PS.

50 V11I.487. Skjoldb.KH.61. Brenderup.§70.

jf.: „Pral . . Bruges nu undert. = Pralen,
Praleri, og da vel helst med Detkjøn."
Levin.), [pra'fl flt. næppe br.; i reglen uden
art. {ænyd". pral, praal, sv. pral; fra mnt.
pral (hty. prahl^; jf. prale) 1) (nu sj. i rigs-

spr. ell. m. overgang til bet. 2) pragt; stads;
pomp; prunk; bram. *Pral og Pragt. SaZm
Hj.19.2. *jeg vil give dig Sværdet Pyt,

|

At bære med Pral ved Side. Grundtv.PS.
60 VII.170. det kunstige Fyrværk, som her
med stor Pral og Bekostning var bleven
siibrændt. Baud. KK.l 11. *dit purpur var
kun pral og flitter. NMølLR.64. Ln Leje-

stue eller et jordløst Hus tykkes mig ikke,

der er stort Pral ved. Skjoldb.KH.61. 2)

det at prale (3); praleri, uden Pral tør
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(jeg) sige, at det ei kostede mig synderlig

Umage . . at svømme en Miil Veis. CPRo-
the.JN.197. I Hr. Foersoms (mund) klang
(replikken) som en utaalelig Pral. -Ba^^es.

DV.XI.307. *Hans Opstandelse er Pral,
|

Han af Graven sig kun stjal. Grundtv.PS.
V.451. Jeg hader Løgn og Pral og Vhæ-
deT\ighed.EBode.S.112. Pral-, i ssgr.

['pra'l-] af Pral 1 (især i betegnelser for
planter) ell. 2. -agtig:, adj. [praCOl'agdi]

(sj.) tilbøjelig til pral, praleri, troskyldig og
pralagtig som han var, havde han faaet den
gale Idé, at han vilde være iuid.TomKrist.
VL109. FTSilsigtighed.sa.(Tilshl930.I.
136). -blomst, en. (1. br.) blomst af en
brammende pragt, brammende lugtløse

Pralblomster. Bahb.Tilsk.1797.801. BJahn
Nielsen. Landet iVaade. (1903). 105. -bøn-
ne, en. (/i/.i)rahlbohne; J/*. Ildbønne; nav-
net hentyder til den brammende blomsterpragt,

jf. -blomst) S5f den som prydplante dyrkede
bønneart Phaseolus multiflorus Willd. (m.
skarlagenrøde blomster). Fleischer.HB.274.
Lange.Flora.854.
prale, v. ['praia] præs. -er ['pra'lar]

præt. -ede ell. (nu især dial.) -te (Moth.P
142. Clitau.PT.88. jf.Feilb.); part. -ei ell.

(nu især dial.) -t [pra'lci] vbs. jf. Pral, Pra-
leri, (cen?/^. prale, praale, pralle, sv. pråla;

fra mnt. pralen (hty. prahlen^)

1) falde stærkt i øjnene, tildrage sig op-
mærksomheden ved glans, pragt; se (over-

vældende, imponerende) straalende, pragtfuld
ud; straale; bramme (1.4); prange, l.l)

(nu 1. br. i rigsspr.) i al alm. De (d: en slags

sten) skære bedre end en Diamant, og
prale meget, naar man legger derunder
en god Folie. Beiser. V.51. *Man med For-
nøyelse dog seer de Kiste-Kale, | Som
kiører Vognene, hvor smukt de kunde
prale |

I deres Kitteler med Nakkeposer
psiSi. Prahl.ST.IL75. *Rige Fugl kommer
susende . . |

Seer du vel, du fattig Fugll
|

hvor mine Fiere de prale (Børnerim.1.6

:

skinne)? Oehl.Digte.(1803).92. *Det lille

Herrens Ord, | Som skinner ej og pra-
ler. Grundtv.SS.IIL520. de smukke Bø-
ger, du har givet mig, staae og prale i

et deiligt Bogskab. Gylb.IIl.108. (jeg) va-
sker dem (o: hestene) og stri'ler og bør-
ster, saa di . , praler meget værre end
som a' ^ysøV\Wied.BS.86. jf.: Børn have
større Lyst til Billeder; end de af Naturen
ere tilbøjelige til at lære det, som ikke
praler (nu: stikker^ saa meget i Øjnene.
LTid.1748.626. 1.2) (især m) part. pra-
lende brugt som adj. Huusene i denne
Stad er uden til ey meget pralende, mens
inden til af Guld . . skinnende. Pflug.DP.
881. Holb.Anh.44. *da hun saa det pra-
lende Dyr

I
I de rige forgyldene Klæ-

der,
I
Da brød hendes Hjerte straks i Fyr.

PMøll.L13. en pralende K\ædedragt.D&H.
net uden at være pralende, se III.

net 1.3.

2) (undertiden m. overgang til bet. 3) i forb.

m. præp. med, især om person: vise, stille

til skue paa en iøjnefaldende, udfordrende
m.aade, især for at imponere, vække beun-
dring; bramme med; vigte sig med. *Lad
stolte Polidor kun med sin Manddom pra-
le,

I

Leanders Styrcke ham nock tvinger
at omsale. Holb.Mel.IV.4. *Marken pralede
med sine Blomster blaia..BeynikeFosz.(1747).

17. *Goliath praled med Hjelm og med
10 Skjold,

I

Imod ham saae jeg (o: David)
ud som Græshoppen. Grundtv.SS.II.166.
*det Blik, som nu jeg møder,

|

praler ej

med YsLaT.Stuck.II.147. prale med laan-
te (VSO. D&H.) ell. fremmede fjer,
se u. Fjeder l.i.

3) rose sig selv paa en upassende ell. over-

dreven maade; give sig ud for noget større,

mere fremragende, end man virkelig er; til-

lægge sig større ære, fortjenester, større an-
20 del, indsigt i noget, større erfaringer, ople-

velser olgn., end sandt er; blære sig; gøre
sig til; tidligere ogs.: bruge mund; snak-
ke. *Gid ogsaa med

|
Betænksomhed

|

Om Herrens Ord vi tale,
| Og ikke om

|

Guds Helligdom
|
Med løse Læber prale I

Kingo. 279. *Hans (o: Jesus') Ord, hans
Himmeltale . .

|
Mod dem tør hver Mand

prale (Kingo.58: galej
|
Og gøre Munden

vid. SalmHj.159.4. Jeg vant der alles Yn-
30 dest med hvilke jeg omgikkes; Saadant

siger jeg ikke for at prale. CPBothe.JN.
41. Du pralede dig rig for mig, og bød
mig naadig at skue din Herlighed. £?sm.

1.205. prale som en højtysker, se u. Høj-
tysker. || især i forb. m. præp. af (jf. af A. 7.4);

ofte i forb. som ikke noget at prale af,
spec. (dagl.) som udtr. for, at noget ikke er

videre godt ell. fremragende, ikke er særlig

straalende. *vort Guld . .
|
Hvoraf saa høit

40 vi T^V2\e\Kingo.l2. hun (o: JV^io&ej pralede
af . . at overgaae Leto. Grundtv.BrS.75. *At
alting bliver brunt og vaadt (ved tøbrud)

\

er ikke stort at prale af. Bode. VB.29. for-

retningen gaar nogenlunde, men der er
ikke noget at prale af

j

Prale-, i ssgr. af prale 2-3. -lyst,
en. (jf. -syge ; 1. br.) lyst, tilbøjelighed til at

prale. VSO. MO. S&B. -lysten, adj.

(jf. -lyst samt -syg; 1. br.) tilbøjelig til at

50 prale; pralende; pralerisk. S&B. -major,
en. (sj.) pralende person. AndNx.FD.43.
Praler, en. ((f) Pralere. Clitau.PT.151.

194). {ænyd. pralere; nu i rigsspr. især O)
person, der praler (3); pralhans. visse

Pralere blant gemeene Folk udi Fristæ-
der der sidde paa Vertshuse og criticere

over Borgemester og Raad. Holb.JJBet.
a6v. Blich.(1920).XIV.156. Praler er ban
virkelig ikke (men det) var . . jo meget

60 naturligt, at han kom til at fortælle dit

og dat, som viste ham i et brillant Lys.
Høyen.Breve.45. Feilb. Praleri, et ell.

t en (LTid.l731.259. Mossin.Term.512). flt.

-er. 1) (nu 1. br.) vbs. til prale 2; ogs. (nu
næppe br.) d. s. s. Pral 1. *Bort Græken
Land, bort Rom med eders Pralerie. Holb.
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Paar8.2o8. at de Romere havde opstuk-
ket deres Seyer-Faner, endog ved Elben,
henregner Forfatteren ikkun til den be-
kiendte Romerske Prahlerie. I/Tid.i7'58.

536. 2) vbs. til prale 8: pral (2); ogs.: pra-
lende udtalelse ell. (især tidligere) overdreven

ell. upaalidelig meddelelse, hykleri olgn. de
mange Pralerier, som findes i Theophra-
sto Paracelsi. LTid.1724.131. Jeg troer,

uden Pralerie, at jeg slutter rigtig. Jacobi.

(Skue8p.VIL426). det (var) ikke . . et blot
Pralerie; da jeg . . besluttede, reent at

slaae Haanden af min Broder. Ew.(1914).
IV.238. Praleri (grænser) nær til Løgn.
PEMUimTS. GJ pralerisk, adi. ['pra--

laris^] (nu næppe br. pralersk. Oehl.ÉK.
(1828).136. Blich.(1920).XV.227). (/t/.prah-

lerisch; afl. af Praler) 1) (nu 1. br.) som
praler (1); prunkende;brammende.*FsLr-
vel da, usle Liv

| Med dine praleriske Tig-
gerpialter. Oehl.VM.92. *(en blomst) hvis
Kalk en pralersk Skjønhed sirer. Blich.

(1920).XV.227. UBirkedal.(StSprO.Nr.76.
32). 2) som praler (S); fuld af pralerier
(2); pralende, temmelig plat og prale-
risk skildrede (han) sin Lykke. Oehl.Øen.
(1824)11.317. *lange, praleriske Phraser.
Erz.D.III.91. 2Tim.3.2(1907).
prale-syg:, adj. (jf. -syge; sj.) i høj

grad pralelysten, denne lille pralesyge og
nidske StSid. SMich.Gio.l3. -»yge, en. (jf.
-syg samt -lyst; nu sj.) (sygelig) lyst til at

prale. Forfængeligheden' og Pralesygen.
Meib. Pros. VIII. 487. Villads Christensen og
ABerg.VestreKirkegaard.(1920).l.
pral-fri, adj. (jf. -løs; sj.) som ikke pra-

ler (2-3); bramfri. *en pralfri Natviol.
FGuldb.1.252. Dit menneskekjerlige, Dit
pralfri, Dit retskafne Liv. sa.RibersDødsdag.
(1797).17. -hals, en. (især dagl.) praler;

pralhans. Moth.P142. Markskrigere og Pral-
Halse, i Tic?.i 745.588. Bergs.St.88. „jeger
ikke bange af mig." — „Er De ikke, Pral-
hals?" SvenClausen.Kulturaben.(1927).84. jf.
(sj.): vore unge Lapsers Pralhalserier.
Jng.EF.11.186. -hans, en. flt. (1. br.) -e (Ing.

EF. II. 18. Eeib.PoetVI.206) ell. -er (jf.
Glahder.Retskr.). (især dagl) d. s. Moth.P
142. Biehl.DQ.III.235. Aarestr.SS.III.45.
At gjøre Don Juan til en Pralhans, der
bildte sig ind at have forført alle Piger.
Kierk.1.73. Hørup.II.319.
pralle, v. se prelle.

Pral-lyng, en. ^ (nu næppe br.) alm.
klokkelyng, Erica tetralix L. Blich. (1920).
XVL161. -las, adj. (sj.) d. s. s. -fri. *pral-

løs ^atviol. FGuldb.I1.240. *vi (kendte)

din pralløse Dyd. FrSchmidt.D.46. -sa-
lat, en. {ty. prahlsalat; nu næppe br.) ^
varietet af hovedsalat, Lactuca sativa L.
den gule Pralsalat. Funke. (1801). II. 351.

-nkrndt, et. (jf. -blomst; sj.) prangende,
brammende ukrudt. Ranglegræs (vokser) som
alt saadant Pralukrud frodigere (frem).
Rahb.Til8k.1798.821.
Pram, en. [ppm'] (f Pramme. vAph.

(1759)). flt. -me ell. (nu næppe br.) -mer
(Eolb.DH.III..S20. Schytte.IR.ll.381). {glda.

d.s. (GDLove.V.148), sen. oldn. pråmr; fra
mw^.pram (hty.vtrBhm(,e)), laant fra tjekkisk

pram (oldslavisk pramuj, besl. m. oht. farm,
baad, oldn. farmr, hvad der transporteres,

til II. fare; jf II. pramme; sml. Kaag 1,

Lorje) }) fladbundet (egl. aabent, nu ogs.

undertiden overbygget) last fartøj, der bug-
10 seres, stages, ros ell. trækkes frem (af per-

soner ell. dyr, der gaar paa land); tidligere

ogs. (jf. Stykpram^ om større sværtbygget
fartøj af denne art, der var armeret med
svært skyts (Eolb.DE.II.858. Slange. ChrIV.
216). Pramme, eller Baade, som lejis til

at føre Godset i Land. i)i.4—5—50. Ved
Køge gaaer Køge-Aae (som krævede) flade
Fartøye eller Pramme, til sine Varers Ud-
skibning. EPont.Atlas.II.356. Funch.MarO.

20 11.105. 2) (lille) fladbundet baad(jf.Sky-
depram^' spec.^: lille baad (af norsk ty-

pe) med flad ell. halvrund bund, brugt som
hækfartøj i smaaskibe; og8.(dial.) om en
af fiskere brugt sejlbaad af norsk bygning
med rund bund og sænkekøl (Feilb.). Ear-
boe.MarO. smaa fladbundede Pramme,
som (drengene) selv havde tømret sammen
og kalfatret med oppillet Tovværk. And
Nx.PE.1.150. SaUXIX.511. norsk pram,

30 se III. norsk 2. 3) (nu næppe br.) bevæ-
geligt underlag for arbej dsstykket paa
en værktøjsmaskine. MilTeknO.34. 4) (jf.
Mudderpram slutn.; dagl.) spøg. ell. nedsæt,

betegnelse for (klodset ell. tungt) fodtøj, jf.:
Hvorfor har du ikke Prammene (o: nogle

famle skøjter) med? CFMortens.EF.135.
*ram-, i ssgr. ['ppm-] især (fagl.) af
Pram 1, fæ. (foruden de ndf. medtagne)
Pram-drager, -ladning, -leje, -transport,

40 -trækker, -bar, adj. {til II. pramme efter

sejlbar olgn.; sj.) om vandløb: ad hvilket

der kan prammes, drives pramfart. giøre
Guden-Aae prambar. EMEoff.MinVirke-
kreds.(1810).ll. Erslew. 1.209. -bygger,
en. (nu næppe br.) skibsbygger, der frem-
stiller pramme. Rostgaard.Lex.P86b. -byg-
get, part. adj. [2] ^ om baad: bygget som
en norsk pram (se III. norsk 2). PolitiE.
KosterbUlfil922.3.sp.l. -fart, en. (især ^)

50 sejlads med pramme. Anordn.^^/i 1846.^5.
(aer) drives . . Pramfart paa Gudenaaen
imellem Silkeborg og Randers. Trap.^II.
663. Scheller.MarO. -fisker, en. [2] (l.br.)

person, der fisker ell. stanger aal fra pram.
AndNx.DM.V.59. -folk, pi. (nu 1. br.) per-
soner, der arbejder paa ell. trækker en pram.
VSO. MO. -farer, en. fører af en pram;
prammand. Earboe.MarO. Goldschm.VII.
604. DagNyh.''/el911.4.sp.2.

\\ hertil Pram-
60 fører-lav, (foræld.) d. s. s. Pramlav. Laugs-

Art.^ysl784.§3. -karl, en. (foræld.) karl,

der arbejder paa ell. trækker en pram. (Kalk.
V.820). Thyreg.UdvFort.1.3. -lav, et.

Cj/". -fører-lav, -mands-lav; foræld.) lav af
pramførere (prammænd) (der var eneberet-

tigede til at udføre pramfart, -transport);

XVI. Rentrykt "/u 1935 79
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008. om baadelag, der udfører pramfart
olgn. Cit.l707.(KbhDipLVI1.800). Gu-
de.0.1. VSO. MO. -mand, en. (ænyd.

d. s.; jf. -fører) person, der sejler med en

pram, udfører pramfart; tidligere om per-

son, der var ejer af en ell. flere pramme,
hvori han fragtede varer fra skibe ind til

land, tilførte en by sand, sten olgn. Lauqs-
Art.^y8l722.§l. HCAnd.VL236. AndNx.
FE.IIL41.

II
hertil (foræld.) Prammands-

lav 07.Pram(fører)lav;. Cit.l708.(KbhDipl.
Vlli.SO).

I. Pramme« en. se Pram.
II. pramme, v. ['prBma] -ede. vbs.

-ning (HandelsTekn.329). "{ænyd. d. s. i ssg.

indpramme, ty. prahmen; a/t. af Pram)
1) (især ^) føre, transportere i pram-
me; oftest i forb. m. adv. (jf. ind-, op-,

udprammej. Moth.P142. Skibene maae
blive liggende længere uden for . . og
lade deres Vahre pramme ind. Thaar.KS.
172. hendes Fader . . ernærede sig ved
at pramme Brænde fra Skoven ned til

Silkeborg Aaleværk. HCAnd.VI.235. i den
vaade Høst 1585, da den Smule Korn,
der kunde bjærges, maatte prammes i

Hus. BMejborg.Nord.Bøndergaarde.I.(1892).

47. 2) (sj.) i forb. pramme om, omlade
fra en pram til en anden. HCAnd.yi.237.
3) (1. br.) sejle i ell. med en pram. Ib
havde . . aldrig prammet gjennem Søerne
ad Gudenaa.ircAw(i. VI.236. jf. Leth.(1800).

Pram-penge, pi. (foræld.) betaling for
brug (leje) af pramme ell. for transport af
varer (fra skib til land) i pramme. DL.
4—3—20. JySaml.4B.V.116. -sprøjte,
en. (fagl.) en i en pram anbragt sprøjte (til

slukning af brand i skibe). MR.1739.672.
Sal.III.525. -stikker, en. ^person, der

stager en pram frem , ell. i al alm. person,

der arbejder paa, fører en pram; pram-
mand. Drachm.I.19å. Skipper J. (havde
været) fjerde Pramstikker ved Muddervæ-
senet. Pont.SM.'-90. Scheller.MarO.

I. Prang, en. [prBii'] {ænyd. prang(e),
preng(e), larm, pragt; fra mut. prank, hty.

prang (prang); til I. prange; nu kun GJ,

især arkais.) det at prange ell. hvad der

pranger; stads; pragt; prunk. *Soelen
med sit Straale Guld |

Frembryder i sin

Frang.Schandrup.Ylv. *ei for al Jorde-
rigs Prang, | For hver Skat, ei selv for
en Throne. Éagges.IV.249. saa kan det jo

være det Samme . . om man kommer hin-
kende, kommer linkende, uden Skinnets
forlystende Prang. JTierfe. 71.554. den over-
drevne Vægt, som den italienske Prosa
lægger paa Formen og den hele retoriske
VrsLng. Brandes.IV. 147. jeg (vil) ikke . .

staa tilbage for (ham), med samt hans
Hjulplov og andet Prang. GSchUtte.0K.181.

II. Prang, et ell. (nu 1. br.) en (Moth.P
142. VSO. MO. D&H.). [ppii'] Høysg.AG.
34. {ænyd.^vdiVig, praangh, /si'. prang, pran-
gen, strid; til IL prange; jf. Forprang samt
Heste-, Korn-, Landprang; især dial.) det

at prange ell. ernære sig som pranger;
pr anger i. Prang . . det at mand selger
sine vare på det dyreste. Moth.P142. (han
fæstede) sig under Pranget ved Kellas (o:

en kos) Sksivanker. Fleuron.K0.209. Hans
(o: tyboens) Gaard var veldrevet, hans
Stude fede, selv færdedes han gerne rundt
om paa Pr2iXig.NatTid.^ysl924.Aft.l.sp.5.
Anesen.JG.203. gøre prang med (o: drive

10 handel med). OrdbS.(Sjæll.). Feilb.

1. CP prange, v. ['prBiia] -ede ell (nu
næppe br.) -te (Moth.P142. Bagges.DV.VII.
362). vbs.jf. I. Prang. {ænyd. d. s.; fra mnt.
prangen, hty. iprangen; af uvis oprindelse;

jf. Pragt, Prunk, prunke) falde stærkt i

øjnene ved glatis ell. pragt; straale,
glimre i stor pragt, skønhed, herlighed; ofte

om fremtræden i stor pragt osv., der virker

udfordrende, sker for at imponere; prale (1);
20 bramme; (især tidligere) ogs.: vigte sig;
prale (2-3). *Solen paa sit Slot i Straaler
sees at prange. Bose.Ovid.L83. *I Løvens
Fødeland en Jomfru pranger. PMø^^.1.94.
de deiligste Roser . . prangede paa mit
Bord.HCAnd.XII.294. denne Begivenhed,
der overalt i . . franske og tyske Bøger
pranger som et Eksempel af „Don Qui-
]ote^. Brandes.XII.127. \\ i forb. m. præp.
med. Skal hun just anføre Bøger, for

30 at prange med sin Læsning? Eilsch.F.20.
Yægge og Loft prangede med Malerier.
HCAnd. V.180. (ribsbuskene) pra.ngeåe med
de rødeste, fyldigste Klaser.Goldschm.VIII.
308.

II
part. prangende brugt som adj.

Moth.P145. en prangende Tulipan.flC^n^.
VII.ll. en Bog, hvori fyrstelige besøgende
havde skrevet deres prangende Navne.
KLars.PT.62. prangende Overmod. J5ro-

dersen.T.112.

40 II. prange, v. ['prBi^^a] (dial. prange, se

ndf.; jf. Feilb. u. prange^, -ede ell. (nu ikke

i rigsspr.) -te (Moth.P142. jf. Feilb.). vbs.

jf. il. Prang, Prangeri. {ænyd. d. s., no. dial.,

isl. pranga, jf. sv. prångla, prange; vistnok

sa. ord som glda. pranghe, volde trængsler,

stride med, fsv. pranga (se Kalk.III.508),
og III. prange ; især i dial.- ell. prov.-præget
spr.) drive handel med heste, kreaturer,

fødevarer olgn., som opkøbes rundt omkring
50 og sælges videre til forbrugerne (spec. paa

torve, markeder); handle med hvad der fal-

der for, sjakre, gøre byttehandler olgn.;

ogs.: søge at købe saa billigt som muligt (ell.

sælge saa dyrt som muligt), tinge, prutte;
tidligere ogs. spec: drive ulovlig handel, aagre
med noget, sælge noget i dyre domme (efter

at man har pudset, stadset det op) olgn. (se

Moth.P142). *Bormester med ham pran-
ger:

I
„Tør I forlange vel

|
En saadan

60 Sum for saadan Bagatel?" Wess.143. I maa
have pranget dygtig, for at give Eders
Hustru saa prægtige Klæder. CBernh.IV.
144. Forbud mod at prange med Comoe-
die-Billetter. Bek.ysl832. 1 Skolen . . gav
Paul sig, ligesom Kammeraterne, strax til

at „prange". Først prangede de om Knap-
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per, saa om Knive o. desl.Qoldschm.VIII.
279. *aldrig har jeg staaet som Valgkan-
didat, I

Og aldrig har jeg pranget med
Heste. Bøgh.1.38. AndNx.DM.155.

\\
(dial.)

m. obj. (drengene var) ikke uvillige til at

prange Kniv. JVJen8.A.II.192. Sku' du
snakke med Jakob . . Han gik ellers over
i Vestergaard for at prange Pibe. KBecker.
VV.II.22 9.

II
(nu næppe br.) i forb. runge

ogprunge (med), egL: drive handel (med);
sjakre (med); i videre anv.: raade, disponere
(over); skalte og valte (med). Lad ham ikke
laae meere at runge og prunge med, efter-

som han allerede hår sat alt formeget over
styr. Nysted.Rhetor.52.

III. prangle, v. [^prisi[d] -ede. vbs. -ning
(Scheller.MarO.). {fra" holl. prangen, egl.:

presse, klemme, mnt. prangen,^o<. praggan;
maaske besl. m. prakke; jf. II. prange) ^
føre flere sejl, end vinden egentlig
tillader; presse (sejl) (se II. presse 4b.i);

især i forb. prange sejl. SøLex.(1808). vi
(kunde) ej avancere, uagtet vi prangede
Seil, saa at vi fleere Gange nær havde
gaaet rundt. JJPaludan.Er. 183. Scheller.

MarO.
II

i udtr. for at klare sig fri af no-
get ved at prange sejl. prange en Læger
fra sig. SøLex.(1808). prange en Huk, en
Pynt forbi. 76^0.

Prangjer, en. ['prBi^ar] flt. -e. {ænyd.
d. s.; til II. prange) person, der ernærer sig

ved at opkøbe og videresælge noget; nu især

om handelsmand, der pranger med heste,

kreaturer, fødevarer olgn. (jf fx. Fiske-,
Heste-, Ko-, Studepranger); tidligere ogs.

spec. om person, der opkøber noget paa spe-

kulation, aagrer med noget olgn. (jf. fx.
Kornpranger^ ell. sjakrer, driver lyssky han-
del, vore egne Prangere . . indføre for at

afsætte Varer, Alenkram og Urtekram-
varer. Olufs.NyOee.1.82. Jeg undrede mig
over den Ringeagt, (sognefogeden) udtalte
for Prangere, hvorpaa (bønderne) forkla-

rede, at Pranger er den, der handler, efter

at Sol er gaaet ned. „De Andre kalde vi
Handelsfolk, og dem synes vi om, de
bringe os Penge." Ooldschm.VT.lOl. alle

Sildene var pillede af Garnene, og Fruen-
timmerne havde kørt dem op til Pran-
geren. Drachm. STL.102. Prangernes (o

:

gadehandlernes) Vogne med de flakkende
Blus. IBentzon.GH.182. \\ hertil fx. Pranger-
aand (jf. Kræmmeraand), -fif, -hest, -kneb,

-pung, -vogn. Prangeri, et. {ænyd. d. s.;

især nedsæt.) vbs. til II. prange (jf II.*Prang/
Aagreri, og Prangeri, og Pugeri (blev) hen-
regnede mellem Tyverænker. Bahb.Sand-
sig.394. hyppige Klager over Prangeriet
(o: billetsjovernes virksomhed). Oversk.L.139.
Al Politik bestod jo omkring Aar 1500 i

Condottiere-Væsen, Tvetungethed og prut-
tende Prangeri. Brandes.MB.42.
pranle, v. ['prBsla] -ede. {sv. prassla;

fra ty. prasseln, ,//!m/i^. prasteln, brastein,
oeng. brastlian; besl. m. II. brase; ,/f. prosle;
ikke i rigsspr.) rasle; knitre. Miider . .

som jeg . . har lokket ud paa en fiin Klud
• • og rysted af over Ilden, saa de have
pradslet som smaae Salt. Agerbech. FA.I.
123. Tych8en.ChemiskHaandb.il.(1784).124.
det praslede i Havernes gamle Løvdyn-
ger. CFMorten8.8V.177. BornholmsTidende.
Vd926.1.8p.7.
Prat, en ell. (især i bet. 2) et (PV.Tac.

Breve.74. Holst. WE.14. D&H. jf. Feilb.).

10 [pra-VZ] (dial. Praat. Skjoldb.Sl.39. Feilb.).

flt'! (dial.) -er (Feilb.). (hv. no. prat, nt. holl.

praat; til prate; dagl., nu især dial.) 1)

(fortrolig, jævn) samtale; sludren; pas-
siar. *ae Gamle . . ved Øllet i Prat sad.
Bagges.Danf.1.393. han faldt i Prat med
den halve By paa G^åQn.Bang.S.257. (han)
førte sin Prat, som han plejede, og An
Kestine gav osse et Ord med. Gravl.J.41.
Feilb. OrdbS.(Sjæll., Falster). 2) løsell.vrøv-

20 let tale; snak; sludder; vrøvl. *Lad Ty-
sken kun i Pral og Prat

|
For alle Prisen

vinde. Qrundtv.PS. V11.512. Ikke forlovet?
Hvad er det for Prat? Hvem taler du
om? Hrz.II.4. *„Lov, at Du intet Ondt vil

gøre,
I

Hvad Du end ogsaa faar at høre I"
|— „Bare til Sagen, ingen Fr&f'l Bøgh.II.

252. *Lad andre vade i Kævl og Prat,
|

lad andre gøgle for Folk og Stat. OMads.
VV.132. OrdbS.(Sjæll.). prate, v. ['præda]

30 (nu kun dial. praate. Moth.P145. "Feilb.

OrdbS.(Falster)). -ede. vbs. jf. Prat. {ænyd.
prate, sv. prata, no. prate; fra (m)nt. praten
ell. holl. praten, jf eng. prate; vistnok lyd-

ord; dagl., nu især gldgs. ell. dial.) tale, føre en
samtale om olm. ting, om hvad der falder for;
snakke; passiare; ogs.: sige noget sludder;
vrøvle; (nu kun dial.:) prale (Moth.P145.
Feilb. OrdbS.(sjæll.)). der sad Skipper
Adrian, som er nyelig kommen fra Viie,

40 og pratede med nogle andre Kalloepers
om sidste Brabands Belejring. Holb.Tyb.
II.l. Bagges.I.178. *Da Adelen i Tydsk-
land ret begyndte

|
Med Praten paa Fran-

søsisk. Oehl.T.199. *Mens han ved Arnens
Ild, med Piben i sin Mund, | Om Ung-
doms Eventyr fornøiet -praiter. Heib.Poet.
IX.211. *Nu Haand paa Værket, Svendel

|

Længe nok har vi itra.tet.Brachm.VS.26.
Malenes Drenge, der nu sad som voksne

so Mænd hos hinanden og pratede og drak
Fxinser.Skjoldb.MM.I.109. jf: Dagen igen-
nem og den halve lyse Nat med hørte
man (ravnene) prate i Træerne. eJFJens.
CT.151.

II
m. obj., der betegner sprog, (han)

kunde prate Fransøsisk med General De-
muher. RSchmidt.BH.60. naar (Blicher)
træffer Østens brune Børn paa deres Om-
flakken, kan han prate Rotvælsk med
dem. PHans.^IL440.

60 ML Pratik, en. se I. Praktik, Prak-
tika.

preciis, adj. se præcis.
precieis, adj. se pretiøs.

Pregl, prelle, se Prikkel, prikle.

prekær, adj. [pre'kæ-V] {fra fr. pré-
caire, vanskelig, usikTcer, af lat. precarius,

79*
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som opnaas ved bønner, usikker, af prex
(gen. precisj, bøn; især O) især om forhold,

situation: som bringer en i knibe; vanske-
lig; usikker; ubehagelig; pinlig; peni-
bel. JBaden.FrO. amerikanske Colonisters

og Speculanters precaire Pengeforhold. St

Bille.GalIII.133. Englændernes Stilling i

Mesopotamien er yderst vanskelig for ikke

at sige prekær. Po/. 2^7 iS>^0. 5. si?.^. VVed.
Moliére. (W29).260. Prekær-handel,
en. {fr. commerce precaire) T hemmelig
(sø)handel mellem krigsførende magters bor-

gere under en neutral stats flag. HandelsO.
(1807).116. Eage.^531.
Prel, et. [prBl'] {fra ty. prell; til prelle)

tilbag estøld', fx. v. Jij. af en elastisk

buffe, en fjeder ell. sammenpresset luft, hvorved

en (maskinjhammers slagkraft forøges. Wagn.
Tekn.128. Hannover.Tekn.UO. 'Prel^issgr.
f'prBl-] {efter ty. prell-) til Prel ell. prel-

le Y.i. -Dom, en. elastisk træstykke, mod
hvilket en (vand)hammer slynges op for at

faa prel. CollO. Sal.XIV.610. -hammer,
en. (nu næppe br.) stor hammer (med indret-

ning, der giver prel), hvormed jærn udbanke-
des til plader. Ballager.253.254. -klods,
en. elastisk klods af gummi olgn., hvormed der

frembringes prel i en svanshammer. Wagn.
Tekn.128. Bannover.Tekn.UO.
prelle, v. ['pr^la] ("f pralle. Spille-

bog.(l 786).1 70. CQÉ'afn.(PhysBibl.XXVn.
206). EBelmann. Erindringer. (1833). 62).

-ede. vbs. (l.br.) -ning (vAph.(1764)) ell -mg
(s. d.), jf. Prel, Preller!, (fra ty. prellen,

prallen, mht prellen, jf. ty. prall, stram,

fast)

1) intr. l.l) støde mod noget og (især)

kastes tilbage ell. forandre retning,
glide af (uden virkning). Pralle paa No-
get. Leth.(1800). et Hug af Øxen prellede
mod en Pels (o: et dyrs). JacPaludan.VV.7.

jf.: Vægtens betydelige Formindskelse .

.

var Aarsag i at (luftballonen) prallede op
med stor Magt. CGBafn.(FhysBibl.XXVII.
206). II

nu især (jf. afprelle^ i forb. prelle
af (mod noget). Ballen støder an mod
Banden og praller Sif. Spillebog.(1786).170.

*naadigt en Guddom | Sender en Mand,
mod hvis Bryst Pilene mat prelle af.

Holst.D.IL 83. Hvis han nu trak af (o:

skød)y vilde Kuglen ramme ham imellem
Øjnene, sandsynligvis prelle af mod Næse-
kammen, gaa skraat ind i &\ei.AndNx.S.
18. (to) Skud . . prellede af paa Maal-
stængerne (o: i fodbold). Pol.^yel935.8.sp.3.

overf., især i forb. prelle af paa, om bøn-
ner, argumenter, formaninger olgn.: ikke
gøre noget indtryk (paa); være virkningsløs
(over for). Evangeuet præller af paa Jø-
derne. Dagbl.V9l884.2.sp.l. Kirsten (sendte)
ham et Formaningsblik, som desværre
prellede af paa hans Fastelavnshumør.
Lunde.F.83. Alle Grevens . . Bønner prel-
lede af paa hendes jernhaarde Vilje. ifjem-
met.1912.430. ||

(l.br.) i forb.-preUe til-

bage. Leth.(1800)(u. prallej. Vi ser de lite-

rære og politiske Personligheder drages
til ham, støde sammen med ham og prelle
iiVodige.Brandes.V1.680. 1.2) foretage en
pludselig, voldsom, stødende bevæ-
gelse, (især i forb. med bevægelses-adv. til

angivelse afretningen), ved den sidste Træf-
ning prellede . . den samme Fløj . . frem
foTsm. Rists.69.

\\ (jæg.) i forb. prelle af
ell. efter, om hund: forfølge det rejste vildt

10 et kort stykke uden tilladelse. VigMøll.EJ.
197. Gordonsetter . . er rolig i Skud samt
hareren og preller ikke af efter opfly-
vende Vildt. FoU''U1915.13. \\ om (saadan
bevægelse, der er forbunden med) lyd. en
Mængde Raketter . . opfyldeLuften med de-
res Prallen. EBelmann. Erindringer.(1833).
62. nu især (ur.) om uro i ur: Vrmageri.182,

2) trans. 2.1) {efter ty. den fuchs prellen;
foræld.) om jagtforlystelse bestaaende i, at

20 man v. hj. af et garn eller en dug kastede
dyr, spec. ræve, op i luften; lege himmel-
spræt med. Moth.Plé 7. Luxd.Dagb.II.123.
VSO. Nystrøm.Gentofte.(1916).106.

\\
{egl

om den behandling, de nybagte studenter
(fuksene) ved tyske universiteter fik; sj.) i

videre anv., m.h.t. person: give en haard^
voldsom behandling. Ew.(1914).II.121,
Biirgerschreck: *„En Karl, som en Dra-
gon, fordi han dygtig preller | En eller

30 anden Fuchs (o: pedant), for slige Baga-
teller,

I
Skal pibes udi'' smst.141. 2.2) (nu

1. br.) overf. anv. af bet. 2.i: v. hj. af et vist

pres ell. kneb, uærlighed olgn. formaa en
til at gøre ell. afgive noget; dels: snyde, be-

drage, spec. ved at kræve for høj betaling;

trække op. Han siger, jeg ei maae blive
længe i denne Krone (o: et værtshus); thi
her preller man stærk, (hvilken academisk
Terminus han oversatte mig, da jeg ei

40 forstod den, ved at snyde). ACHviid.Dag-
bog.I.(1787).47. *den Maneer, | Hvorpaa
man snyder, det er hele Sagen.

|
At prel-

les fiint, er ordentligt Plsiiseer. Hrz.1.4.
Den . . gode gamle . . Skik at tage i Sko-
ven og synge „Her bli'r Sletingen præl-
let,

I
Smørrebrød har vi med i Papir I*

Bøgh.DD.1868.114. \\ dels, især i forb. som
prelle (en) for isenge: plage en om penge;
presse penge af en; slaa en forpenge, det var

50 saa flaut, strax at prelle ham for Penge.
PalM.IL.II.721. Jeppe (fik) et Vink om at
hans ny Dreng maatte vænne sig af med
at pTelle.AndÆc.PE.II.76. (børnene) pisker
Gade op og Gade ned for at prelle Penge
af Folk. EkstrabU^U1922.2.sp.2. \\ dels i forb.

prelle (en) til noget, nøde, presse (en)

til at gøre noget. Godgørenhedsforestillin-
gerne, hvor man ved hvert Skridt prelles

til Køb af umulige Genstande. 7or<£j'.7I7^-
60 67. Jeg lærte da Manicure, og . . adskil-

lige Gange havde (jeg) prellet Over-
retssagføreren til at lade sine Hænder
behandle. Vogel-Jørgensen.De falske Fingre..

(1914).133.
Preller, en. spec. (til prelle 2.2; nu

1. br.): person, som søger at snyde en.
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ell. presse penge af en. Leth.(1800). Ri-
get?^U1912.1.sp.S. VVed.M.138. Prelleri,
et. flt -er. sjpec. (Hl prelle 2.2J; snyderi;
optrækkeri; nu især: det at plage en om
penge; (forsøg paa) pengeafpresning.
Leth.(1800). en gammel Herre . . et Offer
for Prelleri og i stadig Regnen efter,

hvormeget han havde givet nå.HCAnd.
XI. 214. Du skal faa Arbejde; det har
jeg jo sagt I Men jeg vil være fri for dit

evige Prelleri for VengQ.Wied.S.låé. tal-

løse Prellerier o^ Bedragerier overfor
Statskassen. MRuhxn.MB.19. Prelllns,
en. flt. -er. 1) (1. br.) som vbs. <iZ prelle
(l.i).J/'.Tilbage^relling.^n(ires.i^/i</'.8.

2) f^, forældT) fordybning i skytsets
løb, foraarsaget af projektilernes anslag un-
derudskydningen. MilTeknO. Funch.MarO.
11.106.

Prel-ring, en. ring (paa hammer), der
giver prel.^S&É. Larsen.
Premér(-løjtnaiit), en. se Premier-

løjtnant.

Premie, en. se Praemie.
Premier-, i ssgr. [premi'e-, prem'je-

ell. m. fr. udtale; ogs. præ-J (fra fr. premier,
første, af lat. primarius, som er blandt de

første, fornem, afl. af primus, den første (se

Prim, prima, Primus^; jf. Premiere) før-
ste-; øverste.
Premiere, en. [premi'æTo,prem'jæ*ro

;

ogs. præ-] flt. -r. {fra fr. premiere, egl. (i

forb. premiere représentationj fem. til pre-
mier, første; jf. Premier-; sml. Førstefore-
stilling (u. Første- 2), Førsteopførelse (u.

Opførelse 2 j) første opførelse af en sce-

nisk forestilling, første (offentlige) fremvis-
ning af en film olgn. Meyer!' (de) var i

Kjole og hvidt Slips, de forsøgte at ind-
føre Gaia ved „Premiererne". 5aw5'.5.8.

Wied.U.356. Premieren paa . . „Prinsesse
Tnrsinåot''.Pol.^Viol935.14.sp.l. jf.: Jeg
husker . . da den (o: operaen „Drot og
Marsk") første Gang gik over Scenen (o:

1878), — det afskyelige Ord „Premiere"
var dengang endnu ikke opfundet.HP/ow^.
(Gad8Mag.l930.77). uegl.: en stor og in-

teressant Proces, som i Gaar havde Pre-
miere i Landsretten, og som sandsynlig-
vis gentages i Højesteret. PoZ. ^Vi i P55. 5.

sp.l.
Jl

hertil: Premiere -aften, -nervøsitet,

-publikum, -stemning ofl.

Premier-lajtnant, en. (vulg. Pre-
raér-. [pre'me-'r-] KLars.KV.20. jf. (sol-

dat.) Premér, premierløjtnant. DSt.1918.
52). ^ officer af første grad inden for
løjtnantsklassen (jf. Sekondløjtnantj. f) i

hæren. MR.1726.436. den ældste Premier-
Lieutenant . . skal (altid) foreslaaes til

Capitain-Lieutenant. smst.l 785. 50. LovNr.
342ysl922.§161. 2) (fra 1700-1858 og fra
1868-1922) i marinen; nu: søløjtnant (af
1. grad). Æreboe.87. Bardenfl.Søm.I.50.
LovNr.345'U1922.§33. -major, en. (^,
foræld.) den tredie stabsofficer i et regi-

ment, rangerende under oberstløjtnant (jf.

Sekondmajor;. MR.1783.943. MilTeknO.
175.218. -minister, en. om udenl. for-

hold ell. om forhold i Danmark fra 1848-
1855: konseilspræsident ; førsteminister ; stats-

minister. LTid.1727.365. Gru/ndl.(1849).§21.

FolkHi8t.VII.169.
Pren, en. [pre'n] flt. -c. (cent/d. prin,

præn; fra mnt. pren(e), prin; sa. ord: som
tsl. prjonn, oeng. preon (eng. preen^ (jf. I.

10 Pryne^, hvortil sideformer: jy. prem, mnt.
preme (jf. 11. prime), ty. pfriem, holLpriem)

1) (jf. Mærlepren; især fagl.) tilspidset
(syllignende) redskab af ben, træ ell.

metal, som anvendes til at stikke ell. (især)

udvide huller i tøj, læder olgn.; ogs. om
lign. redskab med flad ell. stump ende, anv.

til glatning af sømme olgn. Kand du sette

en krog i dens (o: Leviathans) næse; eller

bore dens kind-been igiennem med en
20preen (1871: Krog)? fob.40.21(Chr.VI).

*hendes Svar jeg finder skrevet, —
|
Paa

Bordets Marmorblad det staaer . . |
hun

i Tanker der med Prenen |
Har ridset ind

mit fulde Navn. Winth. V.128. Paparbeideren.

(1835 ).22. Med en tyk, stump Elfenbens
Pren kan man glatte og afrunde Knip-
lingens Omriås.VortHj.1111.56. uegl.: *det

var lidt voveligt alleene | At gaae med
bare Tænder mod hans (o: pindsvinets)

30 Freene. Bagges. V. 224. 2) (foræld.) spidst

redskab (griffel), hvormed man i oldtiden

skrev paa vokstavler; stylus; ogs. i videre

anv. om pen olgn. *Men kunde vel, udi
saa ømt et Liv, som dette,

|
Hans (o:

Ovids) nætte Preen, med held, paa vexed
Bret (d: vokstavle) sig sætte? LThura.(Falst.
Ovid.a6r). han (har) betient sig deels af

en spids Preen, deels af fiint Kuli, til at

overmale det heele Kammer, saa at fast

40 ikke en Plet er frie, hvorpaa der jo er
5\vQYetJiogQt.GPRothe.Mq.IL276.jf.:J)TO-
sten tog . . det Pergamentsbrevskab frem
(og) skrev med en Sølvpren . . nogle
Ord diQT^2idi.Ing.EM.I.54. 3) (fagl.) ben-
stift, hvormed freskomaleren v.hj.af
karton overfører tegningens konturer
paa kalkgrunden. OMatthiesen.ItaliensAl-
Fresco-Kunst.(1918).14. 4) f (bogtr.) stem-
pel, hvormed fordybningen i matrice

50 frembringes. LTid.1744.34. prene, v.

[ipre-na] -ede. {jf. ty. pfriemen, holl. prie-

men, eng. preen i lign. anv.; afl. af Pren;
sml. n. pryne, H. prime; 1. br.) behandle
med en pren; stikke huller i med en
pren ell. udvide (syede huller) med en
pren. Moth.P146. Frøken L. lytter til Op-
læsningen, préner sit engelske Hulbroderi
og lægger Pren og Saks paa (bordet). Thit

Jen8.G.24. jf.: Arbejdet (d: en slags hvid-
60 søm) kaldtes at sy paa helt (Lærred) . .

alt er tæt undtagen de smaaprenede
li\iller.VortHj.III1.21. Pren-græs, et.

{fy. pfriemengras; nu næppe br.) haar-
formetprengræs,^ tyrsagræs, Stipa ca-

pillata L. (som nar spidse frugier). Schaldem.
HB.II.347.
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Prent, en. [pren'éZ] (ænyd. d. s.; gennem
mut prente, holt. prent, print fra oldfr.

priente, preinte, perf. part. af preindre,
stemple, præge, af lat. premere, trykke; jf.
prente samt I. Presse, II. presse) 1) hvad
der er prentet; især: hvad der er trykt; tryk;
ogs. (sj.): bogtrykkerkunst. Vær I saa
god og læs dem (o: aviserne) for os. Her
Vert! 1 læser saa got prentHolb.GW.III.l.
*Een kom der og iblant, som færdig var
i Prent (o: dygtig til at læse). JFriis.40.
Herrens Haana er synlig ved Prænten som
ved Skriften. Grundtv. Vdv.IL649. Prænten
kom for Lyset i Keiser Frederik den Tre-
dies unge Dage. sa.H V.III.77. *det faldt

mig svært ved Pult at sidde stille
| og

granske Prent og bruge Brille. Drac^m.
BK.149. billedl: *Naar man er bleven . .

|

I Himlen skreven
| Med Lammets røde

Prent (o: blod). Brors.229. || nu næsten kun
(især arkais. ell. spøg.) i forb. paa prent,
prentet; især: trykt; paa tryk; ofte i udtr.

for, at noget (findes paa tryk og derfor)
menes at være absolut sikkert ell. sandt. Jeg
skal vise dig det på prent, når bønder
men at det er s&nåen. Moth.FldS. det er
ikke Evangelium alt hvad som findes paa
prændt udi Historier og Gazetter. Holb.
Ep.II.379. *De skal selv faae at see,

1

Paa god forsvarlig Prent, om jeg er tsl-

sendel Ew.(1914).IL253. *Paa Prent har
jeg læst det i „Tiden"'. JHelms. NV. 80.
(eventyrdigteren) gør dristigt Fordring paa
at udtrykke sig mundtligt, skønt paa Prent.
Brandes.ll.92. Jeg satte mig til at skrive
et langt Brev, en Redegørelse, til Elisa-
beth . . Naar hun saa det paa Prent, maatte
hun blive overbevist. Buchh.FDE.281. jf.
(dial): Det er ikke saa nemt, at snakke
paa Prent (o: at holde tale)\ Gravl.S.31. 2)
(hos sprogrensere) presse (I). 2.1) d. s. s. I.

Presse 3.2. hidtil upræntede samlinger .

.

som maaske en gang kan komme under
rænten. HøJ8kBl.l882.sp.llll. 2.2) d.s.s.

Presse 4. to store Ord, som længe vare
gaaet om i Manges Munde, traadte nu og
frem i Prentens offentlige Tale. Sibb.Aa.
1.181. jf.: Den københavnske Skiden-
grent bugner af moralsk Indignation i

vert eneste 'Nummer. Da.Folkestyre.1907/
08.90.sp.3.

prente, v. [h^rsndé] præt. -ede; part.
-et ell. t prent (FrHorn.FM.51). vbs. -ning
(s. d.) ell. (sj.) -else (Eierk.VI.lO), jf. Pren-
teri. (ænyd. d. s. ; fra mnt. prenten ell. holl.

prenten, jf. eng. print; til Prent)
1) (nu især arkais. ell. dial.) fremstille ved

trykning i et bogtrykkeri; lade udgaa paa
tryk; trykke; tidligere ogs. om trykning af
mønstre paa tøj (Rostgaard.Lex.F87b). for
mange andre Danske er saadant skrevet
eller prentet Dansk lutter Pluder-Valsk.
Høysg.lFr.5. Saxos Krønike . . blev præn-
tet i Paris ved Mester Christens Omsorg.
Grundtv. Udv. 11.648. *Han lærer dem ej

alene
|
Udaf den prentede Bog;

| I Mark

F.

og blandt løvrige Grene
| Han fører den

muntre Fog.Blich.(1920).XIV.152. Drachm.
G G.12.

II (jf. u. Prent \) i udtr. for, at no-
get (findes paa tryk og derfor) anses for at
være absolut sikkert ell. sandt. Eolb.Samt.
48. det er ikke nogle Bønder alleene,
der troe alt hvad de see prentet. OGuldb.
Br.lOl. *Hvad gamle Anders Jørgen i

Knastrup har sagt,
| Se, det er saa be-

lo stemt som det var prentetl Bøgh.1.39. det
staar . . intetsteds prentet, at Landstinget
skal være sammensat ikke af tænkende
Væsener . . men af automatiske. i)a^6i.^Vi
1887.1.8p.l.

II
i udtr. for, at noget staar klart,

tydeligt for en ell. (jf. bet. 2) skrevet saa
smukt, som det var trykt. *Funten os min-
der om vor Daab, | Altret om Nadverens
Glæde,

|
Hvor skulde før i Tro og Haab

|

Herren vi finde tilstæde:
|
End hvor det

20 for os præntet staaer:
|
Herren i Dag er

som i Gaar. Grundtv.SS.1.71. Det staaer,

som det var prentet (o: om skrift). VSO.
Feilb.

II
(nu kun dial.) i udtr. for at tale

flydende, hurtigt (som om man læste op af
en bog), det ståer for ham ligesom det
var prentet, siges om den der ei leder
efter ord. Moth.F146. ialem.: lyve som
det var prentet.irei6.PoeL7JJ.5ii. Gylb.
11.201. S&B.(u. lyve;, jf. Feilb. II. 491a'^.

^ II
hertil (jf. Presse-; hos sprogrensere) ssgr.

som Prente-frihed (o: trykkefrihed. Sibb.Aa.
1.175.177), -hus (o: trykkeri. HDahl.(HøJ8k
Bl.1885.sp.473)), -kunst (o : bogtrykkerkunst.
JohsBoye.E.60. Brandt.ChrFedersen.(1882).
32) ofl. (jf. HDahl.Sibbern ogmodersmålet.
(1884).40.116).

2) indgravere ell. tegne, skrive med
et spidst redskab; ogs.: optegne; nedskri-
ve; nu især (til dels som videre anv. af bet.

40 i;.- skrive (tegne) bogstaver, som lig-
ner de trykte; skrive akkurate, sirlige bog-
staver; skrive omhyggeligt, skriv det
paa en Tavle for dem, og prent (1931:
optegn; det i en Bog.^s.50.8. saa ledte
jeg i hans Papirkurv (o: efter et brev) —
for jeg kjendte saa godt den præntede
Skrift. Hostr.US.II.9. *hvert prentet Per-
gament med Voxsegl under. Éørd.GK.216.
(et konfirmationsvers) var det eneste trykte,

50 foruden Salmebogen, Anders nogen Sinde
havde haft i Huset. Det var ganske vist

endda kun prentet med Pen og Blæk.
Skjoldb.EH.31. Feilb. || billedl. ell. i sam-
menligninger. *Det Navn skal Sandhed
selv paa dette Gravsted prente, 1

Med
varig Skrift . .

| Og ingen Gift skal skade
denne Frent. Ew.(1914).L105. *klart, som
om det prentet var i Staal,

|
Sit Navn han

læste paa den ene Skaal. FalM.V.426. jf.
60 bet.4:.2: For alting lad den blodig Sveed,

|

Den bittre Nød
i
Og haarde Død,

|
Som

Jesus for dig leed, | I Sielen ret som
prentet stasie.Bror8.147. *Jeg (o: en kri-

ger) prented hendes (o: dronning Margre-
thes) Navn

I

I mangen stridig Pande,
|

Som havde det forgjæt.Winth.HF.139.
\{
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(dial.) i forb. som lege prente (ell. prent.

JakKnu.S.113), lege tn art sJtjul (den, der

staar, kaldes prenter ell. prentekonge, og klap-

per den, han har fundet, op med ordenejeg
prenter for N. N. en to tre lire). Krist.BÉL.
517. Feilb. KNordent.JL.lI.il.

3) (nu især uegl.) O frembringe et af-
tryk af; præge, stemple (et billede af).

Vildtsporene .'. staaer prentede i Sneen.
Bogan.lI.51. Eode.VR.25. *Hvor Solen
baged ved Gyvlens Rod,

| off Sandet ly-

ste i Bakken,
|
der prented nan hyppigt

sin nøgne Fod,
|
med skjævtraadte btøv-

ler paa Nakken. Aakj.Blicher.(1926).5.

4) vise, udtrykke tydeligt; lade fæst-
ne sig (i hukommelsen). 4.1) (især tD)m. h.t.

indtryk, forestilling, følelse olgn.: bevirke,
at noget præger sig stærkt ell. varigt
i ens sind; bibringe (en) et tydeligt ind-

tryk af noget; lære (en) noget paa en efter-

trykkelig maade. (især i forb. m. præp. \).

*Den Kærlighed, o Herre, |
I Hjertet prent

os saBi.SalmHj.281.S. *hør mig . .
|
Og

prent i eders Hu hvad nu jeg siger. Br^;.

F.38. Tænker man tilbage på bogen, er
dens personer allerede halvvejs forsvun-
det af ens erindring, mens interiørerne .

.

har prentet sig goåt. Rimest.(Letter8t.tid-

skr.l925.217). jf.: *Stok og Prygel paa
hans Bag

|
Skal bedre Sæder ^lente.Eeenb.

11.299.
II

i forb. prente ind,^i rigsspr. nu
alm.:) indprente. *Da bliver Christi milde
Sind

1
1 Sielen deylig prentet ind. Brors.185.

(hun) saå fra Ting til Ting, som vilde
hun . . prænte sig ind, hvor pænt det var.

Bang.L.206. Feilb. Esp.262. OrdbS.(sjæll.).

jf.: *Hver Gang hans Flid man roser,

eller ind | Hans Feil ham prentes i det
bløde Skind. PalM.iy.63. 4.2) (nu 1. br.)

især m.abstr.subj.: sætte sit synlige præg
paa; give udtryk for; lade komme til ud-
tryk. *0 Graad, du Glædens tause Tolk,

|

Prent Saligheder i mit Øyel Ew.(1914).I.
132. Heldige Udtryk prente de smuk-
keste Tanker. Sporon.Breve.I.145. *Med
spændt Forventning, som i Alt sig pren-
ter,

I
De unge Præstedøttre vente dem

(o: studenter i julebesøg). PalM.lV.16. *Alt

Dovenskab sit Mærke paa ham prented.
smst.58.

II
(nu næppe br.) m. person-subj.

*hun vaagner og begynder ..
|
Udaf sin

Øyesteen sit bittre Sind at prente. Lucopp.
TB.Bl^.
Prenter, en. flt. -e. (ænyd. prentere,

AoZi. prenter, ew^. printer; til prente 1; nu
kun arkais.) bogtrykker (1). Moth.P146.
Grundtv.Udv.il. 648. Autor og Prenter.

LJac.(TfF.4R.lV.l). jf.: den berømmelige
Prænter Kunst.Borrebye.TF.156. Pren-
teri, et. flt. -er. {ænyd., mnt. d. s.; egl. vbs.

til prente 1; nu kun arkais.) bogtrykkeri.
Moth.P146. Sibb.Aa.1.177. MO. f prent-
lig, adj. {ænyd. prentelige (adv.); til Prent)
trykt; som adv.: paa tryk. den prentlige
Bagvaskelse. Rahb.Tilsk.1796.737. prent-
lig og mundtlig, offentlig og privat om-

talte og omtvistede (jeg begivenheden), sa.

E.V.46. Prentning9 en. vbs. til t^tente

\

især (nu kun arkais.) til prente 1: tryk-
ning; ogs.: bogtrykkerkunst. CPRothe.
MQ.11.499. Præntningen (var) vist nok
en af de „sorte Konster". Grundtv.HV.lII.
77. MO. \\jf. Prent 2.i, I. Presse 8.2: (rund-
skrivelsen var færdig) og skulde lægges
under Fr entnin gen. Sibb.Aa.Il.84.

10 I. Pres, et ell. (i bet. 3.2; nu nappe br.)

en (Born.MineEændelser.(1834).98.1b9. Et-
lar.SB.304). [pres] flt. (l.br.) d.s. (Aarbogf.
Boavenner.1921.i27). vbs. til H. presse; især
i fla. anv.:

1) til n. presse 1: stærkt og vedva-
rende tryk. Bomuldsballerne . . øvede
et forfærdeligt Pres mod Skibets Bove.
RSchmidt.SS.34. *mit Bed, hvor Mor-
genfru'r sig flokked

|
gyldent nejende

20 for Vindens Vres. Stuck. S. 11. Tværstan-
gen af massivt Jern havde bøjet sig un-
der Vandets Pres udefra. Rønberg.GK.43.

jf.: Gaderne var saa opfyldte, at man kun
kunde gaa Fod for Fod og mange Steder
kom i et sandt Pies. Citl862.(GadsMag.
1935.329).

2) til II. presse 2: tryk, som en gen-
stand, fx. madvarer, underkastes i en
presse (I.2) ell. særlige indretninger. Kal-

30 vebrislerne . . lægges i Pres i et Viske-
stykke. TidensKvinder.^y 7 1928.30. OrdbS.
(sjæll).

3) til II. presse 4; spec. i flg. anv.: 3.t)

til II. presse 4.2: tryk, tyngde, der hvi-

ler paa ens sind; tung, trykket sinds-
stemning, hans Alder kunde ikke bære
Stemningerne og ikke holde sig paa ret

Kjøl med det Pres, hvorunder han gik.

Goldschm.111.65. (datterens) haabløse Syge-
leje . . lagde et bestandigt Pres af tung
Alvor over Hieminet.Reumert.S0.12. jeg
spekulerede over, hvor længe mine Ner-
ver mon kunde holde til dette PTes.AStrøm.
0.138. 3.2) til II. presse 4.4: kraft; an-
strengelse; forcering. Jeg er jo nødt
til at sætte Pres paa for at faa min
Beretning færdig til i Morgen. PDroc^m.
D.52. en Dykning (med flyvemaskine) for

fuldt Pres af Motoien. Pol.y3l935.7.sp.2.
50 jf.: Det er festligt at se saadan en Blis-

høne for fuldt Pres af Vinger og Fød-
der ile mod den nærmeste Rørholm. Sei-

er.BornholmsFugle.(1932).122.
\\ {fra eng.

press of sail, f press, prest sail; jf. Sejl-

pres) ^ i forb. som pres af sejl, den
størst mulige sejlføring, kun ved en Press
af Seil lykkedes det os, netop at snoe
os uden om (pynten). Bom. MineSændel-
ser.(1834).139. *Saa seiler jeg paa Dybet

60 ud
I

Med Skum for Bougen, Pres paa
Klud. nrachm.DM.71. Bardenfl.Søm.1.286.
3.3) til II. presse 4.6: stærk tilskyndelse
ell. tvang til at gøre noget, du kan nok
tænke dig, hvilket Pres der var paa mig
for at jeg skulde tale med dig derom.
EBrand.Brud.23. naar en enkelt . . Mand
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staar for Ledelsen, fri for alle Pres og Ind-

blandinger udefra.Aar6o^/".^o^rewnerJP^i

.

127. (han) lod yderst utilbøjelig, men
måtte dog give sig for Folkeviljens Pres.

JacPaludan.VV.15. \\ i forh. lægge (jf. II.

lægge l.i) ell. (ud)øve pres paa. Naar
kompagniet . . veg noget tilbage fra et saa
udpræget standpunkt . . var det, fordi

der blev lagt pres paa det fra anden side.

Arup.H.163. (Mussolini har) modstaaet
det Pres, der er blevet øvet paa ham
for at afstaa fra Krigen i Afrika. Po/.^Vs

1935.10.sp.5. smst.yiol935.Sønd.36.sp.2. 3.4)

til II. presse 4:.6: paavirkning ell. behand-
ling, der bringer en i en vanskelig si-

tuation, i knibe. Det var en reen Jøde-
feide, der dengang herskede i Rom, og
naar man een Gang har været under saa-

dant Pres, glemmer man ikke let Tryk-
ket Bergs. PF.138. Paa det danske (fod-
bold-)B.ol6. fortjener Forsvaret stor Ros,
fordi det saa godt klarede det stærke en-
gelske Fres.B.T.y61935.U.sp.l.

II. pres, adv. [prBs] (f presse. Spillebog.

(1786).185). {fra ty "press, jf. eng. press,

nøjagtig; af lat. pressus (se II. pressej; bil-

lard.) i forb. som ligge pres (til ell. moå),
om bal: ligge meget tæt ved, klos op ad
banden ell. en anden bal (saa at de berører

hinanden). Spillebog. (1786 ). 185. Billard.

(1933).41.
Pres-, i ssgr. især til 1. Pres 2 ell. II.

presse 2; om vekslen ml. Pres- og Presse-
se Presse-, -bal, en. [II] (billard.) bal,

som ligger pres. Billard.(1933).13. -balle,
en. (jf. Stopballe; fagl.) balle (1.2), hvis

indhold er presset sammen i en presse. Han-
nover. Tekstil.II.419. -bjælke, en. se Pres-
sebjælke, -blæsning:, en. formning
af glasvarer ved trykluft, der presser glas-

set ud mod formens vægge. SaUIX.769.
-bræt, se Pressebræt. f -brak, en.

(til II. presse 2; sml. Brøk 1.2 ; jf. -iolå)

fold i klæde, opstaaet ved sammenlægningen
i klædepressen. OeconJourn.1758.229. -ber-
ste, en. (til I. Presse 3.2; bogtr., foræld.)
børste til at tage børsteaftræk med. Cit.1792.

(Dengl.By.1928-29.48).
Presenning, en. [pre'sæneix] (nunæp-

pe br. Persenning. SøLex.(1808).108. Gjel.

Mi. 25. t Presenting. PhysBibl.XVI.34).
flt.-er, (jf.ænyd. presen(t) (Kalk.V.825);
fra nt. presenning, persenni(n)g, present,
holl. presenning, ældre fr. préceinte, af lat.

praecinctus, perf. part. til praecingere, om-
give, omgjorde) 1) (stort stykke) sejldug,
som oftest tjæret ell. malet, anvendt til at
brede over noget til beskyttelse mod regn,
sol olgn. Moth.P147. Bltch.(1920).XXIX.8.
Harboe. MarO. DSB. Godsregi. 23. klare
presenningen, (nu næppe br.) ordne,
overkomme, klare noget; klare grejerne, ærter-
ne. PJustesen.En da.MandsHændelser.(1863).
38. H hertil Presenning(s)-dug (o : dug, hvor-

af presenninger fremstilles. Scheller.MarO.),
-leje (spec. (jærnb.) om tillægsbetaling for

vognladninger, der dækkes af presenninaer.
DSB.Q-odsregl.24), -spiger (^ spiger til fast-
gørelse af presenninger paa skibe. Boding.
Larsen.) ofi. 2) (^, foræld.) blyplade, som
spændtes over fænghullet paa feltskyts og
morterer til beskyttelse mod regn. Mil
TeknO. S&B.
Present, en ell. f et (Moth.P146). [pre-,

præ'sai\] ell. (nu næppe br.) [pre'sæn'dj (',//'.

10 ChrMøll.RS.41 samt: *Presenter <x) Studen-
ter. HCAnd.BC.I.240). (tidligere ogs. skrevet

Præsent. Holb.DR.V.4. Kierk.P.VIIIl.U).
best. f. -en [-'saii'(9)n] fli- -er [-'sai|,'ar] ell. f
m. fr. form -s (Klevenf.RJ.94. Wiwet.D.24).
{ænyd. præsent, intk. og fk., fsv. present,
mnt. presant (ty. pråsentj, eng. present, jf.
oldti. presenta; fra fr. present, til presen-
ter, se præsentere) foræring; gave (ofte

i forb. give ell. (nu næppe br.) gøre (Holb.
^DR.n.4. LTid.1726.675) en present^; nu

næsten kun (især talespr.) om gaver, der gi-

ves ved festlige lejligheder som jul, nytaar,

konfirmation, fødselsdag. Min Frue . . er
en af de rigeste Damer udi Frankrig,
hvorfor jeg burdte icke tage mod Presen-
ter. HoZ6. Jean. III. ^. et stort Julebord,
straalende med Lys, Blomster og Presen-
ter. HCAnd.Breve.II.687. Tambourdrengen
gratulerer Nytaar og giver sin Sjels Ud-

30 valgte en Present. FritzJiirg.nr.85.
\\

(sj.)

i forb. give en noget i present. J/".: (en)
Bibel, som hans egen Mor havde givet
ham i Konfirmationspresent. Knud
And.(BerlTid.^ynl926.M.2.sp.l).
Presentation, presentere, se Præ-

sentation, præsentere.
Presenting;, en. se Presenning.
Presepter, en. se Præceptor.
Preservativ, preservere, se Præ-

40 servativ, præservere.
Pres-foder, et. (landbr.) foder af grøn-

ne plantedele, behandlet ved grønkuling ; en-

silage. Landbo.1.700. -fold, en. se Pres-
sefold. -g;an^, en. {fra eng. pressgang;
til III. presse; jf. -gænger; ^, foræld.; især

om eng. forhold) d. s. s. -kommando; ogs.

undertiden: presning af matroser, han kun-
de faae isinde at agere Presgang med dem
(o: matroserne) og overgive dem til En-

50 gellænderne. Blich.(1920).XXV.106. (bryl-

lupsceremonien) afbrødes ved, at Presgan-
gen trængte ind, slog Præsten til Jorden
og trak af Sted med Brudgommen. Jo/is

Steenstr.BF.133. SaUXIX.525. -gas, en.

gas, som er underkastet et højt tryk,

og som derfor er i stand til at frembringe
en stor lysstyrke. OpfB.^IV1.137. -gæn-
g^er, en. (sj. Presse-, S&B.). {dannet til

-gang; ^, foræld.; især om eng. forhold) del-

60 tager i en preskommando. Federspiel.Mine

Hændelser.(1841).74. JJPaludan.Er.89. Lar-
sen, -gær, -horn, se Presse-gær, -horn.

-kommando, en, et. ("finil. presse; ,//".

-gang; ^, foræld.; især om eng. forhold) be-

væbnet mandskab, som under en officers le-

delse foretager presning af matroser til flaa-
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den. HarhoeMarO. SaVXIX.525. -luft,
en. (ogs. Presse-/ komprimeret luft; tryk-

luft. Presse-: Scheller.MarO.^især i ssgr.,

der betegner (anvendelse af) gasglødelys med
tilledning af komprimeret luft til lampen,

fx. Presluft-brænder og (navnlig) ssgr. m.
Presluft-gas- som Presluftgas-anlæg, -bræn-
der, -fyring, se SaVXlV.859. Qasfyr.Sf.

I. Presning, en. flt. -er. vhs. til ti. pres-
se. 1 ) (1. br. i alm. spr.) til II. presse 1 : pres
(I.l). Disse Sammenvoxninger ere ikke al-

tid saa faste, at de kunne modstaae Pres-
ningen af Pusansamlingen, naar denne til-

tager. r/iBHc/ca.4P.(54. jf.: den Elliptiske
Figur kommer af Hvirvelens ulige Yres-
nmg.Kraft.(KSelskSkr.IIL232). især om
samling af metaldele ell. limede trædele ved
stærkt tryk: Hannover. Tekn.294. FagOSnedk.
II

om metallers udvidelse under støbning.

Hannover. Tekn.9. 2) (især fagl.) til II. presse
2. Krasnlngen, Overskæringen og Presnin-

fen (o: af klæde) forrettes af Overskærere.
'unke.(1801).1.613. det Antal Presninger,

man underkaster Roemassen. OpfB.^VI.61.
VareL.Hé. Sylten svinder meget under
Presningen. FrkJ.Kogeb.76. || om behandling

af klædningsstykker olgn. med stryge- ell.

pressejærn for at give dem den rette form,
de rette folder; ogs. mere konkr., om de(n)
fremkomne form, folder. SophMUll.VO.243.
Et meget væsentligt Arbejde ved Kjole-
syning er Fresning. Hjemmet. 1904.79. sp.l.

Stærk Regn ødelagde Presningen selv i

et nyt Sæt Tøl.LeckFischer.KM.21. \\ om
behandling v. hj. af forme, stempler, trykke-

indretninger olgn., hvorved et stof faar en
vis form, et vist udseende, præg (af mønster,
ornamentering); ogs. mere konkr., om præget,
mønsteret osv. Hinnerup.Juv.447. OpfB.^II.
87.342. j/".: Tegnebog og Pung, Gedeskind,
Alligatorpresning, brun.PoZi^iÆJ.Zbsfer-

bUV9l924.3.sp.2. Z) (især fagl.) ^iill. presse 3.

3.1) til II. presse 3.i. Funke.(1801).IL581.
VareL. (1807). III. 315. PharmDan. (1933).
54. 3.2) til ILpresse 3.2. Presning af Me-
talfabrikata.Bannover.re/cw.i5P. 4) til II.

presse 4.
|| (sj.) til II. presse 4.2, om tryk,

tynge, der hviler paa ens sind; pres (I.3.i).

Den stærke Presning af nedtrykkende Byr-
der i Rektorens Dage var Aarsagen, at

Mængden . . skulkede . . i Konrektorens
Dage. Tauher.Dagb.59.

|| ^ til II. presse 4.4,

om den størst mulige sejlføring (prangning).
Presning med Se']l Sal.^XL36. \\ til II.

presse 4.5. jf. III. presse: Da det fornødne
Antal af Mandskab til hver Sprøite er an-
sat . . saa skal . . al Presning til at pompe
hermed være forbuden. Forordn. "^^/t 1799.

§106. jf. Pengepresning.
II. Presning, en. vbs. til III. presse

(s. d.).

Pres-pap, -papir, se Presse-pap, -pa-
pir, -pumpe, en. (fagl, sj.) trykpumpe.
S&B. Larsen, -rav, -rest, se Presse-
rav, -rest.

I. Presse, en. ['presa] flt. -r. {glda. pres-

se (Dom.6.11( GldaBib.)), ty. fr. presse, eng.
press; fra mlat. pressa, egl.fem. af lat. pres-
sus (se u. II. pressej; jf. Prent; sml. I. Perse)

1) (især fagl.) redskab ell. maskine,
hvorved der kan udøves et tryk paa
noget; spec. i flg. anv.: 1.1) (jf. Most-, Olie-,

Vinpressej apparat, hvormed saften udpres-
ses (udvindes) af fruater, frø olgn. (spec.

af druer og frugter, hvis saft anvendes til

10 vin og most); perse; ogs. (jf. Citron-, Frugt-
pressej om forsk, mindre indretninger til

udpresning af frugters saft. LTid.1738.652.
VareL.(l'807).III.315. OpfB.'^VI. 61.164.
Landbo.IV.442. 1.2) om forsk, apparater og
maskiner, der anvendes til sammentrykning
af noget.

|| (jf. Klæde-, Muldepressej ma-
skine, i hvilken klæde og vadmel presses mel-
lem varme jærnplader. Cit.l705.(KhhDipl.
VII.750). 'Hallager.92. Den gi. By.1927.49.

20
II (jf- Gausk(e)presse (u. gauskej, Papir-
presse^ maskine til tørring af papir. Hall-
ager.119. Hannover&Smith.Papir.237 .

|| (jf.
Beskære-, Bogbinder-, Bogpresse 1 ; bogb.)

skruepresse, hvori bogen ell. arkene fastspæn-
des under forsk, behandlinger ved indbinding.
OpfB.'^VII.427. Haandv.4.

\\ OT- Kasse-,
Ostepressej indretning (bræt med en tung
vægt paa olgn.) til sammentrykning af ost,

sylte, rullepølse olgn. Const.Kogeb.187.
|| (jf.

30 Halm-, Høpresse; landbr.) maskine til sam-
menpresning af hø, halm, presfoder olgn.

Landbo.11.499. t.3) (møl; I br.) d. s. s. I.

Perse 2. Kraft.M.II.815. DenglBy.1930-
31.99.

2) (nu vist især dial.) videre (uegl) anv.

af bet. 1 ell. m. (overgang til) abstr. bet. : det

at presse ell. blive presset; presning; pres.
Feilb. jf. Bugpresse. || i forb. som lægge,
ligge i presse. Fruent.(1799).IV.353. VSO.

40 SaUIII.539. Feilb. \\ billedl (jf. I. Pres S).

Moth.P147. *dend Angest, Sorg og Smerte,
|

Hvorved i Presse laae et saa opbunden
Hierte. Kom Grønneg.III.283. Feilb.

3) apparat ellmaskine, hvorved no-
get ved at underkastes et tryk, pres
faar en vis form, et vist præg, for-
synes med et aftryk af noget olgn. 3.1)

(jf. Mønt-, Smedepresse) apparat til be-

arbejdning (formning, ornamentering, præg-
50 ning olgn.) af metal; spec. til fremstilling af

genstande (køkkentøj, daaser olgn.) af metal-
plader, især blik. OpfB.^VII.240. Hanno-
ver. Tekn.162. 3.2) egl (bogtr.) om en bog-
trykkers trykkeapparat ell. -maskine; CP i

videre (meton.) anv. om trykning (af bøger)
ell. om en bogtrykkers virksomhed, trykkeri.

en Bogtrykker, hvis Presse ofte maatte
staae stille. Holb.Ep.IV.405. Toldrullen.
Det mest antiroyalistiske Produkt, som de

60 danske Presser endnu har frembragt. PA
Heib.US.568. nu ere Madame Gomez For-
tællinger næsten færdige fra Pressen.i2a/i6.

(Skuesp.X.446). OpfB.UL529. m. overgang
til bet. 4:'. Jeg var allerede 6 Aar Student,
førend jeg skrev til Frossen. LTid. 1750.
170. Pressen blev ikke ret virksom, før-

XVI. Rentrykt "/^ 1935 80
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end ved Reformationen. J5ei6.Pros.J7J.40.

bekiendtgiøfe noget ved Pressen (d: paa
trykJ.VSO. \\ i forb. under pressen, (nu
1. br.) under trykning; i trykken, den første

Tome . . kunde til forestaaende Foraar le-

veres under Fressen.Langebek. Breve. 165.
den nye Udgave af de poetiske Skrifter,

som er under Fressen. Éeib.Pros.VIl.386.
det længe forberedte Monumentværk, der
ved denne Tid endelig var lagt under
Tressen. CSFet.Litt.587. i foo'b. svede un-
der pressen, se svede.

||
presserne

sveder, se svede. 3.3) (fagl.) apparat,
hvormed man trykker kobberstik, litografier

olgn. ell. mønstre paa tøj olgn. E.allager.122.

OpfB.^I.522.VI.529.
4) hvad der trykkes af en presse (3.2),

hvad der fremkommer paa tryk (bø-

ger, blade osv.); nu næsten kun om hvad
der (i et vist omraade, tidsrum, paa et vist

felt) udkommer af (tidsskrifter og)
aviser, (hvis der indføres pressefrihed) saa
vil den uindskrænkede Presse handle om
saadanne Ting, som tilkommer den. i Tid.

1755.284. Saadanne Skrifter (som Prahls
„Den bortsnappede Jomfrue") vanære Pres-
sen. /SwAm.X566. Begge (o: Napoleon og
Cromwell) vare bange for Pressen og
SsLtiren. Blich.(1920).VII.92. Der gives
simpelthen ingen Presse i Rusland. Der
gives Bogtrykkerpresser og trykt Papir
. . men en Presse findes ikke, og kan der
ikke Undes. Brandes.X.395. (han) skrev
smaa Opsatser i den frisindede Presse.
Drachm.VT.243. en Afhandling i den læ-
gevidenskabelige Presse.HÆTaarsfc.M.II.^?.
j/*. Pressefrihed: Pressens Frihed, som de
nyde (i England). LTid.1754.279.

||
(dagl.)

om presseudsendelse, vi maa høre pressen i

aften •
|| i forb. som faa, have en god

(daarlig) presse, faa rosende (nedsæt-
tende) omtale i aviserne. „Landsoldaten"
erobrede alle Stænder og alle Lejre, fik

en straalende Fresse. PoU*/bl 909. 7. Han
havde, hvad vi nu vilde kalde „en daarlig
Fresse''. JohsDam.FS.83. i forb. som faa,
tage presse (for eZ/. paa noget), (journa-
list-spr.) faa, underkaste sig avisomtale, avis-

referat (i en ell. anden anledning), (han
kunde) godt have taget Presse paa den
(o: en privat forestilling). PoU/8l921.6.sp.l.
Jeg (o: gaden) faar ogsaa Presse for mine
Granguirlander — jeg stimulerer Jule-
salget, siger mani ESeedorf.(8mst.''Vi3l934.
Sønd.l5.sp.3).

|| herre af pressen, (e/'/er

eng. gentleman of the press ; nu især spøg.)
journalist; pressemand. De Herrer af Pres-
sen ere altfor tilbøjelige til at overse Per-
sonerne for Sagernes ^ls.j\d.EBrand.QQ.
37. Bang.T.208.

5) (jf. Dagspresse 2) koll, i best. anv., om
pressefolk, repræsentanter for pres-
sen (4). Paa Toldboden staar den køben-
havnske Presse og inspicerer Czaren.jBsm.
1.62. BerlTid.yiil935.Aft.4.sp.4.

II. presse, v. ['presa] -ede ell. (nu ikke

i rigsspr.) -le (Moth.P146. Holb.Intr.I.211.

jf. Feilb.). vbs. -ning (s. d.) ell. (sj.) -ing

(LTid.1736.815), jf. 1. Pres, Presseri. {ænyd.
d.s., fsv. pressa; fra nht. mht. pressen (oht.

pressenj, jf. eng. press, fr. presser (se pres-
serej, af Za<. pressare, dannet til pressus,

perf. part. af premeie, trykke; jf.de-, eks-,

komprimere samt H. perse, Prent, H. pres,

I. Presse)
10 1) i al alm.: lade sin kraft, vægt virke
(trykkende, tyngende) mod (paa) ting

ell. levende væsner (spec. i trængsel olgn.);

udøve et tryk mod; trykke. \A) uden obj.

Luften pressede, som vilde Blodet ud gjen-
nem &iet. ECAnd.I.310. Patienten fornem-
mer . . i Dybden af Bækkenet en smerte-
fuld Trykken, som hun ofte betegner som
en præssende eller trængende Fornemmel-
se.Frånkel.Fruentimmer-Sygdommene.(overs.

20 1842).545. nu især i forb. m. adv. : Skor-
stensfejeren arbejder sig op ad Skorste-
nens glatte Sider ved at presse ud med
Arme og Ben.Socialdem.^y6l934.Sønd.6.sp.4.
pres haardere til, ellers vil proppen ikke
sidde fast

i
vi maatte presse paa for at

komme gennem stimmelen
i ||

om me-
taller: udvide sig under støbning. Hannover.
Tekn.lO. 1.2) m.obj. en gammelagtig Ma-
trone steeg ind, tog Sæde og pressede

30 begge sine Sidemænd. FrSneed.1.568. \\ nu
vist kun i forb. m. præp.-led, adv. ell. obj.-

præd.: ved at udøve et tryk paa noget bringe

i en vis stilling ell. tilstand. Folk stode
pressede tæt paa hverandre. F/SO. *mod
den fulde Jomfrubarm

|
Hun pressed mig

saa heftigt, vsiTm.Winth.V.189. (han) -pres-

sede Proppen fast og kastede Flasken ud.
ECAnd. y 1.270. han saae mig presse Øi-

nene til. sa.Breve.I.146. Vindue . . til Bag-
40 butik presset op med . . Skruetrækker.

PolitiE.^Vil925.3. han blev næsten pres-

set ihjel i mylderet
j jf.: (teatret var) fuldt

?resset, og Trængselen . . stor. Prahl.AH.
V.143. II refl., i udtr. for at bane sig vej

gennem en folkemængde, klemme sig gennem
en snæver passage olgn. De presser sig op
ad den stejle, murindhegnede Vej. JPJac.
11.379. (vinden) stod der fra Nordøst Time
efter Time og holdt ud, strid som en Stol-

so pe, en kær Modstander at presse sig frem
imod paa Cykle. JVJens.HE.157. de pres-

sede sig frem gennem mængden
i
det var

lykkedes dyret at presse sig ud mellem
burets tremmer

\

2) udøve et tryk, pres imod noget, især

V. hj. af særlige indretninger, presser (LI),

med det formaal at bringe vædske ud
deraf, formindske deis rumfang, give
det en særlig form olgn.; i mange forsk.

60 spec. (især fagl.) anv. H m. h. t. frugter (spec.

druer) olgn., hvis saft anvendes til vin, most

osv. LTid.1725.256. du skal presse (Chr.

VI: træde; 1931: perse; Oliven, men ikke
salve dig med Olie. Mich.6.1 5. Riidesheim
. . hvor Rhindruen presses til den per-

lende Drik. Rosenkrantz.AS.l. || m.h. t. klæde
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og vadmel. OeconJourn.1758.228. Halleby.
132.

II
m. h. t. papir(ma88e). Hallager.119.

OpfBM.335. II
m. h. t bøger under indbin-

ding. Hallager.125. OpfB.^VII.422. (jf.
afpresse 8^ i forb. presse af, presse fær-
dig. Haandv.9.\\ m.h.t. levnedsmidler. Oecon
H.(1?84).III.277. presse Fisk i Tønder.
S&B. bedre er ungt hønsekød end pres-
set kallun, se Hønsekød, presse ost(en),
se I. Ost 1.

II
klemme og tørre planter mel-

lem to flader, saa de kan opbevares (i et her-

barium). NaturensV.1918.381. Folkeskolen.
1930.421.sp.2.

II
ved behandling med stryge-

jærn, pressejærn olgn. give tøj (især: klæd-
ningsstykker) den rette form, de rette folder,

(vor) patenterede Benklædepresser . . pres-
ser Benklæderne glatte med Pressefold.
NatTid.^U1922M.6. Vi renser og presser
2M.PoV^kl935.22.8p.2. jf. oppresse 2: Fru
Linda havde i god Tid sørget for at faa
den høje Hat presset o^.LeckFischer.KM.
53.

II
om behandling v. hj. af forme, stemp-

ler, trykkeindretninger olgn., hvorved et stof

faar en vis form, et vist udseende, præg (af
mønster, ornamentering), presset fløjl,

I)lys, fløjl, plys, der ved en saadan behand-
ling er bleven mønstret. Hun var i presset
Fløjelskaabe med Skindkant. T7«ed. £7.55^.

Bl&T. Presset GUs. SaVIX.771. pres-
set læder, (jf. blindpresset^ ornamenteret
læder. Stole, betrukne med forgyldt, pres-
set Læder (o: gyldenlæder).Winth.YIII.182.
S&B. presset skind, chagrin (H). smst,

3) udvinde ell. frembringe, fremstille
noget ved et tryk ell, ved en proces, hvor-
ved noget underkastes et tryk, pres.
3.1) især i forb. m. præp. af (jf. afpresse 1^;
udvinde (en vædske) ved at underkaste (væd-
skeholdige) frugter, frø olgn. et tryk, pres (i

en presse (LI)j. man pressede Viin, som gav
Ungarsk og Schirasisk lidet efter.Holb.Hh.
1.309. Oliemøller, hvor der af visse Sorter
Frøe presses Olie. Hallager.68. presse Saf-

ten af en Citron. 7;S0. presset Vin. ^ZÆT.
3.2) frembringe ved et tryk. jf. bet. 1.2: han
(løftede) hendes smalle Haand og pressede
et fyrigt Kys paa de fine Fingre. PoZ.^Vu
1934.Sønd.4.sp.3. \\ især (fagl.): fremstille

ved en proces, hvorved noget underkastes et

tryk; ved tryk frembringe (mønstre, tegnin-

ger olgn.; ji/. indpresse 1, ipressej; spec:
fremstille metalvarer af plader, der trykkes

i form. presset Arbejde.&'Æ^. presse Stem-
pel paa Papir. D&H. Sølvvaser . . paa to

af Vasens Sider presset et Rosenmotiv.Po-
litiE.KosterbUlsl924.1.sp.l.

4) overf. anv. af bet. 1-3. 4.1) især i forb.

m. adv. (jf. nedpresse sluin.) ell. præp.-led,

iudtr.for at trænge, tvinge noget (ind i

visse rammer olgn., i en vis retning olgn.).

*Ei Livet i sin fri Mangfoldighed | Kan
presses ind i saa bestemte Skr&nker.Hauch.
CarlV.89. Da han gjorde op med mig,
vilde han . . presse Betalingen lidt ned.
Buchh.FDK.70. talen er for lang; den maa
presses lidt sammen

j jf.: en Stil . . sam-

mentrængt indtil Pressethed, hvor Bil-

lederne følger tæt paa hinanden. -Braw^^es.

VIII.497. 4.2) om tvang ell. (tyngende)
tryk, der foraarsages af sindsbevæ-
gelser, følelser, drifter olgn. ell. af
ydre omstændigheder.

\\
(nu 1. br.) m.

person-obj. '(fogdens) Forretninger ham
presse,

| At hånd til Kircke-gang ey haver
megen Tid. Holb.Paar8.39. *en ung Prin-

10 cesse,
|
hvem ømme Længsler presse,

|

Og Etiketten er for stivl Aarestr.SS. V.59.

II
m. obj., der betegner en følelses ydre udtryk,

især i forb. m. præp.-led m. af ell. m. adv.
ud. Jeg tænckte, at saadan Tale skulde
havepræsset Taarene af hans Øyene.Holb.
UHH.I.2. *Hvad Suk har ei din Haardhed
presset ud? Steners.0de.44. jeg ligefrem
brølede af Smerte, som pressede Taarerne
op i mine 0\ne.JacAnd.Er.I.151. || uden

20 obj., især i forb. presse paa, udøve et tryk;

trænge paa; ogs.: være presserende. Hun
var ved at kvæles af Skriget, der pres-
sede paa i hendes StTVihe.Schand.BS.232.
det, som det næsten allermest presser med— at skaffe mønt til den unge fattige me-
iiage.VVed.Moliére.(1929).240. Hr. (N.N.)
synger kønt . . men der er ikke noget,
der presser paa, Nerven mangler, og Fan-
tasien. FoU^/iol924.2.sp.2. 4.z)søge at ud-

2Xi nytte til bunds; søge at faa det mest mu-
lige ud af noget; spec. (æstet): søge at af-
tvinge sit stof olgn. mere, end det rummer;
drage for vidtgaaende slutninger af noget;

udpine. (Vilh. Andersen) vil have for me-
get ud af for lidt, og undertiden presser
han sin Tekst. IpsenJLP.170. vi (snapper)
begærligt en kummerlig Nydelse og pres-
ser den, som man presser en gammel K^-
jielsin. Jørg.Liv.IL32. det er dog skrevet

40 af Kierkegaard ! Skulde det være pres-
set at antage, at det har en vis mening?
FBrandt.SK.42 9. jf. klemme musen u. I.

Muse sluin.: Oehlenschlagers Muse var jo

virkelig i Skuespil som dette (o: Torden-
skjold) en fordømt træg gammel Kone,
som Konferensraaden kunde presse saa
meget han vilde: der kom alligevel ikke
andet end Luft ud af hende. SvLa.(Pol.^^/it

1919.7.sp.6). presse citron en, se Citron 1.

50 4.4) drive op til den størst mulige kraft-
anstrengelse ell. arbejdsydelse; force-
re. Toget . . kan presses op til 176 km.
JernbaneT.'^^1^1935.7.sp.l. det er ikke hel-

digt at presse maskinen
j jf.: Alle vræ-

ler de med den samme klemte og pres-
sede H aisklang. EmilEasm.(PoUhl935.17.
sp.2).

II (1. br. i rigsspr.) m. h. t. person:
opildne til at yde sit bedste; kappes med;
søge at overgaa; refl. ell. i forb. presse

60 paa: anstrenge sig; hænge i; søge at over-

gaa andre. Egentlig havde hun jo ikke
travlt, men saa skabte hun sig det — pres-
sede sig. Buchh.Su.I.190. de pressede hin-

anden med Raab og Sang (o: under arbej-

det). AC Westergaard. Fiskerdrengene. (1 932).

58. Feilb. han vil presse alle de andre.OrdbS.

80*
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(sjæll). 'Ja, jeg bli'r maaskee, naar ret

jeg paa vil præsse,
|
Til Baron, og min

Kjælling BsiTonesse.Rantzau.D.Nr.25.
|| (jf.

ty. pressen, eng. press; sml. I. Pres 3.2 og
overpresse) ^ s cefie saa mange sejl, som
et skib kan bære uden at kæntre. *vi pres-
sed og pressed, og Søen den stod

|
i Bjær-

ge om Stævn og om Hæk. Drachm.UD.
260. Han „pressede" Skonnerten, saa Fol-
kene tabte baade Næse og Mund. Rignin-
5en var imidlertid so\iå.sa.VT.103. Kusk
ens.Søm.226. presse sejl, prange sejl.

IdrætsB.1.372. Scheller.MarO. 4.5) søge at
bevæge ell. tvinge en til noget; lægge tvang
paa; trænge ind paa en for at faa ham til

at gøre noget; lægge pres paa; nøde. (de
var) geraaden udi stoer Giæld, og bleve
hart pressede af deris Creditorer. Holb.
Intr.1.49. de Planer, som hidindtil har
været giorte i Engelland . . for at afskaffe
den voldsomme Præssen (o: ved valg).

OeconT.IV.52. Jeg veed ikke hvad det
er, og vil ikke presse dig til at betroe
mig det.Hrz.XII.316. en Mand, der skulde
i Aftenselskab og derfor bad sin Vært
ikke at presse ham til at drikke ved Mid-
dagsbordet.OZPe^.OJ05. Jeg pressede ham
ordentlig, for at faa hele Historien . . ud
af hsim. Drachm.UB.133. || i forb. m. præp.
ell.adv.]^a.si. Ernst pressede paa mig med
en underlig Determinerthed, og saa sagde
jeg, at det . . var en Familie fra Norge.
Goldschm.VI.476. Værtinden . . pressede
paa for at faa sine Fenge. Pol.^^/iil934.

Sønd.21.sp.l.
II

i forb. m. præp. for til

nærmere angivelse af det tilstræbte, den
praktiske Dronning pressede ham . . for
Tilbagebetalingen af 3000 Pund. Brandes.
VIII.295. de blev pressede for Svar.JP
Jac. 11.414.

II
(især i forb. m. præp.-led m.

af, ji/. afpresse 2) m.obj., der betegner det

tilstræbte, (grev Christoffer skikkede) sin Flo-
de til Sundet for at presse Told af de
fremmede Skibe. Holb.DH.IL318. (kongen
havde) imod sine Forskrivninger overalt
. . presset Fenge.Wand.Mindesm.I.194. Man
maa presse ethvert Ord ud af h&m.VSO.
Sresse Penge ud af En. S&B. Det var
ens, der havde presset Indretningen af

en særlig Folkestue igennem i sin Tiå.And
Nx.MJ.1.199. JacAnd.Er.1.69. 4.6) bringe i

en vanskelig situation, i knibe, i klem-
me, den anden Carthaginenske Krig, udi
hvilcken (Hannibal) preste de Romere saa
ha.Tt.Holb.Intr.1.211. en indsperret, presset
og forjaget Kat. Biehl.DQ.III.116. Fransk-
mændene var selvfølgelig Storfavoriter
(o: i et væddeløb)^ men man havde dog
ventet, at det norske Par kunde have
presset dem lidt. Det blev der aldrig Tale
om. PoUhl935.12.sp. 3. jf.: De to Backs
klarede sig paany godt . . Sikkerheden i

de pressede Situationer synes at vokse.
Idrætsbladet.yiil934.3.sp.4. 4.7) (maaske til

bet. 4.4; jarg., nu l.br.) refl. ell. i udtr. pres-
se den: optræde flot; give partiet;

vigte sig; lapse sig. han danderer den,
presser den. l)ania.III.78. De Stene, som
I presser Jer med i Slipsnaale, dem har
de Søjler af inde i Isakskirken. ZLars.
SF.73.

III. presse, v. ['presa] -ede. vbs. -ning
(Prahl.ST.I.125. Scheller.MarO.l (fra eng.
press, omdannet af prest, give haandpenge,
vist til prest, haandpenge, fra oldfr. prest

10 (fr. prét>, vbs. til prester (fr. préter^, taane,
give penge, af lat. praestare (se præstere^

II
ordet føles nu som hørende til 11. presse

4.5
II
især ^, foræld.) med magt tvinge no-

gen (især koffardimatroser) til tjeneste paa
krigsskib ("presse matroser. Harboe.
MarO. Scheller.MarO.); ogs.: hverve soldater

til hæren ved tvang (presse soldater.
S&B. D&H.); undertiden (1. br.): beslag-

lægge skibe til krigsbrug (HandelsO.(1807).
20 116. JBaden.FrO.). (han) pressede Baads-

folk af deres Kopfardie-SMbe, til at be-
sætte sine Vagt-Skibe med. Slange.ChrlV.
963. de vare blevne pressede i Wien, og
sendt til Armeen i Ungern mod Tyrkerne.
Rahb.E.III.173. Mænd, der mod deres
Vilje presses til MB.tToser.Brandes.IV.64.
under Kampen med Methodismen (blev)

nogle Wesley'ske Præster pressede til Sol-
dater. JohsSteenstr.BF.194.

IV. presse, adv. se II.30 pres.
Presse-, i ssgr. især til (I. Presse 1 og)

II. presse 2 (hvor intet andet ndf. angives,

foreligger denne anv.) \\ af ssgr. m. I. Pres-
se 4 kan (foruden de ndf. medtagne) næv-
nes: Presse-angreb, -anliggende, -bureau,
-fejde, -felttog, -forening, -forhold, -for-

ordning, -fotograf, -kampagne, -kommen-
tar(er), -kontor, -kyndig, -loge (i mødesal
olgn.), -meddelelse, -misbrug, -møde, -or-

AQ gan (jf. Organ 3.3^, -overfald, -polemik, -pro-
ces (jf. -sagj, -publikation, -udtalelse. || oftt

findes vekslen ml. Presse- (især i ssgr. m. II.

presse 2) og Pres-, se u. Pres-gænger, -luft

samt ndf. u. Presse-bjælke, -bræt (1), -fold,

-gær, -horn, -pap, -papir, -rav, -rest, -spaan,
-spindel, -svamp, -tørv. -attaché« en.

[1.4] tjenestemand knyttet til et gesandtskab
med det formaal at varetage dettes virk-

somhed i forhold til pressen. LovNr.256^k
50 1921.§126. Aakj.EE.94. jf: Presseattaché
ved Det kgl. TesiteT.Pol.^y3l935.17.sp.2.

-beng^el, en. 1) [1.3.2] (jf. -stang; bogtr.)

stang, hvormed skruen i en haandpresse om-
drejes; bengel (1). vAph.(1759). VSO. MO.
2) [1.4] (jf. Bengel 2; sj.) nedsæt, beteg-

nelse for journalist. D&H. -bjælke, en.

[1.3.2] (Pres-. Larsen.), (bogtr.) pressestolpe;

spec. d. s. s. -bom 2. vAph.(1764). VSO. MO.
-blik, et. (jf. -bræt 2; bogb.) om (hver af)

60 de blikplader, hvorimellem de falsede ark læg-

ges under presningen. SaUIII.539. -bom,
en. 1) [1.1.3] (møl.) d. s. s. Persebom 2. Den gi.

By.1930-31.99. 2) [1.3.2] (j/. -bjælke, -stolpe;

bogtr.) den med en skruegang forsynede øver-

ste tværbjælke i en haandpresse, hvori skruen
drejer rundt. VSO. MO. -bræt, et. 1)
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(foræld.) om (hvert af) de brædder i klæde-

pressen, som ligger uden paa pressespaaneme.
Pres-: Funke.(1801).I.6U. 2) (jf. -blik;

hogh.) om (hvert af) de brædder, hvorimel-

lem en bog ell. arkene anbringes under pres-

ningen. OpfB.^ VI1.424. Haandv.3. -cen-
sur, en [1.4] (emb.) censur (2), som udøves

over for pressen. SaVXIX.525. -dame,
en. (jf. -svend; fagl.) d.s. s. -jomfru. Fol.

*hl930.14.sp.l. -dig:el, en. [I.8.2I (bogir.)

d. s. s. II. Digel. vAph.(1759). YSO. MO.
-dom, en. [1.4] dom i en pressesag. DagNyh.
^V9l912.2.8p.3. KBokkenh.TJ.180. -dufi:, en.

(jf. -sæk; fagl.) d. s. s. -tøj. Hannover. Tekstil.

11.419. -fals, en. (bogh.) fremstaaende kant
paa den nederste stok i bogbinderpresse til støt-

te for kniven under beskæringen. Haandv.3.
-fold, en. (sj. Pres-. Varehu8.1935.15). fold

paa klædningsstykke, spec. herrebenklæder,

frembragt ved presning. IngebMøll.KH.199.
ORung. VS.169. -folk, pi. [1.4] (jf. -mand;
journalister; bladfolk. Larsen. NJeppesen.F.
119. -forbrydelse, en. [1.4] ^j/". -forseelse,

-overtrædelse ;
jur.) forbrydelse, som (ifølge

sin karakter kun kan) begdas i ell. v. hj. af
pressen, bestaar i overtrædelse af de i presse-

loven givne bestemmelser olgn. FCBornemann.
Saml. Skrifter. I V. (1864). 307. Goos. III.88.

-forfalg^else, en. [1.4] 1) CP pressens for-

følgelse af en person ell. institution. Bran-
des.I.413. 2) (nu næppe br.) forfølgelse af
litterær produktion; anslag mod pressefri-

heden. Kierk.V.9. -forgyldning:, en.

(bogb.) paatrykning af forgyldning paa bog-

bind olgn. v.hj. af en forgylderpresse. PapirL.
346. -forseiBlse, en. [1.4] ^jf/*. -forbrydelse;
jur.) forseelse, der (ifølge sin karakter kun
kan) begaas i ell. v. hj. af pressen, bestaar i

overtrædelse af presseloven olgn. Heib.Pros.

X.234. G00S.IIL88. -frihed, en. [1.4] (jf.
-frækhed; polit) frihed til (under ansvar
for domstolene) at fremsætte sine tanker paa
tryk; spec. om saadan frihed for aviserne,

pressen. Abrah.TG.17. Schand. TF. 11.304.

-frækhed, en. [1.4] (foræld.) misbrug af
pressefriheden. VSO. MO. VLange.FraSfru-
enseetiden.(1926).39. -gods, et. (fagl.)

materiale (masse), der underkastes presning.

SaUXlX.523. -gænger, en. se Presgæn-
ger, -gær, en. (ogs. Pres-. MøllH.11.379.
VareL.^325). (Y og kog.) gær, som ved ud-
vaskning og presning (i en pose; jf. Pose-
gær; er befriet for største delen af sit vand-
indhold. Brændeviinsbr.253. Const.Kogeh.248.

-hest, en. (jf. -planke; skræd.) stoppet og
afrundet indretning med lave ben, hvor-

paa klædningsstykker lægges under presning.

EkstrabUV8l923.6.sp.5. -horn, et. (ogs.

Pres-. Hage.*908). T sammenpresset horn-

affald (hornspaaner), anv. til knapper olgn.

VareL.^398. -Jomfru, en. (jf. -dame,
-svend; fagl.) kvinde, som er beskæftiget ved
presning af herre- ell. damekonfektion. Dag
Nyh.^Vil921.12.sp.l. -jærn, et. I) (jf.
Persejærnj stort strygejærn, som anvendes
(især af skræddere) til presning af tøj. Phys

Bibl.XXVI.301. AndNx.PE.1.296. 2) (barb.)

en sla^s krøllejærn. FrisørKat.l3. -kage,
en. (fagl.) især i flt., om presserester (brugt
som foderstof, oliekager). OpfB.^VI.62.
VareL.*635. -kammer, et. (jf. -stue;
haandv.) kammer med presse; spec. om rum
i farveri, hvor presning af klæde finder sted.

Dengl.By.1927.49. AarbSorø.1931.71. -ka-
nal, en. (fagl.) rum i en halmpresse, hvor haU

10 men sammenpresses af pressestemplet. Landh
0.11.500. -karm, en. [I.8.2] O/.Karm 8.8;

bogtr., nu næppe br.) træramme, hvori for-
men lægges i bogtrykfcerpressen. vAph.(1759).
VSO. S&B. -kile, en. (jf. -kølle; foræld.)
tynd kile, hvormed man udpressede olie af
frø. Funke.(1801).II.597. -klæde, et.

(fagl. ell. dial.) et stykke tøj, der lægges om
noget, som skal presses, fæ. (jf. -sæk, -tøj; an-
vendtvedudjyresning af sukkerroesaft (OpfB.^

20 VI.62) ell. ved tilberedning af pressesylte

(OrdbS.(sjæll.)). -kort, et. [l.^t legitima-
tionskort for pressefolk. O Cavling.FleetStreet,

(1934).71. -kul, et. (fagl.) briket. Sal.XlV.
616. -kurv, en. (jf.-sæk; fagl) kurv, hvori

frø anbringes ved udpresning af olie. LandbO.
IV.314. -kod, et. (kog., nu næppe br.) sal-

tet kød, nedlagt og presset sammen med forsk,

krydderier i en tønde. OeconH.(1784).III,
276. -kelle, en. (jf. -kile samt Olieslager;

30 foræld.) kølle, hvormed man udpressede olie

af frø. Funke.(1801).II.596. -lap, en.
(skræd.) d. s. s. -stykke. OrdbS. -lov, en.

[1.4] (jf. -lovgivning; især jur.) lov, der
indeholder bestemmelser m. h. t. udgivelse af
skrifter, spec. aviser, fremsættelse af menin-
ger paa tryk olgn. FCBornemann.Saml.Skrif-
ter.IV.(1864).314. Lassen. AO.^295. -lov-
givning, en. [1.4] (jf. -lov; jur.). Heib.
Pros.X.212. D&H. -luft, en. se Presluft.

40 -mand, en. [1.4] (jf.-folls.) journalist. Pont,
LP.VIII.202. Rode.SF.100. -maskine,
en. maskine, hvori noget presses; presse

(I.l). Hannover. Tekstil.II.519. || maskine til

æltning af pressetørv; tørælter. LandbO.IV,
661. -overtrædelse, en. [1.4] (jf. -for-

brydelse, -forseelse; jur.). FCBornemann,
Saml.Skrifter.IV.(1864).307. D&H. -ovn,
en. (skræd.) ovn til opvarmning af presse-

jærn. EkstrabU^kl923.6.sp.5. -pap, et. (ogs.

50 Pres-. Larsen. SaVI.895). (jf. -papir; fagl.)

d. s. 8. -spaan. VSO. SaVXIX.526. -papir,
et. (ogs. Pres-. OeconJourn.l758.228.JBaden.
FrO.). (fagl.) d. s. Cit.l705.(KbhDipl.VIL
750). Dengl.By.1927.49. -plade, en.

(fagl.) plade i presse, hvormed trykket ud-
øves. SaUXIX.523. -planke, en. (jf,
-hest; skræd.) planke, hvorpaa klædnings-
stykker anbringes ved presning. Ekstrabl.^^l^

1923.6.sp.5. -pose, en. (nu især kog.) pose
60 til udpresning af saft ell. til formning af

dej olgn., der presses ud gennem et hul i

bunden. JMøller. Pharm. Haandbog. (1823).
353. VortLand.'Vil904.1.sp.8.

I. Presser, en. ['presar] flt. -e. {til II.

presse 2; fagl.) t) person, der er beskæftiget

ved presning, fx. af klæde, metalarbejder.
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det som regel i trykkeriet foretagne sidste efter-

syn afsatsen inden rentrykningen. BibliotH.^
1.451.

Presseri, et. flt. -er. vhs. til II. presse

;

spec. til II. presse 4.5: der skal ikke være
noget Presseri fra min Side. Du vil jo

ikke, og saa er der jo ikke mere at snakke
om. ErlKrist.St. 78. han spiser sine fire

Rundstykker og Leverpøisen Det
glider ned uden Presseri (o: uden at han
behøver at tvinge sig selv til at spise det).

Fallada.B.272.
Presser-stue, en. se Pressestue.
Presse-sag, en. [1.4] sag vedrørende

pressen; spec: retssag i anl. af en pressefor-
seelse. FCBornemann.Saml.Skrifter. V.(1866-
68).51. Instr.Nr.335^kl921.§U. -samtale,
en. [1.4] (telef.) telefonsamtale (til nedsat
takst), som angaar nyhedsstof til pressen.

20 Hage.'^lOl?. -skrue, en. (jf. -spindel;

fagl.) skrue i skruepresse, spec. i bogtrykker-
presse. VSO. S&B. -skruv: vAph.(1759).
-SOTS9 en. (fagl.) sovs, som presses ud af
tobak, der er under presning ved fremstilling

af snus ell.skraa. Den gl.By.1932-33.72.77.

-spaan, en. (ogs. Pres-. Funke.(1801).II.
665. TeknO.). (jf. -pap, -papir; fagl.) især

i flt., om de tynde plader af glanspap, der
anvendes som mellemlæg i klædepressen. VSO.

EPont.Atlas.il. 432. Metaltrykkere eller

FresseTe.ResoUViol846.PoU'U1929.11.sp.2.

2) (jf. Brev-, Citron-, Frugt-, Halm-, Pa-
pirpresser; 1. br. uden for ssgr.) om forsk,

indretninger ell. maskiner til at presse med,

fx. om halmpresser. LandbO.11.499. Fleuron.

KO.170. om frugtpresser: Til Afpresning
af større Mængder Frugt bruges stærkt
byggede Pressere, der arbejder ved Skrue-
tryk eller hydraulisk Tryk. irai;e&ri:.3II.58.

II. Presser, en. ['presar] flt. -e. {for-

kortet af Ekspresser; jar°g"., 1. br.) ekspres-
tog. Tandr.K.151.187.
Presse-ramme, en. [1.3.2] (bogtr.) en

(med tykt papir beklædt) ramme i en bog-

trykkerpresse, der tjener til at beskytte papi-
ret under trykningen; ræmmeke. VSO. MO.
S&B. -rav, et. (ogs. Pres-. Hage.^837). T
rav, fremstillet ved opvarmning og presning

af ravaffald. VareL.'^711.

pressere, v. [pr^'se-'ra] -ede ell. (nu sj.)

-te. vbs.jf. Pression.° 07. ty. pressieren; fra

fr. presser, af lat. pressare (se II. pressej)

1) t udøve et tryk, pres paa; presse (II.4).

1.1) (jf. II. presse 4.5j søge at formaa en

til noget; insistere paa noget. Hendrich
Infanten presserede Dronningen af Castil-

lien . . at gifte sig igien.LTid.1726.739. i

forb. w. p aa: Imidlertid presserede Media-
teurerne ideligen paa at faae Tractaterne 30 VareL.^339. -spade, en. (fagl.) en Pres
til Ende. Holb.DH.lII.285. 1 .2) (jf. II. pres-

se 4.6J bringe i knibe; trænge. Riget
(kunde), saa længe det var pressered af

den Svenske Krigs-Magt ikke . . bringe
saadan Caution til Vele.Holb.DH.III.282.
2) (jf. II. presse å.i) som udtr. for frem-
skyndelse, hast, travlhed olgn. 2.1) (jf. bet. 1;

sj.) trans.: fremskynde. *Jeg tør ikke
Tingen ^pressere. Heib.Poet.VI.431. Meyer.

sespade, som anvendtes til at løsne (to-

baks)RulleTne med, naar de efter endt Pres-
ning skulde tages ud. Den gl.By.1932-33.
92. -spindel, en. CPres-. Adr.^^lsl762.

sp.l5). (fagl.) d. s. s. -skrue. SaUXIX.523.
-stang, en. (jf. -bengel 1; fagl.) stang,

hvormed presseskruen drejes. S&B. Nystrøm.
S.242. Dengl.By.1927.49. -stempel, et.

(fagl.) spec: stempel, der sammenpresser
2.2) t om person: have travlt; skynde sig. ^ halmen i en halmpresse. LandbO. II. 500.
han presserer stddv)^t.vAph.(1759). || refl.

(jf. bet. 2.1j: skynde (paa) sig. herr justitz

Raad kommer vel noget til at pressere
sig. Cit.ca.l710.(Bruun.FR.II.54). 2.3) intr.,

om forhold: trænge sig paa; ikke lade sig
opsætte, udsætte; haste, (ofte upers. det
pressererj. vAph.(1759). „Med Renterne
maa du give mig Opsættelse .

." „Presserer
ikke, presserer ikke!* — sagde Curatoren.

stolpe, en. [1.3.2] ("j/". -bjælke, -bom 2;

bogtr.) om (hver af) de tværbjælker, der for-

oven og forneden forbinder haandpressens
sidestykker, og hvoraf den øverste er forsynet

med en skruegang, i hvilken skruen bevæger
sig. VSO. MO. -stue, en. [I.l, 3] (jf. -kam-
mer; fagl.) stue, i hvilken en presse er op-

stillet; spec om rum i trykkeri. Schand.F.
336. jf: *det, Din Fader slutter

J
Om So-

Ing.EF.II.64. Tiden presserer, den pres- 50 lens Straale-Pragt, nu frem af Mørket
serer. Blich.(1920).IV.47. Endelig . . viser
det passerede Factum, hvor meget det
presserer med at tage . . Forholdsregler
til at holde Massen i Ave. Heib.Pros.VI.
287.

II nu især i part. presserende brugt
som adj.: paatrængende (nødvendig); uop-
sættelig, han er meget i Betryk for Penge
til endel presserende Udgifter. Langebek.
Breve.337. Er Eders Ærinde saa presse-

smutter,
I
Og smukt i prented Dragt af

Presser-Stuen gaaer. Heitm.Physik.103,
-stykke, et. (jf. -lap ; skræd.) stykke (fug-
tet) stof, som lægges over tøj, der presses (fo

at ikke pressejærnet skal svide tøjet, gøre det

blankt olgn.). man hørte kun den svage
hvislende Lyd, naar det hede Jern gled over|
Pressestykket. IBentzon. GH. 152. -støb-
ning, en. støbemetode, ved hvilken ma-

rende, at det kan ikke opsættes? Hrz.X. (^ teriaXet i halvflydende (ell. helt flydende; jf.
155. Bergstrøm.L.51
Presse-rest, en. (ogs. Pres-. LandmB.

III.105). (jf. -kage; fagl.) især i flt, om
rester fra saftudpresning af druer, frø olgn.,

fx. anv. til kreaturfoder. LandbO. IV. 314.
VareL.^791. -revision, en. [1.3.2] (bogtr.)

Sprøjtestøbning^ tilstand under højt tryk

presses ind i formen. Krak.1935.II.3246.
-svamp, en. (nu 1. br. Pres-. JPBlich.Chir,\

1.336. HBDhlp.IL107). (især med.) sam-
menpresset stykke svamp, gennemtrængt med\
.vandsugende stof, (tidligere) anvendt til ud-
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videlse af kanaler og fistler. Panum.lSl.
VareL.*826. -svend, en. (jf. -dame, -jom-
fru; fagl.) svend, som er beskæftiget ved pres-

ning af klædningsstykker. DagNyh.'^^/i2l922.

2.sp.4. -sylte, en. (jf. Persesylte; kog.)

presset grisesylte. VSO.(u. Persesylte^. F7'kJ.

Kogeh.76. AarbKbhAmtl930.66. -sæk, en.

(jf. -klæde, -tøj; fagl.) sæk, hvori sukker-

roemasse, rapsfrø olgn. anbringes under pres-

ningen. OpfB.^VI.62. SaUXIX.524. -talg, lO

en. (fagl.) den tungere smeltelige del af tal-

gen, som anvendes til lys og finere sæber.

VareL.^715. -teleg:ram, ét. [1.4] (fagl.)

telegram, indeholdende nyhedsstof til pressen.

Hage.*101é. -tvang, en. [1.4] (nu 1. br.)

tvang, der lægges paa pressefriheden (ved
censur olgn.). Birckner.II.299. Pressetvang
eller Forbud mod offentlig Meningsyttring.
Baden.YA.168. D&H. -tej, et. (if. -dug,
-klæde, -sæk; fagl.) en især af uld ell. (krøl)- 20

haar bestaaende indpakning om olieholdige

frø olgn., der skal presses. VareL.^635. -torv,
en. fPres-. Hage.*867). (fagl.) tøræltet og
presset (formet) tørv. LandmB.III.315. -ud-
sendelse, en. [1.4] udsendelse af nyheds-
stofolgn.gennem radio. PDrachm.D.40. -ve,
en. [II.l] (med.) især i fit., om veerne i føds-
lens uddrivningsperiode, under hvilken bug-
pressen benyttes. KliniskOrdbog.(1921).197.
VoreSygd.IV.177. -værk, et. (nu næppe 30

br.) (stor) presse. MO. S&B.
Pression, en. [pre'Jo-'n] fit. -er. {fra

fr. pression, lat. pressio, tryk, til lat. pre-
mere fse II. presse)) \) ydre (fysisk, me-
kanisk) tryk. Vandets . . pression paa
Siderne udi det Kar, hvor i det staar.

LTid.1738.495. || nu især (fægt.) om et (let)

tryk med svagen af klingen mod svagen af
modstanderens klinge for at rokke denne.
IdrætsB.II.698. 2) CO moralsk pres ell. 40

tryk; tvang. Meyer.^ JulPet.L.295. Frank-
rig fandt ikke Øjeblikket belejligt til at

øve Pression paa den preussiske Regering
(d: i det slesvigske spørgsmaal).Tilsk.l919.
1.538. under en stærk Pression lod han
sig overtale til at stemme med Flertallet.

HFHanss.T.II.47.
Pres-spaan, -spindel, -svamp,

se Presse-spaan, -spindel, -svamp.
CP Prestige, en. [pre-, præ- ell. (olm.) 50

pr^'sdrj(o)] {fra fr. prestige," af lat. prae-
siigixim^ blændværk, gøgl) anseelse, som en
person, stand ell. stat nyder, og den dermed
forbundne position ell. magtstilling. Meyer.^
HDahl.AM.lOf. en Tjener ('erj ligesaa nød-
vendig for en Europæer paa Karavanrejse
af Hensyn til hans Bekvemmelighed som
af Hensyn til hans Prestige som Europæer.
ArthChrist.KH.87. Boerkrigen havde svæk-
ket Storbritaniens Prestige. Tilsk.l918.I.ll. 60

Il
hertil ssgr. som Prestige-politik fo/^oZi^i/c,

der først og fremmest gaar ud paa at bevare

prestige. ÅrbOFr.), -reklame, -reklamering
(o: reklame(ring), der gaar ud paa at gøre
et firma sympatisk kendt, ikke direkte paa
at skaffe en bestemt vare solgt. MaxKjærHan-

sen.Salg ogReklame.(1930).110.126), -spørgs-
maal, -tab ofi.

Pres-terv, en. se Pressetørv. -»1, et.

T produkt, der indeholder raastoffer (i stærkt

sammenpresset form) til hjemmebrygning af
øl.jf.PresøUåhrik.Trap.*VIII.'432.Krak.
1935.11.3246.
Pretenslon, Fretention, en. se

Prætention.
CP Pretiosa, pi. [preti'o'sa, pre'tcosa,

pre'Jo-sa] (nu 1. br. Pretioser. FrSneed.I.120.

jf. Meyer.^ — tidligere ogs. Prætiosa, Præ-
tioser. Wiwet.D.82. KiøbmSyst.IIIl.236.
Blich.(1920).XVL215). {fra lat. pretiosa,
intk. fit. af pretiosus, kostbar, se pretiøs)
kostbarheder, især smykker olgn. mindre
ting af ædle metaller, med ædelstene olgn.

Holb.DH.1.364. band viste mig adskillige
sine Pretiosa og graverede Stene. Klevenf.
RJ.139. alle Pretiosa og Nippes. i^e^-Z.'Vr

1856.3.Afsnit.Anhang.a. forskellige Nødde-
træs Møbler, Krystalting og Pretiosa. Pol.

^hl935.12.sp.6.
II (1. br.) brugt som koll. i

intk. ent. Daaser, Ure og andet Pretiosa.
0Rung.P.51. jf.: det Gods og Prætiosa,
som den unge Baron har udpractiseret af sin
Faders SteTbboeå.Wiivet.D.82. pretios,
adj. [presi'ø-'s, pi-e'/ø-s; 1. br. preti'ø-'s, pre-
^tcø-s]''(ogs. skrevet preciøs ell. ftidligere)°m.
(delvis) fr. former (især i fit.) : precieuse
(Holb.Paars.312), pretieuse (Adr.^Vsl 762.
sp.4), præcieuse (Holb.Vgs.V.3), præ-
tieuse (Borrebye.TF.123)). intk. og adv. -t

ell. (sj.) d. s. (et pretiøs Fruentimmer.J^a-
den.FrO.). {fra fr. précieux, af lat. pre-
tiosus (jf. Pretiosaj, til pretium, værdi,
pris; jf. Pris) 1) f værdifuld; kostbar;
(meget) dyr. prætieuse Reliqvier.jBorre&ye.
TF.123. Adr.^Va762.sp.4. 2) (jf præten-
tiøs; især æstet.) (over)forfinet; sirlig;
kunstlet; søgt; skruet; ofte spec. om fran-
ske forhold i 17. aarh. („preciøsevæsenet").
Holb.Paars.312. (digtet) er paa sine Steder
pretiøst som et gammelt Billede.Titefc.iPiP.

1.109. (Pascal) kom i preciøse Damers
Krese. NMøll.VLitt.III.51.
prette, v. se pride.

Prensser, preussisk, se Prøjser,
prøjsisk.

prevenere, v. se prævenere.
pride, v. (ogs. prire. MylErich.yj.19.

161.
jf.

Feilb. u. pride. pritte, prette. Feilb.

u. pridej. -ede. {jf. nt. prieten, priedeln;
vel besl. m. (til dels sa. ord som) dial. pritte,

surmule (Thorsen.164), no. dial. pretta., drille,

narre, oldn. pretta, bedrage, jf. dial. predel,
vranten, sær (MDL.417), pritten, vranten
(Thorsen.164. Feilb.), Moth.P151: pretten,
pirrelig, vanskelig medgørlig, no. dial. pret-
ten; dial.) tinge; prutte. Moth.P149. MDL.
Her løb jeg i Morges fra Herodes til Pi-
latus og pruttede og pridede blot for at

spare Dig fem Øre paa et Blomkaalsho-
\ed\ Tandr.HS.141. Feilb.

Prier(isse), en. se Prior(isse).

Priggel, prig^le, se Prikkel, prikle.
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I. Prik, en. [pre^] (nu (uden for forb.

til punkt og prikk°e, se bet. l.e) kun dial.:

Prikke. MothæioO. Brors. 38. Bøysg.2Pr.

12. Thorsen.64. Esp.261). flt. -ker ell. (nu
næppe br.) -ke (Fleischer.HB.613). {ænyd.

prik(ke), glda. prich, precke; fra mnt. pric-

ke (i bet. 1), holl. prik, jf. eng. prick (oeng.

pricca, prica, pricej, isl. prik, kort kæp, no.

prika, spids stang; til roden i II. prikke;

jf. priks)

1) punkt; lille plet olgn.; især i fig. an-
vendelser: l.l) et med en spids genstand frem-
bragt lille mærke ell. punkt; især om et

med blyant, pen frembragt punkt, bl. a. brugt

som (del af) skrifttegn, ell. om det tilsvarende

trykte tegn; ogs. om lille hul, der er stuk-

ket, prikket i noget, e (burde) have en prik-

ke over sig, ligesom i, naar det skulde
læses dumt. Høysg.2Pr.21. den gamle Gni-
er, som aldrig satte Prikker over de smaa
i-er. Bagges.DV.VIII.206. *Der, hvor paa
Kortet man seer tvende Prikker,

|
En

Landsby med sin hvide Kirke ligger.PaZM.
(1909). 11.11. prikken over i^et, se I.

1 2. }^ om punkter, der er anbragt i en skre-

ven ell. trykt tekst for at antyde, at noget er

udeladt, spec. et navn ell. et uhøvisk ord (ofte

sadledes, at hver prik svarer til et bogstav),

(i gækkebreve:) Mit Navn jeg skriver med
Prikker, pas på, det ikke stikker. JTmf.
BRL.465. det plumpe, det der udtrykkes
ved Prikker. Cit.l925.(Holb.PederPaarsog
Skæmtedigtene.(1925).XIX).

|| om de ved tele-

grafering brugte tegn, der har form som
punkter; ogs. om de hertil svarende lyd. Der
lyder en Række Prikker (fra telegrafen).

De kildrer Nerverne, som en Fanfare.
Buchh.UE.54. med sine Streger og Prik-
ker fortæller (telegrafapparatet) aabenmun-
det alt. Ohlsson.S.32. ||ikkevigeenprik
fra noget, (nu næppe br.) holde sig ganske
nøje til noget. Anordninger om at begeg-
ne Don Quixote som en vandrende Rid-
der, uden at vige en Prik fra Texten, der
fortæller hvorledes de gamle vandrende
Riddere bleve begegnede. Biehl.DQ.IIl.
302. *Fra Sandhed vi ikke

| maa vige en
Prikke. Cit. 18. aarh. ( Aarb Skive. 1920. 119).
1.2) om ganske lille plet paa noget, frem-
kommen ell. frembragt paa anden maade (jf.
ogs. bet. 1.3j. Hiorte, som med hvide Prik-
ker ere oversatte. Pflug. DP. 740. *Jesu
Vunder kand jeg ikke

I
Regne allesam-

men op,
I
Seer man neppe dog en Prik-

ke
I
Fri paa Lammets nele I&op. Brors.

38. smaa koquette Mariehøner med Prik-
ker. Oehl.Er.III.206. jf: Vi ville gjøre
dig Guldkjæder med Sølvprikker ^^95^:
Stænk a,fSøly).Eøjs.l.ll. 1.3) om (mørkt-
farvet) centrum paa en skydeskive; plet
(1.4). *De Pilene alle i Skiven, forsand I

|

Og Somme i Prikken mon fæste. Blich.
(1920).X.37. *han træffer Prikken med
Pistolen. PalM.V.121. *Som Prikken i Ski-
ven er Ørnen at se, —

| saa knalder den
Gamles Sknå. Drachm.UD.174. jf: 25 Aar

gammel blev min Fader Præst paa Sjæl-
land og der, omtrent i Prikken af Øen,
blev jeg født. VilhAnd.FM.238. sml. u. Hjer-
teprik.

II
i billedl. udtr. for at træffe det rig-

tige, en uomgængelig Bondelogik, der
ramte Tingene i PT\\!iken\Aakj.EE.19. „Un-
dertiden fristes jeg til at tro, at De intet
(politisk standpunkt) har." . . „Der var De
saa heldig at træffe i Prikken, kære Ven."

lio GyrLemche.NB.161. 1.4) om hvad der ser

ud som, ligner et punkt, en prik (l.i); hvad
der er ganske smaat; lille partikel. *Slig
Daarlighed var stoor, dog vor ej over-
gick,

I
Naar Verden lignes maa mod Jor-

dens liden ipnck.Eolb.Sat.B6v. *Da saae
jeg Stiernerne som Prikker tindre,

|
Og

ønskte Vinger for at fange dem. Bagges.
IV.27. *Stærke Nagler, Prik ved Prik,

|

Lyste fra de gyldne Plader. Oehl.L.L112.
20 *Fuglen stiger, bli'r en ensom Prik,

| og
intet i den øde Luftørk ses. Stuck.S.13.
*En Prik i Moders Liv blev stor,

|
kom

ud og skreg fra Gry til Kvæld. Rode.YR.
49. 1.5) i forb. (lige) paa en prik {sv. på
pricken, nt. op'n (up'n) prick, holl. op een
prik; jf. paa en pind u. Pind 2.6) nøjagtigt;

paa et haar; fuldkommen. 1. egl. (til bet.

l.s) i udtr. for at ramme i centrum, ramme
nøjagtigt ved skydning; nu vist kun uegl,

30 i forb. som træffe noget paa en prik,
i udtr. for at vælge, gætte det rette ell. gen-
give noget træffende olgn. hånd skiød paa
een Prick (o: ramte altid).Æreboe.ll2. *Der
var en gammel Skytte,

|
Han gik paa Jagt

i Fyn . . hvad han sigted' efter, |
Han

ramte paa en Prik. Grundtv.PS.Y11.84. *0g
hvad Malerne henrivel

|
Denne Speiden,

dette Blik!
| Denne Træffen paa en Prik.

Aarestr.SS.III.65. hvis er saa Skylden?
40 Gjæt! — Det er Mo'ers Skyld. — Truffet
paa en Prik. Schand.VV.316. 2. i udtr. for
overensstemmelse, lighed olgn.; især i forb.

som ligne, passe, stemme paa en prik.
„Hvordan er hun da?" — „Lige paa en
Prick, som I vil have en Kone.** Eolb.Vgs.
II.2. *Er vor Brud og Brudgom ikke

|

Hverandre lige paa et Haar ja paa en
Prikke? Wadsk.l2. Publikums Holdning
(var) ogsaa paa en Prik ens, hver Gang

50 han fortolkede y,'M.\xr2id'* . AGnudtzm.G.107

.

Hvert eneste Ord (spaamanden) sagde ham
nys om hans Fortid, det stemmede paa
en Prik. LBruun.E.11.23. Det passer alt

sammen paa en Prik. KBokkenh.U.28. De
lignede hinanden paa en Prik. Bers. G.
107. S. i udtr. for præcis, nøjagtig iagt-

tagelse ell. viden, erfaring; især i forb. ken-
de, se, vide paa en prik. *I er . . træt,

det seer jeg paa en Prik. Reynike Fosz.

60 (1747).313. *Sligt Byens Piger unge |
Just

kjende paa en Prik.Winth.IV.191. han vid-

ste paa en Prik, hvor meget der var til-

bage af hver Aargang (vin). Baud.E.126.
4. i udtr. for præcision m. h. t. tid. *Jeg paa
en Prik

(
Færdig den fik

|
I rette Tid.

Eeib.Poet.VII.381. Brandes.B.553. jf: Al-
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ting skulle staae, som paa en prikke for
ham: Hans hastige Sind kunde ivre sis
cfver den minste foTh&[ing.Dumetiu8.1Ii.
89. 1.6) i forb. til prikke (Kingo. 212.
Holb. Paars. 50. Graah.PT.II.55), til en
prik(ke) (Anti-Spectator.62) ell. (nu kun)
til punkt og prikke (nu ikke i rigsspr.

til punkt og prik. Beenh.1.44. Oraah.PT.
1.307. Winth.HF.188. jf. Feilb. f til en

ih.PT.1.279) iænyd.
til pricke, til punct oc prik (Kalk.IIl.529),
punkt og prikke. Graa)

SV. till pricka, fsv. til prikka, mnt. to pric-
ke;

jf.
til pinds prikke u. Pind 2.2) vel egl:

til mindste tøddel ell. nøjagtigt til et vist (ved
punkter, streger angivet) waal. jf.: *hand
u-tvungen drikker

| Een Omgangs Skaal
saa meget næt

|
Til Pælens Punct og Prik-

ker. Cit.ca.l725.(NkS4'>820.101). »Min Hevn
fuldføres maa til sidste Maal og Prikke.
KomGrønneg.III.268. nu kun ue^l.: fuldt
ud; helt og holdent; i fuldt maal; % alle en-
keWieder; ogs. : (fuldt ud, helt og holdent og)
nøjagtigt; paa en prik (se u. bet. 1.5^. du
skal med Magt blive tvungen til at be-
kiende alting til Punct og Prikke. Holb.
Masc.II.7. jeg skal efterkomme det til

Punct og Prick. KomGrønneg.1.269. *Min
Lectie nu jeg kan til Punkt og Prikke.
PalM.IV.44. Buchh.FD.37. jf.: at i Agt
tage den udvortes Gudstieneste udi alle

Puncter og Prikker. lfoZ6.JÆ?.J.554.

, 2) {fra holl. prik) ^ mindre sømærke,
bestaaende af en stage med halm, ris ell.

kviste som topbetegnelse (jf. Halm-, Risprik^.
Baden. JurO. Drachm.Vag.197. Scheller.

MarO.
II. Prik, et. [pre^] flt d. s. {vbs. til II.

grikke) t) til II. prikke 1: let stik. *den
aarde Hud hvert Stik

| Kun føler som
et lille Prik. Bagges.III.99. man afsøger
et Stykke Hud ved smaa Prik med et

Haar af passende Stivhed. AKrogh.Fysiol.
99. Spørgsmaalet rammer ham som et

skarpt Prik i S\ælen. Anesen.JG.14. \\ her-

til maaske forb. faa prik paa {sml. nt.he
hett 'n prick op em, han har noget imod
ham; sj., nu næppe br.) faa i sin magt; faa
til at gøre, hvad man ønsker; faa krammet
paa. den viise Merlin har faaet Prik paa
mig, at jeg skal løse (Biehl.DQ.IV.37: har
slaaet Lallen i mig til at løse^ Sennora
Dulcinea af Tobosos Fortryllelse. Lieb.DQ.
11.270. 2) (især dial.) til II. prikke 2: let

slag, stød; pik (VI). Hønsenæbbenes Prik
mod Stenene. Pont.StækkedeVinger. (1881).
119. Af og til fik hun et Prik i Ryggen
fra Hr. Jensen.Pol.^Vd934.Sønd.l7.sp.3. jf.:
de faldende Draabers tyste Prik-Prik i

det visne Græs og Løv.KnudPouls.Va.25.
Prik-, i ssgr. især af I. Prik 1 (jf. Prik-

ke-j. -bladet, adj. [I.I.2] (bot.) som har
prikkede blade; især i forb. prikbladet pe-
rikon, S( Hypericum perforatum L. (jf. u.

prikket 1). Viborg.Pl.(1793).153. Rostr.
Flora.1.180. -fisk, en. [1.1.2]

>f laksesil-

den Scopelus elongatus (m. talrige lyspletter).

BøvP.lII.578. -hammer, en. [I.l] ^
d. 8. 8. Krushammer. Sal.XVI.683. -hand-
ske, en. [I.l] (fagl.) priksømssyet handske.
Cit.l928.(0rdbS. u. Priksyning;.
Priklnoriei, en. se Pikkenorris.
I. Prikke, en. se I. Prik.
II. prikke, v. ['pregol præt. -ede ell.

(nu næppe br.) -te (Moth.PlSO) ell. (dial.)

prak (Élich.(1920).VII.232. Aakj.DK.85.
10 Feilb.); part. -et ell. (nu næppe br.) -t (Moth.
P150) ell. (dial.) prukken (Feilb.). vbs. -ning

( Biehl. DQ.IV. 326. Grundtv.D V. II. 212.
BerlTid.'Vnl934.M.24.sp.2), jf. II. Prik,
Prikkeri. {ænyd. d. s.; fra mnt. pricken, jf.
holl. prikken, eng. prick; besl. m. dial. pri-
(g)e, prege, stikke, pege, opirre (Moth.PlSO.
MDL. Feilb. CReimer.NB.394), glda. pre-
ge, stikke hul paa, opirre, sv. dial. prika,
preka, sen. oldn. prika, tilføje slag med en

20 kort stok; maaske egl. lydord; jf. I. Prik,
prikle; smZ. III. pikke)

1) stikke let (og ofte) i ell. gennem no-
get med et spidst redskab. I.l) i al alm. om
saadan handling, der udføres v. hj. af naal,
syl olgn. ell. (især spøg.) v. hj. af vaaben.
een af de til Fods prikkede ham med en
Syel. Biehl.DQ.IV.321. Naar der ikke gaaer
Blod ud ved Priknineen, saa ere (pølserne)

nok (o: kogte). Huusholdn.(1799).I.168. prik-
30 ke En med en Naal.F-SO. Sæt din Folde-

kniv fast i Pidskeskaftet . . og prik saa
Hesten dermed, at den kan komme des-
snarere iiemsid. Etlar.GH.11.82. Drachm.
VS.64. Det typiske Billede for Skøgens
Hus dengang var jo disse nedrullede Trem-
megardiner, hvor et halvnøgent Fruen-
timmer sad og prak gennem Tremmerne
med en Lampepudser. ^afe/.i)^.85. om
punktering af maageæg med en naal (ofte

40 anbragt paa enden af en kæp) for at gøre
rugningen forgæves: Jagt&Fiskeri.l935.357.
sp.2. i forb. stikke og prikke: Schan-
drup.Sl^. (toldmændene) fattede ingen Mis-
tanke og lod (den syge) ligge i Fred. El-
lers stak og prak de i al Ting.EKau.Af
deklogeMændslSaga.l.(1919).ll. jf.: Hendes
Slægt . . var imod Partiet, men det hjalp
ikke. „Hvad enten han saa prikker eller

stikker, saa vil jeg have ham," var hen-
50 des Svar. smst.9. || m. resultats- obj. i det

øvrige af Blikket har (han) prikket smaa
Lufthuller. i^/etsc^er.^.5jf6. der maa prik-
kes hul paa bylden

\ || i forb. m. adv. prik-
ke (noget) igennem, stikke huller i; per-

forere. Moth.P150. VSO. prikke noget
ud, pille ud ved at stikke let omkring det.

et er at skyde en Fugl ihiel, et andet er
at martre den langsomt, eller, som en vis
Keyser, at prikke dens Øyne først ud.Bolb.

60 Ep.V.167. prikke en Splint ud af Huden.
VSO. prikke en ud, (spøg., sj.) faa en
til at fortrække ved at stikke med noget spidst.

En konges garde . . kan være saa over-
beviste republikanere, at de med glæde
benytter den første den bedste lejlighed

til at prikke majestæten ud af slottet med

iVI. Rentrykt V12 1935 81
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deres hsiionetter. Svedstrup.SM.83. 1.2) (jf.

bet. 1.6; nu især spøg. ell. nedsæt.) sy; bro-

dere; ofte i forb. prikke med en naal.
at sidde snøret om Dagen for at pricke

i en Ramme (o: syramme). JRPauUi.N.8.
*Med Naal skjøn Huldfrid prikker. /n^. F
St.46. (den) Krave, Anna sidder og prik-

ker paa. CBemh. VIII.85. *Evig sidde og
sy og sy ..

I
Prikke med Naalen fra Mor-

gengry
I

Til om Aftenen silde. Bøgh. II.

149. 1.3) lave smaa huller ell. fordybninger i;

bearbejde med et spidst redskab; især (kog.)

m. h. t. dej ell. visse frugter, der syltes. *Klap-
pe, klappe Kagel | I Morgen skal vi ba-
ge .. |

Hvormed skal vi den prikke?
|

Med en gylden Stikke.Børnerim.IlI.4. Tan-
te . . prikkede Valnødder til Syltning. Le-
vetzow.ToFort.92. Blommer prikkes (før
syltningen), for at Skindet ikke skal revne.
Gonst.Kogeb.278. Med en Kagespore af-

skæres Kiksene i Firkanter, prikkes med
en Gaffel. FrkJ.Kogeb.320. t.4) (landbr.)

m. h. t. pløjejord: hakke plovfurerne i styk-

ker med en spade. LHBing.Læsøe.(1802).
70. Begtr.Jyll.II.564. Tidsskr.f.Landoeco-
nomie.1852.48. 1.5) (dial.) i forb. prikke
flynder(e), stange flyndere v. hj. af en
flynderpig. VSO. MDL.418. PCMøller.Hou.
(1833).20. OlesenLøkk.KB.160. Feilb. 1.6)

(jf. bet. 1.2; nedsæt.) foretage stikkende bevæ-
gelser med et redskab ell. haandtere et red-

skab uden at faa noget udrettet; ogs.: gaa
pedantisk til værks, være meget nøjeregnende,
sysle, pusle med smaating olgn. at pine sig

med smaalig Grandskning og Prikning.
Grundtv.DV.II.212. prikke ved Tydnin-
gen af et Ord. D&R.

||
(sport, jarg.) om

overdrevent forsigtigt spil (i kricket, tennis

olgn.). B.T.Viil931.21.sp.2. Københavnerne
(forsøgte) at sætte lidt Kulør paa den
sidste Time og spille et dristigt og agres-
sivt Spil, hellere end at prikke Kampen
til Ende i dræbende Kedsommelighed.
Cricket.l935.73.sp.2.

\\
prikke til ma-

den olgn., (1. br.) røre ved maden, stikke i

den med gaflen, uden at spise noget (videre)

deraf; (alm.:) stikke til maden. Hun kom-
mer bare for at sove og spise; og saa
prikker hun endda til Maden, som den
ikke var god nok til hende. E8m.II.236.

2) (dagl., især dial.) føre, trykke ell.

slaa noget spidst let imod noget; støde,
slaa let mod, støde, skubbe let til noget
olgn.; banke (let); pikke (paa). Kare-
then lader jeg holde henne ved Hjørnet.
Saa prikker jeg tre Gange paa Vindues-
skodderne. PjFafter.SK 19. de uartige og
dovne (børn)jpnkkede hun i hovedet med
sit fingerbøl. J^ri3famm.Levw.I.58. Han hav-
de faaet fat paa en Blyant, som han sad
og prikkede mod Bordplaiden.EErichs.TM.
99. Du, Eske, sagde hun og prikkede
ham med en Finger mod den ene Arm.
CFM.ortens.EF.166.

j|
i udtr. for at fjerne

ell. snappe noget v. hj. af noget spidst: med
Enden af sin Ridepidsk prikkede (han)

J

ham Huen af Hovedet. HegermL.DFort.
165. en Hane staar i Hønsegaarden og
dukdukker over en camoufleret Lækker-
bisken . . En Madam kommer gumpende
i forstilt Iver, prikker servilt det imagi-
nære Frøkorn til sig. PoUlsl928.10.sp.2.

\\

(jf. bet. 7; 1. br.) om noget spidst, skarpt: slaa

(let) mod. (sneen) prikkede og piskede
mod de utætte Vinduer. Schand.F.316.

\\

10 i forb. prikke til (noget), støde, skubbe
let til. Øyet blev ubevægeligt, naar man
med et spidsoddet Instrument . . prikkede
til ået.LTid.1754.271. Mortensen prikkede
forsigtig til Hanen med Spidsen af sin .

.

Fod.Wied.L0.199. Feilb. || saa fuld olgn.,

at man kan prikke en paa øjnene,
sanseløs af drik; meget fuld (jf. prikket 2).

*(du) ligner dem, som drikke
|
Indtil man

dem paa Øynene | Med Pingerne kand
20 prikke. Graah.PT.1.152. Heib.Poet. VII.396.
Den anden var saa drukken, at man kun-
de prikke ham paa Øjenlaaget. Goldschm.
1.420. FrQrundtv.LK.84. Feilb.

3) om spids genstand: bore sig ind i;

bibringe et stik; stikke; især i billedl.

udtr. (m. overgang til bet. 4:), oftest i forb.
wi. Naal. *i Sindet stedse prikker | Syn-
dens giftig-oddet 'i^SLal. Kingo.482. *hans
Synde-Saar begynde ret at svie, | Ved

30 det de prikkes op af Lovens spidse Naal.
Clitau.IR.17. et våben, som Dana bærer
under kjortelen: viddets nål, der prikker
op af søvne. ADJørg.III.454. Under He-
stens tilbagegaaende Bevægelse prikkede
den knækkede Vognstang Hesten paa Be-
net, hvorved den blev yderligere urolig.

Ugeskr.f.Retsv.l924.A.677. en Tjørn i den
danske Litteratur, Jens Baggesen, som
baade stak og iirsik.VilhAnd.(Pol.^^U190o.

40 7.8p.4).

4) om frembringelse ell. fremkomst af smer-
ter ell. fornemmelser, der minder om stik (med

"
naale); om forb. pirke og prikke se I.

pirke 3. 4.1) om ydre paavirkmnger af forsk,

art: frembringe en fornemmelse som af
smaastik (hos); irritere (ens sanser); kil-

dre; stikke. Først da Morgensolen prik-
kede ham paa Øjenlaagene, vaagnede han.
Lunde.Midsommerbarnet.(1898).68. Vi mær- Æ

50 kede allerede den klamme Dugg prikke ^
vor Und. ORung.ST. 36. De mange Lys
prikker ondt i mine Øjne. Pol.^/sl928.5.sp.l.

Kistens Lakduft prikkede ham i Næsen.
ErlKrist.Ler.(l 930).20. ||

part. prikkende
brugt som adj. Hun . . fordybede Fingre-
ne i (pengene). Der var en vellystig Ny-
delse i Modsætningen mellem den prik-

kende Kulde, som udgik fra dette Sølv,

og dets Glans, der luede som Ild. Schand.
60 SB.142. *den køligt prikkende Rhinskvin.

ThBarfod.GS.46. en prikkende, harpiks-

mættet Granlugt. Bregend.NaarJulernær.
(1927).84. 4.2) om legemsdel, organ: være
sæde for en stikkende smerte ell. kil-

drende fornemmelse; især om blod ell. i

upers. anv. *Blodet mig i Hjernen prik-
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ked; |
Bryniens stærke Ringe sprang. Jn^.

BSE.VI.234. *Det skærer gjennem Krop-
pen mig som Knive,

|
Som Syle prikker

det fra Top til Tslr. PalM.VI,32^. hun
(dristede sig) kun til at nippe saa smaat
til sit Glas . . og endda prikkede og brænd-
te Blodet hende i Kinderne. Gjel.T.47.
Kriblen, Stikken, Prikken, Snurren. Pa-
num.255. Hans Nerver prikkede, og dog
følte han den store Ro, som følger en ta-

gen Beslutning. JacPaludan. UR. 28. 4.3)

om forhold: volde aandelig smerte; pine;
nage. Ved Middagsbordet var Familien
enig om at rose den dejlige Tale, og en-
delig begyndte Ironien at prikke i Ottos
Indre, og han spurgte: „Hvad sagde da
egenlig den ærværdige Mand." Goldschm.
111.348. Det prikker ham, hvad Niels sag-
de til ham, da de . . mundhuggedes saa
stygt. HFEw.JF.II.250. Lily, set mellem
andre, prikkede hans Blod med ulidelig
Skinsyge. JacPaludan.UR. 263. 4.4) give
stikpiller; stikle til; drille; ogs.iægge;
anspore; stimulere. Førere, hvis Kom-
mandoraab prikker Evnerne frem til de
yderste Anstrengelser. AGnudtzm.fBimest.
DF.94). „det gaar lidt trevent.« . . „Saa
maa vi prikke lidt til dem." AndNx.PE.
17.226. 8a.DM.II.17. Havde han ikke ramt
den ene (o: med sin kritik)^ saa havde han
prikket til den andens Ven eller saaret
den tredjes Fordomme. TomKrist.H.77.
OrdbS.(Fyn).

5) om frembringelse af ell. afmærkning
V. hj. af prikker. 5.1) (jf. bet. 1.3j frem-
bringe prikker ell. smaa fordybninger
i. Vandet prikkedes af Regnfaldet med
Ringe, der skar hinanden. Jørg. LT. 154.
*sagte Draaberne prikker

[ Mosens beg-
sorte Sø. NJeppesen.AT.44. 5.2) (jf. ind-
prikke 2, omprikke 1) sætte en prik (prik-
ker) paa ell. ved noget (v. hj. af pen, bly-

ant osv.). *Hvad synes du om disse sorte
Pletter, | Som omkring Øiet jeg med Tusch
mig prikkede ?PaZM.rZJI.i 07. j/. afprik-
ke 1: i nogle skoler prikker man bør-
nene (ell. børnenes navnej af (o: sætter en
prik ved de mødte børns navne i protokollen)
i første time

j 5.3) (jf. indprikke 1) v. hj.

af stukne prikker danne et navn, en
tegning ell. en afmærkning; spec. (haand-
arb.): danne prikker langs konturerne af et

mønster for at overføre det til et underlig-
gende stykke papir ell. (v. hj. af paastrøet
pulveriseret kridt ell. lign.) til tøjet, stoffet.

til et Tegn på vort Venskab, prikkede
(vi) hinandens Navne på vore Arme. Ing.
(Edda.1922.1.72). ingen indenfor det sles-

vigske Kniplingsdistrikt (synes) at have
gjort Mønstertegning til sin Levevej. Der-
imod var Prikningen . . et Fag for sig.

Knipl.21. Hat . . i Svederemmen prikket
E. G.PolitiE.KosterbU/iil925.1.8p.l. Billet-
ten og Stammen sidder ved Siden af hin-
anden, adskilt ved en prikket (o: perfore-
ret, punkteret), lodret Linie. DSB. OrdreM.

91. Prikning og Overføring. Dygtig Da-
me kan straks faa fast Flåds. BerlTid.^^/n
1934.M.24.sp.2. prikke af (jf. afprikke
1): Moth.PlSO. prikke Linierne af for en
Begynder i Skrivning. FiSO./.Pi. prikke
ud fj/. udprikke; ; Moth.PlSO. Man teg-
ner en eller anden Figur paa et Stykke
hvidt Papir, derpaa prikker man det ud
med en Knsipnensia]. Legeb.II.16. 5.4) (jf.

10 indprikke S) ^ i forb. prikke af, afmær-
ke (sejlløb, grund) ved prikker (1.2); afprik-
ke (2). OrdbS.(Skovshoved).

6) (jf. omprikke 2; gart.) d. s. 8. prikle 8.

Gartner- Tidende.1929.645. Ved Plantning
af Knold-Selleri skal kun anvendes Plan-
ter, der har været prikkede. Det giver
det bedste Resultat. NatTid.^'U1930.M.4.
sp.5.

7) m. særlig tanke paa den lyd, der
^ er forbundet med handlinaer, hvor-

ved der frembringes stik ell. prikker.
7.1) (1. br.) om frembringelse af den lyd, der
er forbundet med strikning, hækling ell. sy-
ning paa maskine olgn.; især som vbs. Fru
L.s Snak . . dyssede hendes Tanker som
en Symaskines Prikken. Schand.SB.141.
Kun Strikkepindenes Prikken lød i den
dødstille Stne. sa.SF.159. 7.2) (telegr.) om
telegrafist ell. telegrafapparat: lave prikker

30 og streger, telegrafere, under frembringelse

af en tikkende lyd. Telegrafen prikkede
n2ii\2ide\ig.Bang.SE.210. Naar Endesta-
tionen har . . svaret, begynder den afgi-

vende Station . . at „prikke" paa Telegraf -

apparatet. DSJ5.rjew.J.48. 7.3) (sj.) i videre
anv., om ur olgn.: tikke; dikke, paa Væg-
gene prikkede og dikkede en halv Snes
gamle Sejrværker. NJeppesen.P.ll.
Prikke-, i ssgr. især af II. prikke (jf.

40 Prik-;, -afi^ift, en. (til L Prik 2; jf.
Mærkeafgift; ^ d. s. s. -penge. Bek.^^/s

1857. -arbejde, et. (jf. IL prikke l.e;

dagl.) om pertentligt, pedantisk arbejde; ar-

bejde, man maa sidde og nusse med. Re-
parationer maa . . udføres med Omhu og
Akkuratesse. Det er slet ikke nødven-
digt . . at anvende Prikkearbejde til sligt,

man bør kun sørge for, at Stingene fal-

der jævnt og at alt klippes og syes traad-
50 lige. Haandv.131. -brev, et. (til II. prik-

ke 5.8; jf. Kniplebrev; haandarb.) det i

pergament udprikkede kniplemønster. Knipl.
47. Feilb. -flynder, en. (til II. prikke
1.5; dial.) en med flynderpig stanget flynder.
OlesenLøkk.KB.175.
Prikkel, en. ['preg(8)l] (ogs. (i bet. 1)

Priggel. Moth.P150. ° Bostgaard.Lex.P87c.
Pregl. Feilb. OrdbS.(Sjæll., Falster)), flt.

prikler, (ænyd. priggel, spids, pig, nt. prik-
60 kel, prekkel, prekel; til prikle (og pregle,

prigle;) 1) (nu kun dial.) brod; spids;
pig; ogs. om syl, pren olgn. redskaber.

Moth.P150. lange piggede Blade, hvis
Kanter ere besatte med hagede Prikler.

HWe8t.St.Croix.(1793).278. Feilb. jf.: Jeg
indrømmer . . gerne, at jeg er smaalig og

81*
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prikkeltornet, hvad Tone angaar. PoZ.

^/il928.Sønd.l6.8p.l. 2) ved maskinmæs-
sig fremstilling af flasker: spids ma skin-

del, der tildanner mundstykket ind-
vendig. Sal.UX.769.
prikken, adj. ['preg(9)n] (dannet til

II. prikke 1.6 (efter gnaven, prippen, stik-

ken osv.); dagl.) egl. (nu 1. br. i rigsspr.):

overdrevent nøjeregnende; pertentlig;
smaalig; i videre anv.: som er vanskelig
at gøre til pas, stille tilfreds, ell. som let

bliver stødt, fornærmet ell. let kommer
i daarligt humør, bliver gnaven olgn. JH
Smidth.0rds.118. VSO. han var flink og
brav, men saa forfærdelig skinsyg og prik-
kenlHolst.III.30. *Hans Efterfølger var
mulig prikken

|
med Titulaturer, og lod

ham i Stikken,
|
hvis Maningen ej var in

optima formå. Gjel.Bø.l72. da hans Selv-
følelse var overordentlig prikken, maatte
man i det hele omgaaes ham med nogen
Forsigtighed. Font.BH. 16. Neumann var
ogsaa pillen og prikken — en ægte Pe-
bersvend. AlbaSchwartz. Skagen.I.(1912).84.
i Dag skal vi være mere forsigtige. Folk
er altid saa prikne Dagen efter (o: efter

en fest).0lesenLøkk.PD.n.l28. Feilb. OrdbS.
(Sjæll). være prikken paa noget,(dial.)
være nøjeregnende med; holde stærkt paa;
vaage ængstelig over. der . . er faa saa
forfængelige og saa prikne paa Øieblik-
kets Bifald som en Spotter. Kierk.IV.406.
(han var) prikken paa sin Ret. AndNx.FD.
55. være prikken paa det, være van-
skelig at gøre tilpas, have fine fornemmelser
olgn. Drachm.HI.175. Klapjagtgjæster . .

er særdeles uafhængige Folk, der er prik-
ne paa det. Bogan. 11.65. Feilb. OrdbS.
(Sjæll).

II
hertil Prikkenhed. Den Tørhed,

den Prikkenhed, som hun beklager sig
over, er maaskee ikke unaturlig hos den,
der seer sig forsømt af sine kiæreste Ven-
ner. Rahb.(MO.). Censurens Strenghed el-

ler Prikkenhed. ^ei&.Pros. 72.579. ærekær
indtil Prikkenhed (var) han. Bo7regaard.
VL.II.251.
Prikke-naal, en. (til II. prikke 5.3;

haandarb.) naal til at udprikke mønstre med
olgn. Moth.P151. VortHi.IIIl.55. prik-
kende, adv. (afl. af I. Prik (1) ell. IL prik-
ke (5); sj.) i forb. prikkende sort, op-
fyldt af smaa sorte prikker; soi'tprikket. (de)
hvidgraa Veje var prikkende sorte af Folk.
JPJac.I.106. Prikke-penge, pi (til I.

Prik 2; jf. -afgift samt Mærkepengej ^
^fg^fi (i^i lodserier) til vedligeholdelse af sø-

mærker (prikker). Baden.JurO. Scheller.

MarO. -pige, en. (til II. prikke 5.8; haand-
arb., især foræld.) kvinde, der prikkede det
tegnede kniplingsmønster over paa et stykke
pergament. Knipl.21. Prikker, en. 1)
person, der prikker; spec.iflg. anv.: 1.l)

(til II. prikke 1.5; dial) person, der prikker
flyndere. Feilb. 1.2) (til II. prikke 1.6^ per-
son, der sysler med smaating, pedanterier
olgn.; i ssgr. som Gloseprikker (s. d.).

||

(sport, jarg.) om kricketspiller, der er (over-
drevent) forsigtig ved gærdet; „plankeværk'^
(2). 1.3) (til il. prikke 5.8; foræld.) person,
der prikkede kniplingsmønstre over paa per-
gament. Cit.l761.(Knipl.l3). 2) genstand,
hvormed der prikkes (jf. Luftprikkerj;
i flg. spec. anv.: 2.1) (til II. prikke l.i; jf.
ty., eng. pricker) ^ lille mærlespiger; (mær-
le)pren. KuskJens.Søm.23. 2.2) (til II. prik-

10 ke 1.6; dial) flynderpig. AarbVends.1927.
194.

Prikkerater, en. se Prokurator.
prikkeret, adj. se prikket. Prik-

keri, et. (især nedsæt.) vbs. til IL prikke
||

(l.br.) til II. prikke l.e: smaalighed; pe-
danteri. S&B. D&H. H (Ibr.) /iHL prik-
ke 4.8: nag (en), jf.: Du er rimeligvis
smækfornærmet, og jeg selv er ganske
vist heller ikke uden en Smule Samvit-

20 tighedsprikkeri. Thorsen.Afh.III.118. I|

(især dial) til II. prikke 4.4: stikleri; dril-
leri; uenighed, der var en Snak og en
Sladder, og en Kiv og et Prikkeri, saa
hele Byen surrede af ået.Rørd.Vi.l62.
OrdbS.(Loll-Falster). Prikke-skjnl,
subst. (til II. prikke 2; især kbh.) form for
legen skjul, der indledes med, at en af del-

tagerne søger at gætte, hvem der prikkede
ham i ryggen, -spiller, en. (jf. Prikker

30 1.2; sport, jarg.) spiller, der prikker (Il.l.e).

B.T.^/iil931.21.sp.2. -syge, en. se Prik-
'

". ['pregai] (dial. prik-

iké)ret. Rørd.KK.55. Fe\lb.(u. prikket;;.

syge. prikket, adj.

(ænyd.d.s. (i bet.: gennemprikket, gennem
hullet); afl. af I. Prik (ell. perf. part af IL
prikke;) i) fuld af, oversaaet med smaa
runde fordybninger ell. (især) smaa-
pletter, prikker (LI). Den (o: en slags

myg) haver to Horn, og et prikket Neb.
40 Reiser.lY.215. det prikkede Éomuldshals-

iøTk\?eåe. Schand.IF.305. et tæt, prikket
^\øv.KLars.Ix.77. Grønsværet var prik-
ket af YGikts\AomsteT.JacPaludan.VV.44.

II
(bot:) Prikket Blad, Blomsterbund.Træe-

arter.(1799).335. Rostr.Flora.'"'' (1925). 311.

446. i plantenavne som: prikket mande-
blod (alm.: prikbladet perikon;. JTwsc/i.
112. prikket stjernemos (o: Alnium punc-
tatum L.). Rostr.Flora.IU(1925).572. \\ ofte

50 i ssgr. som blaa-, brun-, graa-, grøn-, gul-,

hvid-, rød-, sortprikket ofl. rødprikket Tøj.
JPJac.1.75. graagule, sort- og brunprik-
kede Æg.Kjærbøll556. Hunden var .. graa-
prikket med brune Pletter. Bogan.II.142.

jf.: Himlen var stjerneprikket. £C/im<ians.
0.1.140. 2) (jf. saa fuld, at man kan prikke
ham paa øjnene u. II. prikke 2; nu næppe
br.) i forb. prikket paa øjnene, fuld;
beruset. Jeg saae En slingre henimod Hu-

60 set, som om han ledte efter det. Jeg troer,

han er lidt prikket paa Øinene.Hrz.XVI.
328. Prik-lav, en. [LI.2] 2f Pertusaria
communis DC. (hvis løv er rigelig besat med
hvidlige knopkorn). Rostr.Flora.II.225.

prikle, v. ['pregla] (dial prigle. Moth.
P150. MDL. At!Andersen. De Stille i Lan-
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det.(1928).67. pregle (prægle). Moth.P166.
MDL. Aakj.PA.35. KiddeJ.15. Feilb.). -ede.

vbs. -ing {i bet. 8: LandmB.III.203. Havebr
L.^II.245), jf. Prikler!, (ænyd. pregle, strik-

ke; fra w<. prickeln, pre(c)kem, mnt. mi-
ckeln, prekeln; afl. af II. prikke (og aial.

prege, se u. II. prikke^; jf. Frikkel) 1) (især

dial.) d.s.s. II. prikke 1. MDL.418. Feilb.

11.873. Bare nu Kvien . . ikke priglede
Huset ned med sine Horn I ACAnaersen.De
Stille i Landet.(1928).67. \\ spec: strikke (paa
en særlig maade) ell. (talespr., 1. br.) sy, bro-

dere (jf. II. prikke I.2;. MDL.418. Feilb.

BL.UO. *En Maaned prikled Naalen rapt.

B.T.^^/6l935.20.8p.l. Tante Pulle prikle-
de og stiklede paa det fine Broderi.
Nathans.MP.236. || uegl. (jf. II. prikke l.e):

smaasysle, pusle, rode med noget, tage akavet
paa noget olgn. Blonderne er noget, som
hendes Datter „har siddet og priklet med".
Aakj.HV.19. Feilb.1.873. 2) d. s. s. II. prik-
ke 4.

II
(især dagl.) d. s. s. II. prikke 4.1.

(man bør vogte sig) For alt det der suurt
er, hvilket prikler de svage Indvolde.
Garboe.TA.19. hans Kinder prægledes af
Frosten, der nu kom med Aftenen. Kidde.
J.15. Hugo mærker .. Spyttet, der prik-
ler ham i Ansigtet. Nathans.HD. 111.112.

jf.: den kolde Sved begyndte at prikle
frem (o: bryde frem under en stikkende

fornemmelse) paa hans Pa.nde.Pont.FL.28.
j?ar^. priklende brugt som adj.: Har man
bemærket en priklende syrlig Smag ved
Vandet, saa maae man lade et saadant
Vand koge en Stund. JFBergs.G.56. Hu-
den er rød, meget heed, den er Sædet
for en meget ubehagelig priklende og kil-

drende Følelse. BiblLæg.XVIII.176. Luf-
ten (i cirkus) var fyldt med denne let prik-
lende Lugt af Heste, Jord og Savsmuld.
KLars.Ci.73. (han) drak det kolde, prik-
lende Vand (o: mineralvand).Madelung.EH.
300.

II
(især dial.) d.s.s. IL prikke 4.2. Moth.

P150. hans fingre ere saa kolde at de
prigleT, Rostgaard.Lex.P87c. MDL.418. da
han kom hjem, saa synes han jo nok, at det
priklede noget i Benet, men han tænkte
inte videre over det. MaglPet.F.II.91. røde
preglende Fingre. NJeppe8en.DS.41. Feilb.

IL874.
II
(nu sj.) d. s. s. IL prikle 4.4. en

Melankolikus er bedre tient med suure
og skarpe Ting, som kand prikle hans
døde l^sitnr.Agerbech.FL.39. Se Doktor
Lund her i Huset og skælde ham paa hans
Ryg, stikle og prikle paa ham. ^Lars.
Eibl.21. 3) 07- II. prikke 6; gart.) optage
frøplanter fra saaningsstedet og plante
dem om, saaledes at de faar større vokse-

plads. De mindre Planter, som er tilbage,

efter at de store ere tagne fra, prekler
man paa Bede med 8 Tommers Afstand
(anm.: Ved Prekling forstaas en foreløbig
Henplantning, som foretages med mindre
Planter og udføres med enPlantepind^.Xin-
derberg. Frugthaven. (1879).21. prikle Lev-
køier owei\Baud.Q.475. LandmB.III.203.

II
hertil: Prikle-bed, -kasse (0: bed, kasse

j

hvori planter prikles ud), -maskine, -pind
(o: pind, hvormed de huller prikkes, hvori
planterne prikles ud), -plante, -skaal (o: skaal,

hvori planter prikles ud) o/I. , seForstO. Have-
brL.UI.391f. Prikler! , et. (1. br.; især
nedsæt.) vbs. til prikle; til prikle 1: Dina
sad tæt ind mod Tante Pulle og fulgte
hendes kunstfærdige Prikleri (paa et bro-

10 deri). Nathans.MP.236.
Prik-maHkine, en. \l.\.\\(fagl.) ma-

skine til priksømssyning. Cit.l928.(0rdb8,
u. -syning^.
prikret, adj. se prikket.
prikPi, adv. (enten egl. gen. afl. Prik ell.

afl. af nt. prick, adj. og adv., punktlig, nøj-

(^^^iff) jf' 81^' (jci^9-) prick, d.s.; arkais., sj.)

til punkt og prikke (se u. I. Prik 1.6^.

(fluens) Herre . . kunde Priks raade (o:

20 forstaa) sine Fluers Maal (0: tale).PMøll.
I.15L
Prik-STamp, en. [I.I.2] ^ Poronia

punctata Fr. Rostr.Flora.il.168. -syge,
en. [LI,2] (l.br. Prikke-. Ugeskr. f Retsv.1935.
A.534). (gart.) sygdom hos æbler og pærer,
der ytrer sig i brune smaapletter paa frug-
ten. Raven.1919.60. HavebrL.U1.408. -sy-
ning:, en. [1. 1.1] (fagl.) d. s. s. Priksøm (s)-

syning. PolitiE.Ko8terbl.^Vi2l923.1.sp.2. Cit.

30 1928.(OrdbS.). -sam, en. [I.l.i] (fagl) be-

tegnelse for en særlig art prikket søm ved
handskesyning; især i ssgr. som Priksøms-
dente, priksøm(s)-syet, -syning (jf. Priksy-
ning) ofl. Cit.l928.(0rdbS.). \\ ogs. priksøms
brugt som adj. Alle Slags (handsker) prik-
søms og stiksyede. smst. -vorte, en. [I.I.2]

(zool.) om hver af de ganske smaa vorter,

hvorpaa haarene ell. børsterne sidder paa
sommerfuglelarver. SRostr.LS.169.

40 Pril, en. [pri-V] flt. -er. (fra nt. priel,

holl. priel; diaQen af havvandet i marskens
forland ell. den inddigede marsk dannet ren-
de, der i ebbetiden er tør. Hedeselskabets
Tidsskr.1910.19. LandbO.III.834. Feilb.

prille, V. -ede eZ/.-te (Moth.P150). (ænyd.
prille, stikke, kradse (Kalk.III.510¥KV.820)y
no. dial. iprilln, pridla, gøre smaating i or-

den, fingerere, jf. nt. prilleken, rulle mellem
hænderne, samt dial. pril, prillen, prikken

50 (Moth.PlSl. Feilb.), predel, d.s. (Rostgaard.
Lex.P88b. MDL.); besl.m.no., sv.citaZ.preta,

stikke, SV. dial. prittla, skrive gnidret, eng.

dial. prittle, prikke, samt m. IL prikke; dial.)

t) stikke; prikke; ægge; ogs.: arbejde,
pusle med noget smaat ell. unyttigt
(OrdbS.(Fyn)). *Dend bog med Pege-
sticken kand | Os tit saaledis drille, |

Som
naar I Øye-kraagen mand

|
Vil med en

Pind os prille. Sort. Poet. 26. *(jeg) sagde
60 hos mig selv; hvad vil du giøre her? . . i

Dog prilled Geisten mi^, og sagde: Bii til

siden. sa.HS.Clr. 2) give lækker mad;
kræse op (for). Moth.PlSO. 'Hunveed..
for lekker Tand at prille, | Og ..give Mad-
den Smag. LThura.Poet.327. MDL. Feilb.

Prille-niad, en. (ænyd. d.s.; vel til prille 2
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(jf.dog Kalk.III.510b^°^'); dial., nu næppe
hr.) lækker mad; kræs. AlbThura.Betænkn.
B2r, LThura.Poet.233. MDL.
Primi, en. [pri'm] (nu 1. hr. Prime. JBa-

den.FrO. i bet.S{ Lundb. i bet. 4=: MusikL.
(1801).199. MusikL.II.209). flt. -er. {glda.

(i bet.l) prim, n. (Lucid.8. Mand.230), oldn.

prim, n. (i bet. l-2j, primi, m. (i bet. 1), mnt.
prime (i bet. 1); i bet. 1-2 fra lat. prima
(hora, luna), første (time, maane); i bet.S-5

fra fy. prim (e), /V. prime, ifaZ. prima, af
lat. prima, f-, primus, m., den første; jf. Pri-

mus, Premier-) 1) (katolsk-kirk.) dagens før-
ste time; tidebøn kl. 6 om morgenen. Moth.
P150. VSO. Schindler.Liturgi.(1928).l?l.

2) (nu kun dial.) den første dag i maane-
skiftet; nymaane; tidligere ogs.om den før-
ste dag i maaneden (Moth.F150). VSO.
Skattegraveren. 1888.1.43. OrdbS.(Lolland).
3) (fægt.) navn paa den første dækstil-
ling i fægtning og hugning og paa den der-

til svarende parade (primparaden), der

afbøder stød og hug fra venstre side, naar
vaabnet føres med højre haand; ogs. om lod-

ret hug rettet mod issen (primhug). JBa-
den.FrO. Drachm.EO.7. Gymn.ll.177. bil-

ledl: Han fægtede med aaben Pande og
tog imod alle Hug uden at blinke i Tillid

til sin udmærkede Pandeskal. Til Gen-
gæld langede han taktfast ud med sit

store Slagsværd, altid en Prim lige oven i

E.oveået.EmestoDalgas.LidelsensVej.(1903).
120. 4) J^ det første trin blandt inter-
vallerne; interval mellem to toner paa sam-
me trin. MusikL. (1801). 199. EFanumB.
ML.263. ren prim, enklang. SaUXIX.550.
5) (hogtr.) første side af et sat ell. trykt
ark (jf. Primaform, Primsignatur j. JBa-
den.FrO. Meyer.^ 6) {af lat. haud illaudabi-
lis primi gradus; univ.) anden karakter,
haud, af første grad (ved universitets-

eksaminer), han fik prim
i
alm. haud prim.,

se Haud.
Prim-, i ssgr. ['pri-'m-, 'priCOm-] af Prim

ell. (mer ell. mindre" direkteJ af lat. primus
(prima), første.

prima, ubøjeligt adj. ['pri-ma] {af lat.

prima, fem. af primus, første''(se Prim^; jf.
Prima-, primo) 1) første; isærX om veksel,
kvittering ogln.: som er hovedeksempla-
ret, i tilfælde, hvor der er udstedt flere eksem-
plarer (jf Primaveksel^. Nørreg.Privatr.III.
147. HandelsTekn.378. jf. (spøg.): (jeg kom-
mer) at begiære til Ægte denne hans prima
kiære Datter, secunda \kke.Holb.Stu.I.9.
2) {vel egl. forkortet af prima kvalitet olgn.,

ital. prima sorte; egl. T, nu ogs., især spøg.,
i alm. talespr.) egl om vare olgn. (jf.FrimsL-
vaie), nu ogs. om andre ting ell. om personer,
forhold: af første (bedste) sort, slags, klasse;

førsteklasses. Meyer.^ Du er rigtignok
en prima Svigerfader, Du. Alt det. Du
har begavet mig med —\ EChristians.MM.
42. prima Kvalitet. Lwdv. meget tarve-
lige Blyanter kan laves af norsk Fyrretræ.
Men denne her er . . prima Vare af Ce-

dertræ fra FloTidsL. FrPoul8en.MD.316. 1ste
Klasses Rejsende . . med absolut prima
Anbefalinger søges. Berl Tid. */il926. M. 1.

sp.5.
II

i forstærkende gentagelse (sml. fin-fin

u. II. fin 1.2j. Lædersofa . . brugt, men
prima, prima, meget billigt tilsalg. JSeWTid.
^•U1929.Åft.l3.sp.5. jf.: (han) vilde ind-
drage Butikken ved Siden af og hele
første Sal, hvorefter Forretningen skulde

lp blive Byens ubetingede prima-prima. i7/tr-

skov.Folk.(1925).140. Prima-, i ssgr. især
til prima 1. -donna, en. [prima'dwna]
flt. -donnaer ell. (sj.) -donner (Boos.HK.109).
{fra ital. prima donna, første dame) den
første dame i en kreds, et ensemble; nu kun
(især teat.): skuespillerinde ell. operasanger-
inde, som er den første (mest fremragende
ell. feterede) ved et teater ell. i et filmsperso-
nale og udfører de største roller; tidligere

20 brugt uden best. art. i best. anv. Hvor der
er kun Een (o: en giftefærdig pige) at gribe,
der er det ingen Konst; men hvor et Huus
er saa rigeligt assorteret, der kan det
være saare vanskeligt at pille prima (Don-
na) uå.Blich.(1920).XXIX.40. Hrz.XVIIL
110. Primadonna vilde kun spille i rødt
Lys, for det klædte hende. HCAnd.VII.
135. jf.: Filmsprimadonnaer. JEEodcJP.^P.
billedl.: en rørende Resignation ligeoverfor

30 sit Hjærtes Frimsidonna.. JakSchmidt.SP.42.

II (jf. -donnert samt (sj.) Hanprimadonna
(Ejortø.F.61), Primadonnus (Pol.^hl921.7.
sp.l) ; nedsæt.) om tilsvarende (mandlig) skue-

spiller, ell. om person, der spiller vigtig, stor

paa det olgn. jf. UGad.Filmen.(1919).12.

II
hertil /æ. Primadonna-krukkeri (se t*.Kruk-

keri;, -nykke(r) (VVed.H.313), •ro\ie(VGad.
Filmen.(1919).12). -donnert, en. [prima-
'doDn'ord] flt. -er. {dannet til -donna; °<eaf.,

40 spøg., nedsæt.) første skuespiller(inde) ved et

teater, i et filmspersonale (jf. u. -donna^. Fru
N. N., I véd nok hende, der er Primadon-
nert og Ejer af sit eget Theater. Linck.Di-
rektørKonradsen.IV.(1918).75. Der er jo
gaaet en hel Del af en Primadonnert i

William S.H&rt. B.T.'/b1920.9.sp.3. -form,
en. (jf. Prim 5 ; bogtr.) den halvdel af sats-

formen, hvor arkets første side findes. SaU
111.564. Primaner, en. [pri'ma'nar] flt.

50 -e. {fra ty. primaner, til ty. prima, øverste

klasse (sa. ord som prima^; nu kun om ty,

forhold) elev i øverste klasse i en højere

skole. Ew.(1914).IV.24. HAMall.E.20. Sal
XIV.641. Prima-nota, en. fY, nulbr.)
memorial (2). Eage.^1123. -noterin||;s-
bog, en. Y om de bøger i bogholderi, hvori

alle noteringer først indføres, for derfra i

forkortet, sammentrængt form at indføres i

hovedbogen. SaVIII.555.
60 Primas, en. ['pri-mas] flt.-{s)er (Schind-

ler.Liturgi.(1928).9f) ell primater [pri'ma-'-

dQT] (Meyer.^). {fra mlat. primas (flt. pri-

mates;, til lat. primus, se prima) \) {^ den

førende, ypperste personlighed paa et vist

omraade; førstemand (2). Med „En Sjæl
efter Døden" havde Heiberg endnu staaet
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som Primas paa det danske Parnas. Borch-
sen.FF.II.43. Carl Nielsen . . var ubestridt
den danske Musiks Primas. Tilsk.ldSo.I.

429. 2) (kirk.) betegnelse (ærestitel) for den
høieste gejstlige (i et land, i en provins,
inden for en orden); spec. om den ærkebiskop,
der beklæder det ældste ell. fornemste sæde i

en kirkeprovins, et Erkebispedom, hvis
Prælat er Primas i gandske Østen. Beiser.

1.151. En Jøde blev Primas for den span-
ske 'KATkQ.Brandes.IX.278. Jørg.Liv. V.87.
Sjællands Biskop (kaldes) for den danske
Kirkes Primas. SaUXIX.551.
Priina-8ig:n3itnr, en se Primsigna-

tur. -vare, en. [2] T vare af første kvalitet,

sort. Ludv. -veksel, en. Y det første eksem-
plar af en i flere eksemplarer udstedt veksel;

ogs. i al alm. om veksel, der ikke er solaveksel.

HandelsO.(1807).147. Bage.^665.1221.
I. Prime, en. se Prim.
II. prime, v. ['pri-ma] -ede. (ænyd. d.s.;

vistnok laant fra nf. ell. fris.
, jf. nordfris.

primme, kildre i næsen, fris. pnmie, prikke,

foraarsage smerte, pine, holL, glholl. prie-

men, gennembore, stikke; afl. afholl. priem,
mnt. prim, se Pren, prene; 7iu kun dial.)

1) prikke (1), stikke i; volde smerte
ell. uro, ubehag olgn.; trykke. *naar
mig Ormen primer,

|
Min Pen er løbsk,

ey stiller sig,
|
Men fanger an og rimer.

Reenb.I.231. *den Riimfrie Geist i Frø-
nings Hoved grimer. LTid.1752.71. (tjene-

ren har) været tilfreds med en sparsom
Betaling. Hvad dog herved har primet
mig er, at Noget er knebet fra det her-
skabelige Kjøkken. Blich.(1920).XXVIII.
133. \\ spec. om øl olgn.: stige en til hovedet;
gøre en ør, forvirret. Øllet primer i mit
hoved. Moth.PlåO. »Aidt, hvis (o: hvad)
der ledsker Tørst, og priimer Folk i Pan-
de. LThura.Poet.50. *Arve- Øllet efter Mi-
mer

I
Drikker Hejmdal, til det primer

|

I hans Pande sent i Kvæld. Grundtv.PS.
Y11I.218. han (o: Jeppe) hælder Brænde-
vinen i Øllet, for at det skal „prime i

Panden" ligesom det iyske.YilhAnd.BT.
88. 2) om legemsdel: være sæde for en stik-

kende ell. kildrende smerte; værke; gøre ondt;
især om fingre: prikke (4.2). *Veyen er saa
lang, og Maven den vil prime;

|
Thi jeg

har spiset mig saa fuld, saa tyk og mæt,
|

Min Bug er paa mig øm.ÉeynikeFosz.(l 747).
63. det forbandede Vejr (slog) naturligvis
nu om lidt igen . . om til Frost, saa Fing-
rene primede om Boret. ThEw.FD.1.27.
Jeg var saa drivende træt og varm, da
jeg kom ned til Hotellet igen, det var som
hele min Krop var bare Fingerspidser, der
sad og grimede. Cit.l926.(Wanscher.KN.
107). OrdbS.(Fyn, Loll.-Falster). || upers.

*Før vi faar Gribbet paa dend Pen,
|
Tit

primer det i Panden. Sort.Poet.27. *End er
paa min højre Kind jeg øm

|
Af Slaget,

som mig gav Mimer . .
I
I Panden endnu

det primer. Grundtv.PS.YIII.355. Det pri-

mer i mine Fingre. Kværnd. Feilb.

III. prime, v. ['prrms] -ede ell. (nu ikke

i riasspr.) -te (Moih.lt*151). {ænyd. d. s., sv.

dial. prima, vrøvle, no. dial. prima, sysle med
unyttige ting, have underlige indfald, vrøvle,

nt. primen (primisieren), gruble, vrøvle; vist

egl. fra rotvælsk (og hermed besl. spr.h hvor or-

det findes i bet. : prædike (se Kluge.Motwelsch.
L(1901).446.475); til Prim

; jf. Primer samt

:

hånd primer som dend der stod fortilig op,
10 og var i piim.Moth.Pl51. \\ dagl., i rigsspr. nu

gldgs.) snakke hen i vejret; sige noget sludder;

vrøvle; vaase; ogs.: være fra forstanden;
være forvirret i hovedet. Du priimer Pigel
er det at arbeide paa hendes Ulykke og
Fordervelse, at skaffe hende en Mand paa
60000 Rixdaler. J7o/6.Pem.J.7'. Bondepige?
Primer Du Tøs? En Degnedatter en Bon-
depige. PAEeib. Sk. III. 35 7. Eeib. Poet.X.
211. du primer, som havde du faaet spansk

20 Vin til Morgenkost. JPJac.7.>2^ 7. Gunhild
vil ogsaa helst have Natkjoler med Slæb,
men en Dag siger Mor; — Jeg tror, du
primer I Aldrig kunde det falde mig ind
at øde Tøj paa Natkjoler. XJficA.LL.i 7.

Feilb. OrdbS.(Langeland), m. spøg. tilknyt-

ning til primo 1, Primoviolin: *Sekunden
. . følger trolig i Koncertens Timer

|
sin

Tvillingbroder, ganske som han primer.
Bich.II.257.

\\ (jf. H. prime 2; dial.) upers.,

30 i forb.som det primer for ham, det rab-

ler, slaar sludder for ham. Moth.PlSO. Feilb.

II jf' w. Primer 2: *Du hører mangen gang,
at hvo der riimer, primer,

| Paa Dan-
ske: hånd er gsii.Eelt.Poet.193.

Prime-gelt, en. (ogs. Primgæld. flt

-gjelder: Earboe.MarO.). {ænyd. primegelt,
primgield; fra mnt. primgelt, jf. eng. f
primegilt; 2. led er egl. sa. ord som II. Gæld 1

;

m. h. 1. 1. led jf. eng. primage (hvoraf fr. pri-

40 mage^ i sa. bet.; af uvis oprindelse; sml.

Kaplak; ^, foræld.) gratiale, der tidligere

ydedes et skibs mandskab (for ladning og
losning af skibet, i st. f. maatteskrabe olgn.).

DL.4—1—38. Baden.JurO. Eage.^289.
Prime!« en. se Primula.
Primer, en. ['prrmar] flt. -e. {ænyd.

d. s., jf. rotvælsk (aar 1510) primersmoss,
præstedeje (Kluge.Botwelsch.I.(1901).77); afl.

af Hl. prime; nu næppe br.) 1) rotvælsk be-

«) tegnelse for præst. Alt hvad jeres Bisper
og Primere præker om. Ing.PO.II.99. NY
Dorph.BotvelskLexicon.(1824).20. 2) per-
son, der primer. Moth.P150. H ordspr. (jf.
u. III. prime slutn.): rim er e er primere.
Mau.I.124. Eolb.MTkr.419.
Prim-falctor, en. {eng. prime factor;

vist dannet efter Primtal ; regn.) hvert af de

primtal, der gaar op i et tal. Meyer.^ Skal
et Tal opløses i Primfaktorer, dividerer

60 man først saa ofte som muligt med 2, der-

næst med 3 og saaledes videre med de
SindTeFnmtal.IiegnebMell.I.l. -gæid, en.

se Primegelt. -ling:, et. se Prim 3 (slutn.).

primitiv, adj. [iprimi|ti'v] {fra fr. pri-

mitif, af lat. priraitivus, til primus, første

(se Prim, prima, Primusj) t) (fagl) som
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hører til den første (ældste) tid ell. det første

stadium af en udvikling, ell. som er det for

noget andet (senere) tilgrundliggende, det

hvoraf noget andet er udviklet ell. afledet;

oprindelig; primær. For at spare Rum-
met . . har jeg undertiden anført kun de
primitive Ord, naar de afstammende kunde
forstaaes af disse. Leth.(1800).xii. Alle de
andre Feil mod Kustumet . . maa altsaa

udledes af denne primitive (o: at stykket

er skrevet paa dansk, skønt det foregaar i

Fersien). Oehl.PSkr.I.xxr. den secundære
syphilis, og . . den primitive. BiblLæg.III.
164. Primitive eller Urformationer. OpfB.^
IV.12. Primitiv Gymnastik eller Grund-
gymnastik. i\^iete^ufc;i.(&op<i<eUP^5;. 2) 03

som hører til et tidligt trin af kultu-
rens, civilisationens udvikling (med
simple og tarvelige livsforhold, oprindelighed,

naturlighed i levevis, kunst, tænkning osv.);

som minder om et saadant trin : ukunstlet,
naturlig, uforkvaklet olgn. ell. (nedsæt.)

af simpel, tarvelig, nødtørftig art.

Musikerne var af den primitiveste Art
Kunstnere. Schand.O.II.358. Voksne tager
det for, hvad det er, som en Konveniens,
men Børns Opfattelse er mere primitiv.

De synes, naar de hører deres Forældre
lyve, at ogsaa de har Lov til det. EGad.
TT.73. primitive Fo\k.EMikkels.ØE.147.
Prim-klokke, en. {ænyd.d.s., sv. dial.

primklocka) egl.: klokke, hvormed der rin-

gedes til prim (1); mindre (transportabel)

klokke, hvormed der ringedes til gudstjeneste;

spec. (foræld.) om lille klokke, hvormed man
om søndagen paa gaderne i Bønne ringede

første gang til gudstjeneste. Moth.PlSO. Kirke-

histSaml.3E.iV.189. BornhHaandvEr.151.
Esp.464.
primo, adj. ['pri-mo] {fra ital. primo,

mase. til prima, se prima) 1) J^ om stemme
i musikstykke: første; substantivisk: „Vil

De synge første eller anden Stemme?" —
„Den første er ikke for mig" — „Nu da,

saa vil jeg synge Primo." Skuesp.X.391.
Meyer, nu især i ssg. Primoviolin (s. d.).

2) (nu næppe br.) d. s. s. prima 2. en halv
Flaske primo Portoviin.^Zic/i/i^^O^.XZ/Z.
83. Primo-Tiolin, en. (nu næppe br.

Prim-. Drachm.BF.178). {efter ital. violino

primo; til primo 1) J^ (person, der spiller)

første violin i et orkester; billedl., om ledende,

førende, toneangivende person (i en vis kreds).

vi kunne jo heller ikke alle være Primo-
violiner. Studenterbogen.(1896).107. jf Pri-
moviolinist. HPanumB.ML.311.
Prim-parade, en. (fægt.) se Prim 3.

IdrætsB.n.692.718. -ret, en. {1. led vel efter

ty. prima, øverste klasse; foræld.) ret for ele-

verne i ældste klasse til at øve tyranni over

for de yngre elever. *Den Primret, som en
Mesterlectianer

|
Gav Hals og Haand i

Skolen over hver | I alle mindre Klasser.
Bagges.1.253. de ældre Disciples Tyranni
(Primretten, Pennalismen). VilhAnd.Litt.il.

718. -rod, en. {1. led til lat. primus, før-

ste; bot.) plantens første rod, der er udviklet

af kimroden (og udvikler sig til hovedrod).
Warm.Bot.23. -rolle, en. {1. led af lat.

primus, første; sj.) den første, vigtigste rolle;

hovedrolle, jeg . . indrømmer denne Gud-
dom (o: penge) Primrollen i den nyere
Historie. Bagges.L.1.25. -sig^natar, en.
(Prima-. Meyer.^). (til Prim 5; bogtr.) det

tal, der (til vejledning for bogbinderen) an-
10 bringes nederst paa hvert arks første side.

SaVXIX.553. -sit^ne, i;. ['prKOmiSiqWna]
v&s. -else C TroelsL. V111.67) ell. -ing ( Grundtv.
PS. V. 172. Schindler. Liturgi. (1928). 176).
{glda. primsegna, oldn. primsigna, jf. meng.
primsegnen, oldfr. prim-, prinseign(i)er;
til mlat. prima signatio, primsignelse, af lat.

prima (se primaj og signatio, vbs. til sig-

nare, forsyne med et tegn (se signe^; jf. u.

korse l.i; katolsk-kirk.) gøre korsets tegn over
20 en for første gang ved daaben ell. som ind-

ledning til en senere daab; spec. (hist.) om
de nord. hedningers første indvielse til kri-

stendommen, ophøjelse til katekumener. Moth.
P152. *Kom, Hr. Biskop 1 |

Primsignet er
jeg længst; men vil I døbe

| Mig? Oehl.

XL118. Hauch.V.189. Strindberg troede
sig ikke værdig til mere end Vievands-
skaalen, vovede sig ikke højere op i Kir-
ken . . Men han var primsignet. Jørg.Liv.

30 V.119.
Ij

C3 billedl. Drachm.GG.75. Ved
Mødet med Bjørnsons Sang var jeg alle-

rede lyrisk set T^rimsignet. Aakj.Min Hæ-
dersdag.(1927).21. -sknd, et. {1. led til lat.

primus, første; bot.) en blomsterplantes før-
ste skud, fremkommet ved spiring af kim-
knoppen. Sal.^XIX.553. -stav, en. {ænyd.
d. 8., oldn. primstafr; 1. led er oldn. prim,
nymaane, gyldental, se Prim; foræld) lang,

flad stok, paa hvis sider der er skaaret mær-
40 ker for maanederne og mærkedage (i ældre

tid brugt som en slags almanak). OeconJoum.
1757.826/f. Nyerup.Levnet.56. CSPet.Litt.

577. -stok, en. {om 1. led se u. -stav; for-

æld., 1. br.) d. 8. Moth.P153. VSO. MO. -tal,
et. {1. led af lat. primus, første) 1) f gyl-

dental. Moth.P153. 2) (regn.) tal, som kun
er deleligt med 1 og tallet selv. NSøndergaard.
Regnekonst.d 790).5. RegnebMell.I.l.
Primnla, en. ['pri-'mula] (nu sj. Pri-

50 mel. ["pri.'m(a)l] JTusch.328f SMich.Gio.
120. PÅRosenb.PilogPlekter.(1910).71. jf.
*Primelkrands. Oehl.L.II.162). best. f. -en

['pri-'mU|la-'8n] ell. (nu sj.) primlen (Aare-
str!SS.in.l41. Bergs.B.21. UBirkedal.(St

SprO.Nr.76.37)); flt. -er [>pri.'mU|la-'8r] ell.

(1. br.) d. s. (TidensKvinder.^^?iol925.28.sp.2)
ell. (1. br.) primuler (JHSmidth.Haver.73.
Fønss. Kongelys ogSnerler.d 910).95. Saaby.'')

ell. (nu især gart.) primler (Oehl.VM.4.
60 Aarestr.SS.V.192. JPJac.ILlW. MentzO.

Pl.380. DanmHavebr.353). {ty. primel; fra
mlat. primula (veris), (foraarets) første, fem.

af primulus, dim. til lat. primus, første (se

prima, Primusj) ^ kodriver, Primula L.;

nu især om de som potteplanter ell. som ha-

vestauder dyrkede arter (hvoriblandt aurik-
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lerne). *Primulaer YiWsi-røde.Gjel.MinKjær-
lighedsBog.(1889).76. *den ny blå Primula,
enYkrdrømsYugge.Rørd.Fuglevi8er.(1924).
80.

Primus, en. ['pri-mus] flt. •(s)er ell.

(1. br.) d. s. (Drastrup.BlandtFangstmænd.
(1932). 12). {eng. primus; af lat. primus,
første (jf. prima samt primus motor u. Mo-
tor 1), anv. som fabrikatsbetegnelse) lille

(transportabelt) kogeapparat med petroleum
som brændselsmateriale

;
petroleumsappa-

rat. (hun) tændte under en lille Primus,
hvor hun plejede at varme sin The hver
Aften. ORung. VS.76. saa tændte hun Pri-

mussen, og gloede Jern (til frisering).

HuldaLiitk.Du.32. || hertil: Primus-apparat
(Landbo. III. 792. EMikkels. ØE. 175) ell.

(1. br.) -brænder (Jørg.DB.43) i sa. bet,

(foræld.:) -lampe (åen til Motoren (i et

fiskefartøj) hørende Primuslampe. BerlTid.

^Vil905.Åft.3.sp.3).
Prim-violin, en. se Primoviolin.
primær, adj. [pri'mæ'r; ogs. (især i ud-

trykkelig modsætn. til sekundær^ 'pri|mæ-V]

{fra fr. primaire, af lat. primarius", afi. af
primus, første (jf. prima, Primus); fagl.

ell. CP) som hører til ell. ud^ør det før-
ste (oprindeligste) trin i en række-
følge, udviklingsrække; som direkte (uden
mellemled) stammer fra noget; første (og

oprindelige); grund-; førstehaands. Far-
ven blev for Berlioz til det primære, som
det efter ham er blevet hos saa mange
nutidige ComipomsteT.RBergh.M.75. En
Beretning er primær for os, naar der mel-
lem den og Begivenheden ikke findes
nogen anden bevaret Kilde. JohsSteenstr.

H.213. det (er) for Staten . . en mere pri-

mær Opgave at sørge for, at der drives
Videnskab i de Fag, der opbygger Almen-
skolen, end i Parallelfag udenfor Almen-
skolen. GadsMag.1932.94. \\ i spec. anv. (kun
de vigtigste er medtaget), primært bjerg,
primær formation, (geol.) grundfjæld.
JNHøst. OpfB.^IV.12. Meyer.^ primær
forsamling, (polit.) forsamling af stats-

borgere (i modsætn. til forsamling af disses

valgte repræsentanter). JohsSteenstr.SU.181.
primære kønskarakterer, se Køns-
karakter, primært led, ord, (gram.) (ord,

der staar som) overled (2). Jesp.SprL.31.
AaHan8.Sætningen.(1933).89. primær li-

delse, sygdom olgn., (med.) oprindelig

lidelse, sygdom (der ikke er opstaaet af, følge

afen anden). Hygæa.(1827).378. Fanum.515.
primær rulle, spole, strøm, (strøm)-
kreds olgn., (fys.) om (rulle, spole med)
strøm, der stammer direkte fra strømkilden

(batteri osv.). OpfB.^III.408. Collins.Radio-

Bogen.(overs.l922).49. || hertil ssgr. (ofte side

om side med attrib. forb. af primær og subst.)

som Primær-blad (bot, om de efter kimbla-
dene fremkommende første, simpeltformede
løvblade. Warm.Bot.636), -heling (med., om
den normale heling af et ikke-forurenet saar,

hvis rande holdes sammen. SaUXX.733),

-luft (fagl., om den først tilledte luft ved
gasfyring, der fremkalder dannelsen af gas-
arterne. Sal.^IX.464), endvidere spec. (fys.)
ssgr. som Primær-element, -kreds, -riille,

-spole, -strøm, -vikling (se AarbRadio.1924.
282) og (med.) ssgr., der betegner (fæno-
mener hørende til) (visse) sygdomme i den
første periode, som Primær-affektion (Kli-
niskOrdbog. (1921). 197), -læsion, -stadium

10 (VoreSygd.II.338) ofl.

Prince, en. se Prins. Prince«, en.
se Prinsesse.
Princip, et. [pren'sift] (nu næppe br.

Principium. Holb.Rtx.IV.4. Stampe.L436.
Suhm.V.13. m. lat. kasusbøjning : af et

Stats-Principio. Holb.Hh.1.92). flt. -per ell.

(nu næppe br.) principier (Schytte.IR.V.47.
Suhm.I.ll. Ørst.Nat.III.81. JPJac.I.303
(arkais.)), principia (Holb.Bars.V.2. Wie-

20 dewelt. T. 4. Rist. J. 268 (arkais.))
,

princips

(Stampe.I.63.VI.176). {af lat. principium,
til princeps, se Prins)

1) (især filos.) første kilde, begyn-
delse ell. aarsag til noget; især: virk-
somhed ell. kraft, der ligger til grund
for noget; grundvæsen (2). Ægypten . . den
første Kilde, hvoraf de Gamle have taget
de første Principia til Smagen.Wiedewelt.
T.4. saaledes viser (Platon), at Begyn-

30 delsen (Principet) i Alt ikke kan være
noget Legem\igt.FMøll.(1855).IV.163. Jeg
. . ser i alle disse Aander en eneste Aand
og i den Tilværelsens Frineip. Brandes. VI.

528. Ved en Styrelses Princip forstaas

den bevægende Kraft, Drivfjedren, den
politiske Aand, som sætter alt i Bevæ-
gelse. JohsSteenstr.SU.92. Sindsbevægelig-
heden, Stemningsovergangen er psyko-
logisk Princip for de lyriske Digtkrese

sen og Aarets Evangelium.
VilhAnd.AO.III.103.

2) hvad der indgaar som del af, ele-

ment i noget; især (jf.bet.l) om element,

der har en vis virkning, frembringer visse

resultater, et af disse sjeldne Mennesker,
om hvilke man maa sige, at det aande-
lige Princip . . synes at have gjennem-
trængt den materielle Form. Gylb.1.243.

Han var . . uundværlig, som det oplivende
50 Princip i denne huuslige Kreds. CBemh.

11.109.
II
nu især (fagl.) om (virkende) ke-

misk element. Tychsen.ChemiskNomenklatur.
(overs. 1794). 7. det (lykkedes) af Moskus
at fremstille en . . Olie, Muskon, som inde-
holder Stoffets lugtende Princip. Natu-
rensV.1915.309. det farvende Princip (i

smalte er) Kobolt. KunstmusA.1921- 23.186.
3) sætning, hovedtanke, der ligger til grund

for noget; fundamental retningslinie, der
dO følges paa et vist omraade; ledende tanke,
grundsætning ved en behandling af noget,

opstilling af systemer osv.; spec: grund-
sætning- for tænken ell. handlen, som en

person ell. et samfund bevidst følger, jeg har

approberet din Meening fra Begyndelsen.
Jeg har kun opponeret saa stærck imod

XVI. Rentrykt Vu iW5 82
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dig for at høre, om du holdt fast ved dine

FnnciY>isi. Eolb.KB.1.8. *Alt Nyttigt bør
giennem Munden gaae, | Det er hans (o:

bondens) Princip. Oehl.LJ.164. Tanke-Lo-
vene, eller Tænkningens uforanderlige
Principer. Grundtv.KG.3. det er mod mit
Princip, at svare bestemt herpaa.lfrz.FJJ.
68. Principerne for den danske Verskunst.
Becke.(bogtitel.l881). der herskede Orden
og Princip i Gaardens BTift. Nystrøm.S.
193. en mand med principper

i
man har

principper for at bryde dem
\
af princip

svarer jeg aldrig paa anonyme breve
i

(spøg.:) Samme Princip som det, Manden
anvendte, da han hængte sine Billeder op
efter de forhaandenværende Søms
Vtitlqi^. PoU^U1985.16.sp.4 (efter en ud-
talelse afJKLauridsen, se ChKjerulf.GH.13).

jf.: I et Værk som Weilbachs har Billed-
stoffet stor Betydning. Omfattende er det,

men lovlig meget præget af „de forhaan-
denværende Klichéers Princip". Tilsk.1931.

1.80.
II

i princippet, m.h.t. det princi-
pielle; i hovedsagen. S&B. vi er i princip-
pet enige

\
ride princippet ell. sine

principper, (nu sj.) være principrytter.

S&B.
Princip-, i ssgr. (især tH^ af Princip 3,

fx. (foruden de ndf. medtagne) Princip-
strid, -stærk, -tro(skab).

I. Principal, en. [prensi'pa'Z] -fit. -er.

(ænyd. d. s. (Kalk.V.821);''fra lat. principa-
lis, overhoved; substantivisk anv. af II. prin-
cipal) 1) leder; overhoved; især (oftest i

forb. m. gen. ell. poss. pron.) om person, be-

tragtet i forhold til de personer, han har i

sin tjeneste; overordnet; foresat; chef;
nu næsten kun om indehaveren af en forret-

ningsvirksomhed, betragtet i forhold til per-
sonalet, medhjælperne, vi kand nok slutte

af Her Hoffmesters Artighed, Forstand
og Maneerer, hvordan hans Høye Princi-
pal er dsoined. Eolb.Pants.II.6. deres (o:

gesandternes) Principaler Herrer- Staterne.
Slange.ChrIV.735. Verden er som en Børs
. . med 2 rader Kramboeder lige over for
hinanden; I den eene er denne Verdens
Gud Satan FTmcipal.Eersl.TT.II.81. De-
res (d: en yngre læges) Principal har i

Gaar opgivet hende. BalM. VI11.259. Af
mine Cofleger (som kommis'er) vare de to
franske, en tredie Søn af en Principal,
amerikansk, og Resten spsmske.LuisBram-
sen.0.129. Enhver Sagfører er berettiget
til at have en autoriseret Fuldmægtig, der
inden for visse snævre Grænser er beret-
tiget til at besørge Retsmøder paa sin
Principals Negne.SaVXX.773.

|| (foræld.)
om leder af omrejsende skuespillertrup. Sva-
da.(1796).30. Boos.EK.3. 2) (jur., foræld.)
person, hvis sag varetages, føres af en sag-
fører, betragtet i forhold til denne; man-
dant; klient. DL.1—9—10. Eolb.Kandst.
V.2. JSneed.I.él2. 3) ^ orgelets egent-
lige hovedstemme; det kraftigste af orge-
lets aabne labialregistre ; ogs. om hoved-, solo-

stemme (i instrumentalstykker) i modsætn.
tilden akkompagnerende stemme.vAph.( 1759).
OehLXXI V.239. Drachm.K0.84. MusikL.II.
210. II. principal, adj. [prensi'pa-'Z] adv.
-t ell. (m. lat. form; nu især "jur.) principa-

liter (JNEøst. Ugeskr.fBetsv.l935.A.597).
{ænyd. d. s. (Kalk.IlI.512.V.821); fra lat.

principalis, først, vigtigst osv., afl. af prin-
ceps (se PrinsJ; jf. I. Principal) især i best.

10 anv.: fornemste; øverste; nu især (spec.

jur.): som det først og fremmest gælder, kom-
mer an paa; som først kommer i betragt-

ning; første og vigtigste, de principa-
liste Konger og Herrer. Bflug.DB.555. det
er en herlig Kone, og Grunker havde
hun, det er det principaleste af Alt. Blich.
(1920).X11.199. der (sondres) imellem den
principale Ydelse og den Ydelse, der skal
erlægges, fordi den principale Ydelse ikke

20 ex\?egQes.Lassen.A0.^8. Spaniens princi-
pale Krav, Tangers Indlemmelse i spansk
Marokko, er blevet bestemt afvist af Fran-
krig. PoZ.^s/aip^^.P.sp.^. den principale
paastand, den paastand, som en part i en
retssag først og fremmest ønsker taget til

følge. JurO.(1934).117. jf.: Sagsøgte har
principaliter paastaaet sig frifundet. Uge-
skr.fBetsv.l935.A.597. Principal-inde,
en. kvindelig principal. 1) (nu 1. br.) til I.

30 Principal 1 ; tidligere spec: madmoder; hus-
moder (Leth.(1800)). Eolb.Blut.V.10. BA
Eeib. US.15. han (o: en skuespiller) fulgte med
sin Principalinde til Schonemann. Boos.
EK.8. 2) (jur., foræld.) til I. Principal 2.

Eolb.Masc.II.4. Skuesp.V1.162.
princip-fast, adj. som følger, holder

fast ved sine principper. S&B. Bode.Dg.ll7.

Il
hertil FrinciT^iasthed. DSt.1912. 110.

SaVXIX.556.
40 principiel, adj. [prensiM'æl', prensi-

'pcæl'] (/m ty. prinzipiell, lat. principialis;

afl. a/Princip; især CP) som angaar prin-
cippet, principperne (3), det væsent-
lige i noget. Meyer.^ S&B. Troen paa
en fra det nærværende Liv principielt

forskellig hinsidig Ti\vddie\se.Eøffd.DF.
166. der (er) principielt set intet i vejen
for at antage, at sagnet om Harald Hår-
fager kan være en omdigtning af et

50 gammelt æventyr.KNyrop.Toves tryllering.

(1907).93. afhandlingen indledes med en
række principielle betragtninger

i

Principinm, et. se Princip.
princip -les 9 ad}- (mods. -fastj som

mangler principper ; holdningsløs. S&B. Fordi
han er liberal og overbærende i sin Dom,
skal Du ikke straks drage det ned til, at

han er lige så principløs som Du selvl

ESkram.IJB.85. -mæssig:, adj. som, er i

60 overensstemmelse med et princip ell. princip-

per; principiel, stille sig i principmæssig
Opposition til Regeringen. Goldschm.IIl.

465. han indlod sig principmæssig aldrig

paa at ordne Laan, for hvilke der ikke
fandtes, hvad man kaldte bankmæssig
Sikkerhed. Bont.LB.VIII.14. -rytter, en.
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{efter ty. prinzipienreiter; jf. ride princip-
pet u. Princip 3; sml. Bibelhusar, Postil-

rytter; nedsæt.) person, der stædigt holder

fast ved et princip uden at ville lempe det

efter øjeblikkets krav. S&B. Blaum.Sk.86.
Reumert. EB.106. \\ hertil: Principrytferi.

Brandes. V.84. den praktiske Erfaring (var)
større end det doktrinære Principrytteri.
EHenrichs.MF.I.200. -8pørg;i»iiiaal, et.

spørgsmaal, der angaar principper, noget
principielt. S&B. StSprO.Nr.167.52.
Prins, en. [pren's] (tidligere egs. (til

dels med tostavelses udtale) m. fr. og ty. skrive-

former: Prince (Holb.Intr.I.l?S. Éuge.FT.
297), Printze (*En Syrisk Printze kiender
lidt

I
Til Danske Folkes Sæder. Anti-Spec-

tator.49). fit. -er ['prensar] {ænyd. prinds,
printz, oldn. prinz; (til dels gennem ty. prinz,
mht. prinzej fra fr. prince, af lat. princeps,
til primus (se prima, Primusj og capere,
tage; grundbet.: en, der indtager førsteplad-
sen; jf. Prinsesse samt Princip, II. prin-
cipal)

\) statsoverhoved ; regent; fyrste; nu kun
(især som titel foran navn) om regent, der
styrer mindre stater ell. omraader som vasal,

under en konges, kejsers overhøjhed olgn.

Moth.P153. de fleste Prindser tale i deres
Befalinger ofte om deres egen Trang, men
sielden om Folkets. JSneed.VII.452. *Du
sammensmelter vrede Prindser

| Dem ube-
vidst i salig FTed.Ew.(1914).V.213. 21. Aug.
1810 blev „Prins Johan Baptist Julius af

Pontecorvo" enstemmig yalgt til sv. Tron-
følger af Rigsdagen i OiehTO. SaVXIII.
588.

2) (udviklet i eng. (egl. i forb. prince of
Walesj af bet. 1) kongesøn; ogs. i al alm.
om ikke-regerende, mandligt medlem af
en kongefamilie, (shah Jehan) havde
4 Prindser og 3 Prindsesser.jHo/ft.If/i.I.^O.

*Da var han en Prinds, da jeg sidste Gang
ham saae; | Nu er han en Konge. Eeib.
Boet.VII.376. *Britten flyver over Hav,

|

Gjester her (o: i Jylland) Prinds Hamlets
GTSiv,HCAnd.X.510.

||
m.præp. af ell. („i den

nyeste Tid.^ilfO.; især (emb.) ved navne
paa arveberettigede prinser) til styrende be-

tegnelse for en stat (jf. Konge sp. 1206 ^).

Prinds Otto af Danmark. Ing.(bogtitel.l835).

Prinds Christian til Danmark. Reskr.^^/n
1858. Prinsen . . af IWyrien.Drachm.DVE.l.
II i sammenligninger (jf. bet. 4 samt prin-
sej. *ingen Verdens Ting ivejen |

for at

føle sig som Prins — , | navnlig naar Ku-
sine Anna | er som Fætteren tilsinds.

Drachm.SB.35. Forældre, der selv er for-

nuftigt klædt, bør . . aldrig pynte deres
Børn ud som smaa Prinser og Prinsesser.
IngebMøll.KH.181. jeg levede som en Prins.

Buchh.FDK.96. sidde som en prins i en
gaaserede, (sj.) sidde som en bisp i en gaase-
rede (se u. Bisp 2). Gadeordb.'^37.

j|
prin-

ser af blodet, se u. Blod 3.2. prinsens
kvarter, (^, nu næppe br.) betegnelse for
det tredje af de 3 ell. 4 vagthold, hvori be-

sætningen paa et orlogsskib tidligere inddeltes.

VS0.V.q228.
3) i visse stater titel for medlemmer

af højadelen; fyrste (4). Meyer? SaUXIX.
557.

4) overf. anv. af bet. 2. 4.1) (ikke i alm.
rigsspr.) betegnelse for den næstbedste i

forsk, konkurrencer. Først skulde der (o:

ved ringridning) stikkes i Ring om, hvem
10 der skulde være Konge og hvem Prins.

Lunde.F.82. Feilb. jf. Kronprins 2. 4.2)

(dagl.) om lille, især spædt, drengebarn.
Feilb. Ohlsson.S.25. jf. bet. 4.8: Saadan en
Brostensprins (o: et bybarn) har kanske
godt af at komme ud paa Agreme et Stød.
CFMorlens.EF.198. \\ ogs. i kælende tiltale

til voksen, (bruden til brudgommen:) Det
første Maaltid i vort eget Hjem, lille Ej-
narprins! Trted.i)a.55. 4.3) (dagl.) som spøg.

20 ell.Jiedsæt. (mandlig) personbetegnelse;
næsten kun i ssgr. som Fedte-, Flæbe-, Gnav-,
Grine- (Børup.LN.27), Kludder-, Klyn-
ke-, Kræsen-, Lyve-, Nysgerrig-, Sveske-,
Tælleprins. 4.4) om dyr. J alm. brugt som
hundenavn. JacPaludan.TJK.348.

j| fibest.f.,

om perlemorssommerfuglen Argynnis euphro-
syne, EPont. Atlas. 1.685. vAph.Nath.VII.
458.
Prins-, i ssgr. ['prenWs-] som regel af

30 Prins 2 ; kun i enkelte "(efter udenl. mønster
dannede) ssgr. (se ndf); jf. Prinse-.

prinse« v. ['prensa] -ede. {jf. eng. f
prince oneself, prince it i lign. bet; afl.

af Prins (2); i bet. 1 maaske omdannet
ell. paavirket af prynse , prønse , se prun-
se) 1) (1. br. i rigsspr.) intr. ell. refl.:

gaa og se flot ell. stolt, vigtig ud; bryste
sig; vigte sig. der kom en ny Mejerist
til Byen. Han gik der og prinsede og

40 glinsede af Sødmælk og Smøreolje. Gravl.

N.86. „Jeg er . . forlovet." . . „Er det noget
at prinse sig for. Det har jeg været fire

Gange.« CBude.Kravet.(1931).165. 2) (vulg.)

i forb. prinse den, leve ell. optræde som
en prins ell. (især) gaa og drive, dan-
dere den. hvordan gaar det Dig? Du
prinser den ordierAig.JensPedersenJdotivet
ubekendt. (1895). 93. Dagen lang bestilte

Duedrengen ikke det fjerneste. Han gik
50 bare og prinsede den og lod Døve-Sine
hænge i. Kronstrøm. Den mørke By. (1911).
131. DSt.1918.57.1920.85.
Prinse-, i ssgr. ['prensa-] af Prins 2;

i mere tilfældige og let forstaaelige ssgr. som
Prinse-barn, -lærer, -opdrager, -par, -titel

olgn.; jf. Prins-.

prinselig, adj. [^prensQli] {ænyd.piinås-
lig, printzlig, ty. prinzlich, jf.eng. princely;
til Prins 2;jf. kronprinselig; nu oftest spøg.)

60 som hører til, angaar ell. passer sig

for en prins; som har rang af prins, mit
(o: prins Paris's) Printzelig Hierte. ^o^6.
Ull.2. *vaagn (prins Jonathan!) af prinse-
lige Brømmel NordBrun.Jon.70. *Klaged
jeg selv, da smiled han stille, |

viste mig
rundt om, hvor Verden tog haardt:

|
prin-

82*
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seligt blev da det Liv, som var vortDrachm.
FÆ.202. Rørd.OK.69. Hi8tMKbh.2R.V.338.
Prinse-metal, et. se Prinsmetal.
Prinsesse, en. [pren'sæsa] (f Princes.

LTid.1724.315.1729.67.'' f (efter ty. prinzess-

inj Prinsessin(de) (Printzessin(ne)^. Print-
zessinnen af Arenberg. CPRothe.MQ.IL
496. jf. Kalk.III.511). fit. -r. (ænyd. prin-
cesse, printzesse, princisse; fra fr. prin-

cesse, fem.-dannelse til prince (se Prinsj;

jf. ital. principessa, mlat. principissa) 1) (til

Prins l) fyrstinde; dels om regerende fyrst-

inde, dels (og nu kun) om kvinde, der er

gift med en prins (1), en fyrstes hustru, dend
Danske Princesz Margrete. LTid.1724.315.
Hånd bemøyer sig særdeeles at viise, at

denne Princesz (o: Marie Stuart) ey har
haft skyld i Mylord Darleys Bød.smst.
1725.687. 2) (til Prins 2) kongedatter; ogs.

i al olm. om kvindeligt medlem af en
kongefamilie (der ikke er dronning). Holb.
Hh.I.90(se u. Prins 2). *Da var hun en
Prindsesse, da sidst jeg hende saael

|
Nu

er hun en Bronning. Heib.Poet.VII.376.
Prindsessen paa Ærten. HCAnd.V.27. de
kongelige Prindser og Prindsesser. Lov^/e
1849. Prinsessen og det halve Kongerige.
Drachm.(bogtitel.l878) (jf. Feilb.). || m.præp.
af ell. (nu ikke m. h. t. da. forhold) til sty-

rende betegnelse for en stat: Dronning Maiid
. . født Prinsesse af Storbritannien og Ir-

lnnå.Statskalender.l935.Afd.2. Prinsesse He-
lena . . født Prinsesse til Slesvig- Holsten-
Sønderborg-Gliicksborg. smst.

\\ (jf. bet. 4=)

i sammenligninger. Min salig Bestemoor
Anneke havde Mine af en Princesse.-HoZ6.
Vg8.1.3. I er en Ødeland, I komnaer her
ansettendes som en Frincesse.KomGrønneg.
11.200. hun er saa fin som en prinsesse

\

UnivBl.I.383(sjæll.).\\ prinsesser af blo-
det, se Blod 3.2. prinsessens kvarter,
(^j nu næppe br.) betegnelse for det fjerde

af de fire vagthold, hvori besætningen paa
et orlogsskib tidligere inddeltes. VS0.V.Q228.
3) i visse stater titel for kvindelige med-
lemmer af højadelen; fyrstinde. 4) overf.

anv. af bet. 2. ^.i) (jf. Prins 4.1 ; ikke i

alm. rigsspr.) den pige, som „prinsen" kaa-
rer til sin dame i dansen. Lunde.F.95. 4.2)

^y. Prins 4.2; dagl.) om lille, især spædt,
pigebarn. 4.3) (jf. Prins 4.3; dagl.) som
spøg. ell. nedsæt, betegnelse for (ung)
kvinde. Kom Grønneg. V. 203. Oplysnin-
gerne er kommet tilPolitiet fra Nyhavn
og drejer sig om en af Gadens Prinsesser
(o: en gadepige). PoU^lbl922.4.sp.4. især i

ssgr., dels i betegnelser for rige ell. for-
vænte fevm(ier,j7. Dollarprinsesse 8am^: hun
(havde) anset hende for at være en for-
kælet Københavnerprinsesse og top-
maalt Egoist. GyrLemche.S.IV.79. hun be-
gyndte . . som kold Jomfru i en Snask
og endte som Petroleumsprinsesse i

Dakota. DagNyh.'^'^Ul924.9.sp.l. dels i ned-
sæt, (og mere tilfældige) betegnelser for unge
kvinder som FjanteprinsesseCÆJfi^awcfee.

ButhErlandsen.(1899).21) olgn. AA)(jf Prins
é.i) fen art perlemorssommer fugl. vAph.
Nath.VII.458. 4.5) nattens prinsesse,
Sf kaktussen Cereus nycticalus (sml. nat-
tens dronning u. Dronning 2.2). Cit.1918.

(OrdbS.). Nord. Kaktus Tidsskr.in.1924.13.
Prinsesse-, i ssgr. af Prinsesse 2; for-
uden de ndf. medtagne ssgr. kan nævnes be-

tegnelser for optræden, egenskaber olgn., der
{q sammenlignes med en prinsesses, fx. Prin-
sesse-holdning, -mine, -nykker, 6c-

tegnelser for frugt-, plantesorter ell. -varieteter

som Prinsesse-asters, -byg, -bønne,
-pære, -æble, betegnelser for desserter

ell. søde sager som Prinsesse-budding,
-kage, -mandel (tidligere om en slags

søde mandler. vAph.Nath.V.219), -tærte,
og betegnelser for klædningsstykker(s form),
der minder om (tilsvarende paa) prinsesse-

^ kjoler, fx. Prinsesse-fa(?on, -form (af
kjole), -blaat, et. (nu næppe br.) navn
paa en blaa farve. VSO. -kjole, en. (fagl.)
kjole med liv og nederdel skaaret i sammen-
hængende stykker, uden adskillelse ell sømme
ved bæltestedet, og til at knappe ned foran.
PoWi2l901.2.sp.4.PolitiE.Kosterbl.^Vél922.
l.sp.l. -styr, en. (ænyd. prinsesse(n)-
styr, prinsessin(de)styr; efter ty. prinzess-
insteuer; foræld.) skat, hvis udbytte an-

30 vendtes til medgift for en prinsesse. Prahl.
ST.IL60. Baden.JurO.
Prins-g:enial, en. prins, der er gift

med en regerende dronning. S&B. Dron-
ning Victoria og hendes kedelige Prinsge-
mal. Cavling.L.412. -metal, et. (f Prinse-.

Moth.P152). (ty. prinzmetall, eng. prince's
metal; legeringen opfundet af prins Éuprecht
af Pfalz (f 1682); fagl) legering af kob-

ber (ell. messing) og zink. *Det er at holde
40 Sminke fal, | For rynket Hud at glatte,

|

Poleret Messing, Prinds-Metal, |
Mod Ro-

senobler skditte. Reenb. II. 31. *Guld og
Printz-Metall . . Glas og Diamanter, |

. .

Regne -Penge og Ducater . . er (ej) et.

Wadsk.lOO. Hinnerup. Juv.86. VareL.^72.
-regent, en. {eng. prince regent) prins,

der regerer et land i st. f. kongen (fordi denne
er ude af stand dertil p. gr. af mindreaarig-
hed, sygdom, fraværelse olgn.). Hrz.VIII.

50 192. Wied.S.2.

Printze, Printzessin(ne), en. se

Prins, Prinsesse.
Prior, en. ['prKOcor] tidligere ogs. udtalt

[pri'o-V] (SBloch.hprogl.280. JNHøst). (f
Prler. Moth.P150. f (efter fr. prieur^ Pri-

ør. Holb.Ep.IV.410). fit. -er [pri"o'r8r, pri-

'o(r)j] {glda. prior, pri(e)r, oldn. priorr;

fra mlat. prior, af lat. prior, den første (af
to), den bedste; jf. Prioritet; i bet. 2 fra ital.

60 priore) 1) mandligt overhoved for et

ordenssamfund, spec. et kloster; ogs. (i

større klostre) om den øverste efter abbeden.

At lade det gaae som det kan, giøre sin

Pligt saa nogenledes, at tale altid vel om
Prioren, er en gammel Munke -Regel.
JSneed.IX.135. Dominicanerklosterets Pri-
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or. PalM,(1909).III.292. KathOrdh.Så. jf.
KlostGTipTiorerne.Blich.(1920).VII.193.

II
tidligere ogs. undertiden om forstander for

stiftelse, fattighospital olgn. (Vartov) har
sin Prior eller Forstander. EPont.Atlas.II.
111. 2) (hist.) m. h. t. ital. forhold: valgt

overhoved for et lav ell. valgt medlem
af bystyret, magistraten. Brandes.MB.
22. NMøll.VLitt.IL245. Prior-inde,
en. {glda. prierinde) forstanderinde for et lO

nonne- ell. jomfrukloster; kvindelig prior (1).

Borrebye.TF.602. Jørg.HK.26. Fra først

af var (Gisselfeld jomfrukloster) bestemt
for 1 Abbedisse (nu kaldet Priorinde) og
16 adelige Konventualinder. Trap.*III.156.
Priorisse, en. [prio'risa] (f Prierisse.

Moth.P152). flt. -r. {glda. priorisse, priris

(pribis); fra mlat. miorissa, afl. af prior;

foræld.) d. s. Moth.Pl53. Han kommer til

Klosteret og modtages der af Priorissen. 20

SvGrundtv.(DgF.II1.66). Trap.*IL219.
prioritere, v. [priori 'te-ra] -ede ell.

(nu næppe br.) -te. vbs! -ing. {afl. af Prio-
ritet) 1) (nu næppe br.) give førsteret,
forret; især i part. prioriteret brugt
som adj. prioritered pant. o: første pant.
Moth.P153. *Bør ej et ægte Barn i Arv

|

Prioriteret være? Falst. 101. Der spørges
da, hvem der bør være prioriteret til at

nyde Betalning af disse Eifecter. Stampe. 30

11.96. 2) m. h. t. ejendom: optage pr i or i-

t et si a an i. Prioriteringen i de store Byg-
ninger (er) steget til 750,000 Pund Ster-
ling. Cavling.L.136. Ejeren . . lader Ejen-
dommen prioritere eller omprioritere.Jwr
Formularbog.^3?9. prioritere op over skor-
stenen olgn., se Skorsten. Prioritet,
en. [prioriite-'d] (f Prioritæt. LTid.1742.
72). flt". -er. (ænyd. d.s. (DGrammat.III.24),
ty. prioritåt, fr. priorité; af mlat. prioritas, 40

til lat. prior (se Prior^; jf. prioritere) 1)

CP det at være først m. h. t. tid ell. orden;
især (jf.bet.2): første ret; forret; for-
trinsret. Jeg holder vel af Mademoi-
selle Lisbed, men min Metaphysica, min
Logica har Prioritet. Holb.Er.III.l. jeg
har tit sagt: Monsr. smæk til i tiide. I

veed ikke af, førend en har prioritet paa
hende. 8a.GW.(1724).2sc. (Shakespeare og

Rafael) optog i sig det bedste af alt, hvad 50

de stødte paa, uden smaalig Hensyntagen
til Andres Prioritet. TBierfreund.Shakes-
peare.(1898). 134. jf. bet. 2: Apoplexie . .

har første Prioritæt i korthalsede, tykho-
vede . . meget feede Legemer. Tode.VI.36.

2) første ret (forret) til at faa en for-
dring betalt (forud for andre kreditorer)

;

fortrinsret; spec. om panteret i en ejen-
dom, egl. om imnteret, der gav førsteret til fyl-

destgørelse i forhold til senere panthavere ell. 60

almindelige kreditorer, i forb. første, anden,
tredje prioritet om hver af de forsk, rettighe-

der af denne art i deres indbyrdes rækkefølge

;

ogs.: laan (i ejendom) mod panteret, give
en prioritet 1 en gkrd.Moth.P153. først

tilspørger jeg eder Jomfru Leonoral om

I vil gifte eder med denne gamle Mands
Vexler, Obligationer, rede Penge, Priori-
teter , Posterioriteter etc. Holb. Pern. I. 7.

saadan Prioritet, som forlanges, nemlig
at (avispengene) skulde nyde Preference
næst efter Deres Kongl. Majestæts Post-
Intrader (o: i dødsboer). Stampe.1.167. (jeg)
meddeler . . herved min Creditor første
Prioritet og Panteret i den mig tilhøren-
de Parcel. IIylling.HJ.140. de i Ejendom-
men indestaaende Prioriteter. JurFormu-
larbog.^187. de 75,000 Kroner, han havde
haft indestaaende paa anden Prioritet i

deres 'E]endoTQ.Wied.Fæd.96. oprykkende
prioritet, se oprykke 5.2. optage en prio-
ritet (i ell. paa noget), se optage 4.2. Prio-
ritets-, t ssgr. især (jur.) til Prioritet 2,

fx. (foruden de ndf. medtagne) Prioritets-
forhold, -gæld, -hæftelse, -laan, -laaner,
-overdragelse, -rente || CO til Prioritet 1,

fx.: at hendes varme Læber have søgt
hans, at han har fornummet Ord, som
mit Øre gjorde Prioritetsfordring paa.
Goldschm. VI. 420. der . . knytter sig et
Prioritetsspørgsmaal til Bartholins
Virksomhed i . . Anatomien. Gosch.B.5.
-ali.tie, en. aktie, der har visse forrettig-

heder (som forlods udbytte) fremfor alm. ak-
tier; præferenceaktie. Hage.*732. -liaver,
en. person, der har prioritet i en ejendom.
PAHeib.US.247. Hage.^140. -lierre, en.
(nu næppe br.) d. s. VSO. MO. -Icrav, et.

Prioritetskrav, der omfatter Underpant i

fast Ejendom. Handel8Tekn.477. -obiig^a-
tion, en. pantebrev; panteobligation; spec.

om obligation, udstedt for et af et aktiesel-

skab optaget laan, der giver panteret i sel-

skabets ejendele. JurFormularbog.*2 7. SaU
XIX.56d. -ret, en. Leth.dSOO). VSO.

||

m til Prioritet 1: den Paternitet, som
han selv paastod at have (0: til ideen), el-

ler den Prioritetsret, som Svenskerne med
et mere nøgternt Udtryk tilstod ham deri.

JacAnd.Er.II.123. -rettigiied, en. Stam-
pe.I.165. -virlining:, en. „den Rets-
virkning, at en Erhverver opnaar Rang
forud for andre lovligt stiftede Rettighe-
der, der kolliderer med ham vedrørende
det samme Gode.*" JurO.(1934).117.
prippen, adj. ['preb(a)n] (\ prip. Moth.

P153. jf. (?) Eelt. Poet.221. f prippende.
Moth.P152). (ænyd. prippend, jf. Moth.P
153: „Prippe . . Er at fare hastig op i

vrede", sv. dial. prippsk, som let bliver for-
nærmet, sippet, jy. primsk (MDL. Feilb.)^

sv. dial. primp i lign. bet.; af uvis oprindelse;

sml. prikken, vrippen samt u. pride; nu 1. br.

i rigsspr.) som let bliver fornærmet, stødt,

bragt i daarligt humør; prikken; vranten;
ogs.: nøjeregnende; smaalig. Moth.P153. I,

Gud bevare os. I er farlig prippen. Hvad
Fortreed har I vel iaaei. Kom Grønneg.II.
164. Titel af Frøken troer jeg ikke den
pripneste Overhofmarschal . . kunde giøre
mig stridig. Rahb.Tilsk.l797.514. ingen Na-
tion er mindre prippen (0: end neapolita-
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neme), naar det gjælder om at see sine

Svagheder blottede. Hrz. ( Ugentlige Blade.

1859.722). Dagbl.^y41870.2.sp.l. || hertil (nu

næppe br.): Prip-hoved (o: vranten person.

Biehl.Cerv.LF.1.215), -sindet (d. s. s. prip-

pen. (Kalk. III. 512). Mossin. Term. 344),
-vorn (d. s. Moth.P153.).
prire, v. se pride.

I. Pris, en. [pri's] flt. -er ["prrsar] ell.

(nu ikke i rigsspr.f -e (Holb.Ep.1.341. Kei-

ser.III.458, OeconT.III.36. jf.Feilh.).{gUa.

priis (i bet. 1), oldn. priss, berømmelse, pragt,

eng. price, prize; gennem mnt. pris (jf. hty.

preisj fra oldfr. pris (fr. prix^, af lat pre-

tium, pris, belønning; jf. pretiøs og III. prise)

1) (højtid.) lovprisning; berømmelse
(1); ros; lov (III.l); ogs.: ry; ære; berøm-
melse (2); herlighed (1). (ofte i forb.m.
Lov, se u. III. Lov 1.2 ; om forb. m. Last se

dem, der saa gjerne kom åer. LuisBram-
sen.0.66. hvem bærer prisen, moder eller

datter?
i jf: *Hos mig bar altid Qvin-

den
I

Den allerførste Frns.Winth.HF.76.
3) udsat belønning, præmie. 3.1) æres-

belønning, præmie til vinderen af en kon-
kurrence (egl.: kampleg, turnering, nu især:

konkurrence om videnskabelige ell. kunstne-
riske opgaver); ofte i forb. udsætte ff op

-

10 sætte. Slange.ChrIV.100) en pris, vinde
prisen. Den 1ste, som kommer til Land,
hånd vinder baade prisen og et der til

oprettet Guld-Bmede. Pflug.DF.62 9. Hvis
de (o: nogle recepter) have den Kraft som
han foregiver, da vil han erholde Friisen
(o: faa min datter) og blive min Sviger-
søn. JToZ6.jB^&.II.^. at efterabe Frantzoser
og fundere Friser, til vores Sprogs Op-
komst. Gram. Breve. 172. Ærespokaler og

u. I. Last 1^. *0 Gudinde . . hielp mig at 20 andre Friser (0: ved en turnering). CBemh.
jeg maa indlegge liden Friis,

|
Om dette

Klagemaal at siunge Skialdre -viis. Solb.

Faars.246. *ieg meen dette mig til priis
|

Kand staae paa min Lig-Kiste. sa.llJ.V.12.

•Alfader satte | Blandt Biergets Skatte I

Dig hen, saa viis; | Men Rosens Bæger,
|

Hvor Løvet leger, | Kun naaer din Friis

(o : lovpriser du, stræber du op til).Oehl.XXX.

18. Da troede de paa hans Ord, de sang

III.356. Der var udsat en Friis, ja der
var udsat to, den lille og den store, for

den største Hurtighed (0: ved et kapløb).

HCAnd.VI.399. Hans Afhandling blev til-

kiendt den første Friis. MO. Hans Racer,
en „Fiat^-Maskine havde taget Fris i tred-

je Løb. ORung. VS. 197. jf. u. bet. 2 samt
ndf. l.39ff.: *Jert Spær kan knuse Jern,
som var det Bøgeriis,

|
Visselig I fortje-

hans Friis (Chr.VI: sang hans lof; i951; soner at bære Kampens Pi\\s.Hauch.SD
kvad en Sang til hans Viis). Ps.106.12.

*Hjertets Strænge . . klinge blødt og ømt
og klinge længe |

højtidsfuldt til gamle
Danmarks VnsWEsm.FD. (et) ukonven-
tionelt Krigsdigt . . Ingen Fris af Riget
eller Kongen. DSt.1933.58. || i ønskende

udtr., udraab olgn. som: pris ske ell. være
ham, (sj.:) pris for ham, (alm.:) han
være priset, lovet. *Dig, milde Jesu lille,

|

11.229.
II

billedl, især (jf. bet. 2) i udtr. for
at være den ypperste ell. foretrukne. Grev-
inden (kom) ind . . med en stor Mængde
Damer efter sig, der alle tindrede som
Stierner . . jeg veed ikke, hvilken der
vandt Frisen. Prahl.AH.I.141. (de) give
den Forf. Frisen, der kan tilveiebringe
det . . mest spændende eller pikante Stof.

PLMøll.KS.Il.269. i forb. hære ell. tage
Som mig til Salighed |

I Mørket fødes 40 prisen hjem: Men Ko-vommed (hest)

vilde,
I
Skee Fris i EyighedlVægtervers.

Kl.2. *Friis være dig
|
Evindelig | Vor

Gud og Lammet sagt. Brors. 305. *Friis

for den høie Fader (o: Zeus). PalM.II.143.
smst.I.139. Friis være Ørstedl Cit.1875.

(OrdbS.). \\ om genstand for lovprisning;

især: lovprist person, børnenes priis ^i87j? :

Fryd; 1931: Stolthed; er deres fædre. Or^Zs.

17.6(Chr.VI). *Du (0: Jesus) er min Skat

bær ey heller Frisen Hiem. Sort. Poet.71.

Hinderne (er den stærkeste kronhjorts) Ejen-
dom, hans retmæssige Harem . . Den Stær-
keste og den Høiestbydende tager Frisen
h\em. Bogan.II.24. 3.2) (penge)præmie for
(hjælp til) opklaring af forbrydelse ell. til

den, der dræber ell. fanger en forbryder, fred-

løs olgn.; især i forb. (ud)sætte en pris.
Kongen hafde . . sat en stor Friis for dend.

min Ferle og min Fris. Qrundtv.SS.lV. 50 som enten dend eene eller dennem begge
'

' ' (o: tigre) kunde ødelægge. Slange.ChrlV.426. *lange Holger (o: Holger danske),

Heltes Fris. PMøll.1.9.

2) stilling, position, værdighed som
den (det) ypperste ell. foretrukne; i

forb. bære (sj. føre. Holb.Paar8.166)jpri-
sen ell. (nu næppe br.) pris (Moth.É503.
Fdlst.Ovid.33. Grundtv.SS.IV.136) (for)

{ænyd. beræ pris, mht. pris tragen; jf.
ogs. u. bet. 3; især højtid.) være den yp-

695. den meget betydelige Friis, som
blev udsat paa (brevtaskens) Opdagelse.
Bagges.Skuda.23. \\ især i forb. sætte en
pris ell. (nu næppe br.) sætte pris (Biehl.

(Skuesp. III3. 30). Kofoed - Hansen. L. 342)
paa ens hoved. Den Rommerske Keiser
satte en Fris af 25000. Kroner paa hans Ro-
Yed.CPRothe.JN.137. se videre u. Hoved 3.2.

perste; have fortrinnet. *I)u (o: ægtestan- 60 4) den værdi (i penge), der fordres
den) frem for anden Stand bør stedse
Frisen bære. Graah.PT.II 140. han bar i

sine Dage Frisen for alle Normænd, baa-
de i . . Styrke og Jyjgtighed.Qrundtv.Snor-
re.III.83. Tante Mathilde bar Frisen for

at kunne finde Rum i sine Stuer til alle

som betaling for varer olgn. 4.1) i al

alm.; ofte i forb. m.for ell. paa. til angivelse

af varen. Skipperen (skal) vel i Agt tage,

at det tungiste Gods og minst af Friis,

saa vit mueligt er, først kastis.DL.4—3
—10. Hvad er ellers nu Frisen paa Bryl-
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I

lups Vers? Holb.LSk.III.d. det er en skam-
melig Priis, som de tage paa det Adres-
secontor. Heib.Poet.VI.265. paa denne Pris
tjener vi yderst lidt. Ludv. || i forb. mm
hnu g (se billig 2.i;, fa s t ^8e fast sp. 798^^ ff.;,

forhøjet (se torhøje 2.4j, god (Gram.Bre-
ve.248. Schand.TF.1.16), høj (Moth.Pl5S.
Heib.Poet.X.79. Schand.AE.128), lav (S&B.
1.574), moderat (Ludv.), nedsat ("se ned-
sætte 2.1^, overkommelig (se overkom-
melig 2), stor (P8.44.13(Chr.VI afvig.))
gris.

II
billedl. At være ydmyg . . Det var

imlens Pris for at skænke Sjælen Fred.
Pont.LP.VII.135. Man kunde lige saa godt
synde stort som smaat, Prisen blev den
samme: Et Liv i Helvede efter Døden.
AAndreasen. DN. 45. hvert menneske
har sin pris {efter eng. every man has
his price, der tillægges statsmanden R. Wal-
pole; L br.) PEMulU416. Arlaud.488. jf.
NatTid.^hl929.M.9.sp.l. 4.2) m. prægnant
bet.: høj værdi; god pris (4.i); ogs. uegl.: høj

vurdering, værdsættelse. *„Ingen Plyndring,
ingen Piger,

|
Som kan faaes for Staal

og Bly .
." —

I
„Nei, hér er ei Pris paa

Staal:
|
Her forlanges Guld og Smiger."

Eecke.FJ.43. Rovfugleæg var der altid

Pris paa, for de blev sjældnere og sjæld-
nere. ^/et*row.Z>riV^. 77. komme i pris,
blive bedre betalt; ogs. (jf. bet. 1): vurde-
res, værdsættes højere; vinde berømmelse,
ry. Moth.P153. LTid.1736.476. være i

pris, (jf.u.bet.4:.i) blive godt betalt; ogs.

(maaske til dels til bet. 1): vurderes, værd-
sættes højt. I kand spare at fortælle dem

f(o: skrøner), indtil I kommer i en Vaa-
ge-stue, hvor de ere udi Friis. Holb.
UHH.I.5. »lækker Pølse er en Ting,

i

Som er i Pris den hele Jord omkring.
Wes8.203. *Schjønning og gode Hans
Friis,

I
Hvis Navne skal stedse florere,

|

Mens Lærdom og Dyd er i Priis. Blich.

(1920).XIV.153. Flæsket er . . ikke i Pris.

AndNx.MJ.1.83. 4.3) i særlige forb. som
subj. og obj.

\\
prisen falder, stiger,

se IL falde 3.3, stige. || holde pris (med),
(nu næppe br.) fremstille (og sælge) varer
til samme pris (som); kunne konkurrere med.
mange Penge lader Overdaadighed stige,

giøre alting dyrt, og volde, at vi ikke kan
holde Priis med Frankrige. OeconT.III.29.
Argus.l771.Nr.l7.2.

|| sætte ('f lægge. Ty-
chon.AB.C4v. LTid.1754.2) pris paa. 1.

egl. (nu næppe br.): fastsætte en pris for.

Du selger dit folk . . og du setter ikke
stor priis paa dem (1871 : du fik ingen
stor Priis for åem). Ps.44.13(Chr. VI). den
Priis Kiøbmændene vil sætte paa Fisken.
LTid.1754.361. Det er besynderligt, at

man maae handle og sætte Priis paa alle

Slags Jord, uden at vide hvad Grad af

Godhed den ene har til den anden. Kraft.
(KSelskSkr.VI.233). jf.: uagtet Prisen for
Biletterne var saa høyt sat frem for sæd-
vanligt, saa var dog Huset (o: et teater) .

.

fuldt j^resset. Prahl.AH.IV.143. 2. vurdere,

værdsætte, skatte (højt ell. lavt); egl. i forb.

m. nærmere atirib. bestemmelse, især i forb.
sætte stor pris paa, værdsætte (højt); være
meget glad for; synes godt om; ogs. uden at-

trib. bestemmelse sætte pris paa i sa. bet.

Mangen een elsker og sætter større Priis
paa sin Skiøde-Hund end sin Datter. Holb.
Mel.1.5. „tving mig ikke til at kysse saa-
dant Skabilkenhovet." — „Ach er det mue-

10 ligt at jeg skal høre saa ringe Priis blive
sat paa mit skiønne Ansigt?" sa. ZJsz/nZ.

III. 5. lær at skille Dyden fra Dydens
Anseelse, vær icke for reede til at sætte
Priis paa Folck. KomGrønneg.11.275. De
satte ikke Priis paa noget andet end de-
res Frihed alene. Kraft. VF. 69. Jeg vil

sætte stor Priis derpaa, om du udretter
dette Ærinde fornuttigt. Heib.Poet.VIL82.
sætte høi Priis paa Ens Venskab. MO.

20 Min Svigerdatter og jeg satte ikke større
Pris paa hinandens Selskab. Wied. iS. 557.
4.4) i særlige forb. m. foreg. præp. (se ogs.

u. bet. 4.2j. II
i forb. ^sælge osv.) for ell.

til en (vis) pris. Veed hånd intet got
Logement at reeommendere mig for en
billig Friis? Holb. G W.II.4. det (er) be-
kiendt, hvad Omhyggelighed Collegiet an-
vender for at faae Flag og Seilduger .

.

til de interessanteste Priser. PAHeib.II.
30 351. siig mig, om I solgte Ageren til den

Priis (Chr.VI: saa dyre)? ApG.5.8. i forb.
som for enhver (ell. i nægtende sætn.: for
ingen, nu næppe br. (ikke) for al ell. hele
verdens. Heib.Poet.III.430. Kierk.II.192)
pris, hvor dyrt det end er; for alt i verden;
absolut; partout. Hæftig forskrækket havde
han for ingen Priis gaaet videre.Gylb.II.95.
(han vilde) for enhver Priis strax . . bort
fra Byen. PalM.IL.IL804. Jeg vidste, at

40 den unge Mand ikke den Gang var rigt

stillet, og vilde for megen Pris ikke paa-
byrde ham store Udgifter. Schand.0.II.128.

jf.: De (o: afgudsbillederne) ere kjøbte for
enhver Priis (Chr.VI: alle slags værdj, og
dog er der ingen Aand i dem. Bar.6.24.
sml. til partout pris u. partout. || falde,
stige i pris, se H. falde 3.3, stige, i forb.

som holde (se u. H. holde 12.2J, staa, væ-
re i (f ved) en (vis) pris: komet er i

50 ingen prifi. Moth.P153. *En Stude-buged
Hest . .

I
En Mynde . . | Staar begge ved

en Priis. Sort.Poet.71. Guldet . . staaer i

høi Priis. MO. laar bliver Grisene i god
Pris. De kan kanske løbe op i en 12 Rigs-
daler Farret Schand.TF.I.16. Den ganske
almindelige Kontormand var i billig Pris.

Han kunde købes for en Slik, og der blev
aldrig budt mere.LeckFischer.KM.71. kom-
me, være i pris, se u.bet.4:.2. jf.: man

60 maa sidde til Bords med en beget Skip-
per eller Baadsmand, hvilket tit kand skee,
saasom det slags Folk er meget i Priis

paa det Sted. Overs.afHolbLevned.146. sæt-
te i pris, (nu næppe br.) fastsætte pris for;
ogs.: værdsætte, sette Jorde-Godset i høiere
Priis. OeconT.III.5. Hvorledes gaaer det
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til, at just de tomme Hoveder veed best

at sætte sig i Friis? Biehl.(Skuesp.III4.45).

II sælffe under prisen, se under.

II. Pris, en. [pri-'s] flt. (i bet. 1) -er (Moth.

P152. jf. VSO.J. \ænyd. d. 8., sv. pris; fra

mnt.
Prise
d. . .

Skibe . . hvilke de erobrede og giorde til

152. Jf. vau.j. yænya. a. s., sv. pris; jra

nt. pris, af fr. prise; egl. sa. ord som I.

•ise og III. Pris) fangst; hytte; spec.

8. s. I. Prise 2. \) f i al alm. Moth.Pl53.

tohak, som man tager ad gangen (med
tommel-, pege- og langfinger). 1) m.

ftg. suhst., der angiver stojfets art. kogende
vand, Salt, Kulør og en Pris Paprika kom-
mes i Gryåen. FrM.Kogeb.lOO. De (sæt-

ter) en lille Gryde Vand paa og kommer
en Pris Salt i (til at koge pølser i). Berl
Tid.^Vel929.Sønd.2.sp.3. en Pris Safran.
ERode.JM.12. \\ i forb. en pris tobak.

Priis. Eolb.DH.11.580. det Skib, som han lo (man faar) en priis Tobak for Næsen,
havde taget fra en Engellænder af Lon-
don . . var alt tilforn kiendt ham til i

Ostende, som en god Priis. CPRothe.MQ.
11.56. Sarboe.MarO. billedl: *du, Søerø-

verl du, som troer min Pige
I
En lovlig

Prus for åig.Ew.(1914).III.203. 2) i sær-

lige forb. II
dømme (et skib) ^^ris (LTid.

1726.247) ell til pris (DL.4—7—6. Slange.

ChrIV.190), (nu næppe br.) d. s. s. prisdøm-

E.olh.Bars.1.2. det maa være mig tilladt

.

at byde Deres Excellence en Priis Ho-
h2ik.Eeib.Poet.V11.340. Feilb. j/.; Nu ta-

ler han hen i Taaget . . nu tar han . . en
Priistobak for at fordrive Dunsterne.Eolb.
Abrac.II.6. 2) m. prægnant bet, om dosis

snustobak; ofteiforb.tsLge (sig) en pris
(VSO. Berg8.GF.II.73. FrGrundtv.LK.221).
*Jeg veed ei, hvordan hun fik Daasen o

me 2.
II t gøre pris (af), bemægtige sig; 20 og snuset . . |

Hun fik dog kun den haS:
konfiskere. Moth.P153. *maaskee,

|
Han kun-

de giøre Priis af dette søde Kree. Tychon.

Vers.249.
||

give til pris (for) {ænyd.

give pris (over), mnt. tom prise geven;
efter fr. donner prise; jf. prisgive; især

CO) d. s. s. prisgive, jeg vil . . pakke mine
Sager sammen, reise hen et andet Sted,

og give hende (d: min hustru) til Priis.

Eolb.Bars.V.6. (guvernøren) gav det, som
(af vraget) kunde reddes, Indbyggerne i 30

Rønne til Priis. Thurah.B.232. *Herren . .
|

Gav for Romer-Knægtes Ris
|
Glædelig

sin Ryg til Pris. Grundtv.PS.V.438. Dom-
merembederne og de militaire Grader
givne til Pris for den Høistbydende. Fæd-
rel.l844.sp. 13948. (nogle hævder, at) hvis
man for enhver Pris vil fremme Masser-
nes Lykke, maa (man) give Kulturfrem-
skridtet til Pris. Brandes.B. 202. jf.: her ^, , ^ ^. „ ^,

gav Advokaten mange Anekdoter til Priis 40 -tillæg || om ssgr. m. I. Prise se Prise-, -af-

ve Priis. W^ess.95. *Tobak var manges Trøst
i stort Forliis. I Maa ikke her jeg byde
Dem en Priis. PalM.VL316. *jeg bruger
ej Skraa,

|
jeg bruger kun Pris. Drac^w.

PEK.89. De havde Snus og trakterede
hinanden med Pris. OBung.SS.lll. \\ bil-

ledl, fx. om skrap lugt. Gaarden bød paa
. . en kraftig Pris ud mellem Tremmerne
i Retiradernes Døre. Egeberg.P.31. Feilb.

Pris-, i ssgr. ['pri-s-1 især af I. Pris 4,

fx. (foruden de ndf."medtagne) Pris-afslag,

-aftale, -angivelse, -ansættelse, -beregning,
-bestemmelse, -bevægelse, -dannelse, -dif-

ference, -fastsættelse, -forandring, -fordy-

relse, -forhøjelse, -forskel, -forskydning,
-fortegnelse, -godtgørelse, -kontrol, -leje

(jf. -niveau j, -nedgang, -notering, -opgi-
velse, -opskruning, -regulerende, -regule-
ring, -skala, -stigning, -svingning, -tabel,

illæ
-----

(alm.: til bedste). Eauch.V1.323. refl.: Du
maa give dig selv aldeles til Priis, hvis

du vil, at din Nydelse skal blive hans (o:

læserens). Bagges.L.I. VI. (han) vendte sin

Hu til Udyd, og gav sig til Priis for al

Letfærdighed. Grundtv.Saxo.II.29. ogs. (nu
l.br.) i forb. blive, være til pris: En
Løve . . er en Skræk for de allervildeste

grummeste Dyr, men løber for enm

handling;, en. [L3.i] (nu især univ.) af-
handling, der er en besvarelse af et pris-

spørgsmaal. ResoU^/91829. UnivProgr.1916.
11.104. -belønne, v. [I.S.i] belønne med
en pris; præmiere (spec: paa udstilling).

Eolst.R. 1878 blev Fabrikkens Produkter
prisbelønnede i Berlin. Pol.^lhl935.Sønd.8.

sp.l. -belønning:, en. [I.3.i] pris (I.3.i);

præmie. Selmer.FO.II.558. Svaret paa
uus, som ellers er mindre Dyr til Priis. 50 hans Prisopgave . . indeholdt saa megen

Eolb.MTkr.578. Mette Timelige (o: flaa-

den i 1807)^ |
Som vore Fiender blev til

Piils. Bagges.DV.V.299. Hun er til Priis

for enhver. FSO. || tagetilpris, (nu kun
dial.) tage som bytte (spec: prise); tage til

fange. De Hamburgiske (skibe) bleve tag-
ne til Priis.Borrebye.TF.315. OrdbS.(8Jæll.).

III. Pris, en. [pri's] (nu ikke i rigsspr.

Pnse, Eolb.Ul.IV.2: Skuesp.VII.338. Ch

Anerkjendelse, at det syntes umuligt, at

den kunde føre til Andet end til den sto-

re Prisbelønnings Tilkjendelse. Tops.III.
418. Sal'XVII. 997. -billig:, adj. (ty.

preisbillig; nu især Y) billig (2). Kier):.

XII.223. (hattene) ere rigtig ret vakkre
og de ere priishiWige. Wengel.Plader.(1858 ).

62. JPJacI1.141. Ludv. || hertil Prisbil-

lighed. Kierk.XIV.74. Pont.LP. VIII.140.
Baden.(Rahb.LB. 11.358)). flt. (1. br.) -er 60 -bog:, en. spec. Y om en for repræsentan-

[ipri-sar] (Bagges.DV.X.78. Brandes.XI.33.
Cavling.A.I.85) ell. (dial.) -e (jf. Feilb.). {li-

gesom SV. pris, ty. prise fra fr. prise; egl.

sa. ord som II. Pris (og I. Prise); jf. IV.
prise; især kog. ell. (m. h. t. snustobak) næsten
foræld.) saa meget salt, peber olgn. ell. snus-

ter, handelsrejsende beregnet bog, der inde-

holder et firmas priser for en række varer.

Eage.*540. -dig:t, et ell. (nu næppe br.)

en. [1.3.1] (nu 1. br.) digt, der er beløniiet

med en pris. Balders Død. Et heroisk

Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt
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af Johan Ewald. SkVid.XI.S. TuUins Priis-

digte om Søfarten og om Skabningens
Ypperlighed. Heib.Pros. 111.120. -dom,
en. (i bet. 2 nu oftest Prise-. SaVXIX.562).
1) [1.3.1] (sj.) dom, hvorved der tildeles en
pris. MO. 2) [11.21 (fagl) dom afsagt af
en priseret. Naar det . . tagne Koffardie-
skib er priisdømt, sendes Priisdommen til

vedkommende Erobreres C\i%i.Forordn}^U
1810. §51. VSO. MO. -dommer, en.

[1.3.1] (jf. -dom 1; nu sj.) person, der afgør,
hvem der skal have en udsat pris. MO.
-domme, v. (i bet 2 ogs. prise-. Regl.^*h
1807.§4. SaVXIX.560. jf. Scheller.MarO.).
vbs. (i bet. 2) -else (VSO. Allen. III1.244.
Scheller.MarO.). 1) [I.S.i] (sj.) tilkende en
pris; belønne med en pris. den prisdømte
1^2ition2L\s2ing. Blich.(1920).Y.116. 2) (jf.
dømme (til) pris u. II. Pris 2; fagl.) ved
dom erklære (skib) for god prise; ogs. i vi-

dere anv.: erklære for beslaglagt, konfiskeret

ell. hjemfalden til konfiskation, eendeel Lyb-
ske Skibe . . ere blefne opbragte, og Priis-
dømte. Slange. ChrlV. 358. Harboe. MarO.
At faae Noget sendt til England var der
ikke at tænke paa, da al engelsk Ejendom
var priisdømt af de Franske. MHamm.
Thorvaldsen. ( 1870 ). 31. jf. prisgive: tre

Landsbyer . . blev stormet . . hvert Hus
endevendt og sluttelig prisdømt — Kvin-
derne meå.Drachm.KW.126. jf. I. Pris 3.2:

*Fredløse vare De; prisdømte Begge.^re-
dahl.II.84.

I. Prise, en. ['pri-sa] (f efter (ældre)
eng. pryse, pryze: f>ryse. Robinson.1.34).
flt. -r. (vel gennem ty. prise, mnt. prise fra
fr. prise, af mlat. prisa, presa, prensa, part.

af lat. prehendere (fr. prendre^, tage; egl.

sa. ord som II-III. Pris; j/. Prison) 1) f om
forhold, situation, der (med fordel) kan ud-
nyttes af fjenden til angreb; blottelse, saa-
som man ved en saadan Omission (o: ude-
ladelse af Oxenstiernes nedsættende udtalelse

om dronning Christine) giver meere Prise
til Rigets Uvenner, haver jeff fundet for
gott intet heraf at skiule. HolbMH.III.127.
at tilvejebringe agter ud (o: paa et krigs-

skib) et Maksimum af Defension under et

Minimum af Prise o : det største Antal For-
svarsmidler mulig under det mindst mu-
lige Kuglefang. Cit.ca.l800.(JHSchuliz.Den
da.Marinel814-48.I.(1930).43).

\\ bal (i bil-

lard), som uden stor vanskelighed lader sig

gøre. Meyer.^ 2) (især fagl.) skib (ell. va-
rer), der under søkrig er (lovlig) op-
bragt af en krigsførende magt; ogs. (jf.
II. Pris ; nu især som billedl. anv. af foreg,
bet.): noget beslaglagt, konfiskeret;
bytte. Han maae ikke . . i Hensigt at

gjøre een og anden Prise, der kunde falde
paa denVej, forandre den Cours, han skulde
tølge. SøkrigsA.(1752).§795. En dansk Slup
kom ind som Prise med det engelske Flag
over det åsLUske. HBDhlp.1.257. (fiskere,

som) havde fundet Vraget forladt af sit

Mandskab i Søen, og . . raadsloge om,

hvad de skulde gjøre med deres Prise.
Drachm.KK.121. *En Greve af Guise

|

har aldrig sluppet en Prise.
|
Jeg slipper

dig ikke Lomse. HSeedorf.DD.il 5. lovlig
(FAHeib.US.13. Orundtv.PS.1.202) ell. (nu
især) god (Leth.(1800).50. Qrundtv.Dansk.
III.4. Scheller.MarO.) prise, om skib (va-
rer), hvis opbringeise er godkendt ved dom.

jf.: Den ærlige Røver . . tager Kisten paa
10 Ryggen som en god Prise. Blich.(1920).

VI.156.
II. Prise, en. se IIL Pris.

III. prise, V. ['prrs9] præs. -er ['pri'-

S9r] præt. -fe ell. (nu især højtid.) -ede (Luc.2.
20(1907: jOTiste). Holb.Vg8.lV.3. Hauch.
III.248. Kierk.lX.10) ell. (f) -de (Helt.Poet.

138); part. -t [pri-'sd] ell. (nu især højtid.)

-et (Luc.4.15(19b7: prist;: Tode.ST.II.l.
Kierk.I.138). vbs. (sj.) -else (Sibb.II.58. jf.

20 u. anprise; ell. (vist kun i ssgr., se fx. Lov-
prisning; -ning. {æda. prisæ, prysæ (Harp.
Kr.9.107), oZdn. prisa; fra win<. prisen, af
fr. priser; afi. af I. Pris || i bet. 3.2-8 vel egl.

et andet (til I. Prise hørende) ord m. grund-
bet.: „tage")

1) (især CP, højtid.) udtale sin (stærke)

ros over ell. beundring for; berømme; rose
(stærkt); love (IV.l); lovprise. Lover Her-
ren, alle Hedninger I priser (1931: pris;

30 ham, alle Folkestammer lPs.ii7.i. *Opl al

den Ting, som Gud har giort,
|
Hans Her-

lighed at prise. JBrors.74. *Jeg priser el

det Gamle
|
For at skjæmme det Nye.

Winth.I.157. *Vort Modersmaal er dejligt;

det har saa mild en Klang; |
hvormed

skal jeg ligne og prise det i Sang? Lemb.
D.105. Han priste min Beslutning og sag-
de, at jeg handlede som en ærlig Mand.
Schand.UM.295. han var yndet som Parla-

40 mentstaler og som vittig Selskabsmand og
højt prist som Poet (jf. højprise;. NMøll.
YLitt.III.208. (sj.) refl.: Der er ikke man-
ge Lande, som kan prise (alm.: rose; sig

af at eje saa fremragende og dygtige vi-

denskabelige Forskere som B&nmsLTK.Dag
Nyh.^Viol922.9.sp.l. prise guds eW. Jesu
navn, se Navn 4.i. han priser sin mad-
moder, se Madmoder. || m. tings-subj. hen-
des Gjerninger skulle prise hende (1931:

50 synger hendes Lov; i Portene. Ords.31.31.

værket osv. priser mesteren, se Mester 3.

2) (7/*. IV. love 2) (rose, berømme og)
være glad ell. taknemmelig for, værd-
sætte, paaskønne. 2.1) (nu l.br.) i al alm.

Jeg priser din Konst Henrichl det varen
artig Invention nok at skille mig ved min
Daler. Holb. Mase. 1. 10. Jeg priser hans
Accuratesse, at møde til bestævnte Tid
og Time. sa.Usynl.III.4. *som salig Don

60 Quixot,
I
Priste (de) Kroen for et Slot.

TBruun.Ss.l2. Jeg priser Videnskabens
Klarhed saa fuldt, som Nogen kan prise

den. Mynst.Betr. 1. 8. 2.2) i særlige forb. ||

prise sin kunst, (nu næppe br.) bruge

list. Holb.Kh.764. prise sin kunst for
(noget), (nu 1. br.) (kunne) takke sin kunst,

XVI. Rentrykt V12 1935 88
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snuhed for; være mester for. Imidlertid, det

priste han sin Kunst for, Skibene sank.

Grundtv.Saxo.1.282. Det priser jeg min
Konst for, det maa jeg forstaae. Levin.

\\

prise sit held ell. (især) sin lykke,
prise sig heldig, lykkelig (se ndf.). jeg pri-

ser min Lykke for, at jeg ogsaa kunde
drage Fordel af denne Udstilling. JLange.
L301. „nej Du, jeg har det egentlig utro-

ligt godt." — „Ja, pris Din Lykke, Du lo

fandt migl'' EBrand.Bes.8. || m. obj.-præd.

i forb. som prise en lykkelig ell. (nu
næppe br.) lyksalig, salig. *de, som
efterleve, |

Bør priise det udødeligt,
|
Hvad

store Mænd hedreve.Reenb.L409. Aller-

skiønneste Madam 1 jeg priser hende lyk-
salig i det hun har faaet saadan raisona-
bel Mand. Holb.Jul.13sc. Lea (sagde): Held
mig I thi Døttre prise mig lykkelig (Chr.
VI: salig; 1931: vil prise mit Reld). IMos. 20

30.13. Pris Ingen lykkelig, før han er i

sin GTSLvlArlaud.54(udtalelse tillagt Solon
over for Krøsus). nu især refl. i forb. prise
sig heldig ell. lykkelig, være taknemme-
lig for, paaskønne sit held, sin lykke. Mon-
sieur gav hende da vel nogle Compli-
menter, og prisede sig lyckelig, om hånd
. . var i den Stand, at hånd kunde for-

sørge saadan Jomtr\ie.Holb.Vg8.IV.3. Achl
Hvad Priiser jeg mig Lycksaligl Og hvad 30

er jeg dig høyelig forbunden 1 Kom Grøn-
neg.11.10. *Skaal for den (o: mø), hvis
Øine os indtaer, | Skaal den, som med Et
sig heldig pnseT.Sheridan.BagtalelsensSkole.
(over8.1788).84. hele Livet igjennem pri-

sede (han) sig lykkelig i sin Indbildning.
Kierk.lX.lO. jf.: jeg vil prise mig for
det lykkeligste af alle Mennesker.smsf. V.61.

II
(nu næppe br.) i udtr. som (nej,) da maa

jeg prise, saa foretrækker jeg langt; da 4a

maa jeg love (se u. IV. love 2.ij. Nei, da maa
jeg prise mine Heste. MO. („dagl. Tale").

3) (glæde sig over og) nyde ell. udnytte,
benytte sig af. 3.1) m.h.t.tid paa aaret
ell. dagen. „Her paa Gaarden pleie vi at

prise Morgenstunden 1" sagde W., idet T.
vaagnede. „Den, der staaer op med So-
len, har Ret til at lægge sig med den I"

Thiele. Bjergmandsdalen. (181 7). 39. især i

forb. prise sommer {no. dial. prisa su- 50

maren; talespr.) lade, som det er sommer;
spec: gaa sommerlig ell. tyndt klædt (skønt
det ikke er sommer); ogs. undertiden: nyde
.sommeren. Moth.S604. Grundtv.Dansk.I.
161. (vintergækken) stod i hvid Kjortel
med grønne Baand og priste Sommer.
HCAnd.VIII.72. (kafeerne) havde begyndt
at prise Sommer, hængt Markiserne ud.
Schand.VV.160. Pont.MH.59. 3.2) ^ i forb.
som prise vinden ell. (nu især) luven 60

(Harboe.MarO. Scheller.MarO.) (ænyd. "pri-

se vinden (Lyschander.Slectebog.(1622).42.
Kingo.AnhangtilChr.V'sLednings-Tog.(1676).
E4) benytte sig af, udnytte vinden, vindfor-
holdene; især: knibe vinden ell. luven (se u.
III. knibe 2.4j. *De Svenske Orlogger fick

saadanne Brudd
|
Som ikke var mueligt

at bøde . . |
Thi priiste de Vinden og pak-

ket sig fort. Sort.HS.Flr. Prise den luv
Side. Scheller.MarO. jf.: Skipperen priser
vinden, mens den ståer. Moth.P154.

||
{mnt.

prisen i sa. anv.; nu sj.) m. h. t. side af et

farvand: holde sig nærmere til; foretrække.

Man kan . . prisende Nordsiden (o: i lø-

bet) (Den danske Lods.(1866).281: holdende
sig nærmere Nordsiden^ sætte Kurs nord-
efter. Den danske Lods.(1850).239. prise den
danske \di\.smst.l26. 3.3) f i forb. prise
flugten, gribe flugten ; flygte, (han) m aatte
da prise Flugten, tilligemed sit hele Sel-
skab. LTid.1747.260. Slange.ChrIV.312.

4) {ænyd. d. s. (PTidemand. Overs, afLu-
thersHusspostille. 11.(1564). 97)) f (frem)-
vise, aabenbare (tydeligt). *Purpur
allermest

|
Hos dunkle Farver priiser

|

Sin skiønne Glsmds. Reenb.1.222.
IV. prise, V. -ede. (^y. prisen, /r. priser;

afl. af III. Pris; nu kun dtal.) bruge snus-
tobak; snuse. Den Mand priser stærkt.
VSO.{„i Hverdagstalen"). FrGrundiv.LK.
221.
Prise-, i ssgr. (især tidligere Pris-, se

Pris-dom (2), -dømme (2) samt u. Prise-
gods, -kasserer, -mandskab, -mester, -part,

-penge, -ret, -seddel, -skibj. (fagl.) af I.

Prise, -dom, en. se Prisdom. -dom-
stol, en. domstol, der dømmer i prisesager

;

priseret (2). SaUXlX.560. -domme, v.

se prisdømme (2). -gods, et. (nu kun
dial. Pris-, OrdbS.(bornh.)). gods, der er

gjort til prise; ogs.: gods, der kan beslag-

lægges, gøres til bytte. NPWiivelB.128. S&B.
Pris-: Moth.G205. Biehl.DQ.IV.258. *som
Priisgods fattig Qvinde

|
betragtes kun

af Mænd, naar hun er skiøn. IliaFibiger.

Synd ogSorg.(1862).15. -iiavn, en. havn,
hvor priser indbringes og dømmes. Scheller.

MarO. -kasserer, en. (foræld.) kasserer,

der udbetaler prisepenge, sælger de tagne
priser olgn. Pris-: Larsen.
priselig, adj. adv. -t ell. d. s. ell (f) -en

(LTid.l720.Nr.7.4. Reiser.1.237. VSO.).
{ænyd. pris(e)lig, sen. oldn. (adv.) prisuliga,
prægtigt, <!/. preislich, mn#. priselik; ml.
Pris ell. III. prise) 1) (nu kun m. overgang
til bet. 2) som fortjener lovprisning,
berømmelse; ogs.: herlig; prægtig. Her-
ren er stor og saare priselig (1931: høj-

lovetj. Ps.48.2. i de øde dale . . og i alle

priselige steder (1871: paa alle Græsgan-
gene;. ÆJs.r.iP^'C/ir.FJ;. ej var Gildet pri-

seligt, naar rød Væde ej randt paa Dug.
Grundtv.PS.1.474. en Krigsmand . . maa
søge (kampens løn) udenfor Livet, i et

priseligt Eftermæle. HBlom.Kaiechismus f.

denDanskeKrigsmand. (1829). 51. *Atreus's
Søn, den priselig Drot MenelsiOS.Wilst.Il.

IV.v.98. 2) især om forhold: som fortjener

ros ell. paaskønnelse ; rosværdig; prisvær-
dig (2); paaskønnelsesværdig. en Re-
traite (er) ikke alleene tilladelig, men end-
ogsaa priiséiig. Holb.Hh.lI.459. Anger er
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en priselig Følelse. CBernh.VII.216. De
finder nok paa Raad og Udvei her i Kon-

fens Kjøbenhavn. Det er en priselig By,
vad Trøst og Hjælp angasier. Dodt.AT.éS.

Det er en god og priselig Bestemmelse i

Jagtloven at straffe Røveri af Fuglenes
Æg. Bogan.II.91.
Prise-mandskab, et. mandskab, der

sættes om bord paa en prise (og fører den i

havn). Pris-: Larsen, -mester, en. (nu
næppe br. Pris-. Harboe.MarO. MO.). per-

son, der som øverstbefalendepaa en prise fører
denne i havn. Blich.(1920).XXV.109. Schel-

ler.MarO. -obligation, en. (j/. -seddel;
nu næppe br.). IIylling.HJ.252. -part,
en. part i (prisepenge for) en prise. Pris-:
VSO. MO. Hendes . . Mand havde . . solgt
sin Priispart for nogle tusinde Rigsdaler.
Oversk.L.92. -peng^e, pi. (nu næppe br.

Pris-. SøkrigsA.(1752).§951. SøLex.(1808).
Harboe.MarO.). den del af en prises værdi,

som tildeles besætningen paa det opbringende
skib. Tode.S.83. Blich.(1920).XVIII.194.
Scheller.MarO. -ret, en., (nu næppe br. (i

bet.2) Pr'is; Regl}VBl807.§16. Harboe.MarO.

jf. VSO.). 1 ) læi'en om de retsregler, der gæl-
der for opbringeise af priser. SaVXIX.565.
2) d. s. s. -domstol. RegU^lzl810.§27. Schel-

ler.MarO. -seddel, en. (nu næppe br.)

seddel, der er anvisning paa en prisepart.

Pris-: VSO. -skib, et. (nu l.br.) skib,

der er gjort til prise. KayLarsen.Danmarks
Kapervæsen.(1915).18. Pris-: CPRothcJN.
124. Forordn.^Vd810.§49.
Pris-fald, et. (jf. I. Fald 3.8;. S&B.

det Prisfald for Brænde, der er foregaaet
i den sidste Snes Aar.Frem.DN.334. bil-

ledl.: Det politiske Resultat har medført
et vist Prisfald paa Menneskeværdi, ifø-

rup.III.147. -give, v. [-igi-va, ogs. -|gi']

vbs. -else (Goos.Ll36. jf. Prisgivelsesret.
JurO.(1934)117). {efter ty. preisgeben; jf.
*give til pris u. 11. Pris 2; især GJ) give hen
som bytte ell.rov (for); overlade til sin skæbne;
udlevere til folks forgodtbefindende, vilkaar-

lige erhvervelse ell. benyttelse; opgive sin be-

siddelse af, magt over ell. unddrage sin be-

skyttelse; især i forb. m. hensobj. ell. præp.-
led m. til (nu sj. tor). *En . . Moders
Hjerte

|
Prisgiver I til Maal for pinlig

Tvivl. Bredahl.11.53. Emilie (var) nær . .

g'aaet aldeles fra Concepterne ved at see
sin Hemmelighed priisgiven. Chievitz.FQ.
104. Fæstebonden (blev) i sin hele Stil-

ling priisgiven for den største Vilkaarlig-
hed. Allen.I.18. Han vilde ikke have hende
prisgivet til Kammerherre L.Schand.IF.
349. derfor vil jeg (o: gud) priisgive /'C/ir.

VI: overantvordej Staden og dens Fylde.
Am. 6. 8. jeg var redningsløst prisgivet
hans ofte fantastiske Flsrner. AndNx.LK.
46. refl.: Hvor villig man end er, det er
dog ikke Enhver man vil hjælpe, saaledes
vil man ikke priisgive sig. Kierk.XII.7. \\

prisgiven brugt som attrib. adj. (intk.part.
. _ _

prisgivet ell. (sj.) prisgivent^, et stakkels

priisgivent Menneske, hvem Enhver kan
bedrage. 7irier/c./X^.9^. Fjendens Projek-
tiler regnede ned over den prisgivne
By (d: Kbh. i 1807). GyrLemche.S.IV.191.
-g^ods, -kasserer, se Prise-gods, -kas-
serer, -krone, v. [I.3.i] (højtid.) tildele

prisen; prisbelønne, en mathematisk Af-
nandling af ham var bleven priiskronet.
JMøller. Mnemosyne. 1 V. (1833 ). 64. D&H.

10 -kurant, en. (^y.preiskurant; fra /r. prix
courant, egl.: kurant, gældende pris, se H.
kurant 1, ^7. Kurantpris) t) (især X) for-
tegnelse over varer med tilhørende priser;
prisliste; spec: trykt (af varemæglerne ud-
givet) fortegnelse over ae vigtigste varer og
deres priser paa stedet, med faldende og
stigende varer forholdes efter priskuran-
ten, at. 1740. (KCarøe. Medicinalordningens
Hist.(1917).54). Green.UR.291. Hage.H209.

20 2) (jf. Løntarif; især haandv.) forteanelse

over lønsatser inden for et fag (beroende paa
overenskomst ml. arbejdsgivere og arbejdere).

Arbejdsløn. 79. (vognmanden havde) kørt
saavel paa Akkordkørsel som Timekørsel
under Priskuranten. Ugeskr. f Retsv.l933.A.
1131. -lag, et. {efter ty. preislage) T pris,

betragtet m. h. t. størrelse , højde; aet niveau,
hvori prisen (priserne) ligger. JørgenNiels.
DH.5. -let, adj. (jf.ltl. let 7; nu næppe

30 br.) (pris)billig. Pløyen.E.153. -liste, en.

(jf. -kurant 1) fortegnelse over gældende pri-

ser, især varepriser. S&B. Hage.*1209.
Prisma, en, et. se Prisme.
Pris-mandskab, et. se Prisemand-

skab, -materie, en. [I.3.i] (nu næppe
br.) (emne for) prisopgave. Luxd.Dagb.I.
298. PAHeib.US.392.
Prisme, et. ['prisma] flt. -r. (nu 1. br.

Prisma, et (LTid.1741.709. Christians.Fys.
40 363) ell. en (LTid.1724.792. Sylvius.Geom.

56. vAph.(1759)). best. f. -et ell. prismet, flt.

-er (LTid.1739.443) ell. prismer (JNHøst.)
ell. (nu næppe br.; m. gr. form) prismata
(JBaden.FrO.)). {fra gr. prisma, til priein,

gennemsave; især fagl. || formen Prisme
først i Meyer.^) legeme, hvis endeflader
er to parallelle og kongruente mange-
kanter, og hvis sideflader er parallel-
logrammer; spec. om tresidet glaslegeme af

50 denne art til brydning af lyset (fx. i kik-

kerter, lysekroner). Enhver Straale kan ved
et Prisma brækkes. Suhm.II.92. alle Pris-
mets . . skiftende FsLTver. HCAnd.Vn.l83.
Der var baade Hængelamper og Lyse-
kroner, alle i kroagtig Smag med plumpe,
dinglende Frismer. Schand.BS.3. Til stort

Skyts former man (krudtet) til sekssidede
„Frismer'*. Christ.Kemi.122. Prisme-, i

ssgr. (især fagl.) fx. (foruden de ndf. med-
60 tagne) Prisme-brydning (f -brækning. Cit.

1816.(Grundtv.B.I.399)), -formet, -glas.

-cirkel, en. .^ en slags sekstant (med
prisme i sf. f. spejl). 0pfÉ.^I.121.
Pris-medalje, en. [L3.i] medalje til

prisvinder. Kgl.Éefalingy8l797. Hag. "" VIL
33.

83*
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Prisme-drejebænk, en. dreje-

bænk, der i st. f. vanger har en prismefor-

met stang, som bærer dokkerne og forsætteren.

OpfB.^VII.8. -kaktus, en. ^ kaktussen
Leuchtenbergia principis Hook. (m. kanlede
vorter). Nord.Kaktus Tidsskr.III. (1 924).1 0.

-kikkert, en. (mods. Linse-, Spejlkik-
kert^ kikkert med et system af glasprismer,

hvorigennem lyset brydes. Scheller.MarO. JV
Jens.My.III.13. -kors, et. (landmaaling.)

landmaalingsinstrument med to prismer, der
er anbragt sadledes oven paa hinanden, at

de tilsammen angiver en vinkel, der er lig

summen af to rette. SaVXXV.240. -krone,
en. (jf. -lysekrone^ lysekrone med (rækker

af) glasprismer uden om lysgiveren (hvis lys

brydes i prismerne). Wied.Da.267. Broder-
sen.T.8. -krudt, et. ^ krudtkorn af form
somprismer. OpfB.^ VII.124. -lysekrone,
en. d. s. s. -krone. Jørg.Liv.IIl.24. GyrLem-
che.S.III.146.

pris-nedsat, pati. adj. (dannet iii -ned-
sættelsej. prisnedsatte Bøger. DagNyh.^/i
1919.3.sp.6. -nedsættelse, en. Holst.

R. Schand.O.II.276. -niveau, et. se u.

Niveau 3.

Prison, en. [pri'so-'w, pri'scoii] (f Pri-

sone. Moth.P154). fit. -er. {ænyd. pris(s)o(e)n,

presson, pressun, glda. prisun, presun (Heil
Kv.64), oldn. prisund, prisand; gennem mnt.
presun fra oldfr. prisun, prison, preson (jf.

fr., eng. prison^, mlat. presona, af lat. pre-
(he)nsio, vbs. til prehendere, gribe, tage (se

I. Prise^; foræld, (jf. ogs. Feilb.)) fangen-
skab; fængsel; spec. (i folkeligt spr.) m.h.t.
krigsfangenskab i England i beg. af 19. aarh.
Himmerl Kjær. 1918. 106. GyrLemche.S.IIL
34. de blev tagne til fange og førte i

pris&ngen.Kri8t.Anholt.(1891).49.jf. iken-
des Mand var falden i engelsk Fangen-
skab og død i et af de saakaldte Prison-
skibe paa Themsen. Thorsøe.EM.81.
Pris-opgave, en. 1) [I.S.i] (jf. -mate-

Tie) opgave, for hvis tilfredsstillende løsning

ell. besvarelse der udsættes en pris. ResoVh
1826. Den Prisopgave, Universitetet havde
udsat i Æstetik, havde tiltalt ham, og han
havde . . tænkt paa at besvare den. Tops.
1.389. 2) [1.4] {efter ty. preisaufgabe ; T,
1. br.) angivelse, opgivelse af pris. Sommer-
lejlighed (søges). Billet . . med Prisopgave,
modtager Berl. Tid. BerlTid.yHl928.M.23.
sp.l. -part, -penge, -ret, se Prise-part,
-penge, -ret. -seddel, en. 1) seddel ved
ell. paa vare, angivende varens pris; tidligere

ogs. om prisfortegnelse, priskurant (HandelsO.
(1807).47).vAph.(1764). en Tricotage-For-
retning af den Slags, hvor Prissedlerne
fylder mere end Ya.TeTne.IBentzon.GH.65.
2) se Priseseddel, -skib, et. se Priseskib.
-skrift, et. [L3.i] skrift, afhandling, der
er en prisbelønnet besvarelse af en prisop-
gave (1). LTid.1757.18. Forsøg til det
danske Sprogs Historie i Hertugdømmet
Slesvig. Et VTiisskTivtWerl(bogtitel.l819).
Brande8.II.300. -sporgsmaal, et. [I.8.1]

en (egl. i spørgsmaalsform affattet) angivelse

af emnet for en (videnskabelig) prisopgave.
Prahl.ST.II.178. Universitetets Prisspørgs-
maal for Aaret 1917. UnivFrogr. 1916.11.
116. -tager, en. [I.3.i] (jf. -vinder^ per-
son, der har faaet tildelt en pris; ogs. om
person ell. dyr, der i en konkurrence har
vundet præmie; præmietager. Saa kunde
Alverdens Pristagere (o: i skiløb) komme

10 og prøve, om de var bedre end Francis I

Hvor hun var med, bragte hun Sejren
hieml KMieh.K.78. SaVXYII.998. j/. No-
belpristager.

II
hertil (sj.): *Pristager-

dyr, som ofte i Væddeløb Prisen har vun-
det. Gerte.fFriZsf.iaZ.t;.i55;. -tal, etd.8.8.
Indekstal. Hage.H20. det af Det statistiske

Departement for Juli Maaned 1933 oiient-

\iggioTteFrist-d\.Bek.Nr.28PV9l933. m -ud-
deler, en. [I.3.1] (jf. -uddelingj person (in-

20 stitution), der uddeler en pris. (dystløbet)

hvorved han (0: kongen) idag som Brud-
gom og Priisuddeler, kun vilde være Til-

skuer. Ing.KE. 11.230. -uddeling, en,
[I.3.1] (jf. -uddelerj uddeling af priser.

Holst.R. SaVXyiI.997. -udregnings-
vægt, en. T vægt, som samtidig med varens
vægt angiver dens pris. SaUXIX.568. -vin-
der, en. [1.3.1] (jf. -tagerj vinder af en
udsat pris i en konkurrence. Nyerup.(MO.),

30 Et Par Aar derefter modtog Selskabet
igjen en Besvarelse paa et udsat Spørgs-
maal, og Prisvinderen var den samme
hærde.JohsSteenstr.HD.156. den stolte Pris-
vinder (o : et sejlskib).DagNyh.yiil921.8.sp.3,

-værdig, adj. [prKOs'vBr'di] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (LTid.\748.246. Mynst.Betr.II.
84). {ænyd. d. s.; til I. Pris 1) 1) (nu kun
m. overgang til bet. 2) d. s. s. priselig 1. den
priisværdige I)iåo.Holb.Ul.IV.14. Aar 1684.

40 indlagde de Christne . . een priisværdig
Seyr over Tyrkerne. Borrebye.TF.311. saa
pris- og ære-værdig en Monark. iaM.9e&efe.

VT.15. *Zeus! priisværdige, høielWilst.Il.-

II1.V.298. 2) d. s. s. priselig 2. Det er jo
et prisværdigt Foretagende at giøre nye
decouverter udi Philosophien. Holb.Philos.

1.8. en pragtfuld Herregaardspark, der
med prisværdig Liberalitet staar aaben
torFublikum.Pont.GA.150. CP -æskning,

50 en. [I.3.1] ('„Nyt Ord." MO.). (deltagelse i en)
konkurrence om en udsat pris. VidSelskOver-
8igt.1854.222. (byen Athens) poetiske Pris-
æskninger. Cantu.1.499. Dommen (var) fal-

den i en Prisæskning om den bedste Sang
for Danmark. VilhAnd.(DagNyh.^Vi 1935.9,
8p.6).

I. Pritte, en. flt. -r. {til dial. prit, lokke-^

kaldeord til ænder (FrGrundtv.LK.102), nt.

prietje; dial, især i kælende, lokkende til-

60 tale ell. i barnespr.) brugt som betegnelse for
(tam)anden. Skal Du see Fritterne, min
J)reng?MDL. OrdbS.(Loll.-Faister). \\ som
øgenavn til latinskoleelever i Nykøbing F,
det trak en Dag op til et stort Slag mel-
lem Fritterne og Realskolens Drenge. Soj?^
Clauss.L.53.
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II. pritte, V. se pride.

I. Privat, en. [pri'va-'^f] {substantivisk

anv. af II. privat (3) "ell. forkortet af ssgr.

som Privat- bolig, -lejlighed; talespr. (især

spøg. ell.jarg.)) kun i hest. f.: privat-bolig,
-lejlighed. Bankens Dør var lukket. Han
gik til Privaten og ringede paa. ErlKrist.
BT.183. Tiden8Kvinder.Vul930.16.

II. privat, adj. [pri'va'd] adv. d. s. ell.

O m. lat. form privatim [pri'va'tem] (Holb. l'o

MpS.285. Erz.X.158), hvortil superl. pri-
vatissime [priva'tisime, -ma] fse bet. 8
slutn.). (ænyd. å. s. (og privatz^/ fra lat. pri-

vatus, egl. : adskilt fra staten, perf. part. af
privare, berøve; jf. Privet samt I. Privat)

1) som ikke tilhører, hører ind under
ell. angaar det offentlige (stat, kommune,
offentlige institutioner), l.i) i al alm., om
ting ell. forhold, saavel publique som pri-
vsLteBygmngeT.Wiedewelt.T.lS. Under pri- 20

vat Drift er følgende Banestrækninger.
Hage.'^929. Private Veje (Markveje, Skov-
veje, Parcelveje) er . . ikke undergivet
kommunal Administratipn.Lawc?60./ V.767.
det private initiativ, se u. Initiativ.

J|
i sær-

lige jur. forb. privat politisag, før rets-

plejeloven 1916 om sag, der behandledes ved
politiret, men forfulgtes af en privatmand.
Lov 'Vi 1863. §1. JurO.(1934).117. privat
ret, (foræld.) d. s. s. Privatret. Den Dan- 30

ske og Norske private Ret. Nørreg.(bog-
titel.1784-99). Baden.JurO. privat sag,
(jf. u. bet. 3^ sag, som forfølges af privat-
person i civilprocessens former. SaUXIX.
569. privat skifte, skifte, som foretages af
arvingerne selv. LovNr.l55^Viil874.§7. JurO.
(1934).117. privat strsLftesa. g, straffesag,

der er henvist til privat forfølgning. JurO.
(1934).117. 1.2) (jf. bet. 2) om person: som
ikke er i embede, i det offentliges tjeneste, 40

ell. hvis stilling, embede ikke hører under sta-

ten ell. offentlige institutioner; ofte i forb.
privat mand ell. person (jf. Privat-
mand, -person j. (han) blef snart afsat (fra
statholderembedet) j og levede Privat (nu:
som privatmand^. P^M^.DP.iOPO. (Cæsar)
tilbød sig at nedlegge Gevær, hvis Pom-
pejus vilde giøre det samme, og at begge,
som private Personer, skulde underkaste
sig Republiqvens Kiendelse. Holb.Hh.II. so

392. jeg er privat Mand og er ikke i Em-
bede længer.ffosfr.^ome<^ier.'»JIJ.('i87'7;.4^.

(rigsdagskommissioner) ere berettigede til

saavel af offentlige Myndigheder som af
private Borgere at fordre Oplysninger
meddeelte mundtligen eller skriftligen.

Grundl.(1849).§50. saadan en privat Skov-
rider er altfor ringe et Giftermaal. Schack.
436. jf.: et stort Fællessamfund, hvor de
private Kapitalister med deres Aktionær- 60

o^ Spekulantinteresser er afskaffet. 7m-
dingKruse. E.I.14.

2) (jf. bet. 1.2j som staar uden for en vis

(i betragtning kommende) gruppe af per-
soner. 2.1) som ikke hører til fagmæn-
denes, de professionelles ell. de hand-

lendes, næringsdrivendes kreds; især i

substantivisk anv. til private leverer vi (o

:

et firma) ikke. Ludv. Laan paa 2000 Kr.
(ønskes) snarest, helst af Privat (o: ikke-

professionel pengeudlaaner). BerlTid.*/fil935.
M.14.sp.6. Samme lave Priser til Private
og Forhsindlerel sm8t.^*/el935.M.7. 2.2) (nu
næppe br.) som ikke er af fyrstelig ell. ade-
lig (ell. lærd) stand; borgerlig (i.i). Lau-
ritz Bugge (blev) udi Arve-Trette med de
Flemminger . . dømt fra det om tvistede
Gods, fordi hans Moder var af privat
Stand. LTid.l 725.484. Angaaende Kongen
i Sverrigs Maitresse . . saa maa det ey
vides i Sverrig. Sverrig vil og ey vide
deraf at sige . . Hendis Børn maa siden
ansees som Private. Klevenf.RJ. 7.

3) som (kun) tilhører, vedrører ell. er
beregnet paa en enkelt (bestemt) per-
son (enkelte (bestemte) personer); som
ikke vedkommer offentligheden ell.an-
dre mennesker; som hører til, er knyt-
tet til personen selv og hans person-
lige ell. intime forhold; som sker, hører
hjemme i en snæver kreds, paa to-
mandshaand ol^n.; ogs.: som ikke ved-
rører, hører ind under en persons
(officielle) funktioner, bestilling

,

embedsgerning; som hører til, angaar
en person i hans egenskab af almin-
deligt menneske, i hans ikke -offentlige,

ikke-officielle liv, optræden, virksomhed, mi-
ne private Betænkninger over Danskens
Skrivemaade. PSchulz.DS.Fort. Kongen
holdt selv nogle gange en privat Sam-
tale med ham. LTid. 1737. 365. Da hver
Canton for sig er souverain, og følge-
lig har en privat Interesse, der ikke al-

tid er overeensstemmende med det He-
les. FrSneed. 1. 209. Hertugen eier og et
anseeligt privat Bibliothek.sms^.^i. *At
vide, hvordan han (o: en digter) spiser
og drikker,

|
Hvordan han nyser, hvordan

han hikker, | Kort sagt, at kjende ham
ret privat. Heib.Poet.X.231. (pigen) hældte
saa Resten (o: af en drik) i Mester Her-
mans private FokaX.JPJac.1.293. man
havde den behagelige Fornemmelse, at

det morede ham selv (o: en skuespiller)

privat at være med i Komedien. Leop.TT.
195. Han har endogsaa, som det sig hør
og bør, faaet sit privateste Liv genop-
frisket og gennemToået. DagNyh.^^U1924.
2.sp.5. (især spøg.:) Fyrstedet med den
mægtige Askedynge nedenunder, hvor
Kulstumper laa og brændte som smaa
private lidehrande. HeeAnd.MS.96. det er
ikke for min private fornøjelse, at jeg er
soldat I paa privat fod, se Fod 7.2. pri-
vat messe, se I. Messe l.i. privat sag,

(jf. u. bet. 1.1^ sag, der (kun) vedkommer den
enkelte person (og ikke offentligheden). Leth.

(1800). det er min private Sag. S&B. det
(er) dog en privat Sag, om en Mand fyl-

der saa og saa mange kaT.EQad.TT.136.
privat skriftemaal, (kirk.) hemmeligt
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skrifiemaal (se u. hemmelig 2.i;; privat-

skriftemaal EjælpeOMB. SaUXXI.658.
\\

brugt som paaskrift paa breve for at sikre,

at brevet kommer adressaten selv i hænde
(og ikke brydes af hans personale), ell. som
paaskrift paa dør, laage til privatbolig (jf.

1. Privat).
II

i udtr. for i et selskab at drikke,

skaale med en enkelt af deltagerne. Fysikus
drak privat med V2iSiQYGn.Bang.BS}32.
Ansigterne var allerede begyndt at blusse
dygtigt . . der blev drukket private Glas
over ^oiået.KLars.DM.é?. || m. h. t. under-
visning, som gives en enkelt elev (enkelte ele-

ver) alene i st. f. ell. ved siden af undervis-

ningen i skole olgn. jeg (blev) fra min Alders
fjerde Aar af holdt i privat Information.
ÉPont.L.12. Forelæsninger og private Ti-
mer have været mig til liden Nytte, ^r
Sneed.I.xxri. han lever af at undervise
privat (have private elever)

j
privat

præceptor, se Præceptor. || lat. adv. i

superl. .privatissime, ganske privat ; spec.

(univ.) m. h. t. forelæsninger ell. øvelser, der

er beregnet paa en snæver (af professoren
udvalgt) kreds, læse privatissime.SÆ^. For-
staa, kære Peter, at det kun er til dig
— og dig privatissime — at jeg skriver
dette. Bang.Va.216. Prof.N.N. vil . . pri-

vatissime holde Kollokvier for Videre-
komne. iefe<tonsfea^a%.iP54.I.^9.

Privat-, i ssgr. af 11. privat (ofte veks-

lende med tilsvarende attrib. forb.), især i

bet. 3, fx. (foruden de ndf. medtagne) Pri-

vat-andagt, -anliggende, -audiens, -auto-

mobil, -bibliotek, -bil, -bolig, (til) -brug,
-chauffør, -diskontering, -diskonto, -for-

brug, -fordel, -forelæsning, -forestilling,

-forhold, -formue, -fornemmelse, -fornøj-

else, -fortjeneste, -gartner, (drikke) -glas,

-hemmelighed, -hensigt, -hjælp, -hotel,

-hævn, -indtægt, -interesse, -koncert, -kon-
tor, -kreds, -lejlighed, -nytte, -opførelse,
-opvisning, -papir(er), -samling (af male-
rier osv.), -samtale, -selskab, -smag, -telefon,

-telegram, -udgift, -vogn, -værelse, -øko-
nomi(sk); til bet. 1 fx. Privat-bank, -drift,

-ejendom, -funktionær, -gaard, -havn, -ho-
spital, -hus, -institution, -lærd, -palæ, -skov,
-vej. -bane, en. [l.i] bane, der drives af
et privat selskab (mods. Statsbane^. Danne-
brog.Vd897.3.sp.4. DSB.Tjen.1.8. -brev,
et. brev, skrevet og sendt til en bestemt
person og med et for denne alene (og hans
nærmeste) bestemt indhold; ogs.: brev til en
person i hans egenskab afprivatmand. Bran-
des.V.44. EGad.TT.62. -detektiv, en.

[1.2] person, der driver detektivvirksomhed
som privat næringsvej; privatopdager. Pri-
vatdetektiven o^ flere Kriminalnoveller.
Ro8enkraniz.(bogtitel.l905). -diskonter,
en. [2.1] (nu 1. br.) privat pengeudlaaner

;

aagerkarl. Tandr.R.23. -docent, en. [I.2]

person, der (if. den ret, doktorgraden hjem-
ler) virker som docent ved et universitet uden
at være ansat der. Eierk.VII.185. VilhAnd.
T.23. -eje, et. [l.i] en privatmands eje,

besiddelse, tidligt maa . . Privateje af Hjorde
have dannet sig. Brandes.XlI.57. \\ især i

forb. i privateje. Der findes af Michael
Wiehe et Ungdom sportræt, som endnu er
i Privateje. Blaum.Sk.207. EistMKbh.3R.I.
322. -elev, en. person, der faar privat-
undervisning hos (privat)lærer. -folk, pi.

[1-2] privatpersoner. LTid.1733.608. VSO.
S&B. -forsikring;, en. [1] (forsikr.) for-

10 sikringsvirksomhed, der udøves af private
forsikrere (i modsætn. til offentlig forsikring,

med stat ell. kommune som forsikrer). Chr
Thorsen. Forsikringslæren. 1.(1 914). 76. For-
sikrL.UO. -hed, en. (1. br.) det at være
privat; især (til privat S) i ftt., om private
forhold, meddelelser olgn. AEohl.MP.II.22.
Et Par Minutter efter at Folk har sat sig

paa Rad (o: i kupeen), vildfremmede for
hinanden, brister Tilbageholdenheden, og

20 frem . . vælter Privatheder og Dagligdage
fra forskellige Kanter af Landet. Lambek.
Dagligdagen.(1914).12. -hovedbog, en.

T hovedbog, hvortil kun cheferne ell. deres

betroede mænd har adgang. E.age.'^1151.

privatim, adv. se u. II. privat. CP pri-
vatisere, V. [priva(ii'se-'r9] -ede ell. (nu
sj.) -te. vbs. -ing (se u. bet. 2). {ty. privati-

sieren; afl. af II. privat) 1) leve, virke
som privatmand; især: drive privat

:^ (nærhigs) virksomhed; tidligere ogs.: give
sig af med noget som amatør; især i part.

?rivatiserende brugt som adj. FrSneed.
.32. Nu troer jeg ikke, han er nogen af

Delene (0: maler ell. billedhugger), idet-

mindste ikke uden privatiserende. jETC^wd.
IV.171. en stakkels privatiserende T^en-
ker. Eierk.VII.47. han (havde) været an-
sat som Embedsmand i Vestindien, men
fik efter nogle Aars Forløb Afsked, og

40 da han kom her til Kjøbenhavn, privati-

serede hsm. Davids.EE. 361. Mange var
Professorer ved et eller andet Universitet
. . men mange privatiserede ogsaa med
eller uden Midler. VVed.B.96.

(|
især om

læge ell. lærer: have privatpraksis ell. give

privatundervisning, (han døde) som privati-

serende Læge i Randers. CEHolten.0.56.
en afskediget Gymnastiklærer ved Skolen,
privatiserende Danselærer for By og Om-

so egn. Schand.BS.202. Skolen . . maatte ned-
lægges. Meisling . . maatte saa leve pri-

vatiserende de sidste 17 Aar af sit Liv.

VorUngdom.1932/33.354. 2) (1. br.) gøre
privat; lade overgaa til privat-virk-
somhed, -drift, -eje. Rentabilisering
eller Privatisering af Statens Virksom-
heder. iV^a<Tic?.'»Vii5'>94.^/"<.6.sjt?.4. jf.: (guds
ord er) ikke en privatsag. Gud lader sig

ikke privatisere. Derfor kan hans kirke
60 heller ikke lade sig privatisere. GadsMag.

1935.341. privatissime, adv. superl. se II.

privat 3 sZm^w. Privatist, en. [priva'tisrf]

ftt. -er. {sv. d. s.; afl. af II. privat) t) (sj.)

privat-mand, -person. Han var fyldt

70 Aar og ha'de i et Par Aar levet som
Frivsitist. IIEaarsb.M.II.58. 2) elev, der
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(ikke gaar i skole, men) undervises pri-
vat til en eksamen; især: person, der efter

privat forberedelse indstiller sig til studen-

tereksamen ell. alm. forberedelseseksamen; tid-

ligere ogs.: elev, aer deltog i undervisnin-

gen paa en kostskole olgn. uden at have
ophold der (VSO.). De Academiske Bor-
geres Antall er stærkt bleven forøget . .

ved et anseeligt Antall af saa kaldede
Privatister. LTid.l750.42. Cit.l768.(ln me-
moriam PetriEstrup.(1919).16). Anordn.Nr.
543''/iol920.§l.

Primat-kapital, en. [l.i] kapital, der
er paa private hænder; ogs. [3]: kapital, der
tilhører en bestemt person selv; privatformue.
JernbaneT.^^

I

X 1935.2.sp.2. hertil: Privat-
kapitalismen er ikke paa Forhaand no-
gen Ven af den (o: statskontrolien).Vin-
dingKruse.E.1.21. den liberale eller pri-
vatkapitalistiske Samfundsøkonomi.
smst.l3. -kasse, en. Ludvig d. 18de

. .

skænkede Digteren en Aarpenge . . af sin

Vriv2Xk2iSse.Brandes.V.194. -klinik, en.
[l.i] klinik (2), der drives som privatvirk-
somhed. Panum.313. LægeforeningensAar-
bog.l927.I.159. -komedie, en. (jf. II.

privat 2.1) komedie, der opføres af amatører,
dilettanter; (alm.:) dilettantkomedie. VortHj.
IVl.86. i karnevalstiden spillede herrer
og dam er selv privatkomedie.V Ved.Moliére.

(1929).18. -konto, en. Y konto, der debi-

teres ejerens private udgifter. Hage.^1143.
-liv, et. [3] en persons liv i hjemmet, ell.

naar han ikke træder offentlig frem, uden
for tjeneste-, arbejdstiden olgn. *Opspore
selv hans (o : fjendens) lønligste Privatliv.

MC£ruun.Oprørs-Snuuserne.(1795).13. jeg
kan (for et øjeblik) trække mig tilbage fra

Statssager og overgive mig til Privatlivets
uskyldige Glæder.Goldschm.V2.39. Mit Pri-
vatliv har jeg for mig selv. FrFoulsen.MD.
110. o/'/e i /or6. privatlivets fred: Kræn-
kelser af Brevhemmeligheden, Privatlivets
Fred og Husfreden. Goos.1.423. Indholdet
af det Brev, den Afdøde havde efterladt,

antydedes . . uden at angribe Privatlivets
lovbeskyttede Fred. Pont.LP.VIII.6. -læ-
rer, en. [1, 3] lærer, der ikke er ansat ved
(offentlig) skole, men lever af privatunder-
visning; ogs. : lærer, der underviser en elev pri-

vat. Forordn.Vixl809.§l03. VSO. MO. D&H.
i/". Privatlærerinde. SÆ^. -mand, en.

[1-2] (jf. -folk, -person samt Particulier 1^
person, der ikke er i statens, det offentliges

tjeneste, ell. som for tiden ikke fungerer,
er fri for tjeneste, arbejde; tidligere ogs.:

ikke-fyrstelig ell. borgerlig (l.i) (mands)per-
8on. iDer var ikke noget eget Comoedie-
huus i Byen, men alle Skuespil bleve op-
førte i en stor Sahl hos en Privat-Mand.
Prahl.AH.IV.147. han kan komme til at

forestille en dobbelt Person i Staten, en
Privatmand og en Embedsmand. Tode.V.
174. Løve, en rig Privatmand fra Kjøben-
hdi^n. Heib.Poet.V.174. to Døtre af Kong
Dagobert I . . havde ægtet „Privatmænd"

af langt ringere Huse end Huset Caument.
Schand.IF.14 9. Det er Fyraften. Klokken
er pebet sex. Jeg (o: en murersvend) er
Friva.tmBLnd.Bergstrøm.M.68. -messe, en.
(katolsk-kirk.) enemesse; privat messe (se u.

I. Messe \.\). SaUVIl.189. O -mwssi^,
adj. (1. br.) privat (3). ogsaa for de offent-
lige Korporationer (Stat, Kommune m. v.)

er Ejendomsretten af rent privatmæssig
10 Art og har intet kollektivistisk Præg. Sal."*

V1.806. (brevet) var af privatmæssig Natur.
MarySkotte.Lille Inger.(1925).122. -opda-
ger, en. [1.2] d. s. s. -detektiv, -patient,
en. patient, der behandles privat af en un-
der stat, kommune osv. ansat læge. (hun) op-
holdt sig paa Kommunehospitalets 6. Af-
deling som Overlægens . . Privatpatient.
GadsMag.1932.395. -person, en. [1-2] (jf.
-folk, -mandj. Moth.Pl54. det hører ingen

20 Privat-Person til at ville foreskrive andre
Regler om (ortografien). Eøy8g.AG.2*: Be-
skyttelsen (af privatlivets fred) tilkommer
ikke alene Privatpersoner, men ogsaa pri-

vate Foreninger.^Sa^.'-XJ-X.570. -prwcep-
tor, en. (univ., foræld.) professor, der af
en studerende valgtes som en slags raadgiver
oq formynder under studietiden. Holb.Br.80.
Goldschm.III.158. Nystrøm. KO. 179. -re-
staurator, en. (fagl.) restauratør, der

30 leverer middage, selskabsanretninger i hjem-
mene. Krak.1925. 11.1017. -ret, en. [1]

(jur.) de retsregler, der omhandler privat-
personers rettigheder og forpligtelser i deres
indbyrdes forhold (mods. offentlig ret u.

offentlig 3.5;. ConvLex.XlI.74. BibWan.I.
650. II

hertil: privaireiWg ( VindingKruse.E.I.
29) ell. privatretslig (S&B.). -sag, en. sag,

der (kun) vedrører en personlig, privat; sag^

hvori en person selv (uden indblanding af
40 offentligheden, andre personer) maa raade,

bestemme. Moth.P154. VSO. I det borger-
lige Samfund blev Intet dette Forhold (0:
mellem mand og kvinde) angaaende betrag-
tet som Privatsag, overladt de Enkeltes
eget Ansvar. Brandes.VIl.292. Sætningen:
Religion er en privatsag. GadsMag.1935.
339. -sekretær, en. (mandlig ell. kvinde-
lig) person, der er ansat som sekretær for
en enkelt (bestemt) person, efter hans Dik-

50 tat har jeg skrevet Breve for ham. Han
kalder mig sin Privatsekretær. JVaws.JD.
186. Lauesen.S.58. jf.: (han) tilbød mig,
om ieg vilde tage Tienniste som Privat
Secretaire hos . . Vice Admiral lust luel.

Æreboe.68. -skole, en. [1] skole, der ejes

og drives af private (mods. offentlig skole
u. offentlig 3.i;. Moth.P154. VSO. Schand.
0.1.205. -skriftemaal, et. (kirk.) pri-

vat skriftemaal (se u. II. privat 8j. Privat-
60 skriftemaalets Fornyelse.HFuglsang-Dam-

gaard.(bogtitel.l933). -skuespil ler, en.

(jf. II. privat 2.1; /. br ) dilettantskuespiller.

Schand.0.JI.91. -stand, en. [1-2] (nusj.)

det at være privatmand; (nu næppe br.)

borgerlig stand, hånd (o: Jep Bugge) blev
ødelagt i Dronning Margretes Tiid, saa
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hånd derover giftede sig i Privat-Stand.

LTid.1725.483. *Hvad da vi byde ham,
maa være Meget,

|
En Portefeuille, en

Ministerpost | . . Jeg selv
|
Troer, han er

bedst placeret i Privatstand. J^rz.I/.^iO.

billedl: Den Virkning, man kunde vente
sig af „Perspectivkassen" var, at den vilde

more Publicum i et Par tomme Øieblikke,
men at den, efter at have opfyldt denne
sin offentlige Bestemmelse, vilde være
traadt tilbage i en dunkel Privatstand.
Heib.Pro8.IV.289. -teater, et. 1) [1] teater,

der ejes og drives af private. Frøkenen . .

fulgte Privattheatrene med langt større

Interesse end det kongelige Theater. CJtføW.

PF.184. (jeg) gjorde (ca. 1880) ikke helt
mislykkede Forsøg paa at ændre det
dumme Navn Secondteatrene til Privat-
teatrene. AflewrigMes.GA.S-g. 2) fj/". II. pri-

vat 2.1; nu foræld.) teater, hvor der gi-

tres (privat)forestillinger af dilettanter. MC
Bruun.JSR.199. Blich.(1920).XIX.45. Ny-
strøm.S.246. -time, en. (jf. -lærer, -un-
dervisningj (undervisnings)time, der gives

en elev privat. VSO. der . . blev slaaet saa
smaat paa at tage Privattimer for at lære
. . Tysk.Markman.HD.30. -tryk, et. (fagl)
tryk (trykt bog), der ikke er bestemt for offent-

ligheden (heit ell. delvis uden salgseksempla-
rer). BibliotH.^II.514. -nndervisning;,
en. (jf. -lærerj -timej undervisning, der gives

en elev privat (af privatlærer). VSO. Fr
Poulsen. VN.91. -vægter, en. [I.2] (jf.
Portvægter; foræld.) privat ansat natvæg-
ter (for en række ejendomme, et kvarter).

jeg (fik) fat i Privatvægteren og fik ham
til at lukke Porten o^.CMøllPF.67. CA
Clemmensen.Vægter-Bogen.(1926).102f.
Privet, et. [pri>ve-'d) Høysg.AQ.41. ilt.

-er ell. (sj.) -e (Reiser.III.35). {glda. priueth
(Mariagerleg.339) ; gennem mn^.privet, oldfr.

priveit (jf. fr. privéj af mlat. privatum,
neutr. af lat. privatus, se II. privat; jf.
ænyd. Laurs privatum, retirade; foræld.)
retirade; kloset. Holb.Ep.V.132. Blich.

(1920).V.196. 5 smaa Lygter til Belysning
af Priveterne. MR.1834.227. Priveter tøm-
tes dengang (o: i 17. aarh.) tidt med mange
Aars Mellemrum 1 SvendbAmt.1923.67.

||

hertil bl. a. Privet-fejer, -renser (S&B.).
Privileg, et. se Privilegium, privi-

leg^ere, v. [privile'ge-'ra] dl. (i alm. tale-

spr. oftest) [prfvili'ge'ra] (jf. skrivemaaden
priviligere. Pflug.DP.24. Siange.ChrIV.686.
ASØrsted.Haandb.I.lS. Brandes.E.67. Esm.
1.96. ABDrachm.RK.85). -ede ell. (nu 1. br.)

-te (Moth.P154. EPont.Men.II.64. FrSneed.
1.391). vbs. -ing. {ænyd. priuilegere, ty. pri-
vilegieren, fr. privilegier, mlat. privile-

fiare; til Privilegium) give særrettig-
ed, forret, privilegium, (kejseren) har

denne Stad meget ziired og Privilegerit.
Pflug.DP.439. et Gymnasium i Erfurt . .

blev privilegeret af Pave Bonifacio den
9de. Borrebye.TF.631. BerlTid."U1921.Aft.
3.sp.5.

II
især i part. privilegeret brugt

som adj. Privilegerede Personer. DL.5—^.
Foruden Hænse-Stæderne have og Engel-
lænderne været privilegerte at handle paa
Arehsingel. LTid.1725.522. alle privilege-
rede Sager, eller i det mindste disse 3
Slags, nemlig. Ægteskabs, Militaire og
Geistlige Sager. Stampe.1.329. vi toge Her-
berge i et stort privilegeret Giestgiver-
HnvLS. Prahl.AH.1.89. Den til Forsendelse

10 med de Kongelige Brevposter privilege-
rede Berlingske politiske og Avertisse-
ments-Tidende. favis<t<eZ.i855#'.^. i spøg.
anv.: Hyklerie er en privilegeret Lyde,
som . . undgaaer altid Straf og Paatale.
Lodde.(Skuesp.IV.352). privilegeret (o: stor,

førsteklasses) Løgner. S&B. de priviligeret
troende, „de hellige'*. Ipsen.Dr.Edv.Bran-
des og „Politiken^'. (1899).4. privilegeret
fordring ell. krav, (jur.) fordring, hvis

20 fyldestgørelse gaar forud for andre fordrin-
ger, den alm. gæld (spec: i et konkursbo).
Pl.^^lhl834. Jorddrottens Pengekrav i An-
ledning af Skatter, som han har betalt for
Brugeren, er privilegeret. Lassen.S0.210.
JurO.(1934).117. Privilefi^ium, et. [pri-

vi'le'giom] (nu sj. Privilegle. Slange.Chrf
443. Aarb Vejle.1935.57. f Privileg. ChrBo-
rup.PM.223. Baden.JurO. Bagger.II.43. f
^T'wWtgX, Moth.P154). fces«./". privilegiet; flt.

30 privilegier ell. (nu næppe br.) privilegia

(Thurah.B.47. Meyer.^). {æda. priuilegi; fra
Zaf. privilegium , af privus, enkelt, særlig,

og (en afledning af) lex (gen. legis^, lov;

jf. privilegere) (en af kongen ell med lov-

hjemmel givet) forret ell. særret(tighed)
for en person ell. en klasse af personer; ogs.

om retsnorm, som hjemler en saadan; spec.

om bevilling, der aiver tilladelse til at drive

en vis næring (jf. fx. Apotekerprivilegiumj;
40 ofte i forb. faa, have (et) privilegium

(paa). fremmede Grever, eller Friherrer,
(maa ej) nyde Danske Grevelige, eller

Friherlige, Privilegier, med mindre de af

Kongen vorde naturalizerede. DL.3—2—3.
Hvad meener du vel . . om . . den heele
By (bliver) sine Privilegier betagen (jf.
Købstadprivilegium; ? Holb. DR.IV.5. Na-
both havde et Privilegium paa at holde
Kro i Samaria. PAHeib.US.564. VSO. Han-

so sestæderne . . erholdt deres Privilegier
paa Handelen i de nordiske Riger be-
kræftede. Fabricius.D.II.ll. personelt ell.

personligt privilegium, se II. perso-
nel 3, personlig 3.

||
(spøg.) i uegl. anv.

(oftest t forb. have privilegium paa^. Vil
nogen ikke rettes, da maae han enten lade
være at skrive, eller . . fremlegge et gyl-

digt Privilegium, at ingen maae røre hans
Feil. Langebek.SA.21. han har Privilegium

60 paa at lyve.F50. De Forlovede . . havde
benyttet dem af deres Privilegium, og
vare tyede hen i en Vinduesfordybning.
Chievitz. FQ.245. jf: *Tyvs Privilegium
jeg (d: Merkur) har blant Guder ene;

|

Men derved er der nu ei meget at for-

tiene. Tfes8.66.
II

hertil ssgr. som Privilegle-
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ejer (Hotst.R.), -haver (Nystrøm.S.177), -sy-

stem, -tildeling ofl. privilig:ere, v. se

privilegere.
Prior, en. se Prior.

pro 9 præp. [pro] i trykstærk stilling:

[pro-'] {fra lat. pro; jf. IV. for samt II.

per) navnlig i flg. forh. (jf. ogs. m. P 3 samt
Meyer): pro og kontra olgn., se III. kon-
tra 2. pro cent(o), pro mille, se Pro-
cent, Promille, pro formå, se proforma
(Proforma-), pro persona, se Person 5.i.

Proba, en. se I. Prøve.
probat, adj. [pro'ba'ri] (undertiden (nu

kun spøg.) m. lat. form probatus, -tum, se

ndf.). (fra lat. probatus (spec. anv. i forh.

probatum est som formular paa recepter,

etiketter olgn.), perf. part. af probare, se

probere; jf. II. krabat) egl: prøvet (og

fundet tilfredsstillende); virkningsfuld;
kraftig; fortræ ffelig;ogs.(isærom(læge)-
middel, kur, behandling osv.): skrap, kras
olgn. Moth.PlSé. Der kommer intet for
(i bogen), som hånd jo deels har taget af
de største Læger, deels har funden probat
af egen Forfsinng. LTid.1741.573. Cogna-
cen . . havde viist sig probat (o: som mid-
del mod søsyge). FruHeib.B.11.6. VVed.FF.
96. jf.: „det er mig en hel Gaade, hvor-
dan du vil ordne det, saa'n at Lavs gi'r

sig godvillig." Morten smilede fordægtig:
„Det ska' komme te aa gaa helt proba-
tus — paa en skikkelig Maa'e, det for-

staar sig." Lunde.HG. 111. \\ især i forb.

som en probat kur (se II. Kur 1) ell. et

probat middel. Efter adskillige Forsøg
er opfundet et Middel (mod væggelus), som
endelig er befunden probsLt.Adr.^yil763.
sp.5. OBenzon.S.79. jf.: det Middel (o: en
gift) er probatum. Bredahl.IV.113. f sub-

stantivisk: En riig Enke er et fortreffe-

ligt Probatum imod en ufordøielig Lykke.
Skuesp.IV.476.

|| f gøre sin kunst pro-
bat, p7'øve sine evner; lade sin dygtighed
staa sin prøve. Jeg vilde ønske, min Herre,
at hånd selv havde halvfemtsindstyve
Ulycker og Sygdomme paa Halsen, at jeg
kunde giøre min Konst probat paa ham.
Holb.KR.L7. sa.Arab.7se.

Probe, en. se I. Prøve.
Probenreater, en. [ipro-'b(8)n|r(oi'-

cZar] flt. -e. {fra ty. probenreuter (-reiter),

af probe, vareprøve (se I. Prøve^, og reuter
(se Rytter^; jf. Prøve-rytter, -svend; gldgs.,

oftest nedsæt.) betegnelse for en (tysk) handels-
rejsende (agent, repræsentant), de Fleste
(detailhandlere) forsynedes gjennem tydske
„Probenreutere" og levede af . . Vexel-
Tytteri. Lehm.I.216. Han (o: en repræsen-
tant) blev dog ikke nogen almindelig
Probenreuter, men holdt sig . . elegant.
Rønberg.GK.139. Feilb. \\ billedl. ell. i sam-
menligninger. Kierk.XIII.212. filosofiske

Probenreutere som Heiberg. Fyens T.^Va

1921.2.sp.2.

Prober-, i ssgr. [pro'be-V-] (/. br. Probe-
re-, jf. Amberg. Meyer!samt u. Probersten^.

{jf. Prøve- i ssgr. samt tilsvarende ty. ssgr.m.
probier- ; især foræld.) til probere 1 (og ^).

-bly, et. (fint, renset) bly, som anvendes ved
probering af ædle metaller. Hinnerup.Juv.73.
OpfB.^V.217. -bænk, en. apparat, hvori
man anbragte geværløb, naar de skulde pro-
beres. MilTtknO. Funch.MarO.II.106. -di-
gel, en. digel, anvendt ved probering af me-
taller (jf. Prøvedigel j. vAph.(1759). S&B.

10 probere, v. [pro'be-'ra] -ede ell. (nu 1. br.)

-te (HesteL.(1703).A8^. PalM.(1909).II.61.
CMøll.PF.329. MKorch. Godtfolk.I.(1920).
120). vbs. -ing (s. d.). {ænyd. d. s.; fra ty.

probieren, dannet efter lat. probare (sml.

probat, prøve^; jf. approbere) t) prøve,
undersøge en ting (en vare) for at for-
visse sig om dens brugbarhed, kvalitet
osv.; nu især (jf. Froberkunst, Il.prøve 1.3;

foræld.) om forsk, metoder til undersøgelse af
20 malme ell. (ædle) metaller, en halle, hvor

klæde og ulden gods kunde proberes og eff-

tersees. Cit.l705.( KbhDipl.VlI.747). Disse
Løb maa . . altid være riflede og færdige
til Skjeftning førend de proberes til Aji-

tagelse. MR.1822.131. VSO. Hinnerup.Juv.
176. 2) t om resultat af prøvelse ell. un-
dersøgelse: konstatere; godkende; godt-
gøre; bevise. Mand finder der Remi og
Romuli Historie examineret . . samt pro-

30 beret mod de Grækers Meemng.LTid.1720.
Nr.22.3. strax, efter at Factum (o: forse-

elsen) . . efter Fornødenhed er proberet.
MR.1750.69.

II
part. prober(e)t brugt som

adj., om lægemiddel olgn.: prøvet; sikker;

probat. Tag Edicke og Egeskal . . giør
det varmt med hinanden, og lad Hesten
det i Halsen, er 'probevt.HesteL.(1703).A8^-.

3) (talespr., i rigsspr. nu lidt gldgs. ell. spøg.)

prøve virkningen af noget; forsøge,
4p hvilket udfald, hvilke følger en hand-

ling vil faa; gøre forsøg paa at ud-
føre en handling olgn. *Gid ingen døe
af Sult I

I
Man i det mindste maae først

alt mobere.Wess.200. probere, om noget
vil lykkes.FSO. Hostr.G.120. Døren var
laaset, og saa gik jeg og ventede og pro-
berede at komme ind ad en anden Vej.

GyrLemche.SJ.151. Feilb.
\\ jf. u. I. Lykke

l.i: probere min Lykke som Søecadet.
50 JJPaludan.Er.98.

\\
proberepaa, ^^røve

paa; forsøge, disse fordømte Bøger, som
man ogsaa proberer paa at indføre her.MC
Bruun.JSR.89. Naar De . . troer, at jeg
kan paatage mig det, saa vil jeg probere
derpsiSL.Hrz.in.98. CMøll.PF.329.

\\
(nu

1. br.) refl., i forb. som probere sig i no-
get, probere sig frem, forsøge sig i no-

get; prøve sig frem. *fyldt af dette Ung-
domshaab probeerte | Vor Adam Homo

60 sig i Livets Dånds.PalM.(1909).IL6L Dok-
toren har Metode, kurerer ikke saadan
ligetil — proberer sig frem. Gravl.(Dag
Nyh.''''U1922.7.sp.l). 4) (spec. anv. af bet. 1;

jf. Prober-hingst, -tyr; landbr. ell. vet, for-

æld.) prøve, om en hoppe ell. ko er par-
rely sten (ved at føre den sammen med en

XVI. Rentrykt s/ia 1»35 84



1831 Proberer procedere 1332

hingst ell. en tyr, uden at der fuldbyrdes no-

gen parring). Viborg&Neerg.ÉB.Sé. Pro-
berer, en. /It. -e. {til probere (1); jf.
Prøver; foræld.) 1) (jf. Kontrolproberer,
Probermester 1^ person (kemiker), der
(som guardejnens medhjælper) fore-
tog guld- og sølvanalyser. Moth.P15é.
GyrLemche.S.11.76. 2) probersten. Hinne-
rup.Juv.175. Prober-glas, et. (jf. Prøve-
g\a.s) reagensglas. SaUXlX.974. -hing^st,
en. (jf. -tyr samt Prøvehingst; til probere é;
landbr. ell. vet., foræld.) hingst (af ringere

kvalitet), der bruges, naar man vil prøve, om
en hoppe er brunstig. CollO. Sal.VIII.SSG.
-hus, et. I) hus, hvori probering af ge-

værløb fandt ded. MilTeknO.219. 2) be-

skyttende (glas)kuppel olgn. over en prober-
vægt. KiøbmSyst.11.66. Probering, en.

fit. -er. 1) som vbs. til probere (1); spec.

(foræld.) om prøvning af metallers ell. møn-
ters finholdighed. Moth.PlSé. Bage.'^eiS.

2) (^, foræld.) tov, hvormed man fastsur-
rede skraastøtterne til masterne paa et skib,

som kølhales. Earboe.MarO. Funch.MarO.
11.106. t Prober-jærn, et. (jf.-iør)
instrument, hvormed man undersøgte et saars
dybde. vAph.(1759). -kunst, en. kun-
sten at probere metaller. Moth.PlSé. VareL.
(1807).11.55. Meyer, -kyndig;, adj. kyn-
dig i proberkunst. Hage.^498. -mester,
en. 1) (jf. Proberer 1 samt Prøvemester)
guardejn. udi alle Hovedstæderne . . blef
forordnet en Vardie- eller Probeerme-
ster, som . . skulle prøve ald det Guld
og Sølf, som Guldsmidene forarbejdede.
Slange.Chriy.245. VareL.(1807).II.844. 2)
embedsmand ved artilleriet ell. ved en vaa-
benfabrik, der forestod proberingen af haand-
vaaben. ME.1789.296. HistMKbh.2R.III.
217. -naal, en. (jf. Prøve-naal, -stok;
stift, der indeholder en nøje beregnet lege-

ring af guld ell. sølv, og som man stryger
mod proberstenen for at sammenligne stregen
med den streg, der frembringes af et stykke
metal, der skal proberes. Hallager.346. Va-
reL.^788. -OTn, en. (jf. -djgel^ ovn, der
brugtes ved metalprobering. Moth.P154. LTid.
1724.672. VSO. MO. f -rer, et. (jf. -jærn;
sonde. vAph.(1759). -siwde, en. (jf.Frø-
veslæde^ rapert uden hjul, hvori en ka-
non ophængtes, naar den skulde proberes.
MilTeknO.221. Funch.MarO.11.106. -sten,
en. et stykke glatslebet sort kiselskifer, mod
hvilket man stryger legeringer af guld ell.

sølv for ved stregens farve, glans osv. at be-
stemme legeringens finhed; prøvesten. Moth.
P154. (han) undersøgte den forvandlede
Mønt baade paa Probeerstenen og ad den
vaade Vei — jo, det var rent Gulå. Baud.
01.37. YareL.^788. Probere-: EPont.At-
las.III.174.

II
billedl. See vi . . paa, hvil-

ke Stykker, der holde sig paa Reper-
toiret, og hvilke der forgaae, saa have vi
den bedste Probeersteen for den offent-
lige Mening.Heib.Pros.V£11.472. Kritikens
Probersten lader (Marsk Stig-visens) blan-

ke Flader uangrebne. EBrix. (Tilsk. 1917.
11.218). -tyr, en. (jf. -hingst samt Prø-
vetyr; til probere 4; landbr. ell. vet.; foræld.)
tyr (af ringere kvalitet), der bruges, naar
man vil prøve, om en ko er brunstig. LandmB.
11.270. Landbo.III.837. -vwgt, en. fint-

mærkende vægt, der anvendes ved probering
af metaller (jf. Prøvevægt;. LTid.1724.807.
Sal.XIV.654. \\ ogs. om det vægtsystem, den

10 vægtenhed, der anvendes ved angivelser af
ædle metallers finholdighed. VSO. Hage.^619.
Problem, et. [pro'ble%] (f Problema).

fit. -er. {fra gr. pr6l)lema, af pro-bållein,

fremkaste, forelægge olgn.; jf. Emblem; især
CP) opgave (1), der stilles; spec. (nu 1. br.)

om matematisk opgave ell. (navnlig; skak.)

om skakopgave, skakproblem; i alm. spr. især
om et vanskeligt spørgsmaal, et for-
hold, der (fx. p. gr. af tilsyneladende mod-

iXi sigeiser) ægger til nærmere eftertanke
ell.undersøgelse, et punkt i en videnskab,
der endnu venter paa sin forklaring
(ofte i forb. som stille ell. opstille, lø-
se ell. (nu næppe br.) opløse (6) et pro-
blem;. løse et Geometrisk Problema.
Holb.Ép.IV.48G. hos de yngre Læger er
det, at man skal hente Svar paa Nutidens
vanskelige PTohlemer.Hosir.G.141. Nor-
diskeSkakproblemerl858- 78.(1879). vii. Det

30 var hans (o: J. Sneedor/fs) Sag at finde og
stille Fiohlemer.Hø/fd.DF.18. sætte pro-
blemer under debat, se u. Debat. || her-

til bl. a. Problem-barn (vanskeligt barn. Bo-
gensVerden. 1935. 161), -digtning (digtning,
der behandler (sociale, etiske, religiøse) pro-
blemer), -drama (NMøll.VLitt.III.841), -for-

fatter (ogs. (skak.) om forfatter af skak-
problemer. Sal.^XXI.494), -roman, -skuespil,

-turnering (skak.: konkurrence mellem for-
40 fattere af skakproblem e7\ Nord.Skaktidende.

1873.12). d problematisk, adj. [pro-
ble'ma'dis^, probla-] (/?/. problem atisch,^r.
problematik os; til Problem) som frem-
byder problemer, vanskeligheder for
forstaaelsen ell. afgørelsen; tvivlsom;
vanskelig at løse ell. blive klar over;
ogs.: usikker; uvis. Eolb.JJBet.a2*'. det
er meget problematisk, om Jeg enten elsker
eller vil komme til at elske hende.Grundtv.

50 Udv.L51. Vindingen (ved de store bogsta-

ver) er ringe, efter min mening endda pro-
blematisk. Jes;?. (TiZsfe.iP^i.JJ. 565 j. il

om
person ell. karakter, natur: vanskelig at bli-

ve klar over ; uharmonisk; sammensat. Skue-
sp.VII.91. Spielhagen: Problematiske Na-
turer. Oversat fra Tyåsk. (bogtitel. 1872),
Psykologen ser problematiske naturer,
hvor den naive moralisme så onde og gode.
VVed.C.89. jf. Arlaud.358.

60 procedere, v. [prose'de'ra, prosa-J
-ede ell. (1. br.) -te (Moth.P158). vSs. jf.
Procedure, Proces, {ænyd. d. s. (I)Grammat.
III.24), ty. prozedieren, fr. proceder; af
lat. pro-cedere, egl.: skride frem;jf. Proces-
sion samt cedere) 1) (jf. Procedure 1, Pro-
ces 2) t gaa frem, gaa til værks paa
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en bestemt maade. Anti-Spectator.109. Leth.

(1800). JBaden.FrO. \\ i forb. m. til: g aa
(over) til; fortsætte med. da Sagerne
saa vidt ere bragte i Rigtighed, saa staa-

er nu intet tilbage, uden at procedere
til Egteskabs-Contracten./S/cwesp. F.i&9. 2)

(især jur.) føre en sag for retten, føre
proces (dels om den egentlige part i sagen,

dels (og nu især) om sagføreren, jf. Proce-
dure 2;. Holb.GW.IV.2. al haiis timelig
Velfært var ædt og procederet op. Kle-
venf.RJ.181. at procedere mod Censuren
vilde, om jeg ogsaa kunde vinde min Sag,
dog kun forværre min Stilling. Grundtv.
B.ll.136. Sagførere, der har deponeret
deres Bestallinger eller for Tiden ikke
^Tocederer. Statskalender.1919.558. De Sag-
søgte procederer til Frifindelse (o:

paastaar sig frifundet). Ugeskr.f.Retsv.loké.
A.3. procedere en sag olgn. (det er)

tilladt de Parter, som ikke have Evne at

antage en Procurator, at procedere deres
Sag ved skrivtlig Indlæg. Nørreg.Privatr.
V.889. e. alm. Procedure, en. [prose-
'dyra, prosa-] (nu næppe br. Procedur. Moth.
P158. KomGrønneg.IlI.181. PhysBibl.XXY.
164). fit. -r. (ænyd. (fif.) procedurer, ty. pro-
zedur; fra /^r.' procedure; til procedere)
1) (nu 1. br. i alm. spr.) fremgangsmaa-
de; behandling, de haarde Procedurer,
som Spanierne imod Indvaanerne øvede.
Pflug.DP.ll?l. Chir.(1845).n.l0. ved visse
magiske Procedmer. DSt.1925.177. 2) (jf.
Proces 3; jur.) det at føre en sag for
retten, ell. den maade, hvorpaa en rets-
sag bliver ført; nu især om sagførerens
virksomhed som aktor ell. defensor gennem
skriftlige indlæg ell. mundtlig fremstilling.

Skriftet bestaar af tvende Parter, hvoraf
den første forestiller Citantens Procedur
fra . . den underste Ret, indtil . . den Højeste
Ret. LTid.1739.122. \\ spec.iforb. mundt-
lig ell. skriftlig procedure. Nørreg.
Privatr.V.389. MunchPet.DB.U.(1923).153.
Procent, en. [pro'sæn'd] (tidligere ogs.

Procento ell. skrevet I 2 ord: pro cent ^pro
sent. Mo1h.Pl58), pro cento ell. pro centum
^5 pro Centum er den almindelige (rente).

Stampe.IV.219. Nørreg.Privatr.111.306. jf.
JBaden.FrO.). — ofte (i bet. 1) forkortet

p. c, p. C, pet. olgn. ell. skrevet %j. flt.

d. s. (i bet. i) ell. -er (i bet. 2(-3);. (ænyd.
pro cento (KbhDipl.II.752), ty. prozent ff
pro cento, vom cent ofl.), fr. pour cent;

jf. eng. percent, ital. per cento; af lat.præp.
pro og (ubøjeligt) subst. centum (ital. cento,

fr. cent, jf. Centi-;, hundrede; jf. Promille
samt II. hundrede l.i slutn.)

1) egl. som præp.-led: for ell. af (hvert)
hundrede; nu alm. opfattet som (ubøje-
ligt) subst.: hundrededel; oftest i forb. m.
mængde-tal ell. -adj. (der nu alm. opfattes

attributivt), give til Rente een pro Cento
Maanetlig. DL.4—6—8. Holb.llJ.IJI.l(se
KvdiTtsp.889^^). Omkostningerne paa Trans-
porten . . beløber sig tn ganske lidet pro

Cento. LTid.1755. 313. han (d: en aager-
karl) tar sine 100 Procent. Tode.S.23. naar
Bråutigam ikke kunde laane sine Skillin-

ger ud uden for simple pro Cento, saa
vilde han opsige alle vores Kapitaler. PA
Heib.US.253. (hans) Formue . . stod i sik-

re Papirer til iVa Procent (o: som gav 4^/2

°/o pro anno i rente). ORur\g.Nov.I.120. For-
holdstal, der angiver det gennemsnitlige

lp aarlige Antal Fødsler, Dødsfald o. s. v. i

% af den gennemsnitlige Størrelse af Fol-
ketallet. Trap.*1.41. denne drik indeholder
10 procent alkohol

| || i gen. i udtr. som

:

Fire Procents Renter. mO. 4 Procents
Obligationer. Xar«ew. et 6 Procents Laan.
Kaper.^ en 100 procents forretning

j ||

uegl. Det ungarske Orkester . . er ikke
godt at danse efter. N. N.s Orkester
er mange Procent hedie. Pol.^^/e 1929.9.

20 8p.2. der er 90 procent chance for at
han kommer tids nok

j
spec. i forb. hun-

drede procent, dels i angivelser af en
stor forskel: hun har siden den Tid vun-
det hundrede Procent i mine Øine. Gylb.
II.8. dels i angivelser af, at en person ell.

ting i fuldkommen grad besidder en egen-

skab, fortjener den betegnelse, vedkommende
gaar under: 100 Procent Amerikaneren.
TomErist.(Tilsk.l929.I.271). »hundred Pro-

aw cents Invalid. PoUViol935.Sønd.5.sp.4. jf,
(l.br.)åen hundredeprocentlige Ame-
rikanerinde. TidensKvinder.^^/iol985.4.sp.2,

2) i flt., om andel, der beregnes i hun-
drededele af et beløb og fx. udbetales i

provision, hvad Nytte vilde det ikke have,
om en Mester gav nogle pro Center til

Laugets Casse, naar han fik et og andet
stort Arbeyde het2\t. Argus.l771.Nr.l2.3.
hav Tak I 1000 geistlige Cancelliraader

40 (0: præsterne), sandt I have ikke gjort det
for Intet, I have jo havt Eders Procenter.
Kierk.XIV.123. Vi (sælfangere) fanger jo

paa Procenter (o: lønnes med en vis andel

af fangstens værdi). PoVU1934.11.sp.3. faar

du procenter (af salget), siden du anbe-
faler de cigarer saa stærkt?

i

3) om en vis, afgrænset del af et større

hele, angivet i hundrededele i forhold til hel-

heden: procentdel, -indhold, -tal. (uden
50 for ssgr. især i forb. som en høj, lav pro-

cent^. *Jo ringere Procent (0: rente)^ jo

høyere man meente |
At man de Hand-

lende til Landets Fordeel tiente.ChrFlensb.
DM.II.144. af Indtægter under 2000 Kr.
betales 1,8% i Skat om Aaret, men der-

efter stiger Procenten lidt med Indtæg-
ternes ^t\gmjig.Munch.S.^(1908).64. (han
havde) Sukkersyge. Desværre en ret høj
Procent (0: af sukker i blodet). JaePaludan.

60 UR. 272.
II

især i ssgr. som Invaliditets-,

Kerne-, Korn-, Skatteprocent (s. d.); end-

videre fx.: en undersøgelse viste, at hen-
des blodprocent (o: blodets indhold af
hæmoglobin) var for lav |

Dødeligheds-
procenten ved Automobilulykker ved-
bliver at stige. Da.Assurance.1935.130. Og-

84*
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saa i den mere fremskredne (heste-)Avl har

man af og til benyttet fri Parring for at

bringe Frugtbarhedsprocenten i Vej-

ret. Sa/.F/jJ. 885. Fødselsprocent o/i.

Procent-, i ssgr. især (mat. og Y) til

Procent 1 (og S); fx. (foruden de ndf. med-
tagne): Procent-beløb, -del, -indhold, -ra-

bat, -regning, -tabel, -tal.

procentisk, adj. [pro'sæn'dis^f] {ty.

prozentisch; til Procent; især fagl.) bereg-
net i procent; procentvis. Meyer.^ (frø-
ets) procentiske Tilvækst i Rumfang ved
Optagelse af en vis Mængde Vand. Landm
B.I.12. Nogle Næringsmidlers procentiske
Sammensætning. AZro^/i.i'Vs^oZ.i5^.

Procent-sats, en. tal, der udtrykker

et forhold, beregnet i procent, naar der af

100 Kr. beregnes 5 Kr. i Provision, er Pro-
centsatsen ved Provisionsberegningen 5.

Hage.^1061. Sidste Aar var Procentsatsen
for Dødsfald pr. Ulykke i Kurver 131 Vo
større end Gennemsnittet for alle Ulykker
under eet. Da.Assurance.1935.130. -skat,
en.(emb.)skat, der beregnes iprocent af skatte-

ydernes indtægt, formue osv.; tidligere spec.

(jf. Kvartprocentskat^ om en skat paa for-
mue, der var anbragt i faste ejendomme.
Forordn.^hlSOQ. Sai.XVI.41. -vis, adv.

(og adj.). i procent. S&B. beregne noget
procentvis. Lw(iv.

i|
som adj. S&B. Ved-

kommende Ejendomsgruppes procentvise
Andel i Landets samlede Landbrugsareal.
VindingKru8e.E.I.45.
Proceptor, en. se Præceptor.
Proces, en. [pro'sæs] flt. -ser. {ænyd.

d. s., glda. d.s. i bet. 1 (Kalk.IIL514), ty.

prozess, fr. proces; af lat. processus; egl.

vbs. til procedere (s. d.); i bet. 1 muligvis

fra mnt, mht, glholl. process(i)e, af lat.

processio, se Procession)

1) (jf. Ligprocesj f procession. *Med
en Kande, Kruus og Flaske,

|
Der skal

ringes for mit Liig;
| Tre Dosiner Halv-

?ot-Glasse | Føres i Process for mig.Beenb.
.172. Holb.Paars.317.

2) O*/", procedere 1, Procedure 1; GJ ell.

(navnlig) naturv.) det, at en handling ud-
føres, at der foregaar noget; ogs.: den
maade, hvorpaa noget udføres ell. fore-
gaar; nu navnlig om, hvad der foregaar
i naturen ell. sjælelivet uden direkte
indgriben fra menneskets side, om ke-

miske ell. fysiske omdannelser, udviklinger
olgn. Moih.P159. Subtractio . . Processen
er her den samme som i Additio. Cramer.
(1765). 2 9. Naturens store Processer og
Actioner, Naturens hele store Livsbevæ-

f
else. Sibb.II.18. den meget almindelige
emiske Proces, at en Syre opløser et Me-

tal. HHolst.Elektr.I.41.

3) 07« procedere 2, Procedure 2 samt
I. Dele, Lovmaal 2; især jur.) om retter-

gang ell. retssag. \\ om forb. som civil, in-

kvisitorisk, kriminel proces se IL civil l.i,

inkvisitorisk, kriminel 1. 3.1) (jf. Civil-
proces 1-2, Kriminalproces^ den maade,

hvorpaa man skal gaa frem ved en sags be-

handling for retten, ell. hvorpaa en retssag

forfølges; nu navnlig om indbegrebet af alle

de bestemmelser, der gælder for retsplejeri,

ell. om (fremstilling af) den disciplin, der
behandler denne gren af retsvidenskaben;
rettergang (s -maade); procesordning.
Ingen skal pinligen forhøris . . med min-
dre det er in crimine Majestatis i højeste

10 Grad, hvor Sagens Beskaffenhed ikke li-

der, at den almindelig Lands Proces kand
iø\gis.DL.l—20. Det afhandles, læres i

Processen. 750. For den engelske Proces'
Vedkommende viser der sig .. en vis Man-
gel paa . . systematiske Fremstillinger.
MunchPet. DR.'I. (1923).44(jf. smst.3). 3.2)

dels (m. overgang til bet. 3.i) om den enkelte

retssags behandling for retten (med anklage
og forsvar, afhøringer og domsafsigelse osv.),

20 dels (og uden for jur. spr. næsten kun) om
den stridighed, tvist, der indbringes for og
afgøres af retten; rettergang; (rets)sag;
retstrætte. (hyppigt i mere eller mindre fa-
ste forb. som anlægge (4.2), begynde, føre
(II.3.2), have (en) proces, opgive, tabe,

vinde en proces, ligge, komme, være i

proces (med nogen), gaa til ell. lade en
sag gaa til (SaUXIX.575) proces, jf. æl-

dre (nu næppe br.) udtr.som drive (DL.
30 1—9—12. Moth.P159), formere fse IL for-

mere 1.2j, holde (Høysg.S.207) (en) TpTO-

ces, lægge (en) proces an (se IL lægge
26.4^^. Dommerne skulle Processerne, det
meste mueligt er, forkorte. i)L.i— 5

—

7.

Saa raader I mig da . . at føre process
med Apothekeren. Holb.GW.(1724).18sc.
(han) ligger i Proces med N. N. for nogle
Penge, som han skylder (ham).Bourdant
deGourmand.(1759).104. Der laa Proces,

40 det var ikke at nndgsiSi.JVJens.NH.77.
\\

fri proces, proces, hvis udgifter afholdes

af det offentlige. Bevilling til fri Proces.
JurFormularbog.^(1880).535. der er med-
delt (sagsøgeren) fri Proces. Ugeskr.fRetsv.
1924.A.743. || sagen er i (ell. under.
Høy8g.S.302) proces, (nu næppe br.) sa-

gen er for retten, endnu ikke afsluttet. Døer
Sagsøgeren, imens Sagen er i Proces. DL.
1— 24—37. uegl.: Være under Proces, være

50 endnu tvivlet og tvistet om. Leth.(1800).

II
betale, udrede, hæve, ophæve

processens omkostninger, se Omkost-
ning 2 samt ophæve 6.2. 3.3) særlige anv.

afbet.S.2. II
kort proces, ('j/. summarisk

proces ndf. samt kort justits u. Justits

sp. 929^^) kortfattet, mindi-e omstændelig

retsforfølgning (især i ekstraordinære til-

fælde, under (borger)krig olgn.). *efter kort

Proces de begge (o: to, der vilde myr-
60 de kongen) lov-forvindes,

| Og hænges i

et Træ. Kyhn.PE.14. nu vist kun {jf gøre
en proces (sp.l337^^) samt ty. (mit einem)
kurzen prozess machen olgn.) i forb. gøre
kort proces (med en), afstrafe ell. (især)

henrette en efter en meget kortfattet (rent

formel) rettergang ell. uden foregaaende rets-
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lig undersøgelse og domfældelse. Stampe.II.
807. saa gjorde vi kort Proces med ham
og hængte ham. Hauch.VIl.26. nu navnlig
i videre anv.: handle, bestemme sig uden
(lange) overvejelser ell. forberedelser. Saa
lar os da giøre kort Process. I har længe
biet efter hinanden. Kommer hid og gir
hinanden Hænder. Holb.Tyb.V.12. Jeg gør
kort Proces og præsenterer mig selv.

Jt7o/ians.J.78. Ilsummarisk proces, (for-
æld.) kortfattet, mindre omstændelig rets-

forfølgning (af mindre vigtige sager). Nør-
reg.Privatr.VI.178. Forordn.^kil 99. \\ vi-
dere proces, hånd (bør sætte) Borgen,
for hvis . . Bekostning hånd med ophold
og videre Proces fører sin Vederpart
udi. DL.i

—

6—28. især i forb. uden vi-
dere proces, (nu 1. br.) uden yderligere

retsforhandling; ogs.(uegl.): uden videre om-
stændigheder. Sandemændene (skal) uden 20 Tilsk.1934.1.264.

Bl&T. hertil: 03 -lyisten, adj. (jf.-gal,
-syg), smst. CP -manj^er, en. (nedsæt.) pro-
ceslysten person; person, der fører mange
processer. FThist.F.é?. -omkoHtning^er,
pi. sagsomkostninger. BadenJurO. LovL.
VIII. 601. hæve procesomkostnin-
gerne, se I. hæve 6.2 (jf. u. ophæve Q.2).

processe, v. [pro'sæsa] -ede. (sv. pro-
cessa, ty. prozessen; til Proces; j/". proce-

10 dere, processere; især dial. (jy.)) føre pro-
ces. Feilb. man processede, til Procura-
torerne blev lamme, uden at naa noget
Resultat. AchtonFriis.JL.1.888. ErlKrist.K.
28. processere, v. [prosa 'se-'ra] -ede.
{ty. prozessieren; til Proces; j/. procedere,
processe; l.br.) d.s. Leth.(1800). Han var
Irlænder og Kværulant par excellence . .

Han følte sig altid uretfærdigt behandlet,
^rocesserede stædigt, hidsigt, uforsonligt.

nogen videre Proces, naar de ere opkræ
vede, tage Sagen for sig.DL.1—16—1. der-
som de sig nogensinde paa nye forbryde,
(skal de) uden videre Proces, til Fæstnings-
Arbeide paa Livstid igjen .. indsættes. il4i2.

1749.55.
II t gøre en (sin) proces olgn.

{ty. einem den (seinen) prozess machen,
fr. faire le proces å quelqu'un osv.) anlægge
sag mod en; faa en dømt ell. straffet; ogs

Procession, en. [prosa
'
Jo'n, prosæ-]

flt.-tr. {sen. oldn. processisi, <t/. prozession

;

fra Zaf. processio, fremrykning, til proce-
dere, se procedere; jf.Vroces (1); især CD)

(langsom^ højtidelig ) fremskriden af
en (ordnet og festsmykket) skare; nu
især konkr., om den fremskridende skare:
optog (4); spec. om de optog, hvormed man
i den katolske kirke fejrer kirkelige festdage

(uegl.): anklage, fordømme olgn. gøre en 30 (KaihOrdb. 84), tidligere navnlig (jf. Lig-
misdæder sin proses. o: straf. Moth.F159.

i stæden for at sige sig fra Pavedømmet,
som hånd havde lovet, satte hånd Mødet
i Band, som derimod giorde ham sin Pro-
cesz, indstevnte ham og omsider satte ham
a.f.LTid.1727.47. Skuesp.V.415. \\ talem. et

magert forlig er bedre end en fed proces,
se IL mager 3.2. (nu næppe br.:) Han seer
ud, som han havde tabt sin Proces (var

procession^ om ligtog, (især i forb. m. i, t

udtr. som drage, gaa, komme i procession,
føre i procession osv.). *En Sørge-Skare . .

|

Som i Procession gaaer sagte Food for
Food. TForm.iSai.50. Mand førte Oxen Apis
i Procession paa en vis Dag om Aaret.
LTid.1741.566. (de blev) anklagede for at

have gaaet forbi en Procession (Bran-
des.IV.122: et kirkeligt Optogj uden at

modfalden, nedslaaet). 76^0. (især dial.:) 40 tage Hatten af. Brande8.E.156. NisPet.SG,
Han ligger i proces med gjæssene og har
allerede vundet dunene. Til den, der er
ved at få skiæg. Krist.Ordspr.246. Feilb.

IV.195.
Proces-, i ssgr. næsten kun (jur.) i ssgr.

til Proces 3; fx. (foruden de ndf. medtagne):
Proces-akt, -anlæg, -fejl, -forhold, -form,
-formalitet(er), -førelse, -genstand, -insti-

tut, -kommission, -lov(givning) , -maade,
-part, -reform.-mæssig, -ordning,

-varsel, -videnskab, -væsen ofl. -erklæ
ring^, en. erklæring fra en af parterne un-
der sagens behandling. LovNr. 90^^/^1916.

§452. MunchPet.DB.UI.(1924).265. -for-
udsætning;, en. især i ftt, om forsk, be-

tingelser m. h. t. processens genstand, anlæg
og form, der skal være fyldestgjort, før dom-
meren kan gaa indpaa sagens realitet. Munch
Bet.DR.n.(1928).187. -fælle, en. især i

fit., om personer, der tilsammen udgør en 60 chiatr.II1.18.

83. Processions -kors, et. (katolsk-

kirk.) krucifiks paa en stage (som bæres for-
rest i kirkelige processioner). Schindler.Li-
turgi.(1928).59. Trap.''IX.855. -larve, en.
(zool.) processionsspinderens larve. Funke,
(180111.458. Bergs.MS.II.435. -orm, en.

(foræld.) d.s. Cuvier.Dyrhist.II.269. -spin-
der, en. (zool.) sommerfuglen Cnethocampa
processionea, hvis larver lever i store fælles-

-ret, 50 spind. Brehm.Krybd.605. Bergs.MS.UL168,
-ekse, en. (arkæol., foræld.) stor, pragt-

fuldt udstyret, hul bronzeøkse. Aarb.1866,

120ff. SophMull.(smst.l876.273).
Proces-skrift, et. skriftligt indlæg i

en proces. LovNr.90^^U1916.§844. CO -syg:^
adj. meget (sygeligt) proceslysten. Da.Mis-

part i en proces. LovNr.90^^U1916.§255.
hertil: -fællesskab, et. smst.§256. -gal,
adj. (nedsæt.) meget proceslysten. S&B. -le-
delse, en. Dommerens personlige Pro-
cesledelse. MunchFet.DR.U.(1923).155. CO

-lyst, en. (jf. -sygej lyst til at føre proces.

8ions-Blad.1918.970. hertil: CO -sygre, en.

(jf. -lyst). Kværulantforryktheden (Proces-
sygen, som den ogsaa kaldes). KFont.Fsy-
chiatr.III.18. -underretning:, en. un-
derretning fra en procespart til tredjemand
om processens anlæg. Sal.XIV.656. -vær-
ge, en. værge, der beskikkes en umyndig til

varetagelse af hans interesser under en pro-

ces. JurFormularbog.^(1880). 887. hertil:

-værgemaal, et. 8mst.888.
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Prodikol, en. se Protokol.

Prods-, i ssgr. (ogs. skrevet Prots-,

ExercArtiL(180é).22.42 ofl. MilTelinO.220.

Protse-. Larsen. — sj. Prodse-. Saahy}
(1891). Glahder.Retskr. Presse-. S&B.). {fra

<t/. protz-, se prodse; Jal) i betegnelser for

ting, indretninger osv., der hører til forbin-

delsen mellem forvogn (forstilling) og bag-

vogn (kanon), -bolt, en. bolt, der er et led

i forbindelsen mellem forstillingen (forvog-

nen) og kanonen (bagvognen). ExercArtil.

(180é).42. SaVXI.792. -bro, en. (jf.

-skammel sami I. Bro 4.3; foræld.) bro, som
laa over forstillingens aksel ell. paa de bag-

ud gaaende stangarme, og hvori prodsbolten

var befæstet. MilTeknO.220. prodse, v.

['prmdsa] (ogs. skrevet protse. ExercArtil.

(lå04).15. MilTeknO.220. ORung.P.264.
(l.br.:) prosse, RasmHans.M.147. DagNyh.
^yi2l933.7.sp.l). -ede. vbs. (sj.) -ning (Sv
Grundtv.Till. jf. u. af-, om-, paaprodsej.
(fra ty. (ab-, auf-)protzen, til protze, for-

stilling til kanon, dannet til ssgr. som protz-

haken, -na^el, -ose, -wagen, hvis 1. led vist-

nok er ty. dial. protz, brotz, lav kærre, afital.

biroccio, birozzo, tohjulet vogn; ;«;) næsten
kun i forb. m. adv., navnlig, i flg. udtr.:

frodse af, (jf. afprodse samt hage løs u.

V. hage 1.1 slutn.) koble en kanon(lavet) fra
dens forstilling. ExercArtil.(1804).25. *„I

Avancering! protser af I" . .
|
Forstillingen

bli'er haget løs, I Og rask man bort den
TuWer.Holst.IV.n. billedl: Det dundrer
fra de store Blades Artilleriparker; Styk-
kerne ere bragt i Plaeement, der er prot-

set a.f.Drachm.DG.12. ||
prodse fra, (l.br.)

d. 8. (jf. fraprodse. SaVIII.850). OrdbS. |l

prodse om, (i.s.s. omprodse; ogs. (soldat.)

overf.: tage bundbrædderne ud af en seng
ell. vælte en ud af sengen. KLars.Soldatspr.
11. Soldaten, der blev „tippet" ud af Sen-
gen — eller som det ogsaa kaldes: blev
«prosset om''. DagNyh.^yli 1933. 7. sp.l.

||

prodse paa,
^yf.

paaprodsej koble en ka-
non til sin forstilling. ExercArtil.(1804).148.
Under Kørselen er Kanonen „prodset paa"
en Forstilling. OpfB.UI.184. Prodse-,
i ssgr. se Prods-. Prods-fo(d)rins^, en.

fo(d)ring (beklædning) i en (slidt) prodsring.
OrdbS. -gaffel, en. gajfelformet indretning
hag i forvognen (forstillingen) til paakobling
af bagvognen (kanonen). OrdbS. -hnl, et.

hul i bagvognen ell. i svansen paa en lavet,

hvorigennem prodsbolten stikkes, naar der
prodses paa. MilTeknO.220. SaUL240.
-krog, en. krog ell. hage paa forvogn (for-
stilling), hvorpaa prodsringen anbringes. Mil
TeknO.220. OpfB.UI.184. -kæde, en.
(foræld.) kæde paa forvogn (forstilling), der
hindrede den paaprodsede bagvogn (kanon)
i at springe af. ExercArtil.(1804).22. Mil
TeknO.220. -ring, en. ring paa bagvogn
til. (svansen af en) kanonlavet, der hages
paa forvognens (forstillingens) prodskrog.
MilTeknO.220. OpfB.UI.183. -skam-
mel, en. (foræld.) (mindre) prodsbro. MR.

1822.204. MilTeknO.220. -vogn, en. (sj.,

nu næppe br.) forvogn; forstilling (I). VSO.
Levin, -onken, en. lille prodsring. OrdbS.
Producent, en. [produ'sæn'd] flt. -er.

{ty. produzent; af lat. "proåucens^ præs.
part. a/" producere (se producere^) 1) (især
jur., næsten foræld.) til producere l.i: per-
son, som fremlægger et aktstykke ell.

bevis, fremstiller et vidne (i retten)

ipolgn. JBaden.FrO. Munch Pet. CJ.388. 2)
(især^) <t7 producere 2:^er8ow (ell.virksom-

hed), der fremstiller en vare. ConvLex.
XIL84. Sdjyll.313.

producere, v. [produ'se'rg] -ede. vbs.

(1. br.) -ing (vAph.(1759). Meyer.) ell. Pro-
duktion (s. d.). {ænyd. d. s. i bet. l.i, ty. pro-
duzieren; a/" /a<. producere, føre frem olgn.)

1) fremføre (2). 1.1) fremføre ell.

fremlægge dokumenter, bevis(er), vid-
20 nesbyrd, argumenter osv.; især (jur.,

næsten foræld.): fremlægge noget ell. (jf.
bet.Ls) fremstille, føre (et vidne) i ret-
ten. Éolb.Arab.lsc. Jeg kan producere de
allerfortrinligste Anbefalinger fra de . .

Principaler, jeg tidligere har hsift. Bloch
Suhr.ÆS.yi.29. JurFormularbog.^26. 1.2)

(nu 1. br.) m. h. t. væsen, egenskaber, talen-

ter, (kunstneriske) præstationer osv.: frem-
vise; stille til skue; give til bedste.

30 (undertiden m. overgang tU bet. 2.2). Klevenf.
RJ.19. den henrivende Veltalenhed . . som
han, i Mangel af Leilighed til at kunne
producere den offentlig, vilde gjøre gjæl-
dende i det private og daglige Liv. Gylb.
11.61. Allerede for flere Aar tilbage havde
(teaterdirektøren) produceret sit italienske
Marionetteater iHovedstsiåen.Nystrøm.KO.
60. 1.3) (jf. bet. 1.1^ m. h. t. person: føre
frem; spec: præsentere; introducere.

40 producere et ungt Menneske i et Selskab.
JBaden.FrO. Heib.Poet.X.379. || især refl.

mange Mennesker (var) samlede, for at

see, hvem der vel kunde være i den luk-
kede Vogn. Da jeg saa producerede mig,
sagde de: „Ak, det er jo Landskriveren
fra Siiderstapel." HAMaU.E.86. nu næsten
kun dels (nu 1. br.): optræde med sikkerhed,

værdighed, elegance, paa flatterende maade;
tage sig ud; dels (nu ofte med tilknytning

50 til bet. 2.2 og alm. spøg. ell. iron.): optræde
offentligt, for en større forsamling, i et større

selskab (som taler, sanger, musiker osv.).

Primon.Lexicon.(1807). En Læge kan pro-
ducere sig overalt i den hele Verden . .

men en Digter er afhængig af Sproget.
Heib.Poet.VlL229. min Tante vil absolut
at han skal producere sig som Taler.
Wengel.IL26. VVed.FF.8.

2) frembringe (8.2). 2.1) m. h. t. ting; dels

60 (nu 1. br.) om et land(skab)s jord(bund), om
naturen ell. naturlige processer: frembyde;
frembringe; udvikle; være ophav til;

dels (nu især) om et land(s befolkning), en
(industriel ell. agrarisk) virksomhed osv.:

skaffe til veje ved udnyttelse af visse natur-

forhold; fremstille; tilvirke; avle. Holb.
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Ep.I.418. Aakirke-Sogns Marker produce-
rer mangfoldige herlige Mineralia. Thurah.
B.88. (der bliver) produceret mere, end
der kan konsumeres. OBang.S.55. \\ uegl.

de 1100 (studenter), der nu produceres
hvert A^T. KB()kkenh.U.208.

|| (nu næppe
br.) i alalm.: bevirke; være aarsag til.

Udvidelsen af samme Luft producerer et
vist s\sigsysLCU\im.LTid.l726.434. 2.2)m.h.t.

aandelige (litterære, kunstneriske) frembrin-
gelser (navnlig i ældre tid ofte vanskeligt at

skelne fra bet. X.2). Heib.PoetX.230. (digtet)

er produceret (Brandes.II.27 : blevet til)

mange Aar før. Brandes.DD.185. produ-
cerende kunster, se u. Kunst 6.

Produkt, et ell. (nu kun i bet. 3 samt
(i formen Productus) i bet. l.i^ en (i bet.2:

Schandrup.Bl^. LTid. 1755.67. FrSneed.I.
512). [pro'dogt?] (i bet. l.i (samt f i bet. 2.8:

Sylvius.(xeom.20) m. lat. form (og bøjning)
Productusj. flt. -er. {ty. produkt; fra (nyere)
lat. productus, productum, egl. perf. part.

af producere (se producere^)
1) (jur., gldgs.) <ii producere l.i. 1.1) m.

lat. form Productus, om den person (part),

imod hvem et dokument fremlægges (produ-
ceres) i retten. Nellem.Proces.64é.663. Munch
Fet.C.I.391. 1.2) paategning paa et dokument
om, at det har været fremlagt (produceret)
i retten; fremlæggelsespaategning. Hyl-
Ung.HJ.45.53. jf. DSt.1922.136.

2) til producere 2: noget frembragt; frem-
bringelse (2). 2.1) (især yf) ting, som
fremkommer ved en naturlig ell. kun-
stig proces; navnlig: vare, som et land
frembringer, ell. som en industriel
virksomhed fremstiller, hvert Land har
sine visse Producter af ædende og drik-
kende YsLhre. Holb.Ep.V^.98. (denne vin)
er en sand engelsk Produkt. Skuesp.X.79.
Foruden Huder og Horn ere baade Tælle
og animalsk Sæbe Exempler paa saadanne
animalske Produkter, som kunne forsen-
des temmelig langt. Natio7ialøkonTidsskr.I.

49. (bakteriernes) giftige Produkter (Toxi-
ner). OBloch.D.U.62. || spec. (jf. Produkt-
forretning, -handel; især prov. ell gldgs.)

om gammelt jærn, ben, klude, ogs. huder,
skind, uld, fæhaar olgn. De gik forbi
Dyngerne af gammelt Jern, Ben og
Klude . . „Naa det er det, man kalder
Produkter,** sagde hun. Rønberg. GK. 83.

Meyer.^ 2.2) (nu ofte nedsæt.) til producere
2.2: kunstnerisk ell. litterær frembrin-
gelse. *De (o: publikum) læser gierne

|
de

smukke Produkter af Deres (o: en mora-
lists) Hierne. Oehl.Digte.(1803).264. Mange
af Mozarts herligste Producter ere skrevne
i en Kjeld er i Wien. POBrøndst.BD.52.
JLReib.(StSprO.Nr.118.3). \\ hertil ssgr. som
Aands- (s. d.). Fantasi-, Forstands-
(JBaden.FrO.305), Geniprodukt (smst.

144. RCRasmussen.TilProf. Wimmer.(1894).
5). 2.3) (jf. producere 2.3; undertiden vanske-
ligt at skelne fra bet. 2.1-2^ virkning, resul-
tat af et arbejde, en virksomhed, en udvikling

osv. (ofte i forb. m. gen. ell. præp. afj. *Da
sukked han, som truffen af Érkjendelsen:

j

Hvad er man Andet, end Product af Hæn-
delsen ?Pa/iW.fi.90.9/77.J^.5.^. f disse sygdom-
mes) Producter . . vedblive efter Fødselen.
Rau. Børnesygdomme, (overs. 1838).2. Bran-
des.DD.49. \\ spec. (regn.) om resultatet af
en multiplikation. Sylvius.Geom.7. 15 er et
Produkt, der bestaar af Faktorerne 3 og 5.

io RegnebMell.I.l.
||
(nu næppe br.) udbytte,

indtægt af en (industriel) virksomhed. Hid-
indtil haver Producten (af salpeterværket)
ikke svaret til Omkostningerne. EPont.
Atlas.II.314. Thurah.B.58.

3) {fra ty. produkt, muliavis egl. om den
„fremdragne", blottede bagdel ell. (jf. 1. 7ff.)
som omskrivning af ty. schilling i bet.:

12 r-^ 3X4) slag (ZfdW.X.203); gldgs)
endefuld; dragt prygl; (korporlig) af-

20 straffelse. min Moder . . anbefalede min
Rector, at give mig en god Product. jBm;.

(1914).1V.251. (der) vankede . . ofte en
ProåvL(it.CHHolten.0.4. (en) alvorlig Pro-
duct Riis. Rahb.E.I.14. Il som intk. Heib.
Poet.II.ll. Gylb.V.43.
Prodnkt-, i ssgr. især (T) til Produkt

2.1. -bors, en. børs, hvor man forhandler
landbrugsprodukter; kornbørs. Dannebrog.*/i
1897.1.sp.l. Hage.^582. -forretning, en.

30 (især prov. ell. gldgs.) forretning, der driver
produkthandel. TelefB.l 926.sp.3604. Krak.
1933.11.2928. -Iiandel, en. (især prov. ell.

gldgs.) handel med gammelt jærn, ben, klude
ell. huder, skind, uld, fæhaar olgn.; ogs. d.s.s.

-forretning. Bedstefaderen (havde) mest
interesseret sig for Butiks- og Produkt-
Handelen. JPJac.JZ.i60. Skiltet, hvorpaa
der stod „Benjamin Levy. Produkthan-
del", og som hang over „Benjødens** Hus.

4Q Rønberg. GK.IO. -handler, en. 07- -han-
del; især prov. ell. gldgs.). LeckFischer.
Krøbling.(1930).7. FlensbA.^^hl934.2.sp.4.
Produktion, en. [produg'/o-'w, ogs.

-dog-] flt. -er, {af lat. productio, vbs. til pro-
ducere) 1) (jur., næsten foræld.) som vbs.

til producere l.i. JBaden.FrO. Nellem.Pro-
ces.661.715. 2) til producere 2. 2.t) (især r)
til producere 2.i; dels som vbs., dels m.
(overgang til) konkr. bet., om det, der pro-

^ du c er es (i et land, i en industriel virksom-

hed osv), en samlet masse af produkter. Bø-
ger . . om een og anden Naturens Pro-
ductioner, Metalvæsenet etc. i Sverig.
Gram. Breve. 48. (den) Næring Koen . .

behøver til Produktionen af 1 Kg. Mælk.
Landbo.III.838. Den enkelte husholdnings
produktion og konsumtion dækkede hin-

anden. 4rw;?.ff.iO. 2.2) (især CP^ til produ-
cere 2.2; dels som vbs., dels om indbegrebet af

60 alle en forfatters ell. kunstners frembringelser

ell. (nu næppe br.) om enkelte aandsprodukter.
denne lykkelige Production (o: en over-

sættelse). LTid. 1744.578. (en) fuldstændig
Mangel paa Evne til komisk Produc-
tion (Brandes.I.390: Frembringen^. -Bmn-
des.DD.40. det store pragtfulde Digt til
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Sjælland . . danner Midtpunktet i Winthers
hele Produktion (Brandes.II.9: Livsværk^.

Brande8.DD.157. ideel produktion, st

ideel 2. Prodnktions-, i ssgr. især (T
ell.polit.) tit Produktion 2.i; fx. (foruden

de ndf. medtagne) Produktions-begræns-
ning, -branche, -centrum, -faktor, -forhold,

-form, -forstyrrelse, -frihed, -gren, -ind-

skrænkning, -kalkulation, -kilde, -kredit,

-krise, -land, -maade, -metode, -omkost-
ninger, -pris, -præmie, -redskab, -statistik,

-sted, -udbytte, -udgift(er), -virksomhed

II
(især GJ; til Produktion 2.2, fx. Produk-

tions-evne (Schand.0.L152), -kraft (S&B.),
-trang (Schand.O.II.2). -afg^ift, en. (jf.

-skatj. Produktionsafgifter . . paa Tilvirk-

ningen af Sukker, Spiritus, 01 og Tobak.
Hage.H21. -bevis, et. oj»'indelsescertifikat

Larsen, -dyr, et. (landbr.) dyr, der præste-

rer salgbare produkter. LandbO.III.838.
BornholmsLandbrug.l932.21Lsp.l. -foder,
et. (landbr.) det foder, der gives kreaturer

ud over det almindelige, og som skal komme
deres produktion af mælk, legemstilvækst osv.

til gode. LandbO.III.838. -forening:, en.

forening af arbejdere, der selv ejer og driver

en virksomhed. AndNx.PE.IIl.48. Hage.^
214. -kapital, en. sammenfattende be-

tegnelse for produktionsmidlerne. Eage.^13.
-middel, et. især i flt., dels om værktøj,

maskiner olgn., dels om alle de indretninger,

bedrifter, kræfter og andre faktorer, hvormed
der drives erhvervsvirksomhed med fremstil-

ling af økonomiske værdier som maal. Marx
& Engels. Det kommunistiske Manifest, (overs.

1898').10. Staten (skal if. Marx) overtage
al Kapital, alle Produktionsmidler. Munch.
SJ'(1908).144. -skat, en. (jf. -afgift; skat,

der lægges paa producenterne og ikke direkte

paa forbrugerne. Sal.XIV.660. -strejke,
en. spec. om landbrugernes vægring ved at

fremstille ell. levere landbrugsartikler (som
protest mod utilfredsstillende priser). PoW^h
1935.10.sp.5.

produktiv, adj. ['produg|ti-V, ogs.

-dog-] (fra ty. produktiv ell. fr. productif

;

til producere) 1) O/, producere 2.i; især Y
og polit.) om virksomhed olgn.: som frem-
bringer noget; frembringende; skabende;
især: som frembringer værdier (af sam-
fundsmæssig nytte); som giver overskud.
productivt (skabende) (arbejde). ConvLex.
XIL84. Landbruget (var) Landets . . eneste
produktive .. Erhverv. AndNx.MJ.II.21?.
produktive Gletschere (o: gletschere, sompro-
ducerer kalvis ell. isfjælde). Publikationer om
Østgrønland.Nr.2.(1935).28. 2) (isærW) til

producere 2.2: som producerer livligt,
hurtigt, rigeligt; frugtbar; virksom;
skabende. Abildgaard (havde ikke) meget
produktivt Genie, men forstod det Tech-
niske. Oehl.Er.II.196. EdvLehm.BY.il 3.

Produktivitet, en. [produgtivi'te-'d,

ogs. -dog-] {fr. productivité) det at være pro-
duktiv; produktionsevne; ydeevne; frugtbar-
hed. 1) (Y og polit.) til produktiv 1. Ch

Mourier.Brød.(1821).17. Hage.*34. 2) (især
tQ) til produktiv 2. Bauch.Br.63. Brandes.
E.14.
Produkt-lære, en. (forst., foræld.)

læren om skovbrugsproduktemes beskaffen-
hed, anvendelse og behandling. Underretning
for dem, som ville underkaste sig Forstexamen.
(1853 ).ll. ForstO. -omsætning;, en. om-
sætning, salg af (landbrugs)produkter. Landb

10 O.III.838.

CP profan, adj. [pro'fa'w] (af lat. pro-
fanus, egl: som er foran, uden for temp-
let (fanum); j/. Fanatiker) 1) som ikke er

indviet, ell. som staar uden for kirken (ell.

et andet religiøst samfund); vanhellig,
uren (i religiøs betydning); nu oftest i vi-

dere, uegl. anv.: som ikke har sans for, ikke

har noget at gøre med højere (religiøse, ideelle,

kunstneriske) værdier; ud en forstå aende;
^uvedkommende; respektløs; ugudelig.

*Imidlertid gik Pressen (o : den frisindede,

ateistiske) lige fuldt.
|
„Lad dem kun smøre,

de profane Rundel'* Bagges.I.165. gamle
lasede og fedtede Bøger, der kun altfor

tydeligt bærer Præg af at have været i

profane Hænder. Aarbog f. Bogvenner.1921.
160. profane blikke

\ || m. substantivisk anv.

alt Fevæsen forsvinder, naar det ses af

lirofane.VVed.R.297. jf.bet.2: Giorde en
30 venerable Parti (o: spillede kort) med 2de

Bisper og Madame, men tabte som en Pro-
fan. Klevenf.RJ.152. f m. substantivisk bøj-

ning: *I Bispel Munke! Capelianer I Som
give Christne Himmelen, | Og give Helvede
Profaner I Bagges.I.21 7. || den profane
hob, {efter lat. (Horats) profanum vulgus.

jf. Hob sp. 338^ s.) den store mængde (af lige-

'z mennesker). Brandes.

Il
40 enhver, der ikke er medlem af ordenen. Meyer.

^

gyldige og uforstaaende mennesker). Bram
V1.215. Gjel. W.94. |l i frimurerspr. spec. om

2) om litteratur, kunst (ell. forfatter, kunst-

ner) : som beskæftiger sig med verdslige (ikke

bibelske, kristelige, kirkelige, teologiske) emner
(spec. om den verdslige litteratur i oldtid og
middelalder); verdslig; læg; undertiden ogs.

m. overgang til bet.l: irreligiøs; ugude-
lig; slet (i moralsk betydning) (Leth.(1800)).

LTid.1737.326. den saakaldt profane, verds-
lige Historie (mods. kirkehistorien). Brandes.

50 11.366. profan Guldsmedekunst fra Mid-
delalderen. Aarb.1935.128.

\\
(m. overgang til

bet. 1) om forlystelse, nydelse olgn. *Troer
I ei, hans (o: Tartu/fes) Andagt lædsker

|

Sig, naar den blir tør og heed? | Jo! jol

de profane Vædsker
|
Glide ganske artig

ned. Skuesp.X.15. || hertil ssgr. som Profan-
arkitektur (Sal. XIV. 661), -bygning, -digt-

ning, -forfatter (smst.), -historie ("den gamle
Profan-Historie. ZTid.i 758.65. Meyer.), -hl-

60 storiker, -litteratur ofl. profanere, v.

[profa'ne-ra] -ede. vbs. -ing (Moth.P154.
VVed.BK.135) ell. Profanation (JBaden.
FrO. Brandes.IX.284. Nans.JD.108). {af
Za<. profanare; til profan (1)) vanhellige;
krænke (noget helligt ell. ophøjet) ; besmitte
(noget rent og uberørt); ogs. i videre anv.:
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nedværdige; misbruge. LTid.1741.432.
vore smukke Morgen- og Eftermiddags-
Timer, som vi hidtil nød herude i landlig
Stilhed — alt Sligt fordærves og profane-
res ved en Trediemands Nærværelse. Hrz.
1.266. Kejser Hadrian (vilde) profanere
Helligdommen i Bethlehem. Han forvand-
lede den . . til en Adonisgrotte. Jørg.JF.
1.91.

profekt, adi. {vistnok folkelig omdan-
nelse af n. perfekt (jf. per sp. 672^^), maa-
ske m. iillmytning til f Profekt (se Profit^

ell. t profecto, visselig (i forb. som: Ja pro-
fecto er hun (o: jorden) TVinå.Holb.Er.IIl.5);

jf. ogs. II. profos) 1) (nu kun dial.) d. s. s.

II. perfekt; ogs.: sikker; nøjagtig (Feilb.).

Madamen skulle ikke troe hvor profect
hånd kand agere Juule-Buck. Holb.Jul.8sc.

det er virckelig et profect artig Fruen-
timmer. sa.U^fl^if./J.5. hans Tiener — det
er en Fandens Karl, som profekt forstaaer

sig paa slige Tmg.Skuesp.VII.279. 2) (dial)
storagtig; hoven; stortalende. Feilb.II.

807.877.
profentabel, profentere, se pro-

fitabel, II. profitere.

Profession, en. [profæ'Jo-'n, profa-]

(i Profes. i bet 2: Cit.ca.l700.(Thott4^1525.

306). Cit.l708.(NkS4^820b.299). JBFaulli.
Kandest.Bv ). M. -er. {ænyd. d. s. i bet. 1 og
3 (HFRørd.lJnivH.III.115), <^. profession,

holl. professie ; af lat. professio, erklæring,

officielt angivet erhverv m. m., vbs. til profi-

teri (se I. profiterej, jf. Professor osv.)

\) f (offentlig) erklæring, tilkende-
givelse; spec. i forb. gøre profession
af {efter fr. faire profession de; jf.ndf.
sp.l346^^) erklære sig for; give offentligt til

kende olgn. han havde forstilt sig, og ved
Døden renonceret paa den Oprigtighed,
hvoraf han (o: en kætter) i Livet stedse
havde giort Profession. Eolb.Ep.IV.141.

Ij
især om religiøs bekendelse; konfes-

sion. Muza de Morers Konge, hvilcken
. . var en Gother af Nation, men en Mo-
rer af Frofession. Holb.Intr.1.226. Tychon.
AB.53.

2) arbejde (især: haandværk), som en
person lever af ell. er uddannet i; er-

hverv; (be)stilling; livsstilling. Alex-
ander Magnus . . var en Keyser og jeg
er kun en Viinhandler. Det er to u-liige

Professioner. Holb.Hex.III.8. Skrædderko-
nen . . fortsatte Froiessionen.HCAnd.VIII.
262. (mester) er den dygtigste Mand i

Frofessionen.Goldschm.VII.292. han op-
gav sine Studier. Han vilde se at blive

Menneske, inden han lagde sig efter en
Frofession. JVJens.EE.70. || drive (II. 7.8)

ell. (nu næppe br.) bruge (I.2) en pro-
fession, jeg (0: en vintapper) hår Frihed
af Øvrigheden, at bruge min Proffession.

Holb.Hex.III.8. Denne Degn besad . . og-
saa udmærket Færdighed som . . Bøsse-
mager, hvilken sidste Profession han drev
med (stor) For\i\er\\gheå. Blich.(1920).

XXVII.202.
II (jf.u.Fag 2.2, Haandværk

i.%) i forb. m. af i't paa: være Præst paa
Profession. Klevenf.ItJ.190. jf.: hånd er
Bildhugger paa sin Froies. JRPaulli.Kan-
desLD^ ), i uatr., der angiver, hvilken virk-

somhed man driver, er uddannet i, ell. ud
trykkelig fremhæver, at en person er fagmand
(ikke amatør) paa et vist omraade. *(han)
Er af sin Profession | En Kjøbmand.Wm<L

ioX.317. Du er jo Digter af Profession.
Buchh.TJH.lbO. jf.: en Løgner af Profes-
sion. iro/6.ife/<ina.7.ii 7.

II
rejse paa pro-

fessionen olgn., (haandv.) rejse fra sted

til sted (for at lære) og ernære sig af sit

haandværk. det er smukt nok at reise
Udenlands . . naar mand reiser paa en vifi

Profession, som mand icke kand lære
hiemme. Holb.Jean.I.l. EHenrichs.MF.II.
280. Karetmageren . . vandrede omkring

20 paa Professionen fra Landsby til Lands-
by. Skjoldb.MM.1.49.

II
gøre profession

af, (jf. Haandværk sp. 631"^; nu 1. br.) ha-
ve, drive som erhverv; leve af. Moth.P154.
Han er en af dem, som giøre Profession
af, at slaaes (0: en militær). Lodde.(Skuesp.
XI.186). Qvinder, som giorde Profession
af Opammelse. Tode.V1.350. jf.: den over-
drevne og anstrengte Ærbødighed for
Konge og Kancelli . . af hvilken Kierke-

io gaard næsten hele sit Liv igennem gør
Froiession.Brandes.II.256. \\ forstaa (II.4.1),

kunne (I8.1) sin profession olgn., være
dygtig i sit fag. jeg merker, at du for-

staar din Profession. Holb.Arab.lsc. *(pi-

gerne) spurgte skiemtviis om jeg ogsaa
vel

I

Forstod mig noget paa min Profes-
sion?

I
At jeg nok var den rette Skræd-

der, jegl Oehl.PSkr.II.86. || talem.: det føl-
ger med ell. hører til professionen.

40 3) {jf. I. profitere 2 samt ty. profession,

fr. profession i sa. bet.; foræld.) profes-
sorembede;professur; professor at. den
vaccante Profession her ved Academiet.
Holb.Brv.35. Slange.ChrIV.981. C. er paa
Forslag til den Juridiske Profession. Lan-
gebek.Breve.180. JulPet.L.4.

professionel, adj. [profæjo'næl'] (sj.

professional [-'na'/] EHannover.E.167). (fra
ty. professioneli, eng., fr. professional (i eng.

50 ogs. som subst., om professionel sportsmand,
optaget i da. (sport.) i eng. form og m. (til-

nærmelse til) eng. udtale: Professional,
en. flt.-s. IdrætsB.1.372. JVJens.RF.60); til

Profession) 1) ('CP, 1. br.) om ting ell. for-

hold (egenskab): som hører til, følger med
en profession, et haandværk. Primon.
Lexicon.(1807). Rundryggethed (optræder)

som en professionel Sygdom, f. Eks. hos
Arbejdere, som stadigt maa bære tunge

60 Byrder. Panum. 526. Letterst. tidskr. 1935.

164. 2) (fagl, især sport.) om person: som
har en vis virksomhed til profession,
driver noget som erhverv, de profes-

sionelle Vaneforbrydere. EPont.Retsmed.I.
25. BerlTid.^^hl925.M.7.sp.5. jf: En Ma-
ler kan ikke, om han endogsaa er nok

XTI. Rentrykt "/u 1936 85
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saa lidet professionel i Øjeblikket, staa

overfor et Landskab uden at tænke sig

det som „ma.let''.Drachm.III.20. Profes-
slonidt, en. [profæ/o 'nisci] flt -er. (fra ty.

professionist ; til Profession; nu gldgs.)

haandværker; næringsdrivende. Oecon
H.(1784).III.229. Pont.SM.^97. jf.: Land-
Professionister ..saasom: Bønder-Sme-
de, Skoemagere, Skrædere, Uld- og Lin-
vævere etc. som efter Loven maae boe
§SiSihanået.Argus.l771.Nr.41.3. Ingen kun-

e trænge mere (til idræt) y end netop
Studenterne, der jo høre til „de sidden-
de Professionister". LeAm.J.5i. (sj.:)

*Laugsinteressenter og ..frie |
Profes-

sionister (o: lavs- og frimestere). FalM.
(1909).IL328fjf. smst.611).

Professor, en. [pro'fæswr, -'fæsar]

hest. f. -en {vuXg. undertiden profa'so'r(a)n]

(ogs. skrevet professeren. PScJiulz.DS.104);

flt. -er [profæ-, profa'so-rar, -'so'(r)j] ell.

(i folkeligt spr.) professore, professere [pro-

»fæsara] ( Cit. 1842. (PLaale. Da. Mundheld.
(udg.l842).xii). KLars.HPE.150. AaHer-
mann.S.9) ell. (nu næsten kun spøg. ; m. lat.

form) professo^es (DL. 1—2— 14. Holb.
Paars.170. jf.(spøg.): Rector og Profes-
soribus giøre vitterligt. sa.Masc.Z/.4. den
apathiske stil, der ellers er ejendommelig
for professoribusl Tilsk.l925.11.417). {ænyd.
(m. lat. flt.) professores (HFRørd.UnivH.
IV.12.1308V. jf. Matzen.UnivR.IL3. DaVi-
ser.nr.26B.26), ty. professor; fra (sen.) lat.

professor, person, der erklærer sig for kyn-
dig i, lærer i en videnskab, af profiteri, se

I. profitere)

1) lærer ved et universitet (ell. nu ogs.

en anden højere læreanstalt, fx. en polytek-

nisk højskole, et musikkonservatorium, et kunst-

akademi osv.); tidligere ogs. som en ren titel,

der tildeltes skolemænd, videnskabsmænd og
kunstnere. Professor i Kongens Universi-
tet (nu: ved universitetet^. DL.2—20—1.
Professor. En Lilje paa Marken, der spin-
der ikke, og dog klæder hans himmelske
Fader hsim.PAHeib.US.564. der er intet

Folkefærd vanskeligere at regere, end Pro-
fessorer; de ere Alle lærde Mænd, og for-

staae, som Følge heraf, alle Ting bedre,
end alle andre Mennesker. Mynst. Levnet.
213. *Lænet til Armen i Vinduet staaer

|

Eensom Professorens Frue (o: Johanne
Louise Heiberg). Hrz.D.I.182. spec. om en
læge (en specialist), der er professor: hun (lod)

bestandig Læger kalde . . tilsidst sendte
(hun) Bud efter en Professor fra Hovedsta-
den.AndiV^x.MJ.I7.<204.

II
i forb. m. angivelse

^f fO'91 dels (m. lat. form) i forb. som: Pro-
fessores Theologiæ. DL.2—20—5. en Pro-
fessor Fhilosoiphiæ. Ew.(1914 ).I V.294. dels

i forb. m. i: Professoren i Botaniken. Fr
Sneed.1.479. Professor i Græsk. JoAsSfeen-
str.HD.22. dels i forb. m. adj.: den bota-
niske Professor.HCAnd.Eventyr.il.(1835).
49. Esaisas Tegner . . græsk Professor i

Lund 1812-24:. NMøll.VLitt.III.847. vore

juridiske Professorer. Knud Pouls. B. 60.
\\

ordentlig ell. (nu alm.) ordinær, over-
ordentlig ell. (nu alm.) ekstraordinær
(UnivA.1909/10.968), titulær professor,
se ordentlig l.i, ordinær l.i, overordent-
lig 2, titulær.

2) (nedsæt, ell. spøg.) i videre anv., om
person, der er meget dygtig ell. lærd i

en ell. anden henseende, ell. om professio-
ipnal i modsætn. til amatør, (han) ansaaes
som en Professor i Lomhre. Blich.(1920).
XX.29. denne vor Professor i det rothwel-
ske og romaniske Sprog (o: en zigetmer),

smst.XlV.219. Brodersen.T.136. jf. : et Aver-
tissement af (o: fra) en „Ligtornepro-
fessor'*. KNyrop.OL.1. 184. ^ spec. i forb.

professor i (den naturlige) magi,
om tryllekunstnere olgn. Kierk.VI.88. Sal.^

XVI.385. Paa Markederne præsenterede
20 han (o: markedsgøgleren „professor Labri")

sig som „Professor i den højere Magi".
Pol^^U1935.3.sp.2. jf: Tryllekunstneren
Professor Almanti. Tandr.R.27.

3) (dagl.) om distrait, upraktisk, sær
person olgn. paa sin Vis (er han) klog;
men han er jo bleven en sær Professor.
Lunde.HQ.93. er du blevet saadan en
distrait professor?

\ jf. Feilb.

Professor-, i ssgr. til Professor 1; fx.
30 Professor -bolig, -embede, -enke, -frue,

-gage, -løn, -mine, -pave (se u. I. Pave 2.i^,

-post, -stilling, -titel, -tone, -vigtig(hed),
-værdig(hed), -værelse. Professorat, et.

[profæso'ra'^j profa-] flt.-er, {fra ty. profes-
sorat, fr. professorat; jf. Profession 3; især
univ.) en professors (1) embede, lærestol;

frofessorembede; professur. Holb.DH.
1. 754. Jørq.Fordi standerLandet i Vaade—

.

(1928).82. Professor-inde, en. en pro-
40 fessors frue. VSO. Krak.1935.1.1466. Pro-
fessur, en ell. (i nyere tid ogs.) et (MRu-
bin.Er.l97. Til8k.1928.L79). [profæ'su-V,

prof8-] flt. -er. {fra ty. professur; univ.)
" ' FrSneed.1.43. " "

d. s. s. Professorat. FrSneed.1.43. Johs
Steenstr.HD.300.
Profesi, en. se Profeti.

I. Profet, en. [projfe?^] Høysg.AG.6.
(især bibl., nu kun ar^ais. Profete. 2Makk.
15.14(Chr.VI). Borrebye.TF.229. Hrz.D.

50 1.6. Goldschm.VIII.293). flt. -er. {glda.i^o-
phetæ, propheta (Mand. 54. Fragm.174.

jf. Brøndum-Nielsen.G G.III.204.207) , sen

.

oldn. profeti; gennem sen. lat. propheta fra
gr. prophétes, en fremsiger (af pro, frem
m. m., og phånai, sige, tale))

1) seer; forkynder. 1.1) især m. h. t. gl.-

testamentlige forhold: person, der (i eksta-

tisk tilstand) modtager aabenbaringer
fra gud og forkynder folket gudsvil-

60 je, hans straffedomme og hans forjættelser,

(i (efterligning af) ældre bibelspr. bruges

undertiden (jf. den lO.i) formen den pro-
fet(e) i st. f. profeten: Hrz.D.1.6. Gold-
schm.VIII.293). Esaias Prophete (1931:
Esajas's Bog). Es.overskr. alle Baals Pro-
pheter. 2Kg.10.19. *Forhaanden er (guds)
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Naade, |
Som dig Profeten spaa'de. SaZiw

Sj.894.1. *Propheters og Apostlers Chor
|

Lovsynger høit dit Naades-Ord. Grundtv.
SS.L53(jf. Aab.18.20). Havde (Hauch) le-

vet i dén jødiske Oldtid, var han bleven
en Frofet Brande8.DD.20. KMunk.DeUd-
valgte.(1933).23. ||falskprofet, (jf.ndf.
8p.l3o0^^) person, der udgiver sine egne drøm-
me og tanker for virkelige profetiske syner;
ogs.: person (præst, teolog), der fører falsk
lære om gud. vogter Eder for de lalske Pro-
pheter. Matth.7.15. KNyrop.(Aarb.l913.9).

jf bet. 1.2: Den falske Frophet Mahomed.
Jiolb.Kh.400.

II
profeternes børn, fZ.s.s.

Profetsønner. 2Kg.2.3ofl. (1931 : Profetsøn-
nernej. Holb.JH.1.266. || spec. (ofte i best.

f. flt.) om (forfatterne til) de profetiske

skrifter i det gi. testamente (navnlig de
fire store og de tolv smaa (jf. sp. 1350*-*')

profeter. AndNx.PE.1.264. Aarb.1913.27).
ligesom skrevet er i Propheterne (1907:
hos Profeten Esajas^. Marc.1.2. (dette ord)

hos Profeten (er) sagt om Israels Folk.
OMøll.GK.65. loven og profeterne,
{jf. Lov sp. 1199^*') som udtr. for (det væ-
sentlige indhold af) det gi. testamente. Me-
ner ikke, at jeg er kommen, at opløse
Loven eller Propheterne. J£a<</i.5.i 7. *i en
Tid som denne, hvor man heller

|
Citerer

Aristoteles og Plato | End Loven og Pro-
pheterne. Hrz.XII.159. (jarg., spøg.) i uegl.

ell. videre anv., om lovgivningen og myndig-
hederne, samtlige (for en sag) gældende (lov)-

bestemmelser og (rets)regler, autoriteter olgn.

(i rejsehaandbogen) indeholdes for (turister-

ne) Loven og Profeterne. De spise Foreller
paa det Sted, som Bogen angiver, holde
samvittighedsfuldt Station der, hvor Bogen
tUraader detSchand.RP.497. Wied.Fæd.161.
jeg (ansøgte), som Loven og Profeterne
den Gang krævede det, det nævnte Mini-
sterium om Tilladelse for Foreningen til

at anlægge Sag mod Statskassen. ,JacAnd.
Er.II.79. Moses og alle profeterne,
se Moses 3. jf.: saa læste Du vel Moses
saaledes for ham (o : skændte paa ham), at

han ikke skytter om at høre noget om
Propheterne. Dodt.AT.18. || talem. (delvis

m. overgang til bet. 2-B): hvad vil Saul
mellem prof eter(ne) olgn., (efter ISam.
10.11; nu 1. br.) om en person, der blander
sig i, giver sig af med noget, han ingen
forstand har paa. Holb.Philos.IV.5. Hvad
vil Saul iblandt Propheterne? eller med
andre Ord: Hvad vil Planeten iblandt So-
lene? det er: Hvad vil Prosaisten iblandt
Foeterne?Bagges.L.II.247. PalM.IL.L470.
Mau.II.332. en profet er aldrig ag-
tet i sit fædreland olgn. (efter Matth.l3.
57. Joh.4.44 ofl.). PalM.IL.II.200. Schand.
0.11.100. (nu ikke i alm. spr.:) de gamle
profeter er døde, og de nye duer
intet olgn. Mau.9373. Holb.Jean.II.2.

jf. Kri8t.Ordspr.598. 1,2) m. h. t. forhold i

den muhamedanske verden, spec. (navnlig
i best. f.) om Muhamed. Holb.Hh.II.64.

*komme til Prophetens Paradiis. Oehl.F.
32. Drachm.VIIl.267. Trosbekendelsen:.,
der er ingen Gud uden Allah, Muham-
med er Allahs Profet. ReligionernesBøger.
(1928-30).192. jf.: fremtidig er der kun
én Landbrugsorganisation, og dens Pro-
fet er Hr. i.\PoO''l%1935.11.sp.l.\\ieder olgn.:

*Du hellige Prophetl hvad dog de Piger
|

Er deilige. Oehl.PSkr.IL86. ved Profetens
10 Naade 1 Drachm. VI11.401. ved profetens
skægl Hrz.XI.200. I.3) om seer, for-
kynder i oldkirken (Meyer.); ogs. om le-
der ell. præst i kirkesamfund som mor-
monernes, irvingianernes. Munch. Verdens-
historie.11.(1908).442. BerlKonv.XI.388.

2) om spaama,nd i al alm. ell. (spøg.)
om person, der forudsiger, har for-
udsagt en enkelt begivenhed. I Niiren-
berg var jeg Prophet, og spaade lenge

20 for Penge. Holb.Arab.l8c. Din Fader har
upaatvivlelig været en Prophet, efterdi
han har tillagt Dig det Navn Thomas .

.

saasom Du altid er vantroe. Adr.'^^/il762.
sp.l. de delfiske Frofeter (o: orakelpræster).
FrPoul8en.DG.90. man (behøver) ikke at
være Profet for at kunne forudsige, hvil-
ken Virkning denne Jagt paa Mennesker
vil have paa engelsk Mentalitet. PoL^Vt
1935.1.sp.3. jf. Ulykkes-, Uvejrs-, Vejrpro-

30 fet olgn. \\ falsk ell. sand profet, (Jf.
sp. 1349'') person, hvis spaadom slaar fejl

ell. gaar i opfyldelse, (mange vilde ønske)
at I var en sand Prophete. KomGrønneg.
III.198. Krist.Ordspr.598.

3) om person, der forkynder nye ide-
er, om fører for en retning inden for
kunst, videnskab, politik osv. ell. (ofte iron.)

i al alm. om en „stor", berømt mand.
Falst.48. (Rousseau) blev Naturens Pro-

40 iet.Høffd.Rousseau.(1912).26. jf.sp.l349^^:

*(fogedens) Forsæt ickun er, den gamle
reene Tro | At holde udi hefd . . hånd
kand ey lide ny Propheter. Holb.Paars.37.

Il
store, smaa profeter, (if. Poet sp.

1086^^; jarg.) store ell. smaa aigtere (poe-

ter); store ell. smaa aander. Gylb.IV.206.
Fra vore største Digtere ned til de man-
ge smaa FioteieT.PRMøll.SS.77. ||

(stud.)

om professor. Slaget er i fuld Gang: „Pro-
50 feten" i Vigør, Censorerne mere eller

mindre interesserede (0: ved eksamen paa
universitetet). DagNyh.^hl935.9.8p.4.

4) (dagl., isærdial.) som nedsæt, person-
betegnelse, dels om en gudfrygtig person,

dels som (godmodigt) skældsord i al alm.

Kri8tOrdspr.246. „Vår digl Ellers stik-

ker jeg dig i dit Liv I" „Det tør du ikke,

din Profeti" JVJens.NH.90. Feilb.

5) (jf. Poet 5; spøg., jarg.) natpotte.
60 IL i»rofet, en. se Profit.

Profet-, i ssgr. til I. Profet 1 (og 2-8);

som eksempler paa mere tilfældige elL let

forstaaelige ssgr. kan nævnes: Profet-mine,

-ord, -røst, -skikkelse, -skæg (ORung.Nov.

1.120), -stemme, -syn, -tale, -tone (den

strenge Profettone, i hvilken (Rousseau

85^
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havde talt) til Tidsalderen. Bøffd.Bousseau.

(1912).79), -væsen, -embede, et. (Mu-
hamed) udøvede sit Prophete-Embede udi
28 Aar. Holb.Hh.II.80. || især (jf. I. Pro-
fet 1.8^ om forhold hos irvingianere og mor-
moner. SaUXIL513.XVJl.303.
profetere, v. [profe'te-'ra, prof9-] (f

profetisere. Holh.JH.ll.491). -ede. vis. (l.br.)

-ing (LTid.1737.524). {glda. d. s., ty. f pro-
phe(ti)zieren (nt propheteren^; af mlat. lo

prophet(iz)are; til Profet) især (bibl.) om de

gl-testamentlige profeter: forkynde guds
vilje; tale til folket paa guds vegne;
ogs. (jf. Profet 2) i videre anv.: spaa; for-
udsige. Aanden hvilede paa dem (o: de

70 ældste)^ da propheterede de (1931: kom
de i profetisk Henrykkelse^. 4itfos. ii./25.

Han maatte . . søge at fortiene allehaan-
de uden om. Derfor propheterede han
ved Juletider, solgte Paaskelys og cure-
rede Mennesker og Fæe, naar de var ble-

Yeiiforhei^Qåe.Ew.Overs.afMaxVind.(1782).
40. Propheten . . gik ud paa Gaden at

prophetere. MCBruun. F. 75. Publikums
Holdning (er) lidt vanskelig at profetere
om. P0I.V3I935.5.8P.I. Profeti, en. [pro-

fe'ti?, profa-] (f Profe(t)si. Moth.P154.157.
Fro^hecie. LTid. 1743.87). flt. -er. {ænyd.
prophecie, prophesi; af mlat. prophecia,
gr. prophéteia; til profetere) det, en pro-
fet forkynder, indholdet af en pro-
fets forkyndelse (navnlig naar dette an-
gaar begivenheder i fremtiden); ogs.: pro-
fetisk gave (jf. ndf.1.58); i videre anv.
om spaadom, forudsigelse i al alm.
Tob.2.5. Naar man ret ved Dagen betrag-
ter denne Prophetie (0: at der ikke vil op-
staa flere originale historikere i Danmark)^
da seer den ud som en Forløber for en
anden Spaadom, som man maaskee har at

vente fra denne vise Pen om Verdens
nærmende Ende. Langebek.SA.40. paa dem
opfyldes Esajas Profeti (1819: Spaadom^.
Matih.l3.14(1907).
Profet-inde, en. (ænyd. d. s., ty. pro-

phetin; jf. Profetisse; især bibl.) 1) kvinde-
lig profet; i videre anv.: spaakvinde. Luc.
2.36. Holb.Hh.II.89. Skue8p.I3.59. Der er
noget ved hende, der minder mig om Is-

raels Profetinder i det gamle Testamente.
SvLa.FK.70. 2) (sj.) en profets hustru. Es.
8.3.

profetisere, v. se profetere.
profetisii, adj. [pro'fe'dis^r] (ænyd. d.s.,

<t/. prophetisch, mZat. propheticus, ^r.pro-
phetikés; til Profet; især bibl. og W) adj.
til I. Profet (1 og 2). havde jeg prophe-
tisk Gave (Chr.VI: prophetie^ . . men hav-
de ikke Kierlighed, da var jeg Intet, i Cor.
13.2. prophetisk Tale (o: i Vølvens spaa-
dom). Qrundtv.TJdv.II.629. Vore Forfædre
længtes . . ikke efter at gense disse fly-

vende Hærskarer (o: raageflokkene), og det
bedrøvede dem ikke, naar det gamle pro-
fetiske Udsagn om Raagernes Ankomst
(0: Matthias' dag, ^^h) glippede. PABi)am.

FL.30.
II (1. br.) om person : som har spaa-

domsgave; som kan forudsige kommende ting^

(han) skieldte en saadan Prophetisk Ma-
trone ior H.ex. Holb.UHH.II.8. Ironikeren
er vel i en vis Forstand prophetisk, thi

han peger bestandig hen paa noget Til-
kommende, men hvad det er, veed han
ei. Kierk.XIII.334.

fra mlat. prophetissa, ^r.prophétis; til Pro-
fet; sj.) profetinde (1). LTid.1725.649,
VilhAnd.Kransen.(1934).112.
Profet-son, en. (bibl.) i flt., m.h.t.gl.-

testamentlige forhold, om profetisk begavede
mænd, der levede i smaa (asketiske) samfund
(jfsp.1349'^^). SaVXlX.581. 2Kg.2.3(1931;
1871: Propheternes Børnj.

20 Profil, en ell. et (nu vist kun (fagl.) t

bet.\\ i bet. 2'. Wiedewelt.T.15. Kierk.1.376,

HFEiv.FamilienNordby.L(1862).38). [pro-

•fi.'Z] ^^. -er. (/y. profil (n.), /"r. profil (n^i.);

fra ital. proffilo (f profilo), til prof(f)ilarey
se profilere) (tegning af) en genstands
omrids (set fra siden) ell. (lodrette) gen-
nemsnit.

1) (fagl.) (skematisk fremstilling af)
et lodret snit gennem en genstand (med

30 angivelse af proportioner, maal osv.); iscsr i

flg. anv.: I.1) (især bygn., 0) dels (jf. Op-
rids 1, -stalt 1) om tegning af et lodret snit

gennem en bygning, et anlæg, en større kon-
struktion osv.; helhedsprofil (mods. I. Plan
1.4 og 2). LTid.l720.Nr.23.1. at giøre en
Profil paa Hovedværkerne (afen fæstning).
smst.1742.220. Facade og Profil af Runde
Kirke. smst. 1747. 22. Profilet af et Skib.
Amberg. Gnudtzm.Husb.272. \\dels (jfKant-,

40 Karnis- , Lysningsprofil samt II. Glidj om
(gennemsnittet af) et enkelt arkitektonisk led

(en søjle, en gesims osv.), en liste olgn. pry-
delse paa et møbel, et ophøjet baand olgn,

paa en drejet genstand, et proflljærn (1) osv.

Fabrikkerne levere de valsede Jærnbjælker
med Profiler, der have et bestemt rationelt
Forhold imellem Højden og de øvrige Di-
mensioner. Gnudtzm.Husb.174. Arkitektur-
led eller Liste, set i FToii\.Stilart.327. Fyl-

50 dingstræets Overflade høvledes.. med Jern^
Herved fremkom lodrette Profiler (Folder,
Fiber). Sal.^VIJL.342. høvle profil (paa
en liste) ell. høvle (en liste) i profil./^a^r

OSnedk. hertil ssgr. som: tredelte Kløver-
hl&dspro filer. Sal.^XIX.583. den vand-
rette gotiske Vandnæseprofil. smst.584.

II
i videre anv., fx. om de ophøjede figurer

paa automobil- ell. cykledæk. Profilet i Dæk-
ket er næsten helt Sitslidt. Motor.1934.513.

60 sp.2. !.2) (fagl.) (billedlig fremstilling af)'

et lodret snit gennem (en del af) jordskorpen,
JPaludan.Møen.IL(1824).41. I (klinten) fin-

des et stort og smukt Profil, der viser
interglacialt, marint Ler . . hvilende paa
Ferskvandsier og overlejret af et mægtigt
Lag marint Sand. Trap.*IX.593. \\ om lod-
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ret snit gennem en vej(bane). Vejens opad-
rundede Profil. J5;Ær. 1.3) (jf. Længde-,
Tværprofil; landmaaling.) skematisk frem-
stilling af nivellationslinien og et snit gen-
nem det terræn, der skal nivelleres. For Ni-
velleringen og Profilet (skal landmaalerne)
nyde 1 Rdlr. for hver 100de Alen af den
nivellerede hime.Pl.'VnlTOL^lO. Ofte kræ-
ver det tekniske Arbejde, at man, foruden
Profilen (o: længdeprofilen), maa nivellere

og tegne Tværprofiler i alle Liniens Punk-
ter. Sa/.^ZFiJ.PSP. t.4) (jæmb.) om frit-

rumsprofilet ell. (i ssgr. som Konstruktions-,
Lade-, hddsseTpToii\.DSB.Banehygn.35. SaV
IX.54) om det tilsvarende tværsnit, der an-
giver maksimum for det rullende materiels

omkredslinier. Profil for det frie Rum.Jern-
baneL.56. Et i Højde og Bredde nøje af-

grænset Profil. DSB.Banebygn.85. Signalet
staar tæt op til Profilet ved Siden af Sco-
ret. DSB.Sign.III.91. frit profil, se 1.

fri 7.1.

2) (omridset, yderlinien af) en persons an-
sigt, set fra siden, (ofte i forb. som tegne,
male, fotografere, se (en) i profil (mods.
en idLCQ)). Profilet af en Livia og en Agrip-
pina (o: paa romerske mønter).Wiedewelt.T.
15. *Kun sjelden . . han med Drengen
spøgte,

I
Kun . . sjelden hans Profil

|
I

Adams Paasyn viste frem et Smiil. PalM.
(1909).II.81. Er det virkelig Deres sidste

Portræt? . . De skulde tages i Profil, det
vilde blive langt smukkere. Gjel.R.78. nu
vender hun Profilen til. Rørd.KK.97. tage
<male) en . . i halv Frofil. D&H.\\uegl.,
især om (kortfattet skildring, fremstilling af)
en (ejendommelig, karakterfuld) person olgn.

Kun i faa Træk har jeg forsøgt at skiz-

2ere en Profil af Nutidens aandelige Phy-
sionomie. Heib.Pros.X. 349. Montaigne . .

tegnede sig selv kun i Profil. Hø/fd.Rous-
seau.(1912).13. jf. bet. 1.2: Vestlig Profil
af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg
til Skagen tagen paa Reiser. Blich.(bog'
titel.1839).

3) (især GJ^ omrids, kontur, silhouet,
<if en genstand (set mod en lys baggrund).
*Taarnenes ædle Profiler. Éec/ce.SJ5. i 05.
Profilen af et B]ddTg.JVJens.M.I.150. *(han
saa) Profilen af en Arm . .

|
af Skyggen

flygtig tegnet
| på det tætte hvide For-

hæng. Rørd.GD.50.
Profil-, i ssgr. især (fagl.) til Profil l(i)

II af mere tilfældige ell. letforstaaelige ssgr.

iil Profil 2 kan nævnes: Profil-billede.
€n indbildt Profillighed med Goethe.
Brandes.(Teaterbladet.^^/il910.1.sp.3). hen-
des ikke smukke, men bløde Profillinie.
Schand.BS.316. Schraders Profilportræt
af Christian den syvenåe.Tilsk.l933.II.320.
profilere, v. [profi'le'ra] -ede. v6s. -ing

(s. d.). {fy. profiliereh, fr. profiler; fra ital.

prof fHare (f profilare); sidste led er /V. filer

fse filerej, ital. filare, spinde, f drage en
linie) t) (nu 1. br.) tegne en profil (i) af
noget. JBaden.FrO. Meyer. 2) (bygn. ell.

0) tildanne noget (et arkitektonisk led, en
gesims, en liste), saaledes at det faar en
bestemt profil (l.i); forsyne (en byg-
ning, et møbel m. m.) med ophøjede ge-
simser, lister, kanter osv. (ægypterne)
have profileret og prydet deres Cornicher,
Friser og krchitvdiver. Wiedewelt.T.4. Ste-
nen lader sig . . fint profilere. 5Mew8ow.5.
111.296.

II
især i perf. part. brugt som adj.

o En kraftig profileret Gesims. ÉHannover.
SvK.14. profilerede Brædder og Lister .

.

til Fremstilling af Døre, Vinduer, Fodpa-
neler. SMen8ow.^.7i.i5i.

II
m. h. t. vejprofil.

Saaledes som Nørrevold er profileret nu,
vil det ikke være muligt at opstille Bæn-
ke langs (sporvogns- )Sporene. Fol.^hl935.2.
sp.5. 3) (sj.) til Profil 2: give (et portræt)
en skarp, karakteristisk profil, jf.bet
2: en skarpt profileret Hage. Frisch.EK.I.

20 91. uegl.: den Kunst, hvormed Paludaa-
Miiller . . kan profilere en Type. Fi/A-4n(i.

PM.U.II.109. Profilering;, en. fit. -er.

(især bygn.) vbs. til profilere; ogs. konkr.,
især (til profilere 2) om den maade, hvor-
paa noget er profileret, ell. om den udførte
profil (1.1). Meyer.^ Stilart.327. FagOSnedk.
Profil-fræseCr), en. fræse(r) til frem-

bringelse afprofil. OpfB.^III.86. -hovl, en.
(snedk.) høvl, hvormed man høvler profil. Fag

20 OSnedk. -jærn, et. I) (jf.Jærn sp.947^^«-)

d. s. s. Fa^onjærn. Gnudtzm.Husb.185.
Hannover. Tekn.106. 2) (fagl.) mejsel, hvor-

med man hugger profiler i sten. OrdbS.
-led, et. (bygn.) profileret led. SaUXIX.583.
-liste, en. (snedk.) profileret liste. SaVXIX.
583. -maal, et. [1.4] (jæmb.) jærnstativ,

rejst over sporet, hvormed man kan maale
det rullende materiels konstruktions- ell. lade-

profil. Gjel.GL.442. -skraber, en. ('sned/c.

j

40 redskab, hvormed man kan skrabe mindre
profiler i træ. FagOSnedk. -staal, et. d.s.s.

FaQonstaal (1 og 2). Bl&T. -stilling:,
en. spec. (bot.) om pladeformede bladgrønt-

legemers stilling, naar de vender kanten mod
lysets retning (mods. Fladestilling^. Warm.
Éot.339. -tegning;, en. tegning ell. tegnet

gengivelse af profil || til Profil l.i. LTid.
1736.688. Amberg. Profiltegninger over for-

gyldte og polerede L\steT.(bogtitel.l923).
\\

S3 (landmaaling.) <t7 Profil 1.3: paa Profil-Teg-

ningen (skal den, der nivellerer) med en rød
Linie antegne Aaens, Bækkens eller Grøf-

tens fornødne Dyhde.Pl.^Vtil791.§8. || til

Profil 2; uegl: han kunde i sine religions-

filosofiske Kursus give en rask Profilteg-

ning af enFilosof.Schand.O.I.139. -traad,
en. (jf. Dessin-, Fa<?ontraad; Øj metal-

traad, hvis profil ikke er cirkelrund. Suen-
son.B.H1911).126. -valseværk, et.

60 valseværk til fremstilling af profiljærn. Opf
BMII.135. -valsninff, en. udvalsning

af profiljærn. OpfB.HlI.89.
Profit, en. [proififZ] Høy8g.AG.147. (tid-

ligere og endnu dtal. m. lang vokal (og stød)

i 2. stavelse, jf. Frolit Moth'.P157 samt Feilb.

— dial. ogs. (i bet. 2) Profet. Esp.464. jf.
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Bietz.510(8kaan8k). sml. u. Lyseprofit;, flt.

(næsten kun i het. 2) -ter (i bet. 1: Moth.

P157. LTid.1730.269). {ænyd., sen. fsv., ty.

d.s.; fra fr. profit, af lat. profectus, frem-
skridt, virkning, til proficere, gaa frem,
gavne, nytte; sa.ord som f Profekt (Profec-

tus. JBaden.FrO ), (en skolediscipels) frem-
gang, fremskridt. Kalk. III. 513. Cit.1721.

(ThøgerJensen.FrIV'sSkoler.(1921).24))

1) (især talespr.) udbytte; vinding;
fortjeneste; fordel; især (ofte nedsæt.,

jf.PEM.illl.Hll) om (smaalig, lidt ufin, ir-

regulær) peng efortjeneste, (ofte i forb.

som (gøre noget) for profit(tens skyld),

sælge, udføre noget med profit, have pro-
fit af (eU.fpsiSi. Moth.P156. Holb.Bars.II.6)
noget, det er der ingen profit ved (ell. f
hos, paa. Moth.P156), gaa ell. løbe (se II.

løbe 21.2; af med profitten^. Hånd gåer
altid af med pTofiten.Moth.P156. min Mand
(0: en bogtrykker) giør mange Ting meere
for at tiene publicum end for profit. Eolb.
Bars.II.6. Profiten (0: ved de i England
importerede varer) . . har i den Tid været
over 40 Millioner Sterling. LTid.1725.553.
de solgte Ting (kan ikke) confisqveres til

Profit, enten for den ene, eller den anden
publiqve Fona. Stampe.I.150. intet andet
Formaal end Profiten, ingen anden Stræ-
ben end at puge Penge sammen. Pont.LP.
V.112. jf. IV. fed 3.3: *Alting gi'r mig den
Besked, | at Profitten bliver fed, | naar
jeg først har funden

|
Vej til Kistebunden.

Eostr.G.89. Chievitz&ABecke.D.lOG. ren
profit, den fortjeneste, der fremkommer,
naar alle omkostninger fradrages; nettofortje-

neste. *Det er ti Tusind Daler reen Profit.

Wess.163. VSO. Skattegraveren.l885.II.218.
D&H. uegl.: *Saa bort i Røg det hede Ven-
skab svandt.

| Til Adams Held det var, thi

otte Uger, | Som til Examen Nummer to han
bruger, | Derved i reen Profit for sig han
våndtPalM.(1909).II.92.

||
gøre (sig) pro-

fit (af), (nu næppe br.) profitere (af). •Fog-
den gjorde sig Profit,

| Og meeled flux
sin Kage. Reenb.1. 202. ellers havde de
Christne kundet giøre store Fordeele og
Profiter blandt de Orientalske med at

selge saadanne Bøger. LTid.1730.269. jf.:
naar got Folk blir drukne (giver jeg) dem
et halv Kruus for et heelt, hvilken Profit
jeg kand giøre med en god Samvittighed.
Holb.GW.III.3.

Il talem. det er profit-
ten, man skal leve af. VSO. Med Føie
lægger man Skakkrejøden den Sætning i

Munden: det er Profiten, man skal leve
af.PEMull.^411. Videnskaben kan være
god nok, men det er dog Profitten, man
skal leve sif.Valløe.D.132. Feilb. jf.: det
er profiten vi gåer om. Moth.P156.

2) (ty. dial. (nt.) profit(chen); jf. udtr.
som fr. mettre å profit, anbringe, anvende
paa en fordelagtig, økonomisk maade olgn.;
sml. Fattigmand 2; især dial.) lyseprofit.
Moth.P157. VSO. Aakj.VB.245. Krist.BRL.
387. jf.: en Lysestump, der var anbragt

i en Blik-Profit. Pont. Højsang. (1896).
45.

Profit-, i ssgr. spec. (tilFrofit 1) i en del

(1. br.) ssgr. m. nedsæt, bet., der betegner begær-
lighed, jagt efter vinding, som: Profit-be-
gær, -geni (o : lykkejæger. PoU^/iol934.11.
sp.4), -hunger (Socialdem.'^^U1932.9.sp.4),

-jageri, -jagt, -jæger, -ven (0: person,
der er ens ven for profittens skyld. Leth.

10(1800)), -venskab (smst.).

profitabel, adj. [profi'ta'b(a)l] (vulg.^

nu næppe br. profentab°el. Oversk.EV.41).
(fra fr. profitable; jf. profiterlig; især G3,

nu lidt gldgs.) fordelagtig; nu især om
forretning olgn.: indbringende; lukrativ.
Kyhn.PE.17. (den kloge kone) forstoed at
giøre sig sine Medborgeres Forskrækkelse
og Overtroe profitable. LTicZJ 754.555. *det
(er) høist profitabelt for Aanden,

|
naar

20 Kritik og Genie gier hinanden Haanden.
Oehl.Digte.(1803).269. Det blev . . en gan-
ske profitabel Yorreining.Pont.DR.m.340.
L t profitere, v. -ede. {ænyd. d. s., ty.

profitieren; fra lat. profiteri, erklære (sig

for sagkyndig i noget), tilbyde undervisning
i; jf. Profession, Professor osv) 1) er-
klære (offentligt); (aabent) bekende sig
til (en vis tro). Profitere offentlig. v^åpA.

(1764). 2) 0/ Profession 3; holde fore-
30 læsninger (over); være professor (i),

een, der (som jeg) profiterer politiske

Historier, Jus publicum og Morale. Holb.
Ep.II.418. PAHeib.US.384.

II. profitere, v. [profi'te-rø] (nu næppe
br. profentere, se ndf.)°. -ede ell. (nu sj.) -te

(Moth.Pl57. LTid.1727.215). (#y. profitieren

(ty. dial., nt. ogs. profentieren^• fra fr. pro-
fiter; til Profit; jf. jy. profitte, gavne) 1)

m.person-subj.: skaffe sig profit; have
40 udbytte; nyde fordel; høste fortjene-

ste; vinde; tjene. Hørn.Moral.1.26. Jeg
profiterede . . saa meget, at foruden min
Reises Omkostning og Fortæring havde
jeg Penge tilovers. Wwef.JSi.55. Moses:
„Det er sgu' dyrt betalt; — Du har snydt
mig for min Profit .

." — Ephraim: „Det
er din egen Skyld; hvorfor vilde du ikke
dele, saa havde Du profenteret meer."
Wengel.Plader.(1858).43. der er der ikke

50 Noget at profitere. S&B.
|J
nu næsten kun

(især gldgs.) i forb. m. ai ell. (sjældnere)

ved (Moth.P156. Heib.Poet.V.192) ell. (nu
vist kun dial.) paa (Moth.P156. ErlKrist,

Ler.(1930).155), drage nytte af; høste fordel

ved; tjene paa; især: have aandeligt udbytte

af; lære noget af; ogs. (nu næppe br.): have
fornøjelsen af (ens selskab, omgang osv.). Holb.
DH.1I.420. „bliv og spiis hos mig i Af-
ten." — „Det giør mig ondt, at jeg ei kan

60 være saa lykkelig, at profitere deraf; thi

jeg maae strax hiem.*^ Lodde.(Skuesp. IV.
333). jeg ønskede, at min Familie skulde
profitere af Deres Bekjendtskab. Hof^ir.

SpT.II.8. HBegtr.DF.1.23. (han) profi-
terer . . af Leiligheden og besøger
mig. Skue8p.V.380. JBaden.FrO.

||
(sj.) m.
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obj.f der betegner det, man benytter sig af,

skaffer sig fordel ved. Christenheden har
afskaffet Christus, derimod vil den . . pro-
fitere de uhyre Følger af hans hiy.Eierk.
XII.102. jf: Det Mere der er kommet til

siden Schleiermacher, det profiterer han
udenvidere, og profiterer tillige (o: benyt-

ter sig ogsaa af lejligheden til) at corrigere
Schleiermacher. s«.AT.7.5<<;?i. 2) (nunæppe
br.) m, iings-subj. :være nyttig for ;

gavne;
bringe indtægt, profit. LTid.l726.678.
at mine Comoedier . . profiterede Comoe-
dianterne saa meget . . kand man (ikke)

tilskrive det, at de vare nye. Overs.afHolb
Levned.139. m. obj. og hensobj.: De hundrede
Rixdlr. skal profitere os 4000. Bolb.Arab.
Ise. t priifiterlig;, adj. {ænvd. d. s., jf.
ænyd. profit(te)lig, ty. profitlicn i sa. bet
samt jy. profit(te)lig, nærig; til profitere)

d. s. s. profitabel, hvor lidet profiteerlig

udi den Post de Grædske og Latinske
Autores ere for ungdommen. Eolb.DNB.
57. denne profiteerlige Rsmåel. Reiser.IlI.

153. Kierk.XIV.271.
Profit-hat, en. [2] (foræld.) trekantet

hat, hvis skygge var opkrammet ell. opfæstet
med rosetter paa 3 steder (ligesom en lyse-

profits tresidede metalplade var opkrammet,
for at tællen ikke skulde løbe ud). Cit.1825.

(JySaml.3B.I.434). DortheaThomsen.Eobro.

[1868J.30. -stag:e, en. [2] (nu næppe br.)

lysestage med profit. S&B.
proforma, adv. ell. adj. fpro'fmrnaa]

(og s. alm. skrevet pro formå. — f (% fit.) pro-

forme, mine proforme \ exleT.Wiwet.D.62).
{fra (sen.) laf. pro formå) som en ren for-
malitet (uden reel betydning); fingeret;
skin-; især (jur.) om retshandel, der ud-
føres, dokument, der udstedes, under den
udtrykkelige forudsætning, at den (det) ikke

har virkelig retskraft (men blot skal tjene til

at vildlede ell. bedrage andre). Moth.P156.
hvilke Vexler kiendelig kan sees pro formå
at være udgivne. Forordn.^^/i\1731. Folk
sige, at han ikkun er Deres Fader pro
ioTmsi.Lodde.(Skuesp.XI.183). Om Vinteren
var der meget koldt i denne Sal, og Ilden
syntes kun pro formå at brænde i Kak-
kelovnen. EAMall.E.30. Naar Nogen med
Vidende . . indgaar proforma Akkorder
om Arbeide eller Tjeneste . . skal Saadant
straffes med Mulkt. Anordn.Nr.37^yiol879.
5.

II
nu navnlig (jur. ell. t) i ssqr. som

roforma-afhændelse (Lov^V2l866.§252), -er-

klæring (Hage.^150), -faktura, -forhør, -han-
del, -kontrakt, -køb (Nørreg.Privatr.III.68),
-overdragelse, -pantsættelse (Lov^^hl866.
§252), -reishandGl ( Goos.II.549. LovNr.126
^^U1930.§283.3), -sag, -salg (Nørreg.Fri-
vatr.IIJ.68. Ugeskr.fRetsv.1899.765), -sel-

skab, -skøde, -veksel (Nørreg.Privatr.III.
177. Ludv.), -værk (nu næppe br.: Leth.

(1800). de Transaktioner, ved hvilke (ski-

bet) er blevet overdraget Handelshuset,
ere blevne betragtede som Proformaværk.
MinSkr.y7l8.55), -ægteskab.

I. Profos, en. [pro 'fens] fit. -ser. {ænyd.
profos (profotz, prolatz); fra ty. profoss,
noll. provoost; af oldfr. provost, mlat. pro-
pos(i)tu8, foresat; egl. sa. ord som Provst;
foræld.) egl. (i 16.-17. aarh.) om en højtstaa-

ende befalingsmand i landsknæathærene,
som navnlig skulde søroe for disciplinens op-
retholdelse, for straffes eksekution m. m.; senere
(indtil 1866 som øfficiel betegnelse; jf. ogs,

10 Gevaldigere om en militær person (un-
derofficer ell. menig), der personlig del-

tog i delinkventernes korporlige afstraffelse;
o^s. om tilsvarende person paa et skib ell.

(indtil 1911) om civil arrestforvarer,
der eksekverede visse legemsstraffe; i videre
anv. om bøddel, skarpretter osv. i al alm.
(se nærmere MilTidsskr. 1931. 107). Éolb.
Paars.69. Skibets Profos.iEeuer.7.4PP. Stok-
keknægtene (skal) herefter kaldes Pro-

20 fosser.MR.1791.413. Baalet (hvorpaa mtksi-
kanerne skulde dø) tændtes af Profossens
Haand. PalM.(1909).IlI.302. EistMKbh.I.
572. (han) var Ober-Profos eller Slut-
ter paa Holmen. CPMothe.JN.234. over-
profos. MilTidsskr. 1931. 107. 111. Regi-
ments-Profosserne. ChrVs Krigsr Instr.

§43. II
hertil bl. a. Profos-tamp (tamp, hvor-

med profossen (paa et skib) afstraffede de-

linkventerne. vAph.(1759)).
30 II. profos, adv. og (i bet. 2) adj. {ænyd.

d. s. (bet. 1); fra mnt. profoss, pro fors, per-
fors, omdannelse af fr. par force (se Par-
force-^; jf. profekt, I. Profos; nu ikke i

rigsspr.) 1) med vold og magt; absolut.
Min Kone vil endeligt profos være Frue.
Eolb.EAmb.lL4. hans Fader . . vil profos,

Fladstrand.at (bryllvppet) skal staae . . i

PAEeib.Sk.lV.164. Gadeordb.^
Il
med pro-

d 'fos {jf.mnt. mit parvos) med magt; hen-
4Xi synsløst. Esp. 464. 2) som adj.: heftig;
fremfusende; egenraadig ; overmodig.
Feilb. OrdbS.(Fyn).
Program, et. [pro'giBm'] (tidligere ogs,

m. lat.-gr. form Progråmma. Eolb.Paars.328.
Falst.46. jf. JBaden.FrO. Meyer, f m. fr,

form Programme. LTid.1754.262. Cit.1755.

(Suhm.XV.191)). fit. -mer ell. f (til Pro-
grammål programmata (Fund?lbl788.Y.§8),
{ænyd. progråmma (TroelsL.^XlY.359), ty.

soprogramm, fr. programme; fra ^r. pro-

gråmma, offentlig bekendtgørelse, til pro-
gråphein, i forvejen bekendtgøre ved skrift-

ligt opslag olgn.; jf. grafisk. Grammatik
osv.)

1) (især univ., skol.) indbydelsesskrift
(til en højtidelighed, fx. en promotion, en

eksamen, i ældre tid ogs. : en begravelse olgn.

;

se nærmere EFRørd.VnivE.111.432.459ff.),
der udsendes af et universitet ell. en skole

60 (tidligere undertiden ogs.: af en privat per-

son), og som foruden en (formel) indbydelse

oftest indeholder en videnskabelig afhandling

samt (især i nyere tid) en beretning om det

forløbne aars virksomhed m. m.; univer-
sitets- ell. skoleprogram; aarsskrift.

Eolb.Paars.328. Til alle Promotioner, lige-



1859 Proifram- projektere 1360

som og til andre offentlige academiske
Actus og Solenniteter, udstædes Program-
mata i Universitetets Nslvr. Fund.y61788.
V.§8. Oberstinden ledte i en stiv Time
efter et Program fra „Lykkebo Kostskole".
BHol8t.L.83.

2) om (skreven ell. trykt redegørelse for ell.

angivelse af) plan for en virksomhed, et

foretagende, en forestilling, en fest
osv. Lfid.1754.262. Program for Opførel- lo

sen af et nyt Communehospital. (indby-
delse til Concurrence). (bogtitel.1857). Det
fuldstændige Program for Bryllups-Fe-
sterne (i Stockholm). BerlTid.^V5l935.M.l.
sp.l.

II
nu især (teat. ell. J^) om (et lille

blad ell. hæfte, der indeholder meddelelse om)
det ell. de værker, der bringes til opførelse

ved en teaterforestilling, en koncert olgn.

(med angivelse af de optrædendes navne osv.)

ell. i løbet af et vist tidsrum (en sæson). 20

Meyer.^ Program til Plautus Menæchmi,
Komedie i 4 Akter, opført paa Hoftheatret
i Kjøbenhavn. (^^i^eZ^VsiSr^;. De sjældne
Gange, der er saa stille i et Teater, plejer

der at flagre et Program ned fra en af

'EiX,2LgevrLQ.AHenningsen.BM..19. ofte i udtr.

som sætte, have paa programmet,
tage af programmet: (stykket) tT2dkker
udmærket Hus (og vil ikke) blive taget af

FrogrsLmmet.FoUyiil920.7.sp.l.
\\ (jf. Vro- M

grammusik^ om (angivelse af) det „ind-
hold", den række (ydre ell. indre) begiven-

heder, som et musikstykke, en ballet ell. pan-
tomime osv. prøver at skildre ell. udtrykke.
Naar nu saaledes Musiken ikke paa nogen
Maade kan udtrykke konkrete Tanker elier

Handlinger . . saa kan den endnu mindre
udtrykke et helt, langt, sammenhængende
'ProgrsLm.CarlNiels.LM.42. || ofte (uegl.)

m. h. t. forløbet af et foretagende (en fest, en 40

rejse osv.), i udtr. som det forløb, gik efter

programmet, det kneb med at naa hele

Erogrammet igennem, programmet inde-
oldt talrige overraskelser osv. Alt gik

efter Programmet. Det var vel nok en
Kongemodtagelse lidt ud over alminde-
lige L^aåsbytorholå. DanmnVC.622.

3) (især polit., æstet.) om (redegørelse
for) de maal, en politisk ell. kunstne-
risk ell. videnskabelig retning (en poli- 50

tiker, kunstner, videnskabsmand) sætter sig,
de planer, den følger, de ideer, den
kæmper for. et Partis Program. GoMsc^m.
VII.467. Det socialistiske Program. Frem-
stilling af Socialdemokratiets Principer.
(bogtitel.1888).

Progfram-, i ssgr. især til Program 8,

i ssgr. som Program-artikel, -digt ( VilhAnd.
G.l), -erklæring, -løs, -punkt, -tale, -ud-
talelse ofl. -chef, en. [2] spec. om den 60

person, der bestemmer sammensætningen af
programmet for radioudsendelser. AarbRadio.
1926.15. -mufiik, en. [2] J^ musik, der
forsøger at gengive, udtrykke bestemte (kon-
krete) begivenheder, situationer, genstande osv.

(mods. absolut (2.2) musik^. Brandes.RS.19.

EAbrah.T.125. -mæsislg:, adj. især til Fro

-

gram 2. Kaper.^ Turen fuldførtes program-
mæssigt. Pro/)/"orenm^en„P".^i5i .9^.8.!^.

Pmgres, en. [pro'gr^s] flt. -ser. {ænyd.
d. 8.; fra lat. progressus, vbs. til pro-gredi,
skride frem; jf. Progression, progressiv;
nu vist kun arkais. (sj.)) fremadskriden;
fremgang; navnlig i flg. anv.: ^ om en
hærs fremgang, fremrykning. For at hindre
deris Progresser hastede Keyser Otto med
en Krigs-Hær imod dem. Holb.Intr.1.310.
LTid.1739.157. JBaden.FrO.

\\
(en sags) ud-

viklingsgang; gang; forløb. I (o: næv-
ningerne) have hørt hele Sagens Progres
oplæses. PVJac. Trold. 87.

\\
fremskridt;

fremgang. Moth.P156. (eleven) giorde un-
der hans gode Anførsel . . ypperlige Pro-
gresser. LTO. i 750. .350. Danmarks litte-

rariske Pro^^resser. (tidsskrifttitel.1781-89).

Progression, en. [progr^'Jo-'n] flt. -er.

{ty. progression, fr. progression; fra lat.

progressio, vbs. til progredi; jf. Progres)
egl.: fremskriden. JBaden.FrO. Meyer.

\\

især (mat.) om (fremadskriden i) en række
af led, mellem hvilke der bestaar et

vist forhold. vAph.(1759). navnlig i forb.

aritmetisk progression, dt^erewsrcefefee.

Meyer.^ Sal.^XIX.586. geometrisk pro-
gression, se geometrisk 2. progressiv,
adj. [iprogrB|Si-v] (fra ty. progressiv, fr.

progressif; "til Progres(sion)) fremad-
skridende; stigende. JBaden.FrO.\\navn-
lig (emb.) i forb. som progressiv skat
ell. beskatning, om form for beskatning,
hvorved skatteprocenten er højere for de større

end for de mindre indtægter, formuer osv.

Meyer.^ Hage.H08.
Projekt, et ell. f en (Phønixb.FM.

1726.Nr.2.3. Langebek.Breve.l7. Graah.PT.
11.116). [pro'Jæg^l flf- -er. (ænyd. d. s. (Kbh
Dipl.VI.466); gennem ty. projekt, fr. projet
(ældre projectj af nyere lat. projectum, egl.

perf. part. n. a/" projicere, se projicere) ud-
kast; forslag; plan; nu næsten kun om
en plan, beroende paa detaillerede beregnin-
ger, for et større teknisk ell. økonomisk fore-

tagende; undertiden (navnlig i ældre tid) m.
nedsæt, bet. (jf. Projektmagerj. Jeg har
endnu icke seet et Project, som jo har
været meget nyttig, forstaae for Project-
mageren selv. Holb.Ul.II.2. Inden ethvert
større Jordarbejde bliver paabegyndt, maa
man . . udarbejde et Projekt for dette.

LandbO.III.839.
\\ (foræld.) om skriftligt

udkast, koncept, kladde olgn. Det project til

Skiøde som ieg sendte Dem venter ieg
tilbage for at conferere med Deres mig
tilsendte Qoneept.Holb.Brv.lOO. VASech.
(DL.xiif.) \\(nu næppe br.) om skitse til et

kunstværk. Fire forskiellige Projecter til

et Monument for Toråenskiold.Charlottenb.
1794.12.
projektere, v. [projæg'te-'ra] -ede ell.

(1. br.)^ -te (Gylb.IX.2.58). vbs. -ing (^ Pro-
jektering af Jordarbejder.ian£?&0.//L85.9^.
{ty. projektieren, fr. projeter (ældre pro-
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jecterj; til Projekt; j/". projicere; især O)
udkaste plan(er) (til noget); planlægge;
nu isæt' m. h. t. de forberedende beregninger
olgn. ved større tekniske foretagender, et saa-

dant Corpus Diplom aticum, som af mig
projecteret var. Gram.(Langebek.Breve.138).
projecteret er 282 Mils Længde paa 22
Jernbaner. Fædrei 1844. sp. 13975. Fol. »Vi
1929.14.f<p.l.

Projektil, et ell f en (Meyer. '-^).

[projæg'ti-'/, 1. &r. projæg'ti-'i] flt. -er. (lige-

sotn ty. projektil fra fr. projectile; til lat.

projicere (se projicere^; især ^) legeme,
som kastes, udslynges; næsten kun om
kugler, granater, skarp til (større)
skydevaaben. MilTeknO. Goldschm.II.296.
Hannover. Tekn.43. hult projektil, se hul
sp. 61P^. lysende projektil, se lyse sp.

242^^. (spøg.) om kasteskyts af anden art:

et særligt velrettet Projektil (o: en kirse-

bærsten) . . dumper ned paa Bunden af et

Lerfad foran den gamles Næse.Aakj.HV.
18.

II
i sammenligninger ell. billedl. HSchwa-

nenft.In.315. Djævelen dænges ligefrem
til med en Hagl af disse hellige Projek-
tiler (o: skriftsteder) og maa rømme M.2iV-

ken. AarbKbhAmt.1923.19. \\ hertil bl. a.

Projektil -bane (OpfB.^lV.520), -legeme
(Wolfh.MarO.288), -vogn (Scheller.MarO.).

Projektion, en. [projæg'Jo-'w] flt. -er.

(fr. projection; fra Zaf.°projectio, vbs. til

projicere, se projicere; jf. Projekt, projek-
tere osv.) I) (især mat.) gengivelse, af-
bildning af et punkt ell. en punktsam-
Ung (plan figur, legeme) paa en plan
(projektionsplanen, billedplanen) ved drag-
ning af rette linier gennem punkterne til

skæring med billedplanen; ogs. om den ved
afbildningen fremkomne figur. Primon.Lexi-
con.(1807). Et Liniestykke AB's Projek-
tion paa en Linie L er det Liniestykke,
som afskæres paa L af to Linier fra A og
B vinkelrette paa L. Geom.60.

jj
lU billedl.

En Projektion af den mykeniske Storstat
er Zeus' Overherredømme over sine gud-
dommelige Vasaller. Gymnasieskolen.1927

.

113.
II

hertil bl. a. Projektions-akse, -linie,

-lære, -plan, -tegning (se fx. Sal.^XlX.592).
2) (geogr.) fremstilling af (en del af)
jordens overflade paa et plan; kort-
projektion. Meyer.^ SaUXV.349ff. 3) (til

projicere 2; fagl.) frembringelse af et

billede v. hj. af optiske linser olgn. JBa-
den.FrO. nu især om henkastning af et lys-

billede paa en skærm. Sal.^XIX.592. || hertil

bl. a. Projektions-apparat (o: lysbilledappa-
rat), -billede, -linse (MKnudsen.'Fysik.(1923).
€81).

t Projektist, en. flt. -er. (til Projekt
ell. projektere) projektmager. Holb.Paars.
285. Projekt-magrer, en. (jf. Plan-
mager, -væver, Projektist, Projektør 1; nu
lidt ^Idgs.) nedsæt, betegnelse for person, der
stadig fremkommer med unyttige ell. uigen-
nemførlige projekter. Holb.Paars.304. hans
mange Forsøg med nye Dyrkningsmaader

— han var vist noget af en Projektmager
— (krævede) af og til stor Arbejdskraft.
Schand.O.I.165. Jochum Wielandt, den be-
kendte Udgiver og Projektmager. I^Bnx.
AP.1U52
Projektor, en. [proJæg'tø-V, 1. br. pro-

jæg'tøV] flt. -er. (fra fr. projecteur, dannet
(efter lat. projector; til projeter (se projek-
tere)) 1) (jf. Projektist; f projektmager.

10 Cit. 1 788. (AFriis. BD. 11.249). Meyer.* 2)
(især Ja; ell. 0) lyskaster. Meyer. Wolfh.
MarO.264. Nattemørket gennemskæres af
blændende Projektørers kegleformede Ud-
snit. ^ønwe/i/cfee.Sp.5 7.

II
hertil bl. a. Pro-

jektør-belysning, -(bue)lampe, -hus (d. s. s.

Lampehusj, -lys.

projicere, v. [proji'se'ra] -ede. vbs.

Projektion (s. d.). (fra lat. pro-jicere, egl.

„kaste frem'' ; jf. Projekt, projektere osu.;

20 især mat.) 1) gengive, afbilde et punkt
ell. en punktsamling (plan figur, legeme)
paa en plan ved dragning af rette linier

gennem punkterne til skæring med billed-

planen. Meyer.^ Punkterne A og B (er)

retvinklet projicerede paa en ret Linie i

Al og Bl. Sal.''XIX.592. \\ billedl. HarNiels.
ML.242. Der gives intet Storværk . . uden
at det først maa have foreligget udformet i

en enkelt Persons Hjærne, førend det pro-
30 jiceres ud i Virkeligheden. 0«^rM;).(' Gads
Mag.1932.419). 2) (jf Projektion 3; fagl.)

frembringe et billede af en genstand paa
en skærm (en hvid baggrund) v. hj. af op-
tiske linser olgn., især m. h. t. lysbilleder.

Ved Fremstilling af Lysbilleder belyses
det Diapositiv eller den Genstand, som
skal projiceres (Objektet) af en kraftig
hysgiver.MKnudsen.Fysik.(1923).680.
Pro-kanipiler, en. ['pro(')-] (tidligere

40 ogs. Procancellarius. Beskr.'^hl755. Meyer.),
(ty. prokanzellar; fra nylat. procancella-
rius, af pro, i stedet for, og cancellarius

(se Kansler)) person, der fungerer paa en
kanslers vegne (som hans underordnede);
m. h. t. danske forhold vist kun (emb., for-

æld.) om en embedsmand (valgt inden for
universitetslærernes kreds), der i 18. aarh.

paa patronens vegne førte overtilsyn med
universitetet (se nærmere Matzen.VnivB.I.

50 165ff.l74ff.). Langebek.Breve.221. Prom.^Vs
1786.
Proklama, et. [pro'kla'ma] (f Pro-

klam. Proklåm. Moth.f157). best f. -et

[-'kla'ima-'a/] ell. (nu l.br.) proklamet (Moth.

Pld7. Baden.JurO.IL73); flt. -er [-'kla'-

ima'ar] ell. (nu 1. br.) proklamer (Moth.P157.
HistMKbh.2R.n.64) ell. (nu 1. br., græc.)

proklamata (Luxd.Dagb.L22. Lov^Vnl857.
Meyer.), (fra ty. proklam(a), n., ital. mlat.

60 proclama, /*.; til proklamere; især jur.)

offentlig bekendtgørelse (nu: i aviser),

hvorved man indkalder kreditorer ell.

arvinger til at gøre deres krav (i et bo)

gældende inden en vis frist. LTid.1739.

408. Skifte-Retterne (bør ikke) antage de
Fordringer, som anmeldes, efter at den i

XVI. Rentrykt "/« 1W6
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Proclama foreskrevne lovlige Varsels Tid
er udløben. Pl.^Vsl?90. *(han) Fik Anstalt

truffet til at la'e ham jorde,
|
Fik et Pro-

clama udstedt, som sig burde. FalM.V.349.
Lassen. AO.^ 869. Proklamation, en.

[proklama'Jo-w] flt. -er. {fra lat. proclama-
tio, v^s. til proclamare, se proklamere; især

emb. ell. polit.) offentlig bekendtgørelse
(navnlig fra de højeste myndigheder), der

finder sted med en vis højtidelighed; kund-
gørelse; opraab (\); manifest. FrSneed.
1.553. „Rom var befriet. Antikristen be-
sejret," hed det i den pavelige Proklama-
tion. Bergs.FM.155. || om udraabelse af et

statsoverhoved (en konge). IIolb.Ep.lI.377.

II O/- proklamere l.37f.; univ.) om tilde-

ling af en akademisk grad. Matzen.TJnivR.
I1.20å(se u. Promotion^, proklamere,
V. [prokla'me'ra] -ede. vbs. (1. br.) -ing (HA
Malf.E.iS. TroelsL.BS.IlI.187) ell. Prokla-
mation (s. d.). {fr. proclamer; af lat. pro-
clamare, raafte ojp; j/". Akklamation, dekla-
mere, Proklama; især emb. ell. polit.) ud-
raabe, erklære offentligt (og højtide-
ligt). FrSneed.1.278. Proklamer, at De
stadig er i Stand til at effektuere alle

mulige Bestillinger paa Dampere. FrPoul-
sen.MD.136. Kl. 2 proklamerede Scheide-
mann Republiken fra Rigsdagen. ErikMøl-
ler.FemtenAar fra Freden.(1934-35).22. (nu
næppe br.:) Kong Friderik . . procla-
merede krig imod Sverrige. -ffo/&.i)iVJ5.

212.
Il
m.person-obj.; især: udradbe til konge.

LTid.1726.742. en korsikansk Artilleri-

Lieutenant proclamerede (Brandes.lV.40:
udraabtej sig selv som Revolutionens Ar-
ving. Brandes.E. 57. (jf. promovere samt
Proklamation slutn.; univ.) om universitetets

rektor: (ved aarsfesten) højtideligt erklære

for doktor (ell. licentiat). JBaden.FrO. Univ
Frogr.l862.1L51.1932.II.192.
O Prokrnstes-seng:^ en. [pro'krus-

da§-] (i. led er gr. Prokrustes (egl. °af pro-
kruein, udstrække), tilnavn til en røver, der

if. sagnet lagde sine ofre paa en seng og
udstrakte dem, der var for korte, skar noget

af dem, der var for lange til at ligge i sen-

gen) i billedl. udtr. for, at man ved at gøre
vold paa de faktiske ell. naturlige forhold
prøver at faa noget til at passe i en forud
given ramme, til at stemme med visse teorier,

tjene visse formaal osv. Meyer.^ kirkepo-
litisk . . Egennyttes Forsøg paa at lem-
læste (kristendommen) paa Tillempelsens
Prokrustesseng. Schand.AE.181. NisFet.
SG.130.
Proknra, en. [pro'ku-rB] (ty. proku-

ra; fra ital. procura", til procurare (jf.
prokurerej; jf. Prokurator, Prokurist osv.;

især Y) fuldmagt, hvorved indehave-
ren af et firma bemyndiger en person
til at handle paa sine vegne i han-
delsanliggender. (ofte i forb. som give,
tildele, have prokura;. HandelsO.(1807).
117. Nu var Hr. Levin til Nytaar saa ven-
lig at give mig Prokura og forhøje min

Gage. Nathans.lM.57.
||
per prokura, ved

fuldmagt; som fuldmægtig (prokurist). JBa-
den.FrO. 278. underskrive et Firma per
procura. Ludv.
Prokurator, en. [pro^u'ra'tcnr] (dial.

Prikkerater olgn. Thiele.TJiyreBoløxe.(1857).

29. Feilb.). flt. -er [pro^urB'toTør, -"to-(r)j]

ell. (især i folkeligt spr.) -e [pro^u'radara]
ell. t (m. lat. form) procuratores (Holb.GW.

10 1.3. Reskr.^^/iol732). {ænyd. d. s., ty. pro-
kurator; af lat. proeurator, fuldmægtig, for-

valter osv., til procurare (se prokurereJ;j7.
Kurator, Prokura) 1) person med juri-

disk uddannelse, der har modtaget beskik-

kelse til at føre andres sager for retten;

sagfører; i løbet af (18. og) 19. aarh. for-

trængt af Sagfører; i ældre tid ofte om over-

ell. underretssagførere i modsætn. til højeste-

retsadvokater; efter sagførerloven ^^k 1868
20 sædvanlig kun om sagførere, der (if. den tid-

ligere brug) havde modtaget kongelig bestal-

ling; m. h. t. forhold i nutiden kun som ned-

sæt, (ell. spøg.) betegnelse for sagfører i al

alm. (jf. Lommeprokurator, Prokurator-
kneb osv.). DL.1—4—21. Sagen kom for

Lande-Mode, hvor Arius mødte selv uden
Proeurator. JSToZfe.G Tr.1.5. I (overadmirali-

tetsretten maa) ingen Sagfører møde, uden
Advocaterne af Høieste-Ret, og de Pro-

30 curatorer, der ere beskikkede ved Lands-
Over- samt Hof- og Stads-Retten. Forordn.
^^U1806.§7. Prokuratorerne i Danmark i

det 17. og 18. Aarhundrede. Bidrag til

den danske Prokuratorstands Historie. Bo-
senkrantz.(bogtitel.l927). || ofte i udtr., der
tillæggerprokuratoren snuJied, uærlighed, pen-
gegridskhed ell. stor talefærdighed. Jeg ha-
ver hørt ærbare og vittige Folk, der have
sagt . . Det er skade, at den Person er Pro-

40 curator, thi hånd er dog et skikkeligt og
artigt Menniske. FrHorn.Froc.Bl^. Éirck-
ner.Tr.l28(se u. Kunst 4.2;. Eeib.Foet.lI.
361. begynder han først at disputere, saa
er han en sand Proeurator, saa kan intet

Menneske faae mindste Ord indført, og
Vorherre selv kunde ikke faae Ret imod
h2im.Gylb.X.36. jf. Feilb. Knud proku-
rator, se Knud 1.2. talem.: dyden i mid-
ten, sagde fanden, han sad mellem

50 to prokuratorer, se Dyd 3 slutn.; jf. end-

videre Krist.Ordspr.246.598.
|| (jf. u. Ad-

vokat; nu næppe br.) forsvarer, forkæmper
for noget, nu haaber jeg kiere Svoger,
at I ikke agerer Proeurator for Mascara-
der oftere.Holb.Masc.llL4. 2) (fisk. og dial.)

/f klæpaal. Sal.X.656. DanmFauna.XV.
320. Prokurator-, i ssgr. (især jur.)

til Prokurator 1, fx. (foruden de ndf. be-

handlede) en del (foræld.) ssgr. som Proku-
60 rator-bestalling, -bevilling, -embede, -fuld-

mægtig, -kontor, -profession (FrHorn.Froc,
Air), -stand, -ed, en. (jur., foræld.) ed,

som en prokurator skulde aflægge, om at

ville udføre sin bestilling ærligt og samvit-

tighedsfuldt (jf. DL.1— 9—10). Reskr.Vi7

1735. Nørreg.Frivatr.V.260. -fif, ei.igldgs.)
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d. s. s. -kneb. D&H. -finte, en. (gldgs.)

d. 8. 8. -kneb. vAph.(1759). Amberg. -kneb,
et. (gldgs.) 8pid8findig, 8nedig, ufin anven-
delse af lovbestemmeher ; lovtrækkeri; uegl,
om spidsfindig, uærlig argumentation olgn.

Bahb.E.IV.400. Pont.FJlAS. -stil, en.

(foræld.) især om juridisk, snørklet stil; kan-
cellistil, en naragtig Embedsmand (o: en
raadsherre), der taler til sin Kone i Pro-
cuT&tor-Stul. Luxd.FS.12. skrive et Brev
i en god Procurator-Stil. JiSneefZ.IJi.^206'.

-stol, en. (jf. jy. lig^e som en prokura-
tor, ligge tilbagelænet i en stol (Feilb.); nu
næppe br.) magelig agestol til een person.

VSO. -streg:, en. (jf. -kneb ;
gldgs.). Moth.

P157. ved adskillige Procurater-Stræger
forqvaklede (han) saaledes Sagen at hånd
blev friekiænt for Ægteskab. -HoZ6.5ars.

III.5. Hedegaard. Forsøg tiljur.Dissertatio-

ner.XI.(1763).10L
proknrere, v. [pro^u're-'rø] -ede ell.(nu

næppe br.) -te (se u. bef.S). vbs.(nu næppe br.)

Prokuration (JBaden.FrO. Meyer.), (ænyd.
d.s. i bet.3, /t/.prokurieren, /V.procurer; fra
lat. procurare, sørge for, besørge (paa en an-
dens vegne); jf. kurere samt Prokura, Pro-
kurator) 1) t sørge for (udførelsen ell.

tilvejebringelsen af); skaffe til veje; be-
sørge, hans Gesandtere vilde reyse til

Sverrig for at procurere Dronning Chri-
stinæ Befrielse. ^oZ6.Z)if.7.850. den nye
Edition af Libanii Epistler, som N. N. nye-
lig haver procvLreiet. LTid.1739.247. Leth.

(1800). 2) (emb., foræld.) administrere;
bestyre; forvalte. JBaden.FrO. HNClaus
(&Schouw).VedThron8kiftetl8é8.19. Meyer.

3) (især jur., foræld.) føre en retssag;
procedere; ogs. i al alm.: forsvare;
kæmpe for. DL.1—8—12. *Udi et Qvar-
teers Tid blev prokureert,

| Og Sagen
saa til Dom leveert. ChrBorup.PM.^( 1785).3.

Leth.(1800). 4) (dial) snakke (om); drøf-
te. I to (o: to elskende) kan . . bedst pro-
kurere ålene. Skjoldb.NM.72. OrdbS.(sjæll.).

Prokurist, en. [propu'risd] flt. -er.

(ty. prokurist; til Prokura ell. prokurere;
især T) person, der har prokura. Mey-
er.^ Skr.Nr.72'y2l891. Hage.*186.
Proknrer, en.[pro^u'rø-V, -'ro-V] fit.'tr,

(fra fr. procureur, til °procurer (se prokure-
re^) m.h.t. danske forhold (emb., foræld.) om
visse embedsmænd, der optraadte som kon-
gens ell. øvrighedens sagførere. Moth.
P157. SaUXIX.600. navnlig i ssgr. som
General-, Søkrigsprokurør.
Proletar, en. [prola'ta-V] (tidligere ogs.

Proletarier. Davids.É°.I.124. Prolctær. Gjen-
gangeren.(1844).417). flt. -er ell. (nu næppe
br.) proletarier (StBille.Gal.il.43. jf. Feilb.),

proletariere (Meyer."^). (fy. proletarier (pro-
letar), fr. prolétaire; af lat. proletarius,
egl. adj. til proles, afkom, substantivisk
(navnlig i flt.) om de besiddelsesløse borgere
i Rom, der stod uden for de 5 klasser, og
som derfor opr. hverken betalte skat ell. gjorde
krigstjeneste, men kun kunde tjene staten

ved deres børn; m. h. t. forhold uden for det gi.

Bom først alm. henimod midten af 19. aarh.;
især polit.) person, der tilhører sam-
fundets laveste, besiddelsesløse klasse,
hvis eksistens alene beror paa en minimal
indtægt; især i flt.; i ent. navnlig om raa,
udannet person (jf. Plebejer/ Ing.EF.
VI.102. ikke en eneste egentlig jordbru-
gende Bonde (i Rusland) har Formue, alle

10 ere de i en vis Forstand Proletarier. Na-
tionaløkonTidsskr. 1.334. Proletarerne har
intet andet at tabe end deres Lænker. De
har en Verden at vinde. Proletarer i alle

Lande, forener EderlMarx&Engels.Detkom-
munistiskeManifest.(over8.1898).43.

|| i videre
anv. ogs, om de daarligst lønnede medlemmer
inden for andre (faguddannede ell. fast løn-

nede) stænder ell. klasser; saaledes i ssgr.

som: en stakkels Embedsproletarier
20 som jeg (d: en fuldmægtig). Davids.B.1.124.
Flipproletarens, KontormennesketsTil-
værelse i bestandig Utryghed. Tilsk.1933.

11.350.
II

uegl. Den firbenede Proletar.
(o: om en herreløs pudel). Kaalund.119. (kra-
gerne) disse Luftens Proletarer. Fleuron.
DTN.102. Proletar-, i ssgr. (især polit.

ell. CPJ fx. Proletar- barn, -digt, -digter,

-digtning, -dreng ('Proletardrengens Læ-
reaar. Staun.(bogtitel.l911)), -hob, -hustru,

30 -kvarter, -pige, -roman (AndNx.MJ.1.47),
-sygdom, -type, -ungdom, -unge osv. Pro-
letariat, et. [prolatBri'a'd] (fra fr. pro-
letariat, dannet (i 19. aarh.) til prolétaire,

se Proletar; især polit.) den laveste, be-
siddelsesløse klasse inden for et sam-
fund. Meyer.^ Proletariatet, de moderne
Arbejderes Klasse, der kun lever saa
længe, som de finder Arbejde, og kun
finder Arbejde saa længe, som deres Ar-

40 bejde formerer Kapitalen. Marx&EngeU,
Det kommunistiske Manifest, (overs. 1898). 12.

Proletariatets Frigørelse. PDrachm.D.18.
proletariatets åi)s.i2itVLr^statsform,hvori

alene proletariatet har politiske rettigheder,

og som (if. Marx, Engels ofl.) maa danne
overgangen fra den kapitalistiske til den
kommunistiske (socialistiske) stat. TomKrist.
LA.269. Tilsk.1930.II.233. || (jf. Proletar;

i videre anv., om del af en stand, derp.gr.
50 af manglende beskæftigelsesmuligheder ell.

stærkt forringede levevilkaar synker ned til

et lavere socialt (og kulturelt ell. moralsk)

plan. Tidligere strandede mange paa Sko-
lens svære Krav, nu derimod gaar næsten
alle glat igennem (o: ved studentereksamen)

og slutter op i det aandelige Proletariat.

FrPoulsen.(Tilsk.l 929.1.79). Der var . . ved
at dannes et akademisk Proletariat. ^ c se

Hans.S.92. proletarisere, v. [prolatB-

60 ri'se-'ra] -ede. vbs. -ing. (ty. proletarisieren,

fr. proletariser; til Proletar; især polit.)

gøre (en del af) en stand ell. en klasse men-
nesker til proletarer (ved i væsentlig grad

at forringe deres levevilkaar); i videre anv,

ogs. om forsimpling, forringelse af mennesker

ell. aandelige værdier. (Marx's) Lære . .

86*
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om Arbejderklassens stedse videregaaen-
de FroleteLriseuDg. Sal.XVI.Sl?. den i de
krigsramte Lande foregaaede Proletarise-

ring af EmbedsstsiTLden. NatTid}^/il923.M.
ll.sp.2. Komponisten N. N. . . hævdede,
at Radioudsendelserneproletariserede lAvi-

sikkunsten. Bornholm8Tidende.^/4l927.1.sp.6.
proletarisk , adj. [prola'ta'ris^] (især

polit.) adj. til Proletar, "proletariske Fri-

skarer. Cit. 1848. (PLaurids. S. VIII.206 ).

(der) eksisterer i Rusland en fuldstændig
„Civil- og Kriminalret" . . den har en ud-
præget proletarisk Klassekarakter. S^oisfem.
Ts.121.

Prolog, en. [pro'lo'q] (nu kun arkais.

Prologas. ['pro-'logus] se ndf.). flt. -er. {ænyd.
prologus (Kånch.Skuespil.26.140.270); (gen-
nem fr. prologue^ fra laf. prologus ell. gr.

prologos; m. h. t. 2. led jf. Epilog, Logik
osv.; æstet. ell. teat.) fortale ell. forspil til

et skuespil, der forbereder handlingen, giver
tilhørerne visse oplysninger og forklaringer;

nu oftest om et digt, der fremsiges til

indledning ved en festforestilling olgn.

(uden særlig tilknytning til det stykke, der
spilles). Autor derfor, saasom hånd mer-
ckede, at mand icke gav agt paa Comoe-
diens rette Øje-Mercke, tog sig for anden
gang at forklare den ved en Prologus.
Molh.JJBet.a8r. Prolog. Sangvinitas træ-
der frem og siger (osv.). Oehl.PSkr.II.79.
Gallaforestilling i Anl. af D. K. H. Krp.
Fr. og Krp. Ingrids Formæling. Prolog
af Vald. Rørdam, fremsiges af Bodil Ip-
sen. BerlTid.'y5l935.M.24.8p.3. || billedl.:

forspil (3). Prologen til en af (duellerne)

maae jeg fortælle dig. FrSneed.1.72. Vilh.

And.FM.59.
\\
(nu 1. br.) om skuespiller, der

fremsiger en prolog. Prologus gaaer. Oehl.

SH.6. BerlTid.^Viil935.Aft.7.sp.4.

Prolongation, en. [prolouiiga'Jo-w]

flt. -er. vhs. til prolongere: forlængelse;
opsættelse; især (yf, jur.) om forlængelse,
udsættelse af en betalings- ell. leveringsfrist.

Moth.P156. Du skulde søge om et Aars
Prolongation af Dit Stipendium. Ørsf.Br.I.

213. N. N. erklærede Far fallit, skønt han
bad om Prolongation. iVaf/i«ns.Iif. 75.

||

hertil bl. a. Prolongations-bevilling (Luxd.
Dagh.1.246. LovL.l V.922), -forretning (Sal.

XIV.670), -kvittering (kvittering for en pro-
longationspræmie. ForsikrL.llO), -præmie
(præmie for en forsikring, der prolongeres;
ogs.om alm. fornyelsespræmie. Sal.VL906),
-ret, -tid, -veksel (Sal.XIV.670). prolon-
gere, V. [prohnixige-'ra] -ede. vbs. -ing (By-
skov. FR.) etl. Prolongation (s. d.). {ænyd.
d. 8., <?/. prolongieren, fr. prolonger; af sen.
lat. profongare, til lat. longus, lang; især
T ell. jur.) forlænge; udsætte; især m. h.t.

betalings- ell. leveringsfrist. LTid. 1751.37.
den prolongerede Yexel. HCLund.Samler.
1.(1803).50. Hage.^740.

||
(nu især teat.) m.

person-obj.: forlænge tiden for tjeneste ell.

optræden ud over en tidligere fastsat dato.

Naar enkelte Folk, som ere permitterede,

skal indkaldes eller prolongeres, da com-
municeres dem saadant ved Breve. MM.
1810.293. I denne Tid foregaar Nyenga-
gementerne rundt omkring paa Teatre-
ne. Nogle Skuespillere bliver prolongeret.
Nogle faar deres Opsigelse. Pol.°/2l925.7.

8p.3.

Promemoria, en (Prahl.ST. 1.152.
Etlar.F.181. KunstmusA.1929-31.110) ell.

ipet(Ew.(1914).IV.382. JBaden.OrtO. Glah-
de.r.Retskr.^(1929)). [proma'mo'ria] (sj. Pro-
meraorie. PalM.(190y).I.8. 11.417). best. f.
promemorien, -et; flt. promemorier. {fra sen.

ia<. pro memoria, for (at støtte) hukommel-
sen; jf. Memoire) 1) (især emb., foræld.)
som overskrift paa erindringsskrivelser eU.

breve til personer af højere rang (se fx. Wer-
fel.Grammatica.(1798).252f.) ell. som ind-
ledning til skrivelser til embedsmænd, offi-

20 cielle institutioner olgn. (ofte forkortet P. M.,
p.m.olgn.). Ew.(1914).IV.342ff. Under-
danigst Pro Uemov\2i\Blich.(1920).XXXL
25 (andragende til kancelliet). *Vor Helt
Oblaten rask af Brevet rev,

j . . for-

undret læste: |
Ærbødigst Promemoriel

Betagen
|
Af tJnderdanighed . . |

Jeg Ex-
cellencen her mig nærmer.PalM.(1909).II.
417. 2) (emb., foræld.) egl.: skrivelse, hvori
man erindrer en person om noget (en

30 sag, et løfte osv.); især om skrivelser (fra
ell.) til (højerestaaende) embedsmænd ell.

institutioner (spec. vistnok om ansøg-
ninger, bønskrifter olgn.), hvori man
ikke overholder alle kancellistilens formalite-
ter (i titulaturer osv.); (erindrings)skri-
velse; memoire (2); memorial (3); un-
dertiden ogs. (spøg.) om alm. brev (jf. CollO.).

Efter Hs. K. Msts. Befaling, bliver herefter
alle Breve til og fra Collegierne, i Form

40 af Pro-Memorier, og følgelig er Titulatu-

ren afskaffet. BerlTid.^yi2l770.4.sp.l. I mit
sidste Pro Memoria (o: brev til pastor Schøn-
heyder), som jeg haaber at De har faaet,

udeloed jeg mange Poster. Ew.(1914).! V.
382. Konen . . overrækker (generalen) en
ydmygst Promemoria, hvilket man kunde
høre af de enkelte Ord Generalen læste
høit: „ublide Stilling," „allersomhaardeste
Elendighed". o.s.Y.Etlar.F.181. Brandes.

50 U.61. 3)(sj.) forerindring; forord; ind-
ledning. *Her har jeg endt min Prome-
morie;

|
Min Hat jeg løfter; nu til min

Historie 1 PalM.(1909).I.8.
O Promenade, en. [prome-, proma-

'naåo] flt. -r. {fra /V. prom°enade, vbs. til

promener) 1) (gldgs.) det at promenere;
( spadsere )tur; i ældre tid ogs. om ride-,

køretur. *I og om Kiøbenhavn vor Dron-
ning promenerer . . |

Slig Promenade nu
60 sædvanlig skeer til Hest. ChrFlensb.DM.

III.IO. Jeg gik . . og forlystede mig med
en Promenade i vor smukke BsLve. Blich.

(1920).VIL36. en Promenade tilVogns.lTC
And.XII.143. JacPaludan.VV.66. \\

(dana.)

om forsk, danseture (hvor man bevæger sig

med alm. gangtrin), se nærmere PaulPet.
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Dans. 14. \\ hertil ssgr. som Promenade-
dragt (d: spadseredragt. S&B.), -dæk (om
(det øverste, aabne) dæk paa passagerskibe,

hvor kahytspassagerer kan spadsere. JV
Jens.OM.54), -koncert (eftermiddagskoncert
(med lettere musik) i det fri. Meyer.),
-orkester, -park (ÉavebrL.^11.168), -vogn
(spec. d. s. s. Klapvogn. DSB.0rdreM.171).
2) vej, gang, der er anlagt (gennem smukke
omgivelser) for spadserende; vej, gade olgn.,

hvor man (den fine verden) promenerer;
spadseregang. Promenader ogSpadsere-
Gange, som ere anlagde for Indbygger-
nes Fornøjelse og ^vinåheå.Holb.Ep7lII.
21. Byens mondæne Promenade.OÆwwa.
P.5.

II
(sj.) om promenadedæk paa et skib.

Oppe paa den øvre Promenade gik en
Mand alene om mellem Redningsbaadene.
JVJens.MD.l. CO promenere, v. [pro-

me-, proma'ne-ra] -ede ell. (l.br.) -te (Blich.

(1920)^X111.164). vbs.jf. Promenade, {fra

fr. (se) promener, af sen. lat. prominare,
drive frem, hvis 2. led er lat. minari, true)

1) (gldgs.) spadsere (tidligere undertiden
ogs. : køre, ride) for sin fornøjelses skyld (paa
en promenade (2) olgn.). ChrFlensb.DM.IlI.
10(se sp.l368^^). saa byder De hende Armen
som gallantKavaller, og saa promenerer De
op og ned ad Gsiåerne. Bøgh.III.96. Strø-

gets unge, promenerende Damer. ORung.
F.78.

II
(nu sj.) om køretøj. Ekvipager pro-

menerede som sæåvaii\ig.BøvF.(Tilsk.l917.

1.429). 2) (i nyere tid; især spøg. ell. jarg.)
fremføre; navnlig (m. tilknytning til bet.

1): spadsere, optræde med noget for at

vise det frem; „lufte" (2.3). I højre Haand
promenerer han en elegant Stok. Esm.I.
109. Til Tider promenerede de to Lucre-
tiaer . . deres Yndigheder paa Strøget ved
Dagslyset. Fønss. UA.64.
Promille, en. [pro'mila] (ogs. skrevet

i to ord pro mille; forJcortet p. m., p. M. (se

fx. EandelsO.(1807).107. Sal.^XIX.603) ell.

skrevet »/ooj. flt.d.s. (i bet. 1) ell. -r (i bet.2). (ty.

promille ; dannet (efter Procent^ af lat. pro
og mille, tusind (se I. Mille osv.); især regn., J)
1) egl. som præp.-led: for ell. af (hvert) tu-
sinde; nu alm. opfattet som (ubøjeligt) subsi.

:

tusindedel; oftest i forb. m. mængde-tal ell.

-adj. (der nu alm. opfattes attributivt). Af
Summer . . fra 2000 Rbdlr exclusive til 3000
Rbdlr (betales i tinglæsningsgebyr) 4 Rbdlr
og siden tillægges 1 pro Mille, hvorved
dog alene fulde Tusinder tages i Betragt-
nmg.Regl.^yil814.§64. Westergaard.S. 7. den
rigeste Promille af Befolkningen i Eng-
land (havde) i 1918-14 en Indtægt, der
var 122 Gange Gennemsnitsindtægten.
VindingKruse.E.1.51. 2) (j/. Procent 2; nu
l.br.) i fit, om andel, der beregnes i

tusindedele af et beløb, og fx. udbetales i

provision; spec. (emb.) om promillegebyr.
den Embedsmand . . som oppebærer Ge-
byret i noget Tilfælde, hvor Promiller
skulle svares, bør . . afgive Samme . . til

Amtstuen. Skr.^V2l815.4. 3) (jf. Procent 8;

/. br.) promilletal; promilledel; især i

forb. som en høj , en lav promille. Pro-
mille-del, en. (l.br.) del, der er beregnet
i promille. Sal.III.519. -jfebyr, et. (if.

Promille 2; emb.) (tinglæsnings-)gebyr , be-

regnet i tusindedele, der erlægges ved visse

sager, hvis værdi beløber sig til 1000 kr.

(rdlr.) ell. derover. Regl.'^kl814.§156. Sal.""

XIX.603.
10 CP prominent, adj. [promi'næn'J] (nu
næppe br. m. fr. form proeininent. Meyer.^).
{fra /"r.proCéjminent, /af. prominens,'j?r(E8.
part. af prominere, rage frem; jf. emi-
nent) fremragende (11.2); navnlig om an-
sete, kendte, højtstaaende personer („spidser").
Meyer. De mere prominente slesvighol-
stenske Flensborgere. ThGraae.QamleMin-
der.(1917).55.

Promotion, en. [promo'/o^n] fit. -er.

^ {ænyd. promotz; fra sen.^lat. promotio, egl.

vbs. til promovere (se promovere^; emb.,

foræld.) fremgang, forfremmelse, især
i rang, stilling, fornemme Folk, som baade
I og jeris Børn kand nyde Promotion af
i fremtiden. Eolb.llJ.1.4. LTid.1754.380.

II
navnlig ^j/". Doktor-, Magisterpromotion^

om udnævnelse til doktor (licentiat, magister)
ell. om festlighed, hvor en række videnskabs-

mænd proklameres som doktorer, den mundt-
30 lige Promotion ved Dekanen (er) gaaet af

Brug . . i det den siden 1842 er bleven er-

stattet ved en Proklamation af Rektor ved
Reformationsfesten. Matzen. UnivB.II.204.
ved sin Promotion i Lund (var Oehlen-
schlåger) 50 Aar gSLmmel.JVJens.FS.65.
promovere, v. [promo've'ra] -ede. vbs.

-ing (Ro8tgaard.Lex.F°92c) ell. (alm.) Promo-
tion (s. d.). {ænyd. d. s.; fra lat. pro-movere,
egl.: bevæge fremad, jf.movere) \) -f frem-

w skynde; fremkalde; bevirke. Christian!

2. Uheld blev promovered saa vel af Ti-

dernes Conjuncturer, som af hans haarde
Regimente. Holb.DH.Il.il. sa.JE. 1.537.
2) bringe fremgang; fremme; for-
fremme. 2.1) f i al alm. mangen een
er bleven stødt fra . . et godt Forslag til

at promovere sin Lykke paa. Hørn.Mo-
ral. 1.82. 2.2) (emb., foræld.) m. h. t. per-

son: forfremme; lade rykke op i en
50 højere rang, stand, stilling; navnlig: erklæ-

re for, proklamere (jf. sp.l363^^^-) som
doktor (licentiat, magister), der er 10 an-

dre paa Baronens Liste, som og skal pro-
moveres (o: have en rang).Holb.HAmb.II.6.
jeg er legitime promoveret Licentiat, sa.

Ku.1.8. en promoveret Læge (o: dr. med.).

Fund.(Kvartudg.)^yd804.§20. (ved Kbh.'s

universitet) var det . . Kansleren, som skul-

de promovere ikke blot Doktorer og Ma-
60 gistre samt Licentiater, men endog Bakka-

T&vrer. Matzen.UnivR.il. 203. 3) (foræld.)

m. subj.-skifte: tage doktorgraden, de,

der som Doctores have promoveret paa
Universitetet. FrSneed.I.109. Ing. EM.II.
59. Meyer.^
prompte, adv. (og adj.). [ipr(nm(b)afal
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(ogs. prompt. [prcom'J] jf. dial. former som
pron(g)t, prunt. Feilb.(u. prunk). EspAGS.
— ofte (især tidligere) skrevet proint(e)j. (/r.

prompt; fra lat. prompte, adv. til promp-
tus, beredt, egl. perf. part. af promere, tage

frem; Jf. Impromptu) hurtig (og punkt-
lig, villig); ekspedit; navnlig (T) m.h.t.

ekspedition af en forretning, betaling, leve-

ring af varer, udførelse af haandværk olgn.

II
som adv. de maatte nyde deres fulde

Spinde-Løn for deres Arbeyde prompte
efter en fastsat Vriis. Adr.^U1762.sp.3. dem,
der ikke . . betalte promte og fuldeligen.

ikfC^rt«ww.J5ffi.i64. Ordren udførtespromp-
te.JacAnd.Er.II.77. mand maae betale Rus-
serne pr o mt. LTid. 1725.520. honorere
en Tratte prompt. Ludv. || i forb. m. vbs.

olgn. good og prompte hetaXning. Holb.
Brv.57. prompte Ekspedition. Pon^.Fi.i^O.
promt betaling. ifo^A.PioS. Forpligtelsen
til „prompt Afladning" vil i Regelen være
opfyldt ved en Afladning i Løbet af 3
Uger med Sejlskib . . og 14 Dage eller 3
Uger med Damper. Hage.^233. || i forb. m.
personbetegnelse. Der siges, at Fanden skal
være meget p

r

omte.BHBech.DetungeMen-
neske efter Moden.(1786).62. Flere Debito-
rer vare prompte til at betale; med andre
varede det længe. MC^ec^.U^.fi. han (var)
sagtmodig og betænksom og promt udi
sine Expeditioner. Holb.DHJl.750.
Pronomen, et. [pro'nom(9)n] best.f.-ei

( Glahder.Betskr.) eZZ. pronominet (Madv.S.I.

28); flt. •er(Mikkels.SproglS.37) eZ2. pronomi-
ner (jf. Saaby.^(1891)) ell. (m. lat. fm^m) pro-

nomina (PSchulz.DS.65. EJessen.Gram.l8.

jf. Glahder.Betskr.) ell. f pronomer (SBloch.
Sproghx). (ænyd.d.s. (DGrammat.III.127);
fra lat. pro-nomen (gengivelse af gr. ant-
oaymiaj, egl.: ord, der staar i st. fw et nomen
(se Nomenj; gram.) betegnelse for en (noget
forskelligt afgrænset) klasse af ord (ofte m.
en særegen bøjning), for hvilke det er karak-
teristisk, at de antyder eller henpeger paa
noget uden at beskrive det; henvisnings-
ord; stedord. Høysg.AG.58. Madv.S.I.28.
VBrøndal.Ordklasserne.(l928 ) .20/f.l 09/f. de-
monstrativt, henførende, hensigtende, hen-
visende, kønsligt, paapegende, personligt,
possessivt, relativt, spørgende, ubestemt
pronomen, se II. demonstrativ 2 osv. pro-
nominal, adj. [pronomi'na-'/] (l.br.pro-
nominalsk. Madv.GÉ.I.18. SaUVII.474.
pronominel [-'næl'] VBrøndal. Ordklasserne.
(1928).lll). {ty., /V. pronominal; af sen. lat.

pronominalis, afl. af pronomen; gram.) adj.
til Pronomen: stedords-; stedordsagtig.
Meyer.^ pronominale Adverbier. JBJessen.
Gram.l9. StudierDahlerup.97. || hertil bl. a.

Pronominal -adjektiv (EJessen. Gram. 118),
-adverbium, -bøjning, -endelse, -form, -ord,

-rod (Madv.GB.1.46), -stamme (smst.48).
prononcere ell. pronnneere, v.

[proa(ni|-, pronon'se-'ra] (tidligere ogs. pro-
nunciere. Holb.Ep.III.370). -ede ell.(l.br.)

-te. vbs. Prononciation, Pronunciation (s. d.j.

30

{ty. prononcieren, pronunzieren; fra fr.

prononcer, lat. pronuntiare, forkynde, er-

klære; jf.SLnnoncere) 1) f fremsige; for-
kynde. LTid.1741.478. Meyer. 2) (sprogv.;

nu sj.) udtale (et ord, en sproglyd osv. paa
en vismaade). prononcere: Iiøysg.S.171.

(man) kan høre Børn prononcere Ca-rel
for Carl. Levin. Gr. II. 7. Hun siunger en
hob . . Franske Viiser og pronuncerer

10 Fransken, ligesom dend skrives.Holb.Bars.
11.13. Clitau.PT.Fort.4. 3) (fD, nu sj.)

i perf. part. brugt som adj. i bet: skarp;
udpræget; „udtalt", prononceret ..

udpræget (om Muskler og Ansigtstræk).
Meyer.^ SaUXIX.604. Prononciation
ell. Pronunciation, en. [proncnii-, pro-
nonsia'Jon] (ogs. skrevet Pronuntiation. S°aU
XIX.604). flt. -er. {fr. prononciation, lat.

pronuntiatio; C9 ell. sprogv.; nu sj.) vbs. til

20 prononcere ; især til prononcere 2: ud-
tale (af et sprog, et ord, en sproglyd);
ogs.: betegnelse af udtalen, hånd (taler)

det Franske med en vanskelig Pronon-
ciation. Klevenf.RJ.103. BudBay.EP.I.
185. Pronunciation: LTid.l737.352. et

fransk-spansk Lexicon med vedføiet Pro-
nunciation. Blich.(1920). VII.52.
pronse, pronsk, pronske? se prun-

se, prunsk, prunske.
Prop, en. [pra>&] ("f Proppe. Gram.Nu-

cleus.1076. jf. l.°50). flt. -per ell. (nu især

dial.) -pe (Moth.P158. vAph.(1759). MO.
(„men ogsaa Propper høres"). Levin.(kbh.).

Schand.TF.I.128. Sal.VL640. VoreSygd.III.
21. Feilb. Brenderup.§158). {ænyd. proppe

;

fra nt. propp(en), holl. prop (mnt., glholl.

prop(pe);; jf. I. proppe)
1) genstand, hvormed man tilstop-

per, lukker et hul, en aabning olgn. l.l)

40 (jf. Gevær-, Kanon-, Køler-, Lense-, Pa-
rasolprop ofi.; nu alm. opfattet som videre

anv. af bet. 1.2J i al alm. Moth.P158. Prop
til Kedelrør. Scheller.MarO. (gasarterne ved

et vulkansk udbrud) sprænger ved deres
uhyre Tryk den „Prop", som er dannet
efter det forudgaaende Udbrud. SiiS^rO.

Nr.117.45.
II
sætte (en) prop for noget,

(nu 1. br.) lukke for noget med en prop. Sætte
en Prop for KTuået.vAph.(1764). overf.:

50 *Sæt Lukkelse og Proppe
|

. . for den aller-

mindste Synå.Clitau.IR.9. det skal vi snart

faa sat en prop for (o: faa hindret, stand-

set)
i II

(med., nu 1. br.) om tampon ell. stykke

gaze, bomuld olgn., hvormed man udfylder
et aabent saar ell. en af legemets hulheder.

Moth.P158. Hos Voxne . . finder Man døde
Insecter, smaae Propper af Bomuld og an-
dre Ting (i øregangen). Chir.(1845).1.21. nu
især i ss^. Vatprop: han (fjernede) sdFa-

60 tientens Næsebor to Vatpropper. SMich.H.
16.

II
(med.) om forsk, sygelige dannelser,

der udfylder ell. lukker for hulheder i lege-

met, fx. om samling af ørevoks i ør-egangen

(SaUXXV.845. .//".Øreprop samt: enVoks-
prop i QTeg2ingQn.VortRj.IIl.123), om op-

hobning af sekret i mandlernes smaa hul-
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heder (VoreBørn.{1931).160) ell. om blodprop

fhan er kolerisk, saadan med Blodstignin-
ger til Hovedet, og det kan han faa en
Prop af, siger Lsegen. JesperEwald.Profe-
ten fra Adelgade.(1923).127J. || om træprop,
lille rundt træstykke, der indsættes i et hul
for at lukke ddte, for at tjene til anbringelse

af søm olgn. i murværk osv. FagOSnedk.
spec. (jf. Proppejærn samt Klysprop; j^,

talespr., spøg.) tyk, tætbygget person
(barn ell. voksen); wær i forb. m. lille, (han)
var en liden tyk Prop, og rund som en
Kegle. Prahl.AH.IV.183. Det (o: et barn)
er en ordenlig Prop. AndNx.PE.IV.180.
jf. Kerne- i ssgr.: Er det ikke en Kærne

-

prop til Datter, du har? OlgaEggersRosen-
0erg.Penge.(lU05).55.

Prop-, i ssgr. !) (jf. Proppe-; til Prop
foræld.) om et (med tovværk olgn. omviklet, 10 1(2). 2) til I. proppe 1; se prop-fuld, -fylde.
kileformet) stykke træ, hvormed man tilstop-

pede de huller, som fjendtlige kugler olgn.

frembragte i skibe. vAph.(1759). Funch.Mar
O.II.106.

II
67- Prop-kontakt, -sikring;

om forsk, lea i elektriske anlæg, navnlig
om propsikringer. TelegrTelef.135. HHolst.
Elektr.il.ld9. der sprang en prop, saa ly-

set gik ud i alle stuerne
i || (jf. Hunde-

prop; om proplignende ladning til hunde

-mæt(te); undertiden har begge led hoved-
tryk. 3) t til II. proppe 1 (s. d.).

Propaganda, en. [pro&a'ganda] (f
Propafi^ande. JBaden.FrO. jf. Meyer.), best.
/". -en [-'g an

I
da- an] (/V. propagande; afny-

lat. propaganda (egl. gerundiv a/'propagare,
se propagere; i forb. som congregatio de
propaganda fide, forening til udbredelse af
troen

^
(navn paa en ca. 1600 grundlagt

pistol^ hyldebøsse^ olgn.^ NatTid.^/d922.Aft. 2(3 katolsk institution); katolsk-kirk. ell. (især)""'" 7. X - -V /.,
. polit.) 1) (nu 1. br.) sammenslutning,

organisation, der virker for udbre-
delsen af visse (religiøse, politiske, sociale)
ideer; spec. om den katolske propaganda-
kongregation i Rom. PolPhysMag. V111.139.
SaUXIX.604. jf. bet. 2: den katolske Pro-
paganda . . har dannet talrige Ungdoms-
foreninger. jK'iV^/ro;?. 7/8.198. 2) om en pro-
pagandas (1) virksomhed ell. (nu alm.)

5.sp.3. OrdbS.(Falster). 1.2) aflangt, cy-
lindrisk legeme af kork (ell. glas ell. andet
materiale), hvormed man lukker aab-
ningen i en flaskes hals (jf. Kork 2,

Spuns, Told;. Gram.Nucleus.1076. *Tj ener-
skaren . . af Bouteiller trak de lange Prop-
peT.PalM. V.149. || slaa (VSO.) ell (nu alm.)
sætte (MO.) en prop (proppen) i (en
flaske), jf.: der æ' Speretusforbud fra i

Dag Klokken ni slet — Punktum — Prop- 30 i videre anv., om enhver virksomhed, der
pen \\StormP.P.8. || faa prop, (nu l.br.)

om drikkevarer, især vin : smage af proppen,
(vinen) har faaet Prop, sagde Generalen
og smaskede misfornøjet med Tungen.
Schand.UM.89. Wiside propperne knal-
de, springe olgn., (jf. u. Champagne-
prop; holde drikkegilde. Hrz.D.1.73. Han
blev modtaget som en Prins, hvor han
kom . . og Propperne sprang. Rønberg.GK.

tilsigter udbredelsen af visse ideer;
agitation; ogs. (T) om bestræbelser for at

faa folk til at benytte og købe visse han-
delsartikler ; salgspropaganda; reklame,
(ofte i forb. som drive, gøre propa-
ganda for noget;. Fædrel. 1846. sp. 609.
Tidsskriftet . . gjorde stærk Propaganda
for den ungrussiske, socialistiske Sekt.
NationaløkonTidsskr.1.104. ERode.JM.53.

J|
177.

II
spille eiter prop, (billard.) spille 40 hertil ssgr. som Propaganda-arbejde, -artikel,

propspil. Bierfreund.ForgangenNat.(1898)
47.

II
talem. og ordspr. (nu næppe br.:) Naar

Proppen kommer af Flasken, lugter man,
hvad der er i den.VSO. (1. br.:) han fo'r

op af sin Stol som en Prop af en Fla-
ske. TidensKvinder.Vi7l930.22(jf.u. Cham-
pagneprop;. 1.3) (til bet. 1.1 og I.2; billedl

og i sammenligning, om noget, der hindrer,
spærrer.

\\ om færdselshindring. Hvert Øje-
blik er der Prop i Trafiken. Pol.^U1934.11. 50 for Tysklands
sp.5. den Isprop, der lukker Helsing-
fors ude fra Verden. 8mst.^^/ul934.15.8p.2.

II om legemlig fornemmelse. Wess. Digte (udg.
1862).242. *Jeg er el rigtig i min Krop . .

|

I Halsen sidder mig en Prop
|
Af Fløiten

efter sidste GWde. Bagges.II.187. *Skriget
og Hvinet fra Navet og Tappen (o: paa
en trillebør)

\
slog Prop i ømfindtlige Øren.

TomKri8t.P.12. ||slaa en prop i (røven)

-bureau, -chef, -film (MaxKjærHansen.Salg
ogReklame.(1930).126), -leder, -minister(iam)
(om udenl. forhold i nyere tid), -rejse, -skrift,

-udvalg, -virksomhed ofl. propag^andere,
V. [proftagan'de-'ra] -ede ell. (nunæppe br.)-te.

(afl.afProp2igdnda.;jf. propagere ; især polit.
ell. Y) drive, gøre propaganda (2); ofte

i forb. m.ior. HKaarsb.TrangeStier.(1899).
144. (han) propaganderer ude i Verden
" ~ Ssig.Tilsk.1934.1.69. pro-
pag^ere^ v. [pro6a'ge-'ra] -ede ell. (1. br.)

te. vbs. Propagation (LTid. 1726. 502. jf.
Sal.''XIX. 605). (fy. propagieren; fra lat.

propagare, egl. : udstrække, aflægge (9), for-

plante (jf. II. proppe;; sml. Propaganda,
propagandere) 1) (nu vist kun fagl.) for-
plante, formere (en slægt, en (dyre)art

osv.); (faa til at) udbrede (sig); skaffe
fremgang olgn. Rostgaard.Lex.P93b. Af

olgn., (vulg.) tilbageholde afføring eZZ. viwde. 60 ham er Stammen (o: slægten) siden her
da jeg (o: en skoledreng) bad om at maatte
gaa ned i Gaarden, fik jeg et elskværdigt
Tilhold om „at slaa en Prop i". Berqs.FD.
235.

2) {nt. propp(en), holl. prop i sa. anv.;

jf. Kanonprop slutn. samt Hidsigprop; især

inde (o: i Danmark) propageret.L 716^.1755.

452. Skribenter, der søge at propagere
deres Stemninger og Anskuelser. PalM.
IL.II.406. Vgeskr.fLæger.V'il922.141. \\ refl.

Lynilden . . propagerer sig med en hart-

ad ubegribelig Hastighed. XTii. 1755. 76.
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Heib.PoetJ.320. 2) O d. s. s. propagande-
re, (især i forb. m. forj. NatTid.'Vsl923.

M.7.8p.5. Der skal i det følgende ikke
propageres for et Valg mellem Kierke-
gaard og Goethe. Boo8.(Til8k.l932.II.443).

iProp-bor, et. [l.i] bor (til boring i

træ), der tager en rilleformet spaan ned
igennem træet, saa at en prop bliver staa-

ende tilbage i midten. EThaulow.Træ.(1912).
148.
Propel, en. [pro'pæl'] (ogs. (især 0,

^) Propeller, [pro'pæl'ar] Meyer.^ Tekn
MarO. TeknO.). Jlt. propeller ell. (til Pro-
peller^ propellere (Den tekniskeForenings
Tidsskr.1886/87.120). {ty. propeller; fra eng.

propeller, egl.: person ell. ting, som driver

noget frem, siden 1809 brugt om hjul ell.

skrue til (damp)skib, af propel, v. (lat. pro-
pellere^, drive fremad

\\ formen Propel
skyldes, at man har opfattet Propeller som flt.)

apparat, der driver noget frem; tidli-

gere navnlig {^) om hjul ell. skrue paa
(damp)8kib, nu (i alm.spr.) næsten kun
(jf.'Luitsls.TVie) om skruen paa luftfar-
tøjer. Meyer? N. N., der paa Themsen
drev et Skib . . frem med en Propeller,
der lignede Møllevinger og var anbragt
agterude. OpfB.UI.245. Propel til Vand-
flyvemaskiner. Lovtid. 1920. A. 1625. *det
brummende Nyn af en Flyvers Propel.
Børup.HK.65.

\\ (fisk.) om et par vinger,

der anbringes paa en fiskeline for at frem-
me den drejende bevægelse. Frem.DN.535.

II
uegl. (svømmersken) slog de smaa Pro-

peller, Hænder o§ Fødder, ind i Vandmu-
rene. JVJens.M. 1.163. den „Skrue uden
Ende", der er Propellen i Bergsøes Poesi.
VilhAnd.Liit.IV.84. || hertil ssgr. som Pro-
pel-aksel) -blad, -fartøj (nu næppe br. : skib,

der drives af en skrue. HCAnd.ISverrig.
(1851).11), -hjul, -ramme, -skrue (paa skib.

Sal.XVL158).
proper, adj. [pro-fcar] (tidligere ogs. skre-

vet propre. Borrebye.TF.670. Blich.(1920).
VIII.9). superl. proprest ell. (nu 1. br.) pro-
pcrst (Holb.Anh.239). adv. -t ell. (nu næp-
pe br.) d. 8. (LTid.1725.280. Overs.afHolb
Levned. 68. ogs. skrevet propre. Borrebye.
TF. 580. Adr.'Vil762.8p.l6). {gennem ty.

proper fra fr. propre, egen, ejendommelig
for, nøjagtigt overensstemmende (med), pas-
sende (til), fin, elegant, af lat. moprins (jf.
Proprietær); et ætare laan foreUgger i ænyd.
(adv.). prop(p)ert, nøjagtigt, i rette tid, jf.
mnt. propper; sml. malproper)

1) (nu kun i enkelte tilfælde) om arbejde
olgn.: udført med nøjagtighed, grun-
dighed ell. (jf. bet. 2) paa en hensigts-
mæssig, fiks, elegant ma ad e; nu næsten
kun om arbejdets udførelse, tidligere ogsaa
om selve produktet, et meget net Kort,
efter hvilket N. N. haver . . ladet udkom-
me en meget proper Copie. LTid.1739.157.
Køllerne af frisk godt Vildt skæres af i

propre (o: passende, „ordentlige") Stykker.
Kogek.(1829).ll. *Barn, Du bli'er mig alt

for dyr;
|
Men da Du saa propert sy'r,

|

Spare vi det atter. PFaber.VV. 117. De
Stuelænger, som tilhørte mere velhaven-
de Folk . . var i Reglen mere solidt og
propert opførte, end de blev senere.Bornh
HaandvEr.86. propert arbejde, ordent-
ligt, reelt, solidt (tidligere ogs. : fint, elegant)

arbejde. Til propert Arbeide, der skal ud-
mærke sig ved Glands, er følgende Re-

10 eept at Sinbefaiie.Skomageren.(1832 ).46. (bil-

lederne) var vel gennemgaaende, hvad man
kalder „propert og solidt Arbejde", men
hundke(!ie\ige.SigMull.B.25. \\ i videre (især
spøg.) anv., i udtr. for tildeling af prygl,
skældsord osv. (udskældningen) blev besør-
get reelt og propert i alle MaaderlZ^an-
aarius.LP.240. Det var ellers et probert
Slag, du leverede den Bandit. TomKrist.
LA.42. især i forb. slaa en proper næ-

20 ve olgn., (være i stand til at) slaa kraftigt

til. hun fører en af de propreste Næver
i Kongeriget Danmark. Aaws.M.55. Jørg.
Joakim8Hjemkom8t.(1933).47.

2) om person(8 klædedragt, udstyr, væsen,
manerer osv.) ; tidligere: pæn; fin; sirlig;
elegant; „comme il faut"; nu kun: or-
dentlig; renlig. Moth.P159. *i Hendes
Huus . .

I
Hvor alting propert var, hvor

alting stod paa Pinde. Tychon. Vers. 161.
30 Frøkenen er en smuk og propre Dame.

Blich.(1920).Vin.9. *der findes her i Sko-
ven ingen Børster, ingen Dug,

| Ellers er
vi, maa De vide, propre Folk til daglig
Brug. Heib.Poet.X.375. graae Beenklæder,
sort Hat og sort Silke-Halsbind, hvilket
Altsammen kan henregnes til, hvad man
kalder propre Mandsklæder. CBernh.X.8.
*Jeg sværmer for Tivaali —

|
Ja Nogle

har en proper Smag, | Men Andre har en
40 daarlig. ARecke.104. En meget proper . .

Pige, som er dygtig til Madlavning og
al Husgerning . . kan faa en god Plads.
BerlTid."M905.M.3.Till.l.sp.2.
Proper-hed, en. det at være proper

(2); nu kun: renlighed. Madam 1 Jeg veed
nok, at De er Properheden selv. StoreBe-
dedagsaften.(1864).18. Køkkenet skinnede
af Properhed. Brodersen.T.125.
Propertær, en. se Proprietær.

50 Prop-lbreninsi^, en. forening med vel-

gørende formaal, hvis midler fremkommer
ved, at medlemmerne betaler mulkt, naar de

ikke paa opfordring kan fremvise medlems-
tegnet (en prop med et særligt mærke). Prop-
foreningen „P". (bogtitel.1919). -fnld, adj.

(jf. proppet, proppende fuld u. I. proppe l.i

samt fuldproppet w. fuldproppe; især tale-

\a; overfyldt; stop-, pak-, top-

^orb m. præp. af ell. (nu næppe
er var propfuldt med Men-

nesker. VSO.). Moth.P158. *Paa Ryggen
har han

| En dygtig Sæk, propfuld af

Kobberpenge. Oehr.V.135. der var prop-
fuldt (i teateret). HCAnd.Xn.308. han (var)

udmærket, propfuld af morsomme Indfald

og Historier. AHenriques.TG.99. -fylde.

60

spr.) helt fuld;
fuld. (ofte i for
br.) med. Der
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V. (jf. -fuld samt fuldproppe^ proppe fuld;
overfylde; stopfylde, at propfylde alle fore-
kommende Febersyge . . med en stor
Mængde kiølende . . Drikke. DiæfZeæJi.
79. Mænd og Koner, Piger og Børn prop-
fylder den nye svenske Kirke. ChrEngelst.
(Til8li.1913.807). overf.: at propfylde unge
Børnesjæle med Helved -Billeder. Frank.
A.51. Ij især i perf. part. brugt som adj.:
propfuld. Sække, propfyldte med Klude.
GyrLemche.S.III.25. AAndreasen.DN.120.
-hnl, et. (1. hr.) om spunshul i en tønde
olgn. S&B. En Hævert blev stukket i Vand-
tøndens Prophul. J5McM.i?'Z).P^. -jærn, et.

\XA Uf' Proppejærn; mur.) en slags kniv,
hvormed mørtelen kradses ud i murfuger,
naar der skal slaas en træprop ind i fugen.
FolitiE. KosterU. ^Vb1922.2.sp.L -klem-
mer, en. (foræld.) redskab, hvormed en til-

skaaren prop kan forandres i omfang, klem-
mes ind, saa den passer i en snævrere fla-
skehals. Dengl.By.1930-31.113. -kontakt,
en. kontakt (2), hvor strømmen sluttes ell.

afbrydes ved, at en metalprop indsættes ell.

udtages. HHolst.Elektr.1.92. -maskine,
en. se Proppemaskine. -mæt, adj. (jf.
I. proppe 1.1 ; talespr.) overmæt; stopmæt.
Levin, (en) Hund, der har faaet Lov til at
spise sig propmæt i sin Livret. Schatid.BS.
281. EKnutzen.IGevær.(1889).65. -mæt-
te, V. (1. br.) gøre propmæt. JacPaludan.
S.157.

Proponent, en. [pro&o'næn'd] flt. -er.

(fra (sen.) lat. proponens, egl. præs. part.
til proponere (se proponere;) 1) (univ.,
foræld.) person, der fremsætter en sæt-
ning til diskussion (ved disputatser olgn.).
LTid.1744.482. 2) fCP ell. emb., nu 1. br.)

person, der stiller et forslag; forslags-
stiller; spec. om person, der foreslaar en
anden til et embede ell. til optagelse i et sel-

skab, en forening osv. Vil De . . udsætte
Dem for den Ubehagelighed at være min
Proponent (o: til optagelse i litteratursel-

skabet), kan jeg ikke frabede mig det.
Grundtv. B. 1. 452. Gylb. (Heib. Ungd. 1 74).
Meyer, proponere, v. [profto'ne'ra] -ede.

vbs.jf. Propos, Proposition, (ænyd. d. s. i bet. 1

;

fra lat. pro-ponere, stille, sætte frem) 1) (nu
næppe br.) fremsætte, fremstille en (læ-
re)sætning, et problem, en opgave osv. Eolb.
Ep.II.266. LTid.1739.693. 2) (tD ell. emb.; nu
l.br.) fremsætte et forslag; foreslaa.
Moth.P159. proponeer det for Anføreren.
Holb.Tyb.V.8. paa Hjemveien proponerede
han mig at følge med til en Uhrmager.jØrsf.
Br.1.119. (onkel) proponerede . . en lille

Jagtrubber. Bergs.GF.11.166.
|| p r o p o n e-

re en skaal, (gldgs.) foreslaa, udbringe en
skaal. Heib. Poet.X. 88. GyrLemche.S.III.
147.

II
især (jf. Proponent 2 ; navnlig emb.)

:

foreslaa, indstille en person til et embede, en
stilling ell. (oftest) til optagelse i en forening
osv. SøkrigsA.(1752). §118. (han blev ved
redaktør J.) proponeret som Medlem af

Bergs.FM.ll.Byraadet.

XVI. Rentrykt 'Via 1935

Proportion, en. [proftcor'Jo'w] (f Pro-
por(t)s. Moth.P158. Éohtgaard.Lex.P93b).
flt. -er. {ænyd. proportz, ty. proportion (f
proporz), fr. proportion ; af lat. proportio,
vistnok dannet af udtr. pro portione, i over-
ensstemmelse med den del, aer tilkommer en;

efter et vist forhold (jf. Portion; ; uden for
fagl.spr. nu især CP) overensstemmelse,
lighed, analogi (m. h. t. leddenes ell. dele-

10 nes indbyrdes størrelse, antal, værdi osv.)

mellem to (ell. flere) modsvarende for-
hold, rækker, skalaer osv.; regelmæs-
sigt afpasset, harmonisk, rimeligt for-
hold mellem delene i et hele; forholds-
mæssighed; i videre anv. ogs. i al alm. om
(passende, rigtigt) forhold mellem ting
ell. begreber (talstørrelser osv.). (ofte styret

af præp.i, navnlig i forb. som i propor-
tion til ell. (nu næppe br.) af, med,modj.

20 udi Byttets uddeeling maa observeris Pro-
portion saaledes, at, naar min Herre faaer
10 Rixdaler, saa faaer jeg 5, du halvtre-
die. iro/&.i^J.7.i5. PAHetb.US.527. Kaal
og Suppeurter, spiiste . . i alt for stor Pro-
portion imod Kiødmad at regne, ere utien-
lige. Tode.ST.11.70. Ethvert saadant Skib
bør i Proportion af dets Størrelse føre 6 å 7
Chaloupper. CPont.EB.67. I Proportion
til Folkemængden har vi lykkeligvis ad-

2Xi skilligt, vi kan rose os af. Brandes.T.134.
Skrifternes indbyrdes Størrelses-Forhold
eller Proportion (er) overordentlig vigtig
i al Titelsats. Selmar.^270. man tænker
sig, at enhver Øvelse fortrinsvis virker
paa den Evne, som den nærmest er en
Funktion af, og i aftagende Proportion
paa de mere almene Evner, som denne
er en Underafdeling af. AxDam.FO.30.
11 t efter proportion af noget ell. efter

40 nogets proportion, i forhold til, overens-

stemmende med, svarende til (størrelsen, an-
tallet af) noget Cit.l705.(KbhDipl.VIL
750). LTid.1726.786. abs.: efter propor-
tion, beregnet efter det tilsvarende forhold;

i (samme) forhold; forholdsvis; relativt. Visd.

13.5(Chr.Vl). tag ligesaameget Brænde-
viin som Qvædesaft, og til hver Pot et

Fierdingpund Sukker, Nelliker, Kaneel,
Muskatenblomme og Coriander efter Pro-

50 portion. Huusholdn.(1799). 11.122.
\\
pro-

portionen til ell. af noget, (nu næppe
br.) spec. om det forhold, hvori ingredien-

serne i noget staar til hinanden. Propor-
tionen til denne Farve er: Til 1 Pund ul-

dent Garn eller Tøy tages 1 Lod Indigo,
naar Farven skal være mørk. CVarg.Farve-
Bog.(1773).98. smst.105.

\\ (jf. Forhold sp.

531^«-; mat.) forholdslignmg. SaUXlX.605.
aritmetisk proportion, (nu 1. br.) lig-

60 ning, hvis sider udgøres af aritmetiske for-

hold (differenser). JBaden.FrO. Meyer.
geometrisk proportion, se geometrisk
2. harmonisk proportion, jf. u. har-

monisk 3.1.
II

(bygn.) om (regelmæssigt, har-

monisk) forhold mellem maalene paa de ar-

kitektoniske led i en bygning (og hele byg-

87
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ningen). Ægypterne . . have ikke underkast

sig nogen vis Proportion (i arkitekturen).

Wiedeicelt.T.é. de største Mestre . . fjer-

nede sig (aldrig) fra de store Proportio-

ner, Forlioldene 1:2, 1:3, 1:4. SaUKIX.
607. hertil ssgr. som Proportions-formel, -læ-

re, -regel, -system (jf. u. Foriioldsmæssig-
hed; 08V. Sal.^XIX.607. \\ uden for fagl.

spr. nu navnlig (i flt.) om størrelsen af,
maalene paa de forskellige dele af en
ting (et kunstværk, en skikkelse osv.), egl.

m. h. t. deres mere eller mindre harmoniske
indbyrdes forhold ell. overensstemmelse (jf.

vel proportioneret u. proportionere^; di-

mension(er). Goethe troede paa en Ret-
tesnor for mandlige og kvindelige Propor-
tioner i de antike StSLtuer. Brandes.Goe.il.
148. Det var . . først i det 19de Aarhun-
drede, at Udvandringen . . har antaget de
storartede Proportioner, den nu har. iV^a-

tionaløkonTidsskr. 1.274. I. Proportio-
naU en. [pro6(nrJo'na-'r| flt. -er. {tg. pro-
portionale, eng. proportional, jf. fr. propor-
tionelle; substantivering af IL proportional;
mat.) led i en proportion, en forholds-
ligning. Meyer.^ SaUXIX.606. se end-
videre I. Mellemproportional. II. propor-
tional, adj. [pro&corJo'na'H ("Z. 6r. proportio-

nel. ArbOFr. HCRiis.Omkostninger.(1932).
10). {fra sen. lat. proportionalis, afl. afpro-
portio, se Proportion; jf. proportionerlig;
især mat. ell. (D) om to (ell. flere) rækker, mel-

lem hvis led der bestaar samme forhold, ell.

to (ell. flere) relative størrelser, mellem hvilke

der bestaar et fast forhold, saaledes at, naar
den ene vokser, tiltager den anden efter sam-
me forhold (ligefrem proportional) eW.

aftager efter samme forhold (omvendtpro-
portional) (JuliusPetersen.Aritmetik ogAl-

gebraf.Mellem8kolen.^(1924).70/f.); i videre

anv.: svarende til, staaende i et vist
(rimeligt) forhold til; forholdsmæssig.
Sylvius.Geom.89. Denne Vægt er ikke nøj-

agtig den samme overalt paa Jorden, idet

den er proportional med Tyngdekraftens
Acceleration. Fa^.FI. 5 75. I ensvinklede
Trekanter er Forholdene mellem to og to

ensliggende Sider lige store. (De enslig-

gende Sider er proportionale). JuliusPe-
tersen. Lærebog i Plangeometri for Gymnasiet.'^

(1925).7. Tilvæksten af Skolebørn og af

Befolkning har dog ingenlunde været pro-
portionale, idet Befolkningen er bleven
syv Gange saa talrig, medens Antallet af

Skolebørn er blevet tolv Gange saa stort.

Tilsk.l931.II.164. proportionere, v.

[pro&cnrjo'ne-'ra] -ede ell. (nu sj.) -te (LTid.
1780.775). vbs. (1. br.) -ing ('gotisk Propor-
tionering (er) næppe nogensinde tænkt
ensartet og konsekvent til Ende gennem
et helt Bygværk.SaZ.'ZIZ.607;. {ænyd.d.s.;

fra mlat. proportionare, til lat. propor-
tionatus, proportioneret (af proportio, se

Proportion^/ især fagl.) bringe overens-
stemmelse (proportion) til veje mellem
(størrelsesforholdene i) to (ell. flere) ting

ell. mellem delene i et hele; afpasse,
(ofte i forb. m. efterø. Straffen (var ikke)

proportionered efter Misgierningen. HoZ6.
JH.1.414. Stampe. II. S. \T næsten kun (jf.
Proportion slutn.) i perf. part. brugt som
adj. (i forb. m. adv.) i udtr. for, at noget
(et kunstværk, en skikkelse osv.) har (ell.

savner) smukt afstemte proportioner. Ach
hvilken deylig proportionered FingQT.Holb.

10 Usynl.III.2. Bismarck var smukt propor-
tioneret, men alle Forhold kolossale. -Bran-
des.NG.53. især i forb. m. vel (jf. velpro-
portioneret}; Pflug.DP.607. de høye og
ziirlige Piller, samt de derpaa hvilende
Arcader ere vel proportionerte. EPont.At-
las.II.343. han er en ualmindelig smuk
lille Dreng — saa fint bygget, saa vel
pToportioneTet.Buchh.FD.236. f propor-
tionerlig, adj. {ænyd. d. s., ty. propor-

20 tionierlich; dannet til proportionere) pro-
portional; forholdsmæssig. Mandaf^^/t
1720.§4. Kirkens Længde er 120 Alne med
proportionerlig Brede og Høyde. EPont.
Atlas.II.342. Smerterne . . tog siden . .

i bestandig proportioneerlig Heftighed til

med Fødsels Arbeiået. Saxtorph.F.26.

Propos, et ell. (1. br.) en (Wess.81.244).
[pro'po] flt. (1. br.) d. s. {fra fr. propos; af
lat. propositum, egl. perf. part. n. af propo-

30 nere, se proponere; jf. Proposition samt
IL apropos; CP, nu sj.) 1) (jf. proponere 1}
sætning; ytring; mening. JBaden.FrO.
Meyer. || løst henkastet bemærkning; apro-
pos (1.3). før han gik, formede han . . et

af de smaa, filosofiske Propos, der var
hans Speci2ditet.FrP0ulsen.HH.i22. 2) for-
slag; proposition (2). Meyer. 3) forsæt;
forehavende; beslutning. *Ifald mig
undes Lov, saa er det min Propos, |

At
40 vise, Vaaren ei fortiener Verdens Roes.

Wess.244. Meyer.
\\
gaa, komme til sit

propos olgn., gaa, komme tilsagen. LTid.
1749.2. Taalmodighedl Nu kommer jeg
til mit Hoved-Propos. Vi have allerede
et Par Gange talt om et . . passende Partie
til Hanne. Hrz.1.285. Proposition, en.

[pro6osi"Jo-'w] (f PropositSi Moth.P159). flt.

-er. {fra Za^.propositio, vbs. til proponere, se

proponere; jf. Position; iDynul. br. (se dog
50 sp.l381^s.)) 1) (til proponere 1) fremstil-

ling (af noget); sætning (der fremsættes
til diskussion ell. belæring); ytring; spec.

(log., foræld.) om præmisser og dom i en
slutning (Kraft.Logik.(1751).198ff.). Denne
Proposition (0: at den samme ting ikke paa
een gang kan være og ikke være) fører en
Klarhed med sig, som behøver ingen Prø-
ve.Holb.Ep.II.266. Høysg.S.Z4*>. \\ om mate-
matisk opgave. 8. Proposition. At forvandle

60 en Qvadrat til en (Jircul, naar Latus (o:

siden) er given. Sylvius.Geom.44. \\
(teol.,

foræld.) om tema, tekst for en prædiken. LTid.
1758.410. JBaden.FrO. Meyer. 2) (til pro-

ponere 2) forslag, (ofte i forb. gøre (en)
proposition^. Holb.DR.1.5. en eller an-

den ædelmodig Proposition, saasom: at
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kjøre ud til AUeenberg . . eller gaae over
paa Øen og nyde nogle smaa Glas Punsch.
Chievifz.FCr.105. Meyer.

||
(sport.) om (for-

slag til deltagerne fra komiteen, indeholdende)
nærmere bestemmelser vedrørende en sports-

kamp, et væddeløb osv. IdrætsB.II.822. Cri-
'Cket.l935.81.8p.2.

I. proppe, V. [iprmba] -ede ell. f -fe (jf.
Moth.P158). vbs. -ning ( VSO. Arbejdsløn.26.
FagOSnedk.) ell. (sj.; jf dog Feilb.) -else

(bedrøvelige Følger af overdreven Prop-
pelse, eller sletNærmg.Frank.KL.5). {ænyd.
d. 8. ; til Prop ell. (i bet. 1-2; fra (m)nt., (gl)holl.

proppen (ty. pfropfen;)

1) (isærtalespr.) fylde (et (tomt) rum ell. et

hul) helt (ved at presse noget ind i det); stop-
pe, (ofte i forb. m.me d). 1 .1) i egl. bet; navn-
% (jf- prop mæt;.* (over) fylde (maven)
med mad. *Han aad til Nødtørfft, men ei

gandske propped Bugen. FrHorn.PM.134.
Romerne havde proppet deres Skatkam-
mer med den overvundne Persei Rigdom-
me. Sc/iy^^e.JjB.J/.^^S. Naar jeg siger, du
propper Barnet, saa propper du Barnet.
Nathans.IM.39. proppe (en) op til næb-
bet olgn., se Næb 2.

i| (Jf ndf. 1. 37) refl.

*(han) Forfylder sig og propper
|
Af det,

som hannem smager hest. Sort.(SamlDan-
ske Vers."- VI.173). Nans.JD.15.

\\ perf. part.
brugt som adj. *En Stude-buged Hest, tyk,
som en propped - Pølse. Sor^Poe<.7i. *en
proppet YsL(isæk.0ehl.V.132. *Toget var
iproppetPoU^/Bl920.6.sp.2.\\(jf.iu\dpropi>ey
propfuld; i forb. m. fuld. Laderne prop-
pes fulde. Høysg.S.47. *(De) proppede min
tomme Daase fuld (o : med snustobak). Bag-
ges.I1.135. refl.: proppe sig fuld, forspise
sig. vAph.(1759). især i forb. proppet
fuld ell. (nu l.br.) fuldt proppet (LTid.
1749.184). Men Pung var proppet fuld

| .

.

med Penge og med Guld. Helt. Poet. 56.
(værtshuset var) proppet fuldt af Gjæster.
BadBay. EP. 1. 165. proppende fuld,
(dagl.) d. s. HMatthiess.H.102. UnivBl.I.
383(sjæll.). 1.2) overf.; navnlig m. h. t. (værdi-
løse) kundskaber ell. viden, der meddeles (i ufor-
holdsmæssig stor mængde) ved tvang, terperi

osv., ell. som ikke tilegnes fuldt ud; ogs. m.
bibet: indbilde, faa til at tro (noget usand-
synligt ell. urigtigt). Hvad gavner det at

proppe Hukommelsen med . . Lferdom?
Oehl.Tale.(1822).7. Gud hjælpe migl —
var De ikke lige ved at tro detl . . Man
kan proppe et Fruentimmer med det vær-
ste! — hun gaar paa den! sagde han.S^Mcfe.

111.411. Propning med Kundskaber. Ti/sfe.

1934.1.34. refl.: at proppe sig med ufor-
døiet Lærdom. MO. jf. t. 34: mine pedan-
tiske lj2eveve (lod) signøyemed at pr oppe
min Hukommelse fuld af Bibelske Sen-
tentser.Ew.(1914).IV.248. VSO.

\\ perf.part.
brugt som adj.: Den unge gaar ud af Sko-
len . . proppet med retoriske Forskrifter
og filosofiske Regler. NBang.OU.8. Olesen
Løkk.NH.1.149. jf.: *du Glose-proppet
Aand. Anti-Spectat9r.l45.

2) m. obj.-skifte: (med kraft, voldsomhed
ell. besvær) bringe (putte, stikke) noget ind,

ned i et hul ell. et hult rum; presse; stop-
pe; navnlig (jf. indproppe i; i forb. m.
(ind, ned) i. 2.1) i egl. bet. Moth.PloS.
nu proppe de ham ind i FangehuUet.jBever.
LL.48. *Kagedukker, som Hænderne ned

!

I Buxelommerne pro^^pelJKrohn. Peters
Juul.^(1870).14.

II
m.h.t.mad. *De satte

10 ham (o: gaasen) paa Sti, og de propped'
Maden ned. sm8t.l7. talem. (gldgs.): spis
langsomt, min dreng, saa aner du ikke,
hvad du kan proppe i dig. VortLand.
yiol903.1.sp.3. 2.2) (jf bet. U) uegl., navn-
lig m. h. t. kundskabsmeddelelse. (han) har
proppet hele Æventyret i den lettroen-
de Prokansler. PNSkovgaard.B.226. en-
hver Bog, der proppes i Børnene, er for
mine Øjne et Onde. Qrundtv.Krøn.^(1875).

20 XLI. SophClauss.A.44. Det gælder ikke
om at proppe saa meget ind paa Feriens
Program, at man vender dødtræt og øde-
lagt tilbage. DagNyh.Vil935.15.sp.4.

3) sætte (en) prop i ell. for. 3.1) i al

alm.
II
m. h. t. flaskeprop; dels m. flasken, dels

med flaskens indhold som obj. hans 01 er
vel tappet og proppet. Tode. V.50. tap (mjø-
den) paa Flasker og prop dem vel.Huus-
holdn.(1799).II.108. (essensen) hældes paa

30 smaa Flasker, som proppes, lakkes og op-
bev2iTes.PoUVel935.Sønd.22.sp.4.

||
m.h.t.

(kedel)rør. Scheller.MarO.
\\ (jf. Prop sp.

1373^; fagl.) inddrive træpropper (fx. i mur-
værk). Larsen. FagOSnedk. 3.2) i forb. m.
præp. ell. adv.

\\ (jf. sifproppe 1-2; nu 1. br.)

i forb. proppe af, aftappe paa flasker og
tilproppe, proppe 01, Viin af. Levin. Sæt
(punchen) paaChampagneflaskerne og prop
den godt a!. HKaarsb.M.n.l02. OrdbS.

^0 (sjæll).
II
proppe op, (l.br.) trække (fla-

sker) op. Kromanden giver sig forfjam-
sket til at proppe nogle Flasker op, som
slet ikke er hestilt. HuldaLfitk.L. 1.116.

\\

(l.br.) i forb. proppe paa flasker, kom-
me paa flasker og tilproppe. Man kan ikke

Sroppe Solskin paa Flasker. NisPetSG.166.
proppe til, Cj/". tilproppe; lukke (for)

med en prop. Flasken (kan) nøie proppes
til, og hensættes i Kielderen. Fleischer.ÉB.

50 487. CVarg.Farve-Bog.(1773).101. OrdbS.
(fynsk).

4) (jarg.) forlange at se medlemsteg-
net (en prop) for et medlem af en prop-
forening. De (o: medlemmerne) har ind-
meldt nye Medlemmer, „proppet" hin-
anden og bragt Forslag til Diskussion.
Propforeningen„P".(l 919).15.

IL proppe, v. ['prwba] -ede. vbs. -ning
(vAph.(1759)). {fra ty.piropien, afl.afoht.

60propfo, aflægger, af lat. propago , d.s.(jf.
propagere;) 1) (gart. (forældT) ell. dial.)

pode. LTid.1745.667. at proppe i Barken.
JLMansa.Have-Katekismu8.(1787).61. Naar
Træerne skulde bære gode Frugter, maae
de proppes eller inokxileres. Hallager.34.

EHHagerup.68. Gartner- Tidende.1929.542

%V
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(sdjv.)' II
/leH«^ ^W' sow Prop(pe)-kniv, -ris,

-stamme, -voks ofl., se vAph.(1759,1764). 2)

(jf. indproppe 2, II. pode 8^ f indføre
smitstof i mennesliers ell. dyrs lege-

mer til forehyggelse af visse sygdomme (kop-

per); inokulere. LTid.l7é8.240.
Proppe-, i ssgr. (jf. Frop-; om skifte

ml. Proppe- og Prop- se u. Proppe-maskine,
-penge, -skærer samt Proptrækker og II.

proppe 1 slutn.). 1) (især fagl.) til Prop
1(2) (og I. proppe (3);. 2) f se II. proppe 1

sliitii. -bosse, en. legetøjs-høsse ell. -pistol,

hvor en i mundingen anbragt prop (med
en snor i) udskydes v. hj. af et stempel.

OrdbS. -jærn, ét. ('.//'. Propjærn sawif Prop
sp.l373^^; ^) værktøj, der anvendes ved ud-

boring af huller i skibssiden paa træskibe til

anbringelse afpropper. Funch.MarO.II.106.
-maskine, en. (til Prop I.2 ell. I. proppe
3; fagl.) 1) maskine til tilpropning af fla-

sker. Proppe-: S&B. TelefB.1935.sp.6428.

2) (sj.) maskine til optrækning af flasker.

D&É. Prop-: KBecker.Y V.I.ll. -penge,
pi. (til Prop 1.2; restaurations-spr.) penge,

som man betaler for at faa lov til at nyde
medbragte drikkevarer i en restauration. M.O.
B&H. Prop-: Pol.Vi 1918.5. -skærer,
en. (til Prop 1(2); fagl.) person, hvis erhverv

det er at fremstille (tilskære) (kork- ell. træ)-

propper; korkskærer. Funke. (1801). 11.645.

KMich.Familie7iWorm.(1933). 60. Prop -

:

sa.(PoU^11x1927.14.sp.2). -skæring, en.

(til Prop 1(2); fagl.) det at tilskære (kork-

ell. træ-)propper. Affaldet fra Proppeskæ-
Tmgen.Suenson.B.lI.179. -trækker, en.

se Proptrækker.
Proprietær, en. [proftriaitæ-V] (ar-

kais, ell. spøg. Proprietarius". Pflug.DP.773.
Holb.Plut.III.lO. ESkram.HG.30. — f
Proprietarier. Holb.llJ.Ll. — f Propri(e)-

tari. Moth.P158. Rostgaard.Lex.P93c. —
vulg. ell. dial. m. former som Proper-, Pro-
pre-, Propritær. GyrLemche.(Julebogen.1906.
81.82). Feilb. jf. Propre tar. JSolb.Mel.

1.1). flt. -er. ell f proprietarier (Eolb.llJ.

1.1. Stampe.1.246). {ænyd. (best. f.) pro-
prietarien, (flt.) proprietarier; fra /"r. pro-
priétaire, ejer, sen. lat. proprietarius, egl.

adj., afl. af proprietas, ejendom (af pro-
prius, egen ; jf. proper, ekspropriere osv.))

person, der ejer en større landejen-
dom; m. h. t. forhold før ca.l850 om besid-

der af en hovedgaard med derunder hørende
bøndergods (undertiden spec. om privat gods-
ejer mods. lens- ell. fideikommisbesidder);
m. h. t. forhold i nyere tid (jf. Knaldpro-
Srietærj om besidder af en landejendom,
er er større end en bondegaard, men som

dog ikke er noget gods (o : mellem ca. 12 og
ca. 30 tdr. hartkorn); paa Bornholm ogs.

spec. om ejeren af en frigaard. Holb.llJ.Ll.
En Deel af disse Øboer ere . . Agerdyr-
kere og gemeenligen velhavende, særde-
les de saa kaldte Selveyere eller Jord-
egne, af hvilke . . findes nogle som kunde
kaldes smaae Proprietarier. EPont.Atlas.

III.247. De ved nu, at jeg er Proprietær,
det vil sige: noget mindre end Godsejer
og noget mere end Gaardejer. Goldschm.
(1908). VIII.255. (da krongodset bortsolgtes

i slutningen af 17. aarh., dannedes der) en
uadelig Godsbesidderstand, en talrig Ræk-
ke borgerlige Proprietærer, med hvilket
sidste Navn i Fremtiden alle Godsejere
hQtegneåQS. DanmBigIlist.lv. 478.

||
(sj.)

10 om ejer af anden slags ejendom. Proprie-
tair .. af et Skib. v^i^/i/i 764;. jf.: *Bjerg-
V ærks- Propriet air en.^ei&.Poe<./.^i5.^
Proprietær-birk, et. (jur., foræld.)
birk (II), der hørte ind under en privat gods-
ejer. Bregentved-Birk, der isteden for at

det tilforn var et simpel Proprietair-Birk,
da blev et virkelig Greveligt Birk. Stampe.
1.146. t -bonde, en. bonde under en pri-

vat proprietær. Amberg. Propriet arie-^
20 Cit.l725.(DMag.6R.V.361). -gaard, en.

^) (jf- ^' Gaard 3^ m. h. t. forhold i nyere
tid om landejendom, der er større end en

bondegaard og dog ikke er noget gods (o:

paa ca. 12-30 tdr. hartkorn). Hans Med-
rejsende . . havde en stor Proprietærgaard
inde ad Herning ti].AndNx.MJ.11.153. Vin-
dingKruse.E.1.44. 2) (bomh.) d. s. s. Fri-

gaard. Thurah.B.23. Trap.^III.526. -gods,
et. gods, der tilliører en (privat) proprietær

30 (vist kun m. h. t. forhold før ca. 1850).
vAph.(1759). Amberg. Propritari-: Moth.
P159. Proprietarie-: Cit.l725.(DMag.
6R.V.360). -kald, et. (foræld.) præste-

kald, hvortil en (privat) godsejer havde kalds-

ret. Gylb.(Eeib.Ungd.l31).
Proprium, et. ['pro'&riom] flt. pro-

prier, {fra lat. (nomen) proprium ; til pro-
prius, egen, .y/". proper; gram.) egennavn.
Høysg.AG.21. JBaden.Gram.178. Mikkels.

40 SproglS.38.
Prop-sikring, en. elektrisk sik-^

ring, bestaaende af en (porcelæns)prop, hvori

der er anbragt smeltetraade. SaVVI.887.
-skærer, en. se Proppeskærer. -spil,
et. (jf. spille efter prop u. Prop I.2; bil-

lard.) billardspil, hvori enprop er anbragtpaa
karolinepletten; se nærmere Billard.(1933).

45. -trækker, en. (nu næppe br. Prop-
pe-. Bagges.lI.187. Hrz.X.37. Aarestr.SS.

50 V.364). 1) (jf. Kork-, Optrækker; redskab

til optrækning af flaskepropper, bestaaende

af en spidst tilløbende skruegang ell. spiral,

der bores ned i proppen. Moth.P158. HC
And.VI.268. JVibe.RS.83. || billedl. ell. i

sammenligninger. *Gud hielpe den, som
bruge skal )

Proptrækker til sin Glæde
(0: som maa drikke for at blive glad). Storm.

D.(1832).161. Kunstværkets Form var for

(Julius Lange) kun den Proptrækker, der
60 lader Værdifølelsens ædle Vin skumme

frem. Høfd.(Tilsk.l927. 1.404). hans lille

tykke Krop snoer sig paa en livsfarlig

Maade om sig selv som en Proptrækker.
PLevin.HG.14. 2) proptrækkerformet (spi-

ralsnoet) genstand, figur olgn.
\\
(især gldgs.)

i fit., om proptrækkerkrøller olgn. Proptræk-
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kere i Haaret, de Sidelokker som Mand-
folk undertiden bære. CollO. Buchh.FDK.
42.

II
om en skøjteløberkunst B.T}^hl932.

19.8p.l. -trækker-, i ssgr. til -trækker
1, fx.: Det lange . . „Næb" (paa planten
storkenæb) krummer sig spiraliormigt sam-
men i Proptrækkeriorm. BøvP.AD.MO.
(fuglesværmen farer) højt til Vejrs op un-
der Hvælvingen, rundt i Kreds, i Prop-
trækkergang neå. Fleuron.IN.112. *Han
havde en Gris, en gemytlig Fyr, | Med
Proptrækkerhale og Plet paa sin Tryne.
prachm.SH.66. -trækker-kroUe, en.
især i flt., som betegnelse for en (gammel-
dags) (dame)frisure med frit hængende, kunst-

færdigt snoede krøller; hængekrøller, (polske

Jøder) med deres lange Frakker, Kaskj et-

ter og Proptrækkerkrøller. Holst.IV.218.
Tante Jette og Tante Mette, med de pla-
tingraa Proptrækkerkrøller. Gje^.JSJ 7. Tom
Knst.EA.85. -al, et ell. (om den enkelte

flaske) en. (jarg.; 1. br.) (bajersk)øl i fla-
sker, der er tillukkede med propper (mods.
Kapseløi;. BerlTid.^V^1921.Aft.7.sp.5.
prorr, interj. se prr.

Pros, en. se Praas.
Prosa, en. ['pro'sa] (f Prose. Moth.P

158. Bagges.DV. Vl268{co "Rosé)), best. f.

-en [-|Sa'8n] flt. (om forsk, (landes ell. tiders)

urter afprosastil ell. prosalitteratur ; 1. br.,if.:

„uden pi." MO.) -er [-|Sa-ar] (Rubow.Ori-
^inaler og Oversættelser.(1929).67). (ty. d. s.,

fr. eng. prose; af lat. prosa (oratio), lige-

frem (tale), a/'prorsa, /em. <iZ a^Zj. prorsus,
proversus, perf. part. til pro-vertere, vende
fremad; især CO) 1) den almindelige form
for talt ell. skrevet sprog, den ligefremme
tale og skrivemaade, uden metrisk opbyg-
ning; spec. (jf. fx. Kunst-, Normalprosa;
mods. Poesij om denne sproglige fremstil-

lingsform, anvendt i (skøn)litteratur; løs (se

w. II. løs 3.1J, ubunden stil (ofte i forb.i
Æ. (nu især) paa prosa^/ ogs.: prosa-
litteratur. Tyboe . . kand icke skrive
sit Navn paa Prosa engang, langt mindre
paa Vers. Holb.Tyb.1.6. „Befaler Frøkenen,
at vi skal tale sammen paa Vers?" — „Nei
min Herre .

." — „Nu vel, saa lad os tale

rammen i FrosB..** Biehl. (Skuesp.VI. 409).
*Hvad ei de gidder hørt i Prosa, |

Det
siger han dem snildt sub rosa. Oehl.SH.
43. (Holberg) formede vort Skriftsprog til

Prosa. Brandes.I.158. \\ i forb. m. attrib. ord

af intk. *mand en liden Flood først hafde
at passere (anm.: Paa got prosa heeder
det Rendesteen;. Holb.Paars.184. HCAnd.
Breve. 1. 14. tryksvage Stavelser . . er i

meget stor Overvægt over de trykstærke
i det meste danske Frosa. Ruboiv.SP.18. \\

poetisk prosa, ("j/". Prosadigt; nusj.)om
(stilen i) skrifter, som uden at have metrisk

form indeholder poetiske udtryk, billeder olgn.

poetisk Prosa . . findes i Gesners Idyller,

reneions Telemaque. Soldin.Exempelsam-
ling.(1816).ix. VS0.V.P131. Meyer.^813.

\\

/nu næppe br.) uegl. Han sagde det i re en

Prosa o: reent ud, i haarde Udtryk. FS^O.
2) overf., som udtr. for en (alt for) jævn,
triviel, hverdagsagtig tænke- ell. hand-
lemaade, optræden olgn. vor Tids Mænd
ere sunkne ned i den dybeste Prosa. Heib.
Poet.X.lll. i Samlivets Prosa gik Forgyld-
ningen af deres Kærlighed. NMøll.VLift.
111.315. Prosa-, i ssgr. (især æstet.) til

Prosa 1 ; fx. (foruden de ndf. anførte) Prosa-
10 bog, -digter, -forfatter, -form, -fortælling,

-litteratur, -novelle, -roman, -skrift, -sprog,
-stil, -værk. -dig^t, et. litterært arbejde,

som (uden at have metrisk form) har karak-
ter af et digt (ved at der anvendes poetiske

stilformer, ved bevidst benyttelse af aet alm.
sprogs rytme, ogs. ved deling af teksten i (of-
test: ulige lange) linier). Brandes.X.510. Ej-
narThomsen.Da. Litteratur efter 1870.(1935).
155. Prosaiker, en. [pro'sa'i^ar] flt. -e.

7Xi{ty.d.s.; tilFT0S2i', GJ, l.lyr) \) prosaist
(1). JBaden.FrO. SaVXIX,609. 2) 07- Pro-
sa 2) person, hvis hele tankegang, op-
træden olgn. er (altfor) hverdagsagtig,
triviel, aandløs; prosaist (2). Meyer.^
Eubow.HCA.138. prosaisk, adj. [pro-
'sa'is^] {ty. prosaisch; a/'mZa<. prosaicus, afl.

af lat. prosa (se Prosaj) 1) (især æstet.) adj.

til Prosa 1: som angaar, hører til prosa
olgn.; navnlig om litterær fremstilling: skre-

30 vei i ubunden stil, paa prosa. LTid.
1730.89. Wielands Oversættelse af Shake-
spear og den prosaiske af Machpersons
Ossisin.Ew.(1914).III.248. Prosaiske Skrif-
ter. Heib.(bogtitel.l841). Rubow.SP.xii.

\\

(1. br.) om person (skribent): som skriver

paa prosa. VSO. 2) (især Cpj til Prosa 2:
(alt for) jævn og nøgtern; hverdags-
agtig; aandløs; banal. Møllerkonens
huuslige Puslen og prosaiske Bemærk-

40 ninger. PMøll.(1855).II.109. Ægteskabet.,
er en ganske prosaisk Nødhavn. GjeLHV.
95. en prosaisk Natur, ganske blottet for
Indbildningskraft. Hjemmet.1912.806.sp.2. \\

hertil Prosaiskhed. Hverdagslivet med al

dets Smaavrøvleri og Prosaiskhed. S^c/iar-

ling.Theolog eller Digter.(1917).290. Rode.K.
1.35. Prosaist, en. [prosa'isti] flt. -er.

(ty. eng. d. s.; til Prosa; især O) 1) skri-
bent, som skriver i ubunden stil, paa

50 prosa; prosaiker (1). Rahb.Stiil.5. Blandt
danske Prosaister blev S. Kaerkegaard . .

en af hans kæreste Forfattere. Brandes.II.
65. 2) (nu sj.) d. s. s. Prosaiker 2. Bag-
ges.DV.IX.41. til at anfalde den roman-
tiske Poesie . . kan kun en Prosaist uden
Phantasie være istand. Hauch.Contrasierne.
(1816).2. Prosa-menneske, et. (jf.
Prosa 2; 1. br.) prosaisk menneske; prosaiker

(2). Kierk.Xin.353. Drachm.F.I.530.
60 Proscenium, et. [pro'se'niom] best. f.

prosceniet; flt. proscenier! {fra lat. prosce-
nium, gr. proskénion (af pro, foran, og

(en afl. af) skené (se Scene)^; teat^ egl. (i

det antikke teater) om dekorationsfagade af
malet og udsmykket træ, hvormed man for-

synede „skenen" (det telt ell. skur, hvor skue-
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spilleifie klædte sig om, og som anvendtes til

at forestille paladser olgn.); i senere tid (jf. u.

Forgrund IJ om den forreste del af sce-

nen, spec. (i det nuværende teater) om den

foran tæppet liggende del af denne; under-

tiden ogs. om denne del af scenen med tæp-

pet og rammen, som holder dette. Frimon.
Lexicon.(1807). en Aktør kom frem i Pro-
sceniet og anmeldte den følgende Foie-
stWling. Nystrøm.K0.204. jf. Prosceniums-
loge: De sad i en Loge, indbygget i Pro-
sceniet. OBung.P.89. \\ hertil bl. a. Prosce-

niums-loge (loge, som ligger nærmest ved

scenen (og undertiden gaar noget ind over

denne). S&B. BerlTid?^kl935.Åft.5sp.B):%
I. Prose, en. se Praas.
II. Prose, en. se Prosa.
Prosektor, en. [pro'sægtmr] ilt. -er

[prosæg'to'rar, -'to'(r)j] \fra mlat. prosec-
tor, til prosecare, skære op; jf. dissekere;

især med.) en til et hospital ell.et viden-

skabeligt institut knyttet lægevidenska-
beligt uddannet person , der foretager
obduktioner ell. dissektioner (jf. For-
skærer 1 slutn.). Beskr.^^UlTU. SaUXIX,
610,

Proselyt, en. [prose 'lyd, prosa-] ftt-

-ter. {fra mlat. proselytus, gr. proselytos)

1) O person, som gaar (er gaaet) over
fra en anskuelse til en anden; person,
som bliver (er blevet) tilhænger af en
lære osv.; især: person, som gaar (er

gaaet) over fra en religion ell. kon-
fession til en anden, (ofte i forb. gøre
ell. (nu især) hverve proselytter^, (bis-

kopperne) kieppedes om, hvo der kunde
giøre de fleeste Proselyter, eller om-
vende meest Hedninger. Eolb.DE.1.86.
alle gammeldags Chrlstne (maa) raabe
et tungt Vee over dem, der gjøre Pro-
selyter af umyndige Børn. Grundtv.Udv.
V.66. (Mr. G.) afskyr Sukker og søger at

hverve Proselyter for sin Smag. Cavling.

LAS. 2) (bibl. og teol.) spec. anv. af bet. 1,

især om forhold i aarhundrederne omkr. Kri-
sti fødsel: ikke-jøde , der sluttede sig til

jødedommen (undertiden benævnt retfær-
dighedens proselyt^; ogs. om ikke-jøde, som
kun delvis gik over tiljødedommen (undertiden

fejlagtigt kaldt portens proselytj. EEwald.
DenBibelskeConcordantzJ.(1748).?93. Nico-
laus en Proselyt (Chr.VI: en Jødernes til-

hængere^ fra Antiochia..ApG.6.5. Rowel.
Høgholt.(1868).152. KirkeLek8.III.607. \\

portens proselyt, ikke-jøde, som uden at

ændre sit religiøse standpunkt boede inden for
Jødelands grænser (i „Israels porte"). Kirke
Lek8.III.607. tU Proselyt-iver, en. (jf.
-magerij ivrig bestræbelse, iver for at hverve
proselytter. P'Møll.II.42. Bl&T. W -magrer,
en. person, som (paa en paatrængende maade)
søger at omvende nogen, at vinde tilhængere
for en vis anskuelse. JBaden.FrO. Meyer.^
hertil: tU -mageri, et. Grundtv.Udv.V.57.
Goos.1.656.

I. Prosit, en (780.) ell. (nu olm.) et

(jf.D&H. Saaby.''). ['pro()sid] {substantive-

ring af II. ]^rosit; 1. br.)° udtrykket, hilse-
nen prosit (se II. prositj. *Den Prosit,

som kom seent,
|
Er bedre end aldeles

ingen. Wess.58. VSO. Saaby.'' II. prosit,
interj. [ipro()sid] (nu kun dial. prøst. Kw.
(1914).li:i32i<yD hoost). jf Feilb.). {ty.

prosit og prost; fra lat. prosit, gid det maa
gavne, præs. konj. af prodesse, gavne; jf,

10 I. Prosit) udraab (høfiighedsudtryk), ved
hvilket man ønsker noget godt (lykke,

velsignelse olgn.) for en ; ogs. (1. br.) m. h.t. mad
og drikke: vel bekomme (se bekomme sp.

228^^). prosit, vel bekomme, hielp gud. Sig-
ne g\xå.Moth.P159. JBaden.FrO. jf.Meyer.^
(i bogtr.-jarg., især foræld.:) Kl. 12 Middag.
De gifte (bogtrykkersvende) havde en Times
Pavse for at kunne gaa hjem. Naar de gik
og kom, sagde de ikke Farvel og Goddag;

20 det hed Frosit. Den gl.By.1928-29.60. || nu
næsten kun som høfligheds-udtr. til en, der
nyser (jf. u. II. nyse 1.3j. *„om jeg nøs
engang?" — „Jeg selv skal sige: Proost!"
Ew.(1914).ILl32. mcHolm.GAA5(se II.

nyse sp. 53^^). jf.: hånd gisper eller gaber
icke engang, at denne jo siger Prosit. Kom
Grønneg.11.206. || (spøg. ell. (især) iron., nu
sj.) anv. ved til- ell. omtale, som udtr. for,

at der er hændt, vil hænde en noget ubehage-
30 ligt olgn. (som man ikke misunder vedkom-

mende). Blich.(1920).XXVIIL66. Prositl

Saa er du vel faren. Saa er du gift med
en Gavtyv. Gylb.II.271.

||
(sj.) i udtr., hvor-

med man afviser en fremsat formodning ell,

paastand. •„Med Deres Gunst,
I
Paa den

Maneer er det vel ingen Kunst." |
— „Ja,

Prositl Kunst mig her og Kunst mig hist!"

Erz.I.138.
proskribere, v. [prosgri'be'ra] -ede

40 ell. (nu sj.) -te (JBaden.FrO.309). vbs. Pro-
skription (s. d.). {af lat. pro-scribere, be-

kendtgøre ved offentlige opslag (til scri-

bere, se skrive); især hist. og navnlig om
forhold i oldtidens Rom) (ved offentlig
(skriftlig) kundgørelse) erklære fred-
løs, (ofte i part. proskriberet anv. som
adj. ell. subst.). Holb.Intr.1.108. De Proscri-
beredes Ejendomme confiskeredes. Cantu,
11.82. billedl.: Kjøbenhavnsposten.1847.255,

50 JacAnd.Er.III.77. Proskription, en.

[prosgrib'Jo'w] flt. -er. (især hist. og navn-
lig om forhold i oldtidens Bom) vbs. til pro-
skribere; ogs. om den skriftlige udfærdigelse,

Primon.Lexicon .(1807). Kjøbenhavnsposten.
1847.255. SaUXIX.610. \\ hertil Proskrip-
tions-liste, (offentlig) fortegnelse over pro-
skriberede personer. Cantu.II.83. FrPoulsen.
(StSprO.Nr.168.6). billedl: Cit.l849.(Aarb
HardsJ933.67). To Forfatternavne er sat

60 paa Proskriptionslisten. Det er et Par af

Folkets nidkære Repræsentanter, der .

.

har fordret dem strøget af Finansloven.
£)agNyh.''Vil922.1.sp.l.

prosle, v. -ede. {jf.jy.-prosse], roderi

olgn.; oprindelse uvis; jf. ord af lign. form
og bet.u. mosle samt prasle; dial.) arbejde
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uordentligt med noget; ogs.: (gaa og)
nusse med noget. Han holdt mest af at

prosle med Arbejdet tidlig og silde. Staun.
UD.90. Overalt hvor G. kommer til eller

forbi ved Gaarde og Huse, mosler og pros-
ler man med Solen paa Ryggen og et

Genskær af Solen i Øjnene. KBecker.B.42.
Feilb.

Prosodi, en. [prcoso'di'; ogs. pro-] flt.

tidsudsigt. CBernh.II.13. Saa er jeg da nu
uden Condition, og har ovenikjøbet Død
og Skjændsel i P rospe et. Heib.Fott.1.309.

2) om hvad der viser sig for, møder blik-

ket. 2.1) ((Dy nu 1. br.) afgrænset omraade,
navnlig: landskab, som man ser ud over,

har overblik over; udsigt; vue. Klevenf.BJ.
11. Mellem Byens Haver og Engen . .

bugtede sig Aaen. Den prægtige Sanct
er. {ænyd. d. s. (DGrammat.Ll95.200); fra 10 Knuds Kirke, med sit høie Taarn, sluttede
lat^prosodisL, gr. prosodia (af pros, til, og
odé, sang (se Ode)); metr.) egl. (hos græ-
kerne) om den græske (musikalske) accent
ell. om accenttegnene og om andre skrifttegn
til støtte for læsningen og de dertil svarende
ejendommeligheder i udtalen; i nyere tid

dels (nu næppe br.) om ordenes udtale, for
saa vidt den beror paa stavelsernes betoning,
kvantitet olgn. (H.øysg.Anh.10.12), dels (og

Frospectet HCAnd.]J.293. de var paa en
Fodrejse . . i det nordlige Sjælland for at
see de skjønneste Prospekter, og navnlig
havde de hørt Strandbjerg berømme for
sine fortryllende \Jdsigter.HoHtr.EF.II.7.
UOad.Filmen.(1919).53. 2.2) J^ forsiden
af et orgel. Meyer.^ Drachm.K0.84. Hag.
11.520.

3) om billedlig ell. skriftlig fremstilling.
nu navnlig; især om antikke forhold): den 20 3.1) (nu 1. br.) afrids, tegning, maleri
ved stavelsernes lydlige forhold givne
rytme, ell. indbegrebet af, læren om
reglerne for disse lydforhold (især be-

tragtet m. henblik paa ordenes anvendelse i

vers); ogs. om lærebog héri(Heib.Pros.III.
415). Verset, skiønt det er formaliter meget
slet, saa er det materialiter ypperligt. Pro-
sodien, som er det fornemmeste, fattes.

Eolb.Er.IV.4. Børup.Ny da. Verslære.(1933).
70.

Prospekt, et ell. (nu 1. br.) en (Pflug.
DP.213. Bagges.DV.IX.45. Heib.Fros.IX.
1 77. Cit. 1818. ( ChrDaugaard. Biskop Dau-
gaard.I.(1896).145). vaklende køn i: vAph.
(1764). Meyer.^). [pro'sbægd] (nu kun i

bet. 3.2 m. lat. form Prospektus (Hage.^reg.
se ogs. ndf), hvortil flt. d. s. (Post-Convention
^y6l852.Art.9. JakSchmidt.SP.7) ell. (især
spøg-) -(s)er (Grundtv.E.144. jf. Larsen)), fx. (bogh.) om trykt plan for et værk; kort

flt.-er. (æw^d. prospect, ^i/. prospekt(us); af 40 oversigt over et værks indhold og beskoffen-

af et prospekt (2.i); især: perspektivisk
fremstilling af en egn ell. by(del). en
Prospect og en Grund-Tegning over hver
Kiøhstæd. EPont.Atlas.lLI.bv. Novus Atlas
Daniæ eller Prospecter af alle Hoved- og
Kiøbstæderne, af alle kongelige Slotte
udi Dannemark og l^oTge.JJBrun.(bogtitel.
1761). over Skriverbordet hang en Pro-
spect af Øresnnd.POBrøndst.RD.60. Kierk.

30 1.292. EHannover.E.lOl. || tage (Eeib.
Pros.IX.177) ell. optage prospekter,
han optog ogsaa Prospecter rundt om-
kring i Egnen. Hauch.MfB.88. \\

(nu næppe
br.) i forb. i prospekt, den daværende
Krintz (paa Kongens Nytorv) er aftegnet
i Prospect. CPRothe.MQ.L167. Brev-Papir
med Silkeborg i Prospect. HCAnd.BC.IL.
313. 3.2) (især Y)pl(in (for); udsigt (over);

IT

lat. prospectus, udsigt (til pro-spicere, se

frem for sig, jf. Spektakel samt Respektj)
1) (nu næppe br.) det at se fremefter;

frit, uhindret udsyn over noget, navnlig over
et landskab; ogs. om forhold ell. beliggenhed,

som muliggør frit udsyn; udsigt (over et

landskab) (jf. I. Perspektiv S). 1.l) i egl.

bet. et højt Bierg, som gav en stor og
vitløfftig Prospect. Holb.JH.IL127. Gaar-

hed (m. prisangivelse, bestillingsblanket olgn.).

LTid.1730.330. en londonsk Boghandler
(foreslog mig) Udgaven af en hel Række
Angelsaxisk, hvorover jeg tænker en Pro-
spektus trykkes alt i disse Dage. Grundtv.
Breve.94. SaUXlX.613. || Y oversigt (i

trykt form) over et foretagende; dels:

plan, skitse (m. indbydelse til deltagelse) for
en (ny) virksomhed, dels: redegørelse for et

den har . . Prospect til Veilefiord og en so firmas, en institutions status, styrelse m. m.
paa hin Side liggende stor Skov. EPont.
Atlas.IV.158. i det at (lysekronen) gaaer
op, og det grønne Skjerm falder ned om
den, for at skygge, Jborttages hele Pro-
spekten af Theatret for de Tilskuere, som
ere i den øverste store Loge. Politievennen.

1798/99.617. VSO.
\\ f i forb. i prospekt

af, med udsigt til. Skue-Pladsen er en
Skov med nogle Huse i Prpspecten af

Forretningen udsendte et af sine illustre-

rede, voluminøse Prospektus. JakSchmidt.
SP.7. Alle offentlige Banker udgive Pro-
spekter, som indeholde Fortegnelse over
deres Direktører, Beløbet af den ind-
betalte Kapital. NationaløkonTidsskr.1.120.
Prospektus til Aktietegning. Fr Poulsen.
MD.66.
Prospekt-brevkort, et. [3.i] (1. br.)

Leyre Slot . . I Grunden (o: baggrunden) 60 d. s. s. -kort. Baud.AB.211. -kort, et. [3.i]

(jf. -brevkort og Ansigtskort^ brevkort medseer man . . en deel af Slottet. Ew.(1914).
L.275. (han) har boet mange Aar . . ved
Foden af Bjerget Vesuv og i fuld Pro-
spect af det.Abildg.(PhysBibl.YlL17). 1.2)

beskuelse; betragtning. Mos8in.Term.22.

jf. JBaden.FrO.
|| (jf. bet. 2.i; om frem-

et (landskabs- ell. by-)biUede paa den ene side.

PapirL.344. en BUtik med Prospektkort
og Ravsager for Turisterne. Kirk. F. 10.

-maler, en. [B.i] (mal, foræld.) kunst-

maler, som (særlig) maler prospekter. Tilsk.
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1934.11.454. -papir, et. [3.2] (fagl) om
forsk, tynde papirsorter, som hovedsagelig an-

vendes til paatrykning af reklamer. PapirL.
347. -pibe, en. [2.2] (fagl.) især i flt, om
polerede metalpiber, som til udsmykning an-

bringes i symmetriske grupper paa et or-

gels fagade. Meyer^ M.usikL.II.212. -sam-
ling, en. [3.1] (1. br.) (album, som inde-

holder en) samling af prospekter. S&B.
I. Prosse, en. flt. -r, (dial. (fynsk)) io^rostitute

prossekage. Moth.P158. VSO. MDL. DF.
1.114.117.11.23.

II. prosse, V. se prodse.
Frosse-kag:e, en. (ogs. Praase- (PF.

driver erhvervsmæssig utugt (jf. u.

~amlivet

1.116.117), især dog (jy.) i en anden bet.,

kage ell. klump dej, hvori man sætter et lille

lys (en praas) for at oplyse ovnen under
bagning. DF.I.llSf.jfFeilb.). (jf.l.Frosse;
oprindelsen til 1. led er usikker; se DF.1.122f.

offentlig 2.4, indskrive 2.3 slutn.). Saml
med prostituerede Kvinder. Brandes.XIIl.
463. i substantivisk anv.: Meyer. Tilsk.1931.

11.133. 2.2) (nu næppe br.) overf., om ting.

prostituerede Udtryli, som ved deres hyp-
pige Misbrug ere blevne latterlige, og
have tabt al Kraft.Hei6.Pros.7JI.4. Pro-
stitnt, en. [prosdi'tud] flt. -ter. {jf. eng.

til prostituere; vulg.) prosti-
tueret kvinde, hans Kone har ikke vaa-
ren annet end en sminket Prostitut. Fi7i

Hans. NT. 46. Tandr.B.108. Prostitu-
tion, en. [prosditu'Jo-'n] ( CP ell. fagl.) vbs.

til prostituere; ogs.: vanærende ell. lat-
terliggørende adfærd. Hrz.III.179. Du
befrygter en fuldstændig Prostitution, naar
Du imorgen Aften træder frem for Publi-
cvim.PalM.IL.II.134. Hvis Johannes ("For-

11.23f; maaske hørende sammen m. ord som 20 føreren) er bygget over (PL) Møller, lig

flamsk prossen (prosselen, prottelen), om
lyden af mad, der koges ell. steges (boble,

syde, brase olgn.), ty. (dial.) protzeln, brot-

zeln, øs^/ris. protteln, d.s., ell. m. ord som
holl. prut, tyk, grødlignende masse, vestfris.

prot, d.s., øsf/Vis. protje, hvad der er kogt

ud til mos ell. grød; jf. II. praase, I. prutte

II
dial. (gldgs.j) især paa Fyn (og Samsø):

en slags kage, der laves af havregryn (ell

ger der en stærk prostitution i skildrin-

gen, som praktisk maatte være Møller
meget VLhekvem.FBrandt.SK.272. || nu især

(jf. t*. prostituere 2.ij om den handling at
drive erhvervsmæssig utugt ell. (koll.)

om de personer (kvinder), der driver
utugt som erhverv. Chievitz.FG.233. En
forhen rig og fornem Mand (var) bleven
saa fattig, at han tænkte paa at sælge sine

byggryn), æg, mælk m. m. og bages i et fad 30 3 smukke Døtre til Prostitutionen. JZ/fleift.

ell. en skaal (ell. steges paa pande), ofte sam-
men med flæskeskiver ell. fedt. *vi . . skal

smage
|
Gutten Prosékage. LandsbyeP.v.2.

Ved Davren Julemorgen blev der uddelt
et stort Sigtebrød, et Fad Prossekage . .

til hvert „Tjenestesbud", Karl, Pige og
Dreng. RasmHans.M.II.173. Prossekage er
en særlig fynsk Ret af bagt Havregrød,
der spises med Sirup som Dyppelse. ÆT/em-
met.l904.518.sp.3. DF.I.30.113Jf.II.22ff.
prost, interj. se II. prosit.

prostituere, v. [prosditu'e-'ra] -ede

ell. (nu sj.) -te (Bagge8.L.I.216. PalM.IV.
386). vbs. (1. br.) -tng (vAph.(1764)), jf
Prostitution, {fra lat. pro-stituere, stille of-

fentlig frem, til statuere, stille (se statuere^j;

jf. Prostitut; CD ell. fagl.) offentlig til-

føje krænkelse, skam, vanære; give til

pris, udsætte for offentlig beskæm-

(Tilsk.1920.II.35). offentlig prostitu
tion, prostitution, som er under politiets

kontrol. Sal.\KIX.614.615.
Protegé, en. [proda'Je] best. f. prote-

geen [-'Je-'onl flt. profegeer [-'Je'ar] {fra fr.

protegé, perf. part. til proteger (se protege-
re^; især CP) person, som protegeres (af
nogen). Primon.Lexicon.(1807). PalM.IV.
387. Marmontel var (Madame de Pompa-

40 dours) ganske særlige Yndling og Protegé.
Brandes.Volt.II.46. protegere, v. [pro-

da'Je-'ra] -ede ell. (nu sj.) -te (PalM.AdamH.
1.169). vbs. Protektion (s. d.). {fra fr. pro-
teger; af lat. pro-tegere, til tegere, dække
(besl. m. tække;; jf. Protegé, Protektor
samt Detektiv; især CP) egl: beskytte;
værne; nu især om indflydelsesrig person

(og m. person-obj.): tage sig virksomt af,
vise særlig gunst ell. velvillie, yndest;

melse, nedværdigelse, vanære; gøre ^ ogs.: hjælpe frem (til opnaaelse af noget).

foragtelig ell. latterlig (over for of-

fentligheden). I) som verbum. Moth.P159.
Holb.Vgs.IV.4. (hesten) var urolig og vilde
ikke rigtig gaa paa Volten, (berideren)

begyndte at blive ærgerlig over, at Hesten
prostituerede ham. Gjel.R.118. || ofte refl.

Griller, hvorved du bringer Skreck i din
gamle Far, og prostituerer dig over heele
Byen. Holb.KB.1.6. QyrLemche.T.III.79. 2)

PAHeib.B.82. Han vilde . . protegere og
fremhiælpe det XihetyåeMge.Oehl.Er.II.
217. M. skulde giftes og så snart som
muligt protegeres til København. H/ortø.

GU.72. Venskabet har antageligt været
uskrømtet nok, maaske lidt vel protege-
rende. Tilsk.l920.II.15.

Protekol, en. se Protokol.
Protektion, en. [protæg'Jo?w] flt.(sj.)

2)aH. prostitueret anv. som adj. 2.1) om 60 -er (PalM.(1909).I.69). {(gennem fr. mo-
person. vi skal om 3 Dage have Ball hos
os, og skulle det gaae glip, var vores
Huus prostitueret, thi heele Familien har
hver givet sit og nu er Touren til os.

Wiwet.D.79. i substantivisk anv.: Pol.^/n

1935.12.sp.l. y især om løsagtig kvinde: som

tection) af lat. protectio, beskyttelse, tit lat.

protegere (se protegere ^' især tU) vbs. til

protegere ; ogs. om den tilstand at være be-

skyttet, begunstiget, hjulpen osv. (ofte i forb.

som under protektion af, staa under ens,

tage under sin protektion, nu næppe br.
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tage i protektion. Holb.Jean.V. 3). Moth.
P159. Inr Herren Collegæ, aflegger min
Hilsen og Taksigelse til det lovlige Raad
off forsikrer dem om min Protection.flo/6.
Kandst.III.2. Ved Protektion havde han
i en ung Alder faaet Titler og Stillinger.
Brande8.GoeJI.268. „Det franske akademi"
. . stiftedes 1634 under Richelieus protek-
tion.7 KefZ.C.55. Protelctionisme, en.
[protægjo'nisma] {efter eng. protectionism
(til eng. proteetion, beskyttelse, sml. Protek-
tion^- især polit.) (betegnelse for handels-
politisk teori om) beskyttelse af den
indenlandske produktion over for uden-
landsk konkurrence (især: v. hj. af indfør-
selstold); ogs. om det herpaa udviklede han-
delspolitiske system (med alle dertil hørende
forholdsregler) (mods. Frihandel^. Meyer.^
Hage.*- 78. Folketinget viste . . en fæl-
les Afsky for Toldfordyrelsen, der med
det finere Fremmedord kaldes Protektio-
msme.EBrand.(Pol.^Viil922.10.8p.l). Pro-
teli.tionist, en. [protægjo'nisd] flt. -er.

{efter eng. protectionist; især polit.) tilhæn-
ger af protektionisme; beskyttelses-
mand^. Meyer.^ Tilsk.1928.ll.377. proteli.-
tionistislt, adj. [protægjo'nisdis^] (især

polit) adj. til Protektionisme og Protektio-
nist, protektionistiske Toldsatser. Bage.^
75. Protelitor, en. [pro'tægtcor] (^ m.
fr. form Protecteur. Tode.f.l96. jf.JBaden.
FrO.). flt. -er [protæg'to-rar, -'to-(r)j] (ty.

d. s., eng. protector, jf. fr. protecteur; fra
lat. protector, afl. af lat. protegere (se pro-
tegerej) person, som protegerer nogen ell.

noget; beskytter; velynder; nu især (O)
om (fyrstelig) person, som overtager
en art formelt præsidium for en for-
ening, et foretagende osv. (for i kraft af sit

navn at fremhjælpe denne (dette)). Pflug.
DP.831. For denne moderne (maleri-)}Jå-
stilling var Rigspræsident v. Hindenburg
Protektor. Tilsk. 1928.11.276.

||
(hist.) om

forhold i England i ældre tid: person, der
under en konges mindreaarighed ell. rege-
ringsudygtighed stod i spidsen for landets
styrelse; især, i videre anv., om Oliver Crom-
tvell og dennes søn Richard. Holb.GW.(1724).
25sc. NMøll.VLitt.III.201. Protel<:to-
rat, et. [protægto'ra-'^] flt. -er. {ty. d. s., fr.
protectorat, jf. eng. protectorate; til Pro-
tektor) 1) CJ det at være ell. optræde
som protektor; en protektors stilling,
myndighed og værdighed, (ofte i forb.
under ens protektorat, under ens be-
skyttelse). Meyer.^ (humanisterne) dannede
lærde Selskaber under Fyrsters og Bispers
Protektorat. VVed.HR.lOO.

\\
(hist, nu 1. br.)

om protektorens embede (magt, værdighed)
ell. regeringsformen i England under Crom-
well og dennes søn Richard. Holb.Hh.1.86.
II

(især polit) om det forhold, at en i øvrigt
selvstændig stat lader en anden (og stærkere)
stat varetage de udenrigske anliggender; ogs.

om forholdet ml. en stat og dens vasalstat
(især om forholdet ml. England og visse in-

diske territorier). Romerne havde en Tid
lang indført et Protektorat i Nordafrika,
nøjagtigt som det, hvorunder Franskmæn-
dene i vore Dage har stillet Tunis, ^raw-
des.F.296. Tilsk.1920.ll.253. hertil fx. Pro-
tektorats-land (jf. Protektorat 2), -traktat.

2) (især polit.) konkr.: (mindre) stat, som
staar under en anden stats protek-
torat (\ slutn.). England (har) gjort Af-

10 ghanistan til et britisk Protektorat. Tilsk.

1919.11.272. Protektor-Htat, en.(polit.)
stat, der optræder som protektor for en anden
stat SaVXIX.621. C3 Protektrice, en.
[protæg'trisa] flt -r. {fra fr. protectrice,

fem. til protecteur (se Protektor)) kvinde-
lig protektor. CMøll.M.lI1.21. Jeg tør
sige Sandheden baade til vores Minister
og til hans høje „Protektrice** — Dron-
ningen 1 Drachm.M.226. EkstrabWiol 935.2.

20 sp.2.

Protest, en. [pro'tæsd] flt. -er. {ty. eng.
d. 8., fr. protét ("oW/"r. protest); forkortelse af
ænyd. protestats (se Protestation) ell. (gen-
nem ty. og fr.) fra mlat. protestum (afl. af lat.

protestari, se protestere) ell. (til dels, især t)
tfaZ. protesto) 1) (jur.,^) om (afgivelse af
en) formel ell. højtidelig erklæring;
især: handling, hvorved nogen paa vidnefast
maade (oftest v. hj. af notarius publicus) til-

30 stiller en anden en retsstiftende meddelelse ell.

erklæring (som fx. et tilbud, paakrav, en for-
kyndelse af opsigelse) ell. søger at faa kon-
stateret et kontraktstridigt forhold fra en
medparts side osv. (jf. Beskikkelse 2). Ha-
ge.^266. || spec. om en af en notarialembeds-
mand udstedt bevidnelse af, at en til veksel-

rettens bevarelse nødvendig formalitet, navn-
lig vekslens præsentation til accept ell. be-

taling, uden nytte er blevet iagttaget (af
'O vekselindehaveren over for trassaten); vek-

selprotest; ogs. d. s. s. Protestbeskrivelse
(Lov Nr. 68 '^31932. §24). DL. 5—14—22.
kommer den Vexel med Protest tilbage,

saa er jeg om en ilsLls.Holb.Hex.1.1. Las-
sen.S0.358. ofte i forb. optage protest:
LovNr.52ya880.§17. Hage.^675.

\\ (foræld.)

om søprotest Harboe.MarO. 2) (mundtlig
ell. skriftlig) tilkendegivelse af uenig-
hed, afvigende opfattelse ell. misbilli-

^ g el se m. h. t en vis udtalelse, fremgangs-
maade, handling, visse krav olgn.; indsi-
gelse, (ofte i forb. som gøre (Slange.ChrlV.
691. Grundtv.Udv.IV.401) ell. (nu vist kun)
nedlægge protest mod. Chievitz.FG.
108. JVJens.Di.55). Moth.P158. Om nu
Riber Birkedommer, mod vedkommende
Parts Protest, tillader Vidner at føres.

Stampe.II.169. Klager og Protester ved-
rørende Løbene kunne af de deltagende

^ Hestes Ejere . . indgives til Væddeløbs-
komitéen. Fæ£Z?ø6.57. saa betaler jeg Pen-
gene under Protest (o: idet jeg for-

beholder mig mine rettigheder). Tjenerf.29.

Protest-9 i ssgr., dels (jur., r) til Protest 1

(især i den 1.35 anførte anv.), fx. (foruden

de ndf. anførte) Protest-forretning, -gebyr,
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-omkostiiing(er), -udgift(er); dels til Pro-

test 2, fx. (foruden de ndf. anførte) Protest-

adresse, -bevægelse, -møde, -raab, -resolu-

tion, -skrivelse, -tog. -akt, en. [1] spec.

Cjf/". -beskrivelse; jur., t) om dokumenf, som
udfærdiges ved optagelse af protest. Hage.*'

675.
protestansk , adj. se protestantisk.

Protestant, en. [proda'sdan'd] flt. -er.

{fi-a ty. protestant; dannet (som præs. part.)

til lat. protestari (se protesterej) 1 ) (nu oftest

spøg. m. hentydning til het.2; 1. br.) person,
som protesterer (mod noget). Meyer.^ Nat
Tid.^U1926.Aft.l.sp.l. 2) {egl. om de tyske

fyrster og repræsentanter for fristæder, som
paa rigsdagen i Speier 1529 protesterede mod
katolikkernes overgreb) person, som hører
til den evangelisk-lutherske ell. til de
reformerte kirker, bekender sig til

protestantismen (mods. Ka,tolik); ofte d.

s. s. Lutheraner. Eolb.Kh.lOlO. KirkeLeks.
III.613. Buchh.FDK.128. jf. betl: Vi Pro-
testanter (Gienmælere) mod Pave -Ret-
ten og Pave-Dømmet havde . . unægtelig
Christen-Retten og Christen-Dommen paa
vor Side. Grundtv. ChristenhedensSyvstjerne.
(1860).viii. protestantisk, adj. [pro-

dQ^såam'disg] (f protestansk. Éolb.Anh.92.
sa.Ep.V.150). (j/". <t/. protestantisch, holl.

protestantsch) adj. til Protestant 2 (og Pro-
testantisme^. vAph.(1759). i de protestan-
tiske Lande gaaer endnu ingen Præst Aar
1767 paa Comedie.Oehl.XVlI.31. de prote-
stantiske KiTkesamfund. KirkeLeks.il1.61 3.

den protestantiske kirke, (jf.KirkeS)
om de evangelisk-hitherske og reformerte kir-

kesamfund, (han) forlod den pavelige og gik
over til den protestantiske Kirke.Wand.
Mindesm.1.296. VSO. MO. \\ (nu næppe
br.) i substantivisk anv.: de Protestan-
tiske. LTid.i748.(55^. Protestantisme,
en. [prodasdan'tisma] (nu næppe br. Prote-
stantismus. Meyer.^). (jf. fy. protestantis-
mus, fr. protestantisme; til Protestant; især
teol.) indbegrebet af de evangelisk-luther-
ske og de reformerte kirkesamfunds
lærebygning, ritus osv.; ogs. om selve kirke-

samfundene. Oehl.Levnet.1.211. Catholicis-
mens og Protestantismens Kirkeforfat-
ning, Lære og Ritus. HNClaus. (bogtitel.

1825). KirkeLeks.III.613. jf.: Protestantis-
men i 'NsLturen. Heib.Foet.X.317.
Protestation, en. [protæsda'Jo-'n] flt.

-er. {ænyd. d. s. (Jammersm.61. JMonrad.
Selvbiografi.(udg.l888).118) og protestats;
gennem ty. fr. protestation, holl. protesta-
tie (-acie) fra (»wjZatprotestatio (gen.-onis),
vbs. til lat. protestari (se protesterej; nu
næppe br.) 1) (jf. Protest 1, protestere 1)
(formel ell. højtidelig) erklæring ell. for-
sikring (om noget); ogs.: hævdelse (af
noget). Eolb.Jul.lsc. I samme Skrifvelse
vare de største Protestation er af Venskab
og oprigtig K.i?eY\\ghed.Slange.ChrIV.1014.

\\ (jur.) om protest af en veksel. Meyer?- 2)

(jf. protestere 2) indsigelse; protest (2).

Eolb.Plut.IV.3. Klageskrifter og Protesta-
tioner, som de samme allerede hafde ind-
gifvet imod Resolutionen. /SZaw^e.CAriF.
1120. Heib.Pros.V.118.
Protest-beskrivelse, en. [1] (jur.,

r) d. s. 8. -akt. Sal.''XIX.623. -dag, en.

[1] (jur., t) dag, paa hvilken protest opta-

ges; ogs. (jf. -frist; i flt.) om de dage, inden
for hvilke en protest skal optages. LovNr.52

10 ya880.§19. Hage.*666.669.
protestere, v. [proda'sde'ra] -ede ell.

(nu sj.) -te (jf. Motli.F158). vbs. (1. br.)

•Ing (Nørreg.Frivatr.reg. Meyer.^) ell. Pro-
testation (s. d.), jf. Protest, {ænyd. d. s.;

af lat. pro-testari, af testari, v., vidne;

jf. Protestant osv. samt attestere, Testa-
ment(e)) 1) (jf. Protest 1, Protestation 1)
erklære; gøre gældende; hævde, prote-
steer i Tide, at du undertiden taler et og

20 andet af Lystighed, som du dog aldrig

meener for Alvor. Eørn.Moral.1.97. Gram.
Breve.50. || nu kun (jur., 11) m. h. t. veksel:

lade (notarius publicus) optage protest (se

u. Protest 1). DL.5—14—13. Der er kom-
men en protesteret Vexel paa 50 Rixdaler.
Eolb.Eex.I.l. JurFormularbog.H43. jf. bet.

2: Skulle den (o: en anvisning) komme til

Ulejlighed, faaer De protestere den. 5Ztc/i.

(1920).XXX1.54. billedl.: Kierk.XIV.lO.
30 (gælden skal) nok blive betalt . . indtil sid-

ste Hvid, thi Forsynet lader ikke sine Vex-
ler protestere. Jørg.DB.Ul. 2) (jf. Protest
2, Protestation 2) tilkendegive uenig-
hed, afvigende opfattelse ell. misbilli-
gelse m. h. t. en vis udtalelse, fremgangs-

maade, handling, visse krav olgn.; gøre
indsigelse, (især i forb. m. præp. modj.
DL.4—2—4. (jeg) protesterer . . af ald

Magt mod den E.øi\ighed.Eolb.Ygs.II.l.
40 Ivar protesterede imod at benævnes Lyk-
kens Pamfilius. Endnu vare aldrig stegte

Duer fløine ham i Munden. FalM.lL.II.
366. det maa jeg paa det kraftigste pro-
testere imod. ^ørw^.I/iV^.ix. som ytringsver-

bum: Nej, hør nu, Besøg saa sent, prote-
sterede M. FDrachm.D.54.

||
(nu sj. i alm.

spr.) m. obj. Cit.l725.(DMag.6E.V.362).
Love og Anordninger, som . . vare til-

mældte Provincial- Forsamlingen, og af

50 denne ikke protesterede. MCBrmm.JSR.
146. den Fortvivlede (vil) være sig selv,

sig selv i sin Qval, for med denne Qval
at protestere hele Tilværelsen. Kierk.XI.
184. ESchivanenfl.In.214. \\

part. prote-
sterende, spec. (ænyd. d. s.; nu næppe br.)

om lutheranere (og reformerte). Moth.F159.
Slange.ChrIV.69L
Protest-il ag:, et. [2] ^ flag, der ved

kapsejlads hejses som tegn paa protest (mod en

60 konkurrent). Larsen. Scheller.MarO. -frist,
en. [1] (jf. -dag; jur., r) frist, inden for

hvilken protest af veksel skal optages. Eage.*
668. -note, en. [2] (især polit.) diploma-

tisk note, indeholdende en protest. BerlTid.

^^l&1935.M.8.8p.l. -optagielse, en. (jur.,

r) vbs. til optage protest (1). Eage.*666.
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-strejke, en. [2] (fagl.) strejke, der (uden
faglige hennyn) erklæres som protest mod
visse handlinger. Hag.^VlII.5l4. Protest-
strejke mod Regeringen. Pi)rac^»w.i).67.
Protokol, en. [prodo'kcol'] (tidligere

undertiden (som gengivelse af folkelig ud-
tale, jf. Feilb.) skrevet Prot(t)ekol. MR.1810.
308. NMPet.(Rask.I.Fort5). Prodikol. Holb.
Paars.63(sa.Paar8.^I.44: ProtocoUen;;. flt.

-ler. (ænyd. d. s. (som intk.); gennem ty. pro-
toko\\,_ fr. protocole fra mlat. protocollum,
gr. protokollen (af ar. protos, den første^

0^ kolia, lim; grundbet.: hvad der er limet
til forrest), om det første blad i papyrus-
rullen, paa hvilket visse optegnelser gjordes)

^) (emb., polit.) (større) dokument af
officiel art, som tjener til nærmere an-
givelse og bekræftelse af en forhand-
ling (dens forløb og resultat); spec. om diplo-

matiske aktstykker af forsk, art, til bekræf-
telse af en afsluttet overenskomst, traktat,
ell. som forklarende ell. supplerende tillæg

til en allerede afsluttet traktat olgn. Fflug.
DP.367. Strax i Begyndelsen (af en sam-
ling dokumenter og breve) staaer en ordent-
lig Protocol om den Handel angaaende
Stadens Hamborgs Byldmng. LTid.l 742.
25. (det) er lykket Vore landsfaderlige
Bestræbelser, ved en med . . Hans Maje-
stæt Keiseren af Rusland . . i Warschau
underskreven Protokol . . at erhverve Sik-
kerhed for, at det Danske Monarki vil .

.

kunne forblive samlet under eet Scepter.
Kgl.Budskab*liol852. PDrachm.D.55. Axel
Møller.Folkeretten.I.(l 925).55.

2) (jf. ssgr. som Doms-, Forhørs-, Pante-
protokolj større (indbunden, pagineret og
gennemtrukken) bog, hvori retslige og
andre lignende (officielle ell. halvofficielle)

forretninger indføres (i en retslig gyldig
form), ell. (jf fx. Mødeprotokol^ hvori for-
løbet af (vigtige, offentlige) forhandlinger
olgn. refereres; ogs. om selve referatet,
redegørelsen; i videre anv., om lignende
bog til optegnelser af anden (privat) art ell.

(dagl., især spøg.) om meget stor (indbun-
den.) bog med trykt tekst. De skulle Dom-
menis Slutninger strax, efterat de ere af-

sagte, til Skriveren levere, at de i Ting-
bogen, Raadstuebogen, eller Protocollen,
strax kunde indskrivis. X)Z/J—5—i^. Pe-
dellen kom . . pustende med en tyk Foli-
ant i Armen (den til Rask (1805) bestemte
i ét Bind indbundne Heimskringla) . . med
de Ord: Hæ! jeg tænkte ikke vi skulde
ha' den store Prottekol med. NMPet.(Rask.
I.Fort.5). *Ved Bordet der sad en bleg-
næbbet Fyr,

I
Og skrev i en tyk Proto-

kol. Wt^s/.AJ/J..?. et tykt Hefte, næsten
en lille Protokol, fuld af Optegnelser.Powi.
LP.Vni.263. L. aabnede i et Tag Stiftel-

sens vældige Protokol. Den var i Perga-
ment paa gammelt Papir (fra) 1670. Halv-
tredie-Aarhundreders Støv røg af den, da
den gik op. ORurig.Nov.I.201. Saavel Pro-
tokol som Beretning godkendtes enstem-

m\g.JembaneT.^^ld935.5.sp.2.jf.: (jeg) seer
i hendes opslagne hemmelige Protocol (o:

en dagbog) efterfølgende Linier: „Kvin-
den har kun een Kjerlighed." /?/ic7i.Cii/4?0;.

XXIV.82. I| (emb.) bog (fortegnelse), der
føres af politiet over visse embedsforretnin-
ger (fx. tildeling af advarsler ell. tilhold) ell.

(spec.) over mistænkelige personer. Politiets
mistænkelige Personer have at melde sig

ip ved Protokollen. Kierk.XII.473. ORung.
Nov.1.99.

Ij (jf. Anmærknings-, Skoleproto-
kol; skol.) bog, som føres i en skole over elever'

nes præstationer (karakterer), forsømmelser
olgn. (jeg) styrtede ind . . i første Klasse,
med Protocollen, raabte: „jeg har faaet
Ugl" Oehl.Er.1.64. med en ny, god Pen
tjærede (læreren) en ganske særlig ond-
artet Anmærkning for C. Petersen ned
i Protokollen. JS:Lar«./Si^.i8i. EKaper.Den

20 daglige UndervisningsForm.'(1918).113.

3) (især emb ) i særlige udtr., til bet. (\
ell. navnlig) 2. || dels i forb. m. til, i udtr.

som afgive (S&B.), diktere (Bl&T.) til

protokollen, føre til protokols^s/. til

protokol. PalM.lL.II.442), (sj.) tage til

protokols (ADJørg.lII.259), dels i udtr.

som indføre i, tilføre protokollen
olgn., (lade) nedskrive i en protokol, der blef
indført i Protocollen . . det Sagerne skulde

30 forblifve, ligesom der aldrig var blefven
talt af de forige Fiincipiis. Slange.ChrlV.
1081. Saasnart Tilstaaelsen var ført til

Protokols . . blev de to Arrestanter førte
tilbage til ArTesten. PoU^/i2l911.1. Ethvert
Medlem er berettiget til at fordre sin af-

vigende Mening . . tilført Protokollen.
Anordn.Nr.217^Vi 1935.§15. billedl.: Man
skal ikke føre hvert Ord til Protocols o:

ikke lægge Mærke til hvert Ord.VSO.
j|

40 føre ell. (nu sjældnere) holde protokol-
len, (have det hverv at) foretage (regelmæs-
sige) indførelser i en protokol. Herrets-Prov-
sten og tvende Præster, hvor af den eene
skal holde Protocollen. £>L.5—^—SO. Der
skulde . . foretages en retlig Undersøgelse,
og Man havde foreslaaet mig til at føre
Protocollen. Blich.(1920).XI1.162. Larsen.

II
oplæse protokollen, oplæse et i en

protokol nedskrevet referat, en redegørelse

50 olgn. S&B. D&H. \\ optage en proto-
kol (over noget), indføre en redegørelse

osv. i en protokol. Matzen.Den positiveFolke-

ret.(1900).374. Ludv.
4) (især emb.) om de formler (navnlig:

indlednings- og slutningsformier), som an-
vendes ved udfærdigelsen af diploma-
tiske aktstykker og i diplomatisk brev-

veksling. SaUXIX.627. \\ (hist.) om indled-

nings- (og afslutnings)formler i diplomer.

60 JohsSteenstr.SD.52f. jf.: I n d g a n g sp r o -

tokol, Tekst og Eskhatokol (Vågsings-
^r otokol). HistTidsskr.9R.IL130.
Protokol-, i ssgr. (især jur. og emb.)

til Protokol 2; endvidere (foruden de ndf. an-

førte; fagl): Protokol-bind, -fabrik, -form,

-katalog, -ryg. -eftersyn, et. en over-

88*



1899 Protokolfarelse proviantere 1400

ordnet myndigheds (fx. amtmandens) efter-

syn af retsprotokoller olgn. LovL.IV.927.
-farelse, en. (jf. -føring; til udtr. føre

protokollen u. Protokol 3^. ACLHeiberg.
Kingo.(1852).13L Schack.366. -farer, en.

{jf. -sekretærj person (navnlig: embeds-

mand), som fører protokollen (ved en dom-
stol osv.); tidligere spec. om fuldmægtig ved

en kollegialret (højeste-, lands- ell. sø- og

handelsret), som assisterede ved førelsen af
rettens protokoller, med eet stormer han
frem til Valgprotokollen og afgiver sin

Stemme for Hr. Procuratoren. Protokol-
føreren troer ikke sine Øren, han spørger
to Gange. Over8k.Il.13L LovNr.5é^^U1879.
§L SaVXIX.627. -føring:, en. d. s. s.

-førelse. ADJørg.IIL346. Schand.O.L75.
Protoliollat, et. [prodokm^lsi-d] flt.-er,

(dannet til protokollere (Protokollation);

især emb.) hvad der indføres ell. er indført

i en protokol; protokolleret erklæring,
referat osv. Protokolatet for et Besty-
relsesmøde i Dampskibsselskabet (blev)

oplæst. FoUy2l922. 9.sp.3. Fallada.B.26L
protokollere, v. [proiokcn'le-ra] -ede

ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing (Cit.l725.(DMag.6R.
V.364). Stampe.IL49. ADJørg.III.280) ell.

(især jur.) Protokollation (Stampe. 1.177.
Torp.lll). (ænyd. d. s., ty. protokollieren,
mlat. protocoUare; til Protokol; især jur.,

emb. ell. T) indføre i en protokol; især

m. h. t. beretning, udsagn: nedskrive (i en

officiel protokol); ogs. m. h. t. ting, der op-
tages i en samling olgn.: registrere. Holb.
Bpb.II.2. pieeer . . som . ieg allerede for

14. Dage siden, da vi paa ny aabnede vore
ugentlige Forsamlinger, haver frembragt,
og ladet ^TotocolleTe.Langehek.Breve.130.
*Saa skrev de og skrev og protokoUered

|

og krydsforhørte.i)rac^w.Pr.56. her i Lan-
det, hvor vi bliver numererede, registre-

rede og protokollerede flere Gange hvert
Aar. Tilsk.l922.II.217. Protokol-pa-
pir, et. (fagl.) stærk, kludeholdig papir-
sort, som væsentlig anvendes til protokoller.

PapirL. 348. Hannover&Smith. Papir. 290.
-sekretær, en. betegnelse for forsk, em-
bedsmænd; dels (jf. -førerj om fuldmægtig
i højesteret, hvis virksomhed væsentlig er knyt-

tet til føringen af visse af rettens protokol-

ler. Forordn.''^Iil821.§15. LovNr.325^kl919.
§38. dels om embedsmand ved rigsdagen, som
bl. a. gennemgaar og foretager formelle ret-

telser i de stenografiske refemter af rigsdags-

mændenes taler. ESkram.(Tilsk.l920.I.421).
Prot8(e)-, protse, se Prods-, prodse.
Prottekol, en. se Protokol.
Provence-, i ssgr. [pro'vaiis(8)-] især

(geogr. ell. t) om produkter, der stammer
fra landskabet Provence i Sydfrankrig; spec.

Provence-olie (o: finere olivenolie, som bru-
ges i og til mad; salatolie O/. Provinsoliej.

VSO.IV.066. VareL.^721. f Pro vene er-
olie. VareL.(1807).I.132), -rose (S( om-
dannelse af Provinsrose. Aare3tr.SS.II.208.
IIavebrL.m.301).

Provenn, et ell.f en (LSmith.De sorte

jydskeLeerkar.(1790).18). [provo'ny] best.f.

-et [-'ny.'o^] flt. (1. br.) -er [-"'ny-'ar] (fra fr.

t provenu, sa. ord som fr. provenu, perf.
part. til provenir, opstaa af, hidrøre fra)

yi indtægt; udbytte, han sælger varen
for ham og køber for provenuet salv.Arup.
H.33. AEenriques.GA.89. j/. Nettopro-
venu, den sum, som faas, naar omkostnin-

10 gerne trækkes fra salgssummen. HandelsO.
(1807).104. Forordn.^hl835.§27. Meyer.^
688.
Proverbe, et. [pro'vBrb(8)] (sj. Pro-

verb. Larsen.), fit. -r ell°.(nusj.) m. fr. form
-s (Heib.Pros.V.210. Meyer.^). (fra fr. pro-
verbe (dramatique), egl.: (dramatiseret) ord-

sprog, af Za<. proverbium, ordsprog; J/". Ord-
sprog 3; æstet.) kort, let, enkelt lystspil i

een akt, (ofte) bygget over et ordsprog.

20 Eeib.Pros.V.210. VilhAnd.Litt.IV.437.
Provest, en. se Provst.
Proviant, en ell. (nu næppe br.) et

(Moth.P16L Robinson.I.46.234. jf.: *Det
Proviant. Holb. Paars. 245. intet Proviant.
PAHeib.TJS.201). [provi'an'd] {ænyd. d.s.;

(gennem ty. proviantj af ital. provianda;

jf. proviantere; vistnok paavirket af (til

dels sammenfaldet m.) ænyd. prouandhe,
pruente, ænyd. glda. provent(e), sen. oldn.

30 provenda, proventa, der gaar tilbage til

mlat. præbenda) samling ell. forraad
af levnedsmidler, beregnet for en større

mængde ell. gruppe af mennesker, som fx.

en hær(afdeling), et skibsmandskab (jf. Pro-
vision 1). jeg troer icke de formedelst
Mangel af Proviant skal kunde holde en
Beleyring ud i 24 Timer. Holb. Tyb.V. 6.

Extract over Provianten paa alle Skibene.
SøkrigsA.(1752).§7(jf. Proviantekstrakt;. *!

40 Neuwerk seer man lange Trains
|
AfVogne

med Fourrage, |
Ammunition og Proviant.

Holst.IV.109. Scheller.MarO. |j
(dagl, især

spøg.) i videre anv., om mindre forsyning af
levnedsmidler, som man fører med paa rejse,

skovtur olgn. Jørg.A.97. Hun bar Provian-
ten, Aarerne og Rorpinden. 5wc/i/i.SP.67'.

Proviant-, i ssgr. (nu næppe 6r. Provi-

ants-, se u. Proviant -ekstrakt, -forvalter,

-løjtnant, -skriverj. (især ^ ell. yi^) fæ. (for-

so uden de ndf. nævnte) Proviant-baad, -de-

pot, -fartøj, -forraad, -kammer, -kasse, -ki-

ste, -kontrollør, -kælder, -lager, -magasin,
-mangel, -oplag, -pram, -regnskab, -rum,
-skab, -tog, -transport, -uddeling, -væsen.
-ekstrakt, en. (jf. -journal, -liste; liste

over (mængden af) de forskellige sorter pro-

viant, som (paa et givet tidspunkt) haves

i behold paa et skib. Fisker.SøO. Scheller.

MarO. Proviants-: Harboe.MarO. pro-
60viantere, v. [provian' te'ro] -ede ell.

(nu sj.) -te (Moth.P°161). vbs. -ing (Slange.

Chrl'V.1262. SøkrigsA.(1752).§206. Schel-

ler.MarO.). {ænyd. d. s., ty. proviantie-

ren; til Proviant; især ^ ell. ^) forsy-
ne med levnedsmidler, proviant, et

Dansk Skib . . provianterede . . den Fest-
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ning Wolgast, som var belejred af de
Svenske. Holh.nHJI.838. Corvetten blev
saa stærkt provianteret som mulig Last-
rummet tillod. /S<J5iWe. GaM. 7. J nu ofte
uden obj.: forsyne sig med, skafjt sig pro-
viant; ogs., m. subj.-skifte, om skib otgn.:

blive forsynet med proviant. Harboe.MarO.
Scheller.MarO. jf.: Soldaterne (oversvøm-
mede) det værgeløse Land og proviante

som anvendes til transport afproviant. Moth.
F161. en liden Havn, hvor Proviant- og
Ammunitions-Skibene kunne gaae ind, for
at losses og lades. EPont.Atlas.il.16S. Sal.
VI.661. -Mkriver, en. (ogs. Proviants-.
Harboe.MarO.). {ænijd. d. s.; foræld.) med-
hjælper hos en proviantforvalter. Moth.Fldl.
Proviant- Skriveren udleverer, eller ud-
vejer Kaasten til Kokken. SøkrigHA.(1752).

rede ved Hjælp af B&ionetten. Fol.VinlOSS. lO §200. Scheller.MarO.
|| gl.talem.: saadan

3.sp.3.
II

hertil bl. a. Provianterings-forret-

ning, -havn, -kommission fri. s. s. Proviant-
kommission. Larsen.), -kontrol(l)ør (smst).
Proviant-forvalter, en. (-f Proviants-.

Thurah.B.279. Harboe.MarO.). {ænyd.d.s.;

jf. -mester, -skriver) (underordnet) funk-
tionær, som har tilsyn med, fører regnskab
over beholdningen af proviant olgn.; tidligere

ogs. d.s.s. -mester. MR.1709.183. VSO. Sal.

XIV.696. -g:aard, en. (jf. -hxxs) større 20

bygningskompleks med magasiner, hvor pro-
viant opbevares; spec. (i best. f.) som navn
paa en af Christian IV paa Slotsholmen i

Kbh. opført bygning (se Trap.^1.577). Moth.
P161. Scheller.MarO. -hus, et. (ænyd. d.s.;

jf. -gaard ; nu 1. br.) (mindre) bygning, hvor
proviant opbevares. Her blef oprettet Pro-
viant- og KoTn-Iinuse.Slange.ChrIV.276.
Nørreg.Frivatr.IV.246. i best. f. undertiden

skal du ha' det, din smørtyv! sagde ma-
trosen, lian faldt ned (fra bramstangen)
og slog proviantskriveren ihjel. Bagges.
L.II.336. Mau.10788. -vojt^n, en. vogn
til transport af proviant. Slange.ChrlV.319,
Brød- og Proviantvogn.MA.i^^i.ii?. S&B.
provineial,Provincialiekme,pro-

vinciel, se II. provinsial. Provinsialisme,
provinsiel.
Provins, en. [pro'ven's] ("f Provlnce,

Provintse (Provintze/. F/lug.DF.168. Holb.
DR.III.l. Borrebye.TF.421. vAph.Nath.
VI.402. t Provinde, Provintsie (Provint-
zie). DL.1—4—9. Ffiug.DF.847. LTid.
1724.560.1732.12). fit. -er. {ænyd. (flt.) pro-
vinder, ty. provinz, holl. provincie, fr. pro-
vince (jf. Provence-^; fra lat. provincia)

1) (nu især om udenl. (navnlig admini-
strative) forhold, jf. fx. SaUXVII.760.XIX.

om Christian IVs proviantgaard : Trap.^I. 30 637. samt Kirkeprovins^ omraade, som
381ff. -jonrnal, en. (jf. -ekstrakt, -listet

journal, hvori forandringer i den reglemen-
terede forplejning olgn. indføres. Bardenfl.
Søm.II.234. -kolonne, en. (jf. -vogn)
(vogn)kolonne til transport afproviant. S&B.
Meyer.^ -kommission, en. (jf. Provian-
teringskommissionj kommission (med 3-4
medlemmer, hvoriblandt proviantofficeren),
som paa et orlogsfartøj besigtiger proviant.

(ved ret faste grænser) i geografisk elL
administrativ (men ikke i statsretlig) hen-
seende udgør et hele; landsdel; land (S).

1.1) i egl. bet. naar Øvigheden i en Pro-
vintz er superstitieux, saa er det heele
Land strax fuld af Bievle. Eolb.Hex.IV.7.
LTid.1725.361. SaUXIX.637. \\ spec. (for-
æld.) m. h. t. ældre danske forhold, om de
landsdele, der hver havde deres særlige rets-

der anskaffes paa togtet, fordærvet proviant 40 ordning og eget (land8)ting (jf. u. Land S).
^ " " "

"" ^ ^ Sex Ugers Varsel givis hannem, om håndolgn. Bardenfl.Søm.II.242. Scheller.MarO
-Konstabel, en. konstabel, som hører til det
personel, der har med forplejningen at gøre.

SaUXIX.636. -liste, en. d. s. s. -ekstrakt.
Larsen, -lojtnant, en. O/. -officer; for-
æld.) officer, der som proviantforvalterens
overordnede førte tilsyn med dennes regn-
skab osv. og med den leverede proviant. Pro-
viants-: Harboe.MarO.249. -mester.

er uden Provinden, og i Riget.DL.1—4
—9. et . . Segl (med) Provindsen Siel-

lands Vaaben med en Krone OYer.MB.
1808.416. Cit.l852.(ErLov.Fort.20). 1.2) fnu
især hist.) (afgrænset) landomraade, som
ved magtanvendelse (ell.paa anden maa-
de) er tvunget ind under en stat (og be-

tragtes som en underordnet del af denne);
en. {ænyd. d. s.; jf. -forvalter, -konstabel, 50 ogs. om et tidligere selvstændigt rige, der er
-løjtnant, -officer, -skriver) egl. (foræld.)
om person (af høj rang), som førte overopsyn
med provianten, regnskabet vedrørende denne
olgn.; fra 1922 til 1932 om dæksofficer, der
havde med provianten og regnskaberne at
gøre, dels selvstændigt (paa mindre skibe),

dels som tjenstgørende under en intendant.
Slange.ChrIV.309. Brandes.VL440. SaU
XIX.636. -officer, en. (jf. -løjtnant, -me
ster^ søofficer, der er formand i et orlogs- 60 rig. NKKrist.DD.47.

undertvunget af en anden stat; lydrige;
spec. om de dele af romerriget, der laa uden
for Italien, og som styredes af romerske em-
bedsmænd (Holb.Intr.1.95. StSprO.Nr.168.6).

det Russiske Rige og dets indcorporerede
Lande og FTovintzier. LTid. 1732.784. et

Riges nyerhvervede Provinser eller Bi-
lande. JohsSteenstr.SU.244. (Karl Gustav)
vilde gøre Danmark til en Provins af Sver-

fartøjs proviantkommission. Bardenfl.Søm.
1.68. Scheller.MarO. -ordre, en. (en fra
marineministeriet udgaaende) bestemmelse af
det omfang, hvori et orlogsskib skal forsynes
med proviant (for et enkelt togt). Sal.XIII.
956.XIV.696. -skib, et. {ænyd. d. s.) skib,

2) om de uden for hovedstaden (om
da. forhold: Kbh.) liggende dele af et

rige (spec. Danmark) (jf. Land 6); især

(navnlig i ent. m. koll. bet, tidligere ofte i

flt.) om alle et lands provinsbyer (køb-

stæder, (større) stationsbyer olgn.) elL
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(i ent; især khh., talespr.) om en enkelt

provinsby. Holb.Bars.Ii.6. Brev til en
god Ven i Provinzeji.Eil8ch.(bogtitel.l749).

(I) her i Byen har alt for smaa Tanker
om dem, som ere fra Provintzerne.VTess.

LbF.60. Han er rendt til Provinserne og
spiller Komedie. Schand.SF. 176. Provin-
sens Tegltage lå og skinnede nede bag
Diget. Kidde. S.17. Sange fra Provinsen.
Bergstedt.(bogtitel.l913 ).\\ (1. br.) m. nærmere
bestemmelse, (de var ikke) i nogen af vore
jydske eller andre Provindser.^^/^^-^^-^^^-

Hun er en klog lille Pige fra en fynsk
'Provins. AaHeinberg.L.ll. || spec. (telef.) om
Sjælland uden for Kbh. og nærmeste omegn.
TelefB. 1935.7(1899.9: Provinsafdelingen;.

J/". Provins-ledning, -samtale (OpfB.^
1.344).

II
(talespr.) om tænkemaade, optræ-

den olgn., som er ell. anses for karakteristisk

for en person fra provinsen. Gunhild hvi-

skede til Ebba, at man aldrig maatte tage
imod noget af en Herre. Men Ebba sagde,

at det var Provins. KMich.LL.298.
3) CP overf. anv. af bet. 1, især om en vis

(afgrænset) art af aandelig virksomhed; om-
raade; felt; gren. Tode.V.Fort. vore Da-
ges Filosofi udvider sig jo stadigt med
nye Provinser, Sociologi, Biologi, Fysio-
logi, Psykologi osv. Ipsen.LP.48. Epigram-
met er ikke blot Wessels (som Fastings)
litterære Provins. Det er hans Natur. Vilh

And.Litt.n.530.
Provins-, i ssgr. især til Provins 2,

navnlig (se sp.HOS^^^-; jf. ogs. Købstads-;
ofte som modsætn. til Hovedstads-, Køben-
havner- (og Bonde- (Bønder-), Landsby-
olgn.)) i bet: provinsby-; provinsiel; fx.

(foruden de ndf. anførte) Provins-aand, -ba-

geri, -bank, -dame, -ejendommelighed, -for-

hold, -frøken, -havn, -komedie, -kultur,

-købmand, -liv, -matador, -museum, -pige,

-skuespiller, -teater; se ogs. u. Provins 2

slutn. -arkiv, et. spec. [l.i] fra 1889
til 1907: d. s. s. Landsarkiv. LovNr.42
^V3l889.§l. Trap.*L382. -avis, en. O/,
-blad, -pressej avis, som udkommer i en
provinsby (og fortrinsvis bringer stof, som
angaar byen og omegnen), (han greb) Am-
tets ProviTLås2ivis.Ing.EF.VII.262. Schand.
F.116. -barn, et. barn (person), der er

født og vokser op i en provins(by). Gold-
8chm.III.159. Provinsbørns Ferieophold
i Kbhvn. Krak.1925.L205. -beboer, en.

(jf. -bo, -boer, -borger; sj.) person, som
bor uden for hovedstaden, i en provinsby ell.

paa landet. HjælpeO.620. -blad, et. cZ. s. 8.

-avis. HjælpeO.620. Gads Mag. 1935. 281.
-bo (Pol.yAl935.14.8p.4.jf.D&H.) ell.(især)

-boer, en. d. s. s. -beboer. Schack.416. Fr
Poulsen.MD. 144. -borjjer, en. (jf. -be-
boer, -bo(er); 1. br.) indbygger i en pro-
vinsby. Gold8chm.VIII.164. -by, en. (jf.
-stad samt Provinsialbyj større bebyggelse,

by, uden for hovedstaden; købstad (se Køb-
stad sp. 1210^^) ell. (større) stationsby olgn.

Gjel.GD.30. FrPoul8en.MH.II.96. -folk.

pi. alle Provinsfolk og de fleste Kjøben-
havnere. Goldschm.II.294. FrPoulsen.VN.
81. -^aas, en. (jf. Gaas 2.2; dagl) dumt,
enfoldigt pigebarn fra provinsen. Rønberg.
GK.69. -handel, en. T handel, som dri-

ves paa provinsen i et land. KiøbmSyst.
II.107(seu. Kysthandel;. Hage.^605. -han-
delmkammer, et. især i best. f, om en
(i 1901 stiftet) fællesrepræsentation for pro-

10 vinsens handelsforeninger, til behandling af
fælles anliggender, fremme af provinshande-
lens interesser osv. HandelsTekn.459. -hnl,
et. (nedsæt.) uanselig, afsides liggende by i

provinsen. Dineren var saa god som Penge
kunde skaffe i et Provinshul. EBrand.Bes.
4L Riitzeb.VedHoksør Fjord.(1902).57. jf.
(m.sa.bet): Gravesend, et Provinshun-
dehul af værste Slags. KMich.(Pol.^^/i2

1934.22.SP.3).
I. Provinsial, en. [provensi'a-7; ogs.

proven'Ja'/] flt. -er. (J/". <t/. provinziale, fr.

provincial i sa. bet; substantivering af II.

provinsial; sj.) provinsianer. HCAnd.IL6.
VilhAnd.(TUsk.l935.IL459). II. provinsi-
al, ad!J. [provensi'a'Z; 0^.9. proven'Ja'/] (tidli-

gere alm. skrevet provincial."— nu næppe br.

provinsialsk. We8s.l88. vAph.(1772).III).

{fra ty. provinzial ell. fr. provincial, af lat.

provincialis; afl. af Provins; nu sj.) d.s.s.

30 provinsiel, de provinciale Blade , som
udkomme i Hertugdømmene. MB. 1808.
456. (nationaldragten) vilde udelukke alt

Provincialt, og fremstille eet eneste Na-
tionalt. Blich.(1920).XXL170.

|| (jf. Pro-
vinsialisme 2J om sprog(form): som tilhø-

rer en dialekt, er præget af dialekt; dia-

lektal. Provinciale Ord og Talemaader.
Citl777.(Molb.VSH.100). den provindsiale
Klang i hendes Tale. Gylb.XI.76. Pro-

40 vinsial-, i ssgr. af II. provinsial. -by,
en. (sj.) provinsby. Heib.Pros.VI.94. -dia-
lekt, en. (nu næppe br.) folkemaal; land-

skabsmaal; dialekt. Bredsdorff.Afh.71. Blich.

(1920).XXXL156. HjælpeO.620. -dragt,
en. (nu næppe br.) folkedraqt; nationaldragt.

Blich.(1920).XXT.170. Provinsialis-
me, en. [provensia'lisma] (ogs. skrevet Pro-
vincialisme."— f Provincialismus. i bet. 2:

JBaden.FrO.). flt (i bet 2) -r. {fra ty. pro-
50 vinzialismus ell. fr. provincialisme; til II.

provinsial) 1) (i} provinsiel, smaastads-
agtig syns- og tænkemaade, optræden,
væremaade olgn. Meyer.^ Udviklingen fra

raa Bonde til Bymenneske plejer at tage
tre Generationer . . Ofte bliver Udviklin-
gen staaende i en Sump af Provinsialisme.
J VJens.HH.l 71. ABDrachm.(Lettersttidskr.
1919.558). 2) (sprogv., nu 1. br.) sproglig

udtryksmaade ell. enkelt udtryk, ord,
60 betydning, som er karakteristisk for,

(kun) bruges i en enkelt landsdels (en-

kelte landsdeles) sprog; ogs. (sj.) om sprog-

formen som helhed: dialekt. Rahb.Min.
1795.1.140. Apel von Gailing — efter Pro-
vincialismen (o: paa egnens dialekt) Epella
von Galla. Blich.(1920).VII.106. Blicher
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maatte undskylde sin Jyskhed som en Pro-
vinsialisme. VilhAnd.N.96. Dahlerup.SprH.
79. ProvinMlalist, en. [provensia'lisri;

ogs. proven/a'lisri] flt -er. (j/." eng. provin-
cialist; til II. provinsial; 1. hr.) person,
som stammer fra (ell. lever i) provin-
sen; provinsianer. CMøll.PF.105. han
var ingen Provincialist med daarlig DisL-

lekt SMich.BJ.9. jf.: Landsmand bruges
hos os hyppigere for Medprovindsia-
list. / FDreier]. FolkenesFremtid. ( 1848 ). 6.

Provinsial-lov, en. (jur., hist.) land-

skabslov; provinslov. Torp. 111. SaUXIX.
637. -navn, et. (jf. -ord; nu næppe hr.)

en dialekts betegnelse for, navn paa noget,

(nogle) Urters indenlandske eller Pro-
yincial-Nsivae.LTid. 1761.378. -ord, et.

(jf. -navn samt Provinsialisme 2; sprogv.,

nu sj.) dialektord; landskabsord. Køysg.Anh.
33. Goelan (er) et Provindsialord, der
betegner en Strandmaage. Blieh.( 1920 ).

XXIX.59. VSO.V.P154. provinAlalsk,
adj. se II. provinsial. Provinsial-stæn-
dér, pi. især (hist.) om de 4 stænder-

forsamlinger (en for hvert af omraaderne:
østifterne, Nørrejylland, Slesvig og Holsten),

der indførtes i i830'erne, og som fik raad-
givende indflydelse paa lovgivningen, (ofte

i forb. raadgivende provinsialstæn-
der^. Anordn.'^^kl831. Provindsialstæn-
dernes Møde i RoeskMåe.Fædrel.l844.sp.
13969. Berlin. Statsforfatningsret. I. (1 91 6).
13.

Provinsianer, en. [provensi'a'nar;
ogs. proven 'Ja- nar] flt. -e. {dannet til Pro-
vins; "især dagl.) provinsboer; provin-
sialist. Madvigs Anmeldelse af Blichers
samlede Noveller (er) præget af Køben-
havnerens Overbærenhed overfor Provin-
sianeren. HansHansen.St.St. Blicher.(1898).
31. Nathans.MP.323.
provinsiel, adj. [provensi'æl', ogs.

proven'/ær] (tidligere ogs. skrevet proviti-

ciel^. {fra ty. provinziell; sideform til II.

provinsial) adj. til Provins (især i bet. 2):
som hører til, er præget af, karakteri-

stisk for (livet i) ell. stammer fra, bru-
ges i provinsen olgn.; ofte nedsæt. : smaa-
borgerlig. Walter Scott . . er national,

ja endog provinciel. Heib.Pros.1.425. i sin
provinsielle Uanselighed (havde byen) fore-
kommet ham halvt komisk.Pon^.LP. FI7/.5.
Ved (digteren) Falster bliver der altid no-
get provinsielt, mens Holberg har verdens-
tone. NMøll ( Letterst. tidskr. 1920. 495 ). jf.
Provins l.i slutn. : Landskaberne (var) lidet

tilbøjelige til at opgive deres individu-
elle Ret og deres Særfølelse, kun i Bor-
gerstanden fik Standshensynet stadig stær-
kere Magt til at fortrænge det provinsielle
Standpunkt. JohsSteenstr. (Hist Tidsskr.lOB.
111.17).

II
om sprog(form): d.s.s. II. provin-

sial slutn. VSO.ill.iv. Fortegnelse over
en Deel jydske provinci elle Ord. Lyng-
bye.Færøi8keQoæder.(1822 ).565. alle dé en-
gelske provincielle Ordsamlinger. Molb.

(MDL.xxiii).nu vist kun i spec. anv. (sprogv.):
som bruges osv. i provinsbyerne. JDO.^Liste
over forkortelHer.(1931 ).H7

.

'

Provins-korrespondent, en.jour-
nalist, som fra provinsen korresponderer til et

hovedstadsblad. S&B. -lov, en. [l.i] (jur.,

hist.) provinsiallov ; landskabslov. Danmarks
gamle Provindslove, udgivne ved P. G.
Thorsen, (bogtitel. 1852). Ottosen. VH. III.

10 223. -olie, en. {omdannelse af Provence-
olie; dial.) provenceolie. FolkLægem.1.53.
-presse, en. (jf. -avis, -blad^ sammenfat-
tende betegnelse for presseorganer, som ud-
kommer i provinsen. Levin.(Fædrel}^U1857

.

l.sp.l). Dansk Prov\Tks^xessQ.(bogtitel.l925).
-rose, en. {ænyd. d. s.; efter fr. rose de
Provins, rose fra Provins (en fransk by,
bekendt for sin rosenavl); jf. Provencerose)
2( navn paa forsk, rosenarter; dels Rosa

^ centifolia L., dels R. gallica (især formen
B. gallica provincialis) og adskillige andre
(fyldte) kulturformer (der staar denne sidste

nær); ogs. (dial.) om alle gammeldags roser,

landroser (Levin.). JTusch.204. (en) Bou-
quet . . af de deiligste gule, hvide og røde
Provindsroser. HCAnd.BH.131. Jørg.Liv.
1.25. Herring. Rosens Kulturhistorie. (1928).
30.

II
billedl. *Paa rødmosede Kind Pro-

vins-Rosens Purpur fremstraaler. TBruun.
30 Pr.252. -stad, en. (nu 1. br.) d. s. s. -by.

VSO. MO. -told, en. [1] {ænyd. d. s.; fw-
æld) told, som betaltes for varer, der førtes

fra en landsdel, provins, til en anden. Begtr.

Jyll.1.343. to -vis, [1, 2] adv. provins for
provins, den danske Flaades Skibe laa
provinsvis skilte. DanmRigHist.1.569.
Provision, en. [provi'/o-'n] flt. -er. {ty.,

fr. d. s.; jf. ænyd. prouise, om overdragelse

af et kirkeligt embede; af lat. provisio (gen.

40 -onis^, til pro-videre, forudse, forud sørge

for; jf. Provisor, provisorisk) 1) egl.: det

at forsyne (en) med noget, ell. det, hvormed
man forsynes; forsyning; især (nu navn-
lig ^) : mængde af noget, man venter at faa
brug for og derfor har samlet (opbevaret);

forraadeil. forsyning, navnlig (jf. Mund-
provisionj af levnedsmidler, proviant,
(han skulde) oprette Magaziner og giøre

Provision af Korn udi de 7 første Aar, at

50 man kunde have noget at tære paa udi

de paafølgende mavre ART.Holb.JH.1.76.
Øllet, Vandet, eller nogen af de andre Pro-
visioner. Cit.l789.(SøkrigsA.Wdddr). Schel-

ler.MarO. jf. ssgr. som: Kiøken-Provi-
s i o n. EPo'nt. Atlas. II. 312. Maven faaer

sin Middagsprovision. Tode.ST.II.98.

Skovmusen . . tager Agern, Bog o. m., og
fører det i sin Hule til Vinterprovi-
sion. Cwmer.D2/r/its<. 1.146. 2) r godtgø-

eo relse for bistand ved en ell. anden forretning

ell. handel; fx. ved vekselhandel (DL.5—14
—22. Nørreg.Privatr.III.168. Forordn.^^ls

1825.§45); nu navnlig om et (procentvis be-

regnet) vederlag til en agent, kommis-
sionær, ved oprettelse af en kontrakt, af-

slutning af køb og salg olgn. HandelsO.(1807).



1407 Provisor ProTSt 1408

118. Lassen. S0. 304. vi giver Dem 3 "/o

Provision. Ludv.
\\
godtgørelse til laan-

giveren (fx. i form af forud erlagt rente)

ell. en mellemmand ved opnaaelse af et

la an. Befindes det . . at Debitor af den
bekomne Capital har betalt og erlagt mere,
end den ordentlige efter Loven og Frr.

tilladte Rente . . (hvad enten saadant kal-

des Douceur, Provision, eller andet) (osv.).

Forordn.^*U1754.§6. Wess.192. Stampe.1.221.
Baden.JurO. SaVI.12. || hertil ssgr. som
Provisions-beløb, -forretning, -konto (konto

over den provision, som tilJwmmer en agent

osv. Meyer.^), -nota (skriftlig opgørelse over

de forretninger, for hvilke agenten osv. har
krav paa provision. Eage.^252), -opgørelse,

-rejsende (repræsentant (i reglen for flere

firmaer), hvis honorar hestaar i provision.

Hage.^540), -salg ofl.

i*rovisor, en. [pro'vrsmr] flt. -er [pjo-

vi'soTor, -'so'(r)j] {ænyd. d. s. i bet: krigs-

kommissær (HMogens.) ; af lat. provisor,

person, som forudser, ordner noget forud,

til lat. providere (se Provision^) person,
der forestaar, bestyrer en forretning
olgn. (Eolb.GW.IV.iO. Meyer.); nu kun
om den første medhjælper paa et apotek,

første farmaceut' Wadsk.85. Alle for-

giftige Substanzer (paa et apotek) skulle

findes i lukkede Skabe, i et særskilt Væ-
relse, hvortil ingen uden Principal eller

Provisor har Nøgle. To^e.57.1.375. Oehl.

XIX.146. Rørd.GD.151.
Provisorie-, i ssgr. [provi'so'ria-] især

(polit., hist) til Provisorium sp. 1408^^-,

fx.: Provisorieaarenes Brydninger. Sa/.*

XXI.588. ^ewjProvisorieminister.Gt/r
Lemche.NB.402. Pr o vis orie tid en.i)anm
HVC.626. provisorisk, adj. [provi'so--

ris^] {ty. provisorisch, fr. provisoire; til

lat. providere, se Provision; især CO ell.

fagl^ som kun skal vare ell. gælde, være i

funktion en vis (kortere) tid for derefter at

ophøre ell. (især) erstattes af noget andet;
midlertidig; foreløbig; interimistisk.
ASØrsted.Eaandb.I.120. iprovisoriskeBroeTf
nødvendiggjorte ved de permanente Bro-
ers Istandsættelse. OpfB.^II.88. JembaneT.
^^kl9S5.S.sp.4.

II
som adv. Forholdsregler .

.

som Nationalforsamlingen fandt for godt
at tage provisorisk, det er, gjældende for
en Tid. MCBruun.JSR.147. Blich.(1920).
XXX.24.

Il
(jur. og polit.) om lov, anordning

olgn.: som kun har foreløbig gyldighed ; spec.

om lov, som kun har midlertidig gyldighed,
da den er udstedt af kongen (præsidenten)
ell. af denne og regeringen i fællesskab, men
udenparlamentets(rigsdagens) samtykke. Pro-
visorisk PI. for Kongeriget Danmark. PZ.Vis
1846. Provisoriske Fin&nsloYe. Hørup.II.
177. Berlin.Statsforfatningsretl. (1916). 29.

J/".; provisoriske Extrabevillinger. GyrLem-
che.NB.402. Provisorinm, et. [provi-
'so'riom] best f. provisoriet; flt provisorier.

(ty. d. s., fr. provisoire; til provisorisk; især
jur., polit) foreløbig ell. midlertidig for-

anstaltning, indretning ell. ordning;
ogs. om den ved foranstaltningen osv. frem-
bragte midlertidige tilstand ell. om det

tidsrum, en saadan tilstand varer. Meyer}
Herbst var . . bleven Direktør (for Old-
nordisk Museum). Han gik da i sit 69.

Aar, og ganske naturlig opfattedes hans
Styrelsestid som et Slags Provisorium.
Aarb.l 934.7. \\ især ^j/- Provisorie-j om pro-

10 visorisk lov ell. tidsrummet for dens gyldighed
ell. (i videre anv.) om periode ell. politisk

system, der karakteriseres ved udstrakt brug
af provisoriske love; oftest om (ell. m. tanke
paa) forholdene under Estrups styre (med
provisoriske finanslove) i det 19. aarh.8 slutn.

Hørup.I.126. Skyer. Fortællinger fra Pro-
visoriernes Bage. Pont.(bogtitel.l890). Re-
geringen kunde holde sig Aaringer igen-
nem ved en kraftig Brug af Provisoriet.

20 EHenrichs.MF.1.294.
Provokatør, en. [provoka'tøV] (I h\

m. lat. form Provokatør. [pVovo'katmr] Ma-
delung.Opbrud.(1909).33).° p. -^T, {fra fr.

provocateur, af lat. provocator (afl. af pro-
vocare, se provokerej; især polit) person,
som provokerer; især om person, der (for
betaling) ophidser til politiske uroligheder,

forbrydelser olgn. Arbejderbladet.^^U1935.8,
sp.4. jf. Krigsprovokatør. Tilsk.1928.

30 11.119. provokere, v. [provo'ke'ra] (tid-

ligere vist kun provocere. [provo 'se-ro]; for-
men provokere først truffet i nyere tid),

-ede ell. (nu sj.) -te. vbs. Provokation (JBa-
den.FrO. Goos.I.113. JurO.(1934).118). {sv.

provocera, jf. ty. provozieren, fr. provo-
quer; af lat. pro-vocare, fremkalde; især
jur. ell. emb.) 1) kalde frem; m. person-
obj.: søge at overtale, opfordre, til-

skynde til at gøre noget; spec: tilskynde

j

40 ophidse til lovovertrædelser, politiske urolig-

heder, oprør olgn. (ofte i forb. m.præp. tilj.

(man kan ikke) undskylde Kongen, hvor-
meget han end kunde være provoceret af
Indbyggernes Hofmoå.Holb.DH.1.546. (re-

geringen) gaar endog saa vidt, at den pro-
vokerer Folk til Lovovertrædelse, ^wc/i/i.

FDK.61.jf. :viTostitteTide og provokerende
Udtryk. Tjenerf.51. || m. tings- obj.: være
(direkte) aarsag til, at noget opstaar ell. sker;

sp fremkalde. JPJac.I.60. Paa Valgmø-
derne indfandt Politiet sig for at provo-
cere Uroligheder og Strid. Madelung.Op-
brud.(1909).66. 250 Aborter, af hvilke de
ti var provokeret, altsaa selvfremkaldt.
BerlTid.VBl935.Aft.5.sp.3. 2) (nu næppe br.)

paaberaabe sig. JBaden.FrO. i forb.m,
til: Han provocerer ei aliene til hele
Byens og alle de bedste Borgeres, men
og til de foregaaende Stiftamtmænds Vid-

60 nesbyrd. Stampe.1.426.
Provst, en. [prcnusi; I br. prcou's^i;

foran propr. prcousdf ("f Provest, se u. Her-
redsprovst/ °flt. -er ell. (nu kun dial.) -&

(Moth.P161. Brenderup.§158. jf. Esp.§122.
Feilb.). {ænyd. pro(u)est, prob(i)st, glda.

prouest, (flt.:) prowster ofl. (ogs. i bet.: den
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øverste), æda. prouæst, forstander, sv. prost,

sen. oldn. protastr; (gennem mnt. provest,
oeno. profastj afmlat. propositus, omdannelse

af lat. præ-positus, egl.: foran- stillet, foresat,

forstander olgn.; egl. sa. ord som I. Profos; i*/*.

Provsti) 1) overordnet gejstlig embeds-
mand; dels (og opr.) betegnelse for den em-
bedsmand ved et domkapitel, der stod nær-
mest efter biskoppen og tog del i den gejst-

lige jurisdiktion osv. (KirkehisfSaml.4É.V.
145. jf. Domprovst 1); dels (efter reforma-
tionen) betegnelse for den øverste, præ-
sterne foresatte gejstlige i et vist di-
strikt (opr. i et herred (jf. Herredsprovstj,
senere i et amt (jf. Amtsprovst j, nu i et

provsti(s.d.)). DL.2~-16.overskr. Eschild var
. . først Proust udi Lund, siden Biskop udi
RosW\di.Holb.Dll.I.2é3. *mangen Provst
med Pibekrave,

| Og selve Bispen blev
hans YQn.Bagges.DV.V.305. FalM.IV.13.
I Spidsen for Domkapitlet stod en Ærke-
degn . . eller Provst. FrNiels.KH.JI.422.

\\

om en stiftsprovst: DL.2—17—4. 2) ikke-
gejstlig overordnet (tilsynsførende)
person; forstander olgn. 'Hver Pebling
nu sin Provst hovmestererer. 5a^pes.22os.

99. jf. ogs. Klosterprovst 1. || nu kun (jf.
Klosterprovst 2; især stud.) om regens-
provst. Æreboe.63. Hostr.G.157. KFabri-
cius.Regensen.(1923).325. Provste-, i ss^r.

['prcousda-] navnlig (især kirk. og emb.) af
Provst 1; fx. (foruden de ndf. anførte)
Provste-arkiv, -bolig, -distrikt, -embede,
-forening, -indsættelse, -værdighed, -bo^,
en. (ænyd. d. s. og probistebog; foræld.)

protokol, i hvilken breve, dokumenter olgn.,

som angik gejstligheden i et provsti, ind-

førtes af provsten; ogs. om protokol, som brug-
tes ved provstemoder (VSO.). Moth.PlOO.
VSO. MO. HFRørd.(FynskeSaml.IX.172).
-brev, et. (nu næppe br.) rundskrivelse

(cirkulære) fra en provst til provstiets præ-
ster. Moth.P160. NMPet.Afh.IV.53. -dom,
en. (nu næppe br.) dom, der fældes af et

provstemode ell. af en provsteret. Herrets
Provstedomme indstævnis til Provste-
mode for Stigts-Befalningsmanden og Su-
perintendenten. DL.1—6—8. Han blev af-

sat fra sit Degnekald efter en Provstedom.
VSO. MO. -ed, en. en provsts embedsed.
Skr.(GR.)Vd887. -g^aard, en. gaard, der

tjener som (ell. har tjent som) embedsbolig

foren provst. VSO. MO. TrapMII.324.VI.
422.

II
ogs. (foræld.): gaard til provstens

underhold. Prom.^^/il793. -jg^ilde, et. (nu
næppe br.) selskab, som præsten afholder ved
provstens visitats. VSO. -herred, et. (jf.
Herredsprovst; foræld.) en herredsprovsts

myndighedsomraade, provsti. Thurah. B.49.
PNSkovgaard.B.146. -korn, et. {ænyd.
d. s.; især foræld.) egl.: kornafgift, som sva-

redes til et provsteembede; ogs. om afgift af
anden art, som hviler paa forsk, kirketiender.

MinSkr.(0R.)'''>U1911. provtstelig, adj.

['prmusdali] {jf. ty. propstlich; l.br.) adj. til

Provst 1. de provstelige Forretninger paa

Læssøe.. overdrages til Stiftsprovsten over
Viborg ^t\it.ResoUkl83(). Tidehverv.1933.
14(se Naivitet 2 slutn.). Provste-lofte,
et. d. s. s. -ed. Skr.(GR.)^/i.l8H7. -Ion, en.

0/'"PCDff6^ pengeydelse, som tilkommer prov-
sten af hver kirke i provstiet. Sal."*XIX.640.
-mode, et. {ænyd. d. s.) 1) (jf.-maåe 1;

foræÅd.) d. s. s. I. Landemode 2. DL.1—6—8
(se u. -dom;. RichPet.Kingo.(1887).254. 2)

10 (sj.J møde af et provstis præster under for-
sæde af provsten (jf. DL.2—16—12). Éolh,
DNB.526. -mode, et. 1) (nu næppe br.)

d.s.s. -mode 1 (ell. 2). vAph.(1764). MO.
2) (bornh.) d. s. s. -visitats. Esp.465. -pen-
ice, pi. {ænyd. d. s.; nu sj.) d. s. s. -løn.

Regnskabs-Provster (skal) have af hver
Kirke . . een Rix Daler Provstepenge, og
een Orts Daler Kasistehold. DL.2—22— 52.
LovL.IV.930. -rejfte, en. (sj.) embedsrejsey

20 som foretages af en provst. VSO. -ret, en.
gejstlig domstol under fo7'sæde af j/rovsten;

spec. om gejstlig domstol, bestaaende afprovst
0^ underdommer, som uden for Kbh. nedsaite»
til at dømme i sager ang. præsters og kirke-

betjentes embedsforhold olgn. Holb.DNB.526.
MmSkr.(GR.)^Viol896. -mg, en. (l.br.)

d. s. 8. Provstirug. Aakj.SD.TlI.36. -(»yn,
et. syn(s-nævn , bestaaende af provsten og
to synsmænd) til kontrol af, at præsterne

30 holder præsiegaarden og den dertil hørende
have i orden. LandbO.III.843. Cirk.Nr.57
^^/al923. -Tisitatss, en. (jf. -møde 2; især
foræld.) kirkevisitats, som provsten foretog i

sit provstis kirker. Moth.P161. VSO. MO.
||

ogs. om provstens skolevisitats.

Provsti, et. [pmu'sdi-'; i ssgr, prcou-

'sdi(')-] Høysg.AG.41. flt.-er. {ænyd. proui-
sti, provstie; fra mnt. provestie (jf. hty.

probstei^; til Provst; især emb.) en provsts
Ali myndighedsomraade (nu omfattende 2-

4 herreder). DL.6—3—5. Holb.Berg.298.
I gejstlig Henseende deles Landet i 9
Stifter . . Disse udgør 90 Provstier. Trap.*
1.34.

II
(foræld.) om regnskabsprovsti. Moth.

P161. Provsti-fond, en, et. (især emb.)

fond, hvoraf legater uddeles til et provstis

præster. MinSkr.(GR.)^^kl924. -havre,
en. {om 1. led se -rug; landbr., T) navn
paa havresort. LandmB.III.84. JFLu/nd,

50 Varekundskab.^(1922).40.
Provst-inde, en. [prcnusd'ena] en

provsts hustru. VSO. Dodt.AT.9.
Provsti-rug, en. {1. led er (n)ty. prob-

stie, probstei (se Provstij, brugt som navn
paa et landskab øst for Kielerfjord (tidligere

hørende ind under et kloster); jf. -havre
samt Provsterug; landbr., Y) navn paa rug-

sort. Blich.(1920).XXII.47. JFLund.Vare-
kundskab.^(1922).34. -udvalg, et. (især

60 emb.) udvalg, bestaaende af provsten og to

læge medlemmer, som fører tilsyn med kir-

kernes og præsteembedernes økonomiske an-

liggender. LovNr.286^yel922.§69.
prr, interj. som regel frembragt ved vibre-

ring af læberne og stemmebaandssvingninger,

undertiden i forb. m. snurren af tungespids

XVI. Rentrykt ^/u 1933 89
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ell. drøbel og eventuelt m. forudgaaende ud-

tale af [p] ell. [t] jf. Jcsp.Fon.183. (ofte

skrevet pru. — ogs. prorr. ZakNiels.Fort.103.

Aakj.VB.130. ptrr. Ew.(1914).IV.382. ptro.

Larsen, ptru. Kalk. V.826(sjæll.). pturr. D&E.
11.148. jf. Feilb.II.890. OrdbS.(Fyn). purr.

Kaalund.225. trr. S&B.II.502. NSvends.H.
130. turr. Feilb.n.896. iurm.JBaden.Gram.
161). {ænyd. (skrevet) tirr, tprue (DGram-
mat.1.74), tvru, som stanasningsraab til lo

heste, ogs. som gengivelse af lyden af en fjært

(jf. JPrut^, et smæk med læberne (smst.II.

262), jf. glda. ptroo, som udtr. for foragt,

SV. ptro, eng. (dial.) proo, eng. f tprw ofl.,

n<.pr(u), hty.prry pur(r), fr. brr; jf. brr;

sml. Ideforss. De primåra interjektionerna. I.

(1928).353ff.) 1) tilraab til heste for at

faa dem til at standse ell. blive staaende.

paa Søen sagde vi ikke Prrl og holdt
ikke stille for at spørge Spadserefolk om 20

Nyt. Goldschm.VIl.423. Aakj. VB.130. Aarb
Frborg.1918.127. „Pruhhl" sagde Manden,
der førte (hesten), og vi standsede. Fol.^^/i

1935.Sønd.21.8p.3. hertil verbaldannelser som:
Kuskene raaber ogprrrher paa Dyrene.
Bregend.Den blindeRyiter.(1927).103. tu r r e.

Feilb.II.890.lII.896. \\ overf., som opfordring
til at holde inde, standse med noget, tie stille

olgn.; holdt; stop. (Harlekin afbryder
Orehestret med en Gebærd . .) Prrl Heib. 30

Foet.1.324. Rappee.lS58.283.sp.l. „Ja, det er
altsaa mine stakkels skønne Idealer: det
gode, skønne, stolte, ædle —" — „Prr! Men
hvorfor da stakkels?'' BerlTid.^Vil921.Aft.4.
sp.3. 2) (barnespr.) som gengivelse af en hests

prusten, snøften. *„Prr**, siger den gamle
Hest,

I
„jeg maa trække, som jeg kan

bedst.
I
Gid jeg stod i min lune Stald." Cif.

1865.(JTSadolin.SlægtenSadolin.(1924).125).

II
somsubst.: en pru, en pruhest. 3) (l.br.) 40

gengivelse af den prustende lyd, der kan hø-

res som udtr. for ubehag, utilpashed, kuldegy-
sen olgn. LLarsen.Halvmennesker.(1903).66.
prud, adj. [pru-'å] intk. (sj.) -t (Grundtv.

PS.V.92) ell. d!s. (8mst.I.121 {co Gud).
EJe88en.Gram.115).

||
(arkais.) gi. bøjnings-

form (egl. akk. m.): pruden (Oehl. Digte.

(1803).118. Winth.VI.89). {glda. d. s., oldn.

pnidr, eng. proud, stolt; (gennem sen. oeng.

prut, prud^ fra oldfr. prud, dygtig; af uvis 90

oprindelse ;jf.Fryd j H.pryde; i rigsspr. poet.,

især arkais.) 1) om person: fornem; stolt;
ædel; prægtig; smuk. DFtJ.nr.38.1. *Kon-
ning Hroli . . var Leires prudeste Drot.
Oehl.XV.17. *Lad Skjoldung-Stammen høi
og prud

I
Bestandig skyde friske Skud.

Iieib.Foet.III.495. *Frøken Nenny, ung og
prud, elsked mig, da Vaar sprang ud.
SophClauss.F.48. jf. MDL. Feilb. 2) om ting
ell. tilstand: prægtig; herlig; kostbar; 60

smuk. *Alt Skoven saa prud udi Blom-
ster staaer. Oehl.Digte.(1803).69. *en Borg
saa prud og grand. Grundtv. SS. 1. 59. et
Par Aar efter døde han, bortrevet i sin

f)rude Ungdom af en Lungesygdom. Cav-
ing.J.290. Rørd.B.70.

Pru-hest, en. ['pni(0-] {til prr; barne-
spr.) hest. FrNygaard.SB.30. Børn kan tegne
Pruh-Heste og Buh-Køer. BerlTid.^U1929.
Aft.7.sp.2.

prnkken, part. af H. prikke.
Pranel, et. se Brunei.
Pranel(le), en. (ogs. Brunelle. Moth.

B402.OeconH.(1784)J.200.jf.VareL.(1807).
1.158). ilt. -(Ie)r. {ænyd. (flt.) pruneller, bru-
neller; fra fr. prunelle, dim. af prune,
blomme; nu næppe br.) især i flt, som
navn paa en slags tørrede franske blom-
mer. Reynike Fosz. (1747). 249. Reiser. IV.
269. VareL.(1807).I.158. || hertil Brunel(le)-

mælk (OeconH.(1784).I.202), -sten (salpeter

-

pastiller; Nitrum tabulatum. FolkLægem.lII.
86), -suppe (Huusm.(1793).86), -tærte (smst.

268).
Prunelle, en. se H. Brunelle.
prang^e, v. se 11. prange.
I. GJ Prank, en. [proi['g] uden best. f.

og flt. og oftest uden art. {ænyd. d. s.; fra
hty., nt. prunk; besl. m. I. prange; jf. W.
prunk, prunke) (overdreven ell. udvendig,
tom) pragt; stads. *En artig Abe, net ogf

strunk . .
|
Klæd udi Sølv og Guld, til

Fr\ink.Reenb.lI.444. giøre noget paaPrunk.
VSO. *Eneste en enkelt

|
Stedmoderblomst

staar strunk,
|
blaa og dyb og dunkel

|
i

sin vaade Prunk. Stuck.S.16. i forb. m. ord

af sa. ell. lign. bet.: *De ere Fattige i deres
Rigdom Prunk og Pragt, | Det beste fat-

tes dem . .
I
Det er Guds reene Orå.Clitau.

FT.3. *Han leved ikke som en Munk,
j

Men i en stændig Stads og Prunk. Carsf.

Verv.134.
\\ (jf. OrdprunkJ om pralende ord.

Svulst og tom Prunk . . bør (ikke) finde
Sted i nogen Tale. Mynst. BIS. 1. 110. II.

prank, adj. {ænyd. d. s. i bet.: stolt, glholl.

pronc, barsk, stolt, eng. dial. prunk, smuk,
stolt; til I. Prunk; nu ikke i rigsspr.) om
fremtræden, klædedragt olgn.: (overdreven)
prægtig; overdaadig. Hørn.Moral.II.96.
*Selv klæder han sig prunk, men ej for-

maar en Palt |
Til det gemene Gavn,

naar det om noget gjaldt. Falst.123. MDL.
Feilb. Prnnk-, i ssgr. ['proiig-] (sj.

Prunke-. *prunkelysten. jKecfee.P/).-^^. til I.

Prunk ell. prunke; se prunkløs; især i en
del CO, nu 1. br.) ssgr., om ting, der er ud-
styret med overdreven pragt ell. kun tjener

til pynt, ell. om tilbøjelighed til pragt; fx.
Fr\jink-gemsLk(HistMKbh.3R.I.382),-\o-
kale, -lyst (Ing.EF.XIII.149), -skrud,
-stil, -stykke (Rahb.Tilsk.1795.511. Gertz.

Thukydid.I.40), -syg (Molb.DH. 1.386),
-vorn (Høm. Moral. 1. 124 ) , -værelse.
prunke, v. ['prori^'a] -ede ell. f -te (jf.
Moth.F162). {ænyd. d. s.; fra hty., nt. prun-
ken; afl. Prunk; sml. I. prange; især 03) 1)

stille noget til skue paa en iøjnefaldende ell.

pralende maade. (især i forb. m. præp. med
ell. (i bet. I.2J f at). I.l) gøre sig bemær-
ket ved overdreven pragt m. h. t. klæde-

dragt, smykker olgn.; ogs. i videre anv.: op-
træde paa en pralende ell.udfordrende
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maade. Kyhn.FE.66. Goliath gik snart
hver Time paa Dagen og prunkede imod
Israeliternes Leyer.Høm.Moral.II.SS. den
forfængelige prunker med Baand og Stjer-

ner. Bllch.(1920).XVIlI.170. de prunked i

deres Studs. JFJac.L244. jf. u. bet. 2: de
seer en . . Cavalleer komme prunkendes.
Hørn.Morall.lOO. 1.2) prale med egenska-
ber, bedrifter, lærdom olgn. *(mennesket)
pukker, prunker af Forstand. Reenb. 1.119.
nan (viser) sig at være mere Kristen end
mangen En, der prunker med sin Ortho-
doxi.HSchwanenft.HW.107. 2) om ting:

have et pragtfuldt ell. pralende ydre; skinne;
flunke, (i forb. m. præp. med ell. f afj.

Stalde, som prunke af Danske Heste.
Klevenf.RJ.139. de adskillige Skiønheder,
som dette Skrift . . har at prunke med.
LTid.1757.46. *Nyssprungen('sfeo!;ew.^ prun-
ker ungdommelig sk\øn. Blich.(1920). V.

210.
II ofte i part. prunkende brugt som

adj. En prunkende Dragt. 7S0. (Disraelis
stil) blev bestandig mere abstrakt, kunst-
let og prunkende. jBmwfZes.IZ. 497. *jeg
troned som Hersker over Øen. | Da rev
jeg fra Panden det prunkende Guld . .

|

og kaldte mig en TiggQT. Drachm.RR.79.
jf. prunkløs: „Net uden at være prun-
kende," sagde fanden, han malede sin

rumpe siskengrøn, se IH. net 1.3. 3) {jf.
holl. oppronken) t <rans.; issg. opprunke,
udsmykke ; pynte. *Hestene ^erj opprunkede
med . . Løv og grønne Baand. Helt.Poet.53.

Prunke-, i ssgr. se Prunk-. prnnk-
las, adj. uden prunk; jævn; fordringsløs;

bramfri. Det er prunkløs Høihed, der sid-

der paa hans Pande. Hrz.II.58. hun stod i

en prunkløs, men elegant sort ulden
K\o\e. Schand.F.445. den i formel Hen-
seende unægtelig meget prunkløse Digt-
ning, som den folkelige Poesi havde frem-
bragt. OskAnd. (Kingo. Siunge - Koor. (1931).
IX).

II
i talem., se Fanden 1.2 slutn. (jf.

prunke 2 slutn.).

pranse, v. (ogs. pronse, prynse, prønsej.
-ede. {besl. m. ord som jy. prans(k), strunk,

stolt, eng. dial. proncy, udfordrende klædt,

jy. pranje, pranse, knejse, nt. pransen, lar-

me, bruge store ord, ew^. prance (dialogs.
pronsej, stejle, ride stolt, spanke, spanku-
lere; J/*. prunsk, prunske; sml. prinse; dial.)

have et flot udseende; stille pragt til skue;
prunke. tre Champagne -Kølere, hvori
Sølvhalsene prynsede. Bang.R.71. pron-
se: Feilb.IV.326. jf. smst.ll.879. \\ isærrefl.:
gaa stolt og vigtigt; bryste sig; kro sig. Hun
havde en Gang prynset sig med mange
Kammerjomfruringe. Bang.HH.64. Berlin
vilde prønse sig som en ung Stenhane,
der rejser alle sine Granitfjer. FlensbA.
^Viil904.1.sp.5. OrdbS.(Fyn). pranuk,
adj. ("pronsrk). Feilb. prynsk. Blich.(1920).
X.lll. MDL. Feilb. prønsk. Lunde.(Det
fynskeFolkestævne v. Langesøl927.5)). (besl.

m. prunse; dial.) stolt; knejsende; stad-
selig; ogs.: rask; kæk. MDL. talem.: saa

prunsk som en pommerkok, saa op-
blæst som en kalkunsk hane. (han) spanker
omkring hende saa prynsk som nogen
Pommerkok; det er ingen rigtig polsk
Dsind3.Blich.(1920).X.llLFeilb.(u.Y)ronsk).
pranfike, v. (ogs. pronske, prønske^. -ede.
(a/Z.a/ prunsk ;.//'. prunse; dial.) gaa stolt,
knejsende. Feilb.(u.pronske). Prønskende
i den ny Kjole kom (barnet) frem mod sin

Q Moder. AlbDam.B.358. jf.: jeg (har ikke)
bragt det videre end til Landsbypræst .

.

og har kun min lange, sorte Kjole og
hvide Pibekrave at prunske med Søn- oer
Helligdage. EZ788.Z7.5.

Prast, et. [pru(-')srZ] flt. d. s. vbs. til pru-
ste; især om den enkelte handling ell. den
dermed forbundne lyd. 1) om dyr. (hesten)
udstødte et kort Prust og paaskyndede
sin Gang. Goldschm. VI.493. Hvalen . . duk-

20 ker op og sender sine blodblandede Prust
højt til Vejrs. PoU^U1921.7.sp.l. 2) om per-
son. EErichs.S.lOl. (han) snød Næsen med
et skarpt Prust. ErlKrist.Ler.(1930).22. jf.
bet. 1 : (han) udstødte hiint kalkunske Prust,
der . . mindede om den befjedrede Con-
sistorialraads . . Kjerlighedserklæringer.
Blich.(1920).XX.72. jf.: et Graadprust.
HFEw.NielsEbbesøn.(1886).107. Brodersen.
T.181. Et kort: — Haa haal sprang frem

3Q fra den Krog, hvor Sønnen i Huset sad.
Men Latterprustet stivnede straks i

den store Taushed, der fulgte. SvLa.FK.
70. praste, v. ['pruCOsda] -ede. vbs. (sj.)

ning (Aakj.SV.1.287), j/. Prust, {ænyd.prxi-
ste, nyse, jf. fsv. prustan, nysen, mnt. pru-
sten, nyse, fnyse; lydord) støde luften
kraftigt og hørligt ud gennem næse
ell. mund. 1) om dyr, især heste, navnlig
p. gr. af stærk anstrengelse, katten pruster.

40 o: Når den i vrede giør sig færdig til

Ta.odYddxn.Moth.P162. *Som Qvercke-syge
Hest med veldig Aande pruster,

| Naar
Smedden Dyvelsdreck udi hans Næse ^w.-

ster. Lucopp.TB.Bl r. Saa kiempe to Lø-
ver; de pruste. Ild funkler af deres Øine,
Manen reyser sig.Suhm.(SkVid.XIL143).
*ved Døren standsed' de prustende, dam-
pende Heste. Riber.II.40. (hestens) præg-
tige Prusten (Chr.VI: næses magtj er for-

so færdelig. Job.39.23. Pont.K.50. (sj.) i forb.

w. ad: *Ved Veien stod en eenlig Hest.
j

Den prusted ad den fremmede G'iest.Winth.
Digtn.252. 2) om person, især som udtr. for
vrede, foragt, spot olgn.; ogs. om tungt, be-

sværet aandedræt. *Han vaagned, aad, til

Selskab kiørte
|
Af lutter Velmagt pru-

stende. Storm.SD.113. B. trak Vejret, pru-
stede nogle Gange gennem Næseborene.
Drachm. F. 1. 65. Bregend.Naar Jul er nær.

60 (1927).88. jf.: Naar hun skulde stænke
Tøj til Strygning, tog hun Vandet i Mun-
den og prustede det ud over Tøjet.^S^røm.
0.161. 3) CO uegl, om ting. Snart døvedes
Musikens Lyd, saa Tonerne naaede dæm-
pet . . ned til hende, snart prustede de
ned mod hende med fuld KvdAt. Schand.
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SB.30. Korvetten . . prustede Søen op
foran sig. L CNiels. Drenge til Orlogs. (1899).

53. Lokomotivet pruster sine hvide Damp-
skyer ud. SorøAmtstid. 7; 1935. Sønd. 8.8p. 3.

j/". pruste som et (helt) lokomotiv, se

Lokomotiv.
Prut, en ell. (1. br.) et. [pru^] flt d. 8.

(Feilb.) ell. -ter. {sv. dial. prutt; "jf. fr. prout
samt IL prutte; dagl., især barnespr. ell. dial.)

fjært. ErlKrist.S.85. løfte sig lidt i Sad-
len og slippe et Prut. JacFaludan. UR.
384. Feilb. Brenderup.§100. jf.: (han)
slog Prut med LæbeTne. MLorentzen.Søn-
dag midt i Ugen.(1930).98.

i. prutte, V. ['pruda] (nu kun dial. pru-

te. Moth.P162. Esp.465. Brenderup.§105.
OrdbS. (Falster)), -ede. vbs. -ning (vAph.
(1764). Wess.141. Eøfd.Kierlcegaard.(1892).
138). {ænyd. prutte, sv. f pruta, knurre, ki-

ke med Øinene, rynke Næsen og prutte
med Munden. PalM.IL.lIl. 489. Bilerne,
der trutter og prutter rundt om i Byen.
FrNygaard.KK.39. 2) (1. br.) om barn: for-
rette sin nødtørft. Cit.l892.(Gadeordb.^),
Feilb.

prutten, adj. [iprud(8)n] (nu kun diaL
pruten. Moth.P162. OrdbS.(Falster)), {ænyd.
d.s., no. diaZ. pruten, smaalig, gnieragtig,

10 jf. SV. dial. piVLttog, pryttog; til L prutte;
især dial.) nøjeregnende; smaalig; især:
paaholdende, kneben, karrig med pen-
ge; ogs.: paastaaelig; modvillig, (ofte i

forb. som være prutten derpaa (Moth.
P162. TBruun.Y11.163) ell (nu) paa det;,
her kommer det (o: partiet) kuns paa eders
Daatters Inclination an, og seer jeg ellers
ret, saa bliver hun icke nær saa prutten
derpaa, naar jeg kommer til at tale 2 Ord

ves, prutte, no. prute, kives, prutte, jf. mnt. 20 med hende udi Eenvom. JRPaulli.Kandest.
proten, sludre, protelen, mumle, brumme,
nt. prudeln, sige imod, skælde (Mensing.Wb.
III.1124); sml. f prude, prange (II) (Moth.
P162), samt pride; jf. ogs. u. Prossekage

Ij
især dagl.) søge at faa afslag paa

den forlangte ell. fastsatte pris; tinge.
Jeg hafde pruttet med hannem, og bragt
ham fra 10 til Sex Rixdaler. Bostgaard.
(Bruun.FR.II. 55). I Leipzig, har man
sagt mig, prutte ofte Tilhørerne med 30

Docenten om Betsiling. FrSneed.1.15. *En
Kiøbmand siger altid,

| Hvad Varen ko-
ster; siden prutter man. Oehl.A.128. prutte
paa noget. Ludv. TomKrist.LA.21. i)rutte

nøje og betale reelt, se III. nøje 3.2. || i forb.
prutte af 07". afprutte 1), m.obj., der be-

tegner afslag i prisen, det som mand pru-
ter af er hetdAt. Moth.P162. I en Skoma-
gerbod kjøbte han sig et Par Vandstøvler,

C5v. *Især da Lykken var ei mod Papa
saa prutten,

| Men undte ham i Trumf ret
skiønne Stik. TBruun.1.368. den paa Ga-
ver intet mindre end prutne Skjoldung.
Grundtv.Saxo.II.239. jeg . . er (ikke) prut-
ten paa det og har betalt forud for en
U2i'dneå.OMMøll.MP.56. Feilb. OrdbS.
(sjælL). ^/. Pruttenhed. Saaby.''

Pryb-stikke, en. se Prøvestikke.
Pryd, en. [pry-'9] (arkais., sj. Pryde

[ipryda] Drachm°PT.20. jf. Bænkepryde;.
uden flt. (glda. pryd(e), fsv. prydhi, prydha,
oMn. pryOi, oew^. pryto, pryte; til pind; jf.
II. pryde; især højtid, og poet.) 1) hvad der
tjener til forskønnelse; prydelse (1); ogs.

(især i forb. til pryd) som vbs. til II. pryde.
*dunkle Bøgeskove, Danrigets Pryd. OehL
XXXI.165. »Klæder ny og gyldne Ringe

i

Er den lykkeliges Pryd. Grundtv.SS.III.
som han pruttede tre Mark af paa. Schand. 40 369. vi saaede . . en stor Mængde Urter
TF.1.113.

II
prutte ned, w. obj., der be

tegner det købte ell. afslaget i pris ell. den
person, som man prutter med. Berlin. G.106.
(han) pruttede den (d: en kniv) ikke ned
. . for Byfolk har Penge nok. AlbDam.B.
68. ikke lade sig prutte ned. Bl&T. jf.:
han skal have forsøgt en Nedprutten
af den Pris, hvorom man var bleven enig.
Brandes.MB.160.

\\
(især nedsæt.) m.h.t.

og Blomster, saavel til Pryd som til Nytte.
PalM.IL.II.626. *Smaablomster stod i en
Fabel af Pryd. SophClauss.FB.9. 2Mos.28,
2(1931; se w. Prydelse 1). uegl., om egen-
skab: *Den bedste Pryd, hun eied, var ..

Blufærdighed. OeAi.ZZZJ. ^55. En Pryd
(Chr.VI: prydelse; 1931: Stolthed; for de
Unge er deres Kraft. Ords.20.29. \\ som 2. led

issgr., om ornamenter, sirater olgn. Domkir-
aandelige værdier: gaa paa akkord; søge at 50 kens Stenmasse . . overgroet af Bladpryd
-^"^ * ' " " '"'- "' - -^ -

^ og Figurer. NMøll.VLitt. II. 243. Hjelm-
pryd (o: hjælmtegn).SaVXI.290. gamle
Dragkister eller . . et smukt Stykke gam-
meltKvindeprjd.PyjensenKlint.Bygme-
sterskolen.(1911).17. 2) (jf. II. pryde 2.2 slutn.

samt Ornament 2.3; person, som (ved sine

egenskaber ell. handlinger) gør sit land, sin

stand olgn. æret, anset, som kaster glans

opnaa et kompromis (2); slaa af paa for-
dringerne. »Prut ei med den Guders Gud

|Om Hans Tro og om Hans Budl
| Han

har sin bestemte Priis,
| Slaaer ei af paa

Kræmmer-Viisl Grundtv.SS.I.198. jeg veed
. . hvad der fordres af en Saadan (o: en
ægtemand) i Forhold til Ideen. Ingen Prut-
ten, ingen Gaaen paa Accord. Kierk.VI.
102. Høffd.Kierkegaard.(1892).108.

n. prutte, V. ['pruda] -ede. vbs.jf.Prut 60 del
{sv. prutta, jf. nt. purten, fr. prouter; lyd-
ord; dagl, især barnespr. ell dial) \) fjærte.
Levin. S&B. Hesten slog bagud og prut-
tede . . rent overhaands. AndNx.MS.fl.24.
Esp.465. Feilb. uegl: (hun lod barnet) gjøre
forskjellige smaa Konststykker, som blin-

over noget. *Marial Danas første Qvin-

I
Fyrstindestandens Pryd. Thaar.ES.

389. *en Pryd for hele Standen han sik-

kert blive vil. Drachm.PT.23. *Magnus,
tvende Rigers Pryd. ThorLa.D.220. Tit.2.

10(1907; se IL pryde 2.2;.

Pryd-, i ssgr. ['pry()5-] (sj. Pryds-.Pryds-
genstand. HMFenger.Erindringer.(l 925).40,
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— 8j. Pryde-, se prydfuld;, til Pryd 1 (ell
II. pryde;, især (f'agl, fx. oart.) til an-
givelse af, at noget haves (ikke til nytte,

men) til pryd p. gr. af dekorativt udseende;
af mere tilfældige ssgr. kan nævnes: Pryd-
fjerkræ, -sten, -streg, -stykke, -tegn, -vaa-
ben. -blad, et. (hibliot.) blad i perga-
menthaandskrift, som er forsynet med sirater,

prydelser. Aarh.1920.193. -bnsk, en. (jf.
-plante; husk, som dyrkes til pynt; sirbusk.
Ed Erslev. Planterigets Naturhisl (1873 ). 38.
LandbO.III.842.

I. Pryde, en. se Pryd.
II. pryde, v. ['pryflal -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. -(n)ing f^se^Prydning;, jf. Pryd.
{glda. pryde og prøy(g)dhæ (Dyrerim.4.
25), oldn. pr:^9a; afl. af prud; sml. II. pyn-
te ; især højtid, og poet.)

1) forskønne noget ved at udstyre det
med prydelser; smykke, (ofte i forb.m.
med; undertiden, især i pass., m. overgang
til bet. 2). 1.1) i al olm. de prydede Tem-
plets Forside med Guldkrandse. lMafefe.4.

57. malede og prydede €kio\åe.Holb.DNB.
S21. Næste Morgen var Domkirken pry-
det i al sin Pragt. DanmRigHist.1.644. jf.

:

de fleste af Hustomtens mange Krukker
«r grove og up ryde de KsLr.Aarb.1930.
98.

II
talem. gud skaber, naturen føder,

kunsten pryder, se I. Natur 3. || uegl., m. h. t.

noget abstr. (herren) prydede sine Gjer-
ninger for evig Tid. Sir. 16. 30. (fransk-
mændene) u-mager sig med at pynte, pry-
de og forsyne (sproget) med nødvendige
og lette Regler. Høysg.lPr.5. 1.2) iføre
prægtige klæder, kostbare smykker olgn. ; ogs.

refl.: pynte sig. lTim.2.9. Han havde . .

pyntet og prydet sig. Suhm.II.208. *Hun
pryded (den døde) med Silke, hun smyk-
ked ham med Lin. Ing.DM.18. Becke.FJ.
19. pryde sig med andres fjer, se I.

Fjeder l.i. || m. h. t. udmærkelsestegn. *Mens
de (o: grev Gerts mænd) sig pryde med
Seierskrandsen

|
De spidde de spæde Børn

paa L?Lndsen.Oehl.L. 11.115. prydes med
Ridderkorset. D&H. jf. : man (nød) det
smukke Skue, at der (o: ved et selskab)

næppe fandtes et eneste helt upryd et
Kjoleopslag. ^omo-S.OM^. 8. || uegl. Pryd
(1931: Smyk; dig dog med Høihed og
Herligbed, og ifør dig Ære og Pragt. Job.
40.5. et Sind prydet med kongelige By-
åer. PEMull.^304.

2) tjene til, være en pryd for; for-
skønne; smykke. 2.1) i egl.bet., især om
ting. denne lette Morgendragt . . prøvede
ikke at pryde, hvad den dog ikke kunde
iorskiønne. Rahb.ProsF.in.36. Det er en
meget vakker Bygning; det er en af dem
som allermeest pryde og forskjønne Sta-
den. He.ib.Poet.Vl.390. pryde vægge, se

Væg. talem.: Alt, som pryder, ogsaa fry-
der. VSO. manden skal pryde klædnin-
gen, og klædningen ikke manden, se I.

Mand 7.i. jf: Dyden pryder Dragten, men
Dragten ikke Dyden. Mau.7510. \\ om ud-

mærkelsestegn. jf.: *meer end noget Ordens-
baand

| skal Arrene jer pryde. Hostr.VV.
67.

II (1. br.) m. reciprokt pron.: klæde (6.3).

Begge Damehoveder saa's over Gelæn-
deret, nikkende, smilende. De prydede
virkelig hinanden. DracAm.i^'./.i 77.

||
(l.br.

i alm. spr.) uden obj. *Et Krægetræ ved
Bondens Gjerde pryder. JHSmidth.Haver.
202. Oravl.Øén.52. 2.2) billedl.; især om

10 ydre og indre egenskaber. Kaaldsindighed
er den allerstørste Dyd, og den Ædel-
steen, som meest pryder Regenter og Øv-
righed. Holb.Kandst.II.2. *Hvor Venlig-
hed pryder

|
De strængeste Dyder;

[
Der

voxte min Smg. Eiv.(1914).III.89. Beske-
denhed pryder Kvinden. J^ÆF.

|| (jf. Pryd
2; nu næppe br.) om person. Tienerne for-
man at være deres Herrer underdanige .

.

at de kunne pryde (1907: være en Pryd
20 for; Guds vor Frelsers Lærdom i alle

Ting.Tit.2.10. det var den sidste Gang, han
skulde pryde vore Forsamlinger. Abildg.
Mindetale overAPBernstorff.(l 797).3.

pryde-fald, adj. se prydfuld. CP pry-
delig:, adj. ['prydali] {glda. d. s., oldn. pr^-
3iligr; til Pryd, II. pryde; 1. br., jf.: „Nu
meest i høi Stil." Levin.) især om ting og
forhold: som virker smukt, sirligt, dekora-
tivt (p. gr. af udstyr ell. forarbejdning);

2Xi pyntelig. Holb.Søhist.98. en prydelig
Dragt. F/SO. alskens prydelige Sager af
siciliansk Agat. JLange.ST.88. et Værelse,
der var noget mindre prydelig udstyret
end Sovekammeret. CEw.C.81. jf. Pryd 2:
Man havde anmodet ham om at være en
Slags Æresgæst . . og navnlig ønsket hans
prydelige Nærværelse ved Aabningshøj-
tide\ig\Leden.Pont.FL.522.

|| om tale, ud-
tryksmaade olgn.: smuk; fin; sirlig. Éyhn.

40 PE.71. Denne Fremstilling . . skal ikke
blot være en Sammenhobning af pryde-
lige Ord. Molb.Indl.10. af Moschos (har vi)

en prydelig udpenslet Skildring af Europe
med Tyren. NMøll. VLitt.1.485.

Prydelse, en. ['pryåalsa] flt. -r. (glda.

prydelse (2Mos.33.5(GldaBib.). Mariager-
leg.244), prydels (Suso.48.54); til II. pry-
de; især Cp)

1) pryd (1); dels (især i forb. til pry-
50 delse; som vbs. : det at pryde ell. (m. over-

gang til konkr. bet, i forb. som i al sin pry-
delse; nu sj.) det at være prydet; dels

(og oftest) m. konkr. bet.: hvad der pry-
der, smykker noget; smykke; udsmyk-
ning; ofte (navnlig tidligere) om pragtfulde
klæder ell. spec. ^^f. Ornament 2.i slutn.; især

bibl.) klædningsstykker, smykker olgn., der

bæres til tegn paa embede, værdighed ell.

under visse ceremonier, du skal gjøre Aaron,
60 din Broder, hellige Klæder, til Ære og Pry-

delse (1931 : Pryd).2Mos.28.2. tilbeder Her-
ren i hellig Prydelse (1931: helligt Skrud;.

lKrøn.16.29. Herodes Agrippa (blev) da
han i sin Kongelig Pragt og Prydelse sad

paa Domstoelen af Herrens Engel slagen

med Bylder.Borrebye.TF.833. Skoven grøn-
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nes nu daglig og kan modtage Dig i sin

bedste Prydelse. Grundtv.B.lI.20. en af

Danmarks Prydelser, de vilde Svaner. Bo-
ganJlA. Disse Landevejenes gamle Pry-
delser (o: milestenene).Nystrøm.S.21. (iron.:)

hun (forbinder) sig til, at holde hans Pande
ved lige, at den aldrig skal fattes visse

slags Prydelser (o: hanrejhorn), som zirer

en gammel Mand. E.olb.Bars.IY.2.
||

(nu
1. hr.) om forsiringer, ornamenter, spec. om
udsmykning, udstyr ell. tilbehør i en bygning,
navnlig en kirke.' Sir.26.18. Heraclius tog
alle Prydelser af Kirken. Holb.Kh.665. Cit.

1759. (Aarb Præstø. 1927. 89). i sammenlig-
ning: Et Hjerte, som hviler fast paa for-

standigt Overlæg, er som Prydelse af Sand
paa en glattet Yæg. Sir.22.20. ofte i ssgr.

som: Hvad man kand dadle ved Ceremo-
nier og Kirke-Prydelser er den Exces,
som derved giøres. Holb.Ep.I.307. hvide
Cellevægge og Kirkeprydelser i stivnet,

asketisk, byzantinsk Maner. Schand.TF.Il.
180. Bygningen (er) overlæsset med Sten-
prydelser, som forestille Blomster, Va-
ser. Eøbke.Kirkebygn.^147.

2) (nu 1. br.) overf. 2.1) om ting og for-
hold ell. (især) om egenskaber, handlin-
ger. Ords.20.29(Chr.VI; se u. Pryd 1).

(foretage) noget Got til Fædernelandets
Prydelse og 'Nytte.ReynikeFosz.(1747).)(2r.

Sand Hæderlighed er ikke en Prydelse,
hvormed man kun udvortes smykker sig.

Mynst.(MO.). (Wessels „Kærlighed uden
Strømper") henregnes endnu med rette

til literaturens prydelser. ADJørg.JE.118.
ordspr. (jf. u. Dan(n)ekvinde 1 ; nu næppe
br.): Dyd er Danneqvindens Prydelse.
VSO. 2.2) (jf. Ornament 2.2 slutn.) sti-

listisk ell. oratorisk udsmykning, trivi-

ale Skribentere betiene sig af udvortes
Prydelser og Broderier. E.olb.Ep.IV.148.
Gutfeld.(Rahb.LB.II.136). (iron.:) efter at
have gjort opmærksom herpaa tør jeg
maaske nøjes med i det Følgende blot
at antyde disse Prydelser (o: eder) i hans
Stil. Schand.F.453. 2.3) (jf. Ornament 2.3,

Pryd 2) om person, som kaster glans over
sit land, sin stand olgn. Knud den Store,
hvis Navn endnu er en Prydelse i den
Danske og Engelske Historie. JSneed.II.
426. Jens Holgersen Ulfstand . . en af

den danske Adels Prydelser paa den Tid.
Allen.I.139.

I^ryd-fisk, en. fisk, som holdes i akva-
rium, dam olgn. til pynt; sirfisk. D&H.
HMygind.Pompeji.(1923).72. -frnfi:t, en.

frugt, der dyrkes for sin skønhed (jf. Pyn-
tefrugt;. Bredsted.Pom.1. 58. EavebrL. ^ II.
254. -fa^l, en. fugl, der holdes til pynt;
sirfugl. VortHj.III4.25. W -fald, adj.

("pryde-. ESkram.(Tilsk.l890.487)). {ænyd.
prydefuld; 1. br.) prydelig. en mægtig lyse-

grøn Signetring med prydfuldt udskaaret
Vaaben. Esm.I.153. Taarnets lille, pryd-
fulde Port&l.OEung.(BanmHVC.59). -ha-
ve* en. (jf. Lysthave; have med prydplan-

ter. Larsen. DanmIIavebr.120. -hæk, en,

(jf. 'busk, -træ;. BavebrL.^1.451.
Pryding, en. se Prydning.
I*ryd-kaal, en. (jf. Pyntekaai; % sir-

kaal, Brassica oleracea acephala crispa D. C.

SaUXlX.645. -kunst, en. (jf. -værk;
æstet, 1. br.) ornamentik. Gad8Mag.1928.237.
den nye Tids Smag gaar imod Prydkun-
sten lPo?."/ii5'55.-Søwd.i7.s:p.^. CØ -les, adj.

10 uden (ydre) prydelse, dekorativ virkning olgn.

*Pryd mig ei med Kongekronen I
|
Pryd-

løs vil jeg staae ved Thronen. Ing.DM.
52. nøgterne, prydløse Huse. Fridericia.
17&18Aarh.I.207.
Prydning, en. fPryding. Kirkepr^-

ding. Moth.Klll). (ænyd. pryd(n)ing; nu
næppe br.) vbs. til II. pryde: pryd; pry-
delse. Moth.P165.

II (jf. Prydelse 2.2; overf.

Sandhed haver ikke megen Ords Pryd-
20 ning behov. Langebek.VT.17.

I*ryd-plante, en. (jf. -busk, -træ,

-vækst samt Lystplantej plante, der dyrkes

for sin skønhed; sirplante. EdErslev.Plante-

rigets Naturhist.(1873).46. BavebrL.^II.483.
billedl.: Gjel.W.26. selve de forhærdede
Tidselgemytter, hun sang om, mistede
deres Torne og blev til sande Prydplan-
ter i Kærlighedens Vrteg&Biå.PEBtnzon'
3.184.

30 Pryds-, i ssgr. se Pryd-.
Prydsing, en. se Pryssing.
Pryd-skrift, en. 1) (især bibliot.)

mtelig skrift (til pryd i haandskrifter).

'ibliotE.H.30. 2) (bogtr.) d. s. s. Fantasi-
skrift. OpfB.^1.435. Selmar.^265. -træ, et.

_ \ -plante samt Lysttræ; træ, som tjener

tit pynt; sirtræ. FJCJensen.Da.Bavebog.h
(1876).361. 0Thyreg.MS.224. -vækst, en

*

d. s. s. -plante. DagbUVil895.3.sp.2. D&H'
40 -værk, et. (jf. -kunst; ornamentik (2.2)*

SaUY1.587. Fodstykket . . havde store

tunge Barokvolutter i Hjørnerne . .men
var ellers uden ornamentalt Prydværk. jff;

Frii8.BytterstatuensHist.(1933).292.-sthle9

et. æble, der dyrkes for blomsternes ell. frug-
ternes skønhed. DagbUy6l907.Till.2.sp.2.
BavebrL.^II.259. jf. Prydæbletræ. Bred-
sted.Pom.II.u.

Prygel, en. se Prygl. Prygel-kna-
50 be, en. ['pry'g(8)l-] (A«^ ^V- priigelknabe,

stalddreng olgn., efter tidligere antagelse ogs.

om dreng, som skulde modtage de prygl, fyr-
stesønnen havde fortjent, jf. Piskedreng samt
Prygledreng) person, som alles vrede, for-

agt olgn. samles om, som maa finde sig i

bebrejdelser, forhaanelser olgn. fra alle sider,

ell. som alt skal gaa ud over; syndebuk.

Meyer.^ Grevinde Danner (blev) „Priigel-

knabe" for alt hvad galt der skete.Rasmus
60 Nielsen.Begensen.(1906).lll. den moderne

Minister . . er Nationens Prygelknabe.
Tandr.Kl.55. -knægt, en. (efter ty. prii-

gelknecht; foræld., sj.) tjener, svend, der

ved turneringer skulde sørge for, at delta-

gerne overholdt kampreglerne, og holde til-

skuere borte fra kamppladsen. *Lad en Kreds

IS
skr.

'i-
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i Græsset slaae, | Kald paa eders Prygel-
knegtel

| Vi vil see, i sadlen fast,
| Om

vi Heltene healægte. Oehl.VI.72. -stryg,
-suppe, se Prygle-stryg, -suppe.
Prygl, en. [pryV, ogs. pryqV] pr^gl.

H.øysg.Anh.22. (tidligere ogs. Prygel. — nu
kun (Hal. Prøgl. Prøgle oo Tøgle (o: tøj-

le). EeynikeFo8z.(1747).431. jf. Thorsen.59.
Feilb.). fit. (i bet. 1-2) -e elL -er (i bet. 1:

Pflug.DF.378. Høysg.lFr.3. Bichl.DQ.I.124.
i bet 2: Aakj.VFJ99) ell. (i bet. S) d.s. (sj.

i bet. 1: HCAnd.BC.II.337). (ænyd. d.s. i

bet. 1 ; fra ty. priigel, knippel, i flt. : klø)

1) (i rigsspr. især foræld.) stor, svær
stok ell. stang (undertiden med tykkere ende
som en kølle), især anvendt til afstraffelse,

tugtelse ell. (navnlig om ældre tiders forhold)
som vaaben; knippel (1). *Stok og Prygel
paa hans (o: den hovmodiges) Bag | Skal
bedre Sæder prente. Reenb.II.299. Erke-
Bispen raadede Kongen, at man ikke
skulde bruge andet end Kieppe og Prygle
(o: mod oprørerne). Men den u-formodent-
lige Modstand, man fandt, foraarsagede,
at man maatte bruge Sverdet. Holb.DH.1.
241. PMølU.132. der blev slaaet med en
Prygl mod Vonp\2ir±evne.BCAnd.IX.208.
Thorsen.59. Feilb. || f stang, som anvendes
ved bagning afpryglkage. Buusholdn.(1799).
11.26.

2) {,jf. m. h. t. bet-udviklingen Bengel 2,

Dreng, II. Knebel 4, Knippel 3, Plag, Tamp;
1. br. i rigsspr.) overf., om noget stort,
kraftigt, stor, svær ting ell. person,
stort dyr. 2.1) i al alm. Feilb. jf. bet. 1:

(skolelæreren lavede) engang en tyk Tamp,
en forskrækkelig Prygl af tykt Hampereb.
AarbBards.XX.138. || om dyr. Saa knalder
mine Pistoler. To allerhelvedes Prygler
(o: ulve) trimler rundt i ^neen.Aakj!vF.
199. Feilb. 2.2) stor, kraftig og stærk (nu
især: yngre) mand ell. dreng, det var lut-

ter stærke Prygle: de Danske. Grundtv.
Saxo.1.294. Der var en Smed i Byen . . en
stor, stærk Prygl af en Mand. Goldschm.
VII.478. Han var i Kaptajnsuniform, en
køn Prygl med en stor, uskyldig Mund
og et Par stumme, blaa Øjne. EChristians.
O.II.20. Povl og Rasmus tog sig af Køre-
tøjet. De var vokset godt siden Ditte tog
hjemmefra; to rigtige Prygle var åe\And
Nx.DM.IV.139.

3) {m. h. t bet-udviklingen jf. Fugtel (2),

Kat (8.2), Ris, Tamp; dagl.) som pi., om slag,

afstraffelse (egl. med en prygl); bank; klø;
tærsk, (især i forb. faa, give prygl^.
Der vil regne en Hob Skields-Ord over
jer, og en Hob Prygl over mig. Holb.Masc.
II.4. *KorsI hvor du faar Prygl af Fat-
ter,

I
Hvis du brækker dine Ben.FMøll

1.109. "De første Prygl, vi i Skolen fik,
i

Det var for verbum amsLre. Wilsf.D.1.38.
Han skulde have dygtig Prygl for sin

Uartighed. 7<S0. Peter gjorde aldrig noget,
men fik pryglene alligevel

i || f i forb.
m.num.: slag; spec. om militær straf. saa-

dan Dumdristigbed fortiente hundrede
Prygl paa Steden. KomQrønneg.I1.2(). Cor-
rectionsstraffe, som . . for de Gemene
(kan bestaa) i 25 Vrygi MR.1805.77. || overf.

jf. Prygelknabe: det blev ham, der maatte
være Syndebuk og tage Pryglene (o: ube-
hagelighederne). AndNx.MJ.11.224. især (jf,
I. Klø slutn.) i forb. faa prygl, Uive
besejret, overvundet. D&H. || i faste forb.

O en dragt, et livfuld, en omgang
prygl, se Dragt 2.8 osv. tørre prygl, se
tør. der van ker prygl, «e vanke. || <a/em.:
„Prygl som tørt Brød,** hedder det
med en gammel Talemaad e.yi/Ai?an^.X5.
83. et Udtryk, som om han kom fra
Prygl med Stryg iv ente. EKnutzen.I
Gevær.(1889).8. prygl er holdne varer,
se holden 8. saa mange prygl, der kan
ligge paa ham, .se I. ligge 5.i. give prygl

20 for pisk, se u. II. Pisk 1. (1. br.:) det er
lettere at bære prygl end faa dem
læsset paa. JHSmidth. ( Hertha. 1828. II.
125). Tre Ting behøve Prygl: Logul-
vet, Asnet og en ond Kone.VSO.
prygle, v. ['pryla, ogs. 'pry()ql9] -ede.

vbs. (sj.) -mg (Huusholdn.(1799).111.53), jf.
Prygleri. {ænyd. (som vbs.) pryglen; fra ty.

priigeln; af Prygl 1; især dagl.)

1) især om afstraffelse, tugtelse af barn
30 ell. undergiven: give prygl (3); banke;

klø. *For det som mindre var jeg vel i

mine Dage I Har pryglet mangen een,
jeg er en AdelsmsLud. HeltPoet.70. Bet er
intet Slagsmaal, siger Plautus, hvor Du
prygler, og jeg faaer B.ug.Birckner.Tr.109.
„Tiden skal gaae med Noget." — Han
sagde saa Manden, da han pryglede sin

Kone. Blich. (1920).XXI.162. prygle en,

saa det knager i hans sideben, saa hans
40 ryg maa knage, se II. knage 1. prygle en,

saa han hverken kan krybe eller gaa, se

krybe 2.i.
||

(sj.) reciprokt: slaas. de bleve
ved at prygles paa en Trøie Duus væk.
Biehl.DQ.I.141.

\\ (1. br.) m. h. t ting. Dyner
(med) Vaar, der ikke er pappet, kan ban-
kes, dog ei prygles for Slids Skyld.Huus-
holdn.(1799).IlI.53. jf.: (han skal) blive

pryglet saa møer, som mand prygler en
tør Fisk. Holb.Bars.IIl.5.

\\
(sml. bet 2) i

so forb. m. adv. prygle af, (jf. afprygle; nu
1. br.) give en ordentlig dragt prygl, skal

jeg ha fat paa en Stok, skal jeg gi jer

kort Suppe, og prygle jer døgtig Bi.Kom
Grønneg.1.103. En (overlærer) prygler man
ikke af, men nok en ung mand paa 23-

2'& 2L2iT.FBrandt.SK.28. prygle igennem,
("?'/*. gennemprygle; 1. br.) d. s. S&B. D&H.
il
uden obj.; især i forb. prygle paa (en).

Han pryglede paa ham af alle Kræfter.
60 MO. prygle løs paa en.BI&T. (jf. ovf. 1. 44)

m. h. t ting: Han sidder hver evige Aften
og prygler løs paa Flygelet. ^6A."/ioiP05.

l.sp.4. (spøg., 1. br.) m. tings-subj.: Regnen
pryglede ned paa Fortovet. JVJens.AJI.
155.

, ^ ^
2) i forb. m. adj., adv. ell. præp.-led, der
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angiver hensigten ell. resultatet. 2.1) til be-

tegnelse af den fysiske tilstand som følge af
prygl, prygle fordærvet, se fordærve
1.1.

II
prygle ihjel, (han) pryglede tre

Koner ihiel. Holb.PernJ.7. D&H.
||
prygl e

til døde. *Naar et Best ey mangler Føde
. .

I

Naar det prygles ey til døde,
|
Blir

endog dets Trælaom sød. Anti-Spectator.

151. Bagges.ComF.129.
||
prygle en mør

fj/". mørprygle^, se mør 1.3.
||
prygle en

læderet fuldt, se II. Læder 3.i. || m. refl.

obj. og præd. efter at han havde pryglet sig

træt paa ham, trak han ham efter Haaret ud
af Kirken.Holb.Kh.599. jf.Feilb. 2.2)(nu 1. br.)

til betegnelse af handling, virksomhed ell. (m.
stedsangivelse) bevægelse, som en person v. hj.

af prygl bringes til at udføre, hun pryg-
lede dend Stakkels Stoder-Qvinde paa
Børen. Holb.Bars.II.8, Han lod ham prygle
ud af Gaarden. 7-SO. MO. han vilde hugge
sin ene Tommelfinger af. Han . . fik den
halv af — vi maatte prygle ham til at

lade være. AndNx.PE.l.llé. 2.3) (jf. ind-
prygle samt banke 3.i; 1. br.) m. tings-obj.:

bibringe (kundskaber olgn.) v. hj. af prygl
ell. paa en eftertrykkelig maade. de, der
ikkun er for at prygle Gloser . . i de
Unges Hukommelse, finde ikke megen
Møye med deres 'Eimbeåe.Spectator.451.
Prygle-, i ssgr. (sj. Pryg(e)l-. se Prygle-

stryg, -suppej. til prygle 1; foruden de

ndf. medtagne kan nævnes: Prygle -lyst,

-metode, -scene, -stok, -system, -uvæsen.
-blok, en. (nu næppe br.) person, der plejer

at faa prygl. Ei, Don Kieltring . . Don
Græsrytter og Don Prygleblok (Biehl.DQ.
IV.335: Don Nedkastet og Don Afbanket) 1

Lieb.DQ.IL508. D&H. -doktor, en. (ned-
sæt.) folkelig betegnelse for kvaksalver (kiro-

praktiker), der søger at kurere patienter v. hj.

af slag og stød. Strange.NS.64. -dreng,
en. {efter ty. priigelknabe ; 1. br.) d. s. s.

prygelknabe. Meyer.^945. Brandes. VII.439.
(H. C.) Andersen, den ulærde mand, de stu-

derede kritikeres prygledreng. EdvLehm.
AE.170. -lov, en. lov, der bestemmer prygle-
straf for bestemte forseelser; især som navn
paa et 1905 udstedt (1911 ophævet) tillæg til

strafeloven af 1866. BiogrL.U.223. Pryg-
ler, en. (sj.) person, som prygler, ell. som
har lyst, tilbøjelighed til at prygle. EPont.
Men.II.102. Man maa nu dog ikke tro, at
den gamle (skolebestyrer) var Prygler af
Lyst og Malice . . Han brugte . . kun
Spanskrøret, fordi det nu engang . . hørte
med til goåTone.Tilsk.1920.11.99. Pryg-
leri, et. flt. -er. (dagl.) vbs. til prygle (1);
især: overdreven anvendelse afprygl. S&B. det
Prygleri, som Officerer og endnu mere
Underofficerer brugte imod Soldaterne.
EHolm.DH.l 720-1814.1.358.

|| (jf. sp.
1422*'"-)

slagsmaal. i et Nu laa den hele Klasse
i ét meningsløst vildt Prygleri — paa
Livet løs. Bang.S.101. Larsen. Prygle-
straf, en. (især jur.) legemsstraf bestaa-
ende i prygl, vi skulde bare have Prygle-

straffen igen, som de har den i Rusland,
og som vi har været saa vanvittige at
afskaffe her hjemme. Æ;sm.7I.6'i. Sal.XIV.
703. t -stryg, et. stryg, slag med en prygl.
Prygel-: enaeel af dem (blev) til at ud-
staae ubarm hiertige Prygel -Stryg for-

dømte,i rifi.i755.i8P. t -suppe, en. {efter

#2/. priigelsuppe) en dragt prygl. Prygel-:
Moth.P165. hvis I havde 6. Fingre paa

10 denne Arleqvin, saa vilde I tractere ham
med Jydsk Confect, og spise ham af med
een dygtig Frygelsuppe. Kom Grønneg.III.
354. Reiser. V.241. Prygl-: Cit.beg.l8.aarh.

(Thottæ469.282; se 1. Laks 2). Prygle-:
Cit.ca.l770.(BjKornerup.FS.156).

t Prygl-kage, en. kage, som bages om

20

en stang (prygl), der drejes over ilden^Huus-
holdn.(j

suppe.

-ygij, ae'.

).IL23. -suppe, en. se Prygle-

I. Pryne, en. ["pryna] ("Pryn. MDL.).
flt. -r. {ænyd. (best. f./prynen, søvntom (jf.
Søvnepryne^ no. prjona, knappenaal, jf.
isl. prjonn, strikkepind, syl, nt. priin, ring
til svin, eng. dial. preen, en slags fiskekrog;

sa. ord som Pren; dial.) t) (jærn)naal,
hvormed en snor trækkes gennem hovedet paa
fangede fisk; ogs.: redskab (pren) til at splidse

reb med (Feil'b.). JHSmidth.0rds.119. MDL.
Feilb. 2) ring af staaltraad, som man

^sætter i trynen paa svin for at hindre
det i at rode. Feilb. 3) redskab til aalefangst,

bestaaende af en stang forneden forsynet med
en række pigge; aalekam. Betænkning ang.

Afløbsforholdene ved Nissum Fjord.(1923).77.
DF.1929.101. jf. Aalepryne. SaVYlII.
153. II. pryne, v. ['pryna] -ede ell. f -te

(jf. Moth.Pl65). {mnt. prunen (priinen), sy

sjusket, ringe et svin, jf. isl. prjona, strikke;

til I. Pryne; sml. prene; dial.) 1) trække
40 en snor gennem hovedet paa fisk v. hj.

af en pryne (1). JHSmidth.0rds.119. MDL.
Feilb. 2) sætte en ring (pryne 2) i try-
nen paa svin. Viborg.S.66. MDL. Feilb.

3) stikke med en pryne. Feilb. jf.: Hun
tar Kornet af sit lyse Forklæde og stren-

ter det ud over sin klukkende Flok. Høn-
sene pryner det med et kort Hug. Aakj.
SV.V1II.138. 4) (jf. prime; knibe øjnene
sammen p. gr. af stærkt lys ell. især for

50 bedre at se; betragte undersøgende, ran-
sagende. Moth.P165. I Køknet staar Sine
og vasker Kai bag Ørene . . Saa ser hun
igen ransagende og prynende i Kais Ører.
KBecker.B.240. Længe efter sidder Klau-
sens Kone endnu og pryner paa Dyngen
(o: lapvetøjet).sa.VV.11.148. MDL. Feilb.

Prynel, et. se Brunei.
prynse, prynsk, se prunse, prunsk.
Pryse, en. se I. Prise.

60 prysisk, Prysser, se prøjsisk, Prøj-

ser.

Pryssing, en. ['pryseii] {glda. pryssing
(KbhDipl.I.270); fra mnt. prus(s)ink, prut-

zink, af prusse, prutze, prøjser (se Prøj-
serj; foræld.) en slags stærkt øl, som ind-

førtes fra Danzig. *Vist nokl got garn-
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melt 011 sig lader ogsaa drikke,
|
Helst

naar man derudi brav Prydsing bliver
YSier.Wadsk.103. danziger Pryssing, Lon-
don Porter, Burton Me.Tode.V.287. PV
Jac.Trold.lO. Troel8L.^V.128.

pryssisk, adj. se prøjsisk.

Præ, et. [præ'] /f^. -er. {ænyd. d. s. (DMag.
6R. V.16.46); substantivering af lat. præ, for-
an, forud for) 1) (jf. Præference; nu næppe
br.) forrang (foren anden); forret; for- lo

trin. (især i forb. m. have^. Reenb.Æ.12.
*Esaus røde Moos, som voldte strax, at

Manden
|
Forlorede sit præ, og første Fød-

sels Ræt. Glitau.IR.20. JBaden.FrO. 2)
{forkortet for lat. (laudabilis) præ ceteris
(cæteris), (rosværdig) fremfor andre (se

laudabilis. jf.: 4 prsé cddier\s.Blich.(1920).
XXV.85); univ.; snil. Haud, Laud, Non)
(første karakter med) udmærkelse.
Den, som faaer flere end sex præ'er og 20

intet haud, non eller Nul, bliver af Uni-
versitetets Rector høitidelig nævnt som
den flinkeste Student. Goldschm.EJ.16o.
han (tog) sin Embedseksamen med et flot

Fræ. Pol.^Vsl935.9.8p.4. \\ om kandidat,
der har faaet præ. paa Regensen fejrer

man præerne ved at køre dem paa en
trillevogn hjem fra universitetet

j jf. Præ-
kandidat. LBirke.D T.5.

Præcedens, et. [præ'se'codænOs] flt. 3o

-er (Fædrel.l8å4.sp.l39åo. jf. Meyer.^) ell.

-dentier (Meyer.^ Ruboiv.LS.173) ell. -dentia

(Glahder.Retskr.^(1925). jf. VTFrO.). (af
lat. (casus) præcedens, præs. part. af præ-
cedere, gaa forud for (jf. Præ og cederej;
især O) d.s.s. Fortilfælde, (især i forb. som
der er ell. findes (ikke) præcedens for osv.).

Meyer.^ Saaledes har vi aldrig gjort. Der
findes ikke noget Præcedens. !riZ6'Å;JP-20.I.5.

Præceptor, en. [præ'sæbtcDr] (f Pre- 40

septer. Moth.P144. sj. Proceptor. Holb.Jul.
12sc.). ilt. -er [præsæb'toTar] ell. (nu sj.,

m. lat. form) -es (É'Pont.Atlas.II.113). {af lat.

præcej)tor, til præcipere, foreskrive, anvise,

undervise; foræld.) (privat) lærer; in-
formator; hovmester (2). Holb.Jul.12sc.
Kidde.H.42.

||
privat præceptor, (univ.,

foræld. ) privatpræceptor. Mart.Levnet.1.60.

jf. Æreboe.45.
f|

(foræld.) om en af delta-

gerne ved en bogtrykkersvends „deposits'^ ell. 5p

„postulation", der belærte, vejledede ham. Cit.

1722.(GNyrop.Haandv.43ff. ).

præcisi, adj. [præ'si's] ogs. (nu dial.)

udtalt m.kort vokal i 2. stavelse, jf. (adv.):

S
recisse. LTid. 1754. 118. sml. Junge. Feilb.
>renderup.§7. (tidligere ogs. skrevet precis.

FrSneed. 1.446. CBernh.NF.Vin.262. jf
ovf. 1. 55). adv. d. s. ell. -t (nu alm. i bet. 1-2;

i bet. 4:.i: EBrand.UdenfIj.148. JohsDam.
A/SPrometheus.(1913).6; i bet. 4.2: KMads. 60

(Tilsk.1931.II.325); tidligere ogs. præcise
(LTid.1726.642. jf JBaden.FrO. især i bet
S og 4.2: Lavsartikler''^1x1707.§25. Holb.Phi-
los.IV.4. Schack.367). {ænyd. (adv.) precis
(.Tammersm.220), præcise (DGrrammat.III.
24); ligesom ty. prjizis fra fr. precis, af

XVI, Rentrykt 20/12 1935

lat. præcisus, part. af præcidere, afskære
(foran), afkorte, gøre kort; som adv. ogs, fra
lat. adv. præcise, kort og knapt)

O (jf- præcisere; især ID) som udtr. for
(korthed og) tydelighed i ytringsform; ogs.

(jf. bet. 2) for ytringens overensstemmelse med
forestillingen: (kort og) klar; (kort og)
nøjagtig; tydelig; korrekt; rigtig, (en)
?ræci8 og sikker Forklaring. JZan^e.^Jf.
.206.

||
som adv. *en Doctor loqueris bør

|

Udtrykke sig præcist i daglig Tale. Oehl.
XI.260. R0nberg.GK.43.

2) (jf' bet. 1 og 3) om (resultat af en) virk-

somhed, der i sin art stemmer med en vis

norm. 2.1) (især ID) om (fremkaldelse af
en) forestilling: som fuldstændigt stemmer
med virkeligheden, sandheden; nøjagtig;
(absolut) korrekt, rigtig. Ltid.1754.
278. (forfatterens) Nemme er lige saa eks-
akt, som h^ns Minde præcist.VilhAnd.Litt.
IV.294.

II (jf.bet.4) som adv. LTid.1726.
642. Det er ikke altid, jeg præcis hører,
hvad hun siger, saa fortryllet er \es.Buchh.
UH.44. jf. bet. 4.2: Assessoren skulde ikke
vide præcist, hvad Klokken er? Hostr.EF.
III.5. 2.2) (m. overgang til bet. 3; især fagl.)
om (faglig, teknisk) virksomhed: som fore-
gaar med fuldstændig regelmæssighed, med
fuldt normalt, planmæssigt, rigtigt forlab (og
hastighed): (regelmæssig, normal og)
nøjagtig, (kædelaasen skål) befordre Skud-
dets præcisere Afgang. MilTeknO.135. som
adv.: arbejde (omhyggeligt og) præcist

j

udtale ordene præcist
j

3) (jf. bet. 4c.2) m. forestilling om forhold
til en tidsnorm, som udtr. for en virksomheds
faste, regelmæssige tidsforhold, især en per-

sons nøjagtige overholdelse af en bestemt ord-

ning (plan, aftale) m. h. t. tidsbestemt hand-
ling (spec. ankomst, bortgang olgn.): punkt-
lig. Klokken er allerede over den bestemte
Tid, og endnu er (frieren) ikke kommen.
Det er et godt Tegn; jeg kan ikke lide

en præcis Ægtemand, det generer i Huset.
Heib.Poet.YI.293. Han ku mindst være
Togfører, saa præsis var han. AndNx.DM.
V.172.

Il
(jf.bet.4:.2) som adv.: punktligt;

paa det bestemte tidspunkt (dato, klok-
keslæt), jeg kommer som altid præcise,

ikke et Minut før, ikke et Minut senere.

Kierk.VI.238. Skibet gaar vel . . ikke saa

præcis. Rode.SF.79.

4) som adv., i udtr. for en angivelses nøj-

agtighed: akkurat (2.3); nøjagtigt; lige

netop; hverken mere eller mindre end.

4.1) i sammenlignings-udtr., i forb. m. sam-
me, saaledes, som osv. Det gaaer til (ved

hoffet) akkurat ligesaadan som før, det er

precis den samme Wirthschaft, kun no-

get kedsommeligere. CBernh.NF.VIII.262.
Brandes. DD.96(se u. nøjagtig 2.i;. i Him-
merig fik alle det præcis saaledes, som de

selv ønskede ået. Pont. F. 1.188. 4.2) ved

størrelses- ell. tids-udtr. naar hver betaler

45 øre, bliver det præcis 9 kr. i alt ! ||
især

(jf. bet. 3 slutn.) ved angivelse af klokkeslæt,
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i udtr. som klokken (er) præcis 11, klokken
11 præcis, præcis klokken 11 olgn. da veed
jeg, at Klokken Præcise er 11 Minuter og
6 Secunder over 12. Eolb.Philos.lV.4. Far-

vel saa længel Altsaa Klokken sex præ-
cise. FAEeib.USMG. I (er allerede) i fuld

Stads. Saaledes skal det være. Præcis paa
Slaget, hedder det i Felten. Hauch.SK.14.
præcis Kl. 10"^ spadserer de . . ud i Byen.
PLevin.Hjem.(19l9).24.

C3 præcisere, v. [præsi'se-rQ] -ede. vbs.

-ing. (/'ra/'r.préciser; <irpræcis 1) udtryk-
ke(formulere, affatte) paa (mere) præ-
cis maade. Meyer.* vi ('Aarj præciseret vort
Standpunkt. EPEanss.FK.lI.113. Præ-
cis-lied, en. (jf. Præcision; 1. br.). || til

præcis 1. Udtrykkenes . . Præcished. Vore
Herrer.1920.15. || til præcis 2.2. Dampma-
skinen . . virkede med intim Præcished.
CFMortens.EF.l?4. || til præcis 3. Ernesto
I)algas.LidelsensYej.(1908).6. jf.: Han var
Præcisheden selv.'Tilsk.l922.I1.274. Præ-
cision, en. [præsi'Jo'n] {fra fr. précision;

jf. Præcished) °den egenskab ell. det for-
hold at være præcis. 1) (især tj), æstet.)

til præcis 1. LTid.1726.718. (han) udtryk-
ker . . sig med en beundringsværdig Præ-
cision. JCiVt/rop.TiS. 18. 2) (især fagl.) til

præcis 2(2). Blich.(1920).XXIX.loO. man
lærte at støbe i større Former over Gips
og med en Præcision, der mer og mer
gjorde Ciseleringen overflødig. FFed.JRi^.

165.
II

hertil (især i^) betegnelser for (red-

skaber ell. mekaniske indretninger til frem-
bringelse af) fuldstændig regelmæssig og nøj-

agtig virksomhed, som Præcisions -arbejde
(FrPoulsen.MD.12), -bue (paa en vægt.

Paulsen. 1. 95), -skydning (Sal.XVI.175 ),

-styring (paa dampmaskine. OpfB.^VlII.
275), -ur (Frem.1926l27.Il.46), -(viser)vægt

(Hannover. Tekstil. II. 187. Sal.X VIII.488)
ofl. 3) (især fD) til præcis 3. han er be-
kendt for sin præcision

i jf. bet. 2: Ret-
terne skiftede med mønsterværdig Præci-
sion. Buchh.SP.279.
præcies, adj. se pretiøs.

Prædestination, en. [prædesdina-
'Jo-'n] (næsten kun teol.) vbs. til prædesti-
nere: guds, forsynets forudbestemmel-
se. Eolb.MTkr.860. Krarup.L.287. præ-
destinere, V. [prædesdi'ne-'ra] -ede. vbs.

jf. Prædestination. °{fra lat. prædestinare

(jf. Præ, destinerej; især W ell. teol.) for-
udbestemme, (uden for teol. spr. især i

pass., især i forb. være prædestineret til,

(if. sin natur ell. forholdenes natur) være
forudbestemt til). Moth.P144. Gud havde.,
prædestineret dem til det ævige Liv som
bleve Ssiiige.Borrebye.TF.227. Naboen, det
prædestinerede Rasp- og Tugthuslem, vil-

de naturligvis aflægge falsk Ed. Gjel. VG.
223. GadsMag.1931.682.
Prædiliant, en. [prædi'kan'^] (nu ar-

kais, ell. diah Prædikanter. Leop.EB.18. Bre-
gend.TGK.64). p.-tt ell. (nu arkais. ell. dial.)

-cre (Borrebye.TF.Fort.)(4r. CPRothe.MQ.

11.23). (ænyd. prædikant, -kanter(e); fra fr.
prédicant; jf. Prædiker; til prædike) 1)

person, der prædiker; især om person (i

alm. præst; jf. dog Lægprædikant^, der har
(faaet) det hverv at prædike (ved guds-
tjeneste); spec. dels (jf. u. Prædiker 1) om
protestantisk (ikke af den katolske kirke viet)

præst (JBaden.FrO.), dels (nu) om den, der
prædiker (meget) indtrængende, revsende, fa-

10 natisk (i ssgr. som Bods-, Helvedesprædi-
kantj; i alm. spr. især anv. m. nærmere
bestemmelse af rosende ell. nedsæt, art m. h. t.

vedk.s evne til at prædike (en dygtig, daar-
lig prædikant olgn.). (præsien) hår været
een stoer Prædicant i Svensk, Tydsk og
'Finms]s..JacBircherod.B.58. *Hvor Frelse-
ren er Prædikant, I Forkyndes Liv af

Naade. Grundtv.SS.IV.120. (præsten) er en
^rumme daarlig Frædikant. Eostr.E. 1. 10.

hertil bl. a. Prædikant-evne(r), -liste (kirk.,

om en (bl. a. i dagbladene meddelt) liste over

prædikanter ved forestaaende gudstjenester.

Kierk.XlV.236. Pol.^/iol985.17.sp.l). 2) (jf.

Dyds-, Moralprædikant ofl. samt prædike
2) uegl. om den, der (indtrængende, vedhol-

dende) forkynder en vis moralsk, politisk

lære olgn. jf/'. Frihedsprædikant (VSO.
MO.), Oprørsprædikant (Larsen.).

Prædikat, et. [prædi'ka-'d] (tidligere

30 ogs. (m. lat. form) Præ°dicatum. Eøysg.AG.
20. Klevenf.RJ.37). flt. -er ell. f -e (LTid.
1755.40). {af mlat. prædicatum

, perf. part.

(n.) af prædicare (se prædike^; jf. Prædi-
ken) 1) O i al alm.: hvad der udsiges (om
noget) som en nærmere (karakterise-
rende) bestemmelse; især: bestemmelse,
der angiver en tings art ell. funktion,
en persons titel olgn. (i forb. som have,
faa, give prædikat af osv.). man (kan) give

40 Dig Prædikat af Professor og en Gage.
Ørst.Br.1.283. Kierk.1.855. jf.: de gifve
sig det Prædicatum af „Von", hvilken
Præposition har meget at sige i Tyd sk-

iand. Klevenf.EJ.37. hans hyppigt gj en-
tagne Livprædikat y,xihyTe'*.Blich.(1920).

XV111.176.
II (jf bet. 2.2) om karakterise-

rende adjektiv. Kan man give Familien
. . Prædikatet skikkelig? ^owo -S.FD. 50.

(Griegs) bedste Sange . . fortjener ube-
50 tinget Prædikatet genidile. RBergh.M.117.

II t om gruppe af ting (personer), der ka-

rakteriseres med de samme (kvalitets)bestem-

melser. tvende Ansøgende, som . . efter

Classificationen . . ere i et og samme Præ-
dikat, og altsaa lige berettigede. ^mw<1.

(Kvartudg.)^^ia804.§12. 2) (fagl.) om sær-

lige sætningsled. 2.1) (gram.) sætningsled,

der bestaar af finit verbum (med dertil hø-

rende udvidelser); omsagn (2). Rahb.Stiil.

60 37. YilhThoms.Afh.IIl.460. 2.2) (gram. ell.

nu især filos.) d. s. s. Omsagnsled ell. (filos.)

det dertil svarende led i en logisk dom. Eøysg.
S.40. Eøffd.MT.84. || i sa. bet. (gram.)

nu oftere Prædikats-led (VTFrO.), -nomen
(Madv.LatSprogl.203. EJes8en.Gram.4), -ord

(EjælpeO.620. jf. EJessen. Gram.4).
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prædike, v. ['præ-pa; ogs. (i bet. 1;
især kirk., højtid.) ipfæ(08(i)^8, 'pr^fl(i)^8]

(undertiden skrevet prædke. KKarstenH.(Salm
Ej.322.2). Kalk.V.824. OThyreg.PS.46.93.
ogs. (nu især i bet. 2) skrevet præke. jf. : 1 den
almindelige Udtale og Skrivebrug: Præker.
VSO. Efter den alm. Udtale: præke. iWO.
ibet.l:Holb.Er.I.l. CPRothe.JN.268. Heib.
Poet.X.191. Pont.Muld.72. JVJens.BH.89.
jf.Esp.314. Feilb. Flemløse.14. nu kun dial.:

prække. Holb. Paars. 140 (præcker co skræ-
cker). smst. 330 (præcke cnj træcke). Kom
Grønneg.I1.39. jf. Feilb.). -ede. ell. (nu næppe
br.) prækte (LTid.1738.98). vbs. f -else (i

bet.2: Sibb.II.37), i/". Prædiken, Prædike-
rads, Prædiken, Præk. {ænyd. d.s., glda. pre-
dik(k)æ, sen. oldn.^rediksL^ mnt. preåikeii
(preken; osaæ. predikon, A^iy. predigen), jf.
fr. précher, eng. preach; fra mlat. prædi-
care, udsige, forkynde, af præ, for(an) (jf.
Præ), og dicare, kundgøre, til dicere, sige

(jf. Diktion^- sml. Prædikat)
1) især om præst: tale (til en forsamling,

spec. i en kirke, paa grundlag af ell. med
tilknytning til en bibelsk tekst) for at for-
kynde religionens (kristendommens) lær-
domme, vække ell. styrke tilhørernes
tro, fremkalde religiøs opbyggelse
olgn.; holde en religiøst opbyggelig ta-
le, en prædiken. 1.1) i al alm. DL.2—
4—3(se t«. Højmesse^, prædike over en
Text. Høysg.S.100. min Ven har altid havt
Kirken fuld, naar han prækede. Eeib.Poet.
V1.400. ligefra Christendommens Begyn-
delse . . er der blevet præket for (menne-
skene) om Overbærelse og Kjærlighed.
Gylb.TT.253. Godsejerfamilien kørte (til

kirke) for at høre Pastor B. præke. Pont.
LP.VII.130. præ(di)ke for ell. til dimis,
til offers, se Dimis, Offer (1.4.2). prædike
paa tagene, se Tag.

|| (nu 1. br.) m. an-
givelse af person, som indflettes i en præ-
diken: tale (om ell. over). Vor Herre hår
taget min lille Søn fra mig . . jeg (vil

gerne), at I for Penge og gode Ord vil

prædike lit over hsim.Nysted.Rheior.23.
(han) havde sat sig i Hovedet, Præsten
havde præket om ham (o: sigtet til ham i

sin prædiken). Rahb.Fort.II.386. || m. obj. og
præd. ell. adv., i udtr. for (virkning af) vold-

som, revsende ell. kedsommelig, langtrukken
maade at prædike paa olgn. da prædiker man
Folk ud af Kirken. Suhm.I.241. prædike
kirken tom, se tom. 1.2) m. obj., der beteg-

ner prædikenen(s indhold). At prædike (nu

:

holde^ den samme Prædiken ti Gange.
Høysg.S.52. PAHeib.US.391. m.h.t. for-

men: de Tydske . . havde tvende Kirker,
hvorudi prædikkedes Tydsk af deres egne
Fræste.Holb.Berg.72. Trap.*1.267. \\ især
m. obj., der betegner emnet: omtale i en præ-
diken; navnlig: forkynde. Til alle Tolv-
prædikener . . skal prædikis Catechismus.
DL.2—4—16. Døve høre, Døde staae op,
og Evangelium prædikes (1907: forkyn-
des; for ¥2^.i\ge.Matth.ll.5. Holb.DH.I.

677(se Aflad 1). ieg har prædiket Guds
Ord. Grundtv.PS. V.157. At prædike Ordet.
VSO. MO. D&H. prædike korset, se Kors
2.1. t m. hensobj.: nand haver sendt mig,
til . . at prædike (1819: forkynde^ de fang-
ne, at de skal lades \m.Luc.4.18(Chr.Vi).
(bibl.) m. nerson-obj.: vi prædike den kors-
fæstede Christum.iCor.i.^.!^. lTim.3.16. 1.3)

(m. overaang til bet. 2.8^ i talem., ordspr. Det
o er baade godt og ondt (d: let og vanske-
ligt) at prædike for lærd (o: lærde) Folk.
Mau.7517. jf. Moth.P166. Kri8t.Ordspr.247.
Feilb. Hånd præker for bønder om Him-
melens løb. siges om den, som snakker
om høie ting for den, som det ei forståer.
Moth.P167. Mau.II.1.35. jf. Gedebuk 1
slutn.: Dersom Skjægget gjaldt, kunde
Gedebukken præke. Mau.8926. præ(di)ke
for (halv)tomme bænke ell. stole, se Bænk

20 1.2, Stol. præ(di)ke for døve øren, se døv
1.2 slutn. saa præker de ræve for de
gæs, se Gaas (sp. 567**). var løgn latin,

da skulde jeg nok prædike, se Latin 1.

han er saa lærd, at han ikke kan prædike,
se lærd 1.3. især i udtr. det gaar ikke al-
tid (ell. ikke saa galt, haardt, strengt
til;, som præsten præ(di)ker olgn.

Mau.7520. Rahb.E.I.159. AndNx.DM.Ll25.
Krist.0rdspr.248. jf. HCAnd.(1919).II.317.

30 (forfatterindens) Bøger er ikke fuldt saa
umoralske, som Præsten prædiker. 7i/^
And.Litt.IV.721.

2) 07- Prædikant 2, Prædiken 2, Præk;
især dagl.) m. videre anv.(især nedsæt.): tale
(vedholdende), dels: alvorligt, indtræn-
gende, ivrigt (religiøst belærende, morali-

serende, docerende, overtalende, dadlende),

dels: vidtløftigt, trættende, kedsomme-
ligt. 2.1) i al alm. Jeg har aldrig præ-

40 cket mod Thee og Caffee, thi af ald slags

Drik er det dend uskjlåigste. Holb.Bars.

1.6. jeres Leve-Regler, som I altiid præ-
cker om, dem bør ingen skickelige Folck
rette sig efter. KomGrønneg.II.201. en vis

prædikende Snaksomhed. Rahb.Tilsk.1797.

463. naar hun bare ikke prædikede saa

meget for sine Børn, istedetfor at opdrage
dem.Winth.VIII.128. Drachm.STL.5. Feilb.

II
m. obj. og adv. ell. adj. som obj.-præd.; i

50 udtr. som: (han) har besluttet, at givte ham
med Din Datter; han vil altsaa prædike
Din Mand Ørene fulde derom. Skuesp.VII.

295. *vi havde præket en to, tre stive
|

Timer iaftes paa Gaderne væk.Schand.
US.7. (jf. ai-, fore-, indprædike; nu næppe
i rigsspr.) i forb. som præ(di)ke en no-

get af, for ell. ind (Moth.P166. Feilb.).

Der er ingen Dievel der kand prædike
hende af hvad hun eengang harfaaetiHo-

60 vedet. Kom Grønneg. II. 143. Lodde.(Skuesp.

IV.300). 2.2) m. obj., der betegner talens

indhold ell. genstand (nu især i forb. som

præ(di)ke moral (se Moral 1^, præ(di)ke

(for en), at (osv.) olgn.). Baccalaureusen

prækede for ham: at han skulde muntre
sig op.Biehl.DQ.IV.357. prædike Dyd og
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gode Sæder. F/S'O. prædike Revolution.
Brandes.VII.5S6. 2.3) (jf. bet. l.s) i talem.

prædike (vel, godt) i en lygte, se I.

Lygte 1.8. (jf. u. blind 1.2:^ præke for den
blinde om FdirveiiQ.Holh.Er.IV.é.
Prædike-, i ssgr. (dagl. ogs. Præke-j.

af prædike (1) (jf. Prædiken-^; saaledes

ogs. fx. Prædike-foredrag, -gave(r), -kunst,
-maade, -sprog, -stil, -tekst ofl. -broder,
en. {ænyd. d. s.; efter mlat (frater) præ-
dieator; jf. -munk samt Prædikerorden;
kirk.) dominikaner, (især i flt.). Moth.P166.
HFEw.KT.1.8. KathOrdb.16. -dag, en.

(nu sj.) dag, paa hvilken der prædikes (i en
kirke; spec. tidligere om forhold, hvor en præst
havde flere kirker og ikke hver søndag præ-
dikede i dem alle). DL.2—19—15. jf. Feilb.

-embede, et. {ænyd. d. s.; nu næppe br.)

om (embede, hvortil er knyttet) det hverv at

prædike, være prædikant; spec:præsteembede.
det prædike-embede (1819: den Prædiken j,

som mig (o: Paulus) er betroet, efter Guds
vor Frelseres befalning. Tit.l.3(Chr.VI).
de som til Prædike Embede paa Færøe
blive beskikkede. Borrebye.TF.724. -ges,
en. (jf. Gudstj enesteflag. Scheller.MarO.;

^, foræld.) Prækegiøs . . Et lidet Flag,
som heises paa Admiralskibet i en Flaade
til Tegn paa, at der paa alle Skibe skal
holdes Prædiken. F/SO. -hest, en. (alm.
(skrevet) Præke-j. (jf. Hest 2.2; talespr.; nu
mindre br.) om person, der prædiker meget,
paa trættende, kedelig maade. Kristus er
(i mysterierne) en kedelig Prækehest. FFec?.
BB.427.

II
tidligere om den, der for betaling

prædikede snart for en præst, snart for en
anden, (jeg) tog tiltakke hos en gammel
Naboepræst, der behøvede, hvad man med
et ikke ganske urbant Navn kalder en
Prækehest. Rahb.Tilsk.1803. 690. sa.(Holb.
Udv.Skrifter.1.(1804).372). \\ nu næsten kun
(til prædike 2) om person, der (ved enhver
lejlighed) taler (vidtløftigt) docerende, belæ-
rende, udfolder boglig lærdom olgn. Oversk.
Com. II. 21. LivetsLygtemænd. ( 1902 ). 181.
-munk, en. (kirk.) d. s. s. -broder. Bor-
rebye.TF.597.
Prædiken, en ell. (nu næppe br.) et

(Cit.l770.(AarbHards.XX.130)). [ipræ()3i-

^(a)n, 'pre9i^(8)n; ogs. ^pr^dg{Q)n; nu især
dagl. (spec. i bet. 2) 'præ*^(8)n; jf.: Prædi-
ken . . Udtales stedse efter den alminde-
lige Brug: Præken. 750. MO.] (ogs. (nu
især i bet. 2) skretjet Præken, i bet. 1(2): Holb.
Jean.I.l. Heib.Poet.IX.83. Aarestr.SS.IlI.
45. Pont.LP.VII.138). i best. anv. -en ell.

(sjældnere) præknen (PFaber.VV.114) ell.

(l.br.) d.s. (Rode.(BerlTid.^hl926.Aft.7.sp.l));
flt. -er ell. (nu mindre br.) prækner (Holb.
Paars. 152. sa.Er.I.l. Bregend.MAG.21).
(ænyd. præ-, predicke(n) ell. precken (De
treældste da.Skuespil.(udg.l874).139), glda.
præ-, predi(c)ken (Hellkv.21. Su8o.85), sen.
oldn. predikan, mnt. predikie (pred(ek)inge),

jf. hty. predigt (mht. mnt. predicat(e) ; sml.
Prædikatj; vbs. til prædike)

1) svarende til prædike 1. l.i) (især bibl.,

relig.) den handling ell. virksomhed at præ-
dike (ved en bestemt lejlighed ell. regelmæs-
sigt, paa embeds vegne); forkyndelse (af
(kristelige) troslærdomme); ogs. (jf. bet. \.2)

om en saadan forkyndelses indhold, den,
som sig i Prædiken vil øve. DL.2—2—3.
(han forbød) Borgerskabet at søge (Hans
Tavsens) Præåikken. LTid.1737.820. efter

10 et helt Aars Prædiken. Grundtv.PS.V.157.
Tit.l.3(se Prædikeembede/ al Prædiken
(er) en Slags Forfatterskab. Blaum.Sk.l29.
t.2) (jf.Aåvents-, Afskeds-, Bjerg-, Dimis-,
Ligprædiken ofl.) om den enkelte (især som
del af gudstjenesten holdte) religiøst opbyg-
gelige tale (tekstudlægning), (især i forb. som
holde (jf. holde sp. 364'^''), høre, skrive,
udarbejde (en) prædiken olgn.). De skulle
ej giøre deris Prædikener alt for vitløf-

20 tige, og ej dem over een Time forlænge.
DL.2—4—11. en Prædikken over Marc.
8 cap. 36 V. LTid.1733.2. *man i Kirke gik
for Prækenen at høve. Bagges.ComF.105.
(du) skriver selv Prædikener, holder (o:

fremsiger) dem for Dig selv. Kierk.I1.150.
hver Søndag skulde (præsten) holde tysk
Prædiken paa Nykøbing Slot. Hjelholt.Fal-
stersHist.Ii.(1935).5Sl. ryste en prædiken
(ud) af ærmet, se Ærme. || om skreven ell.

30 trykt tale. et heelt Bind Prækener. Horreb.
11.168. Moder satte sig til at læse en Præ-
ken høit for mig. Gylb.Novel.II.133. Bang.
L.165.

Il
talem. gaa over ell. i stykker ell.

skilles ad paa midten ligesom deg-
nens præ(di)ken. Mau.7518. Krist.Ord-
spr.247. Feilb. jf. Hørup.I.100(se Midte sp.

29^). „item" hjælper og til prædi-
ken, se item. 1.3) (jf. Fredags-, Fro-,
Først-, Sidstprædiken ofl.; nu næppe br.

40 uden for ssgr.) om gudstjeneste (med
prædiken). DL.2—9—8. spec. i forb. ga.a.

iprædiken, gaa til gudstjeneste, i kirke.

VS0.n.318. Jeg pleier . . ikke at gaae i

dansk Præken, siden jeg er oplært og
confirmeret paa Tydsk. Gylb.II.21.

2) (jf. prædike 2 samt Gardin-, Kiste-,
Moralpræ(di)ken olgn. ; især dagl.) m. videre

anv. (nedsæt.): indtrængende (overta-
lende, moraliserende, dadlende) ell.

50 vidtløftig, trættende, kedsommelig ta-

le(n) („snak", „præk"). Holb.Vg8.II.3. den
megen Præken mod Oprør.Rahb.Tilsk.1793.
579. LeckFischer.KM.183.

3) (af bet. 1.2-3; jf. Messefald 1 slutn.;

sport.) betegnelse for de forsk, former for
(afdelinger i) legen „munk" (4.2). Hj
Legeb.43. DSt.1921.115. spec. (jf. Først-,

Sidstprædiken^ i wdfr. første, sidste præ-
dik en. smst.

60 Prædiken-, i ssgr. (dagl. ogs. Præken-;
dial. Præ(di)kens-, se u. -bog), især til Præ-
diken 1(2) (jf. prædike- j; saaledes ogs. fx.

præ(di)ken-agtig, -sprog, -stil, -tekst ofl.

-bog, en. ^Præ(di)kens-. Skattegraveren.

1888.II.210(jy.). Aakj.DK.27. OlesenLøkk.
(PoUliol934.C.7.sp.2)). {jf. glda. predicke-
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bogh og iy. predig-, predigtbuch ; nu især
dial.) bog med (skrevne ell.) trykte prædike-
ner; prædikensamling; postil. VSO. MO.
Præken-: Moth.P167. OrdbS.(Fyn). jf.

Feilb. -batte, en. (spøg., 1. br.) svarenke
til udtr. vende bøtten (se I. Bøtte l.i^; de
gamle Præster, der vender Prækenbøt-
ten l!iytsiSLrsaften.Schand.Fort.393. -sam-
ling, en. (jf. -bog;. Schand.FrProv.285.

VII.137. jf. VSO. MO. — nu ikke i rigsspr.

Frække-. Æreboe.43. jf. Feilb.). {glda. præ-
dik(e)stol (liimkr. Mariagerleg.47OJ) \) op-
højet stade (stol), hvorfra der 'prædikes (i en
kirke); især om ophøjet, ad en trappe til-

gængelig, karnaplignende (lukket) stol ved
den ene (østlige) kirkevæg, i alm. forsynet
med læsepult (jf. -pult; og ofte med balda-
kinformet lydhimmel, (ofte i udtr. som gaa,

PrædVke-pnit^eji. prædikestols (læsej- lo komme (op) paa, gaa (ned) fra, staa, væreEt:,^..,^,
. , ,. , . aa f«/. i. Z)rac/im.G G. i4; prædikestolen,

ekendtgøre, læse (op), lyse fra ell. paa
(tidligere ogs. af. DL.2— 3—1. Holb.Ep.I.
339. jf. Lysning 8 og 9) prædikestolen olgn.).
nu staar maa skee Hr. Jesper denne Stund
paa Prædike-Stolen og giørLiig-Prædiken
over mig.l/oi6.Je;?.7i.i. man skal holdeMun-
den, saa længe som Præsten er paa Præ-
dikestolen. P^Ærei6.<Syc.Jii.i50. den billed-

pult. Pont.K.17. sa.FL.168(orig.(o: Muld.)
294: Prækestolens Kant;.
Prædiker, en. /"(f) Prædikere. 2Pei.

2.5(Chr. VI). jf. E8p.465.— dagl., dial. Præ-
ker. Ing.LB.11.117. især i bet. 2: LTid.1738.
434. jf. Esp.465. Feilb.). flt. -e. {glda. pre-
diker(e) (Mand.66. Brandf.RD.i.63. Suso.

86), ty. prediger) 1) (jf. Hofprædiker; især
relig., kirk.; nu 1. br., jf.: „Oftere bruges
Prædicant." VSO. MO.; „foræld." Levin.) 20 skaarne Prækestols svævende Lydhimmel,
til prædike 1: person, der prædiker (for-

kynder religiøse lærdomme); prædikant.
hånd er rettelig kaldet, overhørt og til

Embedet ordineret, at være deris Prædi-
ker i Ordet.DL.2—3—3. Kierk.VIIl.354.
Alterbog.425. || (foræld.) spec. omprotestan-
ti8kpræst(jf.u.Frædi]!LSintl). (det)SipøTgs-
maal, om en papistisk Geistlig, eller en
luthersk Prædiker skulde vie (dem). HF

Pont.LP.I.20.
II
talem. falde ned frapræ-

(di)kestolen, (dial.) om tilkommende æg-
tepar: faa ell. have faaet lyst (til ægteskab)
3. gang. Gravl.S.44. CB,eimer.NB.303. Krist.
Ordspr.247. OrdbS.(Falster).

|| præsten
paa prædikestolen, se Præst 1.2. 2) m.
videre anv. 2.1) (nu sj.) i forsk. forb. anv.
som udtryk for prædikantvirksomhed (præ-
stegerning) ell. uddannelse hertil ((praktisk)

Ew.KT.I.143.
II
om lægprædikant. Ing. 30 teologi). DL.

2

— 2—5. Karle, der have
LB.II.117. en omrejsende Ordets Prædi-
ker. Bornh.Samlinger.I.(1906).194. Esp.46o.

II
{efter ty. prediger, Luthers gengivelse af

hebr. qohélet, gr. ekklésiastes, medlem af
en forsamling; bibl.) om (forfatteren af

)

et vist (Salomo tillagt) gammeltestament-
ligt skrift, i bibelovers. 1871 og 1931 kal-

det Prædikerens Bog ('C/jr.FI; Prædikers
Bog ell. Salomo Prædiker;. Præd.1.1. AAn-
dreasen.DN.89. 2) (talespr., 1. br. i rigsspr.) 40 (jf. Gardinprædiken
til prædike 2: nedsæt., om en meget ta-
lende, præ( di)kende person; ordgy-
der. E8p.465. spec. (nu dial.) i forsk, som
skældsord anv. (fingerede) personnavne, som
Mikkel, Palle præker ofl. LTid.1738.
434. Feilb. Præ(di)kera(d)8, et ell.

(^ældnere) en ( Gravl.l gl.EssingeBy.(1905).
112). alm.: [præga'ra-'s] {vbs. /tZpræ(di)ke,
dannet efter Slabberads olgn.; dagl, dial.;

mindre br.) nedsæt, om overdreven, trættende, 50 (times) tid, der ved en gudstjeneste er be-

studeret deres Præke- Stoel paa Klosteret,
og giordt Prækener. Bolb.Jean.I.l. sa.Er.
1.2. han (trak) sig tilbage fra Prædike-
stol og præstelig Virksomhed. HNClaus.

Eft.29. Prædikestolens Frihed, (bogtitel.

1932). 2.2) (jf. prædike 2; især © ell. spøg.)

om sted, hvor(fra) der tales forkyndende,
indtrængende, overtalende, dadlende olgn.; om
politisk talerstol: FDyrlund. Uds. 60. talem.

nu sj.): sengen er
kvindernes ell. kvindens prædikestol. Mau.
5173.7523. Moth.P167. VSO. \\ overf. Lit-

teraturen skal . . være Menneskehedens
Prædikestol. Ipsen.LP.35. 2.3) ophøjet

stade, hvorfra en særlig behandling (luft-

gennemblæsning) af flydende raajærn (besse-

merprocessen) ledes. Wagn.Tekn.377. -syge,
en. spec. (1. br.) om præstesyge (fonasteni).

SaUXIX.653. -time, en. (nu sj.) om den

V^

tom prædiken ell. (jf. prædike 2) indtræn-
gende (overtalende, dadlende), vidtløftig, tom
talen (præken); præ(di)keri. Brandes II.

58. det uendelige Prækerads i Kirker-
ne efter Reformationen. JakKnu.A.92. jf.

:

eg anser Sædelighedsprækeraset for
'røvl og i Reglen for Hykleri. Brandes.

(PoUlzl927.13.sp.5). Præ(di)keri, et.

alm.: [præ'ga'ri-'] (dagl.; nedsæt.) vbs. til

prædike : d. s. Brandes. V.369. (missionæren) 60

slaar hende ihjel med sitPrækeri.jBrZ/fm^.
S.105. Prædiker-orden, en. (jf. Præ-
dike-broder, -munk; kirk.) dominikaneror-
den. LTid.1741.688. Ing.KE.1.37.
Prædike-stol, en. (ogs. Præke-. Holb.

Jean.I.l. Orundtv.SS.IV.329. Pont.LP.

regnet til præstens prædiken. Præsterne paa
Landsbyerne skulle . . anvende den siste

Deel af Prædiketimen til Børnelærdom-
mens Forklaring. DL.2—4—14. -tone,
en. om (langsom, ensformig) tone, hvori en
prædiken ofte holdes; ogs.: langsom, monoton,

salvelsesfuld maade at tale paa. Prædike-
Tonen er bleven til Ovås^vog.MynstBlS.
1.120. Pont.LP.VII.138.
Præference, en. [præfa'r^nsa] (7iu

næppe br. Præferens. Moth.P144.jf. Meyer.^).

flt. -r. {fra fr. préférence, til préférer, lat.

præferre, se præferere; jf. Præ 1; nu sj.

udenfor ssgr.) forrang; fortrin; forret.

„I skal tractere i Fisker-Huuset i Morgen,
og Tychonius over Morgen." — „Skal jeg
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da først?" — „Ja vist, I haver præferen-
cen.*"Holb.Tyh.V.8. Skifterætten deciderer,

at Børne-Midlerne skulle have Præference
frem for Pante-Obligationen. Luxd.Dagh.
I.llO.

il ^ højeste farve; kulør (3.2); trumf.
JBaden.FrO. || hertil hl. a. Præference-aktie

fT d.s.s. Fortrins-, Prioritetsaktie. Larsen.
nage.*'732), -stilling (AnkerLars.Rus.(1931).

104). præferere, v. [præfa're'ra] -ede

ger, frembragte (i metal, karton olgn.)

med en sats, kliché olgn. jf. bet.2.2: (bam-
domsindtrykkene var) kun som Drømme
for hende . . og Præget af denne dunk-
le Skrivt udslettedes efterhaanden. ^/ic^.
(1920).XIX.121. spec. (hogtr.) om det (paa
papirets modsatte side fremtrædende) ind-
tryk, som skrifttyperne har frem-
bragt, og som søges fjernet ved pres-

(fra /r. préférer, lat. præferre, forebringe, lo ning af trykarkene. Under Trykningen
foretrække, jf. Præ og konferere; sml. Præ
lat; nu sj.) foretrække; give fortrinnet,
(alm. i forb. m.præp. for, sj.m. hensobj.: Ele-

venf.RJ.187). Adskillige præferere Frøers
Qvæken for Nachtergalens Ssmg.Holb.M
Tkr.174. „jeg (o: Holberg) (kan ikke) be-
gribe, hvorlunde I (o: Marie Grubbe) har
kunnet præferere en gemen Staldkarl . .

for . . hans Excellence Statholderen." JP
Jac.(1924).1.329.
Præfiks, et.fpræ'figs,-'fegs]('nwwæj9^e

br. m. lat. form Præfixum. Primon.Lexicon.
(1807). Meyer."-), flt. -er. {af nylat. præfi-
xum , egl. perf. part. n. til lat. præfigere,

foransætte; sprogv.) forstavelse. EJessen.

Gram.92. Brøndum-Nielsen.GG.I.SO. || her-

til bl. a. Præfiks-ord (Brøndum-Nielsen.GG.
1.80), -sprog.

Præg, et ell. (nu næppe br.) en (Holb.

(er der) fremkommet ikke saa lidt Præg,
hvad der . . skader Billederne paa den
modsatte Side a.tFaii)iTet.Aarbogf.Bogven-
ner.1924.165. 1.3) (jf. Bregne-, Dyrepræg;
naturv., nu næppe br.) paa naturlig maade
fremkommet aftryk i sten af dyr ell.

pi agiter; ogs. d. s.'s. Prægsten. vAph.Nath.
1.52. V11.584.

2) (jf. Afpræg 2, Aftryk 2.ij overf., om
20 særlig (ydre) beskaffenhed, karaktertræk, hvor-

med noget fremtræder. 2.1) (jf. II. præge
2.1; som billedl. anv. af bet. i.i) CO værdi,

beskaffenhed, som tillægges noget; stempel,
der (ligesom) sættes paa noget (som angivelse

af dets kvalitet, værdi). En Advocat (mener),
at Dyder og Lyder, Ret og U-ret (har deres

værdi) alleene af den Præg, som af (ham)
selv derpaa sættes. Holb.Ep.III.475. 2.2)

om (beskaffenhed, der er) resultat af en
Ep.IIl.475. Lodde.NT.48. Graah.PT.I. 30 vis paavirkning. il (jf. II. præge 3.3) om
321.322. LTid.1752.315. Schytte.IR.IL224).
[præ'q] (\ Præge, en. 8lange.ChrIV.120.269.
685). fit. (1. br.) d. s. {jf. ty. (ge)pråge; til

II. præge)
1) aftryk, mærke, frembragt (ved tryk)

med en genstand med særlig tegning; afpræg
(1). 1.1) (især mønt.) et i et metalstykke,
især en mønt, v. hi. af et stempel frem-
bragt (system af) mærke(r)(ophøjnin-

indtryk af sansepaavirkning. den tropi-

ske Naturs Planteverden (er det)^ der sæt-
ter stærkest Præg i Smdet.NaturensV.1916.
97.

II
især (jf. II. præge 2.2 og 3.2J om be-

skaffenhed, der er et tro billede af,
afspejler, er udtryk for, karakteri-
stisk for et ophav(s beskaffenhed),
en virkende aarsag (egenskab); ogs.

(jf. bet. 2.3J om ydre beskaffenhed, der
ger ell. fordybninger), der for en mønts vedk. 40 er ell. synes at være karakteristisk for,

vidnesbyrd om en vis (derigennemer udtryk for dens gyldighed og (nu) bestaar

af regentens navn ell. billede, statens vaa-
ben, angivelse af møntens værdi, aarstal olgn.

(jf. Avers, Revers^ Moth.P166. Servius
Tullius holdes . . for den første, som har
ladet sætte Præg paa Myadt. LTid. 1739.
218. (han) viste mig Pregen af en Louis
d. 14dis Medaille, som med flere blifver
forandrede og de forrige Preg casserede.

fremtrædende) egenskab, (i forb. m.
præp. af, poss. pron., gen., i udtr. som sætte
sit præg paa ell. (m. overgang til bet. 2.i)

bære, have præg af oprigtighed, tilfor-

ladelighed, O bære, have oprigtighed(en)s,
tilforladelighed(en)s præg olgn.). *vi, som
Præg af dig (o : gud) i Støvet bære. Salm
Hus.9.2. *Panden Trædskheds Præg

|
Bar

Klevenf.RJ.124. Skillingen .. var af godt 50 ide dybe Rynker.Oehl.HK.(1828).116. Yliid
Sølv, god Klang og med ægte Præg.ÆTC
And.(1919).IV.328. en Mand, som til dag-
lig studerede en Tiøres Præg paa begge
Sider, inden han skilte sig ved den. JV
Jen8.HF.69. (sj.) i videre anv.: *Du skal
faae

|
. . dit gode Raad betalt | Med ægte

Præg (o: mønt med ægte præg; Boye.PS.II.
175: Med præget Myntj. Boye.WS.42. \\ om
tilsvarende figur(er) paa andre genstande^

og Konst have sat deres Præg paa de
frugtbare 'bIi.2iTkeY.Mynst.ThM.4. Hvitfelds
Beretning . . har Troværdigheds Præg.
Sv Grundtv. (DgF. III. 554). Tandr. K.IIL
2.3) (jf. II. præge 2.3 samt Aands-, Kunst-,
Kunstner-, Særpræg ofl.) ved videreudvik-

ling af bet. 2.2, uden (tydelig) forestilling

om paavirkningsresultat : en (for en ting, et

individ, en art olgn.) særlig, ejendom-
paa et ordenskors: ExtrRel.^'^/il722.6. (jf. 60 melig, karakteristisk beskaffenhed;
bet.2.2:) *(guldhornets) gyldne Sider

|
Skal

Præget bære,
| Af de ældste Tider. Oehl.

Digte.(1803).76. \\ om det (omvendte) mønster
paa et stempel. Hannover. Tekn.167. 1.2) (^0,
især bogtr.) om tilsvarende (system af)
mærker, ophøjninger ell. fordybnin-

(særlig) karakter (3). (især m. nærmere
bestemmelse (ved adj., gen. olgn.) i udtr. som
have, give, paatrykke (noget) et vist ('ejen-

dommeligt, fornemt, fælles osv.) præg, CP

m. (arts)gen.: have et dramas præg (se

Karakter 3.ij olgn.). *Han var ret af det



1437 Præic- præi^e 1438

gamle, ærlige Præg.
|
Med egen Haand

han tog af sit Skieg. Oehl.DigttT(180S).243.

Det var en smuk Gaard med et ret ele-

gant Præg. Heib.PoetX.116. *Ei meer sit

flade Præg hans Ansigt hsir.PalM.AdamH.
.198. (hendes) Ansigt var gult og rynket,
men af ædelt Fræg.Buchh.FDK.7.3. jf.:
Nationens, Sprogets G ru n d p ræ g.i''Gw?rf6.

(MO.1.825). Kierk.XI11.23. Skjoldb.KH,
160.

II (jf. Anlægs-, Fremtonings-, Kød-,
Malke-, Racepræg ofl.; bioL, landbr.). en
særegen bestemt Brug vil . . meddele Dy-
ret et særegent Fræg.LandbO.III.842. den
ko har et godt præg. OrdbS.

\\ (jf. præg-
fuld, -løs samt Karakter 3.2; nu 1. br.) m.
prægnant bet.: (ydre) beskaffenhed, hvorved
noget afviger fra, indtager en særstilling

inden for arten (som helhed); særpræg,
(det) Pigeansigt (mangler) Caracteer — ja
Caracteerl Præg I Uden saadant Stempel
er levende Deilighed ikke andet end dødt
Marmor. £lich.(1920).XXVIII.56.

3) {efter ty. pråge; jf. Prægeanstalt) f
mønt hu s; mønt (3). Schytte.iR.II.224.
IPræg-^ i ssgr. ['præ-q-] åfFræg; til dels

vekslende m. Præge-" ('s. d.), jf. u. Præge-
hammer.

I. Præge, en. se Præg.
II. præ2j:e, v. ['præqa] -ede ell. (nu

næppe br.) -te (Moth.Fl 66. L Tid.l 720.Nr.32.
3). vbs. -ning (s. d.), jf. Præg. {fra ty. prå-
gen (jf. mht. bræchen, præchen, indriste,

udføre i ophøjet arbejde))

1) (jf. afpræge 1, indpræge 1^ svarende
til Præg 1: ved tryk (med et særligt red-

skab) frembringe aftryk (fordybninger, op-
højede figurer) i et stof. 1.1) (især mønt.)
frembringe præg (l.i) i et metalstykke,
især et møntstykke (og derved gøre dette
til gangbar mønt), (ofte i forb. præge
møntVSO. Aarb. 1894.371). Myntstemp-
ler, hvormed utallige Skuepenge kand
præges. LTid.1743.104. *seer jeg ret, er
Guldet præget; ganske I

Det ligner Rul-
ler af Ducater. Reib.Poet.11.163. Aarb.1931.
215. (jf. IV. om 14.2 og ompræge :^ præge
mønter om.VSO. 1.2) ^0, især bogtr.) frem-
bringe præg (I.2) med en sats, kliché olgn.

;

udføre trykning af ophøjet ell. for-
dybet skrift ell. mønster (relieftryk;

jf. Præge-pap, -pressej. i Pedalarmene
(paa en cykel er) præget (fdbrikationsmær-
ke). PolitiE.KosterbU^/i 1925.2.sp.2.

|| (jf.
Præge-maskine, -papirj ved stereotypering

:

trykke en sats, en ætsning olgn. ned i

en præpareret (papir)masse for at
danne en (papir)matrice (hvorover en

fast trykplade støbes). Sal.XYI.704. Papir
Haanabog.(1934).28. || i anden anv. Skind-
handske præget som Svineskind. Fare/iws.

1935.53.8P.1.
2) (jf. Præg 2) i videre anv., m. obj.,

der (mods. bet. S) betegner noget, hvori et

mærke osv. indtrykkes, et præg fremkommer.
2.1) (jf. Præg 2.1) CP behandle noget paa
lignende maade som et møntstykke, der præ-

ges (l.i); især (m. overgang til bet. 2.fj; give
ell. tillægge noget en vis værdi ell. be-
skaffenhed; bestemme (stemple) noget
som havende en vis værdi ell. beskaf-
fenhed; søge at faa noget til at frem-
træde, tage sig ud paa en vis maade (ogs.

m. bibet. af modntrid med virkeligheden).
den, der stræber at præge Dyd og Sæ-
der med Latterligheds Stempel. Rahb.Tilsk.
1798.770. •Hver,

|
Som Skjæbnen ikke

præget har
|
Med Stemplet af Genle og

Nsir.Heib.Poet.X.237.
|| (if. u. nypræget;

m. h. t. et (af visse sprogelementer Hammen-
stillet) ord: forme; danne; skabe, det er
(undertiden) nødvendigt at præge et nyt
Ord, for at udtrykke et nyt Begreb, eller
en ny Skattering af et Begreb. jfia/i6.67it/.

3. e. br. 2.2) (jf. bet. 3.8J (ved successiv om-
formning) give noget en (ydre) beskaffenhed,

20 der er resultat af, udtryk for en paavirk-
ning; sætte sit præg (2.2) paa. *Dit blege
Aasyn, som endnu er præget

|
Med Smer-

tens Træk. Pa/if.rrel>.48. Dyrene præges
af deres Brug og af deres Omgivelser.
Landbo. III. 842. hans mistænksomhed
præger hans hele optræden

j jf. bet. 2.3:

Realskolebestyreren var Klubbens præ-
gende Asinå. Pont.LP.VIII.117. 2.3) uden
(tydelig) forestilling om en omformning ved

30 paavirkning : (i væsentlig grad) bestemme
det præg (2.8), hvormed noget fremtræ-
der; være (i høj grad) karakteristisk
for. den formaalsløse Slentren, der havde
præget de sidste Aar af hans Liv. Mark-
man.PB.227. den tropiske Naturs Plante-
verden (er det), der præger Landet. Natu-
rensV.1916.97.

3) (jf. Præg 2) m. videre anv., m. obj.,

der (mods. bet. 2) betegner det indtrykte
40 mærke osv., det fremkaldte præg. 3.1) QP

lade fremtræde, faa udtryk som syn-
lige mærker, spec. som et billedligt
udtryk for, et billede, en gengivelse,
fremstilling af noget; gengive; af-
bilde. *(soldater, der løber spidsrod med en
blykugle mellem tænderne) præge deres bit-

tre Qval
I
I det uskyldige Metal. W^ess.^8.

*Jeg (o: Wiedewelt) i Stenen præged
;

Stærke Træk af Livets Harmonie. Oehl.

50 PSkr.I.197. *Han (o: Ove Malling) præged
Dydens lysende Bedrift

| I Nordens Bog
med Sanddruhedens Stempel. Oehl.XX.26.

jf. afpræge 2.i: *Alt hvad i Livet kraftig

sig bevæger,
|
Det præged (Thorvaldsen)

for Evigheden af. ÉaucTi.Lyr. 67. 3.2) (jf.

bet. 2.2 og Præg 2.2 samt afpræge 2.2, ind-
præge 1 slutnT) i pass. ell. refl., om livsvil-

kaar, oplevelser, følelser olgn., der kommer
til udtryk gennem, sætter sit præg paa en

60 ting(s (ydre) beskaffenhed), især en persons

væsen, adfærd, spec. ansigtsudtryk: af-
spejle sig (i ell. paa); staa (som) malet,
tegnet. Sorg og Lidelser ere prægede i

hans Ansigt. FSO. *Sorgen staaer jo præ-
get

I
Paa din hvide Kind. PalM.T.186.

Bønderne (i Fyn) vare ikke vornede.
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og den større Frihed prægede sig . . i

hele deres Færå. RichPet.Kingo.(1887).205.
Buchh.FDK.194. 3.3) (jf. Præg 2.2; m. h. t.

sanseindtryk, forestilling olgn.: optage,
lade fæste sig (dybt, varigt) i ens
sind; indpræge (2). *strengt har (digte-

ten) præget sig i Sinde,
|
At vælge kræ-

sent blandt sin Børneflok (o: sine digte).

Bødt.3. Troen og Fadervor (fremsagde man)
hver Søndag . . for at præge dem i Menig-
hedens Hukommelse. FrNiels.KH. II. 449.

II
især re/l. ell. pass., om genstand for sans-

ning, forestilling olgn.: fæste sig (dybt,
varigt) i ens sind. *Dybt staaer præ-
get i mit Hierte,

|
At jeg vil ligne dig

(o: faderen). [BCBunkeflod]. Verker.(1785).
109. Molb.DH.I.159. (jf. indpræge 2) m.
adv. ind: *Troer I (o: nordmænd og
sere) da, kun Klippen ene

|
Præger sig i

ffiertet ind? Oehl.XlX.262. Brandes.Berlin.

(1885).70.
Præge-, i ssgr. især (mønt.) af II. præge

l(i) (jf.riæg-). -aar, et. aai-, i hvilket

en mønt olgn. (spec: if. sit præg) er præget.

SophMull.VO.538. -anstalt, en. spec. [I.2]

om virksomhed, hvor relieftryk (i karton,

metal olgn.) udføres. Krak. 1925. 11.1019.
-hammer, en. (Præg, jf. VSO.), (foræld.)

hammerlignende redskab, hvormed man slog

mønt. VSO. MO. -jærn, et. (foræld.)præge-
stempel. VSO. MO. -maskine, en. ma-
skine til udførelse af prægning, spec. (til

præge I.2; ved stereotypering (PoU/iol934.
F.17.sp.2), til relieftryk, ogs. formning og
gennemslagning af naale, staalpenne olgn.

OpfB.UII.44. VII.224. -mærke, et.(hist.)

primitivt mærke, hvormed en møntherre præ-
gede sine mønter. SaVXVII.591. -pap, et.

[I.2] pap, der anvendes som underlag ved
prægning af karton (relieftryk) ell. presses

(foldes) til æsker olgn. FapirL.286.349. -pa-
pir, et. [I.2] papir, der anvendes til pa-
pirmatrice (ved stereotypering). PapirL.289.
349. -presse, en. presse (maskine) til præg-
ning af mønter, til relieftryk, presning (form-
ning) af metalplader, karton olgn. Hinnerup.
Juv.438. TeknO.
Præger, en. flt. -e. (fagl.) person,

hvis virksomhed det er at præge (1).

II
(til II. præge l.ij m. h. t. mønt. vAph.

(1759). Krak.1865.316. jf. Fenge-Fræ-
gere. LTid.1748.417 samt (om typestøbere

olgn.) : Bogstav-Prægere. LTid.l 744.34.

II
(til II. præge I.2) om den, der tidfører

prægning ved stereotypering. Pol.^/iol934.
F.17.sp.2.

Præge-ring, en. (glat ell. riflet)

ring, der omgiver et møntstykke under præg-
ningen. Hannover. Tekn. 164. -sted, et.

sted, hvor en mønt præges; møntsted. MO.
SaVXVII.591. -stempel, et. (jf. -jærn;
redskab (stempel) til (mønt)prægning. VSO.
SaUXXII.241. -stok, en.^ underlag (stok)

af særlig form, (tidligere) anv. ved prægning
af mønter, ved presning (formning) og gen-
nemslagning af staalpenne olgn. Hallager.

368. OpfB.""II.217.
II (uden for fagl. spr.)

om det (præge)stempel, der indtrykker præ-
get. Han følte sig tilmode, som om Møn-
tens store Prægestok bearbejdede hans
Hoved . . med stedse gentagne, dumpe
Slag. Brandes.VI. 173. overf.: den Slægt,
som Bismarck nu har præget med sin

Aands Frægestok.smst.V11.566. -tryk,
et. (især bogir.) om (fremstilling af) ophøjet

10 ell. fordybet tryk; relieftryk. PapirL.349.357.
præg-fald, adj. [2.8] (jf. -løs; hos

sprogrensere; sj.) karakterfuld; særpræget, et

prægfuldt danskt Ord. Telegraphen. 1824.
296. -kammer, en. se Prægehammer.
prægle, v. se prikle.

præg-las, adj. spec. [2.8] (jf. -fuld,

-slidt; CO ell. fagl.): som er uden særpræg;
karakterløs. S&B. Hvide Blodlegemer . .

ere vistnok identiske med Lymphelege-
20 mer (prægløse Celler). P«wm>w.67. Aakj.SV,

VIII.38.
Prægnans, en. [præq'nan's, ogs. præ-

ignan's] {fra ii/.prågnanz; til prægnant;" 03,

sprogv. ell. æstet.) det at være prægnant;præg-
nant udtryk, udtryksmaade. Meyer.^
CSPet.Litt.1.959. prægnant, adj. [præq-
'nan'd, ogs. præ'gnan'd] (ft-a lat. prægnans
(gen. 'Sintisj, ° svanger, drægtig, (helt) fuld
(fyldt); j/'.imprægnere; t[}, sprogv. ell. æstet.)

30 vægtig. Af alle . . Tilbøieligheder . . veed
jeg mig . . ikke at være i Besiddelse af

nogen saa prægnant som . . denne Lyst
til at drive. Chievitz.FG.2. || især om ord,

udtryk: indholdsrig; indholdsvægtig;
(kort og) rammende; fyndig; spec: med
en vis betydningsside særligt frem-
trædende. JBaden.FrO. vrage det vul-

gære for at finde det prægnante Udtryk
for sin T2in^e.VilhAnd.FM.234.

40 Prægning, en. (især fagl.) vbs. til II.

præge; ogs. m. overgang til konkr. bet. || (jf.
Møntprægningj til præge l.i. vAph.(1759).
Dronningernes Billeder findes Side om
Side med Kongernes i Rigernes officielle

FrægmngeT.FrPoulsen.(StSprO.Nr.98.4).jf.
Prægningsomkostniger.BTa^e.^^^i. ||

til præge 1.2. Hinnerup.Juv.446. Hannover.
Tekn.163.
præg-slidt, part. adj. (jf. -løs; 1. br.)

50 om mønt: hvis præg er (mere ell. mindre af)-
slidt. overf. (jf. Præg 2.2j; hendes Træk
forandres under Livets Gang . . fordi de
falmende forfines, prægslidt af Prøvelser.
KnudPouls. (Pol. ^Ixxl932.11.sp.2). -sten ,

en. (jf. Præg I.3; naturv., nu næppe br.)

sten med aftryk af dyr ell. planter (præg).

vAph.Nath.VI.381.
prægtig, adj. [^pnsgdi] adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (Holb.Sø}mt.91. Clitau.PT.22.
60 LTid.1752.46. Reiser.II.207). (ænyd. præg-

t(el)ig, pragtig; fra ty. prachtig; afl. af
Pragt

II
^ forhold til pragtfuld har prægtig

ofte en mere afdæmpet bet, m. mindre ty-

deligt følt tilknytning til Pragt)
1) som udtr. for udseende, ydre fremtræ-

delsesmaade. f.l) (jf.Fiagt 1, pragtfuld 1;
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nu ofte opfattet som hei. 2.2j som frem-
træder med, er udstyret med, præget
af, udtryk for pragt, (især om persons
udstyr (klæder, smykker), bygning, hoha olgn.,

i alm. m. særlig forestilling om kostbarhed,

luksus, flothed, farvepragt osv.). min præg-
tige Seng (er) forvandlet til en Møding.
Holb.Jep.lV.l. Plutus i en prægtig Kior-
tel.sa.Flut.IV.2. Verket bliver prægtigen

lærd Dr. phil. eller TrofeBsor. JacAnd.Er.
1.161. (iron.:) Hostr.DT.27. Jeg maa bede
Dem lade være at kaste Deres Cigarstum-
per ned paa min Terrasse.** — ^Hvor-
for?** — „HvorforI Ih, hvorfor . . Han er
prægtig — han er udmærket — han spør-
ger mig hvorfor 1" Bøgh. 1.56. | som adv.
Grundtv.FS.V.Sæ. Det gaaer prægtigt I

_ ^ MO. •Paa Forelæsninger . . mellem Ven-
trykt i 4. (o: kvartformat). LTid.1742.165. lo ner prægtigt jeg mig morer. Pa/3f.i4c?a»w^.

1.98. LuiHlhamHen.0.2.*en fordum prægtig,
| Stor og fyrstelig

Gaard. Heib.PoetdX.114. et prægtigt op-
tog, se Optog 6.1. jf.: *Velkomstens præg-
tigskjønne Scene (o: ved Thorvaldsens
hjemkomst), Aaresir.SS.IV.29.

||
(nu sj.) om

person: som optræder med pragt, ud-
folder pragt (m. h. t. udstyr, levevis osv.);

ogs.: pragtlysten; overdaadig; ødsel.
„Kand der giøres saadan AUarm, forme-
delst en lumpen Barselstue . . hos maade- 20 Uladislai Giftermåal med Princesse Ceci

Prsefi^tig-lied, en. {ænyd. prægtig-,
pragtighed ; nu sj.) især svarende til præg-
tig 1.1, om den egenskab ell. det forhold at
være prægtig; pr agt(fuldhed). Slange,
ChrIV.89. (bygningen) syntes i Prægtig-
hed uden lige, Ew.(1914).1.62. CBernh.NF.
XI11.120. T| om (persons) pragtudfol-
delse, ødselhed olgn. Prægtighederne ved

lig Stands Folk." . . „veedst du ikke at

gemeene Folk er allerprægtigst ?" Holb.
Bars. 1. 2. Hans prægtige Opførsel udi
Is^ahsm. sa.Eh.IL172. Folket . . blev vel-
lystigt, prægtigt og faldt til Ladhed og
hsLSter.Schytte.UR.L147. jf. Feilb. 1.2) (jf.
Pragt 2, pragtfuld 2) om (genstande i) na-
turen olgn.: af stor (storslaaet) skøn-
hed (farvepragt, vælde olgn.); (meget)

\\2i.LTid.l737.416. Hun (vilde) revse sin
Mand for hans Prægtighed og hans Sorg-
løshed i FengesageT.0lesenLøkk.NH.I.15.
\\konkr.: prægtig ting; kostbarhed. Por-
tugiserne (gjorde) Lissabon til et Oplags-
sted for Verdens FrægtlgheåeT. Schytte,

UR.I.107.
Præjudice, en. [præju'drsa, ogs. -'dis]

skøn. Kingo.182. *Deilig er Jorden 1 1 Præg- 30 ge.ChrIV.1171. JBaden.FrO. e.br
tig er Guds Himmel. Ing.BSE.VII.233. *I m. lat. form Præjudicium, et. Priftig

Løkken
| Et prægtigt Dyr (0: en hjort)

der stSLa.eT.Winth.HF.112. *Prægtig er vor
Hede, dyb og stWle.VEsm.FD. Pont.LP,
VII.170.

2) (jf. pragtfuld S) m. videre anv. 2.1)

(nu sj.) om ord ell. ytring: (m.h.t. form ell.

indhold) af usædvanlig art, af (tilstræbt)

stærk virkning; storslaaet; prangende;

(ogs. Præjudits. [-JdidsJ Hdb.Paars.3o. Slan
nu sj.

con.(1807). VTFrO. i bet.U: Holb.MTkr.48,

jf. (ved sammenblanding m. Præjudikat,
et, forud fældet dom. Baden.JurO. Fædrel.

1844.8P.13937. JurO.(1934).119; i bet. 2.%):

t Prddiuåicdiiz. Holb. LSk.V. 6). flt. (nu
ikke i alm. spr.) præjudicer (i bet, 1: LTid.
1737.221.604. Heitm.Physik.7) ell. -jndicier

(i bet. 1: Holb.Philos.V.2. LTid.1743.726j.
pompøs; udtrykt med store ord. Hånd 40 {ænyd. præjuditz, ty. pråjudiz; fra fr. pré
heder Hans Frantz von Menskenskræk .

.

Navnet er prægtigt, det er sandt nok.
Holb.Didr.7sc. Saasom Norcross har høie
Tanker om sig selv, taler han og altid

prægtigen om sine egne Fortienester. CP
Rothe.JN,16. || spec, om (overdrevent stærke)

forsikringer, (gyldne) løfter olgn. De aller-

prægtigste Kiærligheds Erklæringer ko-
ster ham intet; men jeg veed ikke, om

judice, lat. præjudicium; jf, præjudicere
og Judicium) 1) (nu næppe br.) om dorn,

vurdering, mening, 1.1) (jur.) forud fæl-
det dom, der anvendes som præcedens.
JBaden.FrO. (i sa. bet. (nu) Præjudikat,
se ovf.), 1.2) forudfattet mening; for-
dom, en sund Philosophie, rensed fra

gamle Præjudicier og Pedsintene. Holb.
Philos.V.2. Heitm.Physik.7. 2) om skade ell.

jeg kand fæste mindste Troe åeTtil.Holb. 50 tab. 2.l) (jur.) retstab, forvoldt for en per-

Vgs.(1731).I.l. Dette bevidnede han med
. . prægtige Eeåer, Prahl.AH.1.74, Heib,
Poet.VII.313. 2.2) (især talespr.; jf. „I dag-
lig Tale.^MO.j m. mere alm., stærkere ell.

svagere rosende, anerkendende bet.: som væk-
ker (stærk) lystfølelse, behag, tilfredshed; i

høj grad tiltalende; udmærket; ypper-
lig; brillant; herlig; storartet, (nu især

i udtr. som (han er) en prægtig fyr, et

son selv ell. andre ved handlen ell. forsøm-
melse; afbræk i ens retsstilling. JurO.(1934j.
119. 2.2) (nu sj.) i al alm.: skade ell. af-
bræk, der m. h. t. en persons forhold, (især:)

anseelse, ære osv. forvoldes ham ved en vis

adfærd ell. ytring, (især styret af præp. til

og i forb. m. gen. (poss. pron.) ell. præp. for/
*(de dømtes)

\
At være Tremarks-Mænd,

dog skulde Dommen være | Dem ey til

prægtigt menneske olgn.). Trine har gjort 60 Præjuditz paa gode Navn og Ære. Holb.

prægtige Fremskridt i Syning. Heib.Poet.

VI.47. *Kongen lo. „Du er en brav,
|
En

prægtig Diengl"" Holst.IV.133. *Prægtigt
det er dog at bo i St2iåen\Kaalund.83. i

disse prægtige Underofficerer har (jeg)

fundet bedre Pædagoger . . end mangen

Paars.35. uden Præjudice for.Ludv. præ-
judicere, V. [præjudi'se'ro] -ede. vbs. -ing

(Lassen.S0.318), °jf. Præjudice, {ænyd. d. s.;

fra lat. præ-judicare, dømme forud om noget

(jf. Præ og jndicerej) 1) (jf. Præjudice
1.1; jur.) afgøre en sag paa forhaand
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(før hele sagen kan overskues); ofte (især

i forb. m. nægtelse) om handling, hvori der

kan (resp. ikke maa) ses (indlægges) en for-

haandsafgøreise, noget foregribende. Meyer}
HandelsTekn.519. JurO.(1934). 119. 2) (jf.

Præjudice 2.2; nu sj.) volde skade ell. af-
bræk. Holb.DB.IV.7. Fabriqueurer oc
Skræddere præjudicere Kræmmerne.LMxd.
Dagb.1.82. Grundtv.B.II.99. Præjndi-
kat, et, Præjndikats, Præjndits,
en. se u. Præjudice.
Præk, et ell. (nu især dial.) en (FA

Eeib.Sk.II.237. Grundtv.PS.V.418. jf. Zak
Niels.Fort.96. Gravl.T.123). [pjæ'-g] {vbs. til

præke (se prædike (2)); jf. Prædiken 2;

dagl., nu kun nedsæt, foragt.) (fremførelse

af) overflødige ytringer, især: uden (fornuf-
tigt, nyttigt) indhold, af vidtløftig, kedsom-
melig, docerende art; (langtrukken) snak;
sludder; vrøvl (jf. Daarekiste-, Kiste-,

Kællingepræk ofl.). „Nu, naar saa er, og
naar Ferdinand virkelig fortjener hende,
og naar (osv.).'* — „Naar, og naar, og naar.

Det er den gamle Prækl men en Mand
skulde være en Mand, og et Ord et Ord
. . og saa skulde den hele Præk være
ude." Pram.II.455. *„Kjedsom« tjente . .

for Skriver og Hof-Kapellan,
|
Læste i

Bibel og Alkoran . .
|
„Kjedsom" med alt

sit Vrævl og Fræk. Grundtv.PS.YII.64.
(bogen var) noget gyseligt Fræk. KLars.
GV.141. (hun) ønskede sig bestemt fri-

tagen for alt det „Præk og Vaas^.Zeo^.
PC.342. Gravl.Vejrgabet.(1917).135. jf.: Alt
Andet er Seminarist-Præk. Æierfc. 711.
108. hvordan kan De . . komme med den
Ladegaardspræk?PNJørg.BH.40.

\\ (jf.
prædike 1, Prædiken i) om religiøs tale.

Bagges.IL212. *Spar . . Munk, kun al dit

ekl

I

Prækl
I
Han (o: en dømt slave) er saa

haard som Fjeldets Væg. PalM.Poes.II.243.
anv. obs., som afvisende svar. „slemme
anker (har) i dig . . faaet Raaderum." —

„Præk . . jeg kan endnu jo altid gjøre
hvad jeg yHI'' Ing.EF.XIII.107. Erz.II.
110(se Kisteprækj. ABaadsgaard.PoulBag-
gers Ungdom.(1911).8.
Prækantion, en. [præk(Du'Jo-*n, -kau-]

flt. -er. (fra lat. præ-cautio (gen. -onis^, for-
.sigtighed; jf. prækavere samt Kaution; nu
næppe br.) forsigtighed; forsigtigheds-
regel; forholdsregel, (især i forb. som
anvende, bruge, tage prækaution(er) mod
olgn.). Holb.Pants.II.8. Udi Algier giør
mand sig en Religion af ey at bruge
nogen Præcaution mod Festen. LTid.1726.
677. BMiinter.E.II.150.

\\
(sj.) forbehold

(2); reservation, „har jeg da ikke Lov
at sige frit min Mening?** . . „Det skal
ikke nægtes eder, dog med den Præcau-
tion, at det skeer privatim." S^rø.Lyr.ZZ.
212. prækaTere, v. [præka've-'ra] -ede.

{fra laf. præ-cavere (se Præ og kaverej;
jf. Prækaution; nu næppe br., jf. dog dial.

prikkeYert(Gravl.AB.1.33),prikkelve-
r(e)t (MHans.(SvendbAmt.l922.67). Skatte-

graveren.1886.1.21 7(Falster). OrdbS.(sjæll.j)

ofl., bestemt, ordentlig, pertentlig) i tide sikre
sig (mod); tage sine forsigtighedsreg-
ler (mod); (søge at) forebygge, afværge.
præcavere det Onåe.Hørn.Moral.1.52. Holb.
Ep.III.112.

I) refl. (m. præp. mod ell. ior).

Eolb.Skiemt.Clv. Klevenf.BJ.91(se u. Gøg 1

slutn.). MB.1810.484.
præke. Præken, Prækera(d)8,

lp Prækeri ofl., se prædike osv.

Prælat, en, [præ 'la- d] flt. -er. {glda.

prelat(e), mnt. prelate, ty. pralat; fra mlat.

prælatus, egl. part. til lat. præferre, fore-
trække (se præfererej) 1) (især katolsk-kirk.)

fornem, højtstaaende gejstlig (med
højere jurisdiktion ell. særlige æresrettigheder

;

jf. Kirke-fyrste, -høvding; spec. om et dom-
kapitels øverste medlemmer); om ikke-katolske

forhold m. mere ubestemt bet. (især QJ^,
20 navnlig om (højtstaaende) gejstlig per-
son med myndig ell. værdig optræden.
Bisper og Prælater. Eolb.Paars.260. JP
Jac.I.138. KathOrdb.34. jf.: St. Ansgars
(katolske) Kirke . . Kl. 9 Prælatmesse .

.

med Prædiken af Biskoppen. BerlTid.*/s

1919.M.7.sp.4. Præsten (talte) med præ-
latmæssig Myndighed. Schand.FrProv.
236. 2) /j/. Biskop 5, Kardinal 3, Præst
2.3J en i tidligere tid anvendt blandings-

30 drik (af bourgognevin). JFBergs.EK.453.
3) \ fasanfuglen Euplocamus- Diardi-
gallus-prælatus. Brehm.FL.446.
præliminar, adj. se H. præliminær.

Præliminarist , en. [prælimina'risd]

flt. -er. (til n. præliminær; skol.) person,
der har bestaaet ell. læser til præli-
minæreksamen. Meyer.^ Af uddannelse
var han præliminsirist. Ejortø.TS. 86. I.

Præliminær, en. [prælimi'næ'r] (for-

40 kortelse a/" Præliminæreksamen; skol, 1. br.)

d. s. 8. Præliminæreksamen. Fyren skulde
have smFrælimmær.Rørd.LB.159. II.præ-
liminær, adj. [prælimi'næ-V] (tidligere

ogs. præliminar. MotK.P147. LTid.1743.95).
(ty. pråliminar; fra fr. préliminaire, nylat.

præliminarius, til lat. præ, for(an) (se Præj,

og limen, dørtærskel; (uden for ssg. Præ-
liminæreksamenj C3, nu 1. br.) forbere-
dende; foreløbig; forudgaaende. LTid.

50 1757.388. han (havde) ikke forud noksom
. . forsynet sig med præliminaire Kund-
skaber om de Lande, han vilde reise i.

FrSneed.1.248. ECLund. Samler.I.(1803).l.

II
hertil ssgr. som Præliminær-artikel (artikel

i en foreløbig overenskomst, forud for en

endelig traktat; overf.: Tode.S.33), -eksamen
(eksamen, der danner afslutning paa den i

Danmark 1855 organiserede real(skole)under-
visning (se (almindelig) Forberedelseseksa-

60 men^, og som opr. afholdtes ved universite-

tet, fra 1881 ogs. ved realskolerne (og nu if.

Anordn.Nr.l34^V8l881 officielt har betegnel-

sen „alm. forberedelseseksamen"^. BeK^^li-i

1833. Eostr.MM.368), -forhør (Blich.(1920).

XV.196), -fred (foreløbig fredstilstand under
forhandlinger. Sal.VII.96), -kursus (kursus,
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der forbereder til præliminæreksamen. TelefB.
1935.ffp.5026), -skole (nu næppe hr.; elemen-
tær-, forberedelnesskole. Nystrøm.LyngbySogn.
(1934).ll), -traktat (Slange.ChrlV.llOO) oli.

præludere, v. [prælu'de'ro] -ede ell.

(nu 1. br.) -te (Bagges. ComF. 80). vbs. jf.
Præludium, {fra lat. præ-ludere, til præ
(jf. Præ^ og ludere, lege, spille (jf. alludere,
Ludo^) 1) cT indlede musik ell. sang med
et forspil (præludium), der er bygget over
motiver fra (ofte er en fantasi over) det
egentlige musikstykke; spec. om organist i en
kirke, ogs. m. videre anv.: fantasere (8).

Beskr.^^/i2l739. *Paa Org'let præluderes
(o: ved en begravelse). PalM.AdamH.III.
108. sa.TreD.112. MusikL.I1.214. (sj.) m.
obj.: *med Harpeggier (han)

\ Prælude-
rede sin S3iDg.Winth.X.229. 2) (nul.br.)
overf.: foretage forberedende, indle-
dende skridt til en vis handling ell.

(især) samtale, drøftelse olgn. (ofte m.
bibet. af vidtløftighed, omsvøb olgn.). stat

op, vi har ikke lang Tid til at præludere.
Holb.Jul.3sc. Bagges.ComF.30. Præln-
dinm, et. [præ'lu-diom] (f Præludi. Pré-
ludi. Moth.Plé'e). best. f. -iet; fit. -ier ell. (nu
næppe br.) m. lat. form -ia (Beskr}^l\2l739).
{nylat. dannelse (vbs.) til præludere) 1) J"
svarende <ti præludere 1: forspil til (fan-
tasi over) et efterfølgende musikstykke; ogs.

om selvstændigt klaver- ell. orgelstykke (af lig-

nende art). Agathe siunger et lidet Prælu-
dium. KomGrønneg.111.166. MusikL.(1801).
198. Fra Kirken kom sagte Præludier
af Orglet. OBung.P.254.

|| (jf. bet. 2; nu
l.br.) om forspil, prolog til et skuespil
olgn. Eolb.UHH.BroUsc. Præludium (s:

indledningsdigt til „Trækfuglene" 1838).
Blich.(1920).XXL98. 2) ^j/. Forspil 3; nu
mindre br.) svarende til præludere 2: ind-
ledende handling, skridt, ord (tale);
indledning; spec. om vidtløftige, om-
svøbsfulde indledningsord. (Maren Gif-
tekniv) kunde giøre . . mange Præludier,
naar hun giorde Partier mellem Folk.
Holb.Vgs.V.5. Wess.31. Neergaard.J.II.307.
Præmie, en. ['præ'mia, 'præ'mja, ogs.

'præ'-] (tidligere ogs.( skrevet) Preniie.Z)i.4

—

6-8. Moth.F146. jf VSO. MO. sml. Feilb.

UnivBl.1.362. Brenderup.§15. f Præmium,
Premium, et. LTid.1749.273. Adr.^''U1762.sp.

4). flt. -r, {ligesom ty. pråmie (f premie), holl.

premie fra lat. præmium ell. (flt.) præmia,
af præ, for(ud) (se Præ^, og emere, tage,

købe) 1) (især y) afgift, betaling, be-
regnet efter en vis takst; se Diskonto-,
Forpræmie ofl.; især i flg. anv.: H agio; op-
gæld. Hage.*623. || om bodmeripræmie.
Scheller.MarO. || navnlig (jf. Assurance-,
Forsikrings-, Krigs-, Livsforsikrings-, Net-
topræmie ofl.; forsikr.) om den ydelse, som
den forsikrede betaler til forsikr eren
(forsikringsselskabet) ved forsikringens

ikrafttræden (og derefter til bestemte termi-

ner; jf. Indskud 2.i slutn.). Premie, eller

Forsikkrings-Penge, skulle alle strax ved

Policens Underskrivelse erleggis. /)L.4

—

6—8. Hage.*333.jf.JVJens.Di.70. naturlige
præmier, se naturlig 5.i. 2) (jf. Eksport-,
Flids-, Opmuntringspræmie ofl.) beløn-
ning (i form af penge, værdigenstand, til

dels ogs. diplom olgn., se Diplom 1 slutn.)

,

der ydes som anerkendelse for dygtig-
hed, flid, fortjenstfuld handling, til

opmuntring (tilskyndelse til fortsættelsej

10 olgn. (alm. i udtr.som faa, tage, vinde f før-
ste osv.) præmie, give, tildele, uddele præ-
mier olgn.). vAph.(1759). PEMiilU375. I

enkelte Tilfælde har Lovgivningen sat en
(særlig) Præmie for at være virksom i An-
dres Anliggender, saaledes ved at udlove
Findeløn . . og Bjergeløn. LasHtn.SO.866.
Han har hele sin Spisestue dekoreret med
Præmier, og han sidder altid selv ved
Roret, naar der er Kapsejlads. PZertn.

20 SG.9. Koen staar her paa Dyrskuet og .

.

er tilkendt 1. Præmie og Ærespræmie I

Fleuron.KO.232. uegl: En Præmie til den,
der kan udfinde det kunstneriske Princip,
efter hvilket det kongelige Teaters Be-
styrelse genoptager ældre Stykker. 5ran-
des.XIII.332.\\om hvad der ydes en kø-
ber ud over det som normalt fastsatte
(gratisbilag til abonnenter olgn.; se Præmie-
bladj ell. om gevinst ved (visse former for)

30 lotterispil olgn. (se Præmie-laan, -lotteri,

-obligation^; spec. (tidligere) om tillægs-
gevinst, der tilfaldt numrene lige før og
efter det udtrukne nummer. JBaden. Fru.
II
(nu mindre br.) belønning i form af penge-

beløb, medaille (jf. Præmiemedaille. PE
Mull.^375) olgn., der (af en institution) til-

deles en for tilfredsstillende udførelse ell.

skriftlig besvarelse (jf.Fiæmie Skrift. LTid,
1757.18) af en stillet (kunstnerisk, skønlitte-

40 rær, videnskabelig) (konkurrence)opgave (jf.
Præmie Spørgsmaiil. smst.) ; pris. alle Poe-
ter (blev inviterede) for at certere (o: kap-
pes) med hinanden om Præmien, som var
en gylden Viole. LTid.1749.273. To Præ-
mier paa ca. 1100 Kr. for det bedste Ar-
bejde over et frit valgt Emne fra den
klassiske Oldtid . . Saavel Billedhuggere
som Malere kan konkurrere om Præmien.
BerlTid.Vnl923.M.10.sp.4. Præmie-, i

50 ssgr. 1) ("Y 0^ navnlig forsikr.) til Præmie 1

(hvor intet andet anføres ndf., foreligger

denne bet.); saaledes ogs. bl. a.: Præmie-
beløb, -beregning, -betaling, -forhøjelse,

-indtægt, -konto, -kvittering, -nedsættelse,

-rabat, -rate, -restance, -sats, -skala, -sum,
-tabel, -tarif, -tilbagebetaling, se især For-
sikrL. ForsikrO. 2) til Præmie 2; fæ. (for-

uden de ovf. (u. Præmie 2) og ndf. an-

førte): præmie-belønnet, -belønning, -for-

60 deling, -liste, -uddeling; navnlig i udtryk

for, hvad der anvendes (tildeles en) som præ-

mie (fx. Præmie-bæger, -pokal; j/. -billede,

-blad, -bog ndf.), for opgave, hvis løsning

(eventuelt efter lodtrækning) præmieres (fx.

Præmie-gaade, -logogrif, -opgave, -rebus^,

for virksomhed (konkurrence), der i tilfælde af

9V



1447 Præmieas^nrance præniinierere 1448

tilfredsstillende, heldigt resultat belønnes med
præmie (fx. Præmie-konkurrence, -malk-
ning, -pløjning, -skydning olgn.), ell. for

ting (dyr), der præmieres (ved udstilling,

dyrskue), som Præmie-dyr(' Wied.S.199),

-hingst (Rørd.GD.203), -kvæg (Hørup.
1.17), -so (Bergs.FM.22), -stud (Schand.

Fort.302), -tyr (Pont.LP.VII.56); uegl.

(ofte spøg. ell. iron.) i personhetegnelser, fx.
Præmie-barn (Larsen.), -åsitter (Tilsk.

1935.11.52), -dreng, -menneske (Gym-
nastiken (i Grækenland) udviklede Præmie-
mennesker. JLaw^e. -Sif.JJ^Pj. ogs. (dagl.)

om noget (i sin art) udmærket, enestaaende
olgn., som Præmie-cigar, -produkt (Gjel.M.

404), -toååy (CMøll.PF.61). -assurance,
en. (jf. -forsikring^. Lassen.S0.481. -bil-
lede, et. [2] (nu 1. br.) d. s. s. -blad. D&H.
-blad, et. [2] (jf. I. Blad 3.5; nu 1. br.) om
(farve)trykt billede som gratisbilag fx. til

et ugeblads abonnenter. S&B. Pont.SM.63.
-bog, en. [2] præmieret bog ell. (især skol.)

bog, der gives som belønning (for flid). Winth.
IX.37. CReimer.NB.802. -fla^, et. [2] ^
flag, der angiver, at en præmie er vunden
(af en deltager i kapsejlads). Scheller.MarO.
-fod, en. (jf. Fod 5^ gældende sats for be-

regning af (jforsikrings)præmie. Sal.VL905.
-forretning: 9 en. spec. (jf. Diskonto-,
Forpræmiej om forretning (paa tid), ved
hvilken den ene part har ret til mod en godt-
gørelse (præmie) at træde tilbage fra kon-
trakten. Lassen.S0.109. -forsikring;, en.

(jf. -assurance^ form for forsikring, ved
hvilken præmie ydes (mods. visse former for
gensidig forsikring). Lassen.S0.481. -fri,
adj. fri(tagen) for at yde (forsikrings)præ-
mie. LovNr.l25^V3l920.§10. j/. Præmie-
fritagelse. ForsikrO. -laan, et. [2] (jf.

-lotteri, -obligation^ d. s. s. Lotterilaan. S&B.
Hage.^720. -lotteri, et. [2] lotteri med
uddeling af præmier efter lodtrækning; spec.

om (lotteri, indrettet for at tilvejebringe)

et præmielaan. PLevin. ( Tilsk. 1923.L400).

betales et tillæg for særlig stor ell. omhyggelig
arbejdsydelse. Sal.XIV.711. -tagger, en.

[2] (jf. -vinder^ person, som erhverver en
udsat præmie; prislager. S&B. JVJens.BF.
58. om skib, der deltager i kapsejlads: Pol.

^^hl935.2.sp.l. -tid, en. [2] (sport.) ved
kapsejlads betegnelse for den faktiske sejltid,

spec. for de mindre fartøjers vedkommende med
tillæg af den ekstratid („respit"), som de

10 større fartøjer skal yde disse. Scheller.MarO.
-vinder, en, [2] d. s. s. -tager. Bl&T.
-værdig, adj. [2] (1. br.) som fortjener at

præmieres. Larsen. Ph.RDam.FI.106. -æsk-
ning, en. [2] (1. br.) d. s. s. Prisæskning.
Bogan.n.88. Fedders.S.n.151.
Præmis (Leth.(1800). SaUXIX.657.

XXL779) ell. Præmisse (Heib.Pros.I.
359.x. 206. jf. Meyer.), en. [præ'mis(8)]
(tidligere ogs. (m. lat. form) Præmissa, fit.

20 Præ mi s s æ. Luxd.Dagb. 1.434). flt. -(se)r.

{sv. premiss, ty. pråmisse (f.); fra mlat.

premissa (flt. -æj, af lat. (propositio, con-
ditio) præmissa, egl. perf. part. (f.) af præ-
mittere, sende forud, forudskikke (som ytring);

især log., jur.) næsten kun i flt, om grund-

AHenriques.TG.127. -medalje, en. [2]

(jf. Prismedaljej. se ovf. sp. 1446^^. -ob-
ligation, en. [2] lod i et præmielotteri

(præmielaan). LovVzl869.§4. Hage.^730.
præmiere, v. [præmi'e-'ra, præm'je'ra]

-ede. vbs. -ing. (jf. låt. præmiare"; til Præ-
mie (2)) give, tildele præmie (2). (især
m. obj., der betegner virksomhed ell. ting
(dyr)). Meyer.^ Landhusholdningsselska-
bet præmierede Anlæg af Smaaplantnin-
ger.Frem.DN.303. Præmiering af Mark-
brug. Land60.IjrJ.845. en præmieret ko

j

Præmie-reserve, en. den del af de
i aarets løb (i et forsikringsselskab) indgaaede
præmier, der hører til (overføres til) næste
aar. ECRiis. Statuslære. [1923].115. Hage.'^
799. -skrift, et. [2] (jf. Prisskriftj. se

ovf. sp. 1446^^). -sporgsmaal, et. [2] se

ovf. sp. 1446^\ -system, et. 1) [1] fx. (jf.
-forretning^ m. h. t. terminsforretninger: Ha-
ge.*577. 2) [2] spec. om lønform, ved hvil-

ken der (foruden den alm. akkord- ell. timeløn)

lag for en slutning (konklusion, dom);
deis (log.) om dom, der benyttes som grund-
lag for en logisk konklusion; forudsætning
(2.1). Ruge. FT. 130. Høffd.Logik.29. deh

30 (jur.) om (forudgaaende) begrundelse for en

domstols afgørelser, spec. domme og kendel-

ser; grund (6.4); motiv (1). ASØrsted.
Haandb.1.522. Dommens Præmisser.JBraw-
des.XIII.529. JurO.(1934).119.
Præminm, et. se Præmie.
Prænnmerant, en. [prænuma'rBn'<i]

flt. -er. {dannet (som Musikant, Prædikant
osv.) til prænumerere; især bogh.) person

,

der prænumererer. H.andelsO.(1807).115.
40

II
især om forhaandskøber af en (til ud-

givelse forberedt) bog olgn.; subskribent.
en god ven udj Trundhiem der kunde
skafre mig nogle prænumeranter til de
5 tomer af Comoedier som allereede sterkt

avancere under trynen. Holb.Brv.82. Thu-
borg.Fi.l57. jf. Prænumerantliste (o:

trykt liste over bogens prænumeranter). Woel.
MitLivs Elvira. (1 930).2 76. Prænnme-
ration, en. [prænumQrB'Jo'w-] flt. -er. fY,

50 især bogh.) vbs. lil prænumerere, spec. om
forudbestilling af og -betaling for en ud-
kommende bog (subskriptionsværk). mine
comoedier . . trykkes i Stokholm ved præ-
numeration.ifo^&.jBrr.80. KiøbmSyst.Il.119.
EhrencrM.F.X.59. || hertil ssgr. som Præ-
numerations-køb (JurO.(1934).119), -plan

('Prænumerationsplan paa det fjerde Op-
lag af dette Skrift. PAHeib.US.55), -pris,

-seddel (tidligere om kvitteringsseddel for
60 prænumeration , spec. m. h. t. udkommende

bog. LTid.1737.306. Adr.Vil762.sp.l2) ofi.

prænumerere, v. [prænuma're-'ra] -ede

ell. (nu 8j.) -te (Holb.Abrac.1.4. Skuesp. VII.

162). vbs. Prænumeration (s. d.). {nylat. dan-

nelse af lat. præ, for(ud) (se Præj, og nu-
merare, tælle, betale fj/*. nummerere) ;T, især
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bogh.) forudbetale; spec: købe ved for-
udbetaling. Den 13. Ejusdem prænume-
reert til bemældte lillo Ellen for tilkom-
mende Aars smaa Villigheder, som hun
har forbundet sig til, 8 Specie Ducater.
Eolb.Abrac.IA. Handel80.(1807).115. Sal?
XIX. 657. jf.: De kan magelig leve af

Deres Gage; men naar der er prænume-
rert paa den for to Aar . . saa gaaer det
ikke SLU. Skue8p.VII.162. \\ især m. h. t. ud-
kommende bog ell. subskriptionsværk : forud-
bestille, -betale; subskribere (paa);
abonnere (paa). (især i forb. m. præp.
paa ell.-^ til (Holb.Ep.II.198. LTid.1747.
17) ell. t m. obj. (Holb.Brv.79)). LTid.
1724.599. SaVXIX.657.
Præparand, en. [præpa'rBn'd] flt. -er.

(nylaf. dannelse (som Konfirmand olgn.) til

præparere (2.s)) person, der (ved under-
visning olgn.) forberedes til noget, fx. til

den første altergang (Primon.Lexicon.(1807).
Meyer.); nu spec. (fagl.) om den, der for-
beredes til optagelse paa et seminari-
um. Fremmed-Ordbog.(1855).196. Sal.XIV.
712.\\hertil bl. a. Præparand-anstalt (Kaper.),
^klasse (spec. om en ved et seminarium oprettet

forberedelsesklasse. Saaby.''). Præparat,
et. [præpa'ra'fl] flt. -er. (sj. (skrevet) Præpe-
rat. FlysBiblXXlI.163). {(ny)lat. præpara-
tum, egl. part. (intk.) af Zal præparare (se

præparerej; til præparere 1(2-8); fagl.) no-
get (ved særlige midler, til særlig brug)
præpareret, fx. om (til studiebrug) præ-
parerede dele af det menneskelige legeme,

dyr (i spiritus olgn.) ell (jf. Jærn-, Knald-
præparat; nu især) om særligt fremstillet

stof, bestemt til medicinsk, kemisk anvendelse
olgn. Kinderne ere røde og glindsende,
ja de ligne et anatomisk Præparat. Tode.
V.235. Den engelske Blanksværte har i

mange Aar tilfredsstillet de Fordringer,
man kan have til et saadant Præparat.
Green.UR.313. Buchh.UH.30. Præpara-
torier, pi. [præp^r^'to-riar] (afmlat.(adj.)
præparatorius", forberedende; jf. præparere
2.1 ; nu sj.) (system af) forberedende for-
anstaltninger; forberedelser; anstal-
ter (l.i). (ofte m. bibet. af vidtløftighed, over-

flødighed), (de unge skal giftes) saa snart
som mueligt skee kand; thi hvortil tiener
disse mange Præparatorier. HoZ&.3fase. 2J.5.
JBaden.FrO. Meyer, konkr.: 3 Personer
skal du agere . . om en Time maae du
være her med dine Præparatorier (o: for-

klædningsgenstande olgn.). Holb.Stu.1.9.

præparere, v. [præpa're-'ra] -ede ell.

(nu sj.) -te (LTid.l73°0.589). vbs. -mg ell.

(isæ.r faql.) Præparation (LTid.1738.424.
Tode.ST.II.72. Meyer.), {ænyd. d.s.;fra lat.

præparare, af præ, for(ud) (se Fræ), og

parare, berede (se paratj; jf. Præparand,
Præparatorier; sml. forberede)

1) (jf. forberede 1) ved (mekanisk, fysisk,

kemisk) paavirkning bringe noget i en vis

tjenlig (færdig, brugelig) tilstand. 1.1) (nu
sj. i alm. spr.) i al alm.: gøre i stand (til

brug); tilberede, (han) indqvarterede
dem udi et Huus, som han til den Ende
havde præpareret. Holb.JH.1.628. hvor-
ledes . . allehaande gode Viine skulle
præpareris og tiWsives.LTid.l 726.514. Heib.
Foet.VII.261. EhrencrM.F.XI.43. 1.2) (jf.
Præparat; især fagl.) bringe noget i pas-
sende stand som objekt for videnska-
belig iagttagelse, demonstration olgn.,

10 ogs. (m. overgang til bet. l.s; m.h.t. muse-
umsgenstande olgn.) m. fore.Htillinq om kon-
servering. Chir.(1845).7.590. Vandkalve
og Oliebiller stod spiadet paa Naale, fint

præpareret . . med Følehorn og Ben xiå-

sp'i]et.Nathan8.MP.277. (jf. udpræparere) i

forb. m. adv. ud: Bløde Grjenstande . . præ-
parerer man bedst ud, naar man . . skæ-
rer tynde Skiver (af dem). 0pfB.mi.S12.
1.3) (jf. bet. 1.2 og Præparat; især fagl.) be-

20 handle no^et paa særlig maade med
visse kemiske midler, spec. som udir, for
behandling, der skal give modstandsevne over

for sygdomsangreb ell. (nu især) angreb af
fugtighed, forraadnelse olgn. (jf. impræg-
nere). (N. N.) kand saaledes præparere
sundt Qvæg, at det ei kand faae Sygdom
men. Luxd.Dagb.I.209.
Præparering

Imprægnering og
skulle modvirke Træets to

værste Fjender Forraadnelse og Orm. Opf
30 J5.1 VIII.495.

il
hertil Præparer-salt (fagl. be-

tegnelse for en ved tøjtrykning som bejdse an-
vendt tinforbindelse (natriumstannat). Christ.

Kemi.145. VareL.^699).

2) m. h. t. et levende væsens (især en per-
sons) forhold: tilvejebringe forudsætninger
for (mulighed for, skikkethed til) en vis virk-

somhed, adfærd olgn.; forberede, (især m.
person-obj. og præp. t\\). 2.1) (jf. Præpa-
ratorier; nu sj.) om forberedende foran-

40 staItninger : forberede (2)', refl. : man (har)
mange Exempler paa, at Folk med største

Andagt have præpareret sig til Dueller.
Holb.MTkr.71. HHans.PD.5. 2.2) (iscer CP

ell. spøg.) m. h. t. en persons sindsstemning,

tilbøjelighed, forventning: paavirke tilskyn-

dende (i en vis retning); forberede (3-4).

Gram.(KSelskSkr.III.ll). (præsterne havde)
præpareret Stemningen hos Bisp og Kan-
niker. Aakj.HS.303. Først kommer Mis-

so sionærerne, saa følger Købmanden. Naar
de Indfødte da er tilstrækkelig præpare-
rede, har den fremmede Magt erhvervet
en „Interessesfære" dér. Tilsk.l922.II.151.

2.3) (jf. Præparand; nu især CP ell. spøg.)

som udtr. for dygtiggørelse olgn. : forberede
(5). nogle unge Personer (blev i et kloster)

oplærdte og præparerede til det Hellige
Y^mheåQ. LTid.1741.115. Biskop Harboe
skal præparere Cron-Printzen til Confir-

60 mation. Luxd.Dagb.1.222.
|i

(sport.) m. h. t.

væddeløbshest. Træner (N. N.s) Force er .

.

at praeparere en Hest til et bestemt Løb.
Trav-TidendesJulenummer.l930.34.sp.l.
Præperat, et. se Præparat.
Præposition, en. [præposi'Jo'n] flt.

-er. {fra lat. præpositio (gen. -onisj, af præ-
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ponere, stille foran (jf.Vidd og Position^;

gram.) forholdsord. PSchuh.DS.85. de

fifve sig det Prædicatum af „Von", hvil-

en Præposition har meget at sige i Tyd sk-

iand. Klevenf.EJ.37. MikMs.SproglS.35.
Prærie, en. ['præ'rio, -rja; o^s. -ri] ww

1. Ir.: [præ'ri.'] (Sal.llV.602. Meyer. jf. Chr
Møll.RSlL92 samt Prairi(en) oo Sti(en). Gjel
Rø.27. KWiinstedt.Nælder.(1929).35). (ogs.

(især i ssgr.) skrevet Præri. Gjel.Eø.27). flt.

-r. (gennem eng. prairie fra fr. prairie, eng;
især geogr.) stor græsslette, græssteppe,
spec. i Nordamerika. Meyer.^ Prærien, titel

paa roman af Cooper, overs. 1880 (1830:
Steppen^. Hjemliv på prærien . . en
række breve fra Canada. Udg. af H. F.
Feilberg. (bogtitel. 1917). (prærieulven la-

der sin) Gøen klinge langt ud over Fræ-
Tierne. Brehm.DL.^ 1112.97. jf.: det væl-
dige fordums Jernbaneterræn, der laa øde
hen i mægtige Halvmoser og Prærier langs
Vandet og helt ud til Valby. ZXars. Gfi^.
1.142. Prærie-, i ssgr. (ogs. Præri-, se

Sal.XIV.714). saaledes ogs. (især geogr.) Præ-
rie-brand, -by, -græs oft. -antilope, en.

(zool.) d. s. s. Gaffelantilope. Sal. 1. 906.
-liare, en. (zool.) den nordamerikanske hare
Lepus campestris. BøvP.III.267. -linnd,
en. (zool) 1) d.s. s. -ulv. Brehm.DL.Ull2.
96. 2) murmeldyr af slægten Cynomus, der
lever paa Nordamerikas sletter, og hvis gøen
minder om hundes. Brehm.Patted.240. BøvP.
III.260. -hane, en. (zool.) om enkelt indi-

vid ell. art af slægten præriehøns. BøvP.III.
284. spec.om Cupidonia (Tympanuchus) ame-
ricana: Brehm.FL.421. -han S, ^2. (jf. -hø-
ne; zool.) nordamerikanske hønsefugle af
slægten Tympanuchus. Brehm.FL.421. sa.

DL.UI3.110. -rose, en. 2f den fra Nord-
amerika stammende rose Rosa seiigera Michx.
HavebrL.UI.308. -sl^ib, et. (DagNyh.^U
1935.7.sp.3). -skonnert, en. {efter eng.

(U.S.A.) prairie schooner) m. h. t. forhold
i Nordamerika før jærnhanerne: stor, over-

dækket udvandrervogn. -n|{:le, en. \ den
nordamerikanske huleugle Pholcoptynx hypo-
gea. Brehm.FL.79. -niv, en. (jf. -hund 1;
zool.) nordamerikansk ulvelignende rovdyr af
arten Canis latrans. BøvP.III.225.
PrærogatiT, et ell. f en (LTid.1732.

384.1738.411.425). [præroga'ti?v] flt. -er.

{fra lat. prærogativa, a'f prærogativus, som
spørges forud for andre (jf. Præ og ar-
rogerej; Cø ell. jur.) fortrin; forret-
(tighed); spec. (jf.Konge-, Overrettighed;
især foræld.) om (enevold8)konges særlige ret-

tigheder (regeringsbeføjeiser). Eolb.Ep.V*.
75. Kongen, der hadede de Svenske, var
meget opbragt (over OehVs) Digterkroning
i Lund, som tilmed berørte de kongelige
Prærogativer.Wors.O£J.7j[. Naiviteten er
Ungdommens Prærogativ. PLMøll. KS.II.
220. JurO.(1934).119.
Præsens, et ell. en. ['præ-'s(8)ns] {ænyd.

d. s. (DGrammat. III. 127f; fra lat. (tem-
pus) præsens, nærværende (tid), part. af

præ-esse, være til stede, nærværende; jf. H.
præsent; gram.) nutid (2); ogs. om ord-

(
form): nutidsform. PSchulz.DS.67. Madv.
LatSprogl.99. Mikkels. SproglS. 60. jf: Vi
brød os hverken om Præteritum eller Fu-
turum, men holdt os allene til det lyk-
kelige Præsens. Blich.(1920).XVIII.180.

\\

historisk præsens, se historisk 3. præ-
sens participium, se Participium. || her-

10 til Præsens-form, -stamme oft.

I. Præsent, en. se Present.
II. præsent, adj. [præ'sæn'd] {(gennem

fr. présentj fra lat. præsens (gen. -ntisj^

nærværende, se Præsens; jf. præsentere og
Present; især O) som (paa et vist tids-
punkt) er til stede, (fuldt ud) nær-
værende. Heib.Poet.X.219. kun yderst
sjeldent kom (Hauch) til at staae i et

virkelig præsent (Brandes.1.423: nærvæ-
20 rende^, personligt Forhold til sine Om-

givelser. Brandes.DD.98. || nu især om fore-

stilling: som er til stede, nærværende i be-

vidstheden; som (i øjeblikket) huskes (klart

og kan bringes til udtryk); nærværende
(6). (i forb. som (ikke) være en præ-
sent, have noget præsent^. Kofoed-
Hansen.KA.I.166. Baud.Sne.38. VVed.Ra-
cine.(1932).118.

præsentabel, adj. [præs(9)n'ta-'b(8)l]

30 {fra fr. présectable, til presenter, se præ-
sentere; jf. præsenterlig) som er i pas-
sende stand til at kunne bydes en (som
gave, til brug olgn.) ell. til at fremtræde,
fremvises (vise sig) til iagttagelse, kritisk

vurdering; ogs. m. videre anv.: (nogenlun-
de) passende, god; ikke daarlig; spec.

om person: som tilfredsstiller de alm. gæl-

dende krav m. h. t. god optræden (blandt dan-
nede mennesker), ydre form, paaklædning

«iolgn. Rahb.E.IV.207. man (har) ikke
kunnet opdrive en præsentabel Landauer.
Esm.1.83. Hendes Kimono var ikke ren,

hun var ikke præsentabel. JacPaludan.UR.
328.
Præsentation, en. [præs(8)nta'Jo'n]

(ogs. skrevet Presentation. Lelh.(1800). Hrz.
Lyr.II.207. EGad.TT.105). flt. -er. vbs.

til præsentere, t) til præsentere 1. || til

præsentere l.i, især T m. h. t. veksel olgn.:

50 HandelsO. (1807).116. Meyer.^ hertil bl. a.

Præsentations -adresse (Eage.'^676), -étkg

(Meyer.), -papir (skriftlig fordring, som er

betalbar straks ved forevisning. Sal.XIV.
714), -tid (Meyer.). || til præsentere 1.2.

Meyer.^ De nødvendige Præsentationer
fandt Sted. Kammerjunkeren var stolt

af sit Selskab. Tops.II.209. EGad.TT.105.
(foræld.) om kirkepatrons (ret til) udpeg-
ning af en præst: J. K. fik 1618 Præsen-

60 tation paa Herrested Kirke. SvendbAmt.
1925.7. jf: han (fik) kongeligt Præsen-
tationsbrev paa Vor Frue Kapel. sws<.8.

2) til præsentere 2. || til præsentere 2.i.

et nyt Instrument, som ved en Præsen-
tation af Coleurer skulle giøre samme
Virkning for Øynene, som et Musicalisk



1453 Præfsenter- prflesentere 1464

Instrument for Ørene. Overs, af Holb Lev-
ned. 159. om forevisning ved særlig prøve

olgn.: (rekruttiden) varede fire Maaneder
og endte med Præsentation, hvor jeg kom-
manderede en fire og firsindstyvepundig
K2Lnon. Svendb Amt. 1921.49. jf.: Statsba-

nerne foretager Prøve- og Præsenta-
tionskørsler med de nye M.P.-Vogne.
JernhaneT.^lxl935.2.8p.2. ||

(nu næppe hr.)

til præsentere 2.8, om (fremførelse af) sce-

nisk arrangement, (opførelse af) skuespil

olgn. Dette Stycke havde kund tynd Lycke
første Præsentation (o : ved første opførelse).

Holb.JJBet.a8*-. Jeg kommer meest (paa
komedie) for at fordrive Aftenen, at høre
paa Musiqven, og see Præsentationer, sa.

UHH.ProUsc. Brz.Lyr.II.207.
Præsenter-, i ssgr. [præs(8)nite-'r-]

<iZ præsentere l.i. -bakke, °en. (jf. -tal-

lerken^ bakke, hvorpaa spise- ell. drikkeva-

rer ombydes. JBaden.FrO. En Pige brin-

ger en Presenteerbakke med Drikkevarer
etc. Hrz. VII. 218. Aakj. VF.91. Il nu næsten
kun i sammenligninger ell. billeal. Der har
De jo Elementerne til en Roman, der
blive Dem overrakte ligesom paa en Præ-
senteerbakke. fl^aMc/i.SjK.1.85. især i udtr.

for, at noget befinder sig udsat for manges
blikke olgn.: naar man er forlovede, saa

er man jo engang paa Presenteerbakken.
HCAnd.NB.33. En lille By paa en Præ-
senterbakke ud imod Havet; Badehotel-
ler langs StranåksLiiten. Drachm.UB.136.
præsentere, v. [præs(8)n'te'r8; ogs.

(især som tilstræbt finere "udtale, spec. i bet.

1.2-3J præ-, presai\,'te'r9] (især tidligere ogs.

skrevet presentere. Holb.Intr.1.2 v. PhysBibl.
XXI1.163. HCAnd.ML.348). -ede ell. (nu
sj.) -te (LTid.1725.504). vbs. Præsentation
(s. d.) {ænyd. glda. præ-, presentere; fra

fr. presenter, lat. præsentare ; af lat. præ-
sens (gen. -ntis^, se II. præsent; J/". Present)

1) m. (mere ell. mindre tydelig) forestilling

om, at noget bringes hen til ell. frem mod
(fremføres for, forelægges) en, især med for-

ventning om en vis deraf bestemt optræden
(reaktion) fra dennes side. 1.1) give, over-
række en noget; navnlig i flg. anv.:\\ (især

X) m. h. t. skrivelse, regning, veksel olgn.:

forelægge, forevise til godkendelse, beta-

ling olgn. Paus.CTJ 11.142. en Vexel, som
af en Jøde .. var præsenteret en Mand
her i Byen i Bei2lnmg.Stampe.II.727. Ha-
ge.*666.

||
(j7- Præsenter-bakke, -tallerken;

nu foræld., arkais.) m. h. t. mad ell. drikke,

der serveres (for gæster): frembære; (om)-
byde. her vankede aliene Refraichisse-

ment, som præsenteridis paa Tallerkener.

Kvevenf.RJ.45. De gik op i Salen, og de
smaa Pager presenterede Syltetøi og Pe-
bernødder for dem. HCAnd.(1919).L94. i

forb. w. om(kring): Jeg skjænkede Thee,

(^ præsenterede den omkring. Gylb.V.30.

Kierk.I.304.
||

(nu vist kun arkais.) over-
levere, overrække en noget paa højtide-

lig, formel maade; ogs. (jf.Fresent): over-

række en noget til ejendom, som gave; skæn-
ke; forære. Jeg fordrister mig her udi dy-
beste Underdanighed at presentere Eders
Kongel. Høyhed dette mit første Verk.
Holb. Jntr. 1.2 V. under (salvnings-)Acten
skal (jeg) holde den Souveraine Konge-
Lov i den tunge Capsel, indtil den skal
præsenteres Hans Majestæt. Langebek.Bre-
ve.432. Kongen sendte (biblioteket) jævn-

10 ligen Bøger, som vare ham presenterede
efier so\gte.Werl.Bibl.l40. 1.2) m.h.t. per-
son: fremstille ell. (navnlig) introdu-
cere, forestille (l.t). Holb.Forv.8sc. Frø-
kenen (kommer ind med sin forlovede^ Maa
jeg saa præsentere ham. Her er ^\ddTe-
stenl HCAnd.NB.30. JaeAnd.Er.1.117. uegl.

(talespr., spøg.): en sjælden Gøgeurt elfer

en Ærenpris, man ikke før er præsen-
teret for (o: har mødt, set). HeeAnd. M8.

20 25. PoUU1934.9.8p.3. {j refl. Heib.Poet.
IX.235. tillader De, at jeg præsenterer
mig, mit Navn er Mason, Thomas A.Ma-
son, hondon. JVJens.MD.2.

|| (jf.bet.2 samt
forestille 4; foræld.) (over for en afgørende
instans) foreslaa, udpege (en person) til

en stilling, en virksomhed. JBaden.FrO. spec.

dels om jordejer(e), der har pligt til at stille

soldater: det vild.e have sin store Nytte,
om de . . befalede Recruter hellere fri-

30 villigen bleve hvervede, end, ofte mod
deres Villie, præsenterede. Æes/cr.'Val 767.

Stampe.11.128. dels om kirkepatron : et kon-
geligt Patronatskald, hvortil Kongen „præ-
senterede" den nye Præst til Biskoppens
Godkendelse. SvendbAmt.1927-28.18. Hist
MKbh.2B.II.45L 1.3) (jf. bet. 2) ;& gøre
honnør ved at føre (holde) sit haand-
vaaben (sabel ell. især gevær) frem for
sig i lodret stilling; i forb. præsente-

40 re sabel (KLars.LF.88) eW. gevær(et);
ogs. (nu sj.) præsentere med geværet (Cit.

1794.(SøkrigsA.^Hhhh3v)) ell. sablen (Et-
lar.QH.1.88), jf.: da præsenterede Ruder-
knægt med sin \j2i\Åse.HCAnd.(BerlTid.
^V121925.Sønd.l.sp.3); ofte m. præp. for, tid-

ligere ogs. m. hensobj. (JacBircherod.B.15);
ogs. abs.: præsentere, især som udtr. for
honnør med gevær. Skildvagter have at

præsentere for . . alle Officerer. Cit.1794.

50 (SøkrigsA\Iiii2 r). Aarestr.SS. V.12 7. Q som
kommando: præsenterer (SøkrigsA.(1752).
§801.stk.l9) ell. nu: præsenter gevær!
Drachm. 8H.57. Scheller.MarO. præsen-
ter sabell smst.

2) som udtr. for at gøre noget nærværende
for ens blik: forestille (2). 2.1) (jf.iore-

stille 2.1^ i al alm., m. h. t. (ting, der frem-
kalder) et synsbillede, nu især m. forestilling

om noget usædvanligt, seværdigt, noget, der

60 (ligesom) udstilles, fremvises som prøve olgn.

:

vise; lade se; stille tilskue; vise frem.
(uden for refl. anv. nu næsten kun om per-

son). Drømme, (i hvilke) der gierne præ-
senteres os noget . . af de Ting, som vi

nyelig har giort eller tænkt. Holb. Bars.

III.6. den hele Verden er et Speyl, der
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presenterer os Guds Viisdom, Magt og
Godhed. Ruge.FTAS. Hun var i sin Særk,
med Haaret ned ad Nakken . . præsente-
rede et Par stærke, skønne Smalben, rav-

gule i Huden.JFJen8.OM.50. maa jeg præ-
sentere dig min sidst erhvervede kunst-
genstand?

i II
refl.: vise sig, træde frem

for ens blik (mi spec: paa en hemærkelses-

værdig, overraskende maade, til (vurderende)
beskuelse olgn.). *Lad mine Synder kom-
me

|
Og præsentere sig. Cliiau.PT.202. Vi

drejede om Hjørnet . . og nu præsente-
rede Havnen sig for vort Blik. Drac^m.
YT.358. jf. bet. I.2: før løbet præsenterede
cykelrytterne, væddeløbshestene sig for

publikum ved en (præsentations)runde om
banen j

især m. nærmere bestemmelse ved
sammenlignings- ell. præp.-led, adv. ("godt,

storartet olgn.), tidligere ogs. adj. olgn.; ogs.

obs. præsentere sig, m. prægnant bet. : tage

sig (godt, storartet) ud. (bjerget)^ som sig

. . med mange høje Spitser præsenterer.
Pflug.DP.413. De kan staae . . deroppe
paa Altanen; der vil De præsentere Dem
endnu heåie. Eeib.Poet.V. 324. *Til Mu-
sers, Damers, Fyrsters Gunst man beiler,

|

Og præsenterer sig galant og øm.PalM.
D.31. (fosterets) Lunge præsenterer sig
som et . . leveragtigt Ovg2in. KPont.Bets-
med.I.l 75. vasen præsenterer sig slet ikke
paa den plads

j
m. bibet. af kun tilsynela-

dende beskaffenhed: Sager, der alle præsen-
tere sig for ham som Ting af højeste Vig-
tigheå.LFeilb.SS.56. DJacobson.KK.34. 2^)
t om afbildning olgn.: være et billede af

;

forestille (2.2). Pflug.DP.1123. 2de Sta-
tuer af træe, som præsenterede tvende
^KiiegsmBdnd..JacBircherod.R.48. 2.3) (jf.
forestille 2.8; nu næppe br.) m. h. t. scenisk

ell. mimisk fremstilling.
\\

(især i pass.) som
udtr. for scenisk arrangement olgn.: vise
(noget) paa scenen; opføre; spille. Col-
legium Politicum præsenteres i et Werts-
hvLUS. Holb.Kandst.iLl. Nach-Spillet pre-
senterede paa Comoedien en lettroende
Møller, hvis Kone giorde ham til Hanrey.
Klevenf.RJ.3. Derefter presenteres (en) li-

den lystig B&llet. Hrz.Lyr.IL203. || om
person (skuespiller): fremstille (2.5); spil-
le, i dend Tragedie (var han) Cupido, da
I presentered Kæiseren. KomGrønneg.III.
196. HCAnd.BC.1.95. 2.4) OT- forestille 2.4;

t være stedfortræder for; repræsen-
tere, han præsenterer alleene sin Fader.
Holb.NF.(l 728).11.92. Cit.1 763.(HistMKbh.
2R.II.83).
præsenterlig:, adj. [præs(8)nite'rli]

{af præsentere ; især dtal.) å. s. s. præsen-
tabel, (han) pudsede og børstede sig for
at være saapas ipTæsenterlig.AndNx.PE.
III.177. Præisenter-saks, en. (gart.)

buketsaks. Bl&T. -tallerken, en. (nu
næppe br.) stor tallerken, anvendt paa lig-

nende maade som en præsenterbakke. Leth.
(1800). JBaden.FrO. jf.: en Sølv-Præ-
senteertallerken. Tode.ST.II.99.

I. PræservatiT, et ell. en (LTid.1727.
446.1731.155.361. jf. Moth.P146). [præ-
'sBrvaiti'v, o^s.præsBrva'ti'v] (især tidligere

ogs. Preservativ. "MoikPUe. LTid.1741.654.
Langebek. Breve. 45). flt. -er. {ænyd. d. s.

(Mansa. Pestenl 710. ( 1842 ). 42) ,
præserva-

tive, fk. (Palladius.II.337); fra fr. préser-
vatif; jf. n. præservativ; især med.) be-
skyttende, forebyggende (læge)mid-

10 del; nu navnlig: et under samleje anvendt
beskyttelsesmiddel mod besvangring ell. køns-
lig smitte; kondom, (ofteiforb. m. (i)mod,
tidligere ogs. for, i udtr. som præservativ for
(ioT)giit.Moth.P146. Pflug.DP.857). Holb.
JH.. 11.483. Præservativ mod Søsyge.
Heib.Poet. VIII. 325 (jf. FruHeib. EtLiv. I.

144). Ugeskr.fRetsv.l912.A.35.
|| O/. Mod-

gift slutn.) overf. Overs, afEolbLevned.71.
en Modgift eller et Præservativ mod al

20 dæmonisk Indflydelse. Gylb.1.43. II. præ-
servativ, adj. [præ'sBrvaiti'v, præs^r-
va'ti'v] {fra fr. préservatif; af sen. l'at.

præservativus, til lat. præservare (se præ-
servere); jf. I. Præservativ; sj.) om læge-

middel: forebyggende. LTid. 1758. 236.

II
hertil bl. a. (foræld.): Præservaliv-kur

(LTid.1745.348; jf. Præservationskur ndf.
1. 33), -middel (Fleischer.AK.194. Tode.ST.
11.55). præservere, v. [præs^r've-'ra]

30 C o^s. preservere. LTid.1738.31. LandbO.
111.834. TelefB.1935.sp.6517). -ede. vbs.-iog

ell. (nu sj.) Præservation (Gram.Breve.281.
SaUXIX.660. jf. Præservationskur.
Lægen.reg). {fr. préserver; af lat. præ-ser-
vare, af præ, for(ud) (se Præ), og servare,
bevare, vogte (jf. konserveie)) sikre, be-
skytte, bevare (mod sygdomsangreb olgn.).

(i forb. m. (i)mod, tidligere ogs. for ell.

f raj. de Midler, hvorved mand kand pre-
40 servere sig fra FoåsLgia. LTid.1738.31. de

inoculerede Børne-Kopper ere overmaade
mindre farlige end de naturlige, (og) de
præserverer derior. smst.1754.340. || nu næ-
sten kun (fagl., Tj m.h.t. fødemidler: be-
handle med, nedlægge i et (konserverende)

stof, der beskytter mod bakteriean-
greb (forraadnelse). Præservering til-

stræber at gøre Produkterne modstands-
dygtige over for Luftens ydre Paavirk-

50 ning. Landbo.III.356. præserverede Æg.
Krak.1933.II.3535. \\ hertil bl. a. Præserve-
rings-middel, -pulver (Hage.^849), -salt (Ti-

densKvinder.^Vd 929.16).
Præses, en. [>præ-S9s] (tidligere ofte

m. lat. bøjning, fx. åkk. ^ræsidem. Eolb.

Tyb.IY.5). flt. (sj.) -'er ell. -ser (NatTid.'^Vi^

1914.Aft.3.sp.6). {fra lat. præses, til præ-
sidere (se præsiderej; jf. Præsident) 1)

(foræld.) en forsamlings, et kollegiums øver-

io sie (overhoved); leder; formand; præsi-
dent. Pflug.DP.545. Hans Majestæt Kong
Christian den Ottende er blevet Præses
forVidenskabernes Selskab. Ploug.(Studen-

terkom.53; jf. Molb.ySH.514 samt Præsi-
dent). GyrLemche.S.III.156. \\ tidligere ogs.

(jf.bet.2; univ.) om en disputats' leder
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(i nlm. dekanen), der (ved di8putatione7', ma-
gisterpromoUoner olgn.) opstillede en række
sætninger ell. spørgsmaal, som skulde imøde-
gaas ell. besvares af den disputerende (,,re-

spondenten"). Holb.Faars.342. JBaden.FrO.

jf. Kbh.'sUniversitet.(1929).63. 2) (univ.) ved
en disputats (foræld.: disputereøvelse): den
person, der forelægger en afhandling
og forsvarer den mundtligt (mod oppo-
nenterne), nu: for erhvervelse af dok-
torgraden (jf Doktorand/ (i ubest. f. m.
best anv.). Holb.Tyb.IY.5. Kbh.'sUniversitet.

(1929).63.
Præsident, en. [præsi' dæn'cTj /It. -er.

{ænyd. d.s. (HMogens.), 'fr. président; fra
lat. præsidens (gen. -ntis/ egl. præs. part. af
præsidere (se præsidere^; ,//'. Præses og
Assessor) \) i al alm.: den øverste (der

indtager forsædet), leder, formand i en
forsamling af forsk, art, saaledes i en lokal

styrelse (jf. Overpræsident^, en domstol (jf.

Retspræsidentj, et videnskabeligt selskab, en
kongres olgn. (jf. Alders-, Kancelli-, Kon-
seils-. Ministerpræsident ofl). Holb.Paars.
66. en Præsident (i Videnskabernes Selskab)

udvælges hvert andet Aar. Cit.l796.(Molb.

ySH.583. tidligere: Præses, se smst.575; jf.

ovf.sp.1456'''). Efter 1830 fik vi stænder-
institutionen med fremmede benævnelser:
præsidenter (osv.); siden 1848 . .: formænd
(osv.). TfF. V.107. LovNr.325Vel919.§38.

jf. Præsidentinde : Fru (N. N.) var den
første Kvinde, der havde været Præ-
sident for en Folkeforbundskommission.
BerlTid.^yil926.Aft.l.sp.5. 2) (polit.) den
(for et vist tidsrum valgte) øverste stats-

leder i en republik. Fremmed- Ordbog.
(1855).197. SMich.L.118. Præsident-,
i ssgr. især til Præsident 1; saaledes ogs.

/*æ. Præsident-emne, -klokke, -myndighed,
-plads, -post, -stol, -valg, -værdighed.

-frue, en. (jf. -indo; 1. br.J præsidents frue
(hustru). Skuesp.XI.366. ID -inde, en.

(jf. -fruey især om kvindelig leder af en for-
samling olgn. Jnich.(1920).XXV.7. Pol.*U
1906.3.sp.5. II

om præsidents (2) hustru. Bran-
des.VII.550, -»an, et. (foræld.) et af over-
præsidenten i Kbh. udstedt pas (jf. Baggen.
L.(udg.l909).325f.). Politievennen.1798/99.
805.

10 præsidere, v. [præsiide'ra] -ede ell.

(nu sj.) -te (LTid.1729.576. FrSneed.1.226).
vbs. jf. Præsidium, (fr. préslder; fra lat.

præ-sidere, af præ, for(an) (se Præ^ og
sedere, sidde (se sidde;; y/*. Præses, Præ-
sident; især O) indtage den første (fornem-
ste) plads ell. en af de fornemste pladser,
som vært(inde) ved et bord, som Uder af et

møde, formand (præses, præsident) for en
forsamling olgn.; føre forsædet (for ell.

Tfived en forsamling olgn.). Holb.Paars.73.
Ved Bordet præsiderede min Kone. Blich.
(1920).IX.10. JacAnd.Er.II.96.fi (l.hr.)

m. obj. Krieger.D.1.125. Møderne præsi-
deres afvekslende af den norske og den
finske De\eg&tionsformsinå.BerlTid.^/4l923.
Aft.3.sp.l.

Præsidiam, et. [præ'si'diom] best. f.

-iet; flt. -ler. {fra lat. præsidium; til præ-
sidere; især C3) i) om det forhold at præ-

30 sidere, især: lede en sammenkomst, en for-

ening(s møde) olgn.; formandsskab (1); for-
sæde (3). LTid. 1745.461. det sædvan-
lige Aftenselskab . . under Præsidium af

Værten ved Bordenden.PAHeib.US.8. Johs
Steenstr.STJ.193. 2) de personer , der præ-
siderer; ledelse (2); formandsskab (2).

(især om præsident og vicepræsident olgn.).

Schack.171. Tinget sættes ved at vælge
et Præsidium bestaaende af en Formand

40 og højst tre Næstformænd. ForrFolketing.
' §2.
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